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Alapítva 1849-ben

50 ezer euróval indul a panel-program

Megkezdődött a panelprogram megvalósítása is,
melyre 50 ezer eurót hagyott
jóvá a képviselő-testület. A
program elsődleges célja az,
hogy komplex megoldásokkal
javítsa a lakótelepeken élők
környezetét, életkörülményeit.
Keszegh Béla, alpolgármester: – Természetesen, ez a
pénzösszeg olyan, hogy be kell
osztani, egyszerre az egész város
területén nem nyújthat gyógyírt
az elmúlt két és fél évtizednek a

lemaradására, de hogy igazságosabb legyen az elosztás, így a keleti és a nyugati választókörzeben
25-25 ezer eurós tételre lenne
bontva.
A városi hivatal munkatársai felmérték a helyzetet a városban, és arra jutottak, hogy a
legégetőbb gondok a négyes és
a hetes lakótelepeken vannak.
Ide jut hát a panel-program első
éves összege. A szakemberek
aprólékos munkájának eredménye: részleges ütemterv az orvo-

solandó gondok megoldására.
Keszegh Béla, alpolgármester: – A legelhanyagoltabb részek
a négyes és a hetes lakótelepeken
vannak, és aztán a későbbiekben,
amennyiben tudjuk folytatni ezt
a programot, a következő időszakban jönnének a következő
zónák, más lakótelepi részek.
Vannak helyek, ahol elhanyagolt betondarabok, sérült
játszótér, vagy játszó alkalmatosságok vannak. Valahol a parkolás, valahol a kuka-tárolók körül

vannak jelentős problémák. Ezeket megpróbálták listába foglalni,
és így, az alapján kidolgozni egy
olyan akciótervet, amely bizonyos zónákban átfogó megoldást
kínál.
A városvezetés nyitott a
lakosok igényeire és észrevételeire, így a legilletékesebbek, az
érintett személyek véleményére
is kíváncsi.
Keszegh
Béla,
alpolOvisok a nagy futás előtt...
gármester: – Az ott dolgozó
lakásbizalmikon keresztül szeretnénk kikérni az ott lakók véleményét, mivel meggyőződésünk,
hogy azon túl, hogy szépnek kell
lennie, az ott lakóknak kell kényelmesen érezniük magukat.
Hogy csak egy konkrét példát említsek: voltak olyan helyek,
ahol, lehet, hogy innét nézve úgy
tűnik, hogy például indokolt lenne egy pad, de előfordulhat: az
ott lakók éppen fordítva: nem
kérnek oda padot, mivel esetleg
éjszakai zajongásra, vagy másra A Komáromi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
diákjainak bemutatója
adhat alkalmat.
És ez csak egy azon kérdések
sorából, amelyet az új kezdeményezés keretében kell megoldani. A szándék, a szakértelem és
a szükséges erőforrások rendelkezésre állása esetében azonban
orvosolható.
-pa-

Pillanatfelvételek
a Komáromi Napokról

„Tiltakozunk a magyar gyerekek hátrányos megkülönböztetése ellen”
Vörös Péter, a Híd parlamenti képviselője Juraj Draxler
oktatási miniszterhez fordult
az innovatív állami pedagógiai
programmal kapcsolatban. A
képviselőt az okokról kérdeztük.
Képviselő úr, miért tartotta
fontosnak, hogy ebben az ügyben a miniszterhez forduljon?
A szóban forgó dokumentum idén februárban jelent meg
az Állami Pedagógiai Intézet
honlapján. A szakmai közvéleményt meglepetésként érte az
anyag, hiszen nem tudtak annak
előkészítéséről. Még ennél is kellemetlenebb volt az a tény, hogy
a program bevezetését a minisztérium 2015. szeptember 1-jében
határozta meg. A nyilvánosságra
került anyag ellen elindult a tiltakozás.
Ön a felszólalásában említette a szlovák iskolaigazgatók,
tanárok és szülők nyílt levelét.
Ők mit kifogásolnak az anyagban?
A nyílt levél, amelyet több
iskolaigazgató, tanár és szülő írt
alá az ország különböző részeiből, elsősorban azt nehezményezi, hogy az anyag előkészítetlen,
nem tartalmaz világos koncepciót, és ami a legfontosabb, hogy

nem előzte meg annak bevezetését széles körű szakmai egyeztetés és konszenzus. Maximálisan
egyetértek a véleményükkel, hiszen ilyen mélyre ható változtatásokat nem lehet ilyen körülmények között bevezetni.
Az anyag a magyar iskolákkal kapcsolatban is tartalmaz rendelkezéseket.
Így van, az anyag többek
között csökkenti a magyar tannyelvű iskolákban az írás-olvasásra szánt órák számát. Míg a
szlovák iskolákban heti kilenc
órában tanítják a gyerekeket írni
és olvasni, addig a magyar iskolákban csak heti öt tanítási órát
irányoznak elő. Konzultáltam
pedagógusokkal, akik elmondták, hogy a jelenleg érvényes
óraszámban is csak nagy nehézségek árán tudják megtanítani
a gyerekeket, gyakorlásra szinte
alig marad idő, a szülőkre hárul
otthon ez a feladat. Talán csak
nem azt akarják elérni a minisztériumi alkalmazottak, hogy az
iskoláink tele legyenek diszlexiás
és diszgráfiás gyerekekkel?
Komoly tiltakozás indult el
ezzel kapcsolatosan. Néhány lelkes szülő és tanár petíciót indított
annak érdekében, hogy ezt a rendelkezést vonja vissza a minisz-

térium, a petíciót már eddig is
nagyon sokan aláírták a tanárok
és a szülők közül. Nagyon örülök
annak, hogy a politikum is kiállt
a tiltakozók mellett, a petíciót a
Híd parlamenti klubjának minden képviselője aláírta, sőt, Bugár
Béla felkérésére csatlakozott az
aláírókhoz néhány további ellenzéki képviselő is, köztük Mikuláš
Dzurinda, Pavol Hrušovský és
Magda Vášáryová.
Vajon miért csökkenti a
minisztérium a magyar iskolákban az írás-olvasás órák
számát? Talán csak nem gondolják, hogy a magyar gyerekek egytől egyig rendkívüli
képességekkel rendelkeznek
és gyorsabban meg tudnak tanulni írni-olvasni szlovák társaiknál?
Pontosan én is erre a kérdésre szerettem volna választ kapni.
Sajnos, inkább azt tudom elképzelni, hogy a minisztériumi alkalmazottak és a pedagógiai intézet
illetékes munkatársai igencsak
alábecsülik, hogy azt ne mondjam, lenézik a nemzetiségi iskolákat. A magyar gyerekeket ezzel
egyértelműen hátrányos megkülönböztetés éri. Hogy néhány
számadatot mondjak annak illusztrálására, mennyire abszurd

és európai szinten is példátlan ez
az elképzelés. Csehországban az
alsó tagozatos diákok a szlovák
diákokhoz hasonlóan heti 9 órában, Magyarországon 8 órában,
Németországban 7 órában, míg
Franciaországban heti 10 órában tanulják az írás-olvasást. Ha
nagy rosszindulatot feltételeznék,
azt kellene hinnem, hogy szándékosan a magyar iskolák színvonalának leépítésén dolgoznak. Ez
ellen pedig nagyon határozottan
fel kell lépnünk.
Miben látja a megoldást?
Szerintem azonnal vissza
kell vonni a szóban forgó anyagot. Sokkal alaposabb előkészítésre van szükség. Szakmai vitára
kell bocsátani a dokumentumot
bevonva a szlovák pedagógusszervezeteket, az igazgatókat, a
magyar iskolák részéről a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét, akik szintén találkozót
kértek a minisztertől ebben az
ügyben.
Remélem, hogy erre mihamarabb sor kerül és tisztázódnak a problémák. Jó lenne, ha az
oktatásügy és különösen a nemzetiségi iskolák ügye nem válna
önkényes döntések terepévé, elég
volt már abból, hogy rendre a fejünk fölött döntenek rólunk.

Mi is élvezzük a tavaszi fesztivált (és a nyalánkságokat)

A finom nedűk utcáján

A Ghymes most is sikert aratott
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Ipari Szakközépiskola diákjainak sikerei
Szükségünk van a szeretetre A AKomáromi
komáromi Ipari Szakközépiskolá-

Huszonhatodik alkalommal tartották meg városunkban
a felvidéki magyar katolikus hívek imatalálkozóját, a komáromi imanapot. A hívők közösen imádkoztak a hazai magyar
papi és szerzetesi hivatásokért, valamint felvidéki, magyar
anyanyelvű és nemzetiségű püspökért, illetve püspökségért.
Az imanap engesztelő szentségimádással kezdődött a Szent
András-templomban.
A keresztút és a délutáni imaóra utáni ünnepi szentmisén Orosch János érsek, a Nagyszombati Főegyházmegye
főpásztora üzenetében kerülte a komáromi rendház körül kialakult ügyet. „Sose szégyelljétek Jézus Krisztust, legyetek büszkék hitetekre és magyarságotokra" – mondta.
Boros József pécsi pálos szerzetes szentbeszédében az isteni
szeretet hatalmáról szólt. "Mindnyájunknak szüksége van a szeretetre, mert azt az Úr a boldogulásunkra adta. Legyetek hát
mindnyájan a szeretet munkatársai, és gyújtsátok meg a krisztusi szeretet lángját egymás szívében" – hangsúlyozta.

A fejlődéshez kell a bővítés

Komoly munkálatok folynak a komáromi szennyvíztisztító állomáson, amely a tervek szerint idén augusztustól
csaknem 40 százalékkal bővíti
kapacitását. Az Európai Uniós
források igénybevételével zajló munkálatokról kérdeztük a
KOMVaK vízművek igazgatóját, Cséplő Gábort.
- Aki a tisztítóállomás közelében jár, maga is láthatja, észlelheti a változásokat. Kimagasodik a rothasztó épülete, illetve
a két, kör alakú műtárgy. Most
éppen a kiszolgálóegységek és a
korszerű technika előkészítése
zajlik, és ahogy már jeleztük, a
nyár végén jöhet a próbaüzemelés. Bár hozzáteszem, akkor már
teljes egészében működni fog a
tisztítóállomás, aminek köszönhetően 30-40 százalékkal nő annak teljesítőképessége.
A munkálatokról, azok jelenlegi állásáról tájékoztattuk a
képviselő-testület tagjait is, akiket meghívtunk ide. Tudni kell,
hogy a tisztítóállomás ezidáig a
lehetőségei határán működött,
további szennyvizek befogadására már nem volt képes. Ha
például egy érdeklődő beruházó

felkeresett minket azzal, hogy
adjunk neki szakvéleményt arról, hogy a működése kapcsán
keletkező szennyvizet be tudjuk
fogadni, azt kellett válaszolnom:
sajnos, ez nem lehetséges, találjon más megoldást, építsen saját
tisztítóállomást.
Ez azonban a város fejlődése, előrelépése szempontjából
nem jó, hiszen az adott beruházó más helyszínt választhatott vállalkozásának. A mostani
beruházást tehát éppen ezért
szorgalmaztuk és örömmel fogadtuk a jó hírt annak idején,
amely megérlelte munkánk
gyümölcsét: pályázat útján uniós forrásokat teremtettünk elő
a bővítésre. Vannak további, a
régiónkat is érintő jövőbeni terveink, de ehhez szükséges az is,
hogy továbbra is regionális vízműként működjünk.
Egyébként a minisztériumi
nyilvántartásban és a vízügyi
szervezetek szövetségében is
így vagyunk nyilvántartva. Ez
azt jelenti, hogy nem csupán
Komáromban, hanem a kistérségben is tevékenykednünk kell,
s reméljük, a tulajdonos is támogatja ezt a szándékunkat.

Válasz a válaszra

Tisztelt Városi
Rendőrparancsnok Úr!
Érdeklődéssel olvastuk válaszát a kutyusokkal kapcsolatos
cikk megjelenése után. Minden
elismerésünk az önök munkáját
illetően, főleg azért, mert komolyan veszik a lakosok bejelentését, hatékonyan oldják meg a
problémákat, ez esetben az indokolt eb-ellenőrzéseket.
Fontosnak tartjuk a párbeszédet, hiszen így sok közös
problémát tudunk együttesen
kiküszöbölni. S szeretnénk köszönetet mondani a Komáromi
Lapok szerkesztőségének is,
amely teret ad e párbeszédnek.
Ön kiemelt néhány gondolatot
cikkünkből, s mi megértjük ér-

ban évek óta kiemelt figyelmet kap a szaktantárgyak oktatása. A tanulók alapos
felkészítése a különféle szaktárgyi versenyekre már sokéves hagyománnyá vált.
Nincs ez másként a már mindennapjaink
szerves részévé vált informatikával sem,
hiszen az iskola padjaiból nem egy programozó, informatikus került ki.
Az Infoprog 2015 elnevezésű nemzetközi informatikai verseny idén 2015. április 23-án és 24-én Füleken került megrendezésre. Immár 20. alkalommal mérhették
össze tudásukat a kárpát-medencei magyar
középiskolások.
A rangos megmérettetésre Szlovákiából,
Magyarországról, Romániából és Szerbiából
is jelentkeztek a versenyzők. A komáromi
Ipari Szakközépiskolát hat diák képviselte:
Nagy Balázs (2.G), Szabó Gergely (2.G),
Tóth Dániel (1.G), Baráth György (2.K),
Nagy Máté (3.G), Nagy Balázs (4.K).
A komáromi iparista diákok a beküldött feladatok, a döntőben elért pontok és a
vetélkedő eredményeinek összesített pontszámai alapján a szlovákiai iskolák országos

bajnokságán harmadik helyezést érték el.
Az iskolák nemzetközi vetélkedőjén pedig
a komáromi diákok – Baráth György (2.K),
Nagy Balázs (4.K), Nagy Máté (3.G) és Tóth
Dániel (1.G) az első helyezettnek járó díjat
vehették át.

Két keréken a városban

A Marianum Egyházi Iskolaközpont tanulói is részt vettek
az idei Csárda Túrán. Csapatunk,
a Barangolók tagjainak érdeklődését is felkeltette mindaz, ami
a szervezők honlapján olvasható, azaz: „A Szabadság Vándorai
Túrakerékpáros Egyesület 2003ban Csárda Túra elnevezéssel kerékpáros mozgalmat indított Komárom és környéke szépségeinek
és látnivalóinak megismertetése
érdekében“.
Reggel, nem sokkal nyolc
óra után mi is beneveztünk és
átvettük igazolólapunkat, illetve
a térképet, rajta a feladatokkal.
Mi a 10 kilométeres távnak vágtunk neki a 309-es rajtszámmal,

ami a City, azaz város kategória
volt. A feladatok érdekesek voltak, íme ízelítőül néhány, melyre igyekeztünk jó feleletet adni:
mikor épült a pozsonyi kapu?
A Tiszti pavilon homlokzatán
látható VIRIBUS UNITIS felirat fölött hány darab pártázatos oromzat található? Mennyi
lőnyílás van a VI-os bástya déli
rondelláján? Hány évet élt Beöthy László humorista? Hány darab dupla neoromán ablak teszi
díszesebbé a víztornyot?
A túra bizony két szempontból is nagy hasznára vált a Barangolók fiatal tagjai számára.
Egyrészt e néhány óra alatt igazi,
összetartó közösséggé váltunk,
odafigyeltünk egymásra, sportoltunk, vagyis tettünk valamit
egészségünkért, emellett pedig
sok új információval gyarapodtunk s megismertük városunk
történelmének egy szeletét.
Köszönjük az élményt s egy
esztendő múlva ismét ott leszünk a Csárda Túra résztvevői
között.
-ba-

velését. Mi is szeretnénk – ismételten – kiragadni egy gondolatot: „Nem ártana szétnézni
NYITRAI KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
az I-es és II-es lakótelepen, KaDUNA MENTI MÚZEUM, KOMÁROM
bátfalun és Harcsáson...“. Csupán azt kérjük önöktől, hogy a
felsorolt helyeken ugyanolyan
hatékonyan végezzék az ellenőrzéseket, mivel ezzel megnőne
a bejelentett kutyusok száma és
2015. május 16. szombat, 14.00 – 23.00
csökkenne a négylábú kedvencek felelőtlen szaporítása.
Tiszteljük az önök munkáját, melyhez további sok sikert
kívánunk. Tudatosítjuk azt is,
2015 április 16-tól 18-ig János Műszaki Szakközépiskohogy a bűncselekmények feldemár
15 alkalommal került la és Kollégium diákjai verserítése nem az önök feladata,
megrendezésre a Nemzetkö- nyeztek. Az elektrotechnikai
zi Komplex Elektrotechnikai és elektronikai példákon kívül
Tisztelettel:
a VII-es lakótelep gazdijai Verseny a határon túli, magyar informatikai feladatok várták a
nyelven oktató, 3. évfolyam- versenyzőket. Érdekes próbatéVárosi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft. ba járók tanulók számára. Az tel volt egy ultrahangos távolÜgyvezető igazgató: Pék Zoltán. Szerkesz- idei találkozónak a komáromi ságmérő összeállítása is, melyet
tőség: ifj. Batta György főszerkesztő, Ľubica Balková szerkesztő,
Ipari Szkakközépsikola adott a tanulók a verseny befejeztével
Czékus Péter webmester, Šebedovská Iveta szerkesztőségi titkár.
hazavihettek.
Gazdasági ügyek: Deminger Gita. Székhely: Klapka Gy. tér 1., 945 otthont.
A házigazda tanulóin kívül
A szaktárgyi megméretteté01 Komárom. Levélcím: Tiszti pavilon, Pf. 136, 945 01 Komárno.
Tel.: 77 13 488, fax: 77 13 489. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem a marosvásárhelyi illetőségű sen túl a házigazdák a diákokküldünk vissza. ISSN 1339-8636. Nyilvántartási szám: EV 4572/12. Elektromos Iskolaközpont (Ro- nak és az őket kísérő, felkészítő
IČO: 36522309. Nyomja a Petit Press. E-mail: kl@komarno.sk. mánia), az adai Műszaki Iskola tanároknak érdekes programWeb: www.tvkomarno.sk
(Szerbia) és a budapesti Bolyai mal kedveskedtek, történelmi

MÚZEUMI VILÁGNAP
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

A sikeres diákoknak és felkészítőjüknek,
Mezei Adrianna tanárnőnek gratulálunk és
reméljük, a jövőben is lehetőség nyílik majd
a tehetséges diákok képességeinek kamatoztatására az informatika területén.
PaedDr. Tóth Katalin

Sétával az egészségért
Május 23-án, reggel 9 órától, a Vág híd mellől
ismét „Séta az egészségért“.

A városi rendőrség jelenti

Április 30-án, reggel nyolc
órakor telefonbejelentés érkezett egy városunkbeli lakótól
arról, hogy a Hajós utcában, az
ottani óvoda és a Jazzy Garden
lakásegyüttes között egy ismeretlen férfi nadrágját lehúzva,
nemi szervét elővéve önkielégítést végez, éppen az óvoda
mellett.
Mondanunk sem kell, hogy
ezen a szakaszon, ahol a közszeméremsértés történt, sok
gyermek közlekedik. A városi

rendőrség helyszínre érkező járőrei felszólították Ladislav T-tot,
hogy hagyja abba szégyenletes
tettét és igazolja magát. Ekkor ő igyekezett elfutni, ám a
rendőrök – kényszerítő eszközt
igénybe véve – megakadályozták ebben és a városi rendőrség
székhelyére szállították.
A keszegfalusi gyanúsított
a Büntetőtörvénykönyv 364es paragrafusa első bekezdése
alapján felelhet majd tettéért.
vr

Ropogtak a fegyverek

Április 25-én, a Komáromi
napok részeként, ismét megrendezték a Klapka kupáért
zajló hagyományos nemzetközi lövőversenyt. A Royal sportlövő klub lőterén 130-an versenyeztek történelmi, előltöltős
fegyvereikkel a jubileumi, huszadik versenyen.
Petr Klapka és lánya, Petra,
a neves tábornok leszármazottai ismét eljöttek Prágából, s
nem csupán vendégségbe: ők is
a lővonalra álltak. A csehországi, magyarországi és hazai versenyzőknek kedvezett az időjárás, 25 és 50 méter távolságra
elhelyezett lőlapokra tűzeltek,

13 lövést adtak le. A verseny
végén az egyes versenyszámok
győztesei szép díjakat vehettek
át, köztük több komáromi is. Az
eredménylistát a tvkomarno.sk
honlapon tettük közzé.
Húsz évvel ezelőtt, az egykori harcsási katonai lőtéren indult útjára ez a rangos verseny.
Ennek tiszteletére emlékplakettet nyújtottak át minden egyes
lövészbarátnak és segítőnek,
melyet a Royal sportlövő klub
adományozott.
A szervezők így mondtak
köszönetet azért, hogy életre
kelhetett ez a családias, jó hangulatú nemzetközi verseny.

Nemzetközi Komplex Elektrotechnikai Verseny az Ipariban
városnézés keretében megtekinthették városunk erődrendszerét és nevezetességeit.
Az egyéni versenyben az első
helyezett az iparista Marsalik
Ákos lett, a 2. helyezett a budapesti Pirk Bence. A 3. helyezésért járó oklevelet Gál Viktor vehette át aki szintén a komáromi
Ipari Szakközépiskola tanulója.
A csapatversenyben a pálmát a
budapesti tanulók viték el.
Az
egyéni
verseny
díjjazottjainak értékes ajándékait a szponzorok – BV-TV Beke

Vince, Tectum Novum a.s.,
Zemné, Győri Péter – segítségével sikerült biztosítani.
A rangos találkozó szakmai
szempontból és a nemzetközi,
baráti kapcsolatok szempontjából egyaránt eredményes volt.
Köszönet illeti a rendezvény
szervezőjét, Pásztor Tímea tanárnőt, valamint az Ipari Szakközépiskola
elektrotechnikai
módszertani csoportjának tagjait a verseny megrendezéséért.
PaedDr. Tóth Katalin
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Bandor Éva sikere a Pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon KomáLom Gyerkőcfesztivál!

A komáromi Jókai Színház
tagja kapta a legjobb mellékszereplőnek járó elismerést az
ötödik Pekingi Nemzetközi
Filmfesztiválon. A Jászai Mari-díjas Bandor Éva, a Deti,
magyarul Gyermekek című
szlovák-cseh filmben nyújtott
alakításáért lett kitüntetve.
A színésznő a díjat magyarul
is megköszönte. A mustrán a
Jaroslav Vojtek rendezte produkciót díjazták az operatőri
és forgatókönyvírói kategóriában is.
Bandor Éva, színész: – Én
nem gondoltam volna, hogy ez
ilyen Oscar-díj átadás lesz Ázsiában. És ez tényleg ez volt. Nekem
előtte Kim Ki Duk nagyon gratulált, előtte a szállodában, ő is ott
lakott, és kétszer is találkoztam
vele. És akkor már gyanús volt,
hogy itt még lehet egy díj. És
amikor kimondták, hogy „Évá
Bandor“, akkor úgy összecsúszott
a világ. Nem tudom. Ott filmszakadásom van. Valahogy tudtam,
hogy fel kell menni, és lehet, hogy
nem kéne elesni, vagy ilyesmi, de
hihetetlen szívdobogásom volt.
Jaroslav Vojtek dokumentarista első játékfilmjét mintegy
ezer alkotás közül válogatták be
a tizenöt legjobb közé – majd három díjjal jutalmazták Pekingben. A film hitelesen ábrázolja
az elferdült családi viszonyokat,
és azt a megmásíthatatlan tényt,
hogy kapcsolatunk a hozzánk
közel állókkal a legszorosabb

Balról jobbra Jaro Vojtek rendező, Bandor Éva színésznő és Prikler Mátyás producer
még akkor is, ha nem mindig goztam, vagy végigküzdöttem a
Bandor Éva: – Azt gondokönnyű ezzel megbirkóznunk. saját apám halála esetében, az lom, hogy nem kell belőle nagy
Fiam, Maraton, Kanári, Apa a nyolc hónapos rohanás az élet ügyet csinálni. Szerintem simán
– négy történet, amely azonos után, és végül is belátod, hogy ak- vissza kell térni a komáromi Jószempontból mutatja meg a kor most már tovább nem tudsz kai Színház színpadára. Nem
szülők és gyerekeik különböző harcolni. Én azt próbáltam nekik tudom, hogy ebből mi történhet
kapcsolatát. Bandor Évától a megmagyarázni, hogy a saját még, hogy lesznek-e valamilyen
vetítés utáni sajtótájékoztatón életemből vett tapasztalatomat fejlemények ezen túl. Az a jövő
megkérdezték: gyilkosság volt-e próbáltam meg áttenni a filmbe zenéje. De ez szerintem egy fanaz, amit a filmben elkövetett.
olyan szinten, hogy egy idő után tasztikus dolog azoknak, akik
Bandor Éva: – Ez a filmben az ember megérti, hogy el kell a szlovák filmgyártásban részt
egy nagyon nyitott dolog, hogy engednie.
vesznek, hogy akármilyen kevés
amikor a nő felteszi az édesapját
Akárhogy is nézzük, ke- pénzből is, de mégis van remény
a matracra. És ez az ő fejükben is vés színésznőnek adatik meg a arra, hogy a világ felfigyeljen.
szöget ütött, hogy akkor a nő vé- vörösszőnyeg, az ünneplés és a
A pekingi filmfesztivál díját,
gül is meggyilkolja az apját, vagy díjátvétel egy ilyen rangú nem- amely egy összefonódó, karjával
pedig elengedi. És én próbáltam zetközi filmfesztiválon. Bandor az Ég Templomának körvonalát
nekik megmagyarázni azt, illetve Éva számos élménnyel gazdago- formázó nő aranyszobra, tíz kaelmondani nekik azt, hogy végül dott Kínában. Aztán hazajött, és tegóriában osztotta ki a zsűri.
is az az élmény, amit én végigdol- dolgozik tovább.
pad

Védnökséget vállalt a Jó Szó felett a parlament elnöke
Április végén, a Komáromi Napok keretében nagyszabású rendezvényre került sor
a Selye János Gimnáziumban.
A Dobré slovo – Jó Szó verseny
kerületi fordulóját április 28án Ján Kostra versének elszavalása után Andruskó Imre
igazgató nyitotta meg a iskola
dísztermében.
Vendégünk volt a parlament elnöke Peter Pellegrini,
aki ebben az évben vállalta a
verseny fővédnökségét, Üdvözölte az egybegyűlteket, elismerésben részesítette Csémy
Marianna tanárnőt, a verseny

főszervezőjét és iskolánk igazgatóját Andruskó Imrét, és értékes
könyvjutalommal köszönte meg
többéves munkájukat.
Gimnáziumunk diákjai Fejes Vivien, Szebellai Dániel,
Anda Dávid és Hostomská
Fanni rövid kultúrműsorral
kedveskedtek a vendégeknek és
a verseny résztvevőinek. A műsorban szerepelt iskolánk volt
diákja Bertók Tibor is.
Az idei szavalóversenyt is
rangos vendégek tisztelték meg:
Bastrnák Tibor, Vörös Péter
és Vladimír Matejička parlamenti képviselők, a Nyitra

Megyei Önkormányzat elnöke
Doc. Ing. Milan Belica, PhD.,
a Komáromi Járási Hivatal elöljárója JUDr. Miroslav Adamik,
Nyitra Megyei Önkormányzat
igazgatóságának vezetője Ing.
Helena Psotová, kulturális és
oktatásügyi
osztályvezetője
PaedDr. Alžbeta Botorčeová,
módszertani osztályának vezetője Ľubica Libová, PhD..
A verseny kezdeményezője
és főszervezője Csémy Marianna, gimnáziumunk szlovák szakos tanára.
„A verseny alapgondolata
abból indult ki, hogy a magyar

tanítási nyelvű iskolákban a szlovák nyelv és irodalom oktatása
kulcsszerepet tölt be. A szlovák
nyelv tanulása és tanítása azonban elképzelhetetlen az irodalom, a kultúra ismerete nélkül.
Ezért a verseny elsődleges célja
az volt, hogy fejlesszük diákjaink
szókincsét, nyelvi és kommunikációs készségét, megismertessük
velük egy másik nép irodalmát
és kultúráját, valamint szereplési
lehetőséget adjunk azoknak a tanulóknak, akik szívesen szerepelnek nagyközönség előtt" - mondta Csémy Marianna.

Jótékonyság lelki egységben

Szinte bizonyos, hogy április tizennyolcadikán este lelki egység jellemezte azt a több
száz főnyi tömeget, amely a
Timóteus-ház javára zajlott
rendezvényen vett részt a komáromi református templomban.
A csaknem két órás műsor
egyetlen szereplője Mészáros
János Elek alcsúti presbiter,
Simándy-díjas énekes, a Csillag
születik dalverseny győztese
volt. A vendégművész azonban nem csak kristályos, szép
zengésű hangjával nyűgözte le
közönségét: verset is mondott,
s közben – összekötő szövegében – tanúságot tett Isten
mellett. Így hát érthető, hogy a
hallgatók álló tapssal jutalmazták teljesítményét, s jól fogytak

CD lemezei is. A Timóteus-ház
javára adakozók csaknem 2000
euróval járultak hozzá a hajdani árvaházból a szemünk láttára
öregek otthonává alakuló építkezés költségeihez. (A közeli jövőben beszámolunk a felújítási
munkák állásáról is.)
A jótékonysági estet a Komáromi Protestáns Nőegylet
szervezte meg, s azt jelenlétével
megtisztelte ft. Fazekas László
püspök úr is. A Révkomáromi
Protestáns Jótékony Nőegylet
134 esztendővel ezelőtt alakult:
tagjainak sorában találjuk Jókai
Mórt is!
A szervezetet a második
világháború után betiltották,
ám az röviddel a bársonyos
forradalmat követően, 1990
áprilisában ismét életre kelt

Komáromi Protestáns Nőegylet néven. Mostani 83 tagja pár
nappal ezelőtt, május tizedikén
ünnepelte újjászületése negyedszázados évfordulóját. Vezetője
felelősségteljes ember és kiváló
szervező: Körtvélyessy Piroska,
aki lapunknak elmondta, hogy a
tagság havonta egyszer, minden
hónap utolsó keddjén jön össze
a református egyház gyülekezeti
termében. Hol neves személyiségeket: írókat, költőket, művészeket fogadnak, hol tudományos, vallási és kulturális tárgyú
előadásokat hallgatnak meg.
Gyakran jótékonykodnak,
szívesen kirándulgatnak. Június 13-án például Vizsolyba
látogatnak a biblia éve keretén
belül. A nőegylet folyamatosan
segíti a rászorulókat, élelmiszert

és ruhát gyűjt számukra, meglátogatja az öregek otthonában
elhelyezett idős testvéreket – a
tagok csupa jót tesznek. Nemrég
a kárpátaljai magyarokat részesítették anyagi támogatásban. A
Komáromi Protestáns Nőegylet
2013 óta tagja a Kárpát-medencei Családláncnak is.
Május 26-án előadásra érkezik hozzájuk a Magyarországi
Református Nőszövetség elnöke, 27-én pedig kirándulnak a
Napsugár csoport halmozottan sérült,ifjú tagjaival és szüleikkel. Munkájukat ismerve
természetesnek tetszett, hogy
az általuk szervezett gyönyörű,
jótékonysági együttlét alkalmával lélekben eggyé vált minden
jelenlévő.
(BTI)

A Komáromi Önkéntesek Csoportja május 31-én
nagyszabású gyermeknapot
szervez. A Mi Karácsonyunk
mintájára egy gyermekbirodalmat álmodtak meg a
belvárosban, különféle állomásokkal, szórakozási lehetőségekkel. Május utolsó
napjának délutánján tehát
kalandparkká változtatják az
Anglia parkot és környékét!
Ahogy írják, az ingyenes
rendezvényükre szóló meghívóban: Versenyautóba ülhetsz
és igazi autóversenyzőkkel is
elbeszélgethetsz.
Bagaméri
a fagylaltját ingyen Neked
méri, népzenére táncolhatsz,
hiszen a Pince Egyetemi Klub
előtt a Hárompatak zenekar
húzza majd a talpalávalót.

Zoknibábut
eszkábálhatsz,
Kreatív Kommandónk vezényletével, mese vár a Mesevárban, ismerős nénik és bácsik előadásában.
Nyújtózkodhatsz a jógaórán, utánozhatod a két szakképzett oktatót, de rendőr bácsikkal és tűzoltó bácsikkal is
parolázhatsz (szerintem még
az autójukba is beszállhatsz...)
a városi művelődési központtal átellenben. Karaokét
énekelhetsz, egy napra polgármester is lehetsz. Lesz szülőmegőrző, hogy anya és apa
is tartalmasan töltse el idejét,
amíg ti szórakoztok. Bekapcsolódhattok az őrsújfalui ÉS?!
Színház interaktív, improvizációs játékaiba.
sz

Nem versenyzünk,
megtapsoljuk egymást!

A Komáromi Városi Művelődési Központ és a Gaudium
Polgári Társulás április 17-én
tizennegyedszer rendezte meg
– ismét nagy sikerrel – a komáromi énekkarok tavaszi fesztiválját. (Vox humana). Stirber
Lajos nyugalmazott zenepedagógus, a többszáz szereplőt
mozgósító gyönyörű rendezvény életre keltője:
„Már pályám kezdetén, a
Béke utcai – ma Jókai Mór –
alapiskolában Kodály Zoltán
megállapításával egyetértve azt
vallottam, hogy a karéneklés
mint tantárgy a leghatékonyabb
érzelmi nevelés (lehet) az iskolában. A mai napig sajnálom, hogy
ez mifelénk a második világháború utántól nincsen így.
Ha rajtam állna, én kötelezően választható tantárgyként
azonnal bevezetném, hiszen
hatalmas közösségszervező erő
a közös éneklés, mivel együtt
lenni jó. Érthető hát, hogy azonnal szervezni kezdtem az iskolai
énekkart, és a gyerekekkel minden versenybe beneveztünk.
Akadt azonban egy olyan
év, melyben sem Szlovákiában,
sem Magyarországon nem találtunk megfelelő megmérettetésre.
Szerencsére eszembe ötlött, hogy
verseny híján, Kodály Zoltán
születésének 120. évfordulóján
meghirdethetnénk a komáromi
iskolák énekkarainak közös műsorát. Ezúttal nem versenyezni
fogunk, hanem megtapsoljuk
majd egymást, – gondoltam. Így
született meg a városunk iskoláinak ünnepi hangversenye, amely
olyan kedvező visszhangot váltott
ki, hogy az akkori polgármester,
Pásztor István, felvetette: érdemes lenne az ilyen koncertekből
hagyományt teremteni. És így is
történt.
Később a felnőttek is csatlakoztak, majd, a Gaudium – a
Béke utcai iskola öregdiákjaiból
verbuválódott kórus – megalakulása után létrejött a kicsik, nagyok, öregdiákok közös hangversenye, a Vox humana fesztivál.”
Az idei ünnepi koncert Komárom várossá válásának 750.,
a Jókai Mór Alapiskola megalapításának 6o., és Krizsán József

zenetanár születésének 120.
évfordulója jegyében zajlott.
(Krizsán József tanár úrról legközelebbi számunkban írunk.)
A vmk színháztermét színültig
megtöltő közönséget a Gaudium Vegyes Kar majd Mátyás
Katalin, a Jókai Mór Alapiskola
(JMA) igazgatója, és Stirber Bianka (JMA) versmondó köszöntötte.
Felléptek: az Eötvös Utcai Alapiskola Kicsinyek Kórusa (Markovics Ildikó és
Szilárd Erika közreműködésével), a Határőr Utcai Alapiskola Skovránok gyermekkara
(Alzbeta Kolláriková), a vmk
és a JMA Kicsinyek kórusa
(Pásztor Éva, Pfeiferlik Annamária, Juhász Csenge és Stirber
Bianka), a Marianum Egyházi
Iskolaközpont Schola Mariana
Kicsinyek kórusa (Orsovics
Yvette), a Komensky Utcai Alapiskola Margarétky Gyermekkara (Adriana Schuchmannová,
Viera Harmatová), a pápai Erkel
Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola Nótafa kórusa (Fehér Miklós, Kindertné Surányi Lívia,
Nemeréné Fejes Emília), a vmk
és a JMA gyermekkara (Priebera
Vivien, Pásztor Éva, Juhász Mónika), a Klapka György Férfi
Dalkör (Szabó Ferenc, Szabó
Anna, Fodor Andrea, Rigó Pál,
Bitter István, Kalmár Zsuzsanna), a Selye János Gimnázium
énekkara és hangszeres kamaraegyüttese. Vezényelt Stirber
Lajos és Juhász Mónika.
A hangverseny záró részében a többszáz szereplő közreműködésével az egyesített
kórusok összkarát hallhattuk.
Közreműködött a hangszeres
együttes, vezényelt Pfeirferlik
Annamária. A csaknem két órán
át tartott zenei fesztivál igazolta,
hogy Komárom a kórusok városa (is), országos viszonylatban
is értékes kulturális hagyomány
őrzője és gyarapítója.
Köszönet
mindenkinek,
aki munkájával és bárminemű
segítségével hozzájárul e kultúra fentartásához és tovább
éltéséhez!
(BTI)

4

2015. május 13.

Oviolimpia

A Komáromi Napok kellemes színfoltjai közé tartozik az
oviolimpia. Városunk összes óvodája tíztagú csapatokkal szerepelt a kicsik versengésében. Nyolc versenyfeladat volt műsoron, melyekre az óvónénik készítettek fel a csemetéket. Volt itt
rizstenisz, ugrálás páros lábbal, bizalomjáték, krumpliültetés,
autógurítás, százlábú-tízlábú, török basa és kéményépítés. Csupa-csupa játékos feladat, azért ahol ügyeskedni is kellett a gyerekeknek.
Öröm volt nézni a kis apróságokat, ahogyan átélték a versengést. Az már előre biztos volt, hogy itt mindenki győztes,
ami aztán ki is derült, mert mindegyik óvoda emléklapokat,
serlegeket vehetett át, és minden kisgyerek aranyérmeket kapott, persze csokiból. Az meg már csak hab volt a tortán, hogy
a városi önkormányzat jóvoltából mindegyik résztvevő óvoda
egy nagy zsáknyi játékkal gazdagodott, amivel aztán az óvodákban minden gyerek játszhat. Elmondható, hogy sikeres volt a
15-ik oviolimpia is, nem csak a gyerekek, de a sportcsarnokba
kilátogató szülők is jól érezték magukat.

Az egykori Prior dolgozóinak találkozója
Május 23-án, 17 órára a Klapka Vigadóba várják szeretettel az egykori Prior dolgozóit, hogy újfent találkozzanak és
egy jót beszélgessenek az összetartó csapat tagjai.

Apróhirdetés
l Villanyszerelő.
Tel.:
0908/415 657.
l Kútfúrás. Tel.: 0908/179
712.
l Eladó 25, 15 és 10 literes
üvegek, kisebb szőlőprés és egy
darab skopka. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0907/341 176.
l Eladó működőképes Škoda
105, ár: 80 Euró. Tel.: 0944/196
478.
l Eladó érdekes, felújított 4
szobás lakás (100 m2) a Hajós
üzletközponttal szemben. Tel.:
0903/149 806.
l Azonnal beköltözhető három és négyszobás lakás eladó
a városközpontban. Érdeklődni
az esti órákban lehet a 7713 095ös telefonszámon.
l Eladó érdekes, felújított 4
szobás lakás (100 m2) a Hajós

üzletközponttal szemben. Tel.:
0903/149 806.
l Sürgősen eladó Dunamocson családi ház 17 ár (1960as években épült). Ár megegyezés szerint. Tel.: 0918/022 119,
7741 589.
l Zálogház a Ferencesek utca
5. szám alatt, a Penita étterem
mellett. Készpénzért felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikkeket. Állandó
ügyfeleinknek hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás
hétköznap. 9.00-18.00. óráig.
Tel.: 0915 389 405.
l Szeretne kényelmesen otthon hajat vágatni, frizurát készíttetni? Házhoz megyek. Tel.:
0907 271-670.

Újszülöttek

Hüvös Roland, Ekel; Oboňová Sylvia, Érsekújvár; Megyes
Zaira, Mánya; Sztojka Marcelló, Keszegfalva; Tóth Mihály, Érsekújvár; Tóth Mátyás, Tardoskedd; Tóth Alexa, Komárom; Virágh
Boglárka, Izsa; Turán Gábor, Perbete; Šmolková Viktória, Imely;
Koyšová Ivana, Érsekújvár; Bese Vilmos, Komárom; Csehez Noel,
Érsekújvár; Šesták Hanna, Komárom; Kováč Vivien, Ógyalla;
Černocka Fanni Olívia, Garamkövesd; Dibusová Karina, Karva;
Astalošová Natália, Érsekújvár; Kocsis Nikolett, Őrsújfalu; Vastula
Sebastian, Ógyalla; Žideková Emília, Marcelháza; Kovács Dorina,
Csallóközaranyos; Angyal Zoja, Gúta; Richter Dominik, Bagota;
Ďuráč Erik, Keszegfalva; Papová Annabella, Karva; Csuthy András István, Komárom; László Benjamin Mihály, Komárom; Tóth
Bianka, Naszvad; Bagita Gréta, Gúta; Mokrášová Nela, Surány;
Ďurčovič Diana, Hetény

Házasságot kötöttek

Mészáros László és Nagy Réka; Safranyik Marián és Heiszká
Kristína; Adamer Daniel és Reznyík Anita; Urbán Péter és Molnár
Krisztina; Rui Manuel Pinto Quintela és Mózes Éva

Elhunytak

A 40 éves Csernyanszky István, Komárom; a 86 éves Janík
Eugen, Martos; a 64 éves id. Kaszt István, Komárom; a 75 éves
Reichert Gyula István, Komárom; az 55 éves Zaťko Tibor, Komárom; a 82 éves Učníková Juska, Komárom; a 82 éves Kolarovská
Irena, Komárom; a 82 éves Likérová Anna, Komárom; a 67 éves
Horňáková Alžbeta, Keszegfalva; a 71 éves Tánczos István, Gúta;
a 81 éves Vargová Helena, Gúta; a 95 éves Nagy István, Gúta; a
74 éves Bogár Ján, Gúta; az 51 éves Jankó Peter, Komárom; az 59
éves Krajčo Jozef, Gyulamajor; a 77 éves Pivoda Irén, Szentpéter;
a 95 éves Kemény Erzsébet, Megyercs; a 72 éves Lévai Gizella,
Szentpéter; a 88 éves Szabó András, Komárom; a 90 éves Bernát
Leontína, Marcelháza; a 76 éves Kántorová Helena, Komárom; a 67
éves Chudá Mária, Komárom; a 83 éves Lengyelová Žofia, Komárom; a 88 éves Kobidová Anna, Komárom; a 46 éves Gerši Jaroslav,
Csallóközaranyos

Kosárlabda csapatunk karnyújtásnyira a bajnoki címtől

Lapzártakor a négy győzelemre menő, bajnoki címért
folytatott sorozat öt mérkőzésén van túl Komárom és
Privigye kosárlabda csapata.
Jelenleg 3:2 arányban a mi csapatunk vezet és a hőn áhított
bajnoki cím megnyeréséhez
még egyetlen győzelemre lenne szükség.
Már az első, idegenben elért győzelemmel (89:77) lépéselőnybe kerültek kosarasaink,
majd hazai pályán egy drámaira
sikeredett végjáték után (70:69)
arányú győzelmükkel begyűjtötték a sorozat második pontját. A harmadik mérkőzésen
simának is nevezhető győzelmet
aratott a privigyei gárda (74:56).
A negyedik összecsapás
helyszíne ismét a komáromi
sportcsarnok volt, ahol csapa-

tunk sző szerint állva hagyta az
ellenfelet, és kitűnő játékkal már
az első félidőben lapátra tette a
privigyei kosarasokat (57:25).
K.o. volt ez a javából, több mint
harminc ponttal is elhúzott a
csapatunk, Krajnovič edző akár
a képzeletbeli törülközőt is bedobhatta volna, főleg miután a
csapatunk a folytatásban tovább
hengerelt.
A
végjátékban
Miljan
Čurovič edző az alapötöst már
pihentette, így az ellenfél valamelyest szépíteni tudott a
vereségén. A 90:70 arányú győzelemmel kosarasaink megszerezték a sorozat harmadik
pontját. Privigyén, az ötödik
összecsapáson akár már bajnoki
címet is ünnepelhettek volna a
komáromi kosarasok. Nem véletlenül kísérte el csapatunkat

az idegenbeli mérkőzésre annyi
szurkolónk abban a reményben,
hogy szemtanúi lehessenek a komáromi kosárlabdasport nagy
sporttörténelmi eseményének.
A bajnoki cím átadása viszont elmaradt, erről a mérkőzésről csalódottan kellett
hazatérniük. Amilyen kitűnő
játékkal győztek kosarasaink a
negyedik hazai összecsapáson,
olyan gyengén „muzsikáltak”
most idegenben. Igaz, hogy a
privigyei kosarasoknak most
minden bejött, már az első félidőben tetemes volt az előnyük
(59:36), míg a mieinknek nagyon nem ment a játék, így nem
csoda, ha alaposan visszavágtak
a néhány nappal korábbi, hasonló mértékű vereségért. A
Felső-nyitrai gárda 96:70 arányban megérdemelten győzött, a

bajnoki címért folytatott sorozat
állása pedig 3:2-re alakult.
A meccslabda még mindig
nálunk van, május 13-án idehaza ünnepelhetünk, de a bajnoki
sorozat mindent eldöntő negyedik pontját meg kell szerezniük kosarasainknak. Ehhez az
kell, hogy megismételjék, vagy
legalább megközelítsék azt a
teljesítményt, amit a negyedik
sorozatban nyújtottak. Vereség
esetén, amiről ne is beszéljünk,
a mindent eldöntő sorozat utolsó összecsapásának helyszíne
Privigye lenne.
Hajrá kosarasaink, mindent bele, a komáromi szurkolók a bajnokokat szeretnék
ünnepelni május 13-án.
Keresztényi Gábor

41. Komárno-Komárom nemzetközi utcai futóverseny

A Komáromi Napok hagyományosan legrangosabb és
legtömegesebb sportrendezvénye a két Komárom közt lebonyolításra kerülő nemzetközi
utcai futóverseny. Az idei 41-ik
évfolyam a futók szemszögéből
viszonylag kellemes időjárási
viszonyok között zajlott, és a
sikeresnek mondható rendezvények sorát bővítette.
A rajt észak, a cél dél Komáromban volt. A rövidebb, 5500
méteres távon 349 futó rajtolt el,
és a rajtvonalról szép számú, 163
női versenyző is nekivágott a
távnak. Itt a férfiak mezőnyében
Svajda Gabriel már rajt után az
élre állt, és csaknem két perces
előnnyel végzett az élen. Svajda
korábban már kétszer győzött
a két Komárom közti verseny
tízezer méteres távján, de most
azt nem vállalta, mivel néhány
nappal korábban maratoni távot teljesített. A rövidebb táv
versenyzőit több korcsoportban
értékelték ki a szervezők. Ezt a
távot teljesítette a családi kategória 21 résztvevője is, ahol a
szülő a gyerekével, vagy a gyerekeivel közösen futott.
A két város közti klasszikus
10000 méteres versenyszámban összesen 130 futó, köztük
24 hölgy rajtolt el a komáromi

sportcsarnok elöl, hogy aztán a
két város utcáin teljesítse a távot.
A férfiak mezőnyében Balázsi
Dávid, aki az előző évben megnyerte ezt a versenyt, ismét szuverén módon győzött. A nőknél
az első helyet Jana Rosičková

V4 – junior lányok röplabdatornája

A Komáromi Napok sportműsorában az első évfolyam
kezdetétől fogva szerepel a V4
junior lányok röplabda tornája. A megnevezésből is nyilvánvaló, hogy egy - egy szlovák,
magyar, cseh és lengyel csapat
alkotta a négyes tornát.
Az utóbbi években a lengyel
csapat részvételével gondok voltak, így egy újabb szlovák csapat
lépett a helyükbe. A napokban
lezajlott tornán a házigazda
komáromi leány röplabdaklub
vendégeként a cseh testvérváros
Kralupy nad Vltavou, Budapest
junior válogatottja és a pozsonyi Slávia junior csapata mérték össze tudásukat a kétnapos
torna során. Jól kezdték a versengést Óváry András edző védencei, legyőzték Kralupy és Po-

zsony csapatát, de 3:0 arányban
veszítettek Budapest csapatával
szemben, így a rosszabb szett
arányuknak köszönhetően nem
jutottak be a döntőbe. A döntőt végül Kralupy és Budapest
csapatai játszották, ahol szoros
csata után a budapesti lányok
győzedelmeskedtek. Az ünnepélyes eredmény hirdetésnél a
csapatok kupákat, okleveleket,
érmeket vettek át, és a szervezők különdíjakban részesítették
az egyes csapatok csapatkapitányait is.
Egyébként a komáromi női
röplabdasport az idén ünnepli
fennállásának 50. évfordulóját,
és ebből az alkalomból a klub
csaknem ötven volt játékosa jött
el a torna első napján megszervezett ünnepi találkozóra.

szerezte meg. A győzteseknek
természetesen kijár a gratuláció,
de ugyanakkor mindenki előtt
le a kalappal, aki lefutotta, vagy
akár lekocogta az előírt távokat.
A Komárno-Komárom utcai versenyfutás 41. évfolyamának dobogós helyezettjei:
5,5 km- férfiak: 1. Svajda
Gabriel – 00:18:34, 2. Schubert
Gábor – 00:20:02, 3. Vödrös Tibor – 00:20:16. Nők (fiatalabb
korosztály) 1. Františka Klycká
– 00:23:26, 2. Krisztián Ilona – 00:23:57, 3. Tóth Timea –
00:25:22. Nők ( idősebb korosz-

tály): 1. Juhász Gáborné – 00:28:
43, 2. Laposné Koczkás Angéla
– 00:28:48, 3. Doktorík Anna
– 00:30:42. Családi kategória
(apa és gyereke): 1. Bigun Gábor – 00:26:48, 2. Szalai Norbert
– 00:26:59, 3. Dóczé Edmund –
00:27:37.
10000 méter – férfiak: 1. Balázsi Dávid – 00:33:30, 2. Lengyel Zsolt – 00:36:49, 3. Takács
Dávid – 00:38:12. Nők: 1. Jana
Rosičková – 00:45:46, 2. Kochné
Szilágyi Erika – 00:46:02, 3.
Szűcs Gabriella – 00:47:46.
kg

Viktória Kupa – női focitorna

A komáromi Šulek gimnázium a lányok részére rendezett
kispályás focitornát. A négy csapat részvételével megrendezett tornán helyenként meglepően jő játékkal rukkoltak elő
a lányok. Komáromban és a széles környéken sincs női foci
csapat, de a torna négy csapatából akár össze is lehetne kovácsolni egy ütőképes kis csapatot. Ugyanis a torna során
láthattunk a lányoktól helyenként olyan megmozdulásokat,
amit akár a fiúk is megirigyelhettek volna.
A Viktória Kupát végül a rendező Šulek Gimnázium csapata nyerte meg, második helyen a magyar tannyelvű Gútai
Magán Szakközépiskola, a harmadikon a komáromi Szolgáltatási Szakközépiskola, a negyediken pedig az ógyallai Építészeti Szakközépiskola csapata végzett.
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Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
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)

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

Volajte na tel.č.:
035 7713 003
Mobil: 0907 562 522

Belvárosi ingatlan kiadó
előnyös feltételekkel

Kedvező áron hirdeti meg versenytárgyalásra az egyik ingatlanját a komáromi önkormányzat. A belvárosban található
140 m2-es ingatlanra május 29-ig lehet benevezni.
A részletekről tájékozódni lehet a város honlapján (www.
komarno.sk), továbbá érdeklődni lehet a városi hivatal vagyongazdálkodási osztályán a 035-2851 379-es és a 035-2851 319-es
telefonszámokon.

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten,
ahol megtalálja Komáromi Lapokat is!

www.tvkomarno.sk
Máte doma staré dokumenty, fotky alebo listy?

Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno pripravuje
podujatie ako spomienku na 70. výročie 2. svetovej vojny. V
prípade, že vlastníte fotky, dokumenty, pohľadnice, listy a iné
predmety z obdobia rokov 1939 – 1945.
Prosíme, dajte nám vedieť a podieľajte sa aj vy na záchrane
nášho kultúrneho a archívneho dedičstva. Kontaktujte nás na
tel. čísle 035/790 39 30 – 34, alebo archiv@sanr-pkn.vs.sk.
Tisztelettel meghívjuk a

Baráti Kör 11. NAGYTALÁLKOZÓJÁRA
A nagytalálkozó időpontja: 2015. június 6., szombat, 9.00 óra
Helyszíne: a Selye János Gimnázium, Komárom
Főszervezők: Dr. Viola Pál, a Baráti Kör elnöke;
Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója;
Stirber Lajos karnagy, nyugalmazott tanár.

A Csemadok Komáromi Területi Választmánya és a Gazda Polgári Társulás szervezésében megrendezésre kerülő nyitókonferenciára

A Hungarikum és a Felvidék magyar értékei

a Bethlen Gábor Alap és Magyarország Földművelésügyi Minisztériuma támogatásával
Időpont: 2015. május 14., csütörtök
Helyszín: Komárom, Tiszti pavilon díszterme

Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

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

Každý zákazník dostane od nás

0903 887 980

kávu zadarmo

Minden ügyfelünknek

ingyen kávé

Pohotovosť lekární v Komárne od 13. do 31. mája 2015
A komáromi gyógyszertárak készültségi nyitvatartása május 13-31
13. mája
14. mája
15. mája
16. mája
17. mája
18. mája
19. mája
20. mája
21. mája
22. mája
23. mája
24. mája
25. mája
26. mája
27. mája
28. mája
29. mája
30. mája
31. mája

Na Rákócziho ulici		
Hedera
Hradná 1
Calendula
Palatínova 38
Matricaria
Eötvösova 3195/21
Dr. MAX
Kaufland
Lekáreň PLUS
Bratis. cesta 4018
Dr. MAX
Župná 4462
Na Rákócziho ulici		
Alba
Eötvösova 36
Pri Váhu
Jazerná 15
Dr. MAX
Kaufland
Dr. MAX
Kaufland
A&Z
Petőfiho 17
Terra Rosa
Pevnostný rad 20
Hedera
Hradná 1
Bionatur
Budovateľská 40
Pri Váhu
Jazerná 15
Dr. MAX
Kaufland
Dr. MAX
Kaufland

18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
8.00 – 21.00
8.00 – 20.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00

