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Országos siker – Bajnok a komáromi kosárlabda csapat

Két korábbi bajnoki évadban (2012, 2013) is közel volt
a bajnoki cím elnyeréséhez a
komáromi kosárlabda csapat,
de végül „csak” ezüstérem lett
belőle. Az idei bajnoki sorozat
végét viszont már bearanyozta
csapatunk. Óriási történelmi
siker ez a klub és városunk életében.
Kosarasaink az egész idei
bajnokság során remekül helytálltak, a 36 mérkőzésből álló
alapszakasz után csak egyetlen
ponttal szorultak a második
helyre a döntőbeli ellenfelük,
Privigye csapata mögé. A kiesési szakaszban ez a két gárda
menetelt egészen a döntőig. A
döntőbeli menetelés már valóban nem volt sétagalopp, hiszen a négy győzelemre menő
sorozatban hét mérkőzésre volt
szükség ahhoz, hogy eldőljön,
melyik csapat veheti át a végén a
bajnoknak kijáró aranyérmeket
és a kupát.
Ez a mi kosarasainknak sikerült, és értékét talán még tovább fokozta, hogy a mindent
eldöntő összecsapás helyszíne a
privigyei sportcsarnok volt.
(Folytatás a 4. oldalon)

Történelmi falak közt a várostörténeti sikerről
A bajnok kosárlabdacsapat vendégeskedett a Tiszti
pavilon dísztermében, ahová a
város vezetői hívták meg őket,
hogy így mondjanak köszönetet nekik, amiért sok-sok komárominak szereztek örömöt,
igazi közösséggé szervezték a
szurkolókat és a legértékesebb
érmet hozták el Privigyéről.
A vetítővásznon láthattuk a
sportolók és a hűséges szurko-

Meghívó
a 11 éves
zongoravirtuóz,
Boros Misi
„beszélgetős“
hangversenyére
május 29-én
18 órára
a Duna Menti
Múzeum épületébe.

Május
21-én
tartotta nyolcadik ülését a városi
képviselőtestület. A képviselők új tagokat választottak három városunkbeli
cég felügyelő tanácsába. A
szavazás alapján a Calor kft
felügyelőbizottságának tagjai
Dubány Imre, Anton Marek és
Bohumír Kóňa hivatalvezető
lettek.
A Komvak részvénytársa-battaság felügyelőtanácsának tagjai
Szabó Béla és Konštantín Glič
képviselők. A harmadik tagot
a részvénytársaság nevezi meg.
és több más vendéglátóhely. Az 3 kerékpáros útvonalon nyújt https://play.google.com/store/ A városi televíziót működtető
applikáció ingyenesen elérhető segítséget. Ide tartozik a tavaly apps/details?id=hu.raabdigital. és a Komáromi Lapokat kiadó
Commédia kft felügyelőtanáiOS és androidos változatban is. megépült Komárom-Karva és trackatour
iOS-rendszer
(Apple): a Komárom-Gúta útvonal, har-krá-, -kb- csának tagjai: Kiss Péntek József,
Korpás Péter és Konštantín Glič
ht t p s : / / i t u n e s . ap p l e . c o m / madikként pedig a Komáromképviselők.
u s / a p p / f r e e c h a r g i n g . n e t / Csicsó szakaszról kérhető le
A napirendi pontok között
id963112482?ls=1&mt=8
információ.
szerepelt
versenypályázat kiírása
Android-rendszer
Az egyes pontokon bemua Commédia és a Calor kft ügy(Samsung, Sony, HTC, LG stb.): tatja a látnivalókat, továbbá a
vezető igazgatójának tisztségére,
https://play.google.com/store/ szolgáltatásokról is naprakész
ám ezt a javaslatot Stubendek
apps/details?id=com.cstudios. információval szolgál. Az okos
László polgármester levette a
freecharging
eszközökre szabott applikáció
napirendről. A városatyák egy,
Nemrég jelent meg a ke- az egyes pontokat a térképen is
a kutyatartással kapcsolatos álrékpárosok számára kifejlesz- megmutatja, így könnyű a tájétalános érvényű rendeletet is eltett mobil applikáció is, amely kozódás.
fogadtak. A rendelet pontosítja
a kerekezni vágyókat szolgálja
Az e-útikalauz elérhető a
például, hol lehet póráz nélkül,
ki több nyelven. Az ingyenesen Túrám.hu ingyenes applikászabadon vezetni a négylábú
letölthető segédeszköz segít tá- ción belül mindhárom nyelvi
kedvenceket és meghatározza a
jékozódni a látnivalókkal és a változatban, továbbá a részpót-nyilvántartási bélyeg összeszolgáltatásokkal kapcsolatosan. letek megtalálhatóak a www.
gét is. Egy másik határozatban
A magyar, szlovák és angol huskdanube.eu honlapon is. Az
módosították a városi lakások
nyelven is elérhető applikáció app Androidra itt tölthető le:

lók örömét. Stubendek László
polgármester pohárköszöntőjében úgy fogalmazott: Komárom
már jó ideje a sport, a kosárlabda lázában ég, ezért köszönet
illeti a játékosokat, edzőket,
menedzsereket, a klub orvosát
és természetesen a támogatók munkáját. Csonka Lajos, a
Comtherm vállalat ügyvezető
igazgatója szerint jó érzés egy
ilyen csapat mellett állni. Mes�-

sze vannak családjaik, ám ők
mégis a maximumot nyújtották
és megörvendeztették szurkolóikat. Konštantín Glič, a sportbizottság elnöke a komáromi kollektív sport története legszebb
fejezetének nevezte a kosarasok
sikerét. Az ünnepi fogadás végén a játékosokat emléktárgyakkal ajándékozták meg.

Új telefonos alkalmazások - próbálja ki!
Az elmúlt napokban két új
technikai lehetőség is megjelent Komáromban, amelyet a
városba látogatók és a helyiek
egyaránt igénybe vehetnek.
Mindkét esetben egy mobil
applikáció segíti a tájékozódást.
A városba érkező turisták,
de gyakran a helyi lakosok számára is gondot jelent a mobiltelefonjuk vagy a táblagépük
feltöltése. A jövőben nem kell
emiatt aggódni, hiszen most
már több ingyenes töltőállomás
is rendelkezésre áll a városban.
Az egyik ilyen lehetőség a
Klapka téren található turisztikai információs iroda, ahol bárki ingyen „feltöltődhet” az egész
hét folyamán, de része a rendszernek a Panoráma szálló is

Testületi krónika

bérbeadásáról szóló rendeletet.
Szavaztak a városi piacokon
árusított termékek és szolgáltatások feltételeit szabályozó rendeletről, mellyel kapcsolatban
ügyészi figyelmeztetés érkezett.
Az észrevételeket három hónapon belül beépítik a rendeletbe.
A testület elfogadta a város
2014. évi zárszámadását és tudomásul vette a belváros felújítási tervéről szóló beszámolót, s
jóváhagyta az ezt a célt szolgáló
pénzösszegek elosztását. A munkálatok az Anglia és a Štefánik
parkban kezdődnek, ahol új
padokat helyeznek el, felújítják
a járdákat, sétányokat, pótolják,
illetve megjavítják a szeméttárolókat, és eltávolítják a betontömböket is. A városatyák jóváhagyták azt is, hogy szülessen meg a
város új területrendezési terve.
Erre még idén márciusban szavaztak meg pénzt a testületi ülésen. Döntések születtek pénz-és
vagyonjogi ügyekben és jóváhagyták az oktatási, kulturális
jellegű kérvényeket is.
Elfogadták a fűtést biztosító
Calor kft zárszámadását, amely
csaknem tíz ezer euró többlettel
zárta a tavalyi évet. Elhangzott
az is, hogy a közeljövőben olyan
javaslatot terjesztenek a képviselők elé, melynek köszönhetően
hatékonyabbá válna az óvodák
fűtési rendszere.
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Hungarikum lesz Szikora György,
a fehér Pelé is?

A
napokban
a
hungarikumokról rendezett
koneferenciát a Tiszti pavilon
dísztermében a Csemadok
Komáromi Területi Választmánya és a Gazda Polgári Társulás. Petheö Attila, választmányi elnnök:
- Három éve van lehetősége a hazai magyarságnak, hogy
a Magyar Állandó Értekezlet
szakbizottságának közreműködésével felvidéki magyar értékeket ajánljon a Kárpát-medencei
össznemzeti értéktárba.
A tanácskozáson olyan felföldi magyar szervezeteket és
kulturális értékeket mutattunk
be, mint a komáromi erődrendszer, a Csemadok, az Ifjú Szívek
vagy a gútai sortáncjárás. (Ez
utóbbi kapcsán a Hello, Gúta
is támogatja a hagyományőr-

Közeleg a nagy nap! KomáLom Gyerkőcfesztivál!

Közeleg a nagy nap, a
KomáLom
Gyerkőcfesztivál napja, ezért címszavakba
gyűjtöttük azokat a dolgokat,
melyek megválaszolhatják az
esetlegesen még felmerülő kérdéseket, illetve megvilágítják
elképzeléseink főbb csapásvonalait. Következzék hát pár
közérdekű tudnivaló:
-K-iállítás – sok más csoda
mellett zoknibábok is készülnek
majd az Ezermesterműhelyben,
melyekből később szabadtéri
kiállítást rendezünk a Klapka
téren. Bárminemű és bármilyen
mennyiségű alapanyagot, kiegészítőt (pl. zokni, gyöngy, gomb,
flitter, dísz, pamut, huzal, stb.)
szívesen fogadunk és köszönettel, lelkesen zoknibábbá varázsolunk!
-O-tthon – fontos, hogy mindenki otthon érezze magát a
rendezvényen, ezért fő szempont a kényelem és a gyakorlatiasság. Bátran pakolják tele
és szervezői munkájáért, Mácza a kis kosarat szendviccsel, a
Mihályt az általa létrehozott hűtőládát limonádéval, szedjék
két múzeumi gyűjteményért,
állandó és időszaki kiállítások
forgatókönyvének
készítéséért, a Múzeumbarátok Körének
megszervezéséért jutalmazták a
A családnap, amely a ko„Lunica”-val. A Lunica – nyel- máromi magyar óvodák és isvünkre Holdacskának fordít- kolák évenkénti közös , örömhatnánk – egy Nyitrán feltárt teli együttléte kíván lenni, a
bronzkori lelet díszes mása. A 2012-beli ígéretes kezdés után
kitüntettek egyúttal megkapták két esztendőre megtorpant: a
a nyitrai vár és püspökség törtéHolt-Vág, s az Apáli Csárda
netéről szóló szép kivitelű kiadtérségét a kedvezőtlen időjáványt is. Gratulálunk!
rás miatt nem lehetett erre a
nemes megmozdulásra igénybe venni.
Az idén május huszontában zajlott, ahol nagy tömeg
azonban teljes
gyűlt össze: nem csupán ra- nyolcadikán
jongók, hanem filmsztárok is, pompájában fogadta a tavasz a
köztük például Jackie Chan. El- nagy számban érkezett gyeremondása szerint nem számított keket, óvónőket és tanárokat,
arra, hogy a nemzetközi zsűri őt szülőket és nagyszülőket. Volis díjazza majd, de az felkeltette
a gyanúját, hogy a gálán az első
sorba ültették. A fogadáson levetítették a díjkiosztó ünnepség
pillanatait is, és Bandor Éva a
díjat is megmutatta. Stubendek
László polgármester sok hasonló szép élményt, további sikereket kívánt Bandor Évának, aki
ezután beírta nevét városunk
emlékkönyvébe.

zést.) A konferencián felmerült
az emléktárba vételbe Szikora
György legendás labdarúgó, a
fehér Pelé neve is, valamint az
izsai rétes, a martosi népviselet,
a búcsi Babamúzeum, illetve a
hetényi gólya és a kulcsos kalács. Hungarikum mozgalmunkat a Varga Péter vezette Gazda
Polgári Társulás és a Csemadok
közösen kívánja hasznossá tenni.
Tanácskozásunknak hetven hallgatója volt, s az előadók között Szakáli István
Lorándot,
hungarikumokért
felelős helyettes államtitkárt is
üdvözölhettük. Polgáraink a
csemadoktv.komarom@gmail.
com címen jelezhetik a felvidéki
hungarikumokkal kapcsolatos
javaslataikat.
(BTI)

Két Lunica-díj Komáromba
Május huszadikán Nyitrán,
a megyeháza dísztermében két
komáromi polgár is elismerésben részesült kimagasló kulturális tevékenységéért. (Tavaly
Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas
színművészünk kapott ilyen
kitüntetést.)
Az idén Alzbeta Littvová,
a Szinnyei József Könyvtár
igazgatója és Mácza Mihály, a
Duna Menti Múzeum történésze vette át a megye legkiválóbb
kultúrmunkásainak járó díjat.
Alžbeta Littvovát kitünő vezetői

tak, aki gépkocsin, voltak, akik
kerékpáron, mások kisvonattal érkeztek a helyszínre, ahol
egymást váltották a műsorok, a
mókázások és a foglalkozások.
A Ferences barátok utcai-,
az Eötvös utcai Bóbita-, a Tulipán-, és az őrsújfalui óvoda
pedagógusai perceken belül
használatba vették a terepet és
a gyerekekkel együtt hozzáláttak virágok, csecsebecsék,
gyöngyökből fűzött és egyéb
„ékszerek” készítéséhez és más
kézműves foglalkozásokhoz.
Sőt: voltak, akik még a világhírű Rubik kockát is megalkot-

a kampánycsend...)
-M-óka – a legfontosabb tudnivaló és a legfőbb csapásvonal:
senki ne hagyja otthon a jókedvet és a kalandvágyat, a többit
már nyugodtan ránk bízhatják!
Bognár Zsuzsanna
Villa Camarum
Polgári Társulás

ták – papírból! Közben Zsapka
Attila énekelt és Dráfi Mátyás
mesét olvasott, a szülők és a
nagyszülők pedig nagyokat beszélgettek egymással.
A családnapot a Komáromi
Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti
Köre (KMGÖéTBK), a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata és a Via Nova Ifjúsági
Csoport közösen szervezte. Viola Pál, a KMGÖéTBK elnöke,
aki már hetekkel az esemény
létrejötte előtt azon izgult, hogy
az időjárás vajon idén is meghiúsítja-e ezt a fontos rendez-

vényt, valószínüleg elégedetten
vette tudomásul, amit a résztvevők is kinyilvánítottak: jó volt
együtt lenni. Igen, a közösség
építését már az óvodásoknál el
kell kezdeni, mert öntudatos, a
nemzetükhöz, az anyanyelvükhöz, a hagyományaikhoz és a
kultúrájukhoz hűséges magyarokat csak így lehet kinevelni.
Ha ez a stratégiai cél megvalósul, nem alakul majd ki a
magyarok között politikai és
egyéb érdekek szerinti megosztottság, s nem kell azon tépelődni, hogy milyen lesz a jövőnk.
(BTI)

Hogyan tudná az ember meggyógyítani saját magát?

A városi rendőrség jelenti
Telefonbejelentés érkezett a
napokban a városi rendőrségre.
A névtelen telefonáló arról számolt be, hogy egy ismeretlen,
vélhetően erősen ittas állapotú
nő egy két év körüli kislányt
bántalmaz az Eötvös utcán.
A kiérkező járőrök igazoltatni szerették volna a nőt, ám
ő sem igazolvánnyal, sem pedig szóban nem tudta igazolni
magát. Viselkedésén látszódott,
majd végül be is igazolódott,

a kényelmes és ingyenes parkolásra, pár percnyi járásra a rendezvény helyszíneitől.
-O-klevél – sok más ajándék és
kedvezmény mellett, bizonyosan
ezt is kap majd a gyerekpolgármester, aki szintén május utolsó
napján kerül megválasztásra.
Részletek a helyszínen! (Tudják,

Így születik meg az egység?

Bandor Éva élményeiről mesélt
Stubendek László polgármester hivatalában fogadta
Bandor Éva színművészt, aki a
pekingi nemzetközi filmfesztiválon a „Gyerekek-Deti“ című
filmben nyújtott alakításáért
átvehette a legjobb mellékszereplőnek járó díjat.
Bandor Éva a kínai fővárosban megélt élményeiről mesélt.
Mint mondta, a fesztiválra ezer
filmből csupán tizenötöt válogattak be. Nyilatkozott a pekingi
állami rádiónak és egy rövid kínai köszöntő szöveget is megtanult. A nemzetközi seregszemle
egy hatalmas, szép kultúrpalo-

elő a szekrény mélyéről a kockás
plédet és hajrá! Ideális nap, tökéletes környezet egy kora nyári
piknikhez.
-M-ájus 31. - a rendezvény kezdési időpontja tehát május 31.,
délután 13:00 óra! Ekkor már
valamennyi helyszín programja
aktív lesz, csak győzzenek választani! A rendezvény előreláthatólag 18:00-ig tart majd.
-Á-rusok – a rendezvény területén kerülendő mindennemű kereskedelmi tevékenység.
Nonprofit társulás lévén, melyben minden önkéntes alapon
működik, szerettük volna megőrizni az esemény független jellegét. Minden fellépő és minden
szervező ingyen, honorárium és
egyéb jutalmazás igénye nélkül
veszi ki a részét a munkából. A
szükséges eszközöket, anyagokat, kellékeket gyűjtés, szponzori felajánlás útján szereztük vagy
saját kétkezi munkával alkottuk.
-L-ipót kapu – közelében, a
Selye János Egyetem épületétől
egy ugrásnyira nyílik lehetőség

hogy alkohol befolyása alatt áll,
zavarodottan viselkedett a rend
őreivel, illetve a bántalmazott
kislánnyal. A kislány öltözete,
külseje elhanyagoltságról tanúskodott. A nő és a kislány kilétét
végül az állami rendőrség információs rendszere alapján állapították meg. Az illetékes hivatal
felügyelőt, kurátort küldött a
rendőrségre, aki úgy döntött,
azonnali hatállyal elveszi anyjától a kislányt.
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A
fotón
látható,
városunkbeli Nagy Attila a
közelmúltban csaknem egy
hónapot töltött két kis középamerikai országban. Costa
Rica (Gazdag part) és Panama
államformája elnöki köztársaság. A csaknem ötmillió, illetve nem egészen három millió
ottani lakos zöme spanyol, vallása szerint római- katolikus.
Costa Rica a világ „legzöldebb” öt államának egyike, s
az első, amely pár hónapon át
megújuló forrásból fedezte teljes energia szükségletét! Ebben

a térségben trópusi az időjárás, a helyiek főként növény
termesztésből élnek, de élénk
a turizmus is. Az életvitel nem
olyan pörgő, mint Európában,s
a lakosság tudatosan óvja a környezetet. Ha például út épül,
nem vágják ki a fákat, hanem
körbeaszfaltozzák őket!
A Csendes óceán hosszan
elhúzódó partját a víz közelében tilos beépíteni, így órákon
át sétálhat ott az ember, élvezve
a nyugalmat és „töltődhet”. Érdekesség: Costa Rica sportolói
eddig egyetlen olimpiai bajnok-

ságot nyertek: 1992-ben Barcelonában Claudia Poli szerzett
aranyérmet úszásban.
Nagy Atilla: a magyar alapítású Metafizikai és Szellemtudományi Akadémia ottani képző
helyeinek felkérésére utaztam
ilyen messzire , s több helyszínen, – köztük San Joséban,
Costa Rica fővárosában előadásokat tartottam spanyol tolmács
közreműködésével. Akadémiánk, amelynek Kanadában, az
Egyesült Államokban, Kubában,
Szlovákiában, Romániában is
vannak már sejtjei, a két és fél
éves képzések során arra tanítja a hallgatókat, hogy miként
gyógyíthatjuk meg magunkat a
szeretet, a megbocsátás, az elfogadás és az elengedés által.
Az előadásokon szó esik
az ember energetikai rendszeréről, a test, a lélek és a szellem hármasságáról, és gyógyító
meditatív technikákra tanítjuk a
résztvevőket. A cél: elérni, hogy
mindenki meg tudja magát
gyógyítani! Ha az egyes ember
megismeri saját lényegét, fokozatosan megváltozik az emberiség kollektív tudata is. Egyszerűbben mondva: Jézus fényútján

visszatérhetünk az Atyához, ami
annyit tesz, hogy megszülethetik a Földön az egyetértés és a
béke.
A Metafizikai és Szellemtudományi Akadémia komáromi
munkatársa elmondta azt is,
hogy először ült repülőgépen, s
csupán az okozott számára gondot, hogy átszállásokkor időben
fel tudjon jutni a következő járatokra. Közép-amerikai tartózkodása során ő maga is részt vett
egy élvezetes „képzésen”: tolmácsa, párja óceáni szörfözésre tanította. Megtudtam, hogy Szlovákiában is folyik az akadémia
térnyerése, például Pozsonyban,
Zsolnán, Galántán, Léván, és
persze, Komáromban is tanítják
erre az új, a szeretetre épülő létformára az érdeklődőket.
Nem zajos kampányokkal
hívják az embereket maguk
közé, hanem a képzés eredetisége vonzza a figyelmet. Aki
úgy érzi, hogy hasznos lenne
számára a részvétel, jelentkezik.
A hallgatók a legkülönbözőbb
társadalmi rétegekből kerülnek
ki, életkoruk a 16 esztendőtől a
hetvenenkettőig terjed.
Batta György
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Tizenhatan már összefogtak!

Hídépítő verseny az Ipari Szakközépiskolában

A Komáromi Napok egyik
érdekes rendezvénye volt 2015.
április 24-én az Ipari Szakközépiskolában
megrendezett
hídépítő verseny. A versenyt
két kategóriában hirdettük
meg: A kategória – tésztából
készült híd, B kategória – hurkapálcikából készült híd.
A versenybe a Komáromi
Ipari Szakközépiskola diákjai
nevezhettek be saját készítésű
híddal, de a versenyt meghir-

dettük a régió középiskoláiban
is. A híd anyaga kizárólag a
kereskedelemben kapható száraztészta vagy hurkapálcika
lehetett, amelyeket tetszőleges
ragasztóanyaggal rögzíthettek
egymáshoz a versenyzők. A híd
maximális súlya nem léphette túl az 1000 g-ot (a beépített
terhelőelemmel és szemes csavarral együtt!). A verseny során
a helyezéseket kizárólag a törési
próbán mért legnagyobb teher-

bírás mértéke határozta meg. A
versenybe 18 hurkapálcikából
készült hidat neveztek be (tésztából sajnos nem készült híd).
A komáromi iparistákon kívül
a Párkányi Szakközépiskola diákjai is bekapcsolódtak a versenybe.
A verseny győzelmet Kovács Dávid (4.C) szerezte meg,
akiknek Utolsó Esély elnevezésű
hídja 164,7 kg-ot bírt törésig,
amely túllépte a tavalyi győzte-

sek eredményét (120,9 kg). A
2. helyet Bogyai András, Simon
Tibor, Varga Konrád és Vörös
Csaba (mindannyian 2.C osztályos tanulók) nyerték el, akik
Vas-hídja 140,1 kg-ot bírt törésig, a 3. helyen pedig Závodný
Ferenc (4.C) végzett, akinek
Piedóne elnevezésű hídja 117,6
kg-ot teljesített. A nyerteseknek
és valamennyi résztvevőnek
gratulálunk!
Pinke Péter

Napsütés, Gaudeamus, könnyek... – Elballagtak diákjaink

2015. május 7-én a komáromi Selye János Gimnázium
117 végzős diákja az utolsó
ünnepi osztályfőnöki óra után
búcsút vett iskolájától, tanáraitól, középiskolás éveitől:
Az Európa Unió himnusza
után Melecsky Kristóf, III. B
osztályos diák, az idei Tompa
Mihály Országos Verseny 1. helyezettje slam poetrys énjét mutatta be. A tehetetlen emberről
szóló szövegével kezdetét vette
a ballagási ünnepség.
Szeretettel és tisztelettel üdvözöltük megjelenet vendégeinket: Rudolf Péter színművészt,
rendezőt Budapestről, Kürti József mérnök urat, Nyitra megye
oktatási és művelődési osztályának gazdasági igazgatóját, Ipóth
Szilárd doktor urat, aki iskolánk
nyugalmazott
igazgatójának,
a Király Püspök Alapítvány elnökének, az Ipóth-díj létrehozójának fiaként képviselte édesapját, Dr. Ipóth Barnabást, Szabó
Árpád mérnök urat, a Király
Püspök Alapítvány kuratóriumának tagját, Gergely Istvánt,
kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázót, a szülői munkaközösség elnökét, Patus Sándor mérnök urat.
A hagyományokhoz híven a
fiatalabb diáktársak is búcsúztak
a ballagóktól. A jövendő negyedikesek nevében Kálosi Zsófia,
III. A osztályos diák olvasta fel
ünnepi beszédét.
A negyedikesek búcsúbeszédét Hostomská Fanni mondta
el, majd Tóth Terézia és Horváth Barbara hívták egy utolsó
közös éneklésre negyedikes társaikat. A Selye János Gimnázium igazgatója, Andruskó Imre
ünnepi beszédét – hagyományteremtő szándékkal – a felvidéki
magyar himnuszként is számon
tartott A csitári hegyek alatt c.
dal zárta.
Igazgató dicséretben részesültek: Bréda Márton, Koncz

Krisztina, Lőrincz Zoltán,
Rózsa Tibor, Gábor Zsuzsanna, Anda Dávid, Gyarmati
Vince, Hostomská Fanni és
Földes Tímea. A kitüntetetteknek Andruskó Imre igazgató úr
gratulált.
Az iskolánk mellett működő
Király Püspök Alapítvány célja
anyagilag támogatni a tehetséges diákokat. Az Alapítvány által létrehozott – végzős diákoknak kiosztandó – ösztöndíjak
a továbbtanulást hivatottak segíteni. Az idei tanévben anyagi
ösztöndíjban részesültek: Tóth
Dominik, Gyarmati Vince, Ott
Karin, Žabka Scarlett. A támogatást az Alapítvány kuratóriumi tagja, Szabó Árpád mérnök
úr adta át.
Ezt követően az Ipóth-díjak
átadására került sor, melyet iskolánk nyugalmazott igazgatója,
dr. Ipóth Barnabás hozott létre
azzal a céllal, hogy ily módon
is támogassa a kimagasló eredményeket elérő tehetségeket, és
további kitartó munkára ösztönözze a diákokat. A díjat az alapító nevében fia, Ipóth Szilárd
doktor úr és Hevesi Anikó, a
gimnázium fizikatanára adták
át. Ipóth-díjban részesült:
Bugár Dávid, a matematikaolimpia kerületi versenyének eredményes megoldója, az
országos döntő résztvevője, a
fizikaolimpia A kategóriája megyei versenyének 1., az országos
döntő 2. helyezettje, a verseny
győztese, a Nemzetközi Fizikai
Diákolimpián résztvevő szlovák
válogatott tagja, amely verseny
idén Indiában lesz
Rózsa Tibor, a matematikaolimpia kerületi versenyének eredményes megoldója, az
országos döntő résztvevője, a
fizikaolimpia A kategória megyei versenyének 2. helyezettje,
az országos döntő eredményes
megoldója
Lőrincz Zoltán, a fizika-

olimpia A kategóriája megyei
versenyének 3. helyezettje, az
országos döntő eredményes
megoldója
Horváth
Barbara,
a
Gimisz színjátszó csoport tagja,
Ferenczy Anna-díjas színjátszó,
a legígéretesebb színésztehetségnek járó díj tulajdonosa, a
Kazinczy-verseny Kárpát-medencei fordulójának döntőse, a
Tompa Mihály Országos Verseny 1. helyezettje.
Az iskolánk mellett működő Klapka György Sportklub
– mint minden évben – idén is
megjutalmazta legjobb negyedikes sportolóinkat. Gyurenka
István tanár úr, a sportklub
titkára, Gergely István és
Bastrnák Kristóf két nagyon
tehetséges fiatal sportolónak adták át az elismerő oklevelet: Gábor Zsuzsannának és Mészáros
Andrásnak.
Idén 8. alkalommal jutalmaztuk amatőr színjátszóink
egyikét a Kaszás Attila-díjjal. A
Gimisz színjátszó csoport szalagavatói darabjában nyújtott
kimagasló színészi teljesítménye
alapján Kaszás Attila-díjban részesült Aranyosi Zsolt.
A Kaszás Attila-díjat Rudolf
Péter színművész adta át. Szeretné, ha Kaszás Attilának alakja,

munkássága ez által a díj által is
örökre a köztudatban maradna.
Zárszóként a következő
gondolatok hangzottak el:
„Elfogytak a díjak, a dicséretek, lassan elfogynak a szavak is... indulni kell! Nemzeti
imánk, a Szózat elhangzása
után indulni kell az utolsó közös sétára: lerójuk tiszteletünket Klapka György, Jókai Mór
és Szent István szobránál. Utoljára lesz együtt a negyedik évfolyam 117 diákja.
Persze, ez nem azt jelenti,
hogy többet nem sétáltok Komáromban, hogy soha többé
nem találkoztok volt osztálytársaitokkal, barátaitokkal, tanáraitokkal. Sokszor összefutunk
még a jövőben, de az már más
lesz. Itt és most valami valami
véget ér..., de valami új el is kezdődik. S ha az ismeretlen némi
félelemmel tölti is el az embert,
a változásban, az újban mindig
ott rejtőzik a megismerés borzongatóan izgalmas oldala.
Elindítunk hát benneteket
az úton. S ha majd elengedjük a
kezeteket, emlékezzetek Buddha szavaira: „A boldogsághoz
nem vezet út. Az út maga a boldogság.”
Spátay Adriana
magyartanár

EGÉSZSÉGben, TELJESségben

Ferenczy László (Az Egészségügyi Továbbképző Intézet vizsgabiztosa, természetgyógyász, hipnoterapeuta,
életmódtanácsadó) előadása a Selye János Gimnázium Aula
termében 2015. június 4-én.
Egy nem mindennapi alkalomra szeretnék invitálni mindenkit, akinek fontos az egészsége, a betegségek megelőzése,
a tudatos életmód, valamint a már adott betegségekből való
felépülés. A témák, amikről szó lesz: - egészség megőrzése természetes módon, testi-lelki egyensúly, immunerősítés, szív- és
érrendszer erősítése, tumoros betegségek gyógyítása.
Felelősek vagyunk a magunk és szeretteink egészségéért.
Ne a betegségre fókuszáljunk, hanem az EGÉSZségre. Ehhez
szeretnénk megadni a kezdő “lökést” mindenkinek ezzel az
előadással. A belépőjegy ára 3 euro.

Május 18-án koraeste 16
aláírás került a Komáromi
Magyar Civilek Egyesülése
(KoMCE)
megalakulásáról
szóló szerződésre, s így ez a
jogalanyisággal nem rendelkező egyesülés „papíron is”
kinyilvánította együttműködését, elfogadva a Keszegh
Margit megszövegezte alapszabályt.
Az eseményre a Klapka
Vígadóban került sor a média
jelentős érdeklődése mellett. A
megjelenteket Dráfi Borbála,
az év végéig működő alkalmi
elnökség tagja köszöntötte, az
egyesülés céljairól Viola Pál elnökségi tag beszélt, a KoMCE
eszmeiségéről Nagy Ferenc elnök szólt.
Íme, a szerződő felek és elnökeik: A Komáromi Magyar
Gimnázium Öregdiákjainak és
Tanárainak Baráti Köre (Viola

Pál), az Atelier Társaság (Kopócs
Tibor), a BORÁROS IMRE
SZÍNHÁZ (Boráros Imre), a Borostyán Társaság (Nagy László),
a Csemadok Komáromi Alapszervezete (Stubendek László),
az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás (Knirs Imre), a Gaudium Polgári Társulás (Pipper
László), a Jókai Közművelődési
és Múzeum Egyesület Keszegh
Margit), a Kárpátia Sport Polgári Társulás (Pallag György), a
Komáromi Szekeresgazda Hagyományőrző Egyesület (Farkas
Gáspár), a KUCKÓ (Bodzás
Gergely), a Lehár Ferenc Polgári Társulás (Klemen Terézia),
a Lélekharang Polgári Társulás
(Nagy Ferenc), a Protestáns Nőegylet (Körtvélyessy Piroska),
a Szlovákiai Civil Becsületrend
(Klemen Terézia) és a TEÁTRUM (Batta György).
sz

Komárom Város a közérdekben végzett munkáról szóló
552/2003 sz. törvény 5. § hatályos rendeleteinek értelmében
valamint e törvény későbbi kiegészítései és módosításai alapján valamint Komárom város Munkarendjének 2004.4.1-én
keltezett 3 §-a valamint Komárom város Munkarendjének
2011 6.15-én keltezett módosításának értelmében

pályázatot hirdet
a Komáromi Városi Hivatal
elöljárói poszt betöltésére
A munkaviszony kezdete 2015 július 1

Alapvető Követelmények és a szükséges képesítések

Szakmai alkalmasság:
- másodfokú egyetemi végzettség
- a közigazgatásban hatályos jogszabályok ismerete,
- a munkavégzés feltétele a közérdekben végzett munkáról szóló
552/2003 sz. törvény 3 §-a betartása
Egyéb kritériumok és elvárások:
- legalább három éves szakmai tapasztalat - vezetői
beosztás,szervezési és kommunikációs készség,
- kedvező előfeltétel önkormányzati, államigazgatási szakmai
tapasztalat,
- önálló szakmai döntéshozatali képesség,rugalmasság, megbízhatóság, magabiztosság, kreativitás
- számítógépes ismeretek - MS Office
- magyar, német, angol nyelv ismerete szóban és írásban előny a
pályázó számára
A benyújtandó dokumentumok jegyzéke:
- a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló oklevél hitelesített
másolata,
- áttekintés az eddigi szakmai gyakorlatról,
- 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- egyéb szakmai oklevelek, tanúsítványok.
A szükséges dokumentumok eredetijét (hitelesített fénymásolatát)
a pályázat lebonyolítása előtt küldje el. A jelentkezéskor kérjük
feltüntetni a telefonos elérhetőségét és e-mail címét.
A benyújtandó kérvényhez csatolja az alábbiakat :
- pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre,
- kitöltött személyi kérdőív – formanyomtatvány alapján
- szakmai önéletrajz
- a pályázó által írásban előterjesztett szakirányú koncepció –
maximum 3 oldal terjedelemben
- 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.
Kritériumok a versenytárgyalás győztesének kiválasztására:
- szakmai képesség és vezetői tapasztalat
- a pályázó által előterjesztett szakirányú koncepció
- végzettség
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postán a városi hivatal címére :
Mestský úrad v Komárne, nám.gen.Klapku č.1, 945 01 Komárno
legkésőbb 2015. június 10-ig, vagy személyesen beadhatják a városi hivatal iktatójában Mestský úrad Komárno, Pevnostný rad 3,
945 01 Komárno legkésőbb 2015 június 10 déli 12.00 óráig. A
borítékon kérjük feltüntetni: „Výberové konanie – prednosta úradu – Neotvárať!“.
A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket 7
nappal a pályázati meghallgatás előtt a pályázat pontos időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.
Ing. Stubendek László polgármester
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2015. május 27.
Köszönöm!

Ezúton mondok köszönetet a komáromi kórház intenzív
osztálya orvosainak és ápolóinak azért, hogy példássa, emberséggel és szakmai hozáértéssel gondoskodtak rólam ott tartózkodásom alatt.
Cz. István

Újszülöttek

Jakič Bence, Bátorkeszi; Lőrincz Dorka, Komárom; Galo Zsombor,
Komárom; Kecskés Kristóf Ferenc és Kecskés Noel Ferenc, Perbete;
Beke Ádám, Komárom; Stojka Sofia, Gúta; Kováč Anna, Gúta; János
Christopher Cseh, Komárom; Tomčáni Dorien, Füss; Benďák Zsombor,
Pat; Csicsó Jázmin, Madar; Vörös Dániel, Bátorkeszi; Vaszkó Karola,
Párkány; Sárközi Chanel, Nagyabony; Čulák Štefan, Érsekújvár; Gombai Diana, Gúta; Mezei Zoé, Gúta; Domján Panka Kata, Gúta; Molnár
Max, Komárom; Csölle Tamás, Marcelháza; Szénásy Ákos, Keszegfalva;
Baštrnák Roman, Izsa; Burai Dorka, Keszegfalva; Földes Róbert, Komárom; Szapu Viktor Márk, Nagymegyer; Borbély Anna és Borbély Hanna,
Komárom; Gereová Bianka, Szilos; Pastorek Daniel, Ógyalla

Házasságot kötöttek

Hano Igor és Vendégh Margit; Bičan Miroslav és Gál Katalin; Mgr.
Berkes József és Szalay Viktória; Töltésy Rudolf és Keszegh Mónika;
Gulyás-Kovács Ákos és Pravdová Monika; Kováč Tivadar és Helcová
Kristína; Bánsky Juraj és Galambos Hilda

Elhunytak

A 79 éves Albertová Jozefína, Komárom; a 79 éves Mátyus Hermína,
Komárom; a 67 éves Hrobár Marian, Komárom; a 42 éves Horvatič
Kajanová Silvia, Komárom; a 81 éves Sztrecsko József, Komárom; a 74 éves
Laczo Károly, Komárom; a 99 éves Horváth László, Füss; a 64 éves Szabó
Márta, Komárom; az 59 éves Lakatošová Irena, Marcelháza; a 85 éves
Csepregi Anna, Komárom; a 77 éves Pémová Margita, Dunaradvány

MEGEMLÉKEZÉS

„Komor az élet egy olyan házban mely üresnek látszik,
mert örökre eltűnt belőle valaki, akit annyira megszerettünk.
És ha kezünkbe akad az elhunyt valamilyen kedves holmija,
mindig friss fájdalommal telnek meg napjaink.
Egy-egy emlék minduntalan megérinti és megsebzi szívünket.“
Megrendült szívvel emlékezünk május 26-án halálának első
évfordulóján a drága feleségre és édesanyára

HULLMAN Ilonkára

(Komárom).
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Akik ismerték és szerették gondoljanak rá
ezen a szomorú évfordulón.
Örökké gyászoló férje
Jancsi, fiai, lányai, unokái és dédunokái
és az egész rokonság

MEGEMLÉKEZÉS

„Suhanva száll az élet tova,
Ami elmúlt, nem jön vissza soha,
Várni valakit, aki nem jön többé,
De emlékét őrizzük szívünkben örökké.“
Fájó szívvel emlékezünk május 30-án halálának első évfordulóján

VIRÁG Etel-re, (szül. Jakab).
Emlékét örökké őrző
három lánya, négy unokája, hét dédunokája

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékeztünk május 22-én

VIDA BÉLUS-ra
halálának 6. évfordulóján.

Emlékét örökké őrző családja.

Bajnok a komáromi kosárlabda csapat
(Befejezés az 1. oldalról)

Egyébként a komáromi csapat kezdte jobban a sorozatot,
hiszen nem kis meglepetésre
az első mérkőzésen idegenben
győztek kosarasaink (89:77),
majd kicsit a sportszerencsének
köszönhetően, otthon is (70:69).
A folytatásban odahaza szépített
a Felső – nyitrai gárda (74:56).
Mondhatni, hogy a sorozat negyedik, hazai mérkőzése sikerült
legjobban a csapatunknak, amikor hihetetlenül jó, és rendkívül
eredményes játékkal szó szerint
lehengerelték az ellenfelüket
(90:70). A sorozat állása ekkor
3:1-re alakult, és egyetlen győzelem kellett a hőn áhított bajnoki
cím elnyeréséhez.
A privigyei csapatnak a versenyben maradáshoz győznie
kellett odahaza, és ez sikerült is
nekik (96:70). A hatodik összecsapáson, hazai pályán, ismét
nálunk volt a „meccslabda.”
Ebbe a mérkőzésbe is mindent
beleadott az ellenfél, és szinte
minden be is jött nekik, míg
ugyanez nem mondható el a
hazai csapatról. Itt az utolsó tíz
perc játéka döntött, de nem a mi
javunkra. Miljan Čurovič edző
különböző okok miatt csak hét
játékost tudott a játékba bevetni,

és a csata végére nagyon elfáradt
csapatunk 90:85 arányban vereséget szenvedett. Privigye kiharcolta a hetedik, mindent eldöntő
mérkőzést, mégpedig a saját otthonukban.
A május tizenhatodikán
a 3200 nézőt befogadó privigyei
sportcsarnok hazai szurkolótábora bajnokavatásra készült.
Aztán nem győztek csodálkozni, majd egyre elkeseredettebben tudomásul venni, hogy nem
ők fognak ünnepelni, hanem az
ellentábor. A komáromiak kisebb szurkoló tábora a helyszínen, a java pedig a képernyők és
a kivetítók előtt szurkolt csapatunknak.
Kosarasaink gondoskodtak
róla, hogy ne keljen lerágnia
körmeinket az idegességtől,
hogy optimista hangulatban
szemlélhessük a mérkőzés menetét. Már a mérkőzés elején
kétszámjegyű előnyt szerzett
a csapatunk, és végig sikerült
visszaverniük az ellenfél minden
próbálkozását. Hihetetlenül jó
játék után megérdemelten szerezte meg a győzelmet (78:68),
és a bajnoki címet a komáromi
csapat.
Jöhetett az ünneplés, és jött
is. A jóval éjfél után hazatérő
kosarasainkat többszáz lelkes

szurkoló várta a sportcsarnok
előtt. Ezt a fogadtatást és ünneplést a bajnok csapat tagjai
talán sohasem fogják elfeledni.
Folyt a pezsgő, hosszú-hosszú
perceken át éltették a srácokat.
Zengett a „szép volt fiúk“, az
„1.2.3. – hajrá Komárom“, az
„1.2.3- 4.5.6.- Komárom a bajnokcsapat“. A bajnoki cím, és
a hazai fogadtatás kapcsán tettem fel kérdéseimet.
Miljan Čurovič, a csapat
edzője: – Hihetetlen érzés ez,
bajnokok vagyunk, pedig a sorozat 3:3-as állása után, már nem
sokan hittek benne, hogy idegenben győzni fogunk. A fiúk mindent beleadtak, és megtörtént
a csoda. Nagyon boldog vagyok.
A csapat az egész bajnokság során bebizonyította, hogy van tartása, ereje, pedig sok fizikai és lelki erőt kellett bevetni a sikerért.
A fiúkra, és rám is nagyon ráfér
a megérdemelt pihenés.
Ján Kratochvíl, a csapatkapitány: – Hihetetlen volt a sportcsarnok előtti fogadtatás, soha
még ilyet nem éltem át, fantasztikus érzés. Csak a televízióban
láttam ilyet, amikor a hokistákat
fogadták a világbajnokság után.
Hazafelé Privigyéről már csak a
jó sörre vágytunk, és a sportcsarnok előtt leírhatatlan fogadtatás-

ban volt részünk. Meg voltunk
illetődve, és boldogok voltunk.
Köszönjük ezt az érzést, komáromi szurkolók.
Marek Kozlík, a csapat játékosa: – Fantasztikus, hasonlót
csak Pozsonyban, főtéren éltem
át, amikor a hokistáinkat fogadtuk. A sportcsarnok előtti hangulat nagyon eufórikus volt. Hogy
jóval éjfél után ennyien vártak
ránk, az nagy megleptés volt, és
csodálatos érzés. Köszönjük Komárom.
Paulik József, klubmenedzser, a komáromi kosárlabdázás sikerkovácsa: – Csak annyi
az érdemem, hogy a bajnokság
előtt sikerült jól kiválasztanom
a játékosokat és egy jó edzőt. Az
egész év munkája van ebben a sikerben, összeállt egy jó csapat,
amelyik végig nagyon jól együtt
működött. Harcoltak, küzdöttek ezek a fiúk a klub és a város
színeiért. Le a kalappal előttük,
és mindenki előtt, aki valamit
is hozzátett ahhoz, hogy nehéz
anyagi körülmények között is
életben maradjon a sportágunk
Komáromban. Tudták és érezték
ezt a szurkolóink is, mert végig
lelkesen kiálltak mellettünk. Egyértelműen nagy siker a bajnoki
címünk.
Keresztényi Gábor

Vizipólósaink ismét az A csoportban

A vizilabda extraliga B csoportjában öt csapat szerepelt,
és a bajnokságban oda-vissza
alapon mérkőztek meg egymással. Itt a tét az első két hely
megszerzése volt, ami egyúttal
az extraliga A csoportjába való
visszakerülést jelenthette.
Pőstyén és Vrútky csapatai

ebbe nem igen tudtak beleszólni,
Komárom, Tapolcsány és Zsolna pólósai küzdöttek a két helyért. Pólósaink jól kezdtek a két
legnagyobb riválisukkal szemben. Otthon is, kint is legyőzték
Zsolna gárdáját, Tapolcsányban
pedig döntetlent értek el.
A napokban került sor

Keressen bennünket az interneten is!
www.tvkomarno.sk
www.youtube.com/mstvkn,
www.facebook.com

Apróhirdetés
l
Villanyszerelő.
Tel.:
0908/415 657.
l Kútfúrás. Tel.: 0908/179
712.
l Eladók 25, 15 és 10 literes
üvegek, kisebb prés szőlőre és
egy darab skopka. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907/341 176.
l Komáromban az Erzsébet szigeten eladó 7-áras kert
a jégpályahoz közel. Víz, gáz,
villany, csatorna van. Tel.:
0949/073 405.
l Eladó érdekes, felújított 4
szobás lakás (100 m2) a Hajós
üzletközponttal szemben. Tel.:
0903/149 806.
l Eladó Kisizsán építkezési
telek állami támogatás lehetséges (személyek, állami segítség
a ház vételére). Tel.: 0904/827
633.
l Azonnal beköltözhető három és négyszobás lakás eladó
a városközpontban. Érdeklődni az esti órákban lehet a 7713
095-ös 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 (az 1960-as években épült).
Ár megegyezés szerint. Tel.:
0918/022 119, 7741 589.
l Eladó alig használt barna
plüss ülőgarnitúra 3+1+1+2
puff. Tel.: 035/7730 783.
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.

a Tapolcsány elleni hazai vis�szavágóra, melyet a Dél-Komáromi uszodában játszott le a két
csapat.
Fazekas István edző legénysége semmit nem bízott a véletlenre, és kitűnő játékkal győztek
12:7 arányban a legerősebb ellenfelükkel szemben. Győzel-

mükkel a B csoport élén végzett
csapatunk, és jövőre az extraliga
A csoportjában fogja képviselni
a klub és városunk színeit. Az
A és B csoport összesítésében
így a komáromi csapat az extraliga ötödik helyét szerezte meg.
kg

Újabb kempos sikerek

A közelmúltban rendezték meg a Nemzetközi KEMPO
Szövetség (International KEMPO Federation IKF) és a Török KEMPO Szövetség által meghirdetett 12. IKF KEMPO
Világbajnokságot és Világkupát a törökországi Antalyában.
Szlovákiát, illetve régiónkat a Szayka Róbert által vezetett
Szlovák KEMPO Szövetség válogatottja képviselte. A versenyzők több versenyszámban is osszemérhették tudásukat. A versenybe 36 ország 380 versenyzője nevezett be.
A Szlovák KEMPO válogatott 8 versenyzőt indított, akik
össszesen 1 arany, 6 ezüst és 10 bronz érmet szereztek. Gratulálunk és köszönjük a szponzorok támogatását.
-ba-
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2015. május 27.
Concordia Chorus Polgári Tárasaság
Komáromi Városi Művelődési Központ
Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
cleancity@inmail.sk

Ünnepi hangverseny
a CONCORDIA vegyeskar

Ponúkame

megalakulásának 35. évfordulója alkalmából
2015. május 31-én 17 órakor
a Duna Menti Múzeumban

(cena obsahuje aj poplatok
za legálnu skládku)

Fellépők: CONCORDIA vegyeskar, Komárom;
Országos Széchenyi Könyvtár Kórusa, Budapest;
Komáromi Kamarazenekar
A remdezvényre a belépés díjtalan!

Vám kontajnerovú prepravu
stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch

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

Könyvbemutató a Csemadok székházban

A Kárpát-medence örökségturisztikai atlasza címen jelent meg
a Talma Kiadó legújabb kötete, amelyet a szerzők személyesen
ismertetnek. Az író-olvasó találkozón dedikálásra és kedvezményes vásárlásra is lehetőséget biztosítunk. A sokoldalúan
felhasználható atlasz mellett a Várak, kastélyok, templomok c.
folyóirat korábbi példányait is árusítjuk. Helyszín a Csemadok
székháza, Kossuth tér 3, időpontja: május 28-án, 17 órakor.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

VII. HON-NAP

DUNA MENTI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÜNNEP
A rendezvény vendégtelepülése: MARTOS (Felvidék)

Dél-Komárom, Csillag Erőd, 2015. június 6. szombat
Kulturális program az egész családnak!
A rendezvény ingyenes a 16 óráig a Csillag Erődbe érkezőknek

KARTHAGO koncert
Fellépők, előadók: Hidán Csaba és az Aranyszablya Történelmi Vívóiskola,
Martosi Református Alapiskola, Martosi Hagyományőrző Együttes,
Egyéb Veszély Együttes, Rumi Tamás rovásírás kutató, Magyar Királyi Kardforgatók Rendje, Tolma Baranta Club, Varázstükör Katolikus Színjátszó Kör,
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Egyesület, Keszeg István Martos
polgármestere, Gasztonyi Dániel mestersolymász, Brázik Törzs (lovasíjászok),
Pályi János Blattner-díjas bábművész, Rádi Bertalan helytörténész, Anka
Gergő és Király András (betyárok), Ludvig Rezső aranyműves mester, koronakutató, Nagykéri Citerazenekar, Kalázi Miklós és felesége, Garabonciás
Néptáncegyüttes.

A Lehár Ferenc Polgári Társulás szeretettel lát minden
zenebarátot és kedves érdeklődőt május 30-án a

LEHÁR MAJÁLISRA
Apáli-Holt Vág

14.30 – Fúvószenekarok koncertje (Jókai Fúvós Zenekar, Szigenszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola Fúvós
Zenekara, Vidám Fiúk, Komárom)

Klapka tér

17.00 – Dunajíček csoport, fúvós zenekarok, animáció
gyerekeknek

Tiszti pavilon díszterme

19.00 – Csehi Ágota és tanítványai koncertje, Derzsi
György műsora

