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Alapítva 1849-ben

A komáromi önkormány-
zat nem csupán az átlátható 
gazdálkodás, de a gazdasá-
gos költekezés terén is látható 
eredményeket ért el az elmúlt 
hónapokban. Pár hónapja 
került bevezetésre az elektro-
nikus piactér, amely országos 
szinten milliós nagyságrendű 
megtakarítást eredményezett. 
A felmérések alapján Komá-
rom az egyik legaktívabb fel-
használója a rendszernek. 

Egy negyed éves próbaüze-
met követően, közel négy hó-
napja került bevezetésre Szlová-
kiában az elektronikus piactér. 
Robert Kaliňák belügyminiszter 
a tájékoztatóján az új rendszert 
sikertörténetnek nevezte, hiszen 
a próbaüzem alatt és a három 
hónapos éles használat során 
4,7 millió euró megtakarítást 
hozott használóinak. A rendszer 
anonim módon működik, ami 
kizárja a korrupció lehetőségét 
– fogalmazott a miniszter. Ezen 

az újfajta piacon eddig már több 
mint 4 ezer szerződés született 
17,5 millió euró értékben, és a 
tervezett kiadásokhoz mérten 
átlagosan 21 százalékos spóro-
lást hozott az új megoldás.

Az Új Szó napilap a több 
várost érintő felmérésben arról 
számol be, hogy Komárom a 
„legaktívabb felhasználók közé 
tartozik”. A piacon vásároltak 
között voltak már óvodai beren-
dezések, interaktív tábla, szepa-
rált hulladék gyűjtésére szánt 
tárolók, de még iskolázások is. 
Komáromban három hónap alatt 
már a huszadik elektronikus pi-
aci bevásárláshoz közelítenek. 
A megtakarítások összege már 
több ezer euró felett van, akad-
tak tételek, ahol a megtakarítás 
a tervezett kiadáshoz képest 30 
százalék feletti. 

„Vannak esetek, amikor nem 
célszerű az elektronikus piacon 
keresztül vásárolni, mivel nem 
az alacsony ár az egyedüli szem-

A katolikus, református és 
a babtista egyház képviselőit, 
Elek László esperes-plébánost, 
Fazekas Zsuzsanna tiszteletes 
asszonyt és Kakas Zoltán lelki-
pásztort fogadták a városveze-
tők a városi hivatal tanácster-
mében ezen a héten.

A találkozóra annak kap-
csán került sor, hogy éppen há-
romszáz esztendeje, a pusztító 
pestisjárvány után állították fel a 
Klapka téren, a Zichy palotával 
szemben a Szentháromság szob-
rot. A szoborállítás kezdemé-
nyezője Cserkó János plébános 
volt, ő vette rá az akkori városi 
tanácsot a szoborállításra, amely 
a város legrégebbi köztéri szob-
ra. Stubendek László polgármes-
ter elmondta: a szoboregyüttes 

domináns szakrális-művésze-
ti alkotás, amely átvészelte a 
történelem viszontagságait, a 
földrengést, árvizet. A múltban 
több szobrot is ledöntöttek, ám 
a Szentháromság-szobor meg-
maradt, s ez egyfajta csodának 
is tekinthető.

A szobron a kezdetektől 
ugyanazok az alakok láthatók: 
az oszlop csúcsán a Szenthá-
romságot ábrázoló szoborcso-
port, a talapzaton pedig az öt 
szent alakja. Az alkotást több 
alkalommal is felújították, leg-
utóbb éppen tavaly. A találkozó 
végén emlékbejegyzésre került 
sor a város krónikájába, majd az 
egyes egyházak képviselői áldást 
mondtak városunk polgáraira. 

-batta-

Két éve hagyományte-
remtési céllal jött létre az első 
Martosi Szabadegyetem. A cél 
eléréshez egyre közelebb ke-
rülnek a szervezők, hiszen idén 
július 8-12. között már har-
madszor nyílik meg a Feszty 
Park kapuja, hogy fogadja a 
tartalmas szórakozás híveit.

A fesztivál két fő pillérét a 
délutáni előadások, beszélgeté-
sek és az esti koncertek alkotják. 
A szabadegyetemi kínálat mű-
sora még kialakulóban van, de 
több vendég neve már ismert. 
Lukács Csaba riporter-újságíró 
a világ legizgalmasabb helyeit 
járja be, hogy aztán beszámol-
hasson róluk írásban és szóban. 
Martoson ez utóbbi fog megtör-
ténni, ráadásul a bolíviai börtö-
néből nemrég szabadult Tóásó 
Előd is eljön vele. Világi Oszkár 
bizonyára ezúttal is fog focival 
kapcsolatos kérdéseket kapni 
a közönségtől, de ezúttal első-
sorban nem ezért jön, hanem a 
csallóközi termékeket népszerű-
sítő Kukkonia kezdeményezést 
mutatja be. A hosszú ígérgetés 
és többszöri csúszás után idén 
végre tényleg a mozikba ke-
rült Argo 2 alkotói is eljönnek 
egy közönségtalálkozóra, saj-
nos már a rendkívül népszerű 
Bicskey Lukács nélkül. Emellett 
kiemelkedő magyar sportolók 
is várhatók a szabadegyetemre, 
ahogy fontos közéleti szereplők-
re, szakértőkre, politikusokra 
és más különleges emberekre is 
számítani lehet.

A zenei kínálat immár hi-
ánytalan. A szerdai nulladik na-
pon a Kicsi Hang, Rúzsa Mag-
di, valamint a legendás Török 
Ádámmal kiegészülő Expired 
Passport adja meg az alaphan-
got a továbbiakhoz. Csütörtö-

kön erősen kezdődik az este, 
hiszen Demjén Ferenc slágerpa-
rádéja nyitja a zenei színpadot, 
utána pedig a Kerekes Band 
magyar, végül a Firkin kelta 
népzenéből ötvözött produk-
ciójára pöröghet a hallgatóság. 
A péntek a vérbeli rockzenéé: a 
Zorall zúzós feldolgozásai után 
következik a mindig tömege-
ket megmozgató Tankcsap-
da, majd az afterpartik ásza, a 
Zsapka–Emmer duó vezeti be 
az éjszakába azokat, akik végig 
bírják az iramot. Szombaton a 
régiek domborítanak, Deák Bill 
Gyula bluescirkusza után elő-
kerülhetnek a babos kendők a 
Beatricére, majd az LGT Revival 
Band idézi meg Presser Gáborék 
legjobb pillanatait. Vasárnap 
ismét előtérbe kerülnek a nép-
zenei hangulatok, hiszen jön a 
Balkan Fanatik, majd utánuk az 
Ismerős Arcok zenekar koncert-
jén kapaszkodhatnak össze akik 
együvé tartoznak.

A Martosi Szabadegyetem 
legfőbb célja, hogy találkozá-
si helyet, közösségi élményt 
nyújtson a felvidéki, illetve a 
világ bármely pontján élő ma-
gyar fiataloknak, ezért a diákok 
kedvezményben részesülnek. A 
magyar középiskolások előze-
tes internetes regisztráció után 
ajándékba kapják a hetijegyet, 
a június 15-ig hetijegyet váltó 
egyetemisták pedig minden nap 
a szervezők vendégei egy sörre 
vagy üdítőre. Mindemellett vi-
dám ébresztés, délelőtti játékok 
és vetélkedők, új találkozások, 
remek hangulat és sok-sok ér-
dekesség várja a martlakókat. 
Részletek és további tájékoztatás 
a martfeszt.sk honlapon.

(vésey)

Erős műsorral 
érlelik a hagyományt

300 éves a Szentháromság-szobor

Hatékonyabb és átláthatóbb közbeszerzések

A trianoni békediktátum 
95. évfordulóján a városunkbeli 
Te ügyed Kör Polgári Társulás 
és a délkomáromi Endresz Cso-
port megemlékezést és fáklyás 
sétát tartott.

A refomátus templomban 
Molnár Árpád tiszteletes arról 
szólt, hogy a magyar a családok-
ban, a gyülekezetekben vagy más 
közösségekben mélyen ott élnek 
a 95 évvel ezelőtti történések, s 
máig keressük a miérteket, az 
okokat. Csoda-e, hogy Trianon 
ennyire meghatározza életünket, 
beszélgetéseinket?-tette fel a kér-
dést, melyre a választ is megadta: 
nem, hiszen mélyen beleégtek 
lelkünkbe az ismert verssorok: 
nem lehet feledni. Beszélni kell 
róla, mert ha nem tesszük, be-
lebetegszik a lelkünk, hiszen a 
veszteséget meg kell gyászolni.

A megemlékezés a templom-
mal szembeni udvarban, a Tri-
anon emlékműnél folytatódott, 
ahol Eperjes Károly Kossuth és 
Jászai Mari-díjas színművész 
szólt az egybegyűltekhez.

„Azokat a Trianon-fájdalom-
ból fakadó, üdvderítő verseket 
szeretem, mint például Babits 
Mihály eucharistiáját, amelyből 
nemzetmegtartó receptet kap-
hatunk. Az utolsó négy sora így 
hangzik: Szellem és ne hús tegyen 
magyarrá, s nőjjünk az ég felé a 
testvérnépek közt, mint a fák, 
kiket mennyből táplál a nap“. 

A megemlékezés fáklyás 
felvonulással folytatódott, majd 
a két Komárom összetartozását 
jelképező Turul szobornál he-
lyezték el koszorúikat az emlé-
kezők.

bt

Nem lehet feledni
A legkiválóbb felvidéki 

magyar szobrászművész, a vá-
rosunkhoz és régiónkhoz ezer 
szállal kötődő Nagy János a 
napokban tölti be a nyolcvanat. 
Munkássága pályája kezdete 
óta a hazai magyarságot szol-
gálja úgy, hogy egyes művei 
egyetemes értéket hordoznak. 
És úgy tetszik, hogy ez a mos-
tani születésnap  újabb alkotói 
korszakának nyitányát jelzi: ta-
tai felkérésre már dolgozik egy 
hatalmas, négy-öt méter magas 
Mátyás király szobron! 

Alkotásai közül számomra 
elsősorban a Búcson elhelyezett 
„Bulcsú vezér”, és a budapesti 
Kongresszusi Központ parkjá-
ban felállított „Esterházy János 
a gulágon” szobor hat  a legjob-
ban. (És – kivétel nélkül – vala-
mennyi kisplasztikája, érméje.) 
A Búlcsú vezér sajátos techniká-
val, rézlemezekből összehegesz-
tett lovasszobor. A mečiari idők-

ben készült, és nem más, mint 
egy fém lármafa: nem hátrálunk 
meg!  Bulcsú  ugyanis nem hát-
rál, hanem szembeszegül. 

Az Esterházy-szobor  hazai 
magyar vértanúnkra hívja fel a 
figyelmet. Ő úgy emelkedik – 
csontra soványodottan is, súlyos 
betegen, szelíden, ellenségei fölé, 
hogy nem gyűlöli őket. Nincs 
tudomásom még egy olyan po-
litikusról a nagyvilágban, aki 
haláláig a szeretet jegyében, az 
Istenhez való örök hűségben 
nyilvánult volna meg. „Annyim 
van, amennyit adtam” – mond-
hatta Esterházy János is. Kíván-
csian várjuk, mikorra készül el 
a tatai Mátyás király szobor, hi-
szen az öt modell- variáns  egyi-
két a megrendelő már elfogadta. 
Szerkesztőségünk az olvasók 
nevében erőt, egészséget kíván 
Nagy Jánosnak a nyolcvanon túl 
is. Isten éltesse !

Batta György

Nagy János 80!

pont, minden más esetben igyek-
szünk kihasználni ezt az új lehe-
tőséget” – mondta el Bohumír 
Kóňa hivatalvezető. „Remél-
hetőleg a rendszer fokozatosan 
tisztul, azaz a nem megbízható 
beszállítókat kizárják, így a jövő-
ben még hatékonyabban tudjuk 
használni” – tette hozzá.  

A hivatalvezető elmondá-
sa szerint a többi közbeszerzés 
terén is igyekeznek a leggaz-
daságosabb és a legátláthatóbb 
megoldásokat választani. „A 
közbeszerzések teljes tervezett 
listája felkerült a város honlap-
jára. Az 1000 euró alatti vásár-
lásokra ugyan nem szükséges 
több árajánlatot kérni, azonban 
a hivatal ezt most a legtöbb eset-
ben mégis megteszi. Vannak ún. 
árajánlatkérésre épülő közbe-
szerzések, ahol 3 ajánlattal elég 

dolgozni. Ilyen esetben a mostani 
városvezetés megköveteli, hogy 
háromnál jóval több árajánlat 
legyen, ami kiszűri, hogy össze-
játszanak a beszállítók” – fejti ki 
a részleteket Bohumír Kóňa.

„Ahogy a tavalyi év zárása 
mutatja, nem túl rózsás helyzet-
ben vettük át a város irányítását. 
Emiatt is kiemelten fontos, hogy 
a legkörültekintőbben takaré-
koskodjunk a város vagyonával, 
a lakosok pénzével” – fejtette 
ki Stubendek László polgár-
mester. „Több téren jelentős a 
lemaradás Komáromban, így 
minden euróra szükség van. Fon-
tos visszajelzés számunkra, hogy 
az elektronikus piac kapcsán is 
a legaktívabb résztvevők közé 
soroltak” – tette hozzá a polgár-
mester.

-krá-, -kb-

A komáromi önkéntesek ismét bizonyítottak, hiszen újfent 
megtelt a belváros a Komálom Gyerkőcfesztivál idején. Sok-sok 
gyermek és szülő szórakozott együtt, s úgy véljük, az ő nevükben 
is köszönetet mondhatunk a komáromi önkénteseknek. Szóval: 
köszönjük és várjuk a folytatást!
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ÉRTESÍTÉS
Komárom város új Területrendezési 

tervének kidolgozásáról
  Komárom város, mint a területrendezés helyi orgánuma, és 
a területrendezési terv bebiztosításának felelőse,  Komárom 
Város Képviselőtestülete 2015 május 21-i ülésének  174. sz. 
határozata alapján, és a 50/1976 sz. építési törvény 19b §-nak 
értelmében, az előkészítési munkák keretében  ezúttal értesíti 
a nyilvánosságot az új Területrendezési terv (TRT)  kidolgozá-
sáról.
Az új TRT kidolgozásának oka egy új- aktuális dokumentum 
szükségessége, amely a város fejlesztésének legfőbb eszköze 
a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően, és főként a lakó-
övezetekkel, közellátással, iparral,  sport, és rekreációs terüle-
tekkel foglalkozik. 
A TRT bebiztosítását az építési törvény 26 §-ának értelmében a 
megfelelő szakértői vizsgával rendelkező személy fogja végezni 
a Városi hivatal fejlesztési főosztályán, Ing.arch. Besse Katalin, 
reg.sz. 322, a Területrendezési és építési alosztály vezetője.
Továbbá az építési törvény 45.§ -a alapján a TRT kidolgozása – 
megtervezése azok közé a kiemelt tevékenységek közé tartozik, 
melyeket csak arra jogosult fizikai és jogi személyek végezhet-
nek, összhangban a 138/1992-es sz. Törvénnyel- tehát azok az 
építészmérnökök, akik engedéllyel rendelkeznek az ilyen jelle-
gű tervdokumentáció kidolgozására. A kidolgozói szakcsoport 
olyan felállásban szükséges, hogy képviselve legyenek az egyes 
szakterületek szakértői – várostervezés, architektúra, közle-
kedés, technikai ellátottság (vezetékek), demográfia, szociális 
infrastruktúra, urbanisztikai ekonómia, környezetvédelem, 
műemlékvédelem, termőterületek és erdők védelme, hulladék-
gazdálkodás.
A cél a város fejlesztési alapdokumentumának kidolgozása, tar-
talmilag összhangban az építési törvény 11-13 §-val, valamint 
az 55/2001 sz. minisztériumi  hirdetménnyel,melyek a terület-
rendezési dokumentumokkal foglalkoznak. 
A TRT bebiztosítása a következő szakaszokból áll: 
1. Előkészítő munkák
2. Kutatások, felmérések és analízisek ( szöveges és grafikai ré-
szek, a problémák azonosítása, és a megoldási  irányok megfo-
galmazása)
3. Feladatok meghatározása a tervezéshez
4.  A feladatok áttárgyalása és a Képviselőtestület általi elfoga-
dása
5. Konceptus( piszkozat)  több variánsban (szöveges és grafikai 
rész)
6. A Konceptus nyilvános  áttárgyalása
7. Végső javaslat – terv (szöveges és grafikai rész, mely kötelező 
és irányadó tartalomra tagolódik)
8. A javaslat áttárgyalása és a Képviselőtestület általi elfogadása 
Az új TRT a komáromi és őrsújfalusi kataszteri területeket – te-
hát a teljes várost öleli fel. Az előkészítési munkálatok keretében 
összegyűjtésre kerül minden eddeig kidolgozott érevényes fej-
lesztési dokumentum, kiértékelendő azok felhasználhatóságát. 
Az érintett szomszédos települések, állami szervek, szakmai 
szervezetek, fizikai és jogi személyek, akik érintettek a terület 
kihasználásában, valamint a nyilvánosság ebben a fázisban 
kapcsolódhat be az előkészítésbe, megfogalmazva céljait, ész-
revételeit, javaslatait, amelyek felhasználhatók lehetnek a kidol-
gozásban. 
Ezeket a javaslatokat legkésőbb 2015. Július 31 -ig lehet írásban 
a Városi Hivatal iktatójában leadni, a következő címen: Komá-
romi Városi Hivatal, Fejlesztési főosztály, Területrendezési és 
építési alosztály, Vársor út 3, 945 01 Komárno, vagy e-mailben 
a kbesse@komarno.sk  címre.

Ing. Stubendek László polgármester

A szlovák törvényhozás 
több mint másfél évtizede 
döntött úgy, hogy azok a tele-
pülések, melyek egykor saját 
vizi vagyonnal rendelkeztek, 
ismét birtokba vehetik azt. 
Egy hosszú szakmai előkészí-
tő folyamatnak köszönhetően 
1997-ben a tulajdonosi jogo-
kat gyakorló Nemzeti Vagyon-
alap és Komárom város között 
megszületett az a szerződés, 
melynek értelmében ismét 
a város lett az itteni víz- és 
szennyvízhálózat, a vízmű és 
a szennyvíztisztító állomás tu-
lajdonosa.

Az akkori képviselőtestület 
– a lakáskezelő vállalat keretén 
belül – létrehozott egy úgyne-
vezett „vizes“ részleget, majd 
ezt a tevékenységet idővel egy 
új, önálló vállalatra, a KOMVaK 
részvénytársaságra bízta a város. 
A vízművek alapító közgyűlésé-
re 2000. márciusában került sor, 

s a vállalat az eltelt 15 eszten-
dőben folyamatosan fejlődve, 
növekedve teljesíti küldetését s 
látja el a régió polgárait.

A szakmai munka nagy 
nehézségek között, képletesen 
szólva egy ásóval és egy csá-
kánnyal kezdődött tizenöt éve, 
ám az eltelt másfél évtizedben 
a munkához szükséges esz-
közökkel és egy komoly szak-
embergárdával gyarapodott a 

vállalat: folyamatosan nő a vál-
lalat felszereltsége és az ellátott 
régió nagysága is. Annak elle-
nére, hogy a 2000-ben alapított 
új társaságnak egyik napról a 
másikra kellett működtetnie és 
kezelnie ezt a rendszert, számos 
buktatóval, váratlan kihívással 
néztünk szembe, jóleső érzéssel 
mondhatjuk: a tizenöt év alatt a 
polgároknak nem kellett elszen-
vedniük komolyabb üzemelte-
tési kieséseket, az ivóvízellátás, 
illetve a szennyvíz elvezetése fo-
lyamatosan működik azóta is.

Vállalatunk fejlődésében 
komoly szerepet játszanak a si-
keres pályázatok során elnyert 
európaiuniós források, melyek-
ből égető szakmai problémákat 
orvosolhattunk. Csak néhány 
példa: kiépült az Erzsébet sziget 
csatornahálózata, összekapcsol-
tuk a két nagy ivóvízrendszert, 
vagyis a komáromi régió és a 
Bős-Érsekújvár-Léva távveze-

tékeket, jelenleg pedig éppen a 
szennyvíztisztító állomás bőví-
tése zajlik. Az említett tevékeny-
ségeknek köszönhetően meg-
őrződött az ivóvíz minősége. 
Számadatokban kifejezve a vál-
lalat fejlődését: a 15 év alatt, nul-
la euróról indulva körülbelül 15 
millió eurós saját vagyonnal fog 
rendelkezni, ha befejeződik a 
tisztítóállomás bővítése. Átlago-
san tehát évi egymillió euróval 
nőtt a KOMVaK vagyona.

Ezúton szeretnék köszöne-
tet mondani mindenkinek, aki 
támogatta munkánkat. Bizto-
sítom régiónk polgárait, hogy 
továbbra is a másfél évtizede 
megkezdett úton szeretnénk ha-
ladni legfontosabb feladataink 
ellátásában. Ez a feladat pedig 
a minőségi ivóviz szolgáltatása, 
illetve a szennyvíz elvezetése és 
feldolgozása.

Cséplő Gábor igazgató

15 éves a komáromi KOMVaK Részvénytársaság

Harmincöt éves a többszö- 
rösen aranykoszorús Concor-
dia vegyes kar. Ez évfordulót 
nagyszabású koncerttel ünne-
pelték a komáromi Duna Men-
ti Múzeum nagytermében. 

A kórus 1980-ban, a város 
19. századból eredeztethető 
énekkari hagyományait és kul-
turális örökségét felvállalva a 
városi művelődési központ és 
a Csemadok helyi szervezete 
égisze alatt kezdte meg munká-
ját. Tagjai olyan zenekedvelők, 

akik szabadidejüket áldozzák az 
európai, és ezen belül a magyar 
kórusmuzsika felelevenítése és 
terjesztése érdekében.

A Stubendek István karnagy 
és Bajnok István kezdeménye-
zésére szerveződött vegyes kar 
évek óta az ország legkiválóbb 
kórusai közé tartozik. A kar-
nagy vallja: a nyolcvanas évek-
ben könnyeb volt vegyeskart 
alapítani, mint most. Stubendek 
István, karnagy, kórusalapító: 
– Megváltozott a világ, és az em-

Jubilált a Concordia vegyes kar

Álombeli találkozások Jókaival
Nem mondhatom, hogy gyakran álmodok, de ha igen, akkor 

általában Jókai Mórral találkozom, aki rendszeresen haza jár,s így 
elbeszélgethetek vele. Ezek az álombeli társalgások általában a róla 
elnevezett utcában történnek meg, talán azért, mert itt van a refor-
mátus templom, melyben keresztvíz alá tartották, s itt áll az egykori 
kollégium,melynek kitünő tanulója volt.

Egyszer első feleségéről esett szó, akit Jókai 23 esztendősen vett 
nőül. Házassága botrányt kavart, mert Laborfalvi Róza, a hírneves 
színésznő már 34 volt...Az író édesanyja haláláig nem bocsátott meg 
a fiának, pedig Róza a szabadságharc leverése után eladta ékszereit, 
s ezek árából menlevelet szerzett a férjének, aki így megmenekült a  
biztos haláltól. 

Legutóbb második  feleségével, Nagy Bellával sétálgatott szülő-
városa utcáin irodalmunk és történelmünk e világhírű kiválósága. 
Ez a házassága is botrányt keltett, mert az író, évekkel Laborfalvi 
Róza halála után, 74 évesen!  ismét színésznőt választott élettársul, 
aki mindössze 20 éves volt! Ez az óriási korkülönbség álombeli talál-
kozásunkkor szemmel láthatóan nem zavarta őket, nagy egyetértés, 
kölcsönös  szeretet áradt belőlük. Ez a legutóbbi találkozás élénken 
él bennem.

Milyen jó, hogy van városunkban egy olyan csendes, szépen kiala-
kított étterem, ahol a szülőváros Jókai alakjának felidézésével  „élővé 
teszik” az ilyen álombeli találkozásokat, s éberen is el tudunk beszél-
getni ezzel a minden tiszteletet megérdemlő, a szülőhelyéhez haláláig 
példásan ragaszkodó alkotóval, akire ma is hálával gondolunk.

P. L.

bereknek másfajta gondjaik van-
nak, többféle, és most én, nem 
én, hanem a kórus itt örömze-
nét akar csinálni. Tehát az, aki 
vállalkozik, és eljön önként az 
énekkarba, az tényleg egy meg-
szállott.

Harmincöt éve több mint 
húszan kezdték a próbákat. 
Köztük Mácza Mihály törté-
nész, aki tíz éves kora óta éne-
kel kórusban. Számára a zene és 
a Concordia a mai napig sokat 
jelent. Mácza Mihály, alapító 
tag: – Közösséget jelent elsősor-
ban, jó társaságot, és annak bi-
zonyítását, hogy az ember még 
képes valamire idősebb korában 
is, mert szerintem még tudok 
énekelni. Én itt a hazai berkek-
ben élvezem leginkább a fellé-
péseket. Főleg a 90-es években, 
amikor még a községek új címe-
reket alkottak, és mentünk nekik 
énekelni, és tudtunk valami lel-
kesítőt és felemelőt adni a közös-
ségeknek, a magyar közösségek-
nek itt Dél-Szlovákia falvaiban.

Bakos Márta zongoratanár 
először korrepetítorként talál-
kozott a kórusmuzsikával, majd 
kedvet kapott az énekléshez. 
Az első énekkari próbáját több 
mint huszonöt éve élte meg.

Bakos Márta: – Egészen 
más. Más egy individuális órát 
levezetni, egyénileg, szólistaként 
zongorázni, vagy egy gyereket 
tanítani, illetve sok szólam mellé 
beülni, és egy kottát olvasni. Tel-
jesen más. Nagyon feszült vol-
tam, nagyon bátortalan voltam, 

nagyon félszeg voltam, de olyan 
társak ültek mellettem, akik fan-
tasztikusan vittek előre, és na-
gyon sokat köszönhetek nekik.

Pfeiferlik Erzsébet több 
mint harminc esztendeje erősíti 
a Concordiát. A kórus zene sze-
retetét gyermekeire is átörökí-
tette, két fia és mindkét menye 
is kórustag, sőt, már unokái is 
kacsingatnak az énekkar felé.

Pfeiferlik Erzsébet: – Ami-
kor megszólal az a nagy közös 
harmónia, akkor az egy olyan 
lelki gyógyszer, ami segíti az 
embert, hogy a napi munkát el 
tudja végezni. És aztán, mikor 
eljöttek a gyerekek a kórusba, az 
meg egy nagyon nagy boldogság 
egy anya részére, mikor ők kiáll-
nak szólót énekelni, akkor gyor-
sabban ver a szívem, legalább 
130 a pulzusom. És egy nagy 
vágyam van, hogy megérjem, 
hogy a négy unokám még a kó-
rusban énekeljen, és akkor már 
azt mondom, hogy eleget tettem 
ezen a földön mindennek.

Stubendek István, kar-
nagy: – A cél pedig az, hogy 
a művészetet valamiképpen kö-
zelebb hozzuk az emberekhez. 
A zenének a hangulata, az min-
dig egy kicsit felemeli az embert. 
Kimozdítja a mindennapi ro-
hanásból, kimozdítja a problé-
mákból. És akkor leül a kórustag 
a próbára – habár az gyötrelmes 
néha -, de amikor megjön az 
eredmény, akkor úgy érzi, hogy 
valami mennyei örömet élvez.

-pad-

Komáromi Városi Művelődési Központ
2015. június 20., 18.00 óra

KONTRASZTOK, 
AVAGY A „NAGY DURRANÁS“

Az egykori diákok ünnepi műsora 
a Jókai Mór Általános Iskola

megalakulásának 60. évfordulója alkalmából

A belépés díjtalan!



2015. június 10. 3
Az 52. Jókai Napok műsora

2015. június 9-13.
KEDD

18.00 – Tiszti pavilon, Ünnepélyes megnyitó 
Közreműködnek a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny 
döntősei
20.00 – VMK-kamara, A naccságos fejedelem, avagy számozatlan feje-
zetek a Rákóczi-szabadságharc történetéből 
(MEG-értenimúltatsjööövehendőőt, Komárom), rendezte: Tóth Gábor

SZERDA
11.00 – VMK, Kovács Péter: Rue Morgue 
krimi-thriller, (G.I.K.SZ.E.R Diákszínpad, Rozsnyó) 
rendezte: Kristóf Roland
12.00 – VMK, Laboda Róbert: Ember, vagy amit akartok! 
vendégjáték, (Pogácsakedvelők Gyermekszínpad, Komárom) 
rendezte: Laboda Róbert
16.00 – VMK-kamara, Homérosz: Ulysses 
kaland-játék, (GIMISz Diákszínpad, Komárom),  
rendezte: Ölvecky András
20.00 – VMK, Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya  
vígeposz, (Csavar Színház, Hetény) - vendégjáték, rendezte: Gál Tamás

CSüTöRTöK
11.00 – VMK-kamara,  
József Attila – Bodon Andrea: Ködből, csöndből 
irodalmi összeállítás, (KGSzT Diákszínpad, Kassa) 
rendezte: Bodon Andrea
15.00 – VMK-kamara, 
Hajnóczy Péter – Charles Bukowski: Ki a macska? 
(FÓKUSZ Diákszínpad, Dunaszerdahely) 
rendezte: Jarábik Gabriella
17.00 – Tiszti pavilon, A Jókai Napok története 
Kiss Péntek József könyvbemutatója 
a beszélgetést vezeti: Spátay Adrianna
18.00 – Duna Menti Múzeum, 
Múzeumi Szalon: Fél évszázada jött az ár... 
a két vendégszékben: Décsi László és Haraszti-Mészáros Erzsébet 
beszélgetőtárs: Miklósi Péter
18.00 – VMK,Külön (Vekker Műhley, Pozsony) 
nevelési dráma középiskolásoknak, rendezte: Sereglei András
20.30 – VMK-kamara, Bertold Brecht: Berlini liliom 
(Kármán József Színház, Losonc), rendezte: Máté Krisztián

PÉNTEK
11.00 – VMK-kamara, Jean Effel – Mark Twain: Teremtés 
(Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Bábcsoportja) 
rendezte: Mészáros Andrea
15.00 – VMK, Mizser Attila: Fülek bokáig 
dramatizált játék, (Apropó Kisszínpad, Fülek), rendezte: Szvorák Zsuzsa
17.00 – Tiszti pavilon, Ördögtánc – Csáky Pál könyvbemutatója
20.00 – VMK-kamara, Stephen King – Iványi Árpád: Tortúra 
(Zsákszínház, Fülek), rendezte: Dr. Mázik István

SZOMbAT
14.00 – VMK, Túlzások – Laboda Róbert könyvbemutatója 
vezetik: Szabó Csilla és Miklós László
18.00 – Múzeumkert, Jókai Mór szobrának megkoszorúzása
20.00 – VMK, Ünnepélyes díjkiosztás

Május utolsó hétvégéjén 
240 ember állva ünnepelte 
vastapsával a 11 éves virtuóz 
zongorista Boros Misit Komá-
romban, a Kultúrpalota (Duna 
Menti Múzeum) dísztermében 
azon a „beszélgetős” hangver-
senyen, amelyet a Széchenyi 
István Polgári Társulás és a Jó-
kai Közművelődési és Múzeum 
Egyesület szervezett.

Az ifjú, rendkívüli tehetség, – 
aki 2014 őszén megnyerte a Ma-
gyar Televízió Virtuózok című 
komolyzenei tehetségkutató 
versenyét a saját kategóriájában 
– a révkomáromi közönséget is 
elkápráztatta zongorajátékával 
és intelligens beszédével.

Az est házigazdája Tarics 
Péter volt, aki interjút készített 
Boros Misivel eddigi eredmé-
nyeiről, zenei lelkületéről, a 
zongorához való viszonyáról, 
egy-egy versenyre és hang-
versenyre való felkészüléséről, 
kedvteléseiről szüleiről, felkészí-
tő tanárnőjéről. Misi beszélt jö-
vőbeli terveiről és koncertjeiről, 
kedvenc zeneszerzőiről – Cho-
pinről és Mozartról. Elmondta 
azt is, milyen sikere volt 2015. 
január 1-jén New Yorkban az 
Avery Fischer Hallban adott 
koncertjével, ahol felállva tap-
solta őt a 2700 fős publikum, 
s hogy nagy sikerrel lépett fel 

a Müncheni Zeneakadémián 
Lang Lang kínai zongoramű-
vész mesterkurzusán is. Misi 
csak mesélt, mesélt, egyedi és 
sajátos egyéniségét minden vá-
laszában megmutatva, humorát 
megcsillogtatva, s megszakítva 
a beszélgetést egy-egy zongo-
radarab zseniális előadásával. 
Játszott többek között Chopin-
műveket, Mozartot és Bartókot. 
Poénként hangzott el a beszélge-
tésben, hogy 1924. február 5-én, 
tehát 91 évvel ezelőtt, Bartók 
Béla ugyanebben a Kultúrpalo-
tában adott hangversenyt (ezt 

emléktábla is megörökíti az 
épület falán), mint most Boros 
Misi, és azt kívánták, hogy 91 év 
múlva emléktábla örökítse meg, 
hogy Misi ebben az épületben 
hangversenyt adott 2015. május 
29-én.

Az előadás közben nagyon 
sok tapsot kapott Misi, de a 
hangverseny végén állva tap-
solta őt a közönség hét percig. 
Szem nem maradt szárazon a 
hangverseny végén. Csodálatos 
élmény volt tapasztalni, hogy 
Misi szívéből-lelkéből árad a 
muzsika szeretete. A házigazda, 

Tarics Péter egy hungarikum-
könyvet adott ajándékba Misi-
nek, azt kívánva, hogy egyszer 
legyen hungarikum, illetve a 
könyv mellé a házigazda egy 
tűzzománccal ékesített, Magyar 
Szent Koronával ellátott, 18 ka-
rátos arannyal bevont magyar 
címer kitűzővel ajándékozta meg 
Misit, hozzáfűzve: „Misikém, le-
gyél az egységes magyar nemzet 
igazi büszkesége, kincse!” Tarics 
Péter újra meghívta Misit Ko-
máromba, jövőre tehát ismét lett 
Boros Misi-hangverseny. 

László Attila

Május 30-án reggeltől újra 
gyermekkacagástól volt hangos 
az Eötvös Utcai Alapiskola ud-
vara. Együtt volt a szabadban 
gyerek, szülő, pedagógus, im-
már tizenegyedik alkalommal. 
Az idő is nekünk kedvezett, így 
csodálatos napot tölthettünk el 
közösen, amelynek főszereplői 
a gyermekek voltak. 

Az egybegyűlteket iskolánk 
igazgazója Ölveczky Árpád 
köszöntöte; jelenlétével megtisz-
telt bennünket Komárom pol-
gármestere, Stubendek László és 
a képviselőtestület több tagja, a 
Módszertani Központ komáro-
mi kihelyezett részlegének igaz-
gatója, Szőköl István, valamint a 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének irodavezetője, 
Fekete Irén. 

A megnyitó előtt a 
nemesócsai Katica mazsorett 
csoport előadását láthattuk, 
majd a tavaszi papírgyűjtés ér-
tékelése következett. A legszor-
galmasabb diákok apró aján-
dékokat kaptak, a legügyesebb 
osztályokat pedig tortával jutal-
maztuk. A megnyitó után  sorra 
követték egymást a különböző 
bemutatók.

Az iskola folyosóján színes 
foglalkozások várták a gyerkő-
cöket. Lehetőség volt kipróbál-
ni a szalvétatechnikát, a gútai 
Magán Szakközépiskola tanít-
ványai segítségével ólom- és 
zománc ékszert készíthettek, 
virágcsokrot köthettek a karvai 
Kertészeti Szakiskola diákjai-
nak irányításával, gyümölcs- és 
zöldségszobrokat formálhattak, 
valamint rajzaikkal díszíthették 
a folyosót, amelyet Szilva Emő-

ke, Csintalan Zsuzsa és Ferenczi 
Éva értékelt ki. Csifáry Ildikó 
„Te rajzolsz, én megvarrom“ cí-
men a legszebb képzőművészeti 
alkotásokat textilmunkába for-
málja, melyet a tervező diák a 
tanévzáró ünnepélyen vehet át. 

Az épületben nemcsak 
kézműveskedhettek a gyere-
kek, hanem elutazhattak Me-
seországba is, belebújhattak 
akár egy-egy mesehős bőrébe. 
Arcukra festethették a pókem-
ber, vagy éppen egy királylány 
arcát is. Az iskolaudvaron fel-
avathattuk az EÖTVÖS SULI 
HŐSÉT. A sportpályán kicsik 
és nagyok egymást követve 
bátran teljesítették az ügyessé-
gi feladatokat. Kipróbálhatták 
magukat íjászat és lövészet terén 
is a Tolma Barant magyar harc-
művészetben. A merészebbek 
gokardozhattak a kispályán. Az 
5. évfolyamos tanulóink focibaj-
noksága sok izgalmas helyzetet 

hozott a budapesti XIII. kerületi 
Számítástechnikai Általános Is-
kola és a szőnyi Bozsik József ÁI 
kiváló csapatjátékának köszön-
hetően. Ezt követte a büntető-
rúgó verseny, ahol az apukáké 
volt a főszerep. A focin kívül 
asztalitenisz  várta a sport sze-
relmeseit. A legkisebbek pedig 
a trambulinban és a gumivárban 
ugrálhattak kedvükre. 

Aki nem sportolt vagy 
kézműveskedett, a szabadtéri 
színpadon zajló színes műsoro-
kat követhette, mint a kempo-, 
shikendo- és karate bemutatót, 
a Művészeti Alapiskola táncelő-
adását, vagy akár a Zenebutik 
műsorában fellépő egykori diák-
jainkat, valamint a gútai Magán 
Szakközépiskola néptáncosai-
nak fellépését. Az iskolaudvaron  
megnézhettük a veterán autók 
és motorkerékpárok felvonulá-
sát, ezt követően a gyorsbeve-
tési osztag és a városi rendőrség 

bemutatóját, valamint a gyors-
mentő szolgálat és a tűzoltók 
közös mentőakcióját is. 

Közben a szülők és nagy-
lányok palacsintát kínáltak a 
torkospultnál, a szakácsnők 
babgulyással és frissen sült lán-
gossal várták a résztvevőket. 
A színes műsorokat és foglal-
kozásokat követően került sor 
az eredményhirdetésre, illetve 
a díjak átadására. 

Csodás napot tölthettünk 
együtt!  Itt valóban mindenki jól 
érezte magát,  örömmel néztük 
a csillogó gyermekszemeket. 
Köszönjük a szülőknek, isko-
labarátoknak a sok segítséget, 
hiszen támogatásukkal tehettük 
ilyen színessé ezt a gyermek-
napot. A családok és az iskola 
összefogása példaértékű. Re-
méljük jövőre újra találkozunk, 
s együtt  ismét „Csodaországgá“ 
varázsolhatjuk az iskolát.

Majer Szendi Gabriella

Hétperces álló vastaps boros Misinek

Sulinap az Eötvösön - Újra együtt...

Komárom egész évben vá-
rossá válásának hétszázötvene-
dik évfordulójára emlékezik. 
A hozzánk látogató turisták a 
műemlékek és a szobrok mel-
lett érdeklődést tanúsítanak 
emléktábláink iránt is. A jeles 
évforduló kapcsán érdemes 
néhány szót szólnunk a Ko-
máromban található 40 emlék-
tábláról is, hogy még nagyobb 
érdeklődés övezhesse őket.

Garai Zsuzsanna, a városi 
hivatal műemlékvédelmi osztá-
lyának volt munkatársa hasznos 
katalógusban tárja elénk a kü-
lönféle helyeken fellelhető em-
léktábláinkat  – köszönet érte. 
Köszönet jár mindazon intéz-
ményeknek, polgári társulások-
nak és szervezeteknek is, ame-
lyek nem csak kezdeményezték, 
de meg is valósították ezeket a 
múlt értékeit őrző táblákat a vá-
ros egyes pontjain.

Szebbnél szebb alkotásokon 
ifj. Péczely József és Tóth Lőrinc, 
Harmos Károly, Ghyczy Kál-
mán, Beöthy László, Alapy Gyu-
la, Schmidhauer Lajos, Selye Já-
nos, Kossuth Lajos, Bartók Béla, 
Jókai Mór, Csokonai Vitéz Mi-

hály, Egressy Béni, a holokauszt 
áldozatai, és Esterházy János 
vértanú politikus emlékét fel-
idéző emléktábláink igazolják, 
hogy Komáromban élve, vagy 
Komáromból elindulva sokak-
ból kiváló személyiségek váltak: 
történelmünk máig becsült sze-
replői.

Az emléktáblák többsége jó 
állapotban van, de néhány javí-
tásra szorulna. Javaslom a város 
illetékeseinek és a táblaállító, 
még működő intézményeknek, 
hogy készüljön olyan  térkép, 
melyről a turisták  tájékozód-
hatnának  az egyes helyszínek-
ről. Érdemes figyelni a helyi 
vagy régiónkbeli újságokat is, 
mert azokban olykor felvetődik, 
milyen események vagy szemé-
lyek érdemelnének a jövőben 
emléktáblát.

Ezeket az ötleteket is figye-
lembe vehetnék, és tárgyalhatná-
nak róla a városi önkormányzat 
illetékes  bizottságai. Remélem, 
hogy észrevételeim megértésre 
találnak, mert ebben a jubileu-
mi esztendőben megvan hozzá a 
kellő figyelem.

Dr. Bende István

Néhány gondolat városunk emléktábláiról
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Apróhirdetés
Az őszi évadban még 

aránylag jól teljesített a komá-
romi KFC labdarúgó csapata, 
ott volt az élbolyban. A tavasz 
viszont már nem valami üdítő 
színekben mutatta a lilákat. 
Csapatunk fokozatosan lépe-
getett lefelé a táblázatban. Két 
fordulóval a bajnokság vége 
előtt leszögezhető, hogy a ki-
esés réme ugyan nem fenyegeti 
a KFC együttesét, de a szurko-
lói érthetően csalódottak.

A 30. fordulóban csapatunk 
legutóbb hazai pályán, a listave-
zető Borčice gárdájától kapott 
a foci tudományából alapos 
leckét. A vendégek „hét jókora 
gombóccal“ etették meg a lilá-
kat. A játék során elég hamar ki-
derült, hogy a listavezető csapat 
technikailag és taktikailag éret-
tebb, gyorsabb.

Védelmi hibák, eladott pasz-
szok okán már a 18. percben 
2:0-ra vezetett az ellenfél. Rá-
adásul a második gólnál lesérült 
az egyes számú kapusunk, hord-
ágyon kellett levinni a pályáról.

Félidőig még maradt ez az 
eredmény,  a hazai gárda csak 
helyzetecskékig jutott el, míg 
az ellenfél fölénye egyre jobban 
kidomborodott, amit a má-
sodik félidőben aztán további 
gólokra váltott. 5:1-es állásnál 
a második számú kapusunknak 
is búcsúznia kellett, két sárga 
lap után a bíró pirossal küldte 
el zuhanyozni. Podlucky, a csa-
patkapitány állt be hálóőrnek, és 
még neki is kétszer „beköszönt“ 
az ellenfél.

Nagy gombócból a hét is sok, 
ennyit kellett lenyelnie játékosa-

inknak, és a hazai szurkolóknak. 
A vendégtábor szurkolói pedig, 
akik úgy tűnik többen voltak 
mint a hazaiak,  harsogva éne-
kelték a „Trenčín dolinečkát.“

Szórád Csaba edző a mér-
kőzés végén többek között 
mejgjegyezte:

„Erőn felül volt számunk-
ra a listavezető. A mi pró-
bálkozásaink mind meddőek 
voltak, rossz leadással, vagy 
beadással elrontottuk még azt 
a kevés lehetőségünket is, amit 
keservesen kiharcoltunk. Arról 
már nem is beszélve, hogy az 
elrontott leadásokat elcsípve az 
ellenfél gyors játékosai máris 
büntettek. Egyébként megjegy-
zem, hogy a borčicei csapat 
tényleg érett a bajnoki címre. 
A ma mutatott játékunk miatt 

a csapat nevében is szégyellem 
magam.“

Már a mérkőzés előtt is be-
szélgettem az edzővel. Főleg 
a tavaszi mélyrepülés okaira 
kérdeztem rá. Szórád Csaba 
több tényezőt is megemlített:

„Elment három meghatáro-
zó játékos, és a helyükre igazol-
tak nem váltották be a hozzájuk 
fűzött reményket. Főleg sérülé-
sek miatt az is előfordult, hogy 
csak 11 játékossal utaztunk el 
a mérkőzésre, a kisapdon csak 
a cserekapus ült. Nyolcvan 
százalékban hazai játékosok 
alkotják együttesünket, és saj-
nos köztük a fiatal játékosaink 
sok hiányossággal küzködnek, 
technikailag és taktikailag 
nincsenek megfelelő alapjaik. 
A kondíciót meg lehet szerezni, 

de az nem minden. A tavaszi 
bajnokik során lefelé menetel-
tünk a táblázatban, pedig nem 
voltunk gyengébbek az ellenfe-
leinknél, de sajnos előjöttek az 
említett hibák, és főleg a fiatal 
játékosaink nem tudtak felnő-
ni a feladathoz. Még szerencse, 
hogy ősszel összeszedtünk annyi 
pontot, aminek köszönhetően 
bent tudunk maradni a III. li-
gában. Dragúň edző sem tudta 
megmenteni a helyzetet, négy 
mérkőzésből csak két pontot 
szerzett a csapat. Ami a KFC 
jövőjét tekinti,   bízom benne, 
hogy jobb idők várnak ránk.”

A bajnokság utolsó, 32. for-
dulója után ünnepli meg a KFC 
csapata a komáromi futball 
fennállásának 115. évfordulóját.

keri

A komáromi MBK Rieker 
Com-Therm kosárlabdacsapat 
kispadján, a játékosok mellett 
az egyik széken egy vékony 
dongájú fiú ült. Öt éven át, 
rendszeresen. A klub tiszte-
letbeli tagja, Miloš Szenteszki. 
Vagy inkább Miloško, ahogyan 
becézték, szerették. A mérkő-
zések során a játékosok és az 
edző közötti széken már többé 
nem foglal helyet a csapat taliz-
mánja. Az égi játékvezető örök-
re maga mellé szólította. A klub 
a csapat, az őt jól ismerő szur-
kolók viszont soha nem felejtik 
el, és emlékét őrizni fogják. 

Milcsi, ahogy szülei szólí-
tották 1996. december 24-én 
született, karácsonyi aján-
dékként. Az Izsán élő, de 

a Komensky utcai alapiskolát 
látogató fiúcska anyukája sze-
rint egy örökmozgó volt.  Nem 
csoda, ha az iskolában belesze-
retett a kosárlabdába.

Nem sokáig örülhetett 
az edzéseknek, mert 12 éves 
korában diagnosztizálták 
nála az osteosarcoma (totális 
endoprotézis) betegséget. So-
rozatos kezeléseken és műtéte-
ken esett át. Egyik kórházi ott-
léte alatt ismerkedett meg Vilo 
Rozborillal, a Markiza „Modré 
z neba“ műsorvezetőjével. 
A kórházban is csak a kosár-
labdáról áradozott. Aztán jött 
a meglepetés számára.

 Az adás kapcsán megis-
merhette az általa csodált csa-
pat tagjait, a klub tiszteletbeli 

tagja lett. Ha egészségi állapota 
megengedte, egy mérkőzést 
sem hagyott ki, sőt még a kinti 
mérkőzésekre is elvitték.

Nagyon jó kapcsolata volt 
a játékosokkal, szerették őt na-
gyon, hiszen mindenki tudta, 
hogy a komáromi  kosárlabda 
az éltető ereje. Valószínűleg 
ezt az éltető erőt szugerálta be 
a csapatnak is, hiszen az alatt az 
öt év alatt, míg ő is ott ült a kis-
padon a komáromi csapat két-
szer volt ezüstérmes, egyszer 
elődöntős, és 2015–ben pedig 
országos bajnok. Ezt még meg-
élte, és tíz nappal később a nagy 
sikert hírül vitte az egekbe. 

Utolsó útjára nagyon sokan 
elkísérték a csupaszív, a végze-
tes kórral  keményen harcoló 

fiút. Szurkolók, kosarasok az 
ország minden részéről, lerót-
ták tiszteletüket a kosárlabda 
szerelmese előtt. Anyukája me-
sélte, hogy szinte az utolsó pilla-
natig boldog volt, mert bajnok 
lett a csapata, mert megérte 18. 
születésnapját, mert szeretett 
szülei és kishúga végig mellette 
voltak. 

Emlékét mi is megőrizzük.
Keresztényi Gábor

MEGEMLÉKEZÉS
Soha el nem múló gyásszal és mély fájda-

lommal emlékeztünk június 8-án a drága fele-
ségre, édesanyára és nagymamára

KOMŽIK Annára
szül. Mala.

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma 
percet ezen a szomorú második évfordulón.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
„Valakit mindig visszasírunk csendesen,
ajándék volt minden perc és óra...“

Fájó szívvel és soha el nem múló szere-
tettel emlékezünk halálának 1. évfordulóján a 
drága édesanyára és nagymamára

LACZÓNÉ 
szül. PREZMITZKY 
Ilonára (Komárom).

Emlékét örökké szívében őrzi lánya családjával

MEGEMLÉKEZÉS
„Egy pillanat és mindennek vége.
Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,
Szerető szívekben örök gyász és a fájdalom.“

Mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk halálának 
8. évfordulóján a drága gyermekre és unokára

FüSI Attilára (Komárom).
Akik ismerték és szerették emlékezzenek rá ezen a szomorú 
évfordulón.

Soha nem felejtő szülei és testvére

l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415 
657.
l Kútfúrás. Tel.: 0908/179 712.
l Eladó 25, 15 és 10 literes üvegek, 
kisebb prés szőlőre és egy darab 
skopka. Ár megegyezés szerint. Tel.: 
0907/341 176.
l Kiadó 3 szobás lakás hosszú távra 
a Bástya lakótelepen 350 Euró rezsi-
vel vagy eladó 27 000 euróért. Tel.: 
0905/315 092.
l Eladó 1 szobás nem felújított 
plasztablakokkal, biztonsági ajtóval 
a Hviezdoslavov utcában (földszint). 
Tel.: 0908/767 345.
l Komáromban az Erzsébet 
szigetene eladó 7-áras kert a 
jégpályahoz közel. Víz, gáz, villany, 
csatorna van. Tel.: 0949/073 405.
l Eladó Kisizsán építkezési telek ál-
lami támogatás lehetséges (egészség-
károsult személyek, állami segítség a 

ház vételére). Tel.: 0904/827 633.
l Eladó érdekes, felújított 4 szobás 
lakás (100 m2) a Hajós üzletköz-
ponttal szemben. Tel.: 0903/149 806.
l Eladó alig használt barna plüss 
ülőgarnitúra 3+1+1+2 puff. Tel.: 
035/7730 783. 
l Eladó kirántani való és pecsenye 
nyúl és 2 hónapos kecske, húsnak. 
Tel.: 0944/473 990.
l Zálogház a Ferencesek utca 5. 
szám alatt, a Penita étterem mellett. 
Készpénzért felvásárolunk régisége-
ket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikke-
ket. Állandó ügyfeleinknek hűség-
kártyát 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
Vontszemű Marián, Komárom; Rafael Dávid, Komárom; Šajben Flóri-
án, Perbete; Drozda Dávid, Csúz; Rusňáková Viktória, Ógyalla; Bahony 
Kevin, Ógyalla; Verešpej Alex, Komárom; Keszegh Tamás, Komárom; 
Fülöp Luca, Kürt; Batyó Zalán, Bart; Cseh Bianka, Csallóközaranyos; 
Šáli Hanna, Gúta; Vígh Bence, Csallóközaranyos; Cserepes Adél, 
Naszvad; Dolník Patrik és Dolník Zina, Hetény; Búry Eliana, Nagysalló; 
Ujj Ernest, Komárom; Biliczky Borbála, Komárom; Nagy Tamara, Ko-
márom; Rafael Chelsi, Bálvány; Seman Damjan, Érsekújvár; Slezák 
Nicolas, Komárom; Kovács Dorian, Izsop; Chórney Patrik, Komárom; 
Križalkovič René, Bajcs; Chochuľa Matej, Ógyalla; Liptáková Ema, 
Komárom; Krečmer Alex, Pozsony; Amri Natália, Komárom; Kucsora 
Ádám, Lakszakállas; Uhrin Ján, Gúta; Gál Vivien, Ógyalla  

Házasságot kötöttek
Prohászka András és Komjáthy Nikolett; Ondrušek Tomáš és Oravcová 
Katarína; Farkas Róbert és Panyi Eszter

Elhunytak
A 93 éves Horváth Margit, Komárom; az 54 éves Perunčičová Edita, 

Komárom; a 46 éves Čomorová Magdaléna, Ógyalla; a 85 éves Szórád 
Rudolf (Tocsi), Komárom; a 69 éves Varga Michal, Komárom; a 26 éves 
Szénási Anita, Gúta; a 67 éves Nehéz Viktor, Komárom; a 38 éves Ba-
logh Hajnalka, Ekel; a 75 éves Krejčí Karel, Komárom; a 94 éves Földes 
Mária, Gúta; a 74 éves Kockásová Magdaléna, Csallóközaranyos; a 80 
éves Novotný Milan, Komárom; a 92 éves Szabó Julianna, Gúta; a 61 
éves Gáspár Imre mérnök, Komárom; a 77 éves Szarka János, Komá-
rom; a 61 éves Grygová Jiřina, Komárom; a 87 éves Szuchy Magdaléna, 
Komárom

Miloš Szenteszki (1996 – 2015) emlékére

Az ATA sportklub és pol-
gári társulás több mint egy 
évtizede szervezi az amatőr te-
niszezők tornáit Szlovákia kü-
lönböző városaiban. Nemré-
giben a komáromi teniszklub 
pályáin mérték össze tudásu-
kat az amatőr teniszezők.

A kétnapos torna végén 
örömmel nyugtázhattuk, hogy 
hazai pályán, hazai versenyző, 
Both Richárd lett a győztes. 
Győzelme már csak azért is fi-
gyelemre méltó, mert ő volt a 

torna legidősebb résztvevője. 
Egyébként a második helyen 
a nyitrai Jozef Košovan, a har-
madikon a pozsonyi Vladimír 
Koco, a negyediken a szenicai 
Erik Macek végzett. 

Michal Lipták, a torna fő-
szervezője elmondta, hogy az 
amatőr teniszezők versenyében 
nincs megszabva a korhatár, 
egyetlen feltétel, hogy valóban 
amatőr szintű teniszezők legye-
nek.  Az viszont megengedett, 
hogy a múltban profi alapon 

teniszezők is szerepelhessenek, 
mert ezzel is növelik a tornák 
színvonalát.

Ez a tornarendszer is hason-
ló, mint a profi grandslam tor-
nák, hiszen különböző borítású 
pályákon, mindig más-más vá-
rosban zajlik, és természetesen a 
résztvevők a tornák során gyűj-
tik a pontjaikat. Az amatőrök 
között egyre nagyobb tekintélye 
van ezeknek a tornáknak. Az év 
végén a legtöbb pontot szerző 
nyolc teniszező összecsapásán 

pedig eldől, hogy ki az év leg-
jobbja.

Az utóbbi évek során kiala-
kult egy élboly, most itt Komá-
romban is hárman kerültek be 
közülük az elődöntőkbe. Szá-
momra is meglepetés, hogy a 
mostani versenyt a legidősebb 
résztvevő, a komáromi Both 
Richárd nyerte meg. Remélem, 
hogy ez a siker feldobja, és több 
fordulóban is részt vesz majd. 

kg

both Richárd nyerte a komáromi tenisztornát

Döcög a komáromi KFC szekere



Kövesse a Komáromi Városi Televízió 
adását az interneten is! 
www.tvkomarno.sk

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

Egyet fizet, kettőt kap!
Rendeljen most reklámot lapunk hasábjain!

Tárcsázza a 035 77 13 488-as telefonszámot!

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. június 10. 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

Osztályozzuk a hulladékot!
Tisztelt polgárok,

Komárom Város tudatja önökkel, hogy a háztartási hulladék 
egyes öszetevőinek (papír, műanyag palackok, üveg, zöldhulla-
dék) szelektív gyűjtése a családi házas övezetekben a következő 
időpontokban folytatódik:

2015 június 22. – 2015 június 26. között
2015 július 20. – 2015 július 24. között

2015 augusztus 17. – 2015 augusztus 21. között
A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel  együtt a megadott idő-
szakokban a hét azon megszokott napján tegyék ki házuk elé. 
Ezen a napon a hulladékszállító járművek az Önök utcájából 
elszállítják a hulladékot. 
A gyűjtőedények tartalmát, ill. az osztályozott hulladékkal telt 
zsákokat a Clean City Kft. más-más járművei szállítják el. A 
zsákokat a megadott időpontoktól eltérő időpontokban közte-
rületre kihelyezni tilos!
Fontos tudnivalók:
Háztartásonként maximum 4 zsák igényelhető havonta (a kihe-
lyezett zsákok mennyiségétől függően).
Komárom Város 2007/2-es számú általános érvényű rendelete 
alapján a zöldhulladékot elsődlegesen komposztálni kell a zöld-
hulladék kitermelőjének! A komposztált zöldhulladék kiválóan 
alkalmas a pázsit és a kert talajminőségének javítására.
A háztartási hulladék szelektált összetevői térítésmentesen le-
adhatók a Harcsási úton üzemelő gyűjtőudvarban is (nyitvatar-
tási időpontok: keddtől péntekig 10.00-18.00, szombaton 8.00-
12.00, hétfőn és vasárnap zárva).
Információk: Komáromi Városi Hivatal, Városüzemeltetési osz-
tály, tel.: 035/28 51 362

A szállítási időpontok megtalálhatók a város honlapján is 
(www.komarno.sk)

 Oláh György emlékest
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az Oláh György középiskolai mate-

matikatanár 75. születésnapja tiszteletére rendezett emlékestre. Az esten bemutatjuk 
Tarics Péter „Oláh György breviárum-a matematika és a magyarság bűvöle-
tében“ című 430 oldalas reprezentatív könyvét.

Meghívott vendégelőadóink: Oláh Györgyné, Oláh György özvegye, Gazda 
István professzor, tudománytörténész, Csorba Ferenc győri, Mészáros József 
galántai és Keszegh István komáromi matematikatanár, Stégmár Dénes, Oláh 
György gimnáziumi osztálytársa.

Az emlékestre június 18-án, 18 órakor kerül sor 
a Selye János Gimnázium dísztermében

„Lássuk meg a láthatatlant 
a meditációban!”

Ezúton tudatjuk a komáro-
mi polgárokkal, hogy a nálunk 
is népszerű Sant Rajinder 
Singh, a  Spiritualitás Tudo-
mánya és a Vallások Világkö-
zössége elnöke június18-án, 
este hat órakor Győrben tart 
előadást, melynek címe: „Uta-
zás a benső spirituális régiók-
ba” címmel. Az előadás hely-
színe: ETO Park, Nagysándor 
József utca 31, II. emelet. 
Mindenkit szeretettel várunk 

az ingyenes programra!


