
XXV. évfolyam, 6. szám Ingyenes kiadvány 2016. március 23.

Alapítva 1849-ben

Testületi krónika

Elszántan óvni az álmokat. 
Ezzel a jelmondattal tartottak 
ünnepi műsort a komáromi is-
kolák a múlt hét vasárnapján, a 
március tizenötödikei nemzeti 
ünnep előtt. A szép műsorfo-
lyam főhajtás volt az 1848-as 
márciusi ifjak emléke előtt.

Felléptek a Selye János 
Egyetem hallgatói, a szintén róla 
elnevezett gimnázium diákjai, a 
Jókai Mór Alapiskola tanulói, a 
Komáromi Városi Művelődési 
Központ és a Jókai Mór Alap-
iskola GAUDIUM vegyes kara 
és hangszeres kamaraegyütte-
se, illetve Nagy Ferenc költő, 
versmondó. Közreműködött a 
Komáromi Művészeti Alapisko-
la kamarazenekara. Vezényelt: 
Stirber Lajos.

Március 15-én a komáromi 
polgárok a két hagyományos 
helyszínen gyűltek össze. A Jókai 
szobornál Petheö Attila, a Cse-
madok Komáromi Területi  Vá-
lasztmányának elnöke köszön-

tötte a résztvevőket, majd Feszty 
Zsolt önkormányzati képviselő 
szólt az ünneplő közösséghez. 
168 évvel ezelőtt változások-
ra várt a magyar nemzet, amik 
csak nem akartak bekövetkezni, 
megszületni, ám március 15-én 
a nép elunta a várakozást. 

A tömeg aztán a Klapka tér-
re vonult, ahol Elek József pe-
dagógus, a rendezvény ünnepi 
szónoka így fogalmazott: 

„A forradalom varázsa az 
volt, hogy a vezetők és a köve-
tők között kialakult az összhang. 
Jókai nem játszott a szavakkal, 
hanem egyenesen leírta, mit is 
kívánnak, és a tömegek azono-
sultak a konkrét követelésekkel. 
Ha Komárom beletörődött vol-
na a sorsába és feladta volna a 
várat, talán még ma is lehajtott 

fejjel járnának a város polgárai 
március 15-én. De makacsul ki-
álltak, mert – ahogy Deák Ferenc 
is vallotta: Az igaz ügyért harcol-
ni még akkor is kötelesség, midőn 
már a sikerhez nincs remény.”  

A szónoklat elhangzása után 
a két Komárom városvezetői, az 
egyes pártok, a kulturális és civil 
szervezetek és az oktatási intéz-
mények képviselői elhelyezték 
koszorúikat Klapka György tá-
bornok szobránál. 

-batta-

A forradalom hőseire emlékeztünk

„Mi, felvidéki magyarok ma kire, mire várunk? 16 éve fo-
lyamatosan leépül a magyar képviselet, mert az egyéni érdekek 
felülírták a közösségit. Most sem hangzottak el komoly vállalá-
sok, olyan üzenetek, amik elindítják az embert a szavazófülke 
felé. Pedig elegen lennénk, hogy egy magyar pártot 8-10% kö-
rüli eredménnyel bejuttassunk a parlamentbe. Látszik ebben 
az országban, hogy itt magyarok is élnek? A viseletünkön, üz-
leteinken, üzemeinken, házainkon, településeinken? Itt az idő, 
hogy megvívjuk és megnyerjük mindennapi csatáinkat” – fo-
galmazott Feszty Zsolt. 

„Kell egy csapat, amely méltón képviseli a felvidéki ma-
gyarságot, amelyben a közösség bízik, ha kell, az utcára is tud 
vonulni a vezetésével, de ez a csapat ne homályosan fogalmaz-
zon, ne ígérgessen, hanem tegyen is valamit.” – fogalmazott 
Elek József.

Pedagógushangverseny a Tiszti pavilonban
A Komáromi Művészeti Alapiskola értesíti az érdeklődő 

közönséget, hogy 2016. március 31-én, csütörtökön 17 óra-
kor pedagógushangversenyre kerül sor a Tiszti pavilon dísz-
termében, amelyre mindenkit szeretettel  várnak. A belépés 
díjtalan.

A városi képviselőtestület 
17. ülésén a városatyák a napi-
rend első pontjaként tárgyal-
ták az ügyészség tiltakozását 
egy harcsási ingatlaneladás 
kapcsán. A testület nem támo-
gatta az ügyészség javaslatának 
elfogadását, érvényben maradt 
az eredeti határozat.

Az interpellációk keretében 
Varga Tamás elmondta: kilépett 
a Most-Híd pártból és annak vá-
rosi képviselői klubjából; Ipóth 
Szilárd, a Most-Híd klubjának 
független tagja, pedig ugyan-
csak bejelentette távozását.

Kovács Dávid a várossal 
kötött hosszú távú szerződések 
betartásának ellenőrzése iránt 
érdeklődött, valamint a II-es 
bástyában lakó hajléktalanok 
okozta problémák ügyében 
emelt szót.

Keszegh Béla alpolgár-
mester elmondta: a bástyában 
a takarításon és a hajléktalanok 
elhelyezésén túl a terület lezárá-
sán dolgozik a város és a műem-
lékvédelem. Emellett a terület 
bérbe adása is javíthat a helyze-
ten, az erre vonatkozó kérvény 
már érkezett a testület elé. 

Andruskó Imre kifogásolta, 
hogy a város honlapján szerepel 
egy nyilvános hirdetmény, mely 
a képviselők által a múltban el-
utasított LNG terminálról kéri 
a lakosok véleményét. Elmond-
ta, szerinte egy ilyen állomás 
veszélyt jelentene a városnak, a 
robbanásveszély mellett környe-
zetvédelmi aggályokat is felvet-
ne. A képviselő továbbá kifogá-
solta azt is, hogy a KOMVaK cég 
igazgatói posztjára egy túl rövid 
lejáratú határidőben hirdettek 
pályázatot.

Korpás Péter a határidő 
meghosszabítását és a KOMVaK 
pályázat országos meghirdeté-
sét javasolta. A képviselő arra is 
kérte a hivatalt, készítsen gazda-

sági elemzést a városi rendőr-
ségnek 15 ezer euróért vásárolt 
vezérlőpult hatékonyságáról és a 
beruházás megtérülési idejéről.

Horváth Attila parkolással 
kapcsolatos lakossági kérést tol-
mácsolt: az Eötvös utca egyirá-
nyú részén, illetve a Megyercsi 
utcában a lakók nehezen tudnak 
parkolni a teljesen lefoglalt par-
kolóhelyek, illetve a konténerek 
elhelyezése miatt.

Less Károly a szabadidő-
központ és a speciális iskola el-
helyezése felől érdeklődött. 

Keszegh Béla elmondta: 
több tárgyalást követően a meg-
oldás mindkét esetben körvona-
lazódik, előreláthatólag ez má-
jusban kerül a testület elé. 

Újra téma volt az I-es és II-
es lakótelep közbiztonsága és az 
ott kialakult helyzet. Több kép-
viselő sürgette a határozottabb 
fellépést és a megoldási javasla-
tok felvázolását. 

Anton Marek az iránt ér-
deklődött, mikor kezdődik az új 
Duna-híd építése? A város részé-
ről jelezték, hogy előreláthatólag 
idén ősszel sor kerül az alapkő 
letételre. A képviselő továbbá 
az önkormányzat tulajdonában 
lévő telkek kihasználtságára is 
kíváncsi volt, valamint feltette a 
kérdést: mennyit fizet jelenleg a 
város a jogi tanácsadásért?

Ondrej Gajdáč hiányolta a 
hónapokkal ezelőtt indítványo-
zott, fontossági sorrendet felál-
lító városfejlesztési koncepciót, 
és rákérdezett arra, tervezi-e a 
város – uniós vagy egyéb támo-
gatás, illetve saját források be-
vonásával – a közvilágítás felújí-
tását, ami évente akár 100 ezer 
euró megtakarítást is hozhat.

Fekete Tamás hivatalvezető 
elmondta: a hivatal öt ajánlatot 
gyűjtött be a közvilágítás fel-

A két Komárom polgármestere együtt tisztelgett a márciusi ifjak emléke előtt

A tavasz egyik hírnöke 
Komáromban a központi gye-
rekpark nyitása. A hosszú esős 

időszak után az utolsó napokra 
maradtak a karbantartási mun-
kák, azonban menetrend szerint 

Megnyílt a nagy gyerekpark

nyitott a park. Közhasznú mun-
kások bevonásával zajlottak az 
előkészületek, nemcsak a hin-

ták, de a törpék is új színt kap-
nak. Eltávolították a veszélyes 
beton- és vasdarabokat, amelyek 
több éve rontották a gyerekpark 
biztonságát. 

„Ahhoz hogy városunk újra 
gyarapodjon, és ne fogyjon, a 
családoknak kényelmes és biz-
tonságos kikapcsolódási lehető-
ségeket is kell kínálni. Ezért is 
fontos, hogy a gyerekparkban 
több fontos előrelépés történt, a 
város területén pedig fokozato-
san felújítjuk a hosszú éveken ke-
resztül elhanyagolt játszótereket” 
- mondta el Stubendek László 
polgármester. 

Újdonság, hogy a felújított 
kis házban most már kulturált 

A város rendelete szerint március 15-én megnyílt a 
nagy gyerekpark az Anglia parkban. Több újdonság is 
várja a kikapcsolódni vágyó családokat, egyben bizton-
ságosabbá is vált a belvárosi játszótér.

(Folytatás a 4. oldalon)

Él az Isten, és az emberek szívében 
az Ő szeretete

Az az ember, aki képes újrakezdeni, talpra állni, valami-
lyen módon a húsvét titkának részese. A gonosz szeretné kirúg-
ni a lábunkat, szeretné, ha bedobnánk a törölközőt, szeretné, 
ha feladnánk a harcainkat, ha elkeserednénk, magunkba ros-
kadnánk. Igen, biztosan szervez nekünk nagyon szép nagycsü-
törtököket, nagypéntekeket is.

Nekünk az a dolgunk: ne hagyjuk, hogy ő diadalmaskod-
jon felettünk, hanem mi is éljük meg a magunk húsvétját, mi 
is merjük a magunk szeretteinek, rokonainak, barátainak azt 
mondani, hogy találkozunk Galileában, és tényleg tudjunk 
egymásnak egy jó teát, kávét főzni – vagyis halat sütni. Szük-
ség is volna erre, mert nem hiszem, hogy ne volna olyan ember, 
akinek ne lenne kivel kiengesztelődni, újrakezdeni.

Böjte Csaba

(Folytatás a 4. oldalon)
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Izgalmas, valószínüleg 
nagy érdeklődést kiváltó 
orvoskonferenciát rendez jú-
nius 11-én a Szlovákiai Ma-
gyar Egészségügyi Társaság 
(SZMET).

Az Arányi Lajos napok ke-
retén belül ezúttal Selye János 
munkássága lesz a központi 
téma, hiszen a városunkban (is) 
élt, és itt, a bencés gimnázium-
ban érettségizett világhírű kuta-
tóorvos éppen nyolcvan eszten-
deje tette közzé első dolgozatát 
a stresszről, és hatvan éve, 1956-
ban jelent meg Életünk és a 
stressz című könyve. 

A sors ajándéka, hogy a kon-
ferenciára a róla elnevezett gim-
názium dísztermében kerül sor, 
és jó érzés, hogy egyetemünk 
is az ő nevét viseli. Selye János 
tehát „hazajön”: életművére 
együtt emlékezhet majd a Kár-
pát-medencei magyar orvostár-
sadalom. A SZMET (Fegyveres 
Margitot és Bajnok Istvánt kö-
vetően) harmadik elnöke, ifj. 

Bastrnák Ferenc sebészorvos ta-
valy lemondott tisztségéről, bár 
édesapja és felesége segítségével 
kiváló munkát végzett. Utódja, 
Hollósy Tamás nyugalmazott 
nőgyógyász élete első nemzet-
közi konferenciáját szervezi. 

Reméljük, a június 11-i ese-
mény telt házas közönséget vonz, 
hiszen a meghívott előadók, 
– köztük Kellermayer Miklós 
élősejtkutató, Altorjay István, 
a Magyar Gasztroenterológiai 
Társaság elnöke, a hazai Kiss 
László orvostörténész, illetve  
Monspart Sarolta egykori táj-
futó világbajnokunk témái kö-
zött szerepel például: A lelkünk 
rendje és a stressz, Az emésztő-
rendszer és a stressz, A stressz 
egyik gyilkosa a rendszeres 
testedzés és a sportolás, illetve 
Adalékok Selye János komáromi 
éveihez.

Olvasóinkat legközelebb ak-
kor tájékoztatjuk a konferenciá-
val kapcsolatban, amikor végle-
gessé válik a program.        BTI  

Nyolcvan éves id. Dr. Bastrnák Ferenc
A napokban töltötte be 

nyolcvanadik évét id. Dr. 
Bastrnák Ferenc, a komáromi 
kórház sebészeti osztályának 
nyugalmazott főorvosa, vá-
rosunk közéletének ismert 
alakja. 

A doktor úrnak meghatá-
rozó szerepe volt a sebészeti 
részleg kibővítésében és kor-
szerűsítésében, s bár ő maga 
kiváló képességei birtokában 
nagyobb kórházakban is dol-
gozhatott volna, hiszen folya-
matosan képezte magát, így 
például az Egyesült Államokban is járt tanulmányúton, Ko-
máromhoz végig hű maradt. Fontosnak tartotta, hogy ebben 
a magyar határ menti, s így az állam részéről szűkmarkúan 
pénzelt gyógyászati intézményben is korszerű legyen a betegek 
kezelése.

A főorvos úr nem csak a hivatásának élt azonban: jelentős 
a közéleti tevékenysége is. Első elnöke volt az öregdiákokat tö-
mörítő polgári társulásnak, amely egyrészt kapcsolattartásra 
ösztönözi a volt bencés gimnázium, ma Selye János nevét viselő 
tanintézmény egykori diákjait, másrészt őrizni kívánja azokat a 
szellemi értékeket, melyeket a kitünő tanárok, később pedig a 
tanítványaik hoztak létre.

Szerkesztőségünk olvasóink nevében is erőt, egészséget kí-
ván az ünnepeltnek - Isten éltesse sokáig!

Életünk és a stressz 
Nemzetközi orvoskonferencia Komáromban

Olvasói levél

Ősbemutató volt Komá-
romban. Soóky László A nagy 
(csehszlovákiai) magyar csönd 
című darabját Benkő Géza 
rendezésében és előadásában 
láthatta a közönség.

A derűs szomorújáték tör-
ténései Búcson játszódnak, de 
megeshettek volna bármelyik 
(cseh)szlovákiai magyar közös-
ségben, településen. A fősze-
replő nagyapja, keresztapja tör-
ténetein keresztül ismerhetjük 
meg annak a közel száz évnek 
eseményeit, amelyek Trianon 
után meghatározták kisebbségi 
létünket.

Soóky László, szerző: – Egy 
részletet vettünk ki az 1918-ban 
indult történetből, az ötvenes 
évek legelejét. Mert akkor tör-
téntek a később meghatározóvá 
vált események a szlovákiai ma-
gyarság életében. Egyrészt egy 
nagyon furcsa döntés alapján 
1948 február 25-én visszakap-
tunk különböző jogokat, amivel 

egyben el is vették a jogainkat. 
Utána a magyar paraszttól el-
vették a földet, elvették a lovát, 
elvették a tehenét, a gépeit, amije 
volt, mindenét, és létrehozták a 
szövetkezeteket. Én a búcsi tör-
ténetet írtam meg. Ezek, akiket 
Géza megszemélyesít vagy meg-
formál a mai előadásban, mind 
élő emberek.

Varga Emese, dramaturg: 
– Olyan történetek füzére ez, 
amiben nyilván az egyén is, de 
igazából egy közösség élete, prob-
lémái, sorsa, helyzete rajzolódik 
ki. Tehát ez egy ilyen kollektív 
monodráma. Életutak, sorsok, 
amik összefonódnak, és egy ké-
pet adnak a szlovákiai magyar, 
csehszlovákiai magyar közösség 
életéről, és a csendünkről.

A csend sokféle lehet: a hall-
gatás, a beletörődés csöndje, és 
ez lehet a megalkuvás csöndje 
is, a béke, az áhítat csöndje is. 
Nagyon sokféle hallgatás ez. Azt 
gondolom, hogy a közösségünk-

re alapvetően jellemző az, hogy 
hallgat, amikor nem kéne.

A nagy (cseh)szlováki-
ai magyar csöndet hiánypótló 
előadásnak is nevezhetjük, hi-
szen manapság nagyon-nagyon 
ritkán – ha egyáltalán – látunk 
szlovákiai magyar szerző da-
rabját színpadon. Talán ettől 
olyan emberséges és megindító 
ez az előadás. Mert miközben 
nagyokat nevetünk a falu fiatal 
özvegye, Irénke sajátos búcsúján 

Sztálin elvtárstól, vagy az „ön-
kényes“ tűzoltók ténykedésén, 
miközben síri csöndben hallgat-
juk a kitelepítések, és egy fiatal-
ember papírpohár-hiány okozta 
halálának történetét.

Azt is pontosan értjük, mit 
jelentett, amikor a majális kö-
zepette a betelepített szlovák 
család lánya a hölgyválaszkor 
kezét nyújtja az őshonos fiatal-
embernek, és a magyar legény 
elfogadja azt.                           -p-

A nagy (csehszlovákiai) magyar csönd

BEnKŐ GéZA, rendező-előadó: – Színészileg elképesz-
tő kihívás, ha az ember egyedül megy színpadra. Ráadásul 
egy olyan tematikájú estben, előadásban, amelyben mind 
történetmesélőként, mind sok karakternek a megszemélye-
sítőjeként, és mind pedig történetben olyan dolgokat közöl, 
amelyek a saját bőrünkön tapasztaltatottak meg annak ide-
jén, s tapasztalhatók a mai napig. Ezért született meg a darab. 
Egyrészt, hogy magamat megmérettessem, másrészt, hogy 
valami olyat – egy nagyon egyszerűt, emberit, mélységesen 
emberit, szeretetteljeset próbáljak adni a közönségnek a szín-
padról Laci szövegei által, amit manapság nem igazán látok a 
színpadokon – főleg kamaratérben.

Helység? Helyiség?
A március 5-i parlamenti 

választásokon az egyik épület 
kapujában „szavazóhelység“ 
fogadott, belépve pedig egy 
„klubhelységben“ szavaztam, 
legalábbis a felirat szerint. Téve-
sen, hiszen a magyar helyesírás 
szabályai szerint a helység szó 

alatt települést, a helyiség szó 
alatt pedig a lakásnak egy részét, 
például szobát, konyhát vagy 
kamrát értjük.

Mindezt jó szándék által ve-
zérelve írtam le, hogy tanuljunk 
a hibákból, hiszen a kis hibákból 
lesznek a nagyok!

Egy komáromi lakos

Komárom igyekszik több 
módon megszólítani a po-
tenciális befektetőket, akik 
munkahelyeket létesíthetnek 
városunkban, vagy annak kör-
nyékén.

Korábban egy kiadvány, 
most pedig egy négynyelvű in-

ternetes oldal mutatja be a vá-
rosban kínálkozó lehetőségeket. 

A város honlapjáról is elér-
hető a weboldal négy nyelven 
– szlovákul, magyarul, angolul 
és németül –, amelyen a be-
mutatkozáson kívül az ingat-
lanok között is válogathatnak 

A tavalyi év folyamán egy kiadvány készült, amely a 
Komáromban történő befektetések lehetőségeire és előnyei-
re hívja fel a figyelmet. Mostantól elérhető az internetes vál-
tozat is, amely már a beruházók számára elérhető terüle-
tekről, csarnokokról és irodaházakról kínál aktuális képet.

Internetes oldal a befektetőknek

a potencionális érdeklődők. A 
honlap nem csak a város kí-
nálatát mutatja be, de ipari in-
gatlanokkal foglalkozó irodák 
ajánlatából is található néhány a 
honlapon.

„A város az irodákkal nem 
versenyezni, hanem összefogni 
szeretne a befektetők megszó-
lításában. A magánszektorban 
is van egy olyan tapasztalat és 
kapcsolati tőke, ami Komárom 
javára válhat. Bárhol létesülnek 
munkahelyek, legyen az városi 
vagy magántelek, annak haszon-

élvezői a komáromi lakosok lesz-
nek, ezért mi minden kezdemé-
nyezést támogatunk” – mondta 
el Keszegh Béla alpolgármes-
ter, aki a honlap és a kiadvány 
készítését felügyelte. 

A város elképzelései közt 
szerepel, hogy az új változatot 
internetes hirdetések formájá-
ban is népszerűsítse. Mindamel-
lett továbbra is kereskedelmi 
kamarák és fejlesztési ügynök-
ségek megszólítása a cél.

„A befektetőkért nagy a 
verseny, ezért csak igényes kiad-
ványokkal és információcsomag-
gal lehetünk versenyben. A város 
adottságai jók, azonban a koráb-
bi években ezzel nem tudtunk 
élni. Ezen szeretnénk változtatni, 
az egyik legfontosabb teendőként 
kezelve. A város lehetőségei a 
közvetett munkahelyteremtésre 
behatárolt, a feladatunk elsősor-
ban a megfelelő feltételek kialakí-
tása a befektetőknek. A megszólí-
táson túl azt szeretnénk üzenni, 
hogy a város örömmel látja a 
hosszútávra tervező vállalatokat. 
A város ebben szeretne kiszámít-
ható és kezdeményező partner 
lenni” – fejtette ki Stubendek 
László polgármester. 

A Komáromhoz közeli Pat 
községben rendezték meg az 
idei XIV. Prowazek Napokat, s a 
tanácskozás résztvevői közül két 
díjazottat városunk vezetői is kö-
szöntöttek. MUDr. Eva Mitrová, 
DrSc. a prionos fertőzések ku-
tatásáért, Doc. MVDr. Monika 
Halánová, PhD., mim.prof. pe-
dig a zoonotikus fertőzések te-
rén végzett sokéves munkájáért 
vehette át a Prowazek érmét.

Stanislav Prowazek, a ki-
ütéses tífusz kórokozójának 
felfedezője két évig élt Ko-
máromban. Az ő nevét viselő 
rendezvényen csaknem száz 
mikrobiológus, infektológus és 
az állami népegészségügyben 
dolgozó szakember gyűlt össze. 
A város vezetői és vendégeik 
koszorút helyeztek el az egykori 
rendelőintézet falán elhelyezett 
emléktáblán. 

Prowazek-díjasok városunkban
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A hagyományok tisztelője és a művészetek pártfogója
Iskolánk 60 éves hagyománnyal rendelkező oktatási intézmény. Arculatunkat a művészeti 

irányultság jellemezte mindig. Ezt támasztja alá az énekkarok működésének évtizedes tradí-
ciója, a kiemelkedő szintű képzőművészeti nevelés, az anyanyelvi oktatáson belül az országos 
és nemzetközi sikereket hozó vers- és prózamondás, illetve a táncoktatás. Ez tette és teszi egye-
divé iskolánkat, ez alapozta meg hírnevünket. Iskolai profilunkat pedagógiai programunknak 
köszönhetően képzőművészettel, vizuális neveléssel gazdagítottuk. 

Erősségeink
l	az egész napos, iskolaotthonos foglalkozás
l	a sokszínű szakköri tevékenység 
l	a szakképzett tantestület
l	a tehetségek gondozása
l	a nevelési tárgyak színvonalas oktatása
l	kimagasló versenyeredmények
l	kellemes iskolai légkör
l	a kultúra iránti elkötelezettség
l a hagyományok ápolása
l	a gyermekközpontúság

Újítókként vezettük be 2000-ben az iskolaotthonos foglalkozásokat. Az egész napos oktatási-
szervezési formát csak az alsó tagozaton alkalmazzuk.  Nagy előnye a másnapi tanítási órákra 
való felkészülés, felkészítés átvállalása, amely komoly tehermentesítést jelentett a szülőknek. A 
gyerekek az iskolai nap befejeztével a délutánból fennmaradó szabadidőt már a családnak, illetve 
a különféle kedvteléseknek szentelhetik.

A beiratkozási programnak iskolánkban minden tanévben kiemelt, rendkívül fontos szerepe 
van. Az Ovi-sulinak nevezett foglalkozássorozat kezdete hosszú évekre nyúlik vissza, szomba-
tonként, havi egy alkalommal találkoznak egymással a leendő kis elsősök és a tanító nénik. A 
fejlesztő jellegű foglalkozások általában októberben kezdődnek, és júniusban a „nulladik” szülői 
értekezlettel zárulnak. 

Minden évben a választható szakkörök széles skáláját kínáljuk diákjainknak, hogy szabadide-
jüket hasznosan, értelmesen és kellemesen tudják eltölteni. A tanulókat képességeiknek, tehet-
ségüknek és érdeklődésüknek megfelelően készítik fel a pedagógusok a különböző versenyekre. 
Kiváló eredményekkel büszkélkedhetünk regionális, kerületi, országos és nemzetközi szinten. 
Ez is hozzájárult ahhoz, hogy több alkalommal is a nyitrai kerület második legjobb magyar ta-
nítási nyelvű iskolájává váltunk a tanulmányi versenyeken elért eredményeink alapján. 

A leendő kis elsősöket, a jövőbeni „jókaisokat” szüleikkel együtt sok szeretettel várjuk 
a beíratkozásra, amely 2016. április 7-én és 8-án lesz 13-tól 17 óráig.

Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
A jó iskolába öröm belépni!

Minden szülő jó iskolát és jó peda-
gógust szeretne gyermekének, és min-
den iskola igyekszik jóval szolgálni a 
szülők és gyermekek felé. Mi főképp 
arra törekszünk, hogy a növendékeket 
eljuttassuk az önállóság azon szintjé-
re, ahol egyedül is képesek lesznek is-
mereteket szerezni. Annak érdekében, 
hogy tanulóink ne a felejtésnek tanul-
janak, igyekszünk azokat a készsége-
ket erősíteni és fejleszteni, amelyek 
segíteni fogják őket az életben.

A személyiség formálódásában ilyen a helyes önismeret, az egészséges önbizalom és a kitar-
tás, de talán a legfontosabb, hogy legyen mindig céljuk, amiért képesek áldozatot hozni.

Korszerű, felújított tantermek és modern technikai felszerelés várja a tanulókat, ahol kelle-
mes, oldott légkörben telnek a munkás hétköznapok és a meghitt ünnepek. Az ismeretek szerzésé-
nek fontos kiegészítői az egyre bővülő diákkönyvtáraink és a számítástechnikai szaktantermek. 

A kisebb tanulók kreativitása leginkább a napközi otthon kínálta számos lehetőségben, a 
nagyobbaké pedig a szakköri tevékenységek során bontakozhat ki. Az önbizalmat és kitartást 
a különféle sportolási és művészeti tevékenységek segítik. Iskolánkban két tornaterem és egy 
tanmedence áll a mozogni vágyó és a testedzést igénylő ifjúság rendelkezésére. Nagy népszerűség-
nek örvendenek rajzköreink, valamint az alsó tagozaton működő két furulyakör is. Sikerélmény 
nélkül nincs előrehaladás. Tanulóink a különböző tanulmányi versenyekről gyönyörű eredmé-
nyekkel térnek haza.

Kiemelten odafigyelünk a legkisebbekre. Jelenleg négy első osztályunk van, ahol kisebb lét-
számban folyik az oktatás. Az érdeklődő óvodásokat minden évben rendszeres időközönként Ját-
szóházba hívogatjuk, ahol megismerkedhetnek az iskola épületével és a pedagógusokkal. Minden 
hónap első keddjén nyitjuk kapuinkat a széles nyilvánosság előtt, ezeken az alkalmakon is min-
den kedves érdeklődőt szívesen látunk. 

Várjuk a gyermekeket és szüleiket a beíratáson, mely 2016. április 7-én és 8-án lesz, kérjük, 
hozzák magukkal a gyermek születési bizonyítványát és a szülők személyazonossági igazolványát!

Az érdeklődők szíves figyelmébe ajánljuk honlapunkat www.muai.sk, illetve facebook olda-
lunkat, amelyek részletesebb betekintést nyújtanak iskolánk belső életébe. Az intézményünkben 
folyó oktatásról érdeklődni lehet e-mailben: muai@muai.sk és telefonon: 035 77 00 277.

Április hetedikén és nyolcadikán szélesre tárják kapuikat a városi alapiskolák: e két napon zajik ugyanis a beiratkozás. Az alábbiakban a komáromi oktatási intézményeknek 
adunk teret arra, hogy bemutassák az iskolában zajló oktatói-nevelői munkát, sokéves hagyományaikat, és mindazt, hogy mit nyújtanak a jövendő tanulóiknak.

Marianum Egyházi Iskolaközpont
A hit, a tudás és az emberség iskolája

Az intézmény az óvodától az érettségiig nyújt ma-
gyar nyelvű oktatást- nevelést, és egyben alternatívát az 
állami intézmények mellett. Az itt érvényesülő, keresz-
tény alapokon nyugvó, de egyszersmint nagyon is mai 
szemléletet a nevelőtestület tagjai személyiségükkel, 
elhivatottsággal gazdagítva jelenítik meg a tanórákon, 
iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken, nyári táborok 
és más események alkalmával.

Az iskolakezdés gördülékenyebbé tételét szolgálja, 
hogy az ovisok és kisiskolások udvara közös, így nem 
csupa ismeretlen arc várja az elsőst reggelente, a hasonló 
korúak között pedig minden gyermek – a korábban más 
intézményt látogató is – nagyobb önbizalommal mozog. 
A tantermek technikai felszereltségének hála a tanórák 
színesebbek és változatosabbak, s folyamatosan újul-
szépül az udvar, a környezet s az épületek is. 

Az első évek alapvetése a tananyagon túl a rendsze-
resség, az önállóság, az önismeret és önelfogadás meg-
tapasztalását is magába foglalja. Alsó tagozatunkat tanító 
bácsik egész sora erősíti, s ez nem érdektelen, ha arra gondolunk, manapság mennyi gyermek nem 
él együtt az édesapjával.

Az emberi odafordulás, ráfigyelés minden viszonylatban kiemelt helyen van a nevelőmun-
kánkban, de a hagyományőrzést, tehetséggondozást és felzárkóztatást legalább ennyire fontos-
nak tartjuk. S bár már az első osztálytól megjelenik az órarendben az angol és a hangszer-oktatás, 
teret és időt kap a kreativitás – legyen az rajz vagy játék, a mozgás és az emberi kapcsolatok 
formálása is.

Úgy hisszük, mindez közelebb visz ahhoz, hogy a 
marianumos diák majdan művelt, empatikus, önmagá-
val szemben igényes és a világgal harmóniában élő fel-
nőtté válhasson.

Elérhetőségeink
web: www.zsgmarianum.edu.sk

mail: marianum@zsgmarianum.edu.sk
tel.: (+421) 35 7730 397

Anyanyelvén tanul a legjobban minden gyerek!

Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
A szerethető iskola

Fél évszázados múlttal rendelkező oktatási intézményünk munkájában meghatározó jelentő-
ségű a hagyományos erkölcsi értékrend, ugyanakkor egyedi eredményekkel is büszkélkedhetünk. 
Végzős tanulóink az országos tudásszintmérő „TESZTELéS9“- ben évek óta az országos átlag 
felett teljesítenek (www.nucem.sk) és az INEKO országos szinten is kiváló értékelést adott is-
kolánkról (skoly.ineko.sk), valamint diákjaink számos tanulmányi, művészeti és sportsikert tud-
hatnak maguk mögött a különböző hazai és nemzetközi versenyeken.
Iskolánkon sokoldalú tehetséggondozás zajlik:
 Anyanyelvi és idegennyelvi versenyek Természettudományi és sport versenyek
 Tudományos diák-kutatómunka támogatása	 Képzőművészeti és művészeti versenyek
 Szakkörök széles választéka Kulturális események

Amiért jó hozzánk járni…
l	Professzionális színvonalú, 
 aktívan kihasznált nyelvi labor, 
 játékos angol nyelvoktatás 
 az 1. osztálytól 
l „Szorgalmas napközi“ – az írásbeli 
  feladatok elkészítése az iskolában
l	Fejlesztő torna 
 a jobb teljesítményért
l	Drámapedagógia 
 az anyanyelv-oktatásban
l	Helytörténet oktatása, 
 hagyományőrzés, néptánc
l	Kapcsolatok külföldi testvériskolákkal
l	Nagy, füves sportpálya, két jól felszerelt tornaterem és játszópark
l	Közlekedési pálya
l	Széleskörű sportolási lehetőségek minden korosztály számára
l	Hagyományos nagyszabású családi nap –Juniális
l	„Mesevarázs – felkészítő foglalkozások“ 
 pedagógusaink havi rendszerességgel fogadják a leendő elsősöket

A szülőkkel való kapcsolattartás érdekében bevezettük az elektronikus ellenőrzőt. Hétköznap-
jainkat figyelemmel kisérhetik a www.eotvos.sk és a www.facebook.com/eotvos.suli oldalakon.

Találkozzunk március 23-án szerdán a nyílt napunkon, 
valamint április 7-8-án a beiratkozás napján.
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Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame
Vám kontajnerovú prepravu 

stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(cena obsahuje aj poplatok 

za legálnu skládku)

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék
3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 konténerekben

(az ár tartalmazza nemcsak a fuvardíjat,
de a legális hulladéklarakó díját is)

Volajte na tel.č.: 

035 7713 003
Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE 
KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

nemrégiben valóban 
illlusztris, nagy érdemeket 
szerzett magyar veterán spor-
tolókkal találkozhattak az ér-
deklődők a Selye János Egye-
tem Pince klubjában. A bő 
kétórás találkozó során sok 
érdekes történetet megtudhat-
tunk a kiváló sportolók pálya-
futásáról, életéről. 

Wichman Tamás (Budapest 
1948), kilencszeres kenuvilág-
bajnok, háromszoros Európa-
bajnok, kétszer olimpiai máso-
dik, egyszer olimpiai harmadik 
helyezett, 37-szeres magyar baj-
nok. Gyermekkori súlyos bal-
esete után kezdett el sportolni, 
először a boksszal erősítette 
lábait, majd elkezdett kenuzni. 
Határtalan kitartása, akaratere-
je, szorgalma és a sport iránti 
odaadása a magyar sportélet 
egyik legkiemelkedőbb egyéni-
ségévé tette. 

Faragó Tamás (Buda-
pest, 1952), olimpiai bajnok 

Az idei Kosárlabda Extra-
liga elődöntőjébe négy csapat, 
Privigye, a pozsonyi Inter, 
Komárom és Kassa csapatai 
harcolták ki a bejutást. A há-
rom nyert mérkőzésre menő 
negyeddőntőben Privigye–
nyitra 3:0, Inter–Karlovka 3:0, 
Komárom–Svit 3:0, Kassa–Lé-
va 3:1.

A játéknak ebben a szaka-
szában, az alapszakasz utáni 
helyzetből kiindulva, a favo-
rizált csapatok közül egyedül 
Léva kosarasai okoztak szurko-
lóiknak csalódást. A negyedik 
és ötödik helyezett (Léva-Kas-
sa) csatájából az újonc kassai 
kosarasok meneteltek tovább. 
A harmadik és hatodik helye-
zett csatájából (Komárom–Svit) 
szurkolóink nagy örömére a mi 
csapatunk jutott az elődöntőbe. 
Az első, hazai mérkőzésen 84:69 
arányban, a másodikon, Svit 
otthonában 101:89, a harmadi-

kon idehaza 104:77 arányban 
győzött Dragan Ristanovič edző 
legénysége. Az edző a harmadik 
összecsapás végén röviden így 
értékelt:

„Nagyon örülök a tovább-
jutásnak, de el kell ismernem, 
hogy ez egy jó csapattal szem-
ben sikerült. Döntőnek bizo-
nyult, hogy a mi csapatunk 
egyénileg, de csapatként is na-
gyobb játékerőt képvisel.“

És most következik a nehe-
ze. Az elődöntőben, ahol négy 
nyert mérkőzésig megy a csatá-
rozás a döntőbe jutásért, kosara-
saink ellenfele a pozsonyi Inter 
erős gárdája lesz. Az első össze-
csapásra a pozsonyi Hant aré-
nában kerül sor. Tavaly a komá-
romi kosarasok bajnoki címet 
szereztek, így érthetően nagy az 
elvárás a csapattal szemben. A 
labda kosárlabdában is gömbö-
lyű, szurkolunk a fiúknak.

kg

Olimpikonokkal találkoztak a komáromiak

l Kútfúrás. Tel.: 0948/424 805.
l Villanyszerelő. 0908/415 657.
l Videokazetták másolása DVD-
re. Tel.: 0905179111
l Eladó 462 m2-es kert Kabátfa-
lun. Víz, villany van, építkezésre is 
alkalmas. Tel.: 0915/105 658.
l Felveszünk szakácsot, kisegí-
tő szakácsot jogosítvánnyal (lehet 
nyugdíjas is). Tel.: 035/7733 190, 
0915 892 788. 
l 45 éves, 174 cm magas, 90 kg, 
szőke hajú, kék szemű, család-
centrikus cukorbeteg pedagógia 
doktorként keresek egy vékony, 
nemdohányzó, romantikus, katoli-

kus érintetlen szűz nőt feleségnek 
Magyarországra, aki már nagyon 
vágyik saját családra. Telefon: 0036 
(70) 362 24 60.  
l Zálogház a Ferencesek utca 5. 
szám alatt, a Bella 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
Trenčíková Zoe, Muzsla; Hlavičková Laura, Érsekújvár; Bílek 

Alex, Vék; Pétery Ádám, Dolný Ohaj; Varga Cyntia, Naszvad; 
Adamek Áron, Komárom; Lakatoš Sebastián, Ógyalla; Pokryvka 
Léna Stephanie, Csallóközaranyos; Szűcs Dávid, Komárom; Ko-
vács Benjamin, Komárom; Opálka Julien, Marcelháza; Simsekol 
Liana Dilara, Párkány; Godó Markó, Bátorkeszi; Horváth Tiana, 
Komárom; Andrášik Kristián, Érsekújvár; Nagy Leonardo Levente, 
Gúta; Kiss Levente, Ifjúságfalva; Szabó Anna, Csicsó; Bórik Matias, 
Udvard; Rigó Kiara, Marcelháza; Lakatošová Valentína, Bajcs; 
Czompál Zsolt, Madar; Kecskés Patrik, Lakszakállas; Nagy Izabella, 
Gúta; Banyák Ernest, Nemesócsa; Drgoň Dárius, Komárom; Csóka 
Diana, Marcelháza; Čomorová Laura, Gúta

Házasságot kötöttek
Gérik Ján és Nemčoková Darina; Varga István és Gacsala Andrea

Elhunytak
A 61 éves Kovács Éva, Komárom; a 91 éves Vavrik Erzsébet, 

Komárom; a 30 éves Petrók Attila, Komárom; a 67 éves Vaszkó Já-
nos, Madar; a 62 éves Varga István, Komárom; az 59 éves Csivre 
Gábor, Komárom; a 70 éves Pallag László, Bátorkeszi; az 57 éves 
Valachovičová Gertrúda, Komárom; a 95 éves Tóth Sándorné, szül. 
Maros Piroska, Dunamocs; a 85 éves Horváth Dezső, Martos; a 48 
éves Büi Péter, Keszegfalva; a 81 éves Valovičová Priska, Komárom; 
a 79 éves Vincze Mária, Komárom; a 77 éves Poláková Alžbeta, Ko-
márom; a 81 éves Murzsiczová Mária, Gúta; a 70 éves Jádi Gábor, 
Komárom; a 64 éves Magyarics János, Komárom; a 70 éves Gerhát 
Ladislav, Komárom; a 80 éves Vrábel János, Komárom; a 82 éves 
Kecskés Erzsébet, Komárom; a 79 éves Gerencséry Judit, Komá-
rom; a 82 éves Bíró Jenő, Komárom; a 72 éves Németh Etelka Mag-
dolna, Komárom; a 66 éves Vörös Valent, Csallóközaranyos

Komárom város értesíti a város polgárait,
hogy 2016. április 1-től április 4-ig a

tavaszi nagytakarítás
keretén belül nagyméretű szeméttároló konténereket helyez-
nek a következő kertészeti övezetekben: Újfalusi kertek, Va-
das, Cserhát, Szentpál, Kabátfalu, Harcsás, Kis Izsa, Sistag, 
Téglagyár, Izsai út, Holt-Vág, IV.,V.,VI.-os bástya, Pozsonyi 
út, Selye utca - kertek, Diófasor - kertek, Doprastav mögött, 
Erzsébet sziget.
A harcsási úton üzemelő gyűjtőudvar szintén alkalmas a lom-
talanításból származó hulladék, ill. zöldhulladék díjmentes el-
helyezésére. A gyűjtőudvar nyitvatartási ideje hétközben hétfő 
kivételével 10-től 18 óráig, szombaton 8 és 12 óra között.

A hulladék lerakása az elhelyezett konténereken kívül 
büntetendő!

További információk: MsÚ Komárno: Ing. Sólymos tel.: 035 
2851 362, Clean City s.r.o:  p. Potáchová tel.: 035/771 30 91

A Selye János Gimnázium 
is bekapcsolódott Az év ango-
lul tanuló diákja nevű verseny-
be, amely a cseh Kompetencia-
fejlesztő Intézmény (Inštitút 
pre rozvoj kompetencií) és az 
Injoy agency szervezésében va-
lósult meg. Az online verseny 
keretén belül országunk kö-
zépiskolás diákjai kipróbálhat-
ják angol nyelvi készségeiket.

A 60 percig tartó teszt nyelv-
tani, olvasás- és hallgatásgyakor-
latokból állt. Az idei tanévben 
összesen 19 ország 479 iskolá-
jának 10 985 diákja vett részt 
a versenyben. Szlovákiát 126 
iskola 2463 diákja képviselte. A 
Selye János Gimnázium 33 diák-
ja versenyzett, közülük a legjobb 
eredménnyel Bánki Bence, II. A 
osztályos tanuló büszkélkedhet 
(115 pont), holtversenyben a 
II. C osztályos Hajdú Andrással 

(114,5 pont) és a IV. D osztályos 
Csóka Nikolettel (114 pont). A 
szervezők betekintést nyújtottak 
a diákok országos szintű és az 
Európai Unión belüli helyezé-
sébe is, amely felettébb motivá-
ló a diákoknak és tanáraiknak 
egyaránt: Bánki Bence a 31. he-
lyen szerepelt Szlovákia, a 141. 
helyen pedig az Európai Unió 
résztvevői közül. Eredménye 
csodálatra méltó.

A Selye János Gimnázi-
um a Nyitrai Kerületben a 2., 
Szlovákiában a 6., az Európai 
Unión belül pedig a 31. helyen 
szerepelt, ami fantasztikus ered-
mény! 

Köszönet érte elsősorban 
kedves diákjainknak, akikre 
méltón vagyunk büszkék. El-
ismerés illeti továbbá iskolánk 
angol szakos tanárait – Farkas 
Enikőt, Szabó Erikát, Tóth Évát 
és Vlahy Anitát –, akik mun-
kája szintén visszaköszön az 
elért eredményben. Végül, de 
nem utolsó sorban köszönet 
illeti amerikai lektorunkat, Da-
vis Thompsont is, aki délutáni 
szakköri tevékenységében hoz-
záállásával, autentikus kiejtésé-
vel kiválóan fejleszti diákjaink 
nyelvi készségeit.

Szabó Erika, 
Hevesi Petruf Alena

vizilabdázó (Montreal), aki 
az olimpiai játékokon ezüst és 
bronzérmet is kiharcolt a ma-
gyar válogatott színeiben. Két-
szeres világbajnoki és Európa-
bajnoki arany és ezüstérmes, 
klubjával, a Vasassal kilencsze-

res magyar bajnok, négyszeres 
Magyar Kupa győztes, kétszeres 
BEK győztes, Olasz Kupa győz-
tes. 258-szor szerepelt a magyar 
válogatottban.

Komáromi Tibor (Buda-
pest 1964) háromszoros kötött-
fogású világbajnok, olimpiai 
ezüstérmes, Európa-bajnok, tíz-
szeres magyar bajnok, későbbi 
szövetségi kapitány. A Ferenc-

városi Torna Club birkózója volt 
a 82 és 90 kg-os súlycsoportban, 
és a klub színeiben 10x nyert 
országos bajnoki címet. Aktív 
sportpályafutását 1994-ben fe-
jezte be, majd edzőként folytat-
ta tevékénységét. Az ő nevéhez 
fűződik a magyar birkozósport 
utolsó olimpiai bajnoki címe, 
amit Majoros István szerzett 
2004-ben.                       keri

Elődöntőben a kosarasok

Az év angolul tanuló diákja

A verseny fődíja rendkívül motiváló: a győztes egy 
nyelvi tapasztalatokban gazdag hónapot tölthet el Ka-
nadában. A nyeremény az utazás és a szállás költségeit 
is magában foglalja.

körülmények között lehet hasz-
nálni a mosdót, továbbá pelen-
kázó is várja majd a kisbabás 
családokat. A régi, megrongá-
lódott mellékhelyiséget eltá-
volították, és immár rendezett 
körülmények között lehet hasz-
nálni a toelettet.

A házikóban az elképzelések 
szerint büfé is fog működni, erre 
most zajlik a közbeszerzés, még 
jelentkezhetnek az üzemeltetés 
iránt érdeklődők. A gyerekpark 
a rendelet szerint reggel 9 és este 
8 óra között tart nyitva. A gye-
reksziget előtti parkos részben 

új padokon pihenhetnek meg az 
arra járók. 

„A munka nagy része köz-
hasznú munkások bevonásával 
zajlott, a kis ház átépítésébe be-
vontunk egy külső vállalkozót 
is, aki a legjobb ajánlatot adta. 
A munka tovább folytatódik, 
hiszen a Komáromi Napokig a 
Tiszti Pavilon belső udvarán is 
rengeteg a munka. Remélhetőleg 
a rendezettebb kép egyre több la-
kost és turistát csal majd vissza a 
belvárosba, aminek köszönhető-
en újabb üzletek és más szolgál-
tatások nyílhatnak” – tette hozzá 
Keszegh Béla alpolgármester. 

Megnyílt a gyerekpark
(Befejezés az 1. oldalról)

újítására. Amennyiben lesznek 
ezzel kapcsolatos pályázati ki-
írások, úgy ott próbálkozik a 
hivatal, ellenkező esetben hitel 
formájában valósulhatna meg a 
közvilágítás korszerűsítése. 

Az interpellációk után Kor-
pás Péter javaslatára a képvise-
lők megtárgyalták és tudomá-
sul vették a MAXNETWORK 
céggel 2014 októberében kötött 
szerződés felmondás kezde-
ményezését, és jóváhagyták a  
képviselő javaslatát, hogy a fő-
ellenőr vizsgálja meg a szerző-
déskötés és a teljesítés körülmé-
nyeit, valamint állapítsa meg az 
esetleges személyes felelősséget. 

A városatyák hosszan vitatták, 
majd elvetették Feszty Zsolt ja-
vaslatát, hogy az önkormányzat 
épületeire Komárom kettős év-
fordulójának tiszteletére tűzzék 
ki a magyar történelmi zászlót.

A képviselő-testület hozzá-
járult ahhoz, hogy a KOMVaK 
vállalat 2,1 millió euró hitelt ve-
gyen fel, amellyel kiváltja a 2015 
januárjában közjegyzői jegyző-
könyvben elismert tartozását a 
Haas cég felé. A városatyák ha-
tároztak arról is, hogy novem-
bertől a parkoló-automaták ke-
zelését a City Parking Group-tól 
a Comorra Servis veszi át. 

A képviselőtestület ülése 
március 23-án, szerdán 14 órától 
folytatódik.

Testületi krónika
(Befejezés az 1. oldalról)



2016. március 23. 5
A múltat, a múltnak hagyatékát kell kutatnod

helytörténeti tanulmányi verseny
A Komáromi Zsidó Hitközség idén harmadik alkalommal hirdeti meg pályázatát, azzal a cél-
lal, hogy feltérképezze a magyarlakta tágabb régió zsidó művészeti értékeit, az épített kör-
nyezet zsidó emlékeit (egykori és működő zsinagógák, temetők, rituális fürdők, hitközségi 
ingatlanok).
Korosztályok:
a) gyermekek 15 éves korig b) középiskolai tanulók (érettségiig)
c) egyetemi hallgatók d) felnőttek
Kategóriák:
K1) fénykép K2) rajz, festmény, grafika, kollázs, plakát K3) szobor, makett
Téma:
T1) a zsidó közösségek fellelhető emlékei településünkön egykor és ma - temetők, zsinagógák, 
rituális fürdők, közösségi terek, jelképek
T2) az idén 120 éves komáromi Menház épületének ábrázolása

A versenyművek beadási határideje: 2016. május 22.
A pályaművek szöveges része magyarul és szlovákul is beadható. K1 kategóriában nagyfelbontású 
képek nyújthatók be. K2 vagy K3 kategóriában a műről készült nagyfelbontású fényképpel elektro-
nikusan vagy a postai úton megküldött eredeti képpel (K2) és alkotással (K3) lehet pályázni.

Benyújtandó: alkotás + alkotás címe + rövid ismertető, a szerző adatai 
Elektronikus cím: kile@menhaz.sk
Postai cím: Židovská náboženská obec v Komárne, „Pályázat”, Eötvös utca 15, 94501 Komárno
Értékelés és díjazás:
A beérkezett pályaműveket a szakmai zsűri értékeli. A díjazott művek kiállításra kerülnek a Men-
házban. A versenyművek személyes bemutatására és a díjátadásra 2016. június 5-én kerül sor. A 
díjazottak jutalomban részesülnek. A tanulmányi verseny a Balassi Bálint Intézet támogatásával 
jön létre.
Konzultációs lehetőség:
A versenyzők értékes háttértudást szerezhetnek a pályázat témájában a Komáromi Zsidó Hit-
község MACHAR online oktatási programjából, melyre az alábbi címen lehet regisztrálni: http://
kehreg.com/machar/. Konzultációs lehetőséget biztosítunk elérhetőségeinken, kérdéseiket a kile@
menhaz.sk címen várjuk.

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

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


