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Alapítva 1849-ben

Április 26-án Észak- és Dél-
Komárom Képviselő-testüle-
teinek közös ünnepi ülésével 
vette kezdetét a jubileumi 25. 
Komáromi Napok. A dél-ko-
máromi városháza dísztermé-
ben rendezett ülésen került sor 
az idei díszpolgári kitüntető 
címek, valamint a Pro Urbe - A 
Városért Emlékérem, és a Pol-
gármesteri Díjak átadására.

„Különleges hangulatú élet 
költözik ebbe a városba a feszti-
vál napjaira.“ – mondta köszön-
tő beszédében Stubendek László 
polgármester a negyedszázados 
múltra visszatekintő Komáromi 
Napok nyitórendezvényén.

– Nagy ünnep ez mindkét 
városrész részére, hiszen a törté-
nelem összeköt bennünket, külö-
nösen, ha tudatosítjuk azt, hogy 
120 éve egyesült hivatalosan is a 
Duna két partján lévő település, 
és létrejött így tulajdonképpen a 
nagy Komárom. Észak-Komá-
rom első testvérvárosainak egyi-
ke Dél-Komárom városa.

Azt hiszem, hogy ez termé-
szetes, hiszen a történelem aho-
gyan játszott velünk, a határt 
ide-oda dobálta, és kerültünk 
egyik-másik országba, és mind-
ezen döntéseket tiszteletben tart-
va, hovatartozásun alapján; mi 
azért egy városnak érezzük ma-
gunkat – fogalmazott Stubendek 
László polgármester az ünnep-
ségen.

A Komáromi Napok kez-
dőnapja ahhoz a dicső harci 
eseményhez kötődik, amikor 
1849-ben a magyar honvédse-
reg Görgey vezetésével áttörte a 
várost körülvevő ostromgyűrűt.

Molnár Attila, testvérváro-
sunk polgármestere arról szólt, 
hogy a Komáromi Napok ren-
dezvénysorozat értéket terem-
tett, olyan hagyománnyá érett, 
amely immár tényleg a régió 
egyik legnagyobb rendezvénye 
a tavaszi időszakban. Szavai sze-
rint azért is szimbólum, mert az 
összetartozás, a szeretet, a barát-
ság jelképe. Szimbóluma annak 

is a mai Európában, hogyan le-
het egy városban, de két ország-
ban ünnepelni. 

A közös testületi ülésen át-
adták az idei díjakat. Az egyik 
Pro Urbe–díjat az idén 80. szü-
letésnapját ünneplő Viola Pál 
főorvos kapta, aki a díj átvételét 
követően elmondta:

– Az embernek jólesik, ha 
valaki odafigyel arra, amit tesz. 
Adni sokkal könnyebb, mint 
kapni. Reméljük, hogy majd ezt 
is megszokom, bár annyi lehető-
ségem a jövőben biztos már nem 
lesz, mert elindultunk visszafelé, 
a csönd felé, ahogy a költő mond-
ja.

A másik Pro Urbe-díjat a 
fennállásának 130. évfordulóját 
ünneplő Duna Menti Múzeum 
érdemelte ki.

– Az elismeréssel nemcsak az 
intézményünkben dolgozók mun-
káját díjazta a képviselőtestület, 
hanem, ahogy az értékelésben 
is elhangzott, eddigi tevékenysé-
günket is. Ezért mindenképpen 
szeretném megemlíteni néhány 
igazgatónk nevét, akik hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a komáromi 
múzeum megérhesse 130. szüle-
tésnapját. 

Az alapító bencés tanár, 
Gyulai Rudolf régész nagy mér-
tékben hozzájárult az európai 
hírű régészeti gyűjteményünk ki-
építéséhez, és megalapozásához. 
Az őt követő Alapy Gyula, majd 
a 70-es években Kajtár József 
tovább folytatták ezt a munkát. 
Intézményünknek jelenleg nyolc 
állandó kiállítása van és több 
mint 140 ezer műtárgyat tartunk 
nyilván – nyilatkozta Csütörtöki 
József, a Duna Menti Múzeum 
igazgatója:

Polgármesteri díjban ré-
szesült az Egy Jobb Komá-
romért Polgári Társulás  és 
az ENDRESZ Csoport, az 
Őrsújfalusi ÉS?! Színház!, az 
INTERCAD Kft., a Ján Amos 
Komenský Általános Iskola, 
Kubík Tivadar és fia Tibor, a 
Lehár Ferenc Polgári Társulás, 
Helena Nyersová, Borárosné 
Petrécs Anna, Spátay Adriana 
és Szabó Veronika.

A Tiszti pavilon díszter-
mében fogadták városunk 
azon sportolóit, akik tavaly 
figyelemreméltó eredménye-
ket értek el. Stubendek László 
polgármester, Knirs Imre és 
Keszegh Béla alpolgármeste-
rek, illetve Konštantín Glič, a 
sportbizottság elnöke gratulált 
a kitűnő teljesítményt felmuta-
tó sportembereknek és hozzá-
tartozóiknak. Az idén a követ-
kező sportolókat díjazták: 

A 18 éves Botek  Ádám, a 
Komáromi  Kajak-Kenu Klub 
tagja, az ország legjobbjai közé 
tartozik. Sikeresen képviselte 
Szlovákiát a junior Európa- és 
világbajnokságon.

Stará Lenka teniszező 
Szlovákia legjobb játékosa a 16 
évesek közt és a negyedik a 18 
évesek rangsorában. Többszörös 
országos bajnok.

A KFC Labdarúgó Klub  
ificsapata tavaly 16 mérkőzésen 
nem talált legyőzőre, ami nagy-
ban hozzájárult az elképzelt 
álom, a 2. ligába való feljutás 
megvalósításához.

A Rozmaring Utcai Alap-
iskola florball csapata Zdenek 
Pazdera tanár vezetésével tavaly 
a Szlovák Florball Szövetség és 
az iskolaügyi tárca védnöksé-
gével meghirdetett OXDOG 
FLORBAL CUP keretében ju-
tottak tovább az országos baj-
nokság döntőjébe.

Koczkás Tünde ökölvívó 
a Spartak Komárno Sportklub 
tagja. Szlovákia háromszoros 
bajnoka és néhány nemzetközi 
gála győztese. Komoly remény-
sége a szlovákiai női boxoló 
sportnak, hiszen a sportág már 
olimpiai versenyszám. 

Hollý Tomáš röplabdázó 
szerepelt a cseh, az osztrák és a 
francia bajnokságban is. 2015-
ben a komáromi csapat tagja-
ként megnyerte a Szlovák Kupát 
és II. helyezést ért el az Extrali-
gában.

Az MBK Rieker COM-
therm Komárom kosarasai 
kétszer voltak a Szlovák Kupa 
döntősei és egyszer nyertesei.  A 
tavalyi évadban érett be mun-
kájuk gyümölcse: a komáromi 
szurkolók nagy örömére a csa-
pat megszerezte a szlovák baj-
noki címet.

A Selye János Egyetem 
röplabdacsapatának a tavalyi 
bajnoki évad jelentette az eddi-
gi legsikeresebb szezont, mivel 
megnyerték a Szlovák Kupát és 
a bajnoki évadot ezüstéremmel 
zárták. A klub stabilabb mű-
ködése érdekében 2015-ben 
együttműködési szerződést kö-
töttek  a Selye János Egyetem-
mel. 

A 12 éves Diana Schlettová 
6 éves  kora óta tagja a Karate 
Club ABC Car Komárom egye-

Húsz ukrajnai település 
polgármestere vett részt a Bow 
Garden Szálló reprezentatív 
épületében megrendezett ta-
lálkozón, melyre a Külpolitikai 
Társaság, valamint a Megújít-
ható és Alternatív Energiafor-
rások Kihasználásának Társu-
lása szervezésében került sor. 

A vendégek személyesen 
győződhettek meg a Heloro cég 
kogenerációs eljárásának gazda-
ságosságáról; ezt a technológiát 

Konczer József, a Com-therm 
cég tulajdonosa ismertette. Az 
ukrajnai vendégeket köszön-
tötte Stubendek László pol-
gármester is, aki röviden szólt  
Komárom múltjáról és jelené-
ről, és kifejezte reményét, hogy 
az ilyen találkozások hozzájá-
rulnak a partneri kapcsolatok 
megszilárdulásához, élénkítve 
a komáromi cégek és az ukraj-
nai önkormányzatok gazdasági 
együttműködését.

A város vezetői - életjubi-
leuma alkalmából – a város-
házán köszöntötték fel Kravec 
Magdikát. A beszélgetés során 
az ünnepelt megannyi tevé-
kenysége szóba került, hiszen 
Kravec Magdika nem titkolja, 
hogy 75 évesen sincs ideje arra, 
hogy az idős korra gondoljon, 
életét ma is nagyon aktívan éli.

Hosszú évek óta vezeti a 
Kossuth téri nyugdíjasklubot, 
társaival sok-sok kulturális és 
közösségi rendezvényt szervez. 
Energikus, munkabíró ember, 
aki még a fiatalabbak számára is 

példakép. A város vezetői köszö-
netet mondtak mindazért, amit 
Kravec Magdika a városért tett. 
Sok egészséget, és életerőt, tenni 
akarást kívántak az ünnepelt-
nek, hogy sikerre vigye mindazt, 
amit eltervezett. Ismerve őt, ezt 
is fogja tenni, hiszen magunk 
is jól ismerjük, immár évek óta 
töretlen életkedvét, szorgalmát, 
pozitív életszeléletét.

A jókívánságokhoz mi ezzel 
csatlakozunk és további boldog, 
életkedvvel teli éveket kívánunk 
a jubilánsnak. 

batta

Átadták a Pro Urbe és Polgármesteri díjakat
Városunknak van egy új díszpolgára

Gergely István és Stirber Lajos 
az adományozottak

Városunk díszpolgára idén Gergely István kétszeres 
magyar olimpiai bajnok vízilabdázó lett, Dél-Komárom 
pedig kiváló zenepedagógusunknak, karnagyunknak, 
Stirber Lajosnak adományozta a díszpolgári címet.

Ukrajnai polgármesterek 
Komáromban

A legjobbakat köszöntötték

(Folytatás a 4. oldalon)

Jubileumi köszöntő – Isten éltesse, Magdika!

A két város ünnepi képviselőtestületi ülésének a megnyitója. A felvételen Molnár Attila (közé-
pen) Dél-Komárom polgármestere, (mellette jobbra) Stubendek László, városunk polgármestere és 
Knirs Imre alpolgármester
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Április közepén a Pallas 
Athéné Domus Innovationis 
Alapítvány (PADI) és a Magyar 
Nemzeti Bank szervezésében 
és Komárom város együtt-
működésével tartották meg a 
helyben maradó és az „Erősö-
dő Kárpát-medencei magyar 
vállalkozások“ című gazdasági 
találkozót.

Az előadók közt a következő 
intézmények képviselői is jelen 
voltak: Magyarország Szlovákiai 
Nagykövetsége, Magyar Nem-
zeti Kereskedőház, Széchenyi 
Tőkealap-Kezelő Zrt. Városunk 
képviseletében Stubendek Lász-
ló polgármester tartott előadást, 
melyben többek közt kiemelte a 
Komárom nyújtotta előnyöket 

és lehetőségeket  az új munka-
helyek teremtésben.

Szabó Zsolt, a komáromi 
Invesconsult kft. képviseletében 
szintén felajánlotta az együtt-
működést és a segítséget a ma-
gyarországi partnereknek az 
ingatlanbefektetéseknél, főként 
a munkahelyteremtő ingatlanok 
felkutatásában. A helyi kis- és 
középvállalkozásoknak külön 
segítséget és támogatást is nyújt 
a Magyar Nemzeti Kereskedő-
ház, mely már több irodát is 
nyitott Dél-Szlovákiában. 

Remélhetőleg ez a találkozó 
is hozzájárul a kis- és közép-
vállalkozók segítségéhez térsé-
günkben, valamint új munkahe-
lyek teremtéséhez városunkban.

Ismét itt a családnap
A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Ta-

nárainak Baráti Köre az idén is megrendezi hagyományos 
családnapját az Apáli Csárda mellett, hogy magyar nyelvű 
óvodáink apróságai és a magyar alapiskolák alsó tagozatos ta-
nulói közösen tölthessenek el egy játékos vasárnap délutánt.

A családnap célja: felhívni a gyermekek figyelmét a magyar 
hagyományok, a nyelv és a kultúra eredetiségére, vonzódást 
ébreszteni bennük ama hatalmas tárgyi és szellemi kincs iránt, 
amely megalapozhatja bennük a keresztény-keresztyén világké-
pet. A családnap egyúttal pedagógusok, szülők és iskolabarátok, 
a magyar nyelvű oktatásért, s így a jövőnkért felelősséget érző 
komáromiak spontán fóruma.

A szrvezők szeretettel hívják és várják mindazokat, akik 
fontosnak tartják az ilyen összejöveteleket. A rendezvény idő-
pontja május nyolcadika, kora délután.

Nagyszabású jótékonysági 
jubileumi gálaesten ünnepli 
alapításának tizenötödik év-
fordulóját május hetedikén, 
szombaton délután öt órától 
a TEÁTRUM színházi polgári 
társulás a városi művelődési 
központban.

 A Tizenöt év Déryné szeke-
rén kulturális esemény nyitó ré-
szében plakát- és jelmez kiállítás 
várja a látogatókat, majd este hat 
órától kerül sor a jubileum al-
kalmából megjelentetett díszes 
album bemutatójára. A Tizenöt 
év Déryné szekerén c. kiadványt 
fellapozva bele pillanthatunk a 
társulás sokrétű művészi tevé-
kenységébe, fotókon láthatjuk 
a múltat, és elolvashatjuk az 
értékelők és a szereplők vallo-
másait.

A gála este hétkor veszi 
kezdetét, s azon részletek hang-
zanak el a TEÁTRUM által 
bemutatott zenés darabokból. 
Közreműködik Benedekffy Ka-
talin, Bernát Tamás, Bugár Ger-
gely, Csomor György, Cs.Tóth 
Erzsébet, Czirfusz Viktória, 
Dráfi Mátyás, ifj. Fekete Vince, 

Horváth Gergely, Hübsch Mik-
lós, Hübsch Maja Virág, Ihász 
Beatrix, Illés Gabriella, Kősze-
gi Németh József, Králik Máté, 
Lelkes Simona, Madlenák And-
rea, Magyar Eszter, Malkowski 
Áron, Malkowski Tamás, 
Miklós Józsefné, Olasz István, 
Orosz Katalin, Paksi Julianna, 
Pfeiferlik Tamás, Pintér Éva, 
Skoff Zsuzsa, Szentpétery Aran-
ka, Thoma Judit, Tóth László, 
Váradi Petra, Vörös Máté, Zakar 
Ágnes és Molnár Xénia.

A zenekart Stirber Lajos 
vezényli, tagjai: Borsányi Boris, 
Fekete Éva, Fekete Vince, Har-
mat Rudolf, Hollósy Zsuzsanna, 
Kulin Eduard és Nagyné Hollósy 
Zsuzsanna. Rendező Magyar 
György, a budapesti Operett 
Színház segédrendezője. Ünne-
pi köszöntőt mond Stubendek 
László polgármester. 

A belépőjegy ára 7 euró. A 
bevételből a rendezők az Arany-
ember szobrának befejezését és 
felállítását kívánják támogatni. 
Jegyelővétel a Madách és a Dide-
rot könyvesboltban, valamint a 
0948 099 965 telefonszámon.

Immár tizenkettedik al-
kalommal hirdették meg a 
Kortárs Hangon nemzetközi 
irodalmi pályázatot, melynek 
díjátadójára ezúttal a komá-
romi Selye János Egyetemen 
került sor. 

Az Eszterházy Károly Fő-
iskola, a Miskolci Egyetem és 
a Selye János Egyetem közös 
kezdeményezésének sikeres-
ségét jelzi, hogy három ország 
tíz egyetemének 75 hallgatója 
küldte be alkotásait. A beérke-
zett munkákat szakmai zsűri bí-
rálta el, s ebben az évben először 
négy régió rangos irodalmi lapja 
is társult a bírálathoz, ill. a leg-
jobb pályamunkák közléséhez 
(Irodalmi Szemle, Várad, Heli-
kon, Agria). A legjobb beküldött 
művekből születő kötet már ha-
gyományosan a költészet napja 
idejére jelenik meg, a tehetséges 
versenyzők pedig a folyóiratok  
révén elindulhatnak a költővé 
válás rögös útján.

A díjátadóra érkező ver-
senyzőket és vendégeket először 
Horváth Kinga dékán köszön-
tötte, aki üdvözölte a kezde-
ményezést és örömét fejezte ki, 
hogy a rendezvénynek a komá-
romi egyetem adhat otthont. 
Zimány Árpád, az EKF dékánja 
a rendezvény szervezőjét, Jónás 
Zoltánt méltatta, majd elmond-
ta, hogy a Kortárs Hangon a 
magyar nyelv megőrzésének és 
ápolásának egy fontos eszköze. 

Jónás Zoltán elmondta, hogy 
amikor 2005-ben elindították a 
versenyt, még csak József Attila 
születésének centenáriumáról 
akartak megemlékezni, s ma-
guk sem gondolták volna, hogy 
a kezdeményezés ilyen sikeres 
lesz. A helyi közönség számára 
külön örömnek számított, hogy 
a díjazottak között a SJE két hall-
gatója, Józsa Evelin és Plonicky 
Tamás is ott voltak. 

-ka-

 A magyar vállalkozások erősítését célzó tanácskozás

Balról jobbra: Varga Tibor (Magyarország Szlovákiai Nagykö-
vetsége), Szabó Zsolt (Investconsult s.r.o.), Nagy Róza (PADI), 
Stubendek László polgármester, Hidvéghi Balázs (Magyar Nem-
zeti Bank), Knirs Imre alpolgármester

Biztonságosan, játékosan tanulva

A Föld napján adták át 
ünnepélyesen rendeltetésének 
az új közlekedési tanpályát az 
Eötvös Utcai Alapiskola udva-
rán. Az eseményen résztvevő 
Stubendek László polgármes-
ter elmondta, hogy a jövőben 
a város valamennyi gyermekét 
szolgálja majd az új pálya és 

köszönetet mondott minden-
kinek, aki segítő kezet nyújtott, 
és az összefogás részese lett.

A tanpálya megépítésének 
ötletét Varga Tamás városi kép-
viselő vetette fel, és a képviselő-
testület felkarolva az ügyet, 23 
ezer eurót hagyott jóvá a pálya 
kialakítására. Ez az összeg fo-

kozatosan további szponzori 
adományokkal egészült ki. Az 
anyagi segítség mellett sokan: 
családok, vállalkozók, önkor-
mányzati képviselők – más for-
mában – például a tervek elő-
készítésével, fizikai munkával, 
kiegészítő elemek, közlekedési 
eszközök, vagyis kerékpárok 

adományozásával járultak hoz-
zá a sikerhez. A pálya kialakí-
tására meghirdetett közbeszer-
zést a Levotek cég nyerte meg, 
a közlekedési táblákat pedig a 
Vametal-B vállalat biztosította 
és helyezte el.

– Abban az időben az „ille-
tékesek” fontosnak tartották a 
kisiskolások felkészítését a közúti 
közlekedésre, de a 80-as évek vé-
gére sajnos ez a jó kezdeménye-
zés abbamaradt. Nagyon örülök, 
hogy több, mint 25 év után sike-
rült ismét biztosítani a feltétele-
ket ahhoz, hogy ez a kezdemé-
nyezés folytatódjon és Komárom 
egy új közlekedési pályával büsz-
kélkedhessen. A célunk az, hogy 
a gyerekek már kiskorukban 
elsajátítsák a közúti közlekedés 
szabályait. Ehhez nagy segítsé-
get nyújt a közlekedési tanpálya, 
amelyen megtalálhatók az alap 
közlekedési táblák,  jelzések, ame-
lyekkel az „igazi nagy utakon”, a 
városban is találkoznak majd a 
gyerekek - mondta el Varga Ta-
más városi képviselő az átadási 
ünnepségen.

Tizenöt év Déryné szekerén
Ünnepel a Teátrum

Selyések a Kortárs Hangon 
díjazottai között

Huszadik születésnapját 
ünnepelte az idén a hagyomá-
nyoknak megfelelően a Selye 
János Gimnáziumban megren-
dezett Jó szó – Dobré slovo el-
nevezésű, szlovák nyelvű vers- 
és prózamondó verseny.

A megmérettetés érdekes-
sége, hogy a névadó verset, Ján 

Kostra költeményét egy volt 
gimnazista diák fordította le 
magyar nyelvre. Az ünnepélyes 
megnyitón részt vettek régiónk 
parlamenti képviselői, Bastrnák 
Tibor és Vörös Péter, Stubendek 
László polgármester, és Kürti 
József és Rozália Bezáková, a 
Nyitra Megyei Hivatal, illetve a 

Nyitrai Járási Hivatal képviselői. 
Andruskó Imre igazgató kö-
szöntötte a verseny résztvevőit, 
a pedagógusokat és a vendége-
ket. Mint fogalmazott: a verseny 
célja, hogy fejlesszék a magyar 
ajkú diákok szókincsét, nyelvi 
és kommunikációs készségét, 
megismertessék velük egy má-

sik nép irodalmát és kultúráját, 
de emellett alkalmas arra is, 
hogy szereplési lehetőséget ad-
jon a tanulóknak. 

A szavalóversenybe az 
alapiskolák felső tagozatosai, 
valamint a nyolcosztályos gim-
náziumok alsó évfolyamainak 
diákjai kapcsolódhatnak be. 

Húsz éve száll a jó szó...

Új címre költözött az anyakönyvi hivatal!
Felhívjuk a tisztelt polgárok figyelmét, hogy a Ko-

máromi Anyakönyvi Hivatal („matrika”) 2016. május 
2-tól új címre költözött! Az ügyfeleket hétfőtől a Vársor 
út 3-as szám alatt várják a Komáromi Városi Hivatal 
épületében (Tiszti pavilon), a földszinten a folyosó vé-
gén (3A számú ajtó).



2016. május 4. 3

A komáromi Ipari Szak-
középiskola diákjai egy cse-
rediákprogram keretein belül 
meghívást kaptak a németor-
szági Velbert szakközépisko-
lája által április 10-15-e között 
szervezett Európa Hétre.

 Az észak-rajna-vesztfáliai 
tartományban található intéz-
mény immár 20 éve aktív kez-
deményezője különféle nemzet-
közi cserediákprogramoknak, s 
rendkívül lelkes hozzáállásuk-
nak köszönhetően már számos 
komáromi diák vett részt ezeken 
a rendezvényeken, egyrészt ven-
déglátóként, másrészt külföldre 
utazó cserediákként. Az idén 
egyben az elmúlt 20 évet is ünne-
peltük, mely ismét kiváló alkal-

mat adott arra, hogy tanulóink 
a hétköznapi életben fejlesszék 
angol-, illetve németnyelv-tudá-
sukat, izgalmas szakmai és sza-
badidős programokon vegyenek 
részt; sőt életre szóló barátsá-
gokra tegyenek szert. A török, 
holland, belga, spanyol, finn, 
szlovák, magyar, szlovén nyel-
vi kavalkád ellenére nagyszerű 
csapatmunka zajlott, legyen szó 
közös főzésről, városismereti 
vetélkedőről, projektkészítésről 
vagy rakétagyártásról. 

A résztvevő három diák és 
két tanár nagyszerű és feledhe-
tetlen emlékekkel tért haza, re-
ménykedve egy újabb látogatás 
lehetőségében.

Mészáros Tímea

Április közepén a 
Komensky utcai 1. szám alat-
ti lakók brigádot szerveztek a 
blokk körüli területen, hogy 
együttes erővel szebbé tegyék 
környezetüket. A fiatalabb és 
idősebb korosztály egyaránt 
kivette a részét a munkából.

Virágokat és bokrokat ültet-
tek, padot javítottak és festettek, 
s a munka közben nagyon jókat 
beszélgettek. Ebben a rohanó vi-
lágban, melyben a szomszédok 
szinte nem is ismerik egymást, 
lehetőség nyílt megismerkedni 

és elbeszélgetni a régi és új la-
kókkal,  szomszédokkal. A bri-
gád végén finom gulyás volt a 
jutalom: az ízletes ételt szintén 
az egyik szomszéd készítette el. 
Az ebéd közben örömmel nyug-
tázták, hogy meglett a munka 
eredménye.

Remélhetőleg a jövőben is 
sikerül megszervezni több ilyen 
közös munkát, még nagyobb 
részvétellel. Köszönet minden 
résztvevőnek és támogatónak.

Zámbó Tamás

A tavaszt mindig sűrű 
sportesemények jellemzik a 
komáromi Selye János Gimná-
ziumban. Az atlétika is ebben 
az időszakban adott bizonyítá-
si lehetőséget diákjainknak.

Az atlétika futó, gyalogló, 
ugró és dobó vagy lökő sport-
ágak összefoglaló elnevezése. A 
délutáni szakkörökön diákjaink 
fejleszthetik állóképességüket, 

fizikai erőnlétüket. Természete-
sen az órákon tanult techniká-
kat is csiszolhatják, illetve felké-
szülnek a versenyekre.

Ennek eredményeként áp-
rilis 20-án az atlétikai járási 
bajnokságon Érsekújvárban 
sportolóink nagyon szép ered-
ményeket értek el. A verseny 
gyönyörű időben zajlott, ami 
szintén hozzájárulhatott a szép 

sikerekhez. A 21 gimis verseny-
ző 11 arany-, 9 ezüst- és négy 
bronzéremmel tért haza.

A csapat tagjai voltak: 
Bában Laura, Édes Lili, Fazekas 
Anna, Gőcze Andrea, Horján 
Alexandra, Klučka Vivien, 
Papp Cyntia, Talian Domini-
ka, Vincze Veronika, Andruskó 
Zoltán, Benyó Donát, Csóka 
Dávid, Csóka Erik, Csontos Ist-

ván, Jókai Máté, Kajtor Richárd, 
Macejko Dávid, Szabó Kristóf , 
Tóth Ádám, Vida Gergely.

Diákjainknak és felkészítő 
tanáraiknak: Diósi Viktornak és 
Paraska Istvánnak szívből gra-
tulálunk, és sok sikert kívánunk 
a további versenyekhez.

Králik Zsuzsanna

Újabb atlétikai sportsikerek a Selye János Gimnáziumban

Iparisták a velberti Európa Héten

Szebbé tették környezetüket

A vendéglátóhelyek te-
raszai fontos részei a városi 
életnek, azonban az ehhez 
kötődő szabályozások eddig 
rendezetlenek voltak. A hiva-
tal a rendezett városkép és az 
átlátható feltételek érdekében 
alapelveket dolgozott ki. Ezzel 
kapcsolatosan az érintetteket 
is konzultációra hívták. 

A belvárosi élet felpezsdí-
tésének meghatározó részei a 
kávézók, vendéglők és büfék te-
raszai. Az eddigi foghíjas szabá-
lyozás azonban nem határozta 
meg azok kinézetét és egyéb for-
mai követelményeit, továbbá a 
fizetési kötelezettségeket is elté-
rő módon alkalmazták. A nyári, 
alkalmi teraszok az elmúlt évek-

ben díjmentesek voltak, akadtak 
viszont olyan építmények, ame-
lyek már jóval túlmentek az al-
kalmi megoldáson. Az egyes he-
lyek külleme is változatos, ami 
zavarja a belvárosi képet. 

A városi hivatal vagyonjo-
gi osztálya ezért kidolgozta a 
teraszokra vonatkozó alapelve-
ket, amely mind a küllem és a 
fizetési feltételek, mind pedig a 
jóváhagyási folyamat kapcsán 
átlátható és rendezett szabá-
lyokat javasol. A kinézet terén 
a műemlékvédő hivatalra és a 
városfejlesztési szakbizottságra 
támaszkodna az új jóváhagyási 
rendszer, aminek feladata vol-
na kiszűrni a nem megfelelő 
megoldásokat. Az elbíráláshoz 

a közlekedésrendészet beleegye-
zése is szükséges. 

– A teraszok fontos részét 
képezik a közösségi életnek, és a 
turizmus fejlesztésében is meg-
kerülhetetlen a szerepük. Célunk 
ugyanakkor a rendezett város-
kép megőrzése is, továbbá olyan 
átlátható és vállalkozóbarát sza-
bályok felállítása, amelyek min-
denkire egyformán vonatkoznak 
– fejtette ki Stubendek László 
polgármester.

A városvezetés fontosnak 
találta az egyeztetést az érintett 
vendéglősökkel, mivel korábban 
róluk, de nélkülük döntöttek. 
A konzultáción a városi hivatal 
bemutatta javaslatát, majd a vál-
lalkozók kifejthették meglátása-
ikat, nézeteiket. Az egyeztetésen 
a teraszokon kívül más prob-
lémák is előkerültek, például a 
nyári nyitva tartás ügye, hiszen 
a forró időben csak később kez-

dődik szórakozás, ami miatt vi-
szont néhányan panaszkodnak.  

– Mind a város, mind a 
vállalkozók érdeke, hogy tiszta 
játékszabályok legyenek. Fontos, 
hogy a vendéglátóhelyek kiszá-
míthatóan tudjanak tervezni, 
az előírásokat betartva viszont 
rugalmas legyen az ügyintézés. 
Az ilyen tevékenység támogatása 
érdekében továbbra is díjmente-
sen működhetnének a nyári tera-
szok és a hivatal javaslata szerint 
az állandó teraszok területének 
bérlete is csökkenne – tette hozzá 
Keszegh Béla alpolgármester. 

A javaslatot a képviselőtes-
tület a következő ülésén tárgyal-
ja. Az elképzelés szerint az csak 
januártól lépne érvénybe, így 
minden érintettnek lehetősége 
van a következő szezonra ter-
vezni, az adminisztratív és más 
kötelezettségeket pedig időben 
megoldani. 

Vendéglősökkel egyeztetett a városi hivatal

A teraszok részét képezik a közösségi életnek
A városi hivatal javaslata szerint továbbra is díjmentesen 

működhetnének a nyári teraszok és az állandó teraszok terü-
letének bérlete is csökkenne.

Ismét a zsúfolásig megtelt a Borok és Kézművesek utcája...

Az Öregvár-napon sokakat vozott a Sereghy-törzs és a buda-
pesti Északi Gárda harcbemutatója

Komáromi Napok-képekben

Az óvodások hagyományos futóversenyén ismét bizonyítot-
tak a lányok-fiúk



Egyet fizet, 
kettőt kap!

Rendeljen reklámot 
a Komáromi Lapokban 
és a Komáromi Városi 

Televízióban!

Tárcsázza 
a 035 77 13 488-as 

telefonszámot!

Apróhirdetés

4 2016. május 4.

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

sületnek. Peter Matula edző 
irányítása alatt fokozatosan fej-
lődött, amíg eljutott az országos 
szintig. Kumitéban többszörös  
régiós és szlovák bajnok. A nagy 
nemzetközi versenyeken dobo-
gós helyezéseket ért el. 

Schiller Bence 2011 szep-
tembere óta kempózik. Legna-
gyobb sikerét a tavalyi török-
országi világbajnokságon érte 
el, ahol formagyakorlatban 
bronzérmet, semi-kempo küz-
delemben ezüstérmet, földharc 
küzdelemben pedig aranyérmet 
szerzett.

Svanczár Róbert Komá-
rom és Szlovákia válogatott 
fekvenyomója, hétszeres szlovák 
bajnok, négyszeres nemzetközi, 
valamint 2014-ben Világkupa 
győztes. Abszolút szlovák bajnoki 
címét is megszerezte 2013-ban.

Szabová Dana triatlonozó 
Pozsonyban a  maratoni útvona-
lon háromszor érte el a negye-
dik helyet. A családdal triatlon 
versenyeken is részt vesz. 2012-
ben a Szlovák Triatlon Szövetség 
kitüntetését is átvehette. 

Szabó Tibor gyermekkorá-
ban úszott, vizilabdázott majd 
kajakozni kezdett. Ebben a 
sportágban több bajnoki címet 
is nyert. 2011-ben veterán világ-
bajnok lett. Idén Prágában lefu-

totta az első maratonját, és in-
nen vezetett az út a hosszútávú 
triatlonversenyekig.  A pőstyéni 
szlovák triatlon bajnokságon 
bronzérmet szerzett.

Náhlik Pavol az év  ifjúsági 
edzője és 1996 óta  a komáro-
mi Kajak & kanoe Club edzője. 
Munkáját nagy felelősséggel 
végzi, a legfiatalabb korcsopor-
tot készíti fel. Pavol Náhlik cso-
portja kiváló eredményeket ért 
el, sikeresen képviseli Szlovákiát 
a nemzetközi eseményeken. Ki-
emelkedő fiatal versenyzői Vik-
tor Demin és Botek Ádám.

Az év edzője Oravec 
Daniel, aki ifjúkorában amatőr 
szinten sportolt, de már tuda-
tosan készült az edzői pályára. 
Csehszlovák kupa győztes, hét-

szeres szlovák és háromszoros 
cseh, illetve többszörös magyar 
bajnok. A komáromi csapattal 
tavaly országos kupagyőztes és 
bajnoki második helyezett lett.

Az év sportszemélyisége 
Szabó Attila Komárom első vi-
lágbajnoka, aki három olimpián 
is részt vett. Februárban ünne-
pelte ötvenedik születésnap-
ját. Kiemelkedő személyisége 
nemcsak a komáromi, hanem 
a szlovák, illetve csehszlovák 
kajaksportnak is. Első komá-
romiként részt vett az 1988-as  
olimpián. 1989-ben világbajno-
ki címet nyert Plovdivban, K1-
ben, 10 000 méteres pályán, és 
abban az évben Csehszlovákia 
legsikeresebb sportolója címet 
is elnyerte.

A legjobbakat köszöntötték
(Befejezés az 1. oldalról)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, aki 

március 31-én elkísérték utolsó útjára drága 
halottunkat

BURGEL Lajost
a Baťa, Prior, Kormorán áruházak volt vezető 
dolgozóját.

Külön köszönetet mondunk a komáro-
mi kórház neurológiai, sebészeti, elfekvő osztályán és ÁRO-n 
dolgozó összes alkalmazottaknak, az OAZIS Bálvány ápolói-
nak lelkiismeretes, önzetlen munkájukért. 

A gyászoló család

Újszülöttek
Pócs Sebastian, Párkány; Salma László, Marcelháza; Pász-

tor László, Komárom; Hajtman Dorotta, Naszvad; Horňáková 
Hanna, Farkasd; Škorec Ervin Dávid, Lakszakállas; Faragó Zolán 
Noel, Helemba; Davida Denisz Dorján, Komárom; Pém Natá-
lia, Bátorkeszi; Gál Zalán, Kisizsa; Palacka Ármin, Gúta; Takács 
Sára, Komárom; Andrásovics Dárius, Garampáld; Lakatoš Mário, 
Ógyalla; Kozma Štefan, Ógyalla; Lakatoš Kristóf, Marcelháza; Malá 
Natália, Nagykér; Rovács Vanesa, Komárom; Szente József Marcell, 
Komárom; Kmeť Ephram, Zöldállás; Horváth Karolína, Komárom; 
Halász Natália, Komárom; Vörös Csanád, Dunamocs; Hodek Si-
mon, Őrsújfalu; Berecz Liza, Megyercs; Krampoťáková Barbora, 
Marcelháza; Dobai Villő, Dunamocs; Farkas Sebastián,  Köbölkút; 
Tatárová Barbara és Tatár Róbert, Komárom; Szoboszlai Lilianna, 
Komárom; Finta Mihály, Léva; Pál Krisztina, Garamkövesd; 
Samson Kamira Zoé, Muzsla     

Házasságot kötöttek
Bedecs Tamás és Brandová Annamária; Kovács Péter és Borsos 

Katalin

Elhunytak
A 70 éves Mojžišová Ema, Komárom; a 62 éves Zachar Anna, 

Komárom; a 78 éves Urbanová Júlia, Komárom; a 76 éves MUDr. 
Lošonský Štefan, Komárom; a 78 éves Nagy Ilona, Gúta; a 84 éves 
Nagy Lajos, Komárom; a 81 éves Mojzis Ján, Gúta; az 55 éves Hor-
váth Ivan, Keszegfalva; a 85 éves Mária Popovičová szül. Veľká, 
Szentpéter; a 75 éves Harmat Karol mérnök, Komárom; a 83 éves 
Žideková Helena, Marcelháza; a 90 éves Nagy Valéria szül. Meny-
hárt, Komárom; az 53 éves Horváth Anton, Komárom; a 65 éves 
Kartai Lajos, Dunaszerdahely, a 66 éves Hozman András, Gúta; a 
77 éves Csanakiová Bohumíra, Csallóközaranyos; a 77 éves Páczer 
Irén, Gúta  

l Megrendelhető szabadföldi 
paprikapalánta (fűszer-, cseme-
ge) és nagyvirágú chrisantén pa-
lánta Cserháton. Tel.: 0902/302 
742, 0914/224 677. 
l Kútfúrás. 0948/424 805.
l Villanyszerelő. 0908/415 
657.
l Felveszünk ügyes pincért a 
Fekete Kutya Vendéglőbe. Tel.: 
035/7733190, 0915 892788.
l Videokazetták másolása 
DVD-re. Tel.: 0905179111
l Zálogház a Ferencesek utca 

5. szám alatt, a Bella étterem 
mellett. Készpénzért felvásáro-
lunk régiségeket, aranyat, ezüs-
töt, műszaki cikkeket. Állandó 
ügyfeleinknek hűségkártyát biz-
tosítunk. Kérésére házhoz me-
gyünk, hétvégén is. Nyitvatartás 
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. 
Tel.: 0915 389 405.  
l Szeretne kényelmesen ott-
hon hajat vágatni, frizurát ké-
szíttetni? Házhoz megyek. Tel.: 
0907 271-670.

A Komáromi Napok leg-
rangosabb és legtömegesebb 
sportrendezvénye a két Komá-
rom közt zajló futóverseny. Az 
idén a rajt Dél-Komáromban 
volt, ahol összesen 594 futó 
regisztráltatta magát a ver-
senybíróságnál. Természe-
tesen most is a rövidebb, 5,5 
kilométeres távra jelenkeztek 
a legtöbben, de a negyedórával 
később rajtoló  tíz kilométeres 
távot is többen bevállalták.

Versenyzői szemszögből 
nézve ideális, kellemes  volt az 
idő, talán csak a szél fujdogált 
egy kissé erőteljesebben. A cél 
a észak-komáromi sportcsar-
nok előtt volt. A befutók és ide-
jük pontos regisztrációja már 
elektronikus módszerrel zajlik, 
ugyanis a rajtnál minden in-

duló csipet kapott, ami vagy 
a bokájára, vagy csuklójára volt 
rögzítve a versenyzőnek. Az 
ünnepélyes eredményhirdetés 
a városi sportcsarnokban volt, 
ahol a dobogósok átvették az ér-
meket és a sportkupákat. 

Dobogós helyezések – fér-
fiak 10 km: 1. Hytonen Tommi 
– ideje: 32:09, 2. Balajsi Dávid - 
32:31, 3. Scwartz – Nagy Attila 
– 36:29. Nők 10 km: 1. Szekeres 
Fruzsina – ideje. 40:15, 2. Szeke-
res Anna – 42:51, 3. Tóth Berna-
dett – 46:34. 

Az 5,5 kilométeres táv do-
bogósai: Férfiak 35 éves korig: 
1. Hakke Aurél (SVK) – 21:40, 2. 
Mihálek Patrik (Észak– Komá-
rom) – 22:23, 3. Hoschek Norbert 
(HU) – 23:22. Férfiak 50 éves 
korig: 1. Horváth István (HU) – 

20:45, 2. Árendáš Tomáš (SVK) – 
21:49, 3. Hakke Vladimír (SVK) 
– 21:50. Férfiak 60 éves korig: 1. 
Szabó Tibor (Észak-Komárom) 
– 26:07, 2. Molnár Lajos – 26:33, 
3. Szabó Attila – 31:38 (mindket-
ten Magyarországról). Férfiak 60 
év felett: 1. Lelkes József (SVK) 
– 23:49, 2. Nagy Zoltán (HU)- 
24:38, 3. Bernáth Ferenc (SVK) 
– 26:47. 

Nők 35 éves korig: 1. Var-
ga Dorottya (HU) – 22:39, 2. 
Szabóóvá Barbara (SVK) – 
24:18, 3. Varga Annabella (HU) 
– 24:42. Nők 50 éves korig: 1. 
Kliská Valéria (SVK) – 26:39, 2. 
Patús Éva (Észak-Komárom) – 
28:34, 3. Lakyová Monika (SVK) 
– 28:48. Nők  60 éves korig: 1. 
Takács Gabriella (HU) – 26:22, 
2. Szabóová Dana (Észak-Komá-

rom) – 27:08, 3. Herendy Anikó 
(HU) – 29:57. Nők 60 év felett: 
1. Nagy Etelka (HU) – 27:55, 2. 
Gyurkovics Erika (SVK) – 28:33, 
3. Szász Mária (HU) – 28:40. Nők 
70 év felett: 1. Lacková Emília 
(SVK) – 42:43. 

Junior – fiúk: 1. Ujvári 
Marko (Észak-Komárom) – 
21:28, 2. Kara Mátyás (Észak-
Komárom) - 21:56, 3. Sebők Sán-
dor (Észak-Komárom) – 21:57. 
Junior lányok: 1. Grolmusová 
Bibiána (Észak-Komárom) – 
25:04, 3. Hegely Tamara (HU) 
– 25:52. 

Családi kategória (szülő a 
gyermekével): 1. Méri Martin 
– 23:58, 2. Boros Attila – 24:41, 
3. Bigun Martin – 25:59 (mind-
annyian Magyarországról). 

Keresztényi Gábor 

42. Komárom – Komárno 
Nemzetközi Szabadidős Utcai Futóverseny

Köszönet
Ezúton mondok köszönetet Fekete Zoltánnak, a Munka 

utcai alapiskola igazgatójának és munkatársainak a csodásra 
sikeredett pedagógusnapi ünnepségért és a kedves műsorért. 
És köszönet illeti a műsor szereplőt és László Alica felkészítő 
tanárt is. A műsor szereplői voltak: Pikler Mihály, Pikler Má-
tyás, Szalay Mátyás, Koczkás Eszter, Édes Réka, Tapolcsányi 
Zalán, Szalay Viktória, Nagy Fruzsina, Csintalan Tamara, 
Csinger Dorka, Kocka Hanna, Tóth Vivien, Zink Dóra, Kiss Lili 
és Gálik Viktória. És köszönet a Prestige konyhai alkalmazot-
tainak: Décsi Máriának, Varga Dávidnak, Czirok Gézának és 
Bernáth Ferencnek. 

Április harmincadikán 
délután koszorúzással egybe 
kötött emlékműsorra gyűlt 
össze vagy félszáz zenebarát 
Lehár Ferenc szobránál a róla 
elnevezett parkban. Április 
utolsó napja ugyanis a város-
unkban született világhírű ze-
neszerző születésnapja, és szép 
hagyomány, hogy ilyenkor em-
lékezünk rá.

A kis ünnepséget Klemen 
Terézia, a zeneköltő nevét vi-
selő polgári társulás nyitotta 
meg, majd Bajkai János, a vá-
rosi hivatal oktatási, kulturális 

és sport ügyekkel foglalkozó 
osztályvezetője méltatta Lehár 
Ferenc  világszerte ismert élet-
művét. Arról beszélt, hogy a le-
hári dallamok szórakoztatnak és 
felszabadítanak a mindennapok 
gondjaiból és büszkék lehetünk 
rá, hogy városunkban született. 

A Concordia vegyes kar 
ez alkalomra szerveződött kis 
kórusa Stubendek István zenei 
kíséretével szép perceket szer-
zett Lehár mester egyik dalának 
bemutatásával. Az eseményen 
megjelent Stubendek László 
polgármester is.                    BTI

Bangha Dezső ismét remekelt
Ismét bizonyította tehetségét, kitartását és elhivatott-

ságát a városunkbeli Bangha Dezső, a komáromi KomKo 
klub versenyzője. A sportember a magyarországi Szentesen 
megrendezett nemzetközi versenyen az 1932 és 1936 között 
születettek korcsoportjában 100 m gyorsúszásban és 100 m 
hátúszásban az első helyen ért célba. Kitűnő teljesítményéhez 
mi is szívből gratulálunk!

Stubendek László polgár-
mester díjazta Kovács Sándor 
többszörös csehszlovák ökölvívó 
bajnokot, sikeres edzőt, Győrfi 
Györgyöt, aki több ökölvívót 
nevelt ki. Varga József egyko-
ri bírkózóedzőt és Jankovics 
Tibort, aki éveken át elismert 
birkózó volt. Weszelovszky Gá-
bort, aki sokat dolgozott azért, 
hogy városunkban fejlődjön a  
kulturális és sportélet, illetve az 
oktatásügy.

sz

Lehár Ferencre emlékeztek



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

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

Önkéntesek jelentkezését várja a REX Állatvédő Egyesület Dél-Komáromban

Szeretnél kutyusokkal, cicusokkal foglalkozni?
A dél-komáromi menhelyen árvácskáink reménykedve várnak Téged!  Jön a nyár és kutyá-

inknak szeretnénk legalább napi kétszeri szabad mozgást biztosítani, egyet délelőtt és egyet 
a délutáni-esti időszakban. Legnagyobb szükségünk jelenleg olyan jelentkezőkre lenne, akik 
a hétvégi futtatásokban, foglalkozásokban, játékban, takarításban tudnának segíteni, akár 
havi egy-két fix alaklommal vagy akár heti rendszerességgel, de hétköznapokra is várjuk a je-
lentkezőket. 

Amit nyersz: friss levegőn lehetsz, mozoghatsz - akár barátaiddal, a családdal szövetkezve. 
Ami próbára tehet: az eső, a szél, a meleg és a hideg. De hidd el, megéri, mert csodálatos szeretet-
ben és hálában lesz részed, ha árvácskáink szemébe nézel.

Ha szeretnél tagja lenni kis csapatunknak és segíteni a bajbajutott állatokon, akkor írj ne-
künk az info@rexkomarom.hu  vagy keress minket a Facebookon, illetve a következő tel. szá-
mon: 00421/917/391 536 vagy 0036/70/3730 406, 0036/30/8329 593. 

A legnagyobb szükségünk jelenleg a hétvégi futattatásokban, kutyák gondozásában résztve-
vőkre lenne. (A vasárnap délután-este megoldása jelenleg a legsürgősebb, de bármelyik nap jól jön 
a segítség. Mivel  a városon kívül eső részen található a menhely, a gyorsabb megközelítés miatt jó 
lenne, ha önállóan tudna közlekedni a segítő - autóval, a sár, hó, eső stb. miatt.)

Az elmúlt időszakban 
többször téma volt a komáro-
mi Speciális Alapiskola ügye, 
ahol a helyhiány és egyéb gon-
dok miatt fennállt a leépülés 
veszélye. Hosszas egyezteté-
si folyamat után úgy tűnik, 
az önkormányzatnak sikerül 
megoldást találnia, ami nem 
csak az iskola ügyét rendezi, 
de más oktatási intézményeket 
is pozitívan érint. 

Az iskola fenntartója a 
Nyitrai Járási Hivatal, és nem a 
város, azonban az önkormány-
zat aktív részt vállal a megol-
dás keresésében. Az intézmény 
helyhiánnyal küzd, már az idei 
évben is ideiglenes megoldások-
kal tudták csak fogadni a diák-
létszámot, és a testnevelés lehe-
tősége is csak pótmegoldással 
volt biztosított. Néhány osztá-
lyuk a Munka Utcai Alapiskolá-
tól kölcsönzött helyiségben van, 
ezekre a termekre viszont az 
alapiskolának szüksége volna.

– A Speciális Alapiskola 
ügyét folyamatosan követjük, és 
mindent megteszünk a helyzetük 
rendezéséért, elvégre gyerekekről, 
az ő mindennapjaikról van szó. 

Olyan megoldást vázoltunk fel, 
amely figyelembe veszi a Mun-
ka Utcai Alapiskola érdekeit is 
- mondta el Stubendek László 
polgármester.

A városi hivatal képviselői 
több alkalommal egyeztettek a 
Speciális Alapiskola igazgató-
nőjével, és tárgyalások folytak a 
fenntartójuk vezetőivel is. Hely-
színi terepszemléket követően, a 
közegészségügyi hivatallal való 
egyeztetés után alakult ki egy 
megoldási javaslat. A jelenlegi 
épület ún. konténeres megol-
dással bővülne, amelyet már 
máshol is alkalmaznak oktatási 
intézmények bővítésére, és az 
illetékes hivatalok is megfelelő-
nek találták. 

– A meglévő épületen több 
helyen ablakot kell cserélni na-
gyobbra, hogy megfeleljenek az 
előírásoknak. Két tanterem esetén 
ez úgy valósulhatna meg, hogy 
az osztály szélessége bővülhetne, 
ezzel tovább nőne a kapacitásuk. 
A konténerek elhelyezésével (6 
-7 elemről van szó) a teljes ka-
pacitás 10 gyerekkel nőne, volna 
helye az autista tanulóknak is, 
továbbá tornaterme (szociális 

helyiséggel, zuhanyzóval) is len-
ne az iskolának, ami eddig soha 
nem volt, mindig másra voltak 
utalva – fejtette ki a részleteket 
Keszegh Béla alpolgármester. 

Mivel a képviselő-testü-
let egy korábbi határozatban 
döntött a speciális iskola és a 
szabadidőközpont ügyének ren-
dezéséről, így anyagi akadálya 
sincs a megvalósításnak.

– Ezzel kapcsolatosan tár-
gyalunk az iskola fenntartójával 
is, mivel egy ilyen megoldás is 
meghaladhatja a 60 ezer eurót, 
emellett az ablakok cseréje, az 
iskola környékén történő utak 
javítása további terhet jelente-
nek. Szeretnénk, ha a kiadások-
ban részt vállalnának valamilyen 
formában – tette hozzá Keszegh 
Béla.

Ezzel a megoldással biz-
tosítva lenne a működés, és a 
következő tanévben is zavarta-
lanul folytatódhatna a pedagó-
giai munka a speciális iskolá-
ban, ugyanakkor a szomszédos 
Munka Utcai Alapiskolában is 
megvalósíthatnák elképzelése-
iket.

Szeptemberig rendeződhet 
a Komáromi Speciális Alapiskola ügye


