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Leváltották az idősek otthona igazgatónőjét
folyamatban hiányzott a kulturáltság, a kultiváltság – mondta
el véleményét Konštantín Glič
független képviselő.

Beiratás a zeneiskolába

A Komáromi Művészeti Alapiskola Igazgatósága értesíti
a zenét, táncot és képzőművészetet tanulni vágyó érdeklődőket, hogy a beíratást iskolánkba 2016. május 25-én és 26-án
14 és 17.30 óra között tartjuk iskolánk Nyár utca 12. sz. alatti
főépületében.

– Egy leváltás mindig kellemetlen dolog, és mindenképpen indulatokat kelt. Szeretném
hangsúlyozni, hogy a polgármester úr élt a törvényadta jogával és
javasolta, hogy a képviselőtestület váltsa le az igazgatóasszonyt.
A képviselők nagy többségge elfogadta a kérést és a testület leváltotta az igazgatóasszonyt.

A képviselőtestület leváltotta posztjáról Zuzana
Hervayovát, az Ispotály utcai
idősek otthona igazgatónőjét,
A városatyák május 9-én tartott soron kívüli tanácskozásának egyetlen programpontja
az említett intézmény személyi
kérdéseinek megoldása volt.
Az igazgatónő leváltására irányuló javaslatot Stubendek
László polgármester terjesztette a képviselőtestület elé.

dítani. Ez még nem zárult le teljesen, de az eddigi jelentésekből
nyilvánvaló, hogy súlyos problémák voltak és vannak az idősek
otthonában. A polgármester javaslatára a képviselőtestület döntött, amelyet elfogadok és el kell,
hogy fogadja a közvélemény is,
mivel ott az utóbbi időben olyan
dolgok történtek, melyek még további vizsgálatot és orvoslást igényelnek – mondta el Stubendek
László polgármester.

- Lényegében egyetértettem
a képviselők többségével, csak a
leváltás módja nem tetszett. A
főellenőr ellenőrzésén kívül más
ellenőrzések is zajlottak a város
megbízásából, ám ezek véleményem szerint nem voltak korrekten elvégezve, s ahogy a főellenőr
is fogalmazott, a vizsgálatok még
be sem fejeződtek. Az ellenőrzésekből kiderült, hogy az igazgatónő munkája során sok hibát
vétett.

Védelmeztem őt, abban a teA több mint kétórás vitát
– A bizalmamat vesztette el
az igazgatónő. A hozzánk érke- követően a 22 jelenlévő képvi- kintetben, hogy bizonyára nem
zett bejelentésekre, észrevételekre selő közül végül 18 szavazott az követett el olyan sok hibát, amiért
így kell bánnunk vele. A leváltási
több belső ellenőrzést kellett in- igazgatónő leváltása mellett.

A képviselők kézhez kaptak
egy hatvan oldalas segédanyagot
is, amely sok mindent tartalmazott, és minden képviselőnek
lehetősége volt ezt áttanulmányozni. Szerintem mindenki a
lelkiismerete szerint döntött és
mindenki azt szeretné, hogy jól
A szalagátvágás ünnepélyes pillanata: felvételünkön
működő nyugdíjas otthona le- Stubendek László polgármester és Fekete Tamás hivatalvezető.
gyen Komáromnak. Valószínűleg
ezért született ez a döntés – szögezte le az ülés után Andruskó
Imre, a HÍD-MKP képviselője.
Május 6-án kezdte meg várják a lakosokat. A központi
A tanácskozáson szót kapott Zuzana Hervayová leváltott működését az új központi ügy- ügyfélirodába kerül a városi hiigazgató is, aki elmondta: – Tisz- féliroda a Klapka téren, ahol a vatal iktatója, továbbá az anyateletben kell tartanom a képvise- lakosok egy helyen intézhetik könyvi hivatal épületéből a hitelőtestület döntését, ám ahogyan fontosabb ügyeiket. A város- lesítő irodát is ide helyezik át. A
a felszólalásomban is fogalmaz- háza szomszédságában nyíló közeljövőben pénztár is helyet
tam, legalább két különböző ja- iroda akadálymentes hozzáfé- kap az irodában, a kötelező hitevaslat hangzott el, melyek nem rést biztosít, és gyereksarok is lesítési illetéken túl a helyi adósegíti a kényelmes ügyintézést. kat és illetékeket is be lehet majd
(Folytatás a 2. oldalon)
A központi ügyfélirodáról itt fizetni.

Központi ügyfélirodát nyitott
a városi hivatal

Városunk vezetői köszöntötték az ezüstérmes kosarasokat

Az ezüstérmes kosarasok és a város vezetői az ünnepi fogadást követő csoportfotón
Az ezüstérmes komáromi
kosárlabdacsapat játékosait,
menedzserét, edzőjét köszöntötték a város vezetői a Tiszti
pavilonban.
Stubendek László polgármester,
Keszegh
Béla
alpolgármster, Konštantín Glič,
a sportbizottság elnöke és Bajkai

János, a hivatal illetékes főosztályának vezetője köszönetet
mondott a sikeres szereplésért, s
azért, hogy az idén is e sportág
nagyhatalmaként tartják számon városunkat.
Konštantín Glič elmondta:
megtiszteltetés számára, hogy
egy asztalnál ülhet a csapat tag-

jaival és megköszönte, hogy a
világszerte tapasztalható gazdasági nehézségek dacára a csapat
kitűnő reklámot jelent városunknak, Komárom hírnevét
öregbíti.
Stubendek László polgármester arról szólt, hogy hétről-hétre izgatottan figyelték a mér-

kőzéseket és örülnek az MBK
Rieker Com-Therm csapata sikerének. Köszönetet mondott
a játékosoknak, az edzőnek és
a szintén jelenlévő Jozef Pavlík
menedzsernek, illetve a támogatóknak.
-ba-

„A terv az, hogy a többi három ügyfélfogadó asztalnál a
városi hivatal hat főosztályának
ügyeit lehessen majd intézni.
Mindhárom hivatalnok két-két
feladatkörben lesz illetékes. Alapvetően informatív jellegű ügyintézés zajlik majd a helyiségben,
a bonyolultabb esetekben az
illetékes főosztályokhoz irányít„Célunk közelebb hozni a hi- juk az ügyfeleket” – fejtette ki a
vatalt az emberekhez, megkön�- részleteket Fekete Tamás hivanyíteni az ügyintézés menetét. A talvezető.
Az ügyfélkapu eleinte a már
városi hivatalnak régi adóssága
az akadálymenetes hozzáférés megszokott ügyfélfogadási időbiztosítása, most már e téren ben áll a lakosok rendelkezésére,
is sikerült lépnünk egyet előre. azaz hétköznap délelőtt mindig,
Olyan szolgáltatások bővítésével, péntek kivételével pedig délután
mint a hitelesítés, a város bevéte- is néhány órára – a legtovább
leit is növelni tudjuk. Fontosnak szerdán, délután 16.30 óráig. A
tartom a családbarát hozzáállást, nyitva tartás, illetve az ügyfélkahogy gyarapodó város lehessünk, pu működése az igények szerint
ezért hoztuk létre a gyereksarkot a jövőben módosul annak függis” – mondta el Stubendek Lász- vényében, hogy az első hetekben
milyenek lesznek a tapasztalaló polgármester.
Öt ügyfélfogadó asztallal tok, a lakossági észrevételek.
tavaly született döntés. Képviselői javaslatra 10 ezer eurót
különített el az önkormányzat a
központi ügyintézés lehetőségének kialakítására. A Klapka téren található helyiség, a korábbi
könyvesbolt, a Zichy palota része, a város tulajdona. Az irodai
bútorok nagy részét támogatók
ajánlották fel a városnak.

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

2

2016. május 18.

Emlékezzünk együtt!

A Komáromi Zsidó Hitközség ezúton hív meg minden jóérzésű
embert megemlékezésére, melyet Komárom és környéke zsidósága deportálásának 72. évfordulója alkalmából tart június 5-én,
vasárnap 10.30-kor a komáromi temetőben (Aranyember utcája
1.) Ünnepi beszédet mond Darvas István rabbi. Közreműködik
Zucker Immanuel kántor. Pontban délben közösen gyújtunk
gyertyát az áldozatok emlékére a zsinagógában.

Leváltották az idősek
otthona igazgatónőjét

körüli történésekre az utóbbi
hónapkban, és a városban tervoltak összefüggésben egymással. jesztett különféle híresztelésekre,
A folyamatot, mely során azt személy szerint én ezt már feltévizsgálták, hogy vétettem-e hi- teleztem.
bát, vagy sem az igazgatói tevéAz elfogadott határozat
kenységem során, több képviselő szerint május 10-től Jozefa
is kétségbe vonta. Véleményem Himmlerová személyében megaz, hogy az egész testületi ülés bízott vezető irányítja az idősek
kaotikus volt.
otthonát mindaddig, amíg az
(Befejezés az 1. oldalról)

Számomra érdekes volt, hogy
a beterjesztett elemzés alapján,
amelyet nem is láttam, 375 ezer
euró megtakarítást eredményezett a gondozószolgálat. Végül
kiderült, hogy a Nemzeti Implementációs Bizottsággal a városnak nincs szerződése a gondozási hozzájárulásról. Ez érdekes
megállapítás volt. Ami a többit
illeti: tekintettel az intézmény

önkormányzat új igazgatót nem
választ. A határozat rögzíti azt
is, hogy a megüresedett igazgatói posztra ez év május 31-ig kell
kiírni a pályázatot. A pályázati
feltételekről és a pályázatot elbíráló bizottság összetételéről szóló döntést a képviselők a testület
májusi, soron következő ülésére
napolták el.
p

Olvasói levél

Napunkat általában a reggeli kávé után rögtön a közlekedéssel folytatjuk: gyalogosan,
kerékpárral, busszal, személykocsival... érdemes hát néhány
gondolatot szentelni a közlekedési szabályoknak, hiszen a
megnövekedett forgalom megannyi veszélyt rejt magában.
Az utóbbi időben városunkban
is sok baleset, például ütközés
vagy gyalogosgázolás történt.
Ilyenkor felmerül a kérdés: ki a
hibás? A motorjárművek vezetői
a hirtelen lelépő gyalogosokat
hibáztatják, míg ők a gyakran
szemtelen, agresszív autósokat.

A közúti közlekedésről szóló
jogszabályoknak számos hibájuk
van és a balesetek gyakorisága
ellenére eddig senkinek sem jutott eszébe változtatni az illetékes törvényeken. Nézzük például
a gyalogosokat érintő 8/2009-es
számú jogszabályt.
A gyalogátkelőkön gyalogosnak számítanak a következő
személyek: gyalogos, babakocsit
toló, rokkantat kocsiban toló,
kézikocsit toló személy, továbbá
a görkorcsolyás, scatebordos.
Az előbbi háromnak igen, de az
utóbbi két sporteszköznek véleményem szerint semmi keresnivalója sincs a gyalogosok között.
Ha a görkorcsolyás belekönyököl
egy személyautó első üvegébe,
akkor egyértelmű, hogy az au-

tóst vonják felelősségre. De mi
van akkor, ha a görkorcsolyás,
elveszítve egyensúlyát, kapálódzik és elüt egy éppen áthaladó
idős gyalogost? A gyalogos lesz
a hibás? A törvény továbbá nem
tér ki a gyalogosátkelőn és a járdán átszáguldó kerékpárosokra
sem, akik pedig csupán abban az
eetben számítanak gyalogosnak,
ha tolják a kerékpárt. Szerintem
a törvény módosításával akár a
felére lehetne csökkenteni a balesetek számát.
Mindezt azért vetettem papírra, mert számos ismerősöm
panaszkodik gyakran, hogy már
maguk sem tudják, mikor van
előnyük közlekedéskor és már
a járdán sem érzik magukat
biztonságban. Azt még megértik, hogy a postát kézbesítők
rövídítik az utat, de hogy az
autósok miért teszik ugyanezt a
járdán, szinte tarolva az ott közlekedők között, azt nem.

Közel 20 kerékpárparkoló létesül a városban

Komáromban egyre fontosabb szerepet kap a kerékpáros
közlekedés, az utak kialakításán túl az egyéb feltételek
megteremtése is szükséges.
Pár héten belül megindul a
kerékpárparkolók telepítése,
amelynek célja, hogy még több
komáromit ültessen nyeregbe.

A műemlékek mellé a Tiszti
pavilonban használt, 8 beállós
állványok mása (10 darab, matt
fekete) kerül, a többi helyre a sok
más városban használt P betű
alakú, antracit színű állványok
kerülnek, amiből 100 darabot
rendelt a város. A közbeszerzés már lezajlott, a komáromi

Elsősorban a tágabb belváros területéről van szó
Bujna Zoltán képviselő javaslatára döntött úgy a képviselőtestület, hogy közel 20 helyen bicikliparkolók létesülnek. Elsősorban a tágabb belváros területéről van szó, hogy így is kön�nyíteni lehessen az egyre nagyobb autós forgalmon, továbbá a
bringán érkező turisták is kényelmesen parkolhassanak.

zőknek nem kell fizetni, és ezután
a fejlesztés után már vadászni
sem kell a parkolóhelyekre” – fejtette ki Bujna Zoltán képviselő,
aki egyben a Szabadság Vándo„A legtöbb embernek már rai kerékpáros klub vezetője is.
A kerékpárosok száma
nem kell sorolni a kerékpározás előnyeit, hiszen nemcsak az szemmel láthatóan nő, nemcsak
egészségesebb életforma alapja, a városon belül, hanem a vízparde a napi stresszt is jól oldja. Az ti utakon is. A bringás turisták is
autós forgalom egyre elviselhe- egyre többen vannak, de a túrák
tetlenebb városunkban, a reggeli és versenyek száma is egyre népés a délutáni hullámokban pár szerűbb. Az idei Csárda Túrán
kilométeres távot két keréken újra részvételi rekord született,
gyorsabban megtehetünk, mint hiszen több mint ötszázan neautóval. A parkolókért a kereke- veztek be a versenybe.
Dimensa Kft. lesz a gyártója és
az elhelyezője az állványoknak.
Előreláthatólag a nyár folyamán
fokozatosan valósulnak meg az
új parkolók.

Lesz-e az aranyembernek szobra Komáromban?

A Teátrum színházi polgári társulás május nyolcadikán
nagy sikerű, három részből
álló gálaestjén ünnepelte meg
működésének másfél évtizedes
évfordulóját a városi művelődési központban.

Mátyással. A szép kivitelű, albumszerű kiadvány a jubileum
alkalmából jelent meg, hiánytalanul dokumentálva az eltelt idő
művészi eseményeit, így afféle
korrajz kiegészítésként is felfogható.

A gálaest nyitányán a Teátrum előadásainak jelmezei és
plakátjai közül nézhetett meg
néhányat a közönség egy alkalmi tárlaton, majd a Tizenöt év
Déryné szekerén c. könyvről
beszélgetett Kiss Réka Dráfi

A záró esemény a színpadon
zajlott. A közönség állótapssal jutalmazta a Teátrum zenés
darabjaiból nyújtott készült válogatást, félszáz közreműködő
szép teljesítményét. (A rendező
Magyar György, a budapesti

Operett Színház segédrendezője azt is jelenti, hogy még mindig
volt.)
hiányzik pénz az Aranyember
A gála a jótékonyság jegyé- szobrának felállításához.
ben zajlott, a Teátrum ugyanis
Aki benne él a valóságban,
évek óta támogatja, hogy azon a bizonyára tapasztalja, hogy a
helyen, melyen hajdanán, a má- mai kaotikus világban, melyben
sodik világháború után a Ma- városunkból is sokan vándorolgyar Területi Színház székháza tak el munkát keresni más orállt, szobrot állítsanak az újrain- szágokba, az itthon maradottak
dult hazai magyar színikultúra pedig - tisztelet a kivételnek úttörő fáklyavivőinek. Bár a gá- nem dúskálnak anyagi javakban,
laest iránti érdeklődés élénknek nehéz feladat adományokból
mondható, mégsem eredmé- szobrot állítani. És mégis: nem
nyezett telt házat, s ez egyben szabad feladni a reményt!

Szép időben szép családnap

Május nyolcadikán immár ötödször rendezték meg
a Holt-Vág partján az általuk
Sőt, kicsit fokozva a feszült- kezdeményezett családnapot a
séget: néha éppen azok szegnek komáromi öregdiákok.
törvényt, akiktől a biztonsáA cél évek óta ugyanaz: a
gunk szavatolását várnánk el. városunkbeli magyar óvodák
A rendőröket említem, hiszen és alapiskolák alsó tagozatos
előfordult már, hogy az autósok gyermekei nevelőikkel-tanítóelőnyt adtak nekem a gyalogos- ikkal, szüleikkel és az iskolabaátkelőn, ám a rendőrautó nem
rátokkal együtt megtapasztalják
állt meg. Megelégszem egy bölcs
hagyományaink, népmeséink,
gondolattal: „Előnye annak van,
játékaink, dalaink mesés világát;
akinek megadják“.
átérezzék nyelvünk, kultúránk,
Hegedűs Hajnalka
hagyományaink szépségét.

Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
Ügyvezető igazgató: Pék Zoltán. Szerkesztőség: ifj. Batta György főszerkesztő, Ľubica Balková szerkesztő,
Czékus Péter webmester, Šebedovská Iveta szerkesztőségi titkár.
Gazdasági ügyek: Deminger Gita. Székhely: Klapka Gy. tér 1., 945
01 Komárom. Levélcím: Tiszti pavilon, Pf. 136, 945 01 Komárno.
Tel.: 77 13 488, fax: 77 13 489. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. ISSN 1339-8636. Nyilvántartási szám: EV 4572/12.
IČO: 36522309. Nyomja a Petit Press. E-mail: kl@komarno.sk.
Web: www.tvkomarno.sk

Az idén kedvezett az időjárás is,az Apáli Csárda mellett a becslések szerint négy-,
vagy akár ötszáz résztvevője is
lehetett a szépen sikerült rendezvénynek, amely minden bizonnyal elérte célját. A Víz utcai
óvodások "hétpróbájának" egyik

Ez az alkotás egyszerre lehet
megjelenítője egy évtizedekkel
ezelőtti magyar világnak, Komáromnak és Jókai Mór munkásságának, hiszen regénye itt
született meg és egy itt élt valóságos szereplő volt az ihletője.
Arra kérjük mindazokat,
akik segíteni szeretnének, hozzájárulásukat az alábbi számlára küldjék: IBAN SK64 0200
0000 0029 4140 8656. Támogatásukat előre is köszönjük!

eleme az élet vizének áthordása volt. Az idei családnapot is
lehetne ezzel a próbával jellemezni - az élet vizét hordták át
a résztvevők mindennapjainkba, hogy népmeséink, hagyo-

mányaink, játékaink és dalaink
még erőteljesebben éltessenek
mindnyájunkat. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével Knirs
Imre alpolgármester is.
Fotó: Michač Szilvia

A TEÁTRUM ezúton mond
köszönetet a gála szereplőinek, a közönségszervezőknek,
valamint mindazoknak, akik
adományaikkal hozzájárultak
az esemény utáni fogadás létrehozásához, vagy egyéb módon segítettek. Az ünnepségen
köszöntőt mondott Stubendek
László polgármester, s azon tiszteletét tette Czimbalmosné Molnár Éva, a Magyar Köztársaság
nagykövete a férjével.
Batta
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Tovább szépülhet a Holt-Vág és környéke

Még az idei évben jelentős
munkák valósulhatnak meg,
hogy rendezett pihenőövezetként és szabadstrandként
működhessen Komárom egyik
kedvenc vízpartja. Az érintettek találkozón egyeztettek,
minden fél részt vállal a HoltVág környékének szépülésében.

Szombaton, május 21-én két térzenei hangversenyen szórakoztatja majd közönségét három kitűnő fúvószenekar. Délután
fél háromtól az Apáli csárdánál hallhatjuk a vendég solymári és
galántai, illetve a hazai Vidám Fiúk fúvósait. A koncert délután
öttől a Klapka téren is élvezhető lesz meglepetés műsorszámokkal. A Lehár Ferenc Polgári Társulás szeretettel várja a zenekedvelőket Lehár majálisa c. rendezvényére!

„Minden, ami nevelés“

A terepen került sor arra a
találkozóra, amely során a város
illetékesei, a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat (a partsáv és a
gátak kezelője) és a helyi horgászszövetség vezetője egyeztetett a Holt-Vág körüli fejlesztésekkel kapcsolatosan. A cél egy
összehangolt cselekvési terv,
aminek köszönhetően a terület
rendeződik, és egy aktív szabadidős zónává alakulhat, amely a ra alkalmas hely a zóna szélein.
komáromiakon kívül távolabb- Ezért is volt jelen az egyeztetésen a közel 3 ezer tagot számláló
ról érkezőket is csalogathat.
horgászszövetség elnöke, Tóth
Az elmúlt években már törAlfréd. A horgászat szintén egy
téntek előrelépések, azonban az
meghatározó tevékenység, hiátfogó fejlesztési elképzelés hiszen évente több mint 15 ezer
ányzott. Az érvényes szabályok
alkalommal próbálkoznak. A
sincsenek hiánytalanul betartszövetség tagjai minden évben
va. A hatályos rendelet szerint
több mázsa halat telepítenek.
ugyanis nem szabadna járművel
„Célunk egy olyan fejlesztési
behajtani a partra, azonban a
kigyúrt utak és az egyéni meg- terv felvázolása és megvalósívalósítású parkolók is arra utal- tása, amely mindenki igényeit
nak, hogy ezt sokan nem tartják figyelembe veszi. A szabályokat

Szabadstrand létesülhet a parton?

A legfontosabb feladatok közt szerepel a víz minőségének
javítása, amelynek köszönhetően a fürdést is engedélyezné a
közegészségügyi hivatal. A vízgazdálkodási vállalat – amelyet
Fekete György igazgató és munkatársai képviseltek a találkozón
– az erdős rész partján, 14 méteres sávban bágerozza az iszapot,
a másik oldalon pedig a nádas részt eltávolítanák, majd több
tonna homokkal töltenék fel a partot.
be. A horgászok igényeit is figyelembe véve szeretné a város úgy
rendezni a terepet, hogy a part
a pihenni vágyók területe legyen, azonban legyen parkolás-

Fúvószenekarok hangversenye

viszont be kell tartani, hogy valóban kellemes pihenést biztosíthasson a vízpart.
Meggyőződésem, hogy a rendezett körülmények több vállal-

Stirber Lajos legújabb könyvéről

A napokban jelent meg
Stirber Lajos tanár-karnagy
„Minden, ami nevelés” című
legújabb könyve a Szlovákiai
Magyar Művelődési Intézet
gondozásában.

kozást, szolgáltatást is vonzanak
majd, lehet akár csónak, vagy
vízibicikli kölcsönző. Már most
látható, hogy néhány büfé megújulása, a színvonalasabb körülmények milyen tömeget vonzanak” – mondta el Stubendek
László polgármester.

irányba indulnak, ezzel több lehetőséget kínálva a kikapcsolódásra vágyó helyieknek és turistáknak” – tette hozzá Keszegh
Béla alpolgármester.

A víz cseréje is fokozatosan
zajlik, de mivel a Vágból jövő víz
minősége nem mindig megfelelő, ezért inkább a csallóközi belvízrendszerről érkezik frissítés.
A 2000-es évektől zajlott fokozatosan a záró zsilipek cseréje,
aminek köszönhetően most már
gond nélkül megvalósítható a
tavaszi és őszi vízpótlás.

A közelmúltban a föld napja
alkalmából diákok takarították
ki a környéket, nagy mennyiségű szemetet összegyűjtve, de
sajnálatos módon a felelőtlenül
elszórt hulladék újragyűlik. A
vízpart már nagyobb rendezvényeknek is helyt ad, ilyen például a Lake Up! Fesztivál, amely a
széles régióból több ezer embert
vonz, idén is ismert előadókkal
hívja a bulizni vágyókat a vízpartra.

„A jó minőségű víz mellett
más kötelességeknek is meg kell
felelni, hogy szabadstrand létesülhessen a parton. A városi hivatal igyekszik biztosítani ennek
feltételeit, hogy minden komáromi számára elérhető pihenési lehetőség alakulhasson, ami további fejlesztéseknek lehet az alapja.
A Holt-Vágot már körülölelik a
kerékpárutak is, amelyek több

Az érintett felek egy határidőkkel felvázolt listát állítottak
össze a tennivalókról, ami alapján elindulhat a munka. Több
terv még az idei év folyamán
megvalósulhat, néhány részlet
pedig a jövő év elejére tolódik,
de ezzel megvalósulhat egy
fontos előrelépés a Holt-Vág kihasználásában.
vh

A kötetben a tanár úr elsősorban azon saját írásait gyűjtötte egybe, amelyek a Szabad
Újság, a Komáromi Lapok, a
Dunatáj című lapokban jelentek meg, s amelyek a komáromi
Jókai Mór Alapiskola (egykori
Béke Utcai Alapiskola) oktatási-nevelési tevékenységén, eredményein keresztül mutatja be az
intézmény zenei életét, beleértve a karnagy úr által alapított
és vezetett Gaudium vegyeskar
működését, a népzenei verseny
küldetését, rendhagyó zeneóra
bemutatását, karácsonyvárást,
a tánciskolát, az énekkarok Vox
Humana fesztiváljának rendeltetését, a gyermek- és ifjúsági kórusok Csengő Énekszó
nevű fesztiváljának hozadékát,
az adventi kórushangverseny
hangulatát, az érzelmi nevelés
fontosságát, iskolai hagyományápolást.

Fontos mozzanata a könyvnek „A karének, mint a (zenével) nevelés eszköze” című írás,
és az iskola 50. születésnapjáról
és születésnapi ünnepségéről
szóló cikk. Stirber Lajos emléket állít a kötetben a Komáromi Szent-Benedek-rendi Gimnázium utolsó zenetanárának,
Krizsán Józsefnek (halálának 45.
évfordulója alkalmából), majd a
– Több programmal készü- 2013-ban idejekorán elhunyt
lünk és partnereinknek hála, lesz
részünk
sportfoglalkozásban,
vetélkedőkben, táncos- és zenés
foglalkozásban, Ringatóban és
A Magyar Alkotó Művéversenyautós, valamint színházi szek Szlovákiai Egyesülete
foglalkozásban is.
vezetőségének szervezésében
A rendezvények párhuza- indult útjára egy ciklikus „bemosan zajlanak majd, több mint szélgetés-sorozat“ a kortárs
húsz partnerszervezet jóvoltából művészetről. Célja az, hogy
valósul meg a zenesarok, a me- „tisztuljon a kép“ nemcsak
sesarok, a versenyautó-szekció, az alkotóművészek fejében,
a jóga-oktatás, a Ringató és még szemében, hanem hogy a műsok minden más. Igyekszünk ön- vészetkedvelő közönségnek is
zetlenül adni! Szeretnénk, ha ön- némi tájékozódást nyújtson.
zetlenül vállalnánk részt egymás Kopócs Tibor festőművészt, az
szórakoztatásában, önzetlenül egyesület elnökét kérdeztük:
„tapsolnánk meg egymást“! –
– Az igény a tisztán látásra
A szervezők garantálják, mondta el Kiss Réka, a polgári
nagyon időszerű, mert az utóbbi
hogy mindenki megtalálja azt, társulás képviselője.
évtizedekben, sőt, a múlt század
amit egy gyerkőcnaptól elvár.
sz hatvanas-hetvenes éveitől a művészetnek nagyon sok alternatíEGYÜTT LENNI JÓ!
vája jött felszínre. Éppen ezért
Mindenkit szeretettel várunk egy vidám, gyermeknapi
a művészettörténésznek ugyankavalkádra 2016. június 5-én (vasárnap) délután egy órától, a
csak helyén kellene hogy legyen
Klapka téren és a közvetlen környékén. A rendezvényen nem
az esztétikai ítélőképessége, s
folytatunk és senki sem folytat kereskedelmi tevékenységet, a
hogy képes legyen rendet vágni
piknikkosarat kérjük megpakolni! Komálom Gyerkőcfesztivál,
ezekben a parttalan hullámzású
hajrá! Osztozzanak velünk abban a gondolatban és az élménymegnyilvánulásokban.
ben, hogy EGYÜTT LENNI JÓ!
Egyesületünk tagságában
A szervezők
is vannak generációs eltérések,

Gyermeknapi kavalkád a Klapka téren és a közvetlen környékén!

Mikolainé Kashalmi Margitnak,
aki a Gaudium vegyeskar alapító
tagja, majd tíz éven át igazgatóasszonya volt, illetve a 2014-ben
elhunyt Szendi Gézának, aki
szintén a Gaudium vegyeskar
alapító tagja volt, valamint Dobi
Géza komáromi zenetanárnak.
A kötet borítóját – melyen számos számunkra kedves komáromi fénykép található – Köles
Vince fotóinak felhasználásával
Szilva József készítette. A könyv
illusztrátorai: Stirber Sebastian
és Stirber Bianka.
Vörös Mária, az iskola egykori igazgatója többek között
ezt írja a könyv bevezetőjében:
„Olvassák Stirber Lajos szavait, gondolatait nyitott lélekkel,
értő figyelemmel. Nem fognak
csalódni benne.” Csatlakozom
igazgatóasszony kívánságához,
és szeretettel ajánlom mindenkinek – mindenekelőtt a komáromiak számára – a karnagy úr
legújabb könyvét.
Tarics Péter

Beszélgetés a kortárs művészetről

A napokban az Anglia
parkban tartott családias
hangulatú
sajtótájékoztatót
a Villa Camarum Polgári Társulás, Kiss Réka vezetésével.
A sajtótájékoztatón részt vett
Stubendek László polgármester és Keszegh Béla alpolgármester, valamint Varga Tamás
önkormányzati képviselő is,
akik elmondták, hogy a komáromi önkormányzat szívesen
segíti és támogatja a társulás
rendezvényét.

– A tavalyi sikert követően
döntöttünk úgy, hogy idén, immáron második alkalommal is
megrendezzük a Komálom Gyerkőcfesztivált, melynek helyszínei
a Klapka tér, az Anglia park és
Tiszti pavilon udvara. Gyermekeink megérdemlik a figyelmet, s
úgy gondoljuk, hogy kell egy nap,
ami csak róluk, s arról az „örök
gyermekről“ szól, aki bennünk,
felnőttekben is lakozik – árulta el
Kiss Réka, Villa Camarum Polgári Társulás képviselője.

szerteágazóan vélekednek az
egyes tagok, és alkotásaikban is
megnyilvánulnak ezek az eltérések, ezért szeretnénk az ilyen
beszélgetések alkalmával némiképpen tisztábban látni a valós
alkotói problémákat.
A meghívott beszélgető
partnerek szélesebb látókörrel, nagyobb tapasztalattal bíró
szakemberek. Nemrég Lacza
Tihamér tudománytörténész és
Török Bianka, egyetemi hallgató
volt a vendégünk. A vélemények
megismerését követően egy
spontán beszélgetés indult el,
melynek hozadéka az volt, hogy
tisztulni látszik a kép a fejekben,
s talán - a szemléletekben- is.
A következő beszélgetés május 21-én Nagy János
szobrászművészzel lesz. Ezeken a beszélgetéseken nemcsak
az egyesület tagságát, hanem
az érdeklődő polgárokat is szeretettel várjuk.
-batta-
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Újszülöttek

Lőrinc Ágnes, Komárom; Gulyás Ákos, Nemesócsa; Kovács
Cyndy, Udvard; Varga Noel, Marcelháza; Komjáti Balázs, Lakszakállas; Makovníková Gréta Gabriella, Komárom; Kajan Alfonz, Komárom; Stojka Patrícia, Ógyalla; Šáteková Anna Rose, Komárom;
Pálovics Dániel, Naszvad; Ordódy Márk, Farkasd; Chovanec Jakub,
Érsekújvár; Plevová Miriam, Ógyalla; Hajtók Anna Zsóka, Komárom; Horváth Péter, Marcelháza; Kóša Štefan, Komárom; Balogh
István, Köbölkút; Mavenčák David, Černík; Farár Dániel, Negyed;
Roschig Mia, Komárom; Kozma Vincent, Szilas; Finta Luca Zsóka,
Komárom; Árgyusi Róbert Áron, Gúta; Szűcs Noémi, Nagykeszi;
Tuška Arnold, Keszegfalva; Goda Dávid, Udvard; Kováč Mário,
Ógyalla; Szabó Lilla, Komárom; Habardik Csenge, Keszegfalva

Házasságot kötöttek

Molnár Zsolt és Kozma Éva; Varga János és Kosiková Kitti; Szabó Viktor és Farkas Emese

Elhunytak

Az 53 éves Dömény János, Komárom; a 67 éves Lakatos Barnabás, Vágfüzes; a 88 éves Balogh Katalin, Komárom; a 78 éves
Marosi Éva, Gúta; a 80 éves Žibritová Mária, Komárom; a 78
éves Karko Erzsébet, Karva; a 71 éves Tureček Ján, Komárom; a
88 éves Jana Kúrová, Komárom; a 60 éves Veszprémi Erzsébet,
Komárom; a 87 éves Varga Mária, Marcelháza; a 76 éves Kovács
József, Bátorkeszi; a 81 éves Kurucz András, Path; a 89 éves Pati
Nagy Emília, Komárom; a 93 éves Habardík János, Vágfüzes; a 31
éves Komjáthy László, Komárom; a 87 éves Lengyel Katalin, Kava; a
65 éves Szeverényi Éva, született Gábor, Komárom; a 85 éves Irena
Ľudovecová, Šrobárová; a 88 éves Jancsó Sándor, Komárom; a 87
éves Židek Eszter, Marcelháza; a 76 éves Serena Hodová, Komárom; a 71 éves Bahorecz Ferenc, Őrsújfalu; a 63 éves Erős Péter,
Csallóközaranyos; a 72 éves Ötvös Zsuzsanna, Martos; a 65 éves
Juraj Miťko, Komárom.
A Komáromi Lapok és a Komáromi
Városi Televízió kis közösségét a napokban megérintette a gyász: váratlan, gyors
lefolyású betegségével szemben alulmaradt
Šebedovsky Iveta szerkesztőségi titkárnő
édesanyja. Iveta adminisztrációs munkái
mellett az elhunytak, házasságkötők és az
újszülöttek rovatot vezeti hosszú évek óta, s most a saját, hatvanötödik évében járó anyukája nevét is fel kellett tüntetnie
a listán...
Édesanyja, Szeverényi Éva életvidám, szorgalmas,
megbecsült komáromi polgár volt; aki ismerte, szeretettel őrzi
majd emlékét. A gyászban az egyetlen vigasz, hogy szeretteink a haláluk után is velünk maradnak lelkünkben, s ha majd
mi is elhagyjuk a földi pályát, találkozunk velük.
A gyászoló család fájó szívvel mond köszönetet a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, egykori munkatársaknak, akik elkísérték utolsó útjára a szeretett
édesanyát, nagymamát és anyóst.

Köszönetnyilvánítás

Köszönjük hozzátartozóinknak, barátoknak, osztálytársaknak, ismerősöknek,
akik május 5-én jelenlétükkel megtisztelték
és elkísérték utolsó útjára a komáromi katolikus temetőbe drága fiunkat

Mgr. KOMJÁTHY László-Lalát,

aki tragikus hirtelenséggel 31 éves korában elhunyt.
Szerető szülei

MEGEMLÉKEZÉS

„Suhanva száll az élet tova,
Ami elmúlt, nem jön vissza soha,
Várni valakit, aki nem jön többé,
De emlékét őrizzük szívünkben örökké.“

Fájó szívvel emlékeznk május 30-án halálának második évfordulóján

VIRÁG Etel-re,

szül. Jakab.

Emlékét örökké őrző
három lánya, négy unokája, hét dédunokája

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk május 22-én

VIDA Bélus-ra

halálának 7. évfordulóján.

Emlékét örökké őrző családja

Harmadik ezüstérmét harcolta ki kosárlabda csapatunk
A komáromi kosárlabda
klub szemszögéből nagyon sikeres volt az utóbbi öt év. Egy
bajnoki cím és három ezüstérem fémjelzi a csapat eredményességét. Az előző bajnoki
idényben sporttörténelmi sikerként könyvelhette el városunk a bajnoki cím megszerzését.

ben, Privigye pályáján hódította
el a bajnoki címet. Kosarasaink
az idén is remekül meneteltek.
A negyeddöntő sorozatában
3:0 arányban búcsúztatták Svit
gárdáját, majd az elődöntőben
mondhatni kiütéses 4:0-val
a pozsonyi Inter együttesét. Az
utóbbi valóban nagy bravúr volt,
hiszen a szaksajtó éppen a fővárosi csapatot tartotta a legnagyobb esélyesnek az idei bajnoki
címre. Majd következett a döntő
sorozata, amelyik az idén nem
alakult olyan jól mint tavaly.

nyerte meg. A negyedik, hazai
összcsapáson győznie kellett
csapatunknak, ha még éltetni
akarta a reményt a folytatásra.
Ez sikerült is. Ezúttal végig a mi
kosarasaink uralták a játék menetét, időnként kétszámjegyű
előnyre is szert tettek. Az ellenfél két alkalommal fel tudott
zárkózni, de a vezetést egyszer
sem tudta átvenni. Csapatunk
96:88 arányban győzött, és 3:1re alakította a sorozat állását.

Hasonlóan mint tavaly, az
idén is Komárom és Privigye
csapatai vívták a döntőt a bajnoA sorozat ötödik mérkőki címért.Az előző évben a sozésén, Privigyén is jól kezdett
rozat 3:3-as állása után, a négy
A sorozat első három mér- a csapatunk, de a folytatásban
győzelemre menő hetedik ös�szecsapáson csapatunk idegen- kőzését a Felső - nyitrai csapat a hazai gárda, hasonlóan mint

korábban, most is remekelt
a három pontot érő dobásaival,
és a félidei tíz pontos előnyét
tovább tudta növelni. A háromezer nézőt befogadő sportcsarnokban ugyan ott voltak a komáromi szurkolók is, de ezúttal
nem ők, hanem az eufórikus
hangulatban lévő hazai szurkolók ünnepelhették a bajnoki címet megnyerő csapatukat.
Hozzá kell tenni, megérdemelten szerezte meg klubtörténete ötödik bajnoki címét
Privigye csapata. Mi viszont
szintén joggal lehetünk büszkék
ezüstérmes csapatunkra. keri

A KFC leiskolázta Nagymegyer csapatát
A III. liga 27. fordulójában a táblázat egyik élcsapatát, Nagymegyer gárdáját fogadtuk a KFC stadionjában.
Kiegyensúlyozott mérkőzésre
volt kilátás, végül nagy „zakóval” távozott az ellenfél.

dás során a vendégek gurították
a mi hálónkba a labdát, de ez
volt az utolsó „dobásuk.” Még
az első félidőben, Bylik, Szabó
és Faragó két találata után négyszer halászta hálójából a labdát
a vendégek kapusa. A második félidőben még háromszor
Meglepően korán, már a 4. volt eredményes a hazai csapat,
percben, egy kapu előtti kavaro- Obert és Szabó Marek 2x talál-

Röplabdásainknak nem sikerült
a dobogón végezni

A férfi röplabda extraligában is befejeződött a bajnoki
idény. A bajnoki címért folytatott sorozat nagy csatáját végül
4:3 arányban Nyitra csapata
nyerte meg Eperjes együttesével szemben.
Eperjes nem tudta megvédeni az előző évi címet, a nyitrai
klub viszont sporttörténete során
először iratkozott fel a bajnokok
listájára. A komáromi Spartak
VKP UJS csapata Kassa együttesével harcolt a bronzéremért. A
három győzelemre menő bronzcsatában erősebbnek bizonyult
az extraliga újonc kelet-szlovákiai csapat, mind a három mérkőzést megnyerte (3:1, 3:2, 3:1)
arányban. Az idei bajnokságban

csapatunknak csak a negyedik
helyre futotta. A komáromi röplabdásoknak nem sikerült megismételnie a tavalyi bravúros
szereplést, amikor a bajnokságban a második helyen végeztek,
és ráadásul megnyerték a Szlovák Kupát is. Már az Eperjes
ellen vívott elődöntő mérkőzések során, és a Kassa elleni
broncsatákban is nyilvánvalóvá
vált, hogy a komáromi röplabdások nem tudták megközelíteni a tavalyi eredményességüket,
formájukat.
Ismerve a röplabda extraliga erőviszonyait leszögezhető,
hogy reális a komáromi röplabdások mostani helyezése, többre
nem futotta.
kg

Pontosítás

Lapunk legutóbbi számában, a 42. Komárno-Komárom
Nemzetközi Futóversenyről szóló beszámolónkban a junior
lányok kategóriájában kihagytuk a második helyezett, Klučka
Vivien nevét. Az érintettől ezúton kérünk elnézést és további
sikereket kívánunk neki.

tak be. A 7:1-es végeredményről úknak a játék. A fegyelmezett,
el lehet mondani, hogy ennyi a minőségi játéknak megvan az
eredménye. A tavasszal elért
gombócból is elég.
A csapat edzője, Peter Le- eredményeink alapján az élbolyránt a mérkőzés után röviden ban lennénk, hiszen egy vereség
így értékelt: „A mérkőzés elején, és két döntetlen mellett a többi
elég volt egy pillanatnyi figyel- mérkőzésünket megnyertük.
Az elrontott őszi évad után
metlenség, és az ellenfél kihasználta a zűrzavart. A váratlan a fő célt, a bentmaradást már túl
sokk után szerencsére gyorsan is teljesítettük. Ha minden rendés eredményesen játékba lendül- ben lesz a klub házatáján, akkor
tünk. A jobb pályaviszonyok is a nyári felkészülés után jövőre
hozzájárulnak, hogy az utóbbi magasabb célokat tűzhetünk ki.“
időben egyre jobban megy a fi-

Keresztényi Gábor

Apróhirdetés
l Megrendelhető szabadföldi
paprikapalánta (fűszer-, csemege)
és nagyvirágú krizantén palánta
Cserháton. Tel.: 0902/302 742,
0914/224 677.
l Kútfúrás. Tel.: 0948/424 805.
l Villanyszerelő. Tel.: 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 felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki
cikkeket. Állandó ügyfeleinknek
hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz megyünk, hétvégén
is. Nyitvatartás hétköznap. 9.0018.00. óráig. Tel.: 0915 389 405.
l Sörözőbe felveszünk gyakorlott pincérnőt Komáromban. Tel.:
0917/947 007.

Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
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)

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

Volajte na tel.č.:
035 7713 003
Mobil: 0907 562 522
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2016. május 18.

MÚZEUMI VILÁGNAP – MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
2016. május 21. szombat, 14.00–23.00

A komáromi Duna Menti Múzeum tisztelettel hívja és
várja városunk polgárait az alábbi rendezvényeire, valamint állandó és időszaki kiállításainak megtekintésére.
KULTÚRPALOTA - A MÚZEUM FŐÉPÜLETE
Nádor u. 13.
14.00 – 23.00 „Komárom és vidékének történelmi fejlődése az őskortól 1849-ig és a régió néprajza” és „Harmos
Károly” – az állandó kiállítások megtekintése
14.00 – 23.00 „Élet a szavannákon. Afrika, a lenyűgöző
kontinens élővilága“ című természettudományi kiállítás
és „Az óceánok rejtélyei. Válogatás Milan Berešík csiga-és
kagylógyűjteményéből” című időszaki kiállítás megtekintése
14.00 – 20.00 Színek, formák, ékszerek – saját kezűleg
- alkotóműhely „Az óceánok rejtélyei. Válogatás Milan
Berešík csiga – és kagylógyűjteményéből” című időszaki kiállításban
A MÚZEUM ÉS KÖNYVTÁR ÉPÜLETE
Nádor u. 8.
14.00 – 23.00 A képtár megtekintése – A 18–20. század
első felének művészete a Duna Menti Múzeum gyűjteményében
14.00 – 23.00 „A Duna mente élővilága” című hosszútávú
természettudományi kiállítás megtekintése
14.00 – 20.00 „Kis művészek“ – reprodukciók készítése
a galéria képeiről
14.00 – 17.00 Kézműves foglalkozások – az épület udvarán
Egy pöttyös nap a múzeumban
16.00 – 19.00 Pöttyös alkotóműhely (természeti motívumokkal készült tárgyak) a természettudományi kiállításban.
16.00 – 17.00 Papírszínház-mese és közös rajzolás a képtárban (4 éves kortól)
19.30 – 20.30 Papírszínház-mese és közös rajzolás a képtárban (4 éves kortól)

17.00 – 18.00 Fekete Sólyom Íjászok – bemutató
19.00 – 20.00 Tárlatvezetés „A Duna mente élővilága”
című hosszútávú természettudományi kiállításban, előadó
Dorotovič Csilla
ZICHY- PALOTA
Klapka György tér 9.
14.00 – 23.00 A „Komárom 1849-1945“ és a „Komárom
neves szülöttei: Jókai Mór és Lehár Ferenc“ c. állandó kiállítások megtekintése
14.00 – 23.00 „Tulipán, pelikán, kígyó…a népművészet
motívumvilága. A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum kiállítása” című időszaki kiállítás megtekintése
14.00 – 23.00 „Fotoklub – G (Graz –Ausztria)” – a Fotógaléria időszaki kiállításának megtekintése
14.00 – 20.00 „Játék a motívumokkal– múzeumpedagógiai foglalkozás a „Tulipán, pelikán, kígyó… a népművészet
motívumvilága” című időszaki kiállításhoz
17.00 – 18.00 A „Komárom-Komárno 1849-1945” című
állandó kiállítás kurátorának, Mácza Mihálynak szakmagyarázata a kiállítás termeiben
18.00 – 23.00 Mácza Mihály: Válogatott tanulmányok
című könyvének dedikálása
18.00 – 19.00 Vanya Péter: Komárom az első világháború
végén. (Város a hátországban. A politikai paletta Komáromban. Az őszirózsás forradalom és következményei.)
20.00 – 21.00 Galo Vilmos: Egy elfeledett pedagógus-költő
Komárom vármegyéből. Lukács Pál élete és munkássága
(1803-1873)
RÓMAI KŐTÁR
VI. bástya, Körút, Komárom
14.00 – 19.00 Az állandó kiállítás megtekintése
A belépés minden rendezvényre
és kiállításra ingyenes!
www.muzeumkn.sk, e-mail: muzeumkomarno@gmail.com,

Tel.: 035/7731476

Thai masszázs üzlet nyílt Komáromban!
Pihenjen, relaxáljon, gyógyuljon!

