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Alapítva 1849-ben

Ismét színesednek a te-
metők, virágokkal ékesed-
nek szeretteink sírjai – az 
elhunytainkra emlékezünk 
majd. Sokunk számára ezek a 
sírkerti látogatások nem csak 
hozzátartozóink örökös nyug-
helyének felkeresését jelentik: 
tisztelettel időzünk el azok sír-
jánál is, akiknek élete nemze-
tünk és városunk szolgálata je-
gyében telt, s akikre nem csak 
ilyentájt, mindenszentekkor és 
halottak napján emlékezünk.

Élete virágában hunyt el 
Szénássy Árpád okleveles 
mérnök és helytörténész, aki 
a Komáromi Nyomda és Ki-
adó munkatársaként hatalmas 
munkába fogott a rendszervál-
tás után: rendre megjelentette 
a hazai magyar településeket és 
emlékhelyeket bemutató füzete-
it. Sokan ezekből szembesültek 
először szülőhelyük tárgyilago-
san felvázolt történetével, azzal 
a múlttal, amelyről évtizedeken 
át hallgatni kellett. Korai halála 
sajnos derékba törte pályáját.

Ebben az összeállításban  
még hat olyan jeles komáro-
mi személyiségről villantunk 
fel néhány emléket, akik nem 
csak városunk viszonylatában 
emelkedtek ki kortársaik közül, 
hanem nemzetünk megbecsült 
építőiként tartják őket számon. 
Nem csupán a tudásuk jellemez-
te őket, hanem a magyarsághoz 
való rendíthetetlen hűségük és 
áldozatkészségük is. Legfonto-
sabb munkaeszközük a becsület 
volt, ezért válhattak példaké-
pekké. 

Bajnok István
Ipolysági születésű vagyok 

én is, mint Bajnok Pista, akivel 
az „elemi” iskolában a negyedik 
osztálytól kezdve együtt jár-
tunk, majd városkánk gimnázi-
umában érettségiztünk. Pista és 
a húga apa nélkül nőtt fel, mert 
szülei korán elváltak, az édes-
anyjuk nevelte őket. Nehéz kö-
rülmények között éltek, szoba-
konyhás lakásban, de ő ennek 
ellenére jó tanuló volt; gyerek-
korától kezdve rendszeresen és 
sokat olvasott, feltűnően gyor-
san. A tantárgyak közül csupán 
a matematika okozott gondot 
számunkra, „antimatikusok” 
voltunk, de ez később nem szá-

mított, mivel orvosok lettünk,ő 
a prágai Károly Egyetemen vég-
zett. Bajnok Pista szorgalmas, 
igyekvő diák volt, és orvosként 
meg közéleti egyéniségként is 
ez jellemezte. Mindig kiállt a 
véleménye mellett és ragasz-
kodott a magyarságához; egy 
kiprovokált ügy miatt (mint 
orvos) még vizsgálati fogságba 
is került az előző rendszerben, 
hogy megfélemlítsék, de nem 
tudtak rábizonyítani semmit. A 
közéletben a parlamenti kép-
viselőségig, a Csemadokban az 
országos alelnöki tisztségig ju-
tott, kiváló szervezőként a nyári 
ifjúsági táborok, a CSEMADOK 
rendezvények, egészségvédelmi 
előadások létrejöttében jeleske-
dett, utolsó éveiben pedig köny-
veket írt.

Gyurász István

Dobi Géza
Dobi Gézát, a zeneiskola 

igazgatóját és zeneszerzőt, a 
kiváló zenetanárt még gyer-
mekkoromban megismertem, 
a szüleink ugyanis barátkoztak 
és összejártak. Géza jó humo-
rú, rokonszenves ember volt, 
aki nagyon szerette a városát. 
Mint igazgató „levezényelte” a 
művészeti alapiskola épületének 
bővítését; kamara zenekarával 
jótékonysági hangversenyeket 
adott, képzőművészeti tárlat 
nyitókon szerepelt, a diákjait 
pedig éppen úgy szerette, mint 
ahogyan azok is őt. Szabad 
idejében horgászott, Marto-
son népdalokat gyűjtött, zenét 
szerzett, és, természetesen, ott 
volt minden komáromi magyar 
rendezvényen. Szerette a jó tár-
saságot, ahol mindig ő vitte a 
prímet. Váratlan halála mind-
nyájunkat megrendített.

Fekete Lívia

Gáspár Tibor
Gáspár Tibor tanár úrnak 

az iskola volt az otthona – jel-
lemezte őt egykori kolléganője, 
Kustyán Ilona. Összesen csak-
nem fél évszázadot: negyvenhat 
esztendőt töltött a katedrán a 

A hosszú ideje elhanyagolt 
állapot után a Halottak napjáig 
végre megújul a városi temető 
előtti több mint fél kilométe-
res járdaszakasz. A református 
oldalon a kerítést is rendbe 
rakják, a katolikus oldalon ez 
tavasszal várható. A felesleges 
járdaszakaszok helyére autós 
leállókat alakítanak ki.

„A temető előtt 560 méternyi 
járdát újít fel a város. Nem csu-
pán az aszfaltréteg cseréjéről van 
szó, hanem a betont is feltörték, 
ahol túl széles, vagy túl magas 
volt a járda. A járdaszegélyeket 

is sok helyen cserélik, de az aka-
dálymentesítés is most megol-
dódik.  Az öntött aszfalt helyett 
a drágább, de jobb minőségű 
betonaszfalt kerül a járdára. A 
reformátustemető előtt egymás 
mellett két járda haladt, ami fö-
lösleges volt, így a tervező javas-
latára a külső járdát eltávolítot-
ták és a helyére autós leállóhelyek 
kerülnek. Hosszú évek után 
végre méltó állapotba kerülhet a 
temető bejárata ” – mondta el 
Stubendek László polgármester.

A járdán túl a kerítés rendbe 
tételét is kezdeményezte a város, 

azonban az a temetők fenntar-
tójához tartozik. „Felvettük a 
kapcsolatot Földes Sándorral és 
Ryšavý Boldizsárral, a katolikus 
és a református temető fenntar-
tójával. Mindketten nyitottak 
voltak a kerítés rendbe tételére” 
– jelezte Keszegh Béla alpolgár-
mester. Ryšavý Boldizsár ezt ön-
erőből megoldotta, a katolikus 
oldalon a jelentősebb költségek 
és a nagyobb mennyiségű mun-
ka miatt ez tavaszra tolódik, de 
Földes Sándor is kész hozzájá-
rulni a felújításhoz. 

Az új katolikus plébános, 
Kiss Róbert püspöki helynökkel 
való találkozáskor is téma volt a 
temető. „Jeleztük, hogy a város 
is támogatná a kerítés felújítá-
sát és a közhasznú munkásokat 
is készek vagyunk bevonni ilyen 
nemes célra. Szóba került még a 
templomok állandó nyitva tar-
tása és a Szent András templom 

megvilágítása is” – árulta el a 
részleteket Stubendek László a 
találkozóról.

A Temető soron kívül még 
a Belső körúton is megújul egy 
hosszabb járdaszakasz. Ezen 
felül a város pályázati forrást 
is nyert új járda építésére, így 
a „nagykéményi pékséggel” 
szemben egy 35 méter hosszú, 
50 négyzetméteres, térköves 
járda létesült. A terület a járda 
hánya miatt sokszor baleset-
veszélyes helyzeteket szült, így 
a közel 5 ezer eurós pályázati 
támogatás szintén egy hasznos 
célra került. 

A városi hivatal javaslata 
szerint jövőre is folytatódna a 
járda-felújítási program, azon-
ban ennek sorsáról a képviselők 
döntenek a költségvetés elfoga-
dásakor. Komárom város fenn-
tartásába 67 kilométernyi járda-
szakasz tartozik.

Ők mindnyájunk halottai

Megújul a temető előtti járdaszakasz

Régi adóssága volt a városnak
A város idei költségvetésében egy 150 ezer eurós tételt fo-

gadtak el a képviselők járdák felújítására. Az összeg mellett egy 
lista is kialakult a legsürgősebb javításra szoruló járdaszaka-
szokkal. Ennek köszönhetően indult el az a folyamat, ami egy 
régi adóssága volt a városnak, rendbe rakni a temető előtti gya-
logos részt.

A kínai nagykövet meghí-
vására Kínába utazott váro-
sunk küldöttsége. A cél a kap-
csolatok felvétele Jingdezhen 
várossal, ezen keresztül a gaz-
dasági, kulturális és turisztikai 
együttműködés kiépítése. A 
város vezetése kínai nyelvű tá-
jékoztató anyagokkal szólítot-
ta meg az ottani vezetést.

Október 17. és 21. között 
Kínában járt városunk vezetése, 
Stubendek László polgármester 
és Keszegh Béla alpolgármes-
ter. Az utazás célja a kapcso-
latfelvétel volt Jingdezhen (ki-
ejtése: Dzsingedzsen) várossal, 
amelyen keresztül a Komárom 
elsősorban a gazdasági együtt-
működés lehetőségeit szeretné 
felépíteni. 

Jingdezhen kínai viszony-
latban a kisebb városokhoz 
tartozik a maga 1,6 millió la-
kosával, több európai várossal 

tart testvérvárosi kapcsolatot. 
A nagy léptékben fejlődő város 
elsősorban porcelángyártásáról 
ismert, a kerámia fővárosának 
is nevezik. Emellett a nehézipar 
és a könnyűipar is meghatározó, 
dinamikusan növekszik a turiz-
mus, a kiutazók és a beutazók 
száma egyaránt. A kínai város 
vezetése a testvérvárosi kapcso-
lat kialakítását is kezdeményezte 
Komárommal a meglévő ameri-
kai és európai együttműködései 
mellett.

„A 26 órás utazás után egy 
intenzív három napos progra-
mon vettünk részt, ahol tárgyal-
tunk a helyi vezetőkkel és volt 
alkalmunk megismerni a várost. 
Egy nagy tempóban fejlődő tér-
ségről van szó, amely keresi az 
új lehetőségeket. Az emberek 
kedvesek és nyitottak, és tisztelik 
az európaiakat” – számolt be a 
részletekről Stubendek László 

polgármester. A küldöttségnek 
lehetősége volt az ott tartózko-
dó olasz és a holland küldöttség 
tagjainak is bemutatni a várost, 
de a város polgármesterén kívül 
tárgyaltak még helyi és tartomá-
nyi politikai vezetőkkel is, akik 
Kínában az önkormányzatnál 

fontosabb szerepet töltenek be a 
döntéshozatalban.

„Különösen értékelték, hogy 
kínai nyelvű bemutatkozó kiad-
ványokkal érkeztünk és egy be-
mutatkozó videó is készült. Első-
sorban a gazdasági lehetőségekre 

Kínai kapcsolatot épít Komárom

A felvételen Stubendek László polgármester és kínai kollé-
gája, Mei Yi

(Folytatás a 2. oldalon) (Folytatás a 2. oldalon)
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Komárom a járás egyet-
len települése, amely rajta van 
azon a 150 települést tartalma-
zó listán, melyek részesülnek 
a roma közösségek felzárkóz-
tatását célzó támogatásból, az 
emberi erőforrások operatív 
programja által.

Mindez Ravasz Ábel roma-
ügyi kormánybiztos és Bastrnák 
Tibor (Híd) parlamenti képvise-
lő  sajtótájékoztatóján hangzott 
el. Az, hogy városunk is megta-
lálható a támogatandó települé-
sek listáján, annak köszönhető, 
hogy Bastrnák Tibor polgár-
mestersége idején megépültek a 
harcsási szociális lakások-hang-
zott el a sajtótájékoztatón. A Ra-
vasz Ábel kormánybiztos által 
ismertetett projektben a résztve-
vő településeknek négy nagyobb 
programot kínálnak. Az egyik a 
szociális terepmunka, mely so-
rán szakemberek segítik a roma 
közösségeket, például állásinter-
júkra való felkészítésében vagy 
dokumentumok kitöltésében.

A településeknek közösségi 
központokat kell üzemeltetni-
ük, s egy roma gyermekek által 
látogatott óvodában pedig pe-
dagógiai asszisztens segíti majd 
a munkát. A felzárkóztatást 
segítő program része a terület-
rendezés is, hiszen sok esetben 

a házak és az alattuk lévő telkek 
tulajdonviszonya rendezetlen. E 
tevékenységekre 139 millió euró 
áll rendelkezésre. Ravasz Ábel 
sajnálatosnak nevezte, hogy 
ebben az évben megszűntek a 
roma polgárőrségek: az adott 
település polgármesterét egy 
csapat segítette a többség és a 
kisebbség közti párbeszédben, 
s ezt a rendszert szeretné visz-
szaállítani.

Újságírói kérdésre válaszol-
va a kormánybiztos az I-es és 
II-es lakótelepen élő összefér-
hetetlen lakókkal kapcsolatban 
így fogalmazott: nincs jogköre, 
lehetősége a helyzet rendezésé-
re, hiszen a kormánybiztosság 
tanácsadói státusz. Városren-
dezési kérdésről van szó – tette 
hozzá. 

Bastrnák Tibor szerint az 
egyes és kettes lakótelepi prob-
lémás lakók ügyében a városve-
zetés és a városi hivatal részéről 
az eddigieknél sokkal erélyesebb 
hozzáállására lenne szükség – 
amit a képviselő-testület több-
ször számon is kért. A városnak 
most 1,5 millió euróval nagyobb 
bevétele van részesedési adók-
ból, mint az előző években, a 
pluszbevétel egy részét például 
roma polgárőrség létrehozására 
lehetne fordítani.                  -ba-

Stubendek László polgármester 
Keszegh Béla alpolgármester társaságá-
ban fogadta Kiss Róbert atyát, püspöki 
helynök-kanonokot, Komárom újonnan 

kinevezett esperes-plébánosát, aki szep-
tember 3-i beiktatása óta látja el a katoli-
kus hívek helyi pasztorációját.

A baráti légközben lezajlott, közel két 
órán át tartó megbeszélés számos témával 
szolgált, mely nem kizárólag a katolikus hí-
veket, de városunk valamennyi lakosát érin-
ti. Mint az a statisztikákból ismert, Komá-
rom felekezeti megoszlása nagyjából követi 
a nemzetiségi arányokat.

A Katolikus Egyház helyi lélekszáma 
tizenkilencezer körül mozog, ebből a rend-
szeres templomba járók részaránya nagyjá-
ból öt százalék. Stubendek László polgár-
mester kiemelte, számára rendkívül fontos, 
hogy a plébániahivatal és a városi hivatal 
kapcsolata akadálymentes legyen; a felme-
rülő kérdéseket operatívan és gyorsan tud-
juk kezelni. Mint fogalmazott, „az együtt-
működés eddig is példás volt, s ezt kell még 
hatékonyabbá tenni a jövőben.”

A találkozón szóba került a Marianum 

Egyházi Iskolaközpont által betöltött hi-
ánypótló szerep, a temető helyzete, s Ko-
márom egyik fő arculatalkotó épületének, 
a Szent András-templom negyedik falának 
a rekonstrukciója, a homlokzat éjszakai 
megvilágításának kérdése, illetve a napköz-
beli nyitva tartás megoldásának lehetősége. 
Utóbbiak megvalósításához Keszegh Béla 
alpolgármester segítséget ígért.  E elhang-
zott, hogy számos, nagy érdeklődésre szá-
mot tartó felekezeti esemény valósul meg 
még az idén Komáromban. Közülük ki-
emelkedik november 5-e, Szent Imre napja, 
amikor magyar diakónus-szentelésre kerül 
sor a Szent András-templomban.

Ugyancsak jó hír valamennyi komáro-
minak, hogy már kizárólag a Vatikán jóvá-
hagyására várunk, s templomunk a közeljö-
vőben elnyerheti a „Basilica Minor” címet, 
azaz a pápához tartozó templommá, s ezzel 
állandó, teljes búcsúnyerést lehetővé tevő 
hellyé válhat.                                Szitás Péter

Új esperes-atya KomárombanFelzárkóztatási lehetőség

Ravasz Ábel romaügyi kor-
mánybiztos és Bastrnák Tibor 
parlamenti képviselő sajtótájé-
koztatójára reagált Knirs Imre 
alpolgármester is, aki úgy fo-
galmazott:

„Meggyőződésem, hogy az 
alkalmazkodni képtelen em-
berek miatt nehéz és méltatlan 
körülmények között élő polgá-
rokon csak együtt, összefogva 
tudunk segíteni. Mégpedig a 
romaügyi kormánybiztossal 
közösen, a törvényekkel össz-

hangban, a meglévő tapasztala-
tokat beleszőve a megoldásba. A 
kormánybiztossal folytatott tár-
gyalások során ígéretet kaptunk 
arra, hogy átadják tapasztalata-
ikat, segítik a probléma megol-
dását. Fontos, hogy a tárgyalá-
sokba a parlamenti képviselők 
is bekapcsolódjanak. Várjuk a 
kormánybiztos urat, aki meg-
ígérte, hogy eljön és találkozik 
a város vezetőivel” - fogalmazott 
Knirs Imre alpolgármester.

Összefogással 
születhet eredmény

Selye János Gimnáziumban és 
jogelődjében. Mint történelem-
magyar szakos tanár nem csak 
azt tanította a kommunista ura-
lom idején, amit a tanterv elő-

írt; kockázatot vállalva nemzeti 
szellemben oktatta és nevelte a 
diákjait, akiket a tanítási órák 
után az irodalmi színpad ösz-
szejövetelein vezetett tovább. A 
becslések szerint Gáspár tanár 
úrnak kb. ötezer diákja volt; or-
szágos hírű, számos díjat nyert 
irodalmi színpada 1500 sze-
replőt foglalkoztatott. Erejéből 
és idejéből arra is futotta, hogy 
ingyenes, ú.n. pótórákon foglal-
kozzon a gyengébb tanulókkal. 
Jeles nemzeti ünnepeinken em-
lékezetes, összmagyar viszony-
latban is kiemelkedő szónokla-
tokban szólt hallgatóságához. 
Róla elmondható, hogy élete 
minden percében a magyarság 
sorsa foglalkoztatta, Adyval 
szólva: „Én magyar daccal ébren 
voltam akkor, amikor mindenki 
aludt.”

Batta György

Oláh Imre
Oláh Imre egyike volt azok-

nak a nemes lelkű tanároknak, 
aki a megalkuvást nem tűrő 
szaktudás mellett fontosnak 
tartotta a magyar múlt megis-
merését és nagyjaink megbe-
csülését. Nála a fizika óra olykor  
irodalmi témával kezdődött. A 

tanár úr rengeteg időt fordított a 
tehetséges diákok ismereteinek 
tovább fejlesztésére, a matema-
tikai és fizikai olimpiákon való 
helyi és országos részvételre, 
melyeken diákjai jelentős sike-
reket értek el. Ő velünk örült 
és velünk bosszankodott. Igaz 
ugyanakkor, hogy az osztályza-
tokat sajátosan kezelte, ösztön-
zőként alkalmazta; így fordul-
hatott elő, hogy a 8 ötös és a 4 
egyes a végső érdemjegy kiala-
kításakor egyes legyen. Ma is ér-
zem az ő amphora dohányának 

illatát, amikor végig megyek a 
volt komáromi (ma Selye János)  
gimnázium folyosóján. És ha 
néha-néha – horgász túráimon 
– azokra a helyekre vetődök, 
melyeken év végi táborozása-
inkat rendeztük, mindig felidé-
zem a tanár úr barátságosságát 
és természetszeretetét.

K. Nagy Ferenc

Oláh György
Az 1965/66-os tanévben, egy 

esztendeig én is Oláh György ta-
nítványa voltam. Amikor tanár 
lettem, kollégaként is tiszteltük 
és szerettük egymást – barátok 
lettünk, majd amikor elindítot-
ta a matematika versenyeket, 
örömmel segítettem neki. Gyuri 
fáradhatatlan volt, nagy lelke-
sedéssel szervezte éveken át a 
Nagy Károly Matematikai Diák-
találkozót és a Nemzetközi Ma-
gyar Matematikaversenyt. Látva 
a szenvedélyességét, sok kolléga 

csatlakozott e nemes ügyhöz; 
így vált közösségi munkává a 
versenyek szervezése és szív-
üggyé az azokon való részvétel. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy 
egy-egy nemzetközi matema-

tika versenyen már kétszázan 
veszünk részt! Gyurival nagyon 
sok közös élmény kötött ösz-
sze. Bennem kitörölhetetlen a 
megbecsülés és tisztelet a mun-
kája, a családapai, a matematika 
tanári, a könyvet szerető, igaz 
magyar ember iránt, hiszen ő 
a szakmai életemnek is fontos 
része volt. Humora, rendkívüli 
munkabírása, szívóssága, kitar-
tása példaértékű marad. Halála 
váratlan és nagyon fájdalmas 
volt. Temetésén a Kárpát-me-
dencei matematikusok, diákjai, 
a matematikát neki köszönhe-
tően megkedvelők, és a barátai 
nevében búcsúztam tőle: „Hi-
ányzol majd, és nagyon sokszor 
velünk leszel még gondolataink-
ban, emlékeinkben. Ígérem, hogy 
szívünkben örökre megőrzünk. 
Megőrizzük intelmeidet, eszméi-
det és tovább megyünk az általad 
elkezdett úton, melyen te is  ott 
leszel velünk.”

Keszegh István

Szénássy Zoltán
Szénássy Zoli bácsit én már 

gyermekkoromban megismer-
tem, mert a szüleim kapcsolat-
ban álltak Szénássyékkal, s én 
gyakran játszottam Zoli bácsi 
két lányával. Ő nem csak meg-
becsült tanár volt, hanem re-
formátus presbiter is, és eljárt a 

magyar rendezvényekre. Gyerek 
volt még, amikor az 1938-as 
visszacsatoláskor látta Horthy 
Miklóst fehér lován bevonulni 
Komáromba. Példamutatóan, 
szenvedélyesen szerette a szü-
lővárosát, tisztában volt e nagy 
múltú város jelentőségével és 
szerepével a magyar történelem-
ben. A diákjait gyakran kivitte 
a temetőbe, és megmutogatta 
nekik az ott nyugvó jeles komá-
romiak sírjait, felhívta a figyel-
müket munkásságukra. Gyak-
ran hangoztatta: ma is írásban 
kell rögzíteni mindent, ami a 
magyarsággal történik, hogy az 
utódaink hitelesen ismerhessék 
meg a múltat. Amikor a történe-

lem lehetővé tette, hogy a máso-
dik világháború után jogtalanul 
betiltott Jókai Közművelődési 
és Múzeum Egyesületet újra 
lehessen alakítani, munkához 
látott. Annak idején a Madách 
Könyvesboltban üléseztünk, és 
az egyesület ma már ismét fon-
tos szerepet játszik Komárom 
életében.

Szénássy Zoltán céltudato-
san dolgozott városunk múltjá-
nak bemutatásán a belvárosban. 
Kezdeményezésére számos em-
léktáblát helyeztek el, az Anglia 
parkban obeliszk őrzi két komá-
romi várparancsnok emlékét az 
1848/49-es szabadságharc idejé-
ből, s a Duna-hídra vezető főút 
mentén Szent István királyunk 
lovasszobra áll.

Török Ágota

helyeztük a hangsúlyt, de az ot-
tani politikai berendezkedésben a 
beruházók megszólítása egy ösz-
szetettebb feladat, így a jövőben 
a városok együttműködésén túl a 
helyi nagykövetséggel is fontos a 
meglévő jó kapcsolat” – mondta 
Keszegh Béla alpolgármester. 
A kínai gazdasági fejlődés az 
utóbbi években ugyan csökkent, 
de még mindig sokszorosa az 
Európai uniós átlagnak, és kere-
sik a további lehetőségeket. „A 
turizmus területén is nagyok a 

lehetőségek, hiszen a társadal-
mi különbségek Kínában ugyan 
nagyok, de van egy nagyszámú 
tehetős réteg, aki szívesen utazik 
és költ. Komáromon kívül a tér-
ségből három főváros is köny-
nyen elérhető, ami ideális a tá-
volról érkezőknek” – tette hozzá 
Keszegh Béla.

A kapcsolattartás a jövőben 
folytatódik, a kínai város meg-
hívást kapott Komáromba, ami-
kor a küldöttségük személyesen 
is megismerheti a várost.

Kínai kapcsolatot 
épít Komárom
(Befejezés az 1. oldalról)

Ők mindnyájunk halottai
(Befejezés az 1. oldalról)
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A közelmúltban arról ér-
tesítették a városi rendőrség 
szolgálatot teljesítő járőreit, 
Petrík Dávidot és Ján Šudákot, 
hogy bejelentés érkezett egy Is-
potály utcai lakásból.

Egy lakó jelentette, hogy se-
gélykérő hangok hallatszanak az 
a szomszéd lakásból, melyben 
egy idősebb hölgy él. A kiérkező 

rendőrök megállapították, hogy 
a földszinti lakás ajtaja zárva 
van, ám ablaka résnyire nyitva, 
s ezen keresztül jutottak be a 
hölgy otthonába. A zárban lévő 
kulcscsal kinyitották a bejárati 
ajtót és kihívták a gyorsmentő-
ket, akik ellátták az idős hölgyet, 
majd további kivizsgálás céljá-
ból kórházba szállították őt. 

A Selye János Gimnázium 
a 2015/2016-os tanévben is 
folytatta azt a több száz éves 
hagyományt, melyet az egy-
kori komáromi jezsuita, majd 
bencés gimnáziumok diákjai 
és tanárai alapoztak meg. A 
tanulók nevelésében továbbra 
is három pillérre építünk: ma-
gyarság iránti hűségre, a más-
ság tiszteletére és a nagyfokú 
tudásra. Testvériskolai kap-
csolatokat tartunk fenn a bu-
dapesti Szent István Gimnázi-
ummal és a székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Gimnáziummal, 
tavaly nagyszabású hármas ta-
lálkozóval ünnepeltük együtt-
működésünk 10. évfordulóját.

Az elmúlt tanév több je-
lentős eseménnyel gazdagítot-
ta iskolánk krónikáját, melyek 
közül kiemelkedik a több, mint 
100 ezer euró értékű projekt, 

melynek keretében Nyitra Me-
gye Önkormányzatának anyagi 
támogatásával iskolánk udvarán 
többfunkciós műfüves sportpá-
lyát valamint profi minőségű 
futópályát létesítettünk.

A tantárgyi és sportver-
senyeken kiemelkedően szép 
eredményeket értünk el az el-
múlt tanévben. Sportolóink 
közül középtávfutó csapataink 
az országos döntőben 3., illetve 

5. helyen végeztek a Zavarská-
emlékversenyen, ahol a fiúk 
10x1000 méteren, a lányok 
5x800 méteren mérték ösz-
sze erőiket. Szintén országos 
döntőben szerepelt fiú röplab-
dacsapatunk, amely a kerületi 
1. helyezés után az országos 4. 
helyet is megszerezte. A lányok 
kézilabdában kerületi 2., kosár-
labdában pedig kerületi 3. he-
lyen végeztek. Egyéni atlétáink 
a kerületi döntőkben 7 dobogós 
helyet szereztek. 

Történészeink is kitettek 
magukért, a Gloria Victis törté-
nelmi vetélkedő 60 csapatos bu-
dapesti országos döntőjébe több 
csapatunk is bejutott, a legsike-
resebbek az országos 4. és 5. he-
lyen végeztek, ugyanezen meg-
mérettetés esszéíró versenyéről 
pedig 3. helyezéssel tért haza 
egy tanulónk.  A humán tantár-

gyak vonalán ezzel korántsem 
értek véget a sikerek, hiszen 
szavalóink a Tompa Mihály sza-
valóverseny országos döntőjén 
egy 1. helyet is szereztek, melyet 
még egy különdíj is kiegészített. 
Hasonló siker született a Szép 
magyar beszéd verseny országos 
döntőjén, ahol 1. és 3. helyen vé-
geztek diákjaink, a Jó szó szlovák 
nyelvű szavalóversenyen pedig 
szintén országos 1. helyet érde-

melt ki egy diákunk. Az Implom 
József helyesírási verseny orszá-
gos döntőjében  pedig 2. helyen 
végzett egy diákunk. Az idegen 
nyelvi olimpiákon német nyelv-
ből országos 3., spanyol nyelvből 
pedig országos 3. és 5. hellyel 
tértek haza tanulóink.  

A reál tantárgyak versenye-
iben diákjaink hagyományosan 
jól szerepelnek. Matematikából 
például összesen négy 3. helyet 
szereztek diákjaink, miközben a 
legmagasabb A kategóriában egy 
tanulónk az országos döntőben 
képviselte iskolánkat, ahol 13. 
lett. Fizikából négy kerületi 1. 
hely, valamint az országos dön-
tő 17. helye jelentette a legna-
gyobb sikereket. A legnagyobb 
áttörést az elmúlt tanévben a 
biológiának köszönhetjük, ahol 
egy országos 4. helyezés majd 
a rákövetkező válogatóverseny 

sikeres abszolválásának ered-
ményeként egy tanulónk részt 
vehetett a Nemzetközi Biológiai 
Diákolimpián Vietnamban. 

Az informatika területén is 
kiemelkedő eredmények szü-
lettek. Az iBobor országos in-
formatikai versenyen három ta-
nulónk is maga mögé utasította 
az egész országból induló többi 
versenyző 99 százalékát. Az 
Infoprog országos döntőjében 

a programozói kategóriában 1., 
ugyanúgy a felhasználói kategó-
riában is 1. helyen végeztek ta-
nulóink. A Zenit versenyen egy 
kerületi 2., valamint két kerületi 
3. hely lett tanulóink munkájá-
nak gyümölcse.

„Kisgimnazistáink” (azaz a 
nyolcosztályos gimnázium alsó 
tagozatának tanulói) is kitettek 
magukért, hiszen több elsőséget 
szereztek a korosztályos mate-
matika-versenyeken. Ezek közül 
kiemelkedik a járási matema-
tikai olimpia, ahol öt 1. helyet 
szereztek, amit egy kerületi 1. 
és egy kerületi 2. hely követett. 
A Pithagorasz verseny járási 
fordulóján két 1. hely született, 
majd a országos döntőben egy 
1. és egy 2. hely koronázta di-
ákjaink teljesítményét. Hason-
lóan szép eredmények születtek 
a Katedra versenyen, ahol két 
országos 1. hely került tanuló-
ink tarsolyába. Súlyát tekintve a 
legnagyobb siker a Zrínyi Ilona 
Matematikaversenyen született, 
ahol egy tanulónk a magyaror-
szági országos döntő 1. helyén 
végzett, és a TIT Kalmár László 
Matematikaverseny budapesti 
döntőjében is 2. helyezést ért el.

A felsoroltakon kívül már 
nem maradt idő és hely a spor-
tolók további járási és kerületi 
sikereinek, sem pedig az egyéb 
nem hivatalos tantárgyi verse-
nyek és háziversenyek győztese-
inek méltatására, pedig ezeken 
a további versenyeken legalább 
még egyszer ennyi szép ered-
mény és siker született, mint a 
fentebb felsoroltak. Ismerve ta-
nulóink tehetségét és iskolánk 
tanárainak munkáját, őszintén 
bízom benne, hogy ez a folya-
mat a következő években is ha-
sonlóan folytatódik majd.

A sikerekért természetesen 
köszönet illeti a diákokat, a fel-
készítő tanárokat, de ugyanak-
kor a szülőket is, akik évről évre 
sok tanulót íratnak be hozzánk 
– az elmúlt tanévben gimnázi-
umunknak 572 diákja volt, az 
idei tanévet pedig 595 tanulóval 
kezdhettük. Ez nagyon jó jel le-
het a jövőre nézve.

Andruskó Imre, igazgató

Életet mentettek 
a városi rendőrök

A Selye János Gimnázium egy éve – 2015/2016

Három kórus, 110 énekes, 
feledhetetlen élmények. Cím-
szavakban összefoglalva így 
jellemezhető az a koncert, mely-
nek hátterét Weißenfels és Ko-
márom húszéves testvérvárosi 
kapcsolat felvétele biztosította. 

A Concordia vegyes kar 
közreműködésével, Stubendek 
László polgármester aktív rész-
vételével került sor október 
3-án, a német újraegyesítés nap-
ján szervezett ünnepségre a he-
lyi kultúrházban. A weißenfelsi 
Langendorf kórus kapcsolata a 
komáromi Concordiaval, illetve 
annak elődjével, a Csemadok 
Kórussal immár több évtize-

des. Gyökerei egészen 1987-re 
nyúlnak vissza, kezdeményező-
je Erdmuthe Müller, helyi kar-
nagy volt, aki szintén megtisz-
telte jelenlétével az eseményt. 
A koncerten, az említett karok 
mellett ugyancsak bizonyította 
tehetségét a kifejezetten erre az 
ünnepre alakult Partnervárosi 
Kórus (Städtepartnerchor) is. A 
műsor fő különlegessége abban 
rejlett, hogy mind a Langendorf, 
mind a Concordia először 
előadta saját repertoárjának 
néhány gyöngyszemét, majd 
kiegészülve a jelen alkalomra 
létrehozott karral közösen éne-
keltek német, szlovák, magyar, 

és angol nyelven. Ahogy azt 
Stubendek István, a Concordia 
vegyes kar karmestere elmond-
ta, az eseményre a felkészülés és 
szervezés már csaknem fél évvel 
ezelőtt elkezdődött. „A kották 
kiválasztása közösen történt, 
majd a darabokat hónapokon át 
mindkét kórus önállóan tanul-
ta. Ezt követően, Németország-
ban, több napon át, egy együttes 
workshop keretében folytattuk az 
addigi munkát, finomhangoltuk 
majd mutattuk be a produkciót. 
Mindezt a weißenfelsi német új-
raegyesítési ünnepségek központi 
eseményeként.” 

Szitás Péter

Közös énekléssel a testvérvárosi kapcsolatokért

A városi hivatal egy kérdő-
íven keresztül szeretné kikérni 
a lakosok véleményét a város 
jövőjével kapcsolatosan. Ez-
zel közösen határoznák meg 
a fejlesztések irányvonalait és 
a jövő évi költségvetés priori-
tásait. Az elektronikus kérdő-
ív elérhető a város honlapján 
(www.komarno.sk)

„Komáromban rengeteg 
a tennivaló, a nemrégiben ösz-
szeállított hivatalos fejlesztési 
terv 500 millió eurónyi szükséges 
fejlesztést vázolt fel a következő 
években. Ezzel szemben a város 
éves költségvetése jövőre nem éri 
el a 21 millió eurót, és ennek az 
összegnek jelentős részét az in-
tézmények, iskolák, óvodák és 
szolgáltatásokra kell költeni. Az 
elméleti elérhető hitelkeret, ame-
lyet csakis a legindokoltabb ese-
tekben a fejlesztésekre bevonha-
tunk, maximum 10 millió euró 
magasságáig nyúlhat beleértve 
a már létező hitelállományt is.. 
Természetesen külső források 
bevonása is kulcsfontosságú, je-
lenleg több pályázati beadvány 
előkészítése is folyamatban van, 

amely több millió eurós fejlesztési 
lehetőségeket hozhat” – fogalma-
zott Fekete Tamás hivatalvezető.

„A számok jól mutatják, na-
gyon át kell gondolnunk, hogy 
mire költjük a város pénzét, és 
hatékonyan kell gazdálkodnunk. 
Ezért is szükséges közösen ösz-
szeállítanunk a költségvetés fon-
tosabb irányvonalait, hogy a ha-
tékony működés mellett a másik 
legfontosabb szempont a lakos-
sági igények figyelembe vétele le-
gyen” – tette hozzá Keszegh Béla 
alpolgármester.

A kérdőívben a lakosok té-
makörökben foglalva fejtheti 
ki véleményüket, ahol arra kéri 
őket, állítsák fel a fontossági 
sorrendet. Bár minden felvázolt 
területen akad tennivaló, mégis 
azt kell meghatározni, melyek 
a legsürgősebbek. A város költ-
ségvetését előreláthatólag már 
a novemberi ülésen is tárgyalja 
a képviselő testület, de a végső 
változat elfogadása valószínűleg 
decemberre marad. A korábbi 
években a folyó kiadások elfo-
gadása után döntöttek a fejlesz-
tések listájáról.

A lakosok véleményét kérik 
a költségvetés összeállításához
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„Ezt nem kérem, azt nem 
kérem, egy kis édességgel be-
érem“. Ugye sok szülő számára 
ismerős ez az étkezéssel kap-
csolatos „rigmus“? Talán nincs 
is olyan édesanya, édesapa, aki 
elmondhatná, hogy gyermeke 
mindent megeszik, semmit 
sem hagy a tányéron. Vajon 
hogyan étkeznek az iskolában 
a nebulók? Mi a kedvencük és 
mit nem hajlandók megenni? 
Erre (is) kíváncsiak voltunk. 
Németh Angelika szakácsnő 
osztja meg tapasztalatait olva-
sóinkkal.

– A gyerekek szívesen jön-
nek ebédre. Vannak köztük vá-
logatósak is, de többségük elfo-
gyasztja az ebédet, sőt, gyakran 
meg is dícsérik főztünket. Saj-
nos a levesből kevesen esznek. 
Az új, számukra ismeretlen éte-
lekkel szemben van némi bizal-
matlanság, de a pedagógusokkal 
együttműködve sikerül meg-

győzni őket, hogy adjanak esélyt 
a megismerésükre.

Mik a kedvenc ételek?
– A különféle tésztafélék, 

szaftos húsokkal. A zöldségek 
fogyasztására viszont nagyon 
nehéz rávenni őket, vélhetően 
otthon is keveset fogyasztanak 
ezekből. S a kedvencek közé tar-
toznak az édességek, a kakaós 
tésztát például minden héten 
megeszik. Van, aki összekeverné 
a szalonnás és cukros tésztát, s 
úgy fogyasztaná el. Szeretik és 
sokan isszák a tejet is. Szeretem 
a hivatásomat, egy szakácsnő 
számára mindig öröm, ha a tá-
nyér üresen érkezik vissza, mert 
ez bizonyítja azt, hogy jól dolgo-
zunk. Az étlap összeállításánál 
a vonatkozó előírások szerint 
járunk el, de természetesen fi-
gyelembe vesszük régiónk ét-
kezési szokásait és a gyermekek 
kedvenc ételeit is.

-batta-

A Selye János Gimnázium 
diákjai nem csak a tanulmá-
nyi, hanem a sportversenyeken 
is sikeresen szerepelnek – ezt 
mutatja a gimnázium Nyitra 
megye iskolái között elért 4. 
helyezése a sportversenyeken 
elért eredményei alapján.

A gimnazisták között vi-
szont találunk olyanokat is, akik 
rendkívüli eredményeket értek 
el az iskolán kívüli sporttevé-
kenységeken is.

JAKUBEK ÁDÁM (I. D) a 
szeptember 17-24. között Szer-
biában, Knjaževac városában 
megrendezett GPC erőemelő vi-
lágbajnokságon ért el rendkívüli 
sikereket. Ádám a TEEN 1 kate-
góriában (13-15 éves korosztály) 
100 kg alatti versenyzői között 
indult komplett erőemelésben. 
A versenyszám három részből 
állt. Guggolásban Ádám 160 

kg-ot bírt el, fekvenyomásban 
107,5 kg-ot nyomott ki, felhú-
zásban pedig 195 kg-ot sikerült 
felemelnie – mindhárom ered-
ménnyel európai rekordot dön-
tött. Összetettben a 462,5 kg-al 
Ádám az első helyen végzett. 

KoczKÁS DÁVID (II. 
A) kenusunk a szegedi Olimpi-
ai reménységek versenyén ért 
el kiemelkedő sikereket szep-
tember 23-26 között, ahol több 
versenyszámban is indult. C1 
kategóriában 1000 méteren első, 
200 méteren második helyezést 
ért el. C2 kategóriában, vagyis 
párosban 1000 és 500 méteren 
második, 200 méteren pedig 
harmadik helyen végzett. 

Mindkét fiúnak szívből gra-
tulálunk és további sok sikereket 
kívánunk!

Vajányi orsolya, 
a Selye Gimnázium tanára

Komáromi sportoló sikere Pozsonyban és Győrben
Nemrégiben rendezték meg Pozsonyban a Szlovák Triatlon 

bajnokságot, melyen hatalmas volt a részvétel. A megmérettetés 
szenior kategóriájában komáromi siker született: a bajnokság 
győztese Ambrus Alexander lett, aki egy további szép ered-
ménnyel is büszkélkedhet. Győrben ugyanis – úgyszintén ebben 
a kategóriában – ő lett a nemzetközi triatlon bajnokság győzte-
se, maga mögé utasítva versenytársait. Ambrus Alexandernek 
mi is szeretettel gratulálunk.

l Villanyszerelő. 0908/415 657.
l Köműves segédet keresünk. Tel.: 
0905/450 570.
l Kiadók vállalkozói helyisé-
gek 20m2+22m2, ár: 210 Eur/
hónap+energia, kedvező fekvés. 
Tel.: 0917/523 115.
l Felveszünk ügyes pincért a Feke-
te Kutya vendéglőbe. Tel.: 0915/892 
788, 0908/778 637.
l Felveszünk családi ház körüli 
munkára munkást (lehet nyugdíjas 
is). Tel.: 0915/892 788
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450 
570, 0948/622 051.

l Kiadó 10x10 m helyiség, garázs, 
raktár, műhely. Tel.: 0911/705 087.
l Eladó 400 km futott 4 drb 
téligumi Debika 165/70R13 fel-
nikkel 4x98x58,5 pl. Favorit. Tel.: 
0915/105 658.
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.

Újszülöttek
Bertók Krisztína Cintia, Marcelháza; Bezúrová Mira, Gúta; 

Czeglédi Petra, Komárom; Sörfőző Maya Mária, Komárom; Borsányi 
Orsolya, Bogya; Miček Martin, Černík; Soóky Lilien, Perbete; Szeber 
Krisztofer, Csicsó; Kinczer Cintia, Komárom; Kováčová Alisa, 
Ógyalla; Szabó Annabella Sára, Komárom; Vida Fruzsina, Komá-
rom; Slamová Evelyn, Naszvad; Szalai Olivér, Csallóközaranyos; Kiss 
Kálmán Levente, Negyed; Németh Sofia, Kőhídgyarmat; Ondrušek 
Noé Tamás, Őrsújfalu, Zvončár Marcell, Bruty; Horňáková Nela, 
Vágselye; Verseghi Adrián, Perbete; Rajková Lea, Naszvad; Szabó 
Alexa, Lakszakállas; Strúhárik Michelle, Ifjúságfalva; Tolvaj Rebe-
ka, Komárom; Očkai Nina, Oroszka; Csóka Máté, Pačérok; Sárközi 
Szabolcs, Szentpéter; Dolánová Cyntira, Ógyalla; Ďumbier Tomáš, 
Komárom; Chudá Adriana, Búcs; Vanek Benjamin, Nyitra; Győrfy 
Attila, Komárom; Jenovai Carmen Amira, Kiskeszi; Fazekaš Leo, Ko-
márom; Rácz Johanna, Lakszakállas; Kósová Rebeka, Vék; Sádovsky 
Viliam, Érsekújvár; Vörös Dorka, Komárom; Czékus Tamás, Laksza-
kállas; Melišová Nikola, Nagykér; Nagy Enikő, Szentpéter; Hrdlovics 
Rebeka, Nemesócsa; Tóth Karolin, Gúta; Szutyáni Natali, Pered; 
Nyári Linda, Ógyalla; Csiba Dorina, Komárom  

Házasságot kötöttek
Bese László és Pákozdi Anita; Fábrik Mikuláš és Hegedűšová 

Henrieta; Kollárik Gabriel és Bendíková Gabriela; Mészáros Ferenc 
és Valkovičová Eva

Elhunytak
A 72 éves Jurčinová Zuzana, Hetény; a 75 éves Németh Jolán, 

Komárom; a 79 éves Krátka Margita, Komárom; a 88 éves Tkáčiková 
Alžbeta, Szentpéter; a 88 éves Jezso Imre, Gúta; a 79 éves Otyepka 
József, Komárom; a 87 éves Pinke Etela, Csicsó; a 81 éves Horváth 
Irén, Madar; az 55 éves Paulis Edit, Kurtakeszi; a 80 éves Plechová 
Margita, Komárom; az 56 éves Takácsová Jana, Gúta; a 86 éves Lu-
kács Ilona, Nagykeszi; a 82 éves Raisová Eva, Komárom; a 91 éves 
Jarosová Irena, Komárom; a 92 éves Fűri Mária, Gúta; a 63 éves 
Vechter Ján, Komárom

MEGEMLÉKEZÉS
2016. október 25-én volt egy esztendeje, 

hogy végleg elhagyott bennünket a szeretett 
férj, édesapa és nagyapa,

Štefan LABUDA
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá 
ezen a szomorú évfordulón.

A szívében fájdalommal emlékező felesége és családja

Selyés diákok nem mindennapi sportsikerei

Mit és hogyan esznek gyermekeink?

Rendkívül emelkedett 
hangú, ünnepélyes, megható 
és színvonalas emlékestet ren-
dezett Komáromban a Szé-
chenyi István Polgári Társu-
lás, a Jókai Közművelődési és 
Múzeum Egyesület, valamint 
a csemadok komáromi helyi 
szervezete az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc 
60. évfordulója tiszteletére, 
2016. október 17-én. A Duna 
Menti Múzeum (Kultúrpalo-
ta) díszterme már percekkel az 
előadás előtt zsúfolásig meg-
telt az érdeklődőkkel, komá-
romiakkal, érsekújváriakkal, 
pozsonyiakkal, de sokan jöttek 
Magyarországról is. 

Az ünnepi emlékestet sze-
mélyes jelenlétével megtisztelte 
Szlovákia magyarországi nagy-
követ-asszonya, Czimbalmosné 
Molnár Éva és a dél-komáromi 
városi önkormányzat tanácsosa, 
Hamrák Zsófia, valamint több 
közéleti személyiség.

Az emlékezés műsorát 
Tarics Péter szerkesztette és ren-
dezte. Magyarországi és felvidé-
ki művészek léptek a közönség 
elé, produkcióikat több alka-
lommal percekig tartó vastaps-
sal köszönte meg a közönség.

Nemcsák Károly Jászai 
Mari-díjas érdemes művész, a 
budapesti József Attila Színház 
igazgatója, Szép Ernő Imádsá-
gával és Wass Albert „A bujdo-
só imája” című művével lépett a 

közönség elé, katartikus élményt 
nyújtva előadásával. Jókai Anna 
Kossuth-nagydíjas írónő a tőle 
már megszokott sziporkázó szó-
noklatával, 1956-os személyes 
élménybeszámolójával lopta be 
magát a közönség szívébe. A 
jövőre 85 éves írónő ismét hi-
tet, önbizalmat adott a felvidéki 
magyar közönségnek, ezúttal 
hatodik alkalommal tartott elő-
adást Révkomáromban. Dráfi 
Mátyás Jászai-Mari-díjas érde-
mes művész Petőfi „Az apos-
tol” című művének részletét, 
valamint Tarics Péter legújabb 
1956-os díjnyertes színdarabjá-
nak záróakkordját tolmácsolta 
a közönségnek, művészi esz-
közökkel erősítve Jókai Anna 

mondanivalóját. Boráros Imre 
Kossuth-díjas színművész Pető-
fi „Magyar vagyok” című versét 
tolmácsolta a hallgatóságnak, 
rendkívül szuggesztíven, mai 
magyar hitvallással fűszerezve. 
Bősi Szabó László Aranykoszo-
rú-díjas énekművész a „Rákóczi 
megtérése” című dalt adta elő, 
és – Tarics Péter zongorakísé-
retével – hatalmas sikert ara-
tott a Bánk bán híres „Hazám, 
hazám…” című áriájával, ami 
lényegében már a „harmadik 
nemzeti imánk” lett az elmúlt 
évtizedekben. Mészáros Ta-
más énekművész szintén nagy 
sikert aratott Koltay Gergely 
„Elmenni messze…” és az „Új-
kori hídavatás” című 1956-os 

dalainak tolmácsolásával. Tarics 
Péter Márai Sándor „Mennyből 
az angyal” című 1956-os ver-
sével csalt könnyeket a jelen-
lévők szemébe. A Concordia 
vegyeskar – Stubendek István 
karnagy vezetésével – Kodály 
Zoltán-Petőfi Sándor „A ma-
gyar nemzet”, Tóth Péter-Dzsida 
Jenő „Lángok” című művét adta 
elő gyönyörűséges szólamokkal, 
illetve a „Hiszek Magyarország 
feltámadásában” egy részletét 
és meghallgathattuk. Az est – a 
Concordia tolmácsolásában – a 
Szózattal kezdődött és a Him-
nusszal fejeződött be. 

Fellner István
Fotó: Krűger Viktor

Katartikus 1956-os emlékest Komáromban

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájdalommal megtört szívvel mondunk 

köszönetet a rokonoknak, szomszédoknak, 
ismerősöknek és mindazoknak, akik október 
18-án elkísérték utolsó útjára a révkomáromi 
katolikus temetőbe a szeretett feleséget, édes-
anyát, nagymamát és dédnagymamát

NÉMETH Jolánt,
aki életének 75. évében türelemmel viselt hosszú betegség 
után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Köszönjük, hogy a részvét őszinte szavaival, koszorúkkal 
és virágokkal enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.

A gyászoló család



Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is! 
www.tvkomarno.sk, www.youtube.com/mstvkn, www.facebook.com

2016. október 26. 5

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

Hľadáme komunikatívnych ľudí s perfektnou znalosťou maďarského jazyka 
do nového obchodného projektu v Maďarsku

Olyan kommunikatív munkatársakat keresünk egy új üzleti projekthez 
Magyarországon, akik tökéletesen ismerik a magyar nyelvet

Ponúkané pozície–Ajánlott pozíciók

Plat: od 800–1 200 eur/mesačne+kariérny postup a bónusy
Fizetési feltételek: havi 800–1 200 euró+előmeneteli lehetőség+bónusz

Ubytovanie v Maďarsku (Budapest) podľa potreby zaistíme.
Szállást Magyarországon (Budapesten) szükség esetén biztosítunk.

Životopis pošlite na mailovú adresu: bakay@seznam.cz
Önéletrajzát a bakay@seznam.cz email címre várjuk

 Telefón: +421 910 445 060

Tlmočník–Tolmács      Obchodný zástupca–Üzletkötő
Pracovník back officu–Back office, irodai munkatárs

Újonnan nyílt élelmiszerüzlet Ímely községben
A COOP Jednota 

Komárno, Fogyasztási Szö-
vetkezet tudatja a tisztelt 
vásárlókkal, hogy Ímely köz-
ségben 2016 szeptember 
16-án megnyitotta újonnan 
átépített és berendezett 
élelmiszerüzletét, ahol szé-
les választékban kínál élel-
miszert és tisztítószereket. 
Ezt a beruházást a szövetke-
zet saját forrásból fedezte. 

Szeretettel várjuk Ked-
ves vásárlóinkat!  Jöjjenek 
és győződjenek meg kíná-
latunkról! Célunk az Önök 
elégedettsége!

Az üzlet a hét minden napján, 
szombaton és vasárnap is nyitva tart!

   Az épületben bérbeadásra kínálunk 
külön bejárattal rendelkező 61 m2 alapterületű helyiséget

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

A PRo ARte DAnuBII Polgári társulás 
szeretettel meghivja Önt, családját és barátait egy művészeti 

eseményre a komáromi Limes Galériába, átKeLŐ cimmel
A megnyitó időpontja: 2016. okt. 29, szombat, 16.00 óra

A Napút Művészeti Akadémia alkotó közössége arra keresett 
válaszokat, mit adhat egymás számára Kelet és Nyugat. A ké-
pek előremutató, gyógyító szándékkal kísérelik megformálni 
az egyes népek, kultúrák és vallások magasabb szintű szellemi 
találkozását. A kiállítást Oravecz Péter költő nyitja meg.

A TIMOTEUS n.o. pályázatot hirdet a
Komáromi idősek otthona és az egész évi 

bentlakásos Specializált intézmény
igazgatói helyének betöltésére

Szakmai alkalmasság:
– másodfokú főiskolai végzettség 
– legalább 5 év szakmai tapasztalat, 
 minimum 2 év vezetői beosztás
Egyéb kritériumok és elvárások:
– a munkavégzés feltételének törvényes jogosultsága
– erkölcsi feddhetetlenség
– vezetői tapasztalatok
– jó szervezési és kommunikációs készség
– önálló szakmai döntéshozatali képesség, rugalmasság, 
 megbízhatóság, kreativitás 
– a szlovák és magyar nyelv ismerete szóban és írásban
– német vagy angol nyelvtudás 
– számítógépes ismeretek - MS-Windows
Előny a pályázó számára:
– pályázatok írásával kapcsolatos tapasztalatok
– szociális, gazdasági és munka-jogi alapismeretek
– B típusú vezetői jogosítvány
A benyújtandó dokumentumok jegyzéke:
– szakmai alkalmasságot és egyéb kritériumokat 
 igazoló okiratok hitelesített másolata
– 3 hónapnál nem régebbi keltezésű 
 hatósági erkölcsi bizonyítvány
– egyéb szakmai oklevelek, tanúsítványok
– becsületbeli nyilatkozat 
 a munkavégzés feltételének törvényes jogosultságáról

A szükséges dokumentumok eredetijét (hiteles fénymásolatát) 
a pályázó a pályázat lebonyolítása előtt küldje el.

A benyújtandó kérvényhez csatolja az alábbiakat:
– pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre
– szakmai önéletrajz
– írásban előterjesztett szakirányú koncepció 
 a megpályáztatott munkakörre
– beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak 
 felhasználásához a pályázati időszak alatt a T.t. 122/2013-as 
 számú adatvédelmi törvény 11. §-a 4. bekezdése értelmében
– a helyi egyházközség lelkészének ajánlása

Az érdeklődők írásban jelentkezhetnek 
2016. november 15-ig az alábbi címen: 

TIMOTEUS n.o. Jókaiho 34, 945 01 Komárno
Kapcsolattartó személy: 

PhDr. Buzala Szilvia, igazgató, mob.: 0905 963 045

Bach koncert a református templomban
A magyarországi Reformáció Emlékbizottság – melynek 

elnöke Orbán Viktor miniszterelnök – szervezésében, a Refor-
máció 500. évfordulójára való emlékezés rendezvénysorozatá-
nak keretében több Kárpát-medencei neves város mellett (Pécs, 
Sopron, Brassó, Pápa, Békéscsaba, Debrecen, Szeged, Szabadka) 
Komáromban is előadásra kerül a református templomban (Jó-
kai utca 31.) a Magyarországi Evangélikus Egyház Lutherania 
Énekkara és a Budapesti Vonósok előadásában J. S. Bach h-moll 
miséje. Az időpont október 29-e, szombat, 17 óra. A  belépés 
díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk

Ruhagyűjtés a rászorulók számára
A Komáromi Városi Hivatal Szociális Osztálya idén is gyűj-

tést szervez hajléktalanok és más rászorulók részére. A követke-
ző, a hideg időjárás ellen védő dolgokra lenne szükség: mackó-
nadrág, jégeralsó, meleg pulóver, téli kabát, meleg cipő, csizma, 
alsónemű, zokni, paplan, párna, pokróc, sapka, sál.

Kérjük a tisztelt adományozókat, hogy kizárólag a fent em-
lített dolgokat hozzák átvételre.

Az adományokat Komáromban, a Panoráma szálló mellett 
található, fabarakknak nevezett épület raktárhelyiségben vesz-
szük át szerdánként 10 és 16 óra között, valamint szombaton 8 
és déli 12 óra között.

Az adományozással kapcsolatban telefonon is érdeklődhet-
nek a 0949 240 048-as, valamint a 0904 546 569-es számon Tóth 
Annánál. Szíves közreműködésüket és az adományokat előre is 
köszönjük!

Magyarország angyali, apostoli Szent Koronája
A Szent Korona

Könyvbemutató előadás a Borozóban
Előadó: Varga Tibor

Helyszin: Európa udvar, október 31, hétfő, 18 óra
Balogh Tomi emlékest

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma nyitrai állami 
Levéltár nyitraivánkai, Komáromi Fióklevéltára szeretettel 

meghívja Önöket

NYÍLT NAPJÁRA
„A Komáromi Fióklevéltár a 21. századi egyesített Európában“- 

című kiállításra, Szlovákia EU-s elnöksége alkalmából
2016. november 5., (szombat) 9.00 – 17.00 óráig

Cím: Várút 2, 945 05 Komárom, tel.: 035/790 39 30 34
e-mail: archiv.nr.kn@minv.sk

Az Irinyi János országos Középiskolai Kémia-
verseny meghirdetése a 2016/2017-es tanévre 

a szlovákiai magyar középiskolák részére
A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok 

Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya segítségével Szlovákiá-
ban tizenötödik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 49. 
Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2016/2017-
es tanévre.

Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlo-
vákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló 
(országos forduló Szegeden) írásbeliből és gyakorlatból áll. 

A versennyel kapcsolatos további információ 
a www.kokel.mke.org.hu oldalon található.

Gyertek közénk!
A Komáromi Spartacus 
Bírkózó Klub várja ovisok és 
kisiskolások jelentkezését a 
kettes lakótelepen lévő Sza-
badság utcai tornatermében 
zajló edzésekre. Lévai István 
Európa bajnok mellett a jövő 
bajnokai is szeretettel várják 
az érdeklődőket.
A 2005 és 2010 között született 
lányok és fiúk edzései ked-
den és csütörtökön, 16 órától 
17.30-ig zajlanak. Az 1999 és 
2004 között született sportolni 
vágyó fiatalok edzései minden 
munkanapon 16-tól 18 óráig 
tartanak. Edzők: Dr. Kúr Kár-
oly klubelnök és Csóka Krisz-
tián edző. Telefonon is érdek-
lődni lehet: 0905 116 341.


