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Alapítva 1849-ben

Az 1956-os forradalom 
60. évfordulójáról emlékez-
tek meg a Selye János Gimná-
ziumban, amelyre az intéz-
mény aulájában, a tíz évvel 
ezelőtt felavatott emléktáblá-
nál került sor. 

Az ünnepséget Andruskó 
Imre, a gimnázium igazgató-
jának köszöntője nyitotta meg. 
A megemlékezésen részt vett 
Tarics Péter, valamint PaedDr. 
Körtvélyesi Piroska, egykori 
pedagógiai iskolás végzős, aki 
beszédében visszaemlékezett a 
komáromi eseményekre.  

„Nem hagytuk magunkat 
félrevezetni, a magyar forradal-

mat elítélő nyilatkozatot nem 
írtuk alá, mindnyájan kivonul-
tunk a teremből, és vártuk a 
következményeket. Elhatároz-
tuk, hogy dacból nem fogunk 
az órákon felelni.

 Mivel nem írtuk alá a nyi-
latkozatot, SZISZ (Szocialista 
Ifjúsági Szövetség) egyenruhá-
ban kellett ballagnunk, végig-
vonulva a városon, énekelve, 
és a Gottwald-szobornál kellett 
elhelyeznünk virágainkat, mi-
vel a Jókai-szobornál tilos volt 
megállnunk. A kötelező balla-
gás után este titokban a Jókai-
szoborhoz is vittünk virágot.”

A gimnáziumban 1956. 

októberében lejátszódó ese-
ményekről, valamint Gáspár 
Tibor akkori pedagógusról 
Molnár Rudolf, jelenlegi ne-
gyedik osztályos tanuló em-
lékezett meg. A forradalom 
kitörésének harmadik napján, 
október 25-én a gimnázium 
végzős diákjait összehívták 
az iskola aulájába, hogy ott 
megszavazzanak egy nyilat-
kozatot, mely elítélte a magyar 
ellenforradalmat és követelte 
annak fegyveres leverését. A 
gimnázium diákjai megtagad-
ták az akkori rendszer által 
elvárt „hűségnyilatkozat” elfo-
gadását.

A megemlékezésen köz-
reműködtek a gimnázium 
diákjai, Nagy Csomor István, 
Csóka Dávid, Fehér Dalma és 
Török Máté. A megemlékezés 
végén sor került az aulában 
elhelyezett emléktábla megko-
szorúzására.

Az 1956-os komáromi 
események kiemelkedő jelen-
tőségűek, hiszen hasonló, kö-
zös fellépésre ritkán került sor 
a Felvidéken a magyarországi 
forradalom kapcsán. 

Vajányi Orsolya, 
a gimnázium tanára

Az 1956-os forradalomra emlékeztek

Hosszú évek elhanyagolt 
állapota után fokozatosan 
megszépül a város egyik 
szimbolikus épülete. Kívül 
és belül is fontos munkála-
tok valósultak meg idén 200 
ezer euró közeli összegben. 
A restaurátorok régi fényébe 
varázsolták a Megyeháza be-
járatának homlokzatát.

Már második éve való-
sulnak meg jelentős felújítási 
munkák a belváros egyik meg-
határozó történelmi épületé-
ben. Tavaly a műemlékvédők 
bevonásával a földszint egyik 
szárnyát újították fel 53 ezer 
euró értékben. Megmentették 
a korábban leragasztott fapad-
lót, felújították a vezetékeket 
és a falakat, a szociális helyisé-
gek is átváltoztak.

A munka idén folytatódott, 
a földszint másik, nagyobb 
szárnya 130 ezer euróból újult 

meg a korábban elkészített, 
kötelező műemlékvédelmi ta-
nulmány előírásai alapján. A 
belső felújítás egy lépcsőzetes 
folyamat része, amely az ottani 
bérlők tevékenységéhez igazo-
dik. A folytatás a felső szinte-
ken a képviselők döntésének 
függvénye. 

Az idei évben az épület 
leglátványosabb része, a bejá-
rat homlokzata is megújult. A 

69 770 eurós munkát három 
hónap alatt végezték Csütör-
töki András restaurátor veze-
tésével, akinek cége (RENON 
kft.) közbeszerzés során került 
kiválasztásra. Hozzá és csapa-
tához köthető többek között 
az erőd két kapujának, a Szent 
András templom külső szob-
rainak, valamint a Szenthá-
romság szobor restaurálása is.

„Hosszú évekig nem kaptak 
elég figyelmet az épített örök-
ségeink, de az elmúlt években 
sikerült végre elindítani több 
folyamatot. Az erőd kaszárnya-
épületének tetőszerkezete meg-
újult, a Megyeháza már máso-
dik éve szépül és remélhetőleg 
folytatódik, de a Tiszti Pavilon 
kihasználatlan részein is fontos 
felújítások voltak” – fejtette ki 
Stubendek László polgármes-
ter. „Sok még a tennivaló, saj-
nos nagyon elhanyagolták a 

város értékeit. Gondoljunk csak 
a poliklinkára, amely a korábbi 
gondatlanság miatt több milli-
ós beruházást igényel, de ezen 
is dolgozunk.”

Az ősz folyamán a Tiszti 
pavilon hátsó részébe, a ko-
rábbi Medicina egészségügyi 
központ részébe átköltözött a 
városi hivatal három főosztá-
lya a korábbi „Baťa udvarból”, 
ahova a nemsokára a szabad-

időközpont kerül. A Tiszti pa-
vilon épületében több mint 50 
ezer eurós összegben végeztek 
el munkálatokat, de közmun-
kások bevonásával nyáron a 
belső színpad és környéke is 
megszépült. Egyes részek be-
áztak, a nyílászárók hiányoz-
tak és elkorhadtak, több he-
lyen potyogott a vakolat.

„Ez a rész hosszabb ideje 
csak kis részben volt kihasz-
nálva, nem jelentkezett bérlő. 
A hivatal egy helyre költözte-
tésével szinte teljes a történelmi 
épület kihasználtsága. A városi 
hivatal is jobb körülmények kö-
zött tud dolgozni és a lakosokat 
fogadni. Könnyebb az egyes 

osztályok közti kapcsolattartás, 
közös tárgyalótermet kaptak az 
egyes főosztályok a munkaérte-
kezletekre, amitől hatékonyabb 
munkát várunk. Az épület kö-
zelében parkolóhelyek is van-
nak, így a lakosoknak is ké-
nyelmesebben elérhetőek ezek 
a főosztályok” – tette hozzá 
Keszegh Béla alpolgármester. 

A Megyeháza külső részé-
nek felújítása a jövőben folyta-
tódhatna, a hivatal költségve-
tés tervezete szerint a bejárat 
két oldalán található homlok-
zat újulna meg jövőre. Ezzel 
kapcsolatosan a végső döntést 
a képviselők mondják ki a 
költségvetés elfogadásakor.

Megújult a megyeháza bejáratának homlokzata

Késő barokk és klasszicista stílus
A megyeháza eredeti formájában az 1798-as eszten-

dőben, késő barokk stílusban épült fel. Első átépítésé-
re 1813-ban került sor, amikor a klasszicista építészeti 
stílus jellegzetes formái jelentek meg rajta. A 19. század 
80-as éveiben kapta meg mai homlokzati megoldását.

Október 15-én megtar-
totta tizenkettedik tagsági 
összejövetelét a Selye János 
Gimnázium dísztermében a  
Komáromi Magyar Gimnázi-
um Öregdiákjainak és Taná-
rainak Baráti Köre. 

A szép számban megje-
lent öregdiákok először a mai 
gimnazisták Stirber Lajos által 
összeállított kis zenés műso-
rát, majd a versmondó Nagy 
Ferencet tapsolták meg. Ez-
után hangzott el Langschadl 
Istvánnak, a kör elnökének, 
és Andruskó Imrének, a gim-
názium igazgatójának köszön-
tője.

Langschadl István: Lassan 
befejeződik ez az esztendő is, 
így számba vehetjük, mit si-
került megvalósítanunk 2016-
ban. A baráti körnek kb. 300 
fizető tagja van, természetesen 

nem csak városunkban. Cé-
lunk az idén az volt, hogy tart-
suk meg, ami jó, és fiatalítsunk.  
Szerencsére öt új, korukat 
tekintve is reményt keltő tag-
gal sikerült bővülnünk, olya-
nokkal, akik segítik az öttagú 
vezetőség (Langchadl István, 
Viola Pál, Slančík Zsuzsanna, 
Fehér Erzsébet és Kalácska 
József) munkáját. Eredményes 
volt az ez évi családi napunk 
abból a szempontból is, hogy 
részt vett rajta a Selye János 
Egyetem három végzős hall-
gatója, és megtapasztalhatta, 
milyen hasznosak és fontosak 
az ilyen összejövetelek. Érde-
kességként megjegyzem: egyik 
vendégünknek feltűnt, hogy 
„csupa pozitív kisugárzású” 
résztvevőt látott ünnepélyes 
eseményünkön.

bgy

Megtartani a jót és fiatalítani

Felvételünkön a megyeháza régi, illetve a szépen felújított 
homlokzata

A Komáromi Városi Hi-
vatal ezekben a napokban be-
fejezte - a végrehajtóhoz való 
elküldés előtt, - a 2013, 2014 
és 2015-ös évi elmaradt kom-
munális illeték befizetésére 
felszólító felhívását.

Több mint 5500 polgárnak 
szólnak a levelek, azoknak, 
akik nem fizették be az illeté-
keket. Emiatt több mint 500 
ezer euró hiányzik a városi 
kasszából. A városi hivatal ily 
módon figyelmezteti adóssá-
gukra a lakosokat, még azelőtt, 
hogy a végrehajtón keresztül a 
bírósághoz fordulna és végre-
hajtók segítségével hajtaná be 
az elmaradásokat-nyilatkozta 
lapunknak Bohumír Kóňa, a 
hivatal gazdasági főosztályá-
nak vezetője:

- Ez a felhívás, figyelmezte-
tés, a jószándék megnyilvánu-
lása a városi hivatal részéről, 
hiszen ezt egyetlen törvény 
sem írja elő. A hivatalnak tör-
vényből adódóan kell behajta-
nia az elmaradásokat, ez tehát 
kötelessége. Ha nem így lenne, 
akkor a kommunális hulla-
dékkal kapcsolatos anyagi ter-
heket a városnak kéne kifizet-
nie a nem fizetők helyett, vagy 
pedig az illeték összegének az 
emelésére kényszerülne. 

A Komáromi Lapok ha-
sábjain szólítjuk fel a lakoso-
kat, hogy saját érdekükben 
működjenek együtt a városi 

hivatallal s mielőbb reagálja-
nak a felhívására, melyet a hi-
vatal munkatársai személyesen 
kézbesítettek. Ha valaki nem 
vette át a felhívást, ismételten 
elküldtük neki postán. Tudni 
kell, hogy a hivatal arra a cím-
re juttatja el a levelet, amely 
cím a hivatalos nyilvántar-
tásban szerepel, a törvénnyel 
összhangban. Mihamarabb el 
kell jönni a hivatal adó-és il-
letékügyi osztályára, amely a 
Tiszti pavilon első emeletén 
működik, a 18-as ajtót kell ke-
resni.

Készpénzben vagy bank-
kártyával is lehetséges a  be-
fizetés, de mód nyílik a rész-
letfizetésre is, s ezzel el lehet 
kerülni a végrehajtást. Fontos 
információ az is, hogy a vá-
rossal történt megállapodás 
után a polgár csak azt az ösz-
szeget fizeti ki, mellyel tarto-
zik. Amennyiben az idei év 
november végéig nem teszi 
meg, számolnia kel azzal, 
hogy a végrehajtó útján törté-
nő behajtás drága lesz, mivel 
a végrehajtók 100 és 200 euró 
közti költségeket számítanak 
fel. Innen már nincs visszaút, 
csak befizetni - az illetéknek 
akár csak egy kis részét is – s a 
pénz a város számlájára kerül, 
a végrehajtónak szánt nagy 
összeggel is, amely összeghez 
azonban a városnak már nin-
csen köze.

Elmaradása van? 
Működjön együtt a várossal, 
hogy elkerülje a végrehajtást
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A Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége 
(SZMPSZ) egyik legfonto-
sabb feladatának tartja az 
iskolák érdekképviseletét a 
szlovákiai magyar közösség 
sajátos oktatásügyi kérdései-
ben. Ehhez elengedhetetlen, 
hogy pontos, aktuális infor-
mációkkal rendelkezzünk az 
oktatási intézményekről.

Az adatok frissítése cél-
jából felkértük a szlovákiai 
magyar alapiskolák igazgatóit, 
tegyék hozzáférhetővé az idei, 
2016/17-es tanévre vonatko-
zó szeptember 15-én rögzített 
tanulói létszámokat. Szövet-
ségünk évek óta rendszeres 
statisztikai kimutatást készít a 
hivatalos beiratkozásokat kö-
vetően, amelyről tájékoztatja a 
közvéleményt.

Összehasonlítottuk a be-
iratkozási adatokat a valós lét-
számokkal, amelyek helyen-
ként eltéréseket mutatnak. A 
jövő tervezése szempontjából 
a pontosított (járási, megyei 

lebontásban is kimutatott) 
számadatok további elemzé-
sekre ösztönzik az SZMPSZ 
munkatársait, valamint régi-
ók szakembereit. Az SZMPSZ 
forrás alapján jelentős elté-
rés mutatkozik a 2016-ban 
beíratott tanulók és a 2016. 
szeptember 15-én regisztrált 
első évfolyamot megkezdett 
tanulók létszáma között.  A 
hivatalos hazai beiratkozás 
időpontjában (április 1 – 30.) 
között 3 402 diákot írattak ma-
gyar tanítási nyelvű alapiskola 
1. évfolyamába és 135 diákot a 
0. évfolyamba.  

Jelenlegi összesített ada-
taink szerint a  2016/2017-es 
iskolaévben az 1. évfolyamot 
3 822 elsős tanuló, a  nulladik 
évfolyamot pedig 300  tanuló 
látogatja. Ez optimizmusra ad 
okot, hisz a 2015/2016-os is-
kolai tanévet 3575 elsős tanuló 
és 372 0. évfolyamos tanuló 
látogatta. 

Jókai Tibor
az SZMPSZ elnöke

Egy fél évszázad emberi 
léptékkel mérve óriási idő. 
Különösen, ha olyan emberi 
közösségről van szó, melyet 
nem valamely intézmény 
pénzel, hanem a zene és egy-
más szeretete tart össze a 
történelem embert próbáló 
örvénylései ellenére is.

Vajon mi a magyarázata, 
hogy az 1966-ban alapított Ko-
máromi Kamarazenekar ma is 
muzsikál? Az alapító tagok kö-
zül sokan nem élnek már, de 
mindig jöttek helyükbe újak. 
Ez a témája emlékező-ünnep-
lő írásunknak, amely az egyik 
alapító tag, Stirber Lajos nyu-
galmazott zenetanár, karnagy, 
Kodály Zoltán magyar hagyo-
mányokból kinövő, egyetemes 
érvényű tanításának követője 
segítségével született meg úgy, 
hogy közben lapozgattuk a ju-
biláns együttes krónikáját. 

Stirber Lajos: – Bevezetés-
ként, hogy láthassuk, milyen 
hagyományokra épült az ötven 
éve alapított kamarazenekar, 
Dobi Gézát, a zenekar alapí-
tóját idézem: „A történelem fo-
lyamán Komáromnak mindig 
kiemelt stratégiai szerepe volt. 
Az itt állomásozó hadak életé-
ben a katona zenekarok fontos 
szerepet töltöttek be. Az 1848-
49-es szabadságharc idején 
például Klapka generális zené-
szeinek nem kisebb személyiség 
volt a „direktora”, mint Egressy 
Béni, a Szózat és a Klapka-in-
duló szerzője, az Erkel-ope-
rák librettóinak írója. Később, 
1868-ban a császári és királyi 
30. gyalogezred zenekarának 
id. Lehár Ferenc, a későbbi vi-
lághírű zeneszerző édesapja 
lett a karmestere. Az első Cseh-

szlovák Köztársaság idején a 
komáromiak az Anglia-park-
ban lévő zenepavilonban hall-
gatták a koncertező helyőrség 
muzsikáját. A huszadik század 
harmincas éveitől kezdve egyre 
gyakrabban lépett fel a Szent 
Benedek-rendi Gimnázium di-
ákzenekara is, melyet Krizsán 
József, a gimnázium zenetaná-
ra alapított és vezényelt. Ez az 
együttes 1939-44 között évente 
szerepelt Budapesten, a Zene-
akadémián!”

Aztán jött a második vi-
lágháború...

Stirber Lajos: – 1945 
után városunk zenei életében 
is néhány éves csendes idő-
szak következett, de már az 
ötvenes évek elejétől felpezs-
dült a kulturális élet. A kávé-
házakban cigányzene szólt; 
Schmidt Viktor vezényletével 
újra megszólalt a nagy múltú, 
egy időre vegyes karrá alakult 
Munkásdalárda; az ötórai teá-
kon a Béke zenekar, később a 
patinás Synkopy szórakoztatta 
a fiatalokat, s elkezdődött Csík 

János szédületes táncdal éne-
kesi pályafutása. A Csemadok 
városi szervezete keretében 
színjátszó csoport alakult, 
és Krizsán József vezetésével 
elkezdte működését a 20-25 
tagú zenekar. Zenés műsorok, 
irodalmi-zenés estek, operet-
tek szerepeltek nagy sikerű 
műsoraikon, de következtek a 
magyarországi, 1956-os ese-
mények, s bizonyára ennek 
következményeként egy időre 
megszakadt a sikeres kulturá-
lis tevékenység, nem lépett fel 
a zenekar sem.

Közeledünk az 1966-os 
esztendőhöz, a kamarazene-
kar megalakulásához...

Stirber Lajos: – 1966 ta-
vaszán, Óváry Erzsébet zon-
goratanárnő tanácsára, mint 
a Csemadok városi szervezete 
vezetőségének tagjai, Köles 
Vincével együtt felkerestük 
Dobi Gézát a művészeti nép-
iskolában. (Ő 1959 ősze óta 
tanította a „zeneiskolában” 
hegedülni a gyerekeket.)  
Megkértük, hogy vezesse az is-

kola tanáraiból és növendéke-
iből alakítandó zenekart. Dobi 
Géza eleget tett a kérésünknek, 
s így alakult meg, mindenfé-
le anyagi támogatás nélkül a 
vonós kamarazenekar. Mivel 
a művészeti népiskola igazga-
tója Vikartovszkyné Ambrózy 
Irma volt, a zenekar alapítás 
ötlete pedig a Csemadokban 
merült fel, az együttes e két in-
tézmény neve alatt kezdte meg 
tevékenységét. Célul tűztük ki 
a nemesebb szórakoztatást, a 
nagy mesterek miniatűrjeinek 
bemutatását. Repertoárunk 
minden darabját Dobi Géza 
dolgozta fel, s a zenekar tagjai 
másolták le saját szólamaikat. 
1966-ban Pleidell János festő-
művész tárlatán álltunk elő-
ször közönség elé. Később jeles 
emlékesteken és évfordulókon 
szerepeltünk, rövid zenekari 
műveket szólaltattunk meg. 
Énekes szólistákat is kísér-
tünk, és felléptünk az Egyetér-
tés Munkásdalárdával közösen 
is. (Karvezetőjük Jarábik Imre 
volt.)                      (Folyt. köv)

A VMK adott otthont a 
X. Nemzetközi Lehár Ferenc 
Operett-énekversenynek, 
melyen hat ország negyven 
énekese vett részt. A fesztivál 
fővédnöke Stubendek László 
polgármester volt, s a szerve-
zői feladatokat a VMK dol-
gozói látták el.

Köszönet a színvonalas 
konferálásáért Rák Viktória 
és Csémy Balázs színművé-
szeknek. A középdöntőn 40 
énekest hallgatott meg a zsű-
ri, s bizony volt mit csinálnia, 
hogy kiválassza a 4 legjobb 
primadonnát, 4 bonvivánt és 
a 8 énekes párost. S hogy ez 
igen jól sikerült, arről a hálás 
és hozzáértő közönség is meg-
győződhetett a döntőben és a 
gálakoncerten.

A művelődési központ  
nagytermében a szereplők 
4 blokkban léptek a közön-

ség és a zsűri elé, a Budapes-
ti Operettszínház nagyszerű 
zenekara kíséretében, melyet 
Maklári László érdemes és 
kíváló művész vezényelt. A  
lengyel, román, magyar, szlo-
vák, orosz előadók nagy si-
kert aratva énekelték Lehár 
Ferenc, Kálmán Imre, Johan 
Strauss, Zerkovitz Béla köz-
kedvelt operett dallamait. Ér-
dekesség volt, amikor egy-egy 
magyar, szlovák, orosz éne-
kes duetteket énekelt, ki-ki a 
maga nyelvén.  A zsűri elnöke, 
Kerényi Miklós Gábor „Kero“ 
elmondta: a verseny igazán 
magas színvonalú volt, így kell 
a kultúrán és  a dalon keresztül 
összehozni a népeket, nemze-
teket. Szavai szerint a jövőben 
is megtesznek mindent annak 
érdekében, hogy az operett el-
varázsolja a közönséget.

Dr. Bende István

Bizakodhatunk

Komárom az operett 
fővárosa volt

A zenekar 1977-ben. A zongorától balra: Eva Tóthová, Hollósy Gabriella Zsuzsanna, Do-
monkos Dezső, Dobi Géza, Dobi Ákos, Szabó Igor, Szabó István, Harmat Rudolf, Szombath 
Károly, MUDr. Gyurász István, Stirber Lajos, Zemiansky Anton, Rácz László, Tarics János.

Muzsikáló Komárom I.
50 éves kamarazenekarunk krónikájából

November 18-a és 
20-a között ötödik alka-
lommal szervezik meg 
a komáromi Fonográf 
Fesztivált. Arról, hogy 
milyen programok vár-
ják a zenekedvelő közön-
séget a Rév-Magyar Kul-
túra Házában és a Tiszti 
pavilon dísztermében, 
a szervezők egyike, La-
katos Róbert brácsamű-
vész nyilatkozik.

– November 18-án, 
pénteken 19 órától a Tisz-
ti pavilon dísztermében a 
Például te... című több 
mint sanzonesten Rák 
Viktória, Szvrcsek Anita,  
Vadkerti Imre és Derzsi 
György szórakoztatja 
a közönséget. Ezután a 
RÉV várja az érdeklő-
dőket, hiszen aznap este 

kilenc órától a Buda Folk 
Band zenél a táncházban. 
November 19-én, szom-
baton 19 órától a Liszt Fe-
renc-díjas hegedűvirtuóz 
és zeneszerző, Lajkó Félix 
és saját triója produkció-
jára várjuk a közönséget 
a Tiszti pavilon díszter-
mében.

A jubileumi fesztivál 
november 20-án, azaz 
vasárnap zárul, mégpe-
dig 16 órától Sebestyén 
Márta Kossuth-díjas és 
Liszt Ferenc-díjas magyar 
népdalénekes különleges 
koncertjével.

A belépőjegyek elővé-
telben kaphatók a Komá-
romi Városi Művelődési 
Központban, és megren-
delhetők 035 77 13 550-es 
telefonszámon.

Magyarok a Szovjetunió táboraiban 
1944-1956

Kiállítás megnyitó Komáromban november 11-én a 
Selye János Gimnáziumban 10 órakor. A rendezvény a 
Szovjetunióba hurcolt magyar politikai foglyok és kény-
szermunkások emlékéve alkalmából a Magyarság Háza 
programsorozata keretében valósul meg.

November tizenhetedikén új 
szerzővel és új hazai magyar szín-
mű bemutatásával kezdi évadát a 
komáromi székhelyű TEÁTRUM 
színházi polgári társulás – Csáky 
Pál: Virágeső című, öt szereplős 
darabjával. A szerző nem csak 
mint politikus ismert tájainkon, 
hiszen több könyv szerzője is. 
A „világot jelentő deszkákon” 
Boráros Imre Színházában mu-
tatkozott be, most pedig a TEÁT-
RUM tűzi műsorra egyik izgal-
mas alkotását. 

Dráfi Mátyás Jászai Mari-dí-
jas színművész, a darab rendezője, 
egyben szereplője mondja: – Kor-
társ műről van szó, amely egy felvi-
déki színész házaspár évtizedeinek 
mozzanatait villantja fel a hatvanas 
évektől napjainkig. Újkori történel-
münk hatásait tanulmányozhatják 
majd a nézők a férj és a feleség éle-
tében, s egyúttal kirajzolódik egy 
kép a mindnyájunk által megélt, 

ma már történelemnek tekinthető 
évtizedekről. A színész feleséget 
Kolti Helga alakítja majd, ő ma-
gyarországi vendégművész, már 
szerepelt a TEÁTRUM előadásai-
ban. A férjét én viszem színre. A to-
vábbi szereplők: Tarics Péter, Tóth 
László és Borsó Ákos. Tóth László 
a gútai Rockszínház tagja, és Borsó 
Ákos bölcsészhallgató is, aki elő-
ször lép fel színházunkban. A dra-
maturg Hübsch Anikó,  a díszletet 
Madleňák Andrea, aki a pozsonyi 
Színművészeti  Főiskola díszletter-
vező-szakos hallgatója tervezte, a 
zenei munkatárs Zsákovics László. 
Fontos szerep jut a világosításnak is 
- ezt a feladatot S. Gergely Erzsébet 
és Kollár József oldotta meg.

A bemutató előadásra a Tiszti 
pavilon dísztermében kerül sor 
november tizenhetedikén, csü-
törtökön, 18 órától. Reméljük a 
Virágeső elnyeri a közönség tet-
szését.                                            (bt)

Virágeső a TeátrumbanV. Fonográf Fesztivál
Itt lesz Sebestyén Márta és a Lajkó Félix Trió is
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Egy olvasói levél érke-
zett szerkesztőségünkbe 
a napokban. Írója, János 
azért ragadott tollat, hogy 
hiszekénysége miatti kese-
rű tapasztalatát másokkal is 
megossza. Íme, a levél:

„Szélhámosok áldozata 
lettem. Nemrégiben a Kossuth 
téren jártam, amikor meg-
állt mellettem egy szép autó, 
melyben hárman ültek és tört 
szlováksággal mondták, hogy 
török üzletemberek. Pana-
szolták, hogy éppen elfogyott 
az üzemanyaguk, de amikor 
megálltak a benzinkúton, 
kártyájukat nem fogadta el az 
automata gép. Egyikük egy si-
keres németországi cég igazga-
tójaként mutatkozott be és arra 
kért, segítsek rajtuk 25 euróval, 
hogy tankolhassanak, cserébe 
két aranygyűrűt adnak. Meg 

is mutatta 
a gyűrűket, 
m e l y e k e n 
hazájuk jel-
képe is rajta 
volt. Még 
viccelődtem 
is: ismerem a török kultúrát, 
nézem a Szulejmán című film-
sorozatot. A gyűrűk eredeti-
nek tűntek, s mindkettő na-
gyon szép volt. Megköttetett 
az üzlet, úgy éreztem, jó vásárt 
csináltam, szépen csillogtak a 
kezemen az ékszerek. Búcsút 
intve nekik a zálogházba men-
tem értékesíteni új „szerzemé-
nyeimet“, ott azonban kacagva 
adták tudtomra: jól átvertek, 
a 2 gyűrű 10 centet sem ér. A 
sors fintora, hogy éppen én 
szoktam másokat óvni a szél-
hámosoktól, most mégis én 
jártam pórul“. 

A komáromi Eötvös Ut-
cai Alapiskola Szülői Szö-
vetsége minden év őszén ju-
talomkirándulással díjazza 
azon tanulóit, akik az előző 
tanévben valamely tanulmá-
nyi versenyen öregbítették az 
iskola hírnevét.

Október utolsó napjaiban 
50 diák egynapos budapesti 
kiránduláson vehetett részt 
a tavalyi iskolai évben elért 
eredményeinek elismerése-
ként. Összekötve a kellemeset 
a hasznossal, a nap első részét 

a Csodák Palotájában töltöt-
ték. A fizikai játszóház lehető-
séget nyújtott, hogy a diákok a 
kiállított játékok kipróbálása 
folytán saját megélt élményeik 
alapján ismerjék meg a fizikai 
jelenségeket. Mindezt fokozta 
a látványos és nagyon tanulsá-
gos Fizika Show, melynek ak-
tív résztvevői voltak maguk a 
diákok, sőt, az előadó a kísérő 
pedagógusokat is bekapcsolta 
a fizikai kísérletekbe. 

A nap további részét a kul-
turális élmények határozták 

meg. Kitűnő választás volt a 
Fővárosi Nagycirkusz legújabb 
műsorának a Lúdas Matyinak 
a megtekintése. Az ismert tör-
ténetet egy teljesen új megkö-
zelítésben vitték „színre - po-
rondra” a kiváló színművészek 
és a cirkusz artistái. A több 
mint 2 órás előadás lehenger-
lő látványt nyújtott. A cirkuszi 
mutatványok és show-elemek, 
az igazi vásári hangulatot te-
remtő állatok, a zenei kíséret a 
nézőket korosztálytól függet-
lenül ragadta magával.    

Budapesten járva termé-
szetesen nem maradhatott el 
a magyar honfoglalás ezeréves 
jubileumára készült emlék-
műnek megtekintése a Hősök 
terén. A szoboregyüttes látvá-
nya kézzelfoghatóvá tette a hét 
vezérről, a történelmünk fo-
lyamán fontos szerepet betöl-
tő fejedelmekről, királyokról 
szóló elméleti tudást. A nap 
végén kellemesen elfáradva, 
élményekkel feltöltődve tért 
haza valamennyi résztvevő.

 Kovács Tünde

Október vége felé a Selye János 
Gimnázium angolóráin egy kelta ere-
detű ünnep, az angol nyelvterületen 
igen népszerű halloween került emlí-
tésre. Mivel az angolórák célja nemcsak 
a nyelvi készségek fejlesztése, hanem a 
kultúra, a hagyomány és a szokások be-
mutatása is, arra gondoltunk, egy dél-
utáni halloween-buli remek alkalmat 
nyújthat ismeretszerzésre és szórako-
zásra egyaránt.

A sikeresnek bizonyult rendezvény 
elsősorban legfiatalabb diákjainkat, a kis-
gimnazistákat szólította meg, akik öröm-
mel vettek részt különféle ügyességi játé-
kokon. Gyermeki odaadással, önfeledten 
vették az akadályokat és mérték össze 
erejüket, kitartásukat. A régi hagyomány-
hoz hűen ijesztő jelmezekben parádéztak, 

kreatív alkotásaik, vicces töklámpása-
ik fokozták a hangulatot. Bízom benne, 
hogy kisdiákjaink kellemes élményekkel 

tértek haza az iskolából, ahol néha a bo-
londozásé a főszerep.

Szabó Erika, angoltanár

Az iskola folyosóján könyvek fölött 
hajlanak össze a fejek, a szünetekben a 
gyerekek olvasmányaikról beszélget-
nek, könyveket mutatnak egymásnak, és 
minden szembejövő egy könyvet is visz 
magával. A tanítási órákon pedig olyan 

a csönd, hogy a neonlámpák zümmögé-
sét is hallani, míg mindenki olvas.

Talán álomszerű ez a kép? Leginkább 
egy magyartanár vágyálmának hangzik? 
Többé már nem. A múlt héten mindez 
valósággá vált a Munka Utcai Alapis-

kolában.  Az idei tanév során az olvasás 
népszerűsítésére több rendezvényt is 
szervezünk, elsőként olvasás hetét tartot-
tunk októberben. A más iskolákban már 
kipróbált, „Dobj el mindent, és olvass!” 
néven ismert ötlet alapján a hét minden 
napján egy adott hangjelzésre minden 
tanuló és pedagógus abbahagyta az órai 
tevékenységét, és húsz percig olvasott.

Mindenki tetszés szerint választotta ki 
olvasmányát, hogy mindenki számára él-
mény legyen a napi olvasás. A rendezvény 
olyan sikeresnek bizonyult, hogy tanuló-
ink a folytatását kérik. Mindez azt bizo-
nyítja számunkra, hogy csak lehetőséget 
kell adnunk a gyerekeknek az olvasásra, 
és ők is rájönnek: olvasni jó. Szeretnénk, 
ha ezzel hagyományt teremtenénk az is-
kolánkban, sőt, a falain túl is.

Szabó Szilvia, pedagógus

Az egykori, komáromi 
székhelyű Vendéglátóipari 
Állami Vállalat /Raj/ volt 
munkatársai találkoztunk is-
mét, immár ötödik alkalom-
mal, vállalátunk feloszlatása 
után 25 évvel.

„Akkoriban megdöbbenve 
vettük tudomásul, hogy nincs 
tovább stabil munkahelyünk, 
a vállalatunk a bársonyos 
forradalom után megszűnt – 
hangzott el a köszöntő beszéd 
bevezetőjében. Több százan 
tettük fel a kérdést: Hogyan 
tovább?! – és lépni kellett, to-
vábbi megélhetést kerestünk, 
ki-ki a maga módján.“

A több mint negyed évszá-
zadra visszatekintve a VEN-
DÉGLÁTÁS akkor még nagy-
betűs korszakát élte! Elegáns, 
zenés szórakozóhelyek voltak 
úgy Komárom szivében, mint 
a város peremén.A legendás 
pincér mindíg elegáns öltözet-
ben ugrott, hogy kellőképpen 
fogadja a vendéget, sőt a törzs-
vendégek már keresztnevükön 
szólították őket! Igaz, nem 
volt elektromos fiskális prog-
ramú kasszagép, bankkártya, 
a konyhában konvektomat, 
mikrosütő ...stb., csak egysze-
rűen, a helyi alapanyagokból 
háziasan elkészített ételek, gra-
fit ceruza a kézzel írott számla 
tisztességes kiállításához, kész-
pénz és borravaló. Nem utolsó 
sorban mosoly az érkező és 
távozó vendégek arcán!

Október elsején 
emlékeztunk mindezekre, 
tisztelettel a volt vezetőinkre, 
igazgatóinkra: Michal Majtáň, 
Judr.Galambos István és igaz-
gató-helyettese Szitári László 

urakra, akik sírhelyénél elhe-
lyeztük a tisztelet koszorúit. 
Gyertyagyújtással és néma 
főhajtással emlékeztünk egy-
kori kollégáinkra, akik ezen 
az ötödik találkozón már nem 
lehettek velünk – de sok-sok 
évet dolgoztunk együtt vagy a 
vállalati igazgatóságon, illetve 
a különböző vendéglátóhelye-
ken: Centrál, Crystal, Tokaj, 
Váh, Partizán, Halászcsárda, 
Állomási vendéglő, Városháza 
melletti étterem, Vinič, Bás-
tya, Dunaj, Bistro, Labužník, 
Neptun, Diétás étterem és so-
rolhatnám.

Az ízletes vacsora után, 
melyet a szintén idén jubilaló, 
25 évvel ezelőtt alakult komá-
romi Klapka Vigadóban köl-
töttünk el, kellemes zeneszó-
nál beszélgettünk egymással. 
Átadtuk egykori kollégáink 
üzeneteit, akik ezen a napon 
sajnos nem tudtak eljönni 
közénk, egyéb elfoglaltságaik 
miatt. 

Igaz, évről-évre keveseb-
ben találkozunk, mert hisz 
az életünk véges, és mi már 
sajnos, nem gyarapodhatunk, 
csak elfogyhatunk! De azért 
hírt szerettünk volna adni 
magunkról, hogy volt egy kor-
szak és egy csapat, akik negyed 
évszázad távlatából is még 
mindíg érdeklődnek egymás 
iránt, örülnek az újbóli talál-
kozásnak – és szerintem- nem 
utolsó sorban ezen a napon 
mindannyian az egymás iránti  
tiszteletből  és megbecsülés-
ből kitünőre vizsgáztak! A vi-
szontlátásra!

Hajabács Mária

Olvasói levél
Két aranygyűrű 25 euróért

Ötödszor  találkoztunk 
25 év után

A sikerre vitt felkészülés jutalomkirándulást termett

„Dobj el mindent, és olvass!”

Halloween-buli a Selye Gimnáziumban
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Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame
Vám kontajnerovú prepravu 

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

za legálnu skládku)

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

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

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE 
KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

Organizátori X. Medzinárodnej operetnej 
speváckej súťaže Franza Lehára 

aj s touto cestou ďakujú 
sponzorom podujatia

A X. Nemzetközi Lehár Ferenc Operett 
Énekverseny szervezői 

ezúton is fejezik ki köszönetüket 
a a rendezvény támogatóinak

Kollár Zoltán, magánvállalkozó – súkromný podnikateľ  

Földes István, 
komáromi pékmester – 

majster pekár

AURORA Gold, s. r. o. – Komárno, KORAI zlatníctvo 
– Mikuláš Korai, aranyműves – Komárno, DÓRA 

Fashion, s. r. o. – Komárno, DOmáce pOtReby 
– sklo, porcelán – Mária Vízváryová, Občianske 

združenie Lehár Ferenc polgári társulás – Komárno, 
Kvetinová sieň bÍbORKA Virágszalon – Komárno, 
Kvetinová sieň FLORISSImO Virágszalon – Komár-

no, GRAtIS plus, regionálne inzerčné noviny 

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 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.

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel 
november 7-én emlékezek fiamra

ELIÁS Lászlóra
halálának 3. évfordulóján

és lányomra
Mgr. VARGA 

Erzsébetre-Elike
szül. Eliás

halálának első évfordulóján
Szeretettel emlékezik 97 éves édesanyjuk

Újszülöttek
Szabó Alexis, Violín; Bazsó Kristóf, Malý Ostrov; Szabó Esz-
ter, Gúta; Varga Adrián, Gellér; Gőgh Borbála, Gúta; Tomová 
Anastázia, Megyercs; Angyal Flórián, Biel; Tóth Emese, Marcelháza; 
Melecky Olívia, Kürt; Opetová Lenka, Párkány; Csalavová Klau-
dia, Szentpéter; Blažkovič Dávid, Szímő; Pšenák Daniel, Ógyalla; 
Palugová Anna, Komárom; Markuszek Julianna, Komárom; 
Komunii Viktor, Komárom; Lakatos Dominika, Ógyalla; Csóka 
Noémi, Marcelháza; Leckéši Zoltán, Gúta; Soboňová Oľga, Jatov; 
Bažalik Olivér, Naszvad; Balúnová Sára, Érsekújvár; Oláh Gré-
ti, Madar; Tarnaiová Zsófia, Ógyalla; Galbavá Mia, Komárom; 
Cséplő Adél, Bátorkeszi; Kőrösová Jázmin, Farkasd; Magyari Ba-
lázs, Őrsújfalu; Mezei Marcela Kyra, Harcsás; Čalavová Rebeka, 
Szentpéter  

Házasságot kötöttek
Vontszemű Marián és Tóth Anita  

Elhunytak
A 40 éves Rácz Károly, Komárom; a 78 éves Győri László, Vágfüzess; 
a 85 éves Boros Mária, Marcelháza; a 70 éves Czézinger László, Ko-
márom; az 59 éves Pásztor Sándor, Komárom; a 87 éves Gubien 
Margit, Cserhát; a 94 éves Fónad Jenő, Marcelháza; a 77 éves 
Mihajlovics József, Komárom; a 70 éves Molnár Lajos, Nemesócsa; 
a 75 éves Hamran Vojtech, Komárom; az 51 éves Kociha Ján, Ko-
márom; a 76 éves Tokárová Valéria, Komárom; a 63 éves Balázs 
Ferenc, Őrsújfalu-Pavel; a 88 éves Berecz Irén, Megyercs; a 70 éves 
Engelhardt Sándor, Gúta; a 60 éves Lucza Teodor, Bátorkeszi; a 77 
éves Varga Imre, Marcelháza; a 63 éves Toma Tibor, Megyercs; a 72 
éves Borovicza Zoltán, Őrsújfalu

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel és soha el nem múló szere-

tettel emlékezünk november 9-én halálának 
1. évfordulóján

ORSOLIK Mihályra
testvérre és apára

Emlékét őrzik téstvérei és fiai

Komárom város mint egyedüli alapítója 
és tulajdonosa a COM-MEDIA k.f.t.-nek

pályázatot hirdet
a COM-MEDIA k.f.t. ügyvezető igazga-

tói funkció betöltésére
Szakmai alkalmatosság: 
– másodfokú egyetemi végzettség – zsurnalisztika előny 
– legalább 5 év szakmai tapasztalat a média területén, minimum 3 
év vezetői tapasztalat,
– a munkavégzés feltételének törvényes jogosultsága
– erkölcsi feddhetetlenség
– számítógépes ismeretek - MS Office
– önálló szakmai döntéshozatali képesség, rugalmasság, megbízha-
tóság, magabiztosság, kreativitás
– a szlovák és a magyar nyelv ismerete szóban és írásban
– az angol és a német nyelv kommunikációs szintű ismerete előny
Egyéb kritériumok és elvárások: 
– szakmai alkalmatosságot és egyéb kritériumokat  igazoló okirat-
ok hitelesített másolata,
– kitöltött  személyi kérdőív – formanyomtatvány alapján
– szakmai önéletrajz 
– 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyít-
vány,
– írásban előterjesztett szakirányú koncepció a megpályáztatott 
munkakörre – max. 5 A/4-es oldal terjedelemben (regionális  új-
ságkiadás/önkormányzati politika, városi televízió/programterve-
zete és logisztika, a k.f.t. finanszírozási lehetőségei)
– beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhaszná-
lásához a pályázati időszak alatt a T.t. 122/2013-as számú adatvé-
delmi törvény 11. §-a 4. bekezdése értelmében. 
Kritériumok a pályázat győztesének kiválasztására:
a) végzettség 
b) a szakmai jártasság és vezetői képesség
c) szakmai gyakorlat az adott területen

Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okirat-
okkal együtt, lezárt borítékban postán a városi hivatal címére : 
Mestský úrad v Komárne, Nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno, 
legkésőbb 2016 november 30-ig, vagy személyesen beadhatják 
a Komáromi Városi Hivatal iktatójába, mely a Klapka téren az 
ügyféfogadó irodában található, legkésőbb 2016 november 30. déli 
12.00 óráig. A borítékon kérjük  feltüntetni: „Výberové konanie – 
konateľ COM-MEDIA – Neotvárať!“ 

A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket 
legkésőbb 7 nappal a pályázati meghallgatás előtt a pályázat pontos 
időpontjáról és helyszínéről írásban értesítjük.

A pályázat alapul szolgál a polgármester számára, hogy a köz-
ségekről szóló 369/1990-es többszörösen módosított törvény 11-es 
§-a 4. bekezdés l) pontja értelmében javaslatot tegyen a Komáromi 
Városi Képviselőtestületnek a meghirdetett pozícióra kiválasztott 
személyre. A pályázatra jelentkezők tudomásul veszik, hogy a pá-
lyázaton elnyert pozícióhoz való  kinevezéshez a Komáromi Városi 
Képviselőtestület előzetes jóváhagyása szükséges.

Ing. Stubendek  László polgármester

MEGEMLÉKEZÉS
„Akinek emléke szívünkben, imánkban
és beszédünkben tovább él, 
az mindig köztünk van.“

Fájó szívvel emlékezünk november 11-én 
halálának 1. évfordulóján Kaván

NAGY Simonné
szül. Pasztorek Juliannára

Emlékét örökké őrző családja

Nyílt nap 
a gimnáziumban

A komáromi Selye Já-
nos Gimnázium igazgató-
sága és tantestülete 2016. 
november 22-23-án (kedd, 
szerda) nyílt napokat ren-
dez az alapiskolák 9. osz-
tályos tanulói számára a 
gimnázium épületében.

A kb. másfél órás prog-
ram első részében bemu-
tatjuk végzős diák jaiknak, 
szüleiknek és a pedagó-
gusoknak intézményünk 
múltját és jelenét, tájékoz-
tatjuk őket a gimnáziumban 
folyó oktatásról, az új érett-
ségi vizsgákról, az iskolán 
kí vüli tevékenység külön-
böző formáiról, valamint a 
főiskolai, egyetemi tovább-
tanulás lehető ségeiről.

A máso dik részben a 
diákok óralátogatásokon 
vesznek részt, a szülők és 
pedagógu sok kötetlen be-
szélgetés során választ kap-
hatnak konkrét kérdéseikre. 
A nyílt napokra szeretettel 
várjuk az alapiskolák pe-
dagógusait, a szülőket és a 
tanulókat.

Andruskó Imre igazgató

Egyet fizet, 
kettőt kap!

Rendeljen reklámot!
Tárcsázza 

a 035 77 13 488-as 
telefonszámot!

Sacra Danubiana 
Egyházművészeti Fesztivál

Orgonaest a Szent András templomban
Liszt Ferenc halálának 130. évfordulója alkalmából

November 20-án (vasárnap) 18 órától
orgona: Nagy István

Komárom Város pályázatot hirdet az alábbi iskolai 
intézmények igazgatói posztjára:

Materská škola, Lodná ul. 1, Materská škola – Óvoda, Ul. Komáro-
mi Kacza 33, Maerská škola, Eötvösova ul. 64, Materská škola, Dlhá 

ul. 1, Komárno – Nová Stráž

Jelentkezési határidő: 2016. november 22.
Képesítési követelmények: 
a) Pedagógiai végzettség - Az elbírálás alapjául az adott típusú iskolák 
vonatkozásában megkövetelt képzési szintre és oktatási szakra vonat-
kozó szakirányú és pedagógiai alkalmasság a pedagógiai és a szakvég-
zettségű alkalmazottakról szóló 2009. évi 390. törvény értelmében, 
amellyel módosul és kiegészül a 2009. évi 317. törvény 6. és 7. §-a, és a 
2009. évi 437. oktatásügyi minisztériumi rendelet értelmében (I. számú 
melléklet), amely meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkal-
mazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelmé-
nyeket. 
b) első atesztáció - I. kvalifikációs vizsga, illetve annak más, adekvát 
formával való helyettesítése T.t. 317/2009-es számú törvény 61§-a ér-
telmében.
b) legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat a T.t.  596/2003-as számú 
törvény 3 §-a 5. bekezdésének b) pontja szerint,
Egyéb követelmények és elvárások:
a) büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség a T. t. 317/2009-es szá-
mú törvény 6 §-a, 1. bekezdésének b) pontja értelmében,
b) egészségi alkalmasság (fizikai és szellemi alkalmasság) a T. t. 
317/2009-es számú törvény 6 §-a, 1. bekezdésének c) pontja értelmé-
ben,
c) az államnyelv ismerete a T. t. 317/2009-es számú törvény 6 §-a, 1. 
bekezdésének d) pontja értelmében,
d) az iskolaügyre vonatkozó jogszabályok ismerete,
e) személyi és erkölcsi alkalmasság,
f) szervezési képesség.
A benyújtandó okiratok és pályázati anyagok jegyzéke: a pályázó 
írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre,  a képesítést igazoló 
okiratok hitelesített fénymásolata, kitöltött személyi kérdőív, szakmai 
önéletrajz, orvosi igazolás a pedagógiai tevékenység végzéséhez szüksé-
ges fizikai és szellemi alkalmasságról, 3 hónapnál nem régebbi keltezésű 
hatósági erkölcsi bizonyítvány, az óvodára vonatkozó, a pályázó által 
írásban előterjesztett fejlesztési koncepciója az elkövetkező időszakra,  
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.
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, 
lezárt borítékban postázni és a borítékon feltüntetni: „Výberové konanie 
– az óvoda megnevezése – Neotvárať!”a Mestský úrad Komárno, Nám. 
Gen. Klapku 1, 945 01 Komárno címre beküldeni legkésőbb 2016. no-
vember 22-ig.

Ing. Stubendek László polgármester
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Tisztelt Komáromiak, kedves Látogatók!

Nagy hagyományú vásárokat számos városban ren-
deznek. E téren Komárom sem kivétel, hiszen az And-
rás-napi vásár több mint két évtizede nagy népszerű-
ségnek örvend és a vásárosok naptárában nagybetűvel 
szerepel. Az idén immár hatodszor kerül megrendezésre 
a városi hivatal szervezésében a Vár falai alatt. 

Minden vásárnak megvan a maga utánozhatatlan 
hangulata. A finom falatok és ínyencségek illata, a vá-
sári játékok felejthetetlen élménye, és természetesen a 
kiállított portéka színes kavalkádja. A kézművesek cso-
dálatos standjai és a mindenféle vásári látványosság. Ne 
hagyják ki ebben az évben sem!

Az András-napi vásár az idén november 11. és 13. 
között kerül megrendezésre. Szívesen látjuk a komáro-
miakat, a régió lakóit, de a távolabbról érkezőket is, hogy 
egy forró ital mellett egy jót beszélgessünk és válasz-
szunk emlékül egy vásárfiát.  

Stubendek László polgármester

Vážení  Komárňania,  milí návštevníci!
Tradičné jarmoky usporadúvajú v mnohých mestách. 

V tom poli nie je výnimkou ani Komárno, veď Ondrejský 
jarmok sa teší obľube viac ako dve desaťročia a v jar-
močnom kalendári zaujíma popredné miesto, zvýraz-
nené veľkými písmenami. Tohto roku ho Mestský úrad 
organizuje pod hradbami Pevnosti už po šiesty raz.

Každý jarmok má však svoju vlastnú tvár, svoju vlast-
nú nezameniteľnú atmosféru. Lahodné občerstvenia 
a rozvoniavajúce pochúťky, jarmočné hry, poskytujúce 
nezabudnuteľný zážitok, a samozrejme vystavený tovar 
láka všetkých návštevníkov. Otvorené  stánky zručných 
remeselníkov a púťové atrakcie, atmosféra, ktorá očarí 
každého. Nenechajte si ujsť toto všetko ani  tentoraz! 
Ondrejský jarmok sa tento rok uskutoční  v dňoch 11. až 
13 novembra 2016.

Srdečne očakávame všetkých Komárňanov, obyva-
teľov regiónu, ale aj návštevníkov z väčšej vzdialenosti. 
Všetci budete mať možnosť okúsiť skutočnú jarmočnú 
atmosféru a pri horúcom nápoji stráviť s priateľmi prí-
jemné chvíle.  

László Stubendek, primátor  mesta

l	predajcovia prídu z 5 krajín: Maďarsko, Poľsko, 
 Česká republika, Rumunsko, Slovensko

l	je pripravených 392 miest - stánkov, kde sa môžu 
 predajcovia prezentovať 
 (niektorí majú rezervovaného viac priestoru)

l	57 stánkov s občerstvením a bufety

l	81 ďalších stánkov, jarmočné komodity

l	94 remeselníkov,

l	Regionálna rozvojová agentúra (RRA) 
 bude mať k dispozícii dva šesťmetrové stany, 
 kde sa predstavia miestni poľnohospodári, remeselníci 
 a farmári (pletenie košíkov, výroba mydla, domáce syry, 
 keramika, ovocné vína, džemy, výroba šperkov, sviečok, 
 drôtených a filcových ozdôb),

l	predpokladané náklady mesta sú 20 tisíc eur 
 a tržby sa odhadujú na 50 tisíc eur

l A vásárra öt ország árusai érkeznek: 
 Szlovákiából, Magyarországról, Lengyelországból, 
 Csehországból és Romániából
l	A szervezők 392 árusítóhelyet mértek ki, 
 ahova árusok érkezhetnek (valaki több helyet is bérel)
l	57 étel, ital és élelmiszer árus, büfés
l	81 további árus, vásári portékás
l	94 kézműves
l	A komáromi Regionális Régiófejlesztési Ügynökség 
 (RRA) két darab hatméteres sátorral lesz jelen, 
 ahol a helyi gazdák, kézművesek és termelők 
 mutatkoznak be (kosárfonók, szappankészítők, 
 keramikusok, ékszerkészítők, gyertyakészítők, 
 de lesz házilag készített sajt, gyümölcsbor, lekvár, 
 valamint drótból és filcből készült díszek)
l	A vásár a tervezet szerint 20 ezer euró kiadással 
 és 50 ezer euró bevétellel jár

Ondrejský jarmok v číslach András-napi vásár számokban

Súťaž v plnení klobás sa bude konať 
v sobotu 12. novembra 2016 doobeda.

Parkovanie je zabezpečené z Elektrárenskej 
cesty (parkovanie na trávnatých plochách 

pri Anglia parku je zakázané).
Pre viac informácií kliknite na link: 

http://komarno.sk/jarmok/

A kolbásztöltő versenyre november 12-én, 
szombat délelőtt kerül sor

Gyűjtő parkolóhelyek a Villanytelepi út felől 
érhetők el, az Anglia parkban tilos a parkolás!

Az András napi vásárról további információk: 
www.komarno.sk/jarmok


