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Alapítva 1849-ben

Andrej Kiska köztársasági 
elnök a közelmúltban kine-
vezte a Selye János Egyetem 
új rektorát, Juhász Györgyöt, 
akinek megbizatása négy évre 
szól. Az új intézményvezető a 
pozsonyi Comenius Egyetem 
természettudományi karán 
végzett matematika-kémia 
szakon, majd a Nyitrai Kons-
tantin Filozófus Egyetemen 

doktorált. Kutatási területe az 
elméleti kémia és didaktiká-
ja. Az államfő a felsőoktatási 
intézmény akadémiai szená-
tusának javaslatára nevezi ki 
és hivja vissza a rektorokat. 
Egyazon személy ugyanabban 
a felsőoktatási intézményben 
legfeljebb két, egymást köve-
tő időszakban töltheti be ezt a 
tisztséget.

Kinevezték az új rektort

A városi képviselőtestület 
legutolsó ülésén a képviselők 
elfogadták a főellenőr által 
elvégzett ellenőrzésekről, 
illetve a határozatok telje-
sítéséről szóló beszámolót. 
Tudomásul vették, hogy az 
árszabályozási hivatal dön-
tése értelmében ezéven nem 
változik az ivóvíz ára és a 
csatornahálózat-használati 
díj sem.

Húszezer euró tőke jellegű 
támogatást szavaztak meg az 
Ispotály utcai idősek otthona 
számára, a szennyvízelvezető 
felújítására. Döntés született 
a Comorra servis kérvényéről 
is: 4 700 euró önrészt hagytak 
jóvá az autóbuszállomás felújí-
tására, hőszigetelésére és aka-
dálymentesítésre. Andruskó 
Imre felkérte a vállalat igazga-
tóját, hogy dolgozza ki a keze-
lésébe tartozó épületek, intéz-
mények új fűtési koncepcióját. 

A tanácskozáson elfogad-
ták a két város közötti közös-
ségi közlekedési szolgáltatások 
javításáról szóló projekt be-
nyújtását célzó javaslatot, mely 
szerint elektromos meghajtású 
autóbusz közlekedik majd a 
két Komárom között. 

A testület szavazott a kul-
turális szervezetek, illetve a 
sportklubok idei évi támo-
gatásáról is. Negyvenkilenc 

sportegyesület és 108, a kul-
túra területén tevékenykedő 
szervezet részesül pénztámo-
gatásban az idén.

„Az oktatási és kulturális 
szakbizottság elnökeként örö-
mömre szolgál, hogy az elmúlt 
években folyamatosan emel-
kedtek a kultúrára szánt támo-
gatások. Idén az önkormány-
zat 75 ezer eurót osztott szét. 
A kultúra támogatására több 
mint 110 kérvény érkezett – 
egy kérvényező legfeljebb 2 ezer 
eurót kapott” – hangsúlyozta 
Szénássy Tímea, a kulturális 
és oktatási bizottság elnöke, s 
hozzátette: a rendezvénynap-
tárunkat gazdagító fesztiválok, 
programok nemcsak szóra-
koztatnak, hanem a résztve-
vők által gazdasági lehetőséget 
is jelentenek a vállalkozóknak. 
Közösségek dolgoznak a város 
segítségével, akik nem csupán 
a hagyományőrzés terén aktí-
vak, de kreatív és gondolkodó 
komáromi közösséget formál-
nak.

Konštantín Glič, a sport-
bizottság elnöke arról tájékoz-
tatott, hogy a 49 kérelmezőből 
16-an egyszeri támogatást igé-
nyeltek, a többiek pedig egész 
évre szóló támogatást. 

„A sportbizottság úgy dön-
tött, hogy eleget tesz valameny-

Sok gondot okoznak a környéken 
élőknek az Esztergályos utcai problé-
más lakótömbjeiben lakók. A városi 
hivatal minden eszközt megragad, hogy 
lépésre kényszerítse az ingatlan tulajdo-
nosát. Február második hetében a sok 
tartozás miatt az ivóvíz szolgáltatást is 
elzárják. Emellett az induló roma pol-
gári őrjárattól is javulást várnak. 

Öt éve indult el az a folyamat, amely 
megkeseríti az I. és II. lakótelepen élők 
életét. Elsősorban az Esztergályos utca 
1. és 3. házszám alatt aggasztó a helyzet, 
ahol a Mesange kft. egy budapesti ügyve-
zetővel a tulajdonos. Nem csak az ott élők 
jelentenek gondot, de a lakótömb tulajdo-

nosa sem együttműködő.
„Az elmúlt időszakban minden lehet-

séges formában büntetéseket róttunk ki a 
problémás helyre. Más hivatalokkal együtt-
működve is mentek felszólítások és bünte-
tések, abból is a törvényekben meghatáro-
zott legmagasabb összegek. Információink 
szerint a tulajdonos részéről történtek lé-
pések a tulajdonjog átruházásáról, de en-
nek útját álltuk. Minden törvényes eszközt 
kihasználunk, hogy lépésre kényszerítsük a 
kft. tulajdonosát” – szögezte le Stubendek 
László polgármester.

A büntetéseken kívül a felügyeletet is 
több módon erősítette a város. A kihelye-
zett rendőrőrs mellett az állami rendőrség 

mobil járőrkocsijai is rendszeresen jelen 
vannak. Ravasz Ábel romaügyi kormány-
biztos ajánlása alapján a képviselőtestület 
jóváhagyta a roma polgári járőr indítását 
is, amely az ott élők bevonásával szeretne 
javítani a közrenden. A posztok meghir-
detése megtörtént, a jelentkezők közül 
kettő járőr felvételére elég a 22 100 eurós 
keret, ami a költségvetésben szerepel. 

Február második hetében az ivóvizet 
is elzárja a KOMVaK az érintett lakótöm-
bökben, mivel a tartozás megközelíti a 20 
ezer eurót. „Ahogy ígértük, határozottan 
fellépünk az ott lakókkal és a tulajdonossal 
szemben. Február elején egy külön munka-
értekezleten beszéltük meg annak részlete-
it, hogy el lesz zárva az ivóvíz. A találkozó-
ra meghívtuk a vállalat képviselői mellett 
a közegészségügyi hivatal munkatársát, 
a rendőrséget, a szociális munkásokat, 
mivel nem szeretnénk, hogy a folyamat a 
környéken élőknek gondot jelentsen. Az 
önkormányzatnak kötelessége az ivóvíz 
biztosítása is. A helyzet tarthatatlan, ezért 
is lépünk fel a leghatározottabban” – jelen-
tette ki Stubendek László polgármester. 

Korábban felmerült, hogy az önkor-
mányzat megvenné a négy problémás 
lakótömböt, azonban ezt a képviselőtes-
tület nem támogatta a magas összegre és 
a rossz precedensre hivatkozva.

vh

Az elmúlt két évben jött 
létre az a lehetőség, hogy a 
komáromiak – akár magán, 
akár jogi személyek – városi 
támogatásokat kérjenek köz-
hasznú ötleteik megvalósítá-
sához. Idén három területen 
lehet pályázni, minden eset-
ben 10 ezer eurós keretösz-
szegből. 

Két éve hirdette meg a 
város először azt a pályázati 
lehetőséget, amelynek kere-
tén belül környezetvédelmi-, 
életkörnyezeti- és idegenfor-
galmi fejlesztésekre kérhetnek 
anyagi segítséget a pályázók. 
Idén a kör bővült, mivel már 
a műemlékvédelem terén is 
igényelhető támogatás. Utób-
bihoz kapcsolódó rendelet 
kidolgozója Keszegh Margit 
és Szénássy Tímea volt. El-
képzelésük szerint ezzel a tá-
mogatással több igénylő tudja 
megvalósítani városszépítő és 
örökségvédő terveit. A kisebb 
műemlékek mellett itt lehető-
ség van a védett sírok rendbe-
tételére is, hiszen Komárom 
több híres szülöttjének sírja 

teljesen elhanyagolt állapot-
ban van. Az elmúlt években 
civil összefogás keretén belül 
tették rendbe a Jókai, majd a 
Lehár sírt is, amelyekben a ro-
konaik nyugszanak. 

„Az ilyen támogatások 
kapcsán különösen fontos, hogy 
a tenni akaró lakosok kapnak 
támogatást, ezzel a város fel-

karolja a jó ötleteket. A civil 
összefogásban létrejött kezde-
ményezések nemcsak hatékony 
közösségépítő programok, de a 
későbbi állagmegőrzés általuk is 
sokkal hatékonyabb. Ugyancsak 
nem mellékes, hogy a kezdemé-
nyezőknek részt kell vállalnia a 
költségekben – akár saját, akár 
más szponzori forrással – így 

általában megduplázódik a 
városszépítésre odaítélt összeg” 
– fogalmazott Keszegh Béla 
alpolgármester. 

A támogatással kapcsola-
tos információk és összegek az 
elmúlt évtől megtalálhatóak a 
város honlapján, amivel az ön-
kormányzat erősíteni szeretné 
az átlátható pénzosztást.

(Folytatás a 4. oldalon)

Határozott fellépés az összeférhetetlenekkel szemben

Pályázati lehetőségek a komáromiaknak

Ilyen volt és ilyen lett – Lehár Ferenc őseinek felújított síremléke a katolikus temetőben
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Szavazással nyerjünk játszóteret!
Komárom városa idén is bekapcsolódott a Lidl 

gyermekjátszótér projektjébe. 2017. január 16-tól 
február 28-ig lehet szavazni a www.zihadielko.sk 
honlapon. Minden regisztrált résztvevő mindennap 
szavazhat városára, továbbá a szavazó mindennap 
plusz szavzathoz juthat, ha bekapcsolódik az egysze-
rű online játékba.

Kapcsolódjanak be a szavazásba, segítsenek meg-
nyerni a játszóteret gyermekeinknek, hogy tovább szé-
püljön környezetünk!

Komáromi Városi Hivatal

Tavaly, a Komáromi Ka-
marazenekar jubileumán azt 
írtuk, hogy az együttes alapí-
tó tagjai közül hárman ma is 
muzsikálnak. Stirber Lajos-
ról és Harmat Rudolfról már 
szó esett – Hollósy Gabriella 
Zsuzsannával most beszélge-
tünk.

– Én Kaposvárról kerültem 
Komáromba, ahol a szimfoni-
kus zenekarban muzsikáltam. 
Apukám hatvan évig énekelt a 
templomi kórusban; érzékeny 
lelkű ember volt, verset írt, 
festett, zenélt, és szinte min-
den érdekelte. Fúrt-faragott, 
meg tudta javítani az órát és 
a detektoros rádiót. Gyakran 
jártunk kirándulni – a ter-
mészet szépségei is vonzot-
ták. Hasonló lelkületű volt az 
anyukám is, így aztán a kará-
csonyesték is idillikusak voltak 
nálunk – csillogtak és szóltak 
a hegedűk, szenteste az egész 
család muzsikált.

Komáromban félévszá-
zada ezért (is) lettem tagja a 
kamarazenekarnak, – csak két 
gyermekem születése idején 
hiányoztam, de harminc éve 
Zsuzsanna lányom is velem 
muzsikál. Egy ideig a férjem, 
Hollósy Tamás – is a zenekar 
tagja volt, de ő, mint orvos, 
nem tudott rendszeresen részt 
venni a próbákon és szereplé-
seinken. Szenteste azonban ő 
is elővette a hegedűjét, hogy 

bensőségessé válhasson az 
ünnep. Az Örömódát minden 
alkalommal eljátszottuk.

Ön egy ideig szervezést is 
vállalt a zenekar házatáján...

– 1991-ben a Concordia 
vegyes kar Mozart egyik mű-
vét tűzte műsorára, s mivel en-
nek a misének a megszólalta-
tása zenekari kíséretet igényel, 
Stubendek István, a kórus 
karnagya megkért, hogy tobo-
rozzak zenészeket. (Ebben az 
időben Dobi Géza már nem, 
Török Ferenc még nem volt a 
művészeti vezetőnk.)

Bízva a működését éppen 
szüneteltető Művészeti Alap-
iskola kamarazenekara lelkes 
tagjaiban, tizenegyen újfent 
elkezdtek gyakorolni. Így tör-

tént, hogy a Mozart-művet 
nagy sikerrel bemutattuk, sőt: 
Ausztriában és Pozsonyban is 
előadtuk.

Akkoriban mi magunk 
másoltuk szólamainkat, hi-
szen nem tudtunk kottákat 
beszerezni. Nagy előrelépés 
volt, amikor Budapesten, a 
Magyar Művészeti Akadémia 
elnökének, Fekete Györgynek 
köszönhetően kottákat ve-
hettünk. Megjegyzem, hogy 
akkoriban a zenekar nem ka-
pott egy fillér támogatást sem, 
persze, így is örömöt leltünk a 
muzsikálásban.

A kamarazenekar az év-
tizedek folyamán ismert, 
sikeres együttessé nőtte ki 
magát. 

– Eljutottunk például 
Komárom testvérvárosába, 
Lietóba, ahol szívélyes em-
bereket ismertünk meg és 
megéltük a fehér éjszakákat, 
megtapasztaltuk a finn telepü-
lések tisztaságát, rendezettsé-
gét. Mindnyájunk számára jó 
érzés, hogy Komáromban si-
került a kamarazenélést ilyen 
magas szintre emelni. Napja-
inkban bonyolultabb a helyzet, 
mert fiataljaink közül számo-
san más városokban találják 
meg a boldogulásukat, illetve 
alapítanak családot, de bízunk 
benne, hogy a dél-komáromi-
akkal „egy csapatot” alkotva  
zenekarunk tovább muzsikál 
majd.

Batta György

A napokban ünnepelte hetvenötödik születés-
napját a Pro urbe-díjas  Stirber Lajos nyugalma-
zott zenetanár, karnagy, közéleti szereplő, városunk 
egyik szerelmese. Lapunk és olvasóink nevében kí-
vánunk neki további termő éveket, erőt, egészséget  
közösségünket szolgáló tevékenységéhez, a kodályi  
zenekultúra  ápolásához.

A  Szerkesztőség 

Kopócs Tibor festőmű-
vész, grafikus, lapszerkesztő, 
könyvillusztrátor, tűzzománc 
díszítésű művészi tárgyak al-
kotója, tanár, polgári társulás 
vezető, stb.a legsokoldalúbb 
és legismertebb hazai magyar 
alkotóművészek közé tarto-
zik. A közeli Nagykesziben 
született, 1974 óta városunk-
ban él. Napjainkban is a leg-
többet dolgozó, a közéletben 
is munkát vállaló polgáraink 
egyike, pedig  immár   nyolc-
vanadik évét tapossa!  Vajon 

mivel foglalkozik mostaná-
ban? Mivel tölti napjait mű-
termében?

– A felsorolt műfajok és 
tevékenységek közül a festé-
szetben próbálom meg a Te-
remtő "elvárásait" megvalósí-
tani. Mindnyájan valamilyen 
feladattal érkezünk a világba, 
ezért kapunk tehetséget - 
tálentumokat. A festészetben 
napjainkban, a modern mű-
vészet korában már annyi az 
irányzat, annyiféle a stílus, 
hogy afféle őskáosz alakult 

ki, partalanná vált az egyéni 
kifejezési szándék. Ez nem az 
én utam! Nem fordulhatok a 
saját természetem ellen! Világ-
látásomban a belső hangra, a 
megérzéseimre támaszkodom. 
Ez azt jelenti a gyakorlatban, 
hogy a valóságot igyekszem 
ábrázolni a misztikum tölteté-
vel kiegészítve. A valóság höm-
pölyög, elillan, de megmarad a 
tudatunkban és megtöltődik 
misztikummal, élménysze-
rűség rakódik rá, megjelenik 
benne a hit esszenciája. Az 

ember tudatosítja, hogy nem 
öncélúan vagyunk itt. Az Is-
ten vezet, törődik velünk, s 
ezt viszonozni kell, hiszen az 
elszámoláskor számon kéri, 
mit tettünk?. Én már sejtem 
az utamat, tudom, mit akarok 
mondani.

Éspedig?
Nagy királyaink, pl. Szent 

László emlékének megőrzé-
séhez kívánok hozzájárulni, 
vagy a Bulcsú vezéréhez. Fel 
szeretném mutatni nagy ki-
rályaink értékeit, hiszen ők a 
megmaradásunkat szolgálták. 
Élmény, hogy mi, magyarok 
a szabadság népe vagyunk! 
Megérintett a reformáció fél-
évszázados története is; ez 
szakrális téma, egyben tisz-
telgés az évforduló alkalmá-
ból. Legutóbbi Nagyváradon 
Tőkés László figyelt fel az 
egyik alkotásomra, s ez annak 
bizonyossága, hogy  jó úton 
járok.   Foglalkoztat az "angya-
lok érintése" témája. Milyen 
a férfi angyal, és milyen a női 
angyal? Tisztelegni szeretnék 
a kiváló grafikus, Szalay Lajos 
előtt is - ez két-három művet 
eredményezhetne.

(jb) 

nyi egyesület, szervezet kérel-
mének. Legutóbbi bizottsági 
ülésünkön kiértékeltük a kör-
kérdésünkre beérkezett vála-
szokat, melyben azt kérdeztük, 
ki legyen a 2016-os év legjobb 
sportolója. Döntöttünk arról 
is, hogy idén február 28-án, 
kedden 17 órakor jótékonysági 
gálaestet szervezünk a városi 
sportcsarnokban, melyre sze-
retettel várjuk az érdeklődőket. 
A gálaest bevételét egy beteg 
gyermek javára ajánljuk fel“ – 
mondta Konštantín Glič.

Less Károly nehezményez-
te, hogy csupán azok „méret-
tethetik“ meg magukat, akik 
városunkbeli klubok színei-
ben versenyeznek, így például 
a riói olimpia második helye-
zett kajakosait, Tarr Györgyöt 
és Vlček Eriket vagy a győri 
klubért versenyző junior Eu-
rópa-bajnok Obert Ákost sem, 
pedig mindannyian itt élnek.

A hátrányos helyzetű csa-
ládok gyermekeinek iskolai ét-
keztetésére áthidaló megoldás 
született. Egy hónapig a város 
téríti az étkeztetés költségeit. 
Andruskó Imre javaslatára a 
testület megvitatta az étkezdék 
működtetési koncepciójának 
tervét, melynek lényege, hogy 
azok az iskolák fenntartása alá 
kerülnének. Kérte a városi hi-
vatalt, hogy az errre vonatkozó 
koncepciót dolgozza ki.  

Feszty Zsolt és Knirs Imre 
alpolgármester javaslatára 
döntés született arról is, hogy 
a Jókai Színház mellett műkö-
dő alapítványt 15 ezer euróval 
támogatják, amely egyebek 
mellett a teátrum előtti téren 
álló, a tíz évvel ezelőtt tragikus 
hirtelenséggel elhunyt Kaszás 
Attila színművésznek emléket 
állító szobor környezetének 
rendbehozatalára fordítja a 
pénzt. 

-sa-

(Befejezés az 1. oldalról)

Testületi krónika Kopócs Tibor: A megérzéseimre támaszkodom

Örömöt leltünk a muzsikálásban

A muzsikáló Hollósy-család. (Hiányzik Tamás fiuk)
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Tavaly a Selye János Gim-
názium is bekapcsolódott 
„Az év németese“ versenybe, 
amely a cseh Kompetencia-
fejlesztő Intézet és a Czech 
Us Agency szervezésében va-
lósult meg.

Az online verseny kereté-
ben hét ország csaknem há-
romezer középiskolása mérte 
össze német nyelvtudását. 
Csehország, Szlovákia, Hor-
vátország, Magyarország, Szlo-
vénia, Észtország és Norvégia 
képviseltette magát. Szlovákia 
32 tanintézményéből 377 ta-
nuló vett részt. 

A diákok feladata egy igé-
nyes online teszt megoldása 
volt, amely olvasás- és hallás-
gyakorlatokból állt, valamint 
videórészleteket, nyelvtani és 
szókincsre vonatkozó felada-
tokat is tartalmazott. A fődíj 
rendkívül motiváló: az első 20 
helyen végzett diák tartalmas 
nyelvtanfolyamon vehet részt 
a történelmi Prága egyik pati-
nás nyelviskolájában.

A Selye János Gimnázium 
17 diákja versenyzett külön-
böző évfolyamokból. A vég-
ső eredményeket látva óriási 
meglepetéssel és nagy öröm-
mel vettük tudomásul, hogy 
iskolánk a teljes összesítés 

után a nemzetközi mezőny-
ben a legelső helyen végzett, 
megelőzve az összes többi in-
tézményt!

Elek Fanni Mária /IV.D/ 
a 2938 résztvevő közül lett az 
abszolút győztes!!! 

Hasonlóképpen nagyon 
büszkék vagyunk az előke-
lő 9. helyen végzett Kovarčík 
Sárára (V.N), valamint az első 
harminc között végzett Elek 
Máté (IV.A) és Bartalos An-

gelika (III.B) eredményére. 
A további résztvevők: Lukács 
Lenka (III.C), aki iskolánk öt 
legjobbja között van, továb-
bá Szebellai Dániel (IV.D), 
Balahó Ágnes (IV.D), Czirfusz 
Viktória (II.C), Straňák Vivien 
(III.C), Csenger Géza (IV.A), 
Takács Bernadett (III.C), Ha-
lász Lilla (IV.D), Szabó Orso-
lya (III.C), Zámbó Kitti (II.C), 
Zsemlye Zsófia (II.C), Luk-
ács Olívia (II.C), Kiss Csilla 

(II.A). Elek Fanni és Kovarčík 
Sára nemcsak a prágai nyelv-
tanfolyamnak örülhet, hanem 
a jelentős pénzjutalomnak, 
könyveknek és a szponzorok 
által felajánlott további szá-
mos, értékes ajándéknak is. 

Nyerteseinknek szívből 
gratulálunk a rangos elisme-
réshez!

Tanáraik: Szénássy Edit 
és Fekete Judit

„Szívvel az egészségért“
Az Első jótékonysági bál

2017. február 18-án szombaton Komáromban a 
Bastion  vendéglőben a másoknak való segítségnyújtás je-
gyében kerül megrendezésre. Az összejövetel a szervezők 
– HHI, Az Emberek Egészségéért Intézet, vállalkozók és 
Komárom ismert személyiségei – karitatív tevékenységek 
iránti elkötelezettségét bizonyítja.

Ez a kivételes esemény a komáromi erőd történelmi 
helyszínén valósul meg. Támogatói között találjuk Pozsony 
és környéke művészegyéniségeit is. Először találkozik egy 
olyan társaság, amely részvételével és egyediségével hozzájá-
rul a „Szívvel az egészségért“ gondolat kiteljesedéséhez.

A jótékonysági bál bevételét a szervezők Kudlík Maroš, 
továbbá olyan hátrányos helyzetű gyermekek családjai szá-
mára ajánlják fel, akik rákos megbetegedés következtében el-
veszítették valamelyik végtagjukat. Ilyen módon kapcsolód-
hat be minden résztvevő a bál mottójának megvalósulásába. 
Az est fénypontja a DANCE 4 YOU tánccsoport és a komá-
romi Művészeti Alapiskola diákjai lesznek. A bál vendége 
egy utánozhatatlan művész, énekes, multiinstrumentalista, 
az X-factor győztese: Peter Bažík továbbá Sofia Jánoška és 
Blažejová Patrícia. A zenéről „Čeku“ Rudolf Čerňanský gon-
doskodik.

A szervezők hangulatos és színvonalas műsorral várják 
verndégeiket. Kiváló showműsor, szórakozás, zene, tánc, 
utánozhatatlan vendégek, ízletes ételek várják őket, s mind-
ezt azzal a szívmelengető érzéssel együtt, hogy a bál azokon 
segít, akiknek arra a leginkább szükségük van.

A jótékonysági bál célját a HHI így fogalmazta meg: 
„Közösen dolgozunk céljaink teljesülése érdekében – ven-
dégeink számára felejthetetlen élményt nyújtani, segíteni és 
támogatni az egyedi és hasznos tervezeteket azon hátrányos 
helyzetű gyermekek családjai számára a környezetünkben, 
akik onkológiai megbetegedésük következtében veszítették 
el valamely végtagjukat.“

Városunk egyik legele-
gánsabb bálját, a Lehár bált 
január 14-én tartották a 
Tiszti pavilon dísztermében. 
A szervező, a Lehár Ferenc 
Polgári Társulás válogatott 
étkekkel, zamatos italokkal, 
színvonalas programmal vár-
ta a bálozókat. Mint megtud-
tuk: a Lehár bál iránt nagy az 
érdeklődés, a jegyek már de-
cember elején elfogytak.

– Az egyik alapgondola-
tunk a Lehár hagyományok 
ápolása. A másik, hogy váro- 
sunkban szeretnénk egy na-
gyon elegáns bált meghonosí-
tani. Remélem, ez sikerül. Min-
den évben nagy az érdeklődés, 
és minden évben próbálunk 
valami plussz műsort, plussz 

eseményt is e köré varázsolni. 
Az idén Molnár Rozália kiál-
lítása tekinthető meg a kiste-
remben. A hangulat csodálatos 
volt, a gyerekek jól szerepeltek, 
Sárközi Xénia pedig kiválóan 
énekelt. A többfogásos vacsora 
mindenkinek ízlett, és finom 
borokat is felszolgáltak – árulta 
el lapunknak Klemen Terézia, 
a bál szervezője.

A nyitótáncot a dél-komá-
romi Kultsár István Szakgim-
názium és Szakközépiskola 
diákjai táncolták. A zenét a 
Farkas Pál karmester vezette 
Váci Szimfonikus Zenekar és 
a Tequila Showband szolgál-
tatta. Nagy sikert aratott és 
hosszan tartó vastaps követte 
Sárközi Xénia operaénekesnő 

fellépését. Az ötödik évadjához 
érkezett eseményt megtisztelte 
jelenlétével Czimbalmosné 
Molnár Éva, Magyarország 
szlovákiai nagykövete. A bá-
lozók közül nem hiányzott 
városunk polgármestere sem. 
Vajon mit szeret a farsang ide-
jén leginkább városunk első 

embere, Stubendek László 
polgármester?

– Azt az önfeledt, de még-
is megszervezett, színvonalas 
mulatságot, táncos együttlétet, 
amikor is az ember az ismerő-
sökkel beszélgethet, táncolhat, 
szórakozhat – ez egy csodálatos 
dolog. Ez a mostani Lehár-bál 
is tartogatott meglepetést, mint  
mindig, úgyhogy a szervezőket 
dicséri: kellemes társaság jött 
össze, és fantasztikus műsorral 
vártak bennünket – nyilatkoz-
ta a polgármester.

Lehár Ferenc rokonai is 
részt vettek a Lehár-bálon. 
Stark Albrecht Sylvia Berlinből 
érkezett, ő a komáromi zene-
szerző oldalági leszármazottja 
– Sylvia dédnagymamája és 
Lehár Ferenc édesanyja test-
vérek voltak. Sylvia apai ágon 
kötődik Komáromhoz, gyer-
mekkorában sok időt töltött 
városunkban a nagyszüleinél.

-pa-

Közel kétezer diákot szólított meg 
a Selye János Egyetem

Három hónap, 3600 kilométer, 67 iskola, 1949 diák, 
73 előadás 2500 percben. Ezek a számok jellemzik a Selye 
János Egyetem népszerűsítő körútját. Az egyetem munka-
társai Királyhelmectől Pozsonyig szinte minden határhoz 
közeli középiskolát meglátogattak interaktív játékkal egy-
bekötött bemutatkozó előadásukkal.

– Az egyetemünk számára fontos, hogy személyesen talál-
kozzon a középiskolásokkal, és személyesen szerezzen tőlük in-
formációt arról, hogy képzelik el a jövőjüket. Kulcsfontosságú 
számunkra az is, hogy a diákok olyan személyektől szerezze-
nek információt a Selye János Egyetemről, akik tisztában van-
nak az intézmény és a felsőoktatás nyújtotta lehetőségekkel. 
Ezért csapatunk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy valós és hite-
les információkat adjon át az érettségi előtt állóknak – mond-
ta a körutat szervező Karrier-tanácsadó Központ vezetője, 
Ištvánik Norbert.

Az előadók, ha lehetőséget kapnak az iskoláktól, inte-
raktív játékkal próbálják ráhangolni a fiatalokat a pályavá-
lasztásra. A „Mire költenéd az életed” című pályaorientációs 
játékban a fiatalok a döntéseik alapján vonhatják le a követ-
keztetéseket, melyek azok a pontok, amelyekre az életük so-
rán szimbolikusan időt, energiát és pénzt szánnának majd. 

Ez után az előadók bemutatják a SJE nyújtotta lehető-
ségeket és az egyetemisták mindennapjait. Az érettségizők 
olyan szórólapot kapnak kézhez, melynek illusztrációi egye-
di módon mesélik el számukra, mi vár rájuk, ha a Selye János 
Egyetemet választják.

„Február 14-én nyílt nappal készülünk, hogy újra talál-
kozhassunk a diákokkal. Remélhetőleg az előadások, beszél-
getések felkeltették a tanulók figyelmét és kedvet kapnak a to-
vábbtanulásra!” - nyilatkozta Ištvánik Norbert.

Óriási selyés-siker a német nyelvi versenyben

Lehár leszármazottjai is báloztak

Jótékonysági gálaest
Az Év legjobb komáromi sportolója – 2016

Február 28, kedd-sportcsarnok
Vendégek: Ódor Éva, Soós Tibor, Gergely István, 

 Erik Vlček, Tarr György, Szabó Attila, Priskin Tamás
A gálaest bevételét Gelle Szófia gyógykezelésére ajánlják fel

Belépőjegy: 2 euró 

Bővebben a Komáromi Lapok következő számában
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Január 21.-én, szomba-
ton rendezték meg az idei 
nyílt pályás nemzetközi jég-
korongtornát a városi műjég-
pályán, ahol kellemes, nap-
fényes idő várta a résztvevő 
csapatokat és a nézőket.

A szervezők négy csapat 
(HK Komárno, PAPAGAY´S 
Hurbanovo, THL Tatabánya, 
JAMAJKA Přerov) részvételé-
vel számoltak, így igyekezniük 
kellett, hogy minden zökkenő-
mentesen működjön. A mér-
kőzések épp ezmiatt már kora 
reggel elkezdődtek. Minden 
csapat megmérkőzött egymás-
sal, s az eredmények alapján 
született meg a végeredmény.

A meghívott csapatok ellá-
tását is sikeresen megoldották 
a szervezők: frissítők, pogá-
csák és gyümölcsök mellett, 
a torna befejeztével nagyon 
finom vacsora várta a résztve-
vőket.

A tornán az ógyallai pa-

pagájoknak sikerült a legtöbb 
pontot begyűjteniük, így ők 
végeztek az első helyen. A mér-
kőzések 2x25 percig tartottak, 
amelyek ideje alatt összesen 43 
gól született. A torna végered-
ménye: 1. hely: PAPAGAY´S 
Hurbanovo, 2. hely: JAMAJKA 

Přerov, 3. hely: HK Komárno, 
4. hely: THL Tatabánya. A tor-
na legjobb játékosa a přerovi 
csapat tagja, Preč Miloš lett. 

A szervezőbizottság nevé-
ben ezúton is szeretnék köszö-
netet mondani minden egyes 
jelenlegi és jövőbeli támoga-

tónknak, a médiumoknak, 
valamint mindazoknak, akik 
hozzájárultak ahhoz, hogy a 
nemzetközi jégkorong torna 
sikeresen valósulhatot meg. 
Köszönet érte!

Fuisz Attila

A komáromi Náruč (Öle-
lő karok) nem haszonelvű 
szervezet 12 esztendeje áll az 
idős emberek szolgálatában. 
Újabban gyógyászati-reha-
bilitációs részleg is működik 
falai között, hogy szolgálta-
tásai hatékonyabbak lehesse-
nek az ott lakók számára.

Mivel az eddigi tapasztala-
tok kiváló eredményeket hoz-

tak, és egyre növekszik irántuk 
az érdeklődés, az otthon veze-
tői a nyilvánosság számára is 
kiterjesztik e szolgáltatások 
igénybevételének lehetőségét. 
A mozgásszervi megbetege-
dések, a csontkopás, a műté-
tek utáni ízületi panaszok, a 
baleseteket követő nehézsé-
gek, az agyvérzések utóhatásai 
stb. esetében jelentős változás 

érhető el a szakképzett sze-
mélyzet széleskörű rehabilitá-
ciós kezelése által. Bővebben 
MUDr. Ladislav Michálek 
szakorvos és Ing. Szabó Teré-
zia koordinátor tájékoztatnak.

- Ez a gyógyászati-reha-
bilitációs kezelés gyógytor-
náztatást, elektromos kezelést,  
mágneses-, ultrahangos, lézeres 
és egyéb terápiás módszereket 
alkalmaz egy sor korszerű be-
rendezés segítségével. Így érhe-
tő el a gyógyítás hatékonysága, 
javulnak a mozgási képességek, 
erősödik a test. Nagyon hasz-
nos, ha a rászoruló idősek lá-
badozásuk idejére beköltöznek 
az otthonba, s így szakmai fel-
ügyelet alatt állnak.

- Milyen gyógymódokra, 
beavatkozásokra kerül sor a 
kezelések során?

- A gyógyászati-rehabili-
tációs, állapotjavító kezelések 
révén például: az alsó végtagi 
beavatkozások: a medence-,  
csípő-, térd-, boka-, lábfej mű-
tétek, vagy például az alsó vég-
tagok sérülései után a betegek 
az ú.n. antigravitációs futópa-
don (Alter G) fájdalommentes 
edzéseket végezhetnek, ugyanis 
a rajta történő futás vagy gya-

loglás a súlytalanság állapotá-
ban történik. Ezért hasznos ez 
a futópad az idősek testi ál-
lapotának- és fenntartásának 
esetében is, sőt: alakformálásra 
és zsírszövet csökkentésre, tehát 
esztétikai célokra is használha-
tó!

A kezelés során a személy-
zet helyi fagyasztásos, valamint 
nagy teljesítményű lézeres, és 
lökéshullámos eljárást is alkal-
maz, használja a motorikus 
sínt, és az automatizált masz-
százságyat, individuális moz-
gásterápiát felügyel... Össze-
foglalva elmondható, hogy az 
idős emberek kezelése fájdalom 
mentesen, vagy nagyon kíméle-
tesen történik, miközben az ál-
lapotjavítás kiterjed a mozgás-
szervi panaszok szinte minden 
területére, így pl. a krónikus 
ízületi, és degeneratív, a hátge-
rinc-, a reumatikus, és a gyul-
ladásos bántalmakra, de hasz-
nos izomsérülések után, nyílt 
sebek esetében, hátfájásoknál 
is. Erősíti az immunrendszert, 
de eredményes egy sor, fel nem 
sorolt panasz esetében. 

-bgy-

l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415 
657.
l Kicserélném 80 m2-es 
3-szobás lakásomat a Komensky 
utcában, min. 4-szobás családi 
házra a közelben. Ingatlanügy-
nökök ne telefonáljanak. Tel.: 
0944/377 868.
l Kőműves munkát, kar-
tonozást, glettelést és festést 
vállalunk. Tel.: 0911/362 029, 
0905/708 644.
l Parketta és beltéri ajtók 
szerelésére keresünk szere-
lőket. Abszolvensek, illetve 
magánvállakozók jelentkezé-
sét is várjuk. A kérvényeket a 
következő mail címre küldjék: 
info@ks-komfort.sk
l Felveszünk ügyes szakácsot 

(az életkor nem számít-lehet 
nyugdíjas is), szükség esetén 
szállást is biztosítunk. Tel.: 
0908/778 637.
l Felveszünk ügyes pincért (az 
életkor nem számít), szükség 
esetén szállást is biztosítunk. 
Tel.: 0908/778 637.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450 
570, 0948/622 051.
l Zálogház a Ferencesek utca 
5. szám alatt, a Bella étterem 
mellett. Készpénzért felvásáro-
lunk régiségeket, aranyat, ezüs-
töt, műszaki cikkeket. Állandó 
ügyfeleinknek hűségkártyát biz-
tosítunk. Kérésére házhoz me-
gyünk, hétvégén is. Nyitvatartás 
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. 
Tel.: 0915 389 405.

Újszülöttek
Halmo Matej, Gadóc; Tarr Ádám, Bés; Kispisti Zsófia, Martos; 

Stojka Brigitta, Gúta; Majbová Hana, Ógyalla; Lányi Dorina Zejke, 
Muzsla; Matkovič Hanna, Pered; Lévai Emma, Komárom; Bencsík 
Theó, Érsekújvár; Matušková Tereza, Surány; Šlezák Chloe, Pár-
kány; Fűri Kornél, Dunamocs; Szabó Barbora, Szentpéter; Koszto-
lányi Ádám, Naszvad; Černák Marián, Komárom; Tánczos Hanna 
Zsófia, Komárom; Kovács Mirella Hanna, Komárom; Fialka Féliex, 
Ógyalla; Szabó Nimród, Dunamocs; Haász Teo, Selye; Balan Ede, 
Ekel; Kelemen Sebastián, Naszvad; Kolláriková Viktória Alex, Ko-
márom; Döme Zsolt, Madar; Németh Erzsébet Magdolna, Szalka; 
Szabó Ádám, Udvard; Gudor Benjamin, Komárom; Papp Zsom-
bor, Komárom; Varga Dániel Márk, Komárom; Kuruc Noel, Gúta; 
Ondrejóová Nina, Bátorkeszi; Potúček Samuel, Komárom; Vasi 
Tünde, Komárom; Ulrich Ádám, Komárom    

Házasságot kötöttek
Baruc Tibor és Németh Krisztina

Elhunytak
A 85 éves Szarka Teréz, Komárom; a 80 éves Katonová Mag-

daléna, Komárom; a 75 éves Pallag Mária, Bátorkeszi; az 50 éves 
ifj. Pepes Horváth Teodor, Madar; a 73 éves Mogyorósi Ferenc, 
Bajcs; a 71 éves Gunda István, Komárom; a 71 éves Bôrik Ondrej, 
Komárom; a 62 éves Kušnár Ján, Komárom; a 72 éves Holderik 
Mária, Komárom; a 64 éves Gőgh Ferenc, Szentpál; a 61 éves Fe-
kete Imre mérnök, Komárom; az 56 éves Bartalos József, Izsa; a 60 
éves Garai Tibor, Bátorkeszi; a 66 éves Benyó Gizella, Perbete; a 84 
éves Čavojský Pavol, Komárom; a 90 éves Giliková Judita, Komá-
rom; a 82 éves Bencsis Tibor, Komárom; a 75 éves Mgr. Pšenáková 
Alžbeta, Komárom; a 75 éves Salgó Margit, Madar; a 72 éves Hacsik 
Judit, Ifjúságfalva; a 93 éves Kondé Erzsébet, Gúta; a 80 éves Var-
ga László, Pat; a 90 éves Mórocz Miklós, Komárom; a 81 éves Illés 
Pavel, Csallóközaranyos; a 85 éves Lénart Dezider, Gúta; a 28 éves 
Czékus István, Gúta; a 90 éves Szalai Verona, Komárom; a 84 éves 
Čechová Irena, Komárom; az 51 éves Magyari István, Komárom; 
a 63 éves Strapáková Erika, Komárom; a 92 éves Ružičová Mária, 
Komárom  

Köszönetnyilvánítás
Szívünkben mély fájdalommal mondunk köszönetet min-

den kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek, szomszédoknak, 
akik 2017. január 16-án a komáromi temetőben elkísérték 
utolsó útjára

RUŽIČ Máriát,
aki 92 éves korában hunyt el.

Köszönjük a sok koszorút, a virágokat és a vígasztaló sza-
vakat, amelyekkel enyhíteni igyekeztek fájdalmunkat.

A gyászoló család

Nemzetközi jégkorong-csata az Erzsébet szigeten

Gyógyuljon a Náručban! Ölelő karok várják

Figyelik a fertőzött területeket
Országos viszonylatban is nő a madárinfluenzás esetek szá-

ma, a leginkább sújtott terület a Komáromi járásban van. Újabb, 
szám szerint a 11-ik terület Gúta környékén lévő, művileg kiala-
kított kanálisban található, ahol 50 hattyú elpusztulását jelentet-
ték. Az állatorvosok és a tűzoltók összegyűjtötték a kanálisban 
és partján talált tetemeket. Dr. Slivka Oszkár, a regionális illető-
ségű hiavatal munkatársa elmondta: az államigazgatással egyez-
tetve a Komáromi járás felét megfigyelői, azaz monitorozandó 
területnek hirdethetik ki. A vadásztársaságoknak tilos lesz tol-
lasokra vadászni, és a szabadba sem engedhetik ki a tenyésztett 
állatokat.

A végrehajtás kellemet-
len dolog, melyet jobb meg-
előzni. Aki még nem fizette 
be a kommunális hulladék-
illetéket, tegye meg miha-
marabb, hogy elkerülje az 
exekúciót- nyilatkozta la-
punknak Bohumír Kóňa, a 
városi hivatal gazdasági fő-
osztályának vezetője:

- Elöljáróban elmondom, 
hogy ha valaki nehéz, szorult 
helyzetben van, például elve-
szítette a munkáját, de eljön és 
kérvényt nyújt be, előzékenyek 
leszünk vele szemben: részlet-
fizetést kérhet, és így elkerül-
hetjük a felesleges bírósági el-
járást, a végrehajtó bevonását 
az ügybe.

Figyelmeztetni szeret-
nék, hogy a 2013-as, 2014-es 
és 2015-ös év elmaradásaival 
kapcsolatban már előkészítet-
tük a végrehajtási javaslatokat. 
Komoly mennyiségről van szó, 
és  – bár a törvény nem kötelez 
bennünket erre – a végrehajtás 
előtti utolsó figyelmeztetést is 
kiküldtük azoknak a polgá-

roknak, akiknek elmaradásuk 
van. Sokan reagáltak rá, sokan 
viszont még nem. Mi legfel-
jebb február 15-ig várunk, azt 
követően minden ügyet vég-
rehajtásra küldünk. És ha már 
oda kerül az ügy, a város ez-
után már semmit sem tud ten-
ni. Ott már a bíróság döntött, a 
végrehajtó pedig cselekszik. 

Komáromi Városi Hivatal: Rendezze elmaradását!



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

KÉZI AutómoSó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

Sme tu pre vás každý deň, 7 dní týždni 
Po-So 7.00-18.00, Ne 8.00-16.00

0903 887 980

Egyet fizet, 
kettőt kap!

Rendeljen reklámot!
tárcsázza 

a 035 77 13 488-as 
telefonszámot!

A Komáromi Városi 
Hivatal közleményei

A változásokat be kell jelenteni
Azok a polgárok, akik esetében a 2016-os évben változás 

történt az ingatlan-tulajdonlásban, 2017. január 31-ig kötelesek 
adóbevallást benyújtani a Komáromi Városi Hivatal ügyfélfo-
gadó irodájában, vagy az illetékes főosztályon. Ilyen változások 
lehetnek: az ingatlan eladása, vétele, öröklése, versenytárgyalás 
útján szerzett tulajdonjog és más, hasonló esetek.

Az adóhátralékot is most kell befizetni
Komárom városa kéri a polgárokat, hogy február 15-ig fi-

zessék be a következő területen lévő adóhátralékukat: ingatlan-
adó, kutyatartási adó, kommunális hulladék elszállításának ille-
téke, a nem lakáscélú helyiségek, telkek, kertek ingatlanadója.

Osztályozzuk a hulladékot
Az osztályozott hulladékot a város polgárai a harcsási gyűj-

tőudvaron, keddtől péntekig 10 és 18 óra között, szombaton 
pedig 8-tól 12 óráig adhatják le.

Állami támogatás 
az egészségügyileg fogyatékos személy 

(ZŤP igazolvánnyal rendelkezők) számára
Egészségügyileg fogyatékos igazolvánnyal rendelkezik 

gyermeke, hozzátartozója vagy barátja? Lakást szeretne biztosí-
tani, de a bankok által nyújtott hitelekből nem jön ki? Az állam 
támogatásban részesíti a hátrányban lévő állampolgárokat.

Az állam segít a lakásvásárlásban az egészségügyileg fogya-
tékos igazolvánnyal rendelkező személynek. A lakás teljes árára 
1%-os fix kamatú támogatást nyújt, tehát az állampolgár csak 
a kölcsönzött összeget fizeti vissza. A támogatás futamideje 40 
vagy 30 év.

Például ha a lakás ára 15 ezer euró, akkor az állampolgár 30 
éven keresztül havi 48 eurót fizet, vagy 40 éven keresztül havi 
38 eurót. Idősebb polgárok esetében a törlesztési idő lehet rö-
videbb is. Például ha a támogatásért folyamodó állampolgár 60 
éves lesz, akkor a támogatást 5 évig törleszti. Az állam 2 ezer 
euró vissza nem térítendő támogatást is nyújt.

A támogatást kérvényezheti az igazolványt birtokló személy 
vagy az a személy is, aki vele egy háztartásban él, tekintet nélkül 
arra, hogy rokoni kapcsolatban állnak-e vagy nem.

Az állami támogatásról bővebb információt a Komáro-
mi Városi Hivatal Lakásfejlesztési Osztályán nyújt ing. Dana 
Szabóová a 035/28 51 373 telefonszámon.

TuBiSvat ünnepe és ENSZ holokauszt emléknap
A Komáromi Zsidó Hitközség ezúton hív meg minden érdeklődőt összejövetelére, melyet 
TuBiSvát- a fák újéve és az ENSZ holokauszt emléknapja alkalmából tartunk 2017. február 
12-én, vasárnap 14.30-kor a Menház Zsidó Kulturális és Közösségi Központban.

Szülőföldön magyarul
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) ér-
tesíti az érintetteket, hogy a  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
meghirdette a „Szülőföldön magyarul” című (ösztöndíj) tá-
mogatási program felhívását a nevelési, oktatási, valamint 
tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás 
igénylésére a 2016/2017-es tanévre.
Célja: a szlovákiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása. 
Formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás összege: 
1. A nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támo-
gatás 22.400 Ft-nak megfelelő euró
2. A hallgatói támogatás 2.800 Ft-nak megfelelő euró
Az igénylés benyújtásának ideje:
1. Jelen felhívás alapján a 2016/2017-es tanévre 2017. január 31. 
– 2017. március 17. közötti időszakban lehet az igénylést be-
nyújtani. A postára adás (a boríték postai bélyegzőjének) utolsó 
dátuma: 2017. március 17.
További tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken kérhetnek: 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége – Zväz maďarských 
pedagógov na Slovensku; Elektrárenská 2., P.O. BOX 49. 945 01 
Komárno. Tel: 035 777 82 73, 0911 768 213 (munkanapokon 
9.00 – 14.00 között). E-mail: bga@szmpsz.sk. További részletek 
az SZMPSZ honlapján a www.szmpsz.sk  olvashatóak.

JÓKAI Tibor elnök,
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Szenior úszóverseny
Szentes város fedettuszodájában évindító nemzetközi szeni-

or úszóversenyen BANGHA Dezső a Komáromi KomKo tagja a 
80-84 évesek korcsoportjában 50-méteres gyorsúszásban meg-
előzve a debreceni Szántó Endrét 0:50,47 másodperccel aranyér-
met nyert. 50 méter hátúszásban 1:04 perces idővel is első lett.

Kőműves munkát, 
kartonozást, 

gletelést 
és festést 
vállalunk. 

0911 362 029
0905 708 644

Program:
14.30 – Magyarország az első világhábo-
rúban (hétköznapok, problémák és társadal-
mi konfliktusok). Előadó: Bödők Gergely, 
az egri Eszterházy Károly Egyetem végzős 
doktorandusza. 
15.00 – A felvidéki magyar zsidóság az első 
bécsi döntés előtt és után. Előadó: Simon At-
tila, a komáromi Selye János Egyetem Történe-
lem Tanszékének vezetője, a somorjai Fórum 
Intézet igazgatója
15.30 – TuBiSvát- a Fák újéve. Az ünnep je-
lentőségét Miklós Dóra foglalja össze.

A belépés díjtalan.
Ünnepeljen és emlékezzen Ön is velünk!

Gyümölcskreációk Tubisvátra 
Workshop Rubin Eszterrel

Rubin Eszter, Bagel című regénye október-
ben jelent meg. Egy Bagel bolt törzsvendégei-
nek sorsát ismerjük meg a regénnyé összeálló 
novellafüzért olvasva, amely a zsidóság, az 
iszlám, az istenkeresés, a szex, a gasztronómia, 
a gasztrománia, a húsevés és az állati jogok fi-
lozófiai kérdéseit járja körül, sokszor szatirikus 
vagy abszurd módon új nézőpontokat mutatva. 
Rubin Eszter második kötete, a Bagel ott kez-
dődik, ahol Barhesz című első regénye véget 
ért, s amelyben úgy fonódik össze két zsidó 
család sorsa, akár a barhesz fonatai. Mákkal 
bőven megszórva. A Barheszből monodráma 
is készült Csákányi Eszter főszereplésével.

Köszönjük!
Köszönjük Prágay János vállalkozó segítségét, aki járhatóvá 

tette utcánkban a csúszós, jeges utat.
Az ottlakó polgárok

Magyar ruházati cég
területi képviselőt keres

Szlovákia és Csehország területére 3,5 t-ás teherautóra.
Feltételek: erkölcsi és érettségi bizonyítvány, 

kereskedelmi ismeretek. 
Önéletrajzot a 

szombath@huntertex.hu e-mail címre várjuk.

Többfunkciós, lakhatást 
és különféle szolgáltatáso-
kat kínáló lakópark épül az 
egykori gadóci mezőgaz-
dasági szakközépiskola te-
rületén. Nyitra megye több 
éven át próbálta értékesíteni 
a 2007-ben elárvult épület-
együttest, ám új gazdája csak 
tavaly februárban akadt. A 
komáromi cég most többmil-
liós beruházással kellemes és 
színvonalas lakóparkot kíván 
kialakítani Gadócon.

– Ez hasznos és nagyon jó 
gondolat, hiszen az egykori 
mezőgazdasági iskola, s a hozá 
tartozó földek, kisebb-nagyobb 
ligetek beépülnek, s ahogy 
megszemléltem az előzetes el-
képzeléseket, tanulmányokat, 
nagyon szép lesz – fogalma-
zott Stubendek László, megyei 
képviselő, Komárom polgár-
mestere.

A legtöbb terv már elké-
szült, de a szakember állítja: 
még mindig nem zárult le a 
tervezési folyamat. A feladat 
izgalmas, hiszen a nyugalomra 
és a háborítatlan környezet-
re hangsúlyt fektetve – olyan 
lakóparkot kívánnak kialakí-
tani, ahová – a beléptető rend-
szernek köszönhetően – csak 
illetékesek juthatnak majd be.

– Minőségi életteret szeret-
nénk kialakítani. Multifunkciós 
lesz abban az értelemben, hogy 
nemcsak családi házak, laká-
sok épülnek, hanem szolgálta-
tásokat, sportolási és pihenési 
lehetőségek is alakítunk ki. 
Komplex, húsz családi háznak 
megfelelő terület áll a rendelke-
zésünkre, és két különálló lakó-
ház is , ahol több mint 65 lakást 
tudunk kialakítani. Ezen felül 
idősek  otthona, multifunkciós 
sportpálya, fedett tornaterem, 
fitness-terem, óvoda és bölcső-
de is épül majd a közeljövőben 
– árulta el Vikartovszky László 
építészmérnök.

– Ez egy olyan gyönyörű te-
rület, szép parkkal és kellemes 
környezettel, hogy ha valaki ezt 
rendbe hozza, akkor ez a terü-
let hivatását, küldetését tudja 
teljesíteni – jegyezte meg Jóba 
Mihály, az oktatási intézmény 
egykori tanára.

Gadócpuszta az 1920-as 
évekig Darányi Ignác nagy-
birtokához tartozott. A köz-
ségben 1896-ban létesítettek 
mezőgazdasági középiskolát, 
mely a csehszlovák időkben 
is a magyar nyelvű mezőgaz-
dasági szakképzés fontos köz-
pontja volt.

pa

Iskolából lakópark

A tESCo Alapítvány felhívja a nonprofit szervezeteket
hogy dolgozzanak ki tervezeteket az alábbi területekre

és így nyerjenek anyagi támogatást
A közösségek és a közösségi élet támogatása, a fiatalok oktatás-
fejlesztésének támogatása, a diákok rátermettsége fejlesztésének 
támogatása és az egészséges életmód támogatása
A győztes tervezet akár 1300 euró támogatásban is részesülhet

Nyugdíjasok, óvakodjanak a csalóktól!
A csalók több esetben is telefonon keresztül kérnek kész-

pénzt a nyugdíjasoktól. Orvosként mutatkoznak be, és azt 
állítják, hogy a nyugdíjas közeli hozzátartozója – fia, lánya, 
unokája – balesetet szenvedett és a kért pénzösszeget a kelet-
kezett kár megtérítésére vagy az orvosi költségek fedezésere 
kérik. Vigyázat, csalásról van szó, ezért ilyen esetben azon-
nal hívják a rendőrséget a 158-as ingyenes telefonszámon. 


