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Alapítva 1849-ben

Február 6-án tartotta 
az idei első, sorrendben 29. 
ülését Nyitra Megye Önkor-
mányzata, ahol a Komáromi 
járással kapcsolatosan fontos 
döntések születtek. 

A tizennyolc napirendi 
pontból álló nyitrai tanácsko-
zás egyik vagyonjogi kérdése 
a Zdravcentrum épületét érin-
tette – tudtuk meg Stubendek 
László polgármestertől, járá-
sunk megyei képviselőjétől. 
Mint ismeretes, az épület ötöd 
részben Komárom város tu-
lajdona, négyötöd része pedig 
megyei tulajdonban van. A 
két tulajdonos egy időben, de 
külön hirdette meg a verseny-
tárgyalást az épület eladására 
a tavalyi év végén. Mindkét 
helyen a dunaszerdahelyi 
bejegyzésű NOÉ kft. jött ki 
győztesen, amelynek nevéhez 
kötődik már a VII. lakótele-
pen működő felújított egész-
ségügyi központ. 

– A város részére 155 558 
eurót ajánlott a kft, amelyet 
legutóbbi ülésén jóváhagyott 
a komáromi képviselőtestület. 
A február 6-i ülésen fogadták 
el a megyei képviselők a másik 
részre szóló ajánlatot, amelyre 
618 362 eurós összeget ajánlott 
a nyertes cég. Ezzel a teljes in-
gatlan a NOÉ kft. tulajdonába 
kerülhet, amely az elképzelések 

szerint itt is egészségügyi szol-
gáltatásokat szeretne biztosí-
tani – mondta el a részleteket 
Stubendek László.

Másik fontos döntés, amely 
a Komáromi járást érinti az 
utak felújításával kapcsolatos.

– A képviselők a megyei 
költségvetésben a 4,5 millió 
eurós összeget hagytak jóvá az 
utakra, amelyből most közel 
3,5 milliót osztottak szét, s eb-
ből 550 ezret meghaladó összeg 
jöhet a járásunkba – tette hoz-
zá Komárom polgármestere.

Tételesen: Komáromban 
egy kisebb szakasz, Ógyalla és 
Szentpéter között, Ógyalla és 
Ímely között, Kolozsnémán és 
Lakszakállason belül, továbbá 
Kulcsod és Csicsó között. Ezen 
felül Bátorkeszi és Muzsla kö-
zött is javítják az útfelületet. 
Ezek a munkák előrelátható-
lag a nyár folyamán valósul-
nak meg.

– Még tavaly döntöttünk 
egy másik, 3,5 milliós csomag-
ról is, amely a közbeszerzések 
után most tavasszal valósul meg 
– mondta Stubendek László. 
Ebben a csomagban Marto-
son, Bagota és Perbete között, 
Lakszakállason, Keszegfalun, 
Madar és Bátorkeszi között, 
Nemesócsa és Gúta között, to-
vábbá Nemesócsán belül kerül 
sor útjavítási munkálatokra.

Szokványos szolgálatnak 
indult Šudák János és Petrík 
Dávid szolgálata városunk 
utcáin a közelmúltban, ám 
életmentéssel végződött. A 
60 éves László személyes 
problémáit úgy akarta meg-
oldani, hogy a Dunába veti 
magát. A part közelében si-
került kimenteni a férfit, akit 
az ár sodort magával.

Mint kiderült, aznap már 
találkoztak Lászlóval. A rend-
őröket ugyanis egy vitázó, 
partneri kapcsolatban lévő 
párhoz hívták ki, s az alkohol 
befolyása alatt álló Lászlót  kór-
házba szállították a mentősök. 
A kórházban dolgozó orvosok 
figyelmeztetése ellenére meg-
tagadta az ellátást és ismét az 
utcát járta. Az Erzsébet hídig 
ment, ahol szerencsére ismét 
rátaláltak a rendőrök. Šudák 
János és Petrík Dávid eképpen 
idézték fel a történteket: 

– Ott, ahol a második pillér 
kezdődik, láttuk, ahogy a férfi 
átugrik a korláton. Beesett a 
vízbe, s innen láttuk, hogyan 
sodorja magával az ár. Átugor-
tuk a korlátot, futottunk lefelé, 
és ott, ahol lehetett, bementünk 
a vízbe. Derékig mi is vizesek 

lettünk. Ott már sikerült meg-
fognunk, kihúztuk és felhoztuk 
őt. Ezután hívtuk a mentősö-
ket, a tűzoltókat, nem mondott 
semmit, csupán azt, hogy na-
gyon hideg a víz. Még annyit 
mondott, hogy maga előtt látta 
a halott fiait és a szintén eltávo-
zott feleségét. Úgy véljük, nem 
jár köszönet tettünkért, hiszen 
munkánk az, hogy védjünk, se-
gítsünk, bármelyink kollégánk 
ugyanezt tette volna. 

Az életmentők tettét a 

városvezetés is elismerte: 
Stubendek László polgármes-
ter, Knirs Imre és Keszegh 
Béla alpolgármesterek, vala-
mint Varga Tamás, a közrendi 
bizottság elnöke a városi hiva-
talban fogadták a rend őreit, 
köztük Tóth Sándor rendőrpa-
rancsnokot is.

– Önök példaértékűen helyt-
álltak ebben a rendkívüli hely-
zetben, életük kockáztatásával 
mentették meg embertársuk 
életét, büszkék vagyunk önök-

re. Sokan ugyan alábecsülik a 
rendőrök munkáját, úgy vélve, 
hogy csak büntetni tudnak, de 
ez a cselekedet is mutatja, hogy 
az önök munkája cseppet sem 
könnyű. Ezt egyébként az ál-
lami rendőrség köszönő levele 
is igazolja, melyet a tavalyi jó 
együttműködés elismeréseként 
küldtek el. Kellenek ezek a pél-
daértékű tettek, szükség van a 
hétköznapi hősökre – hangzott 
el a találkozón. 

-ba-

Konrád Márta nyugalma-
zott pedagógus kezdeménye-
zésére, a TEÁTRUM színházi 
polgári társulás támogatá-
sával január harmincadikán 
felavatták városunkban Gás-
pár Péter szobrászművész 
közadakozásból emelt alko-
tását, az Aranyembert. Az 
Eötvös utca sarkán, már-

vány talapzaton álló szobor 
a második világháború után, 
1952-ben megalakult Magyar 
Területi Színház, a mai Jókai 
Színház első társulatának ál-
lít emléket.

Az ünnepség  szép számú 
közönség előtt zajlott. Beszédet 
mondott Csáky Pál, az Euró-
pa Parlament képviselője, aki 

hangsúlyozta: a kultúra, s ezen 
belül a színművészet, csakúgy, 
mint az anyanyelv, megmara-
dásunkat szolgálja. A hatvanöt 
esztendeje alapított Magyar 
Területi Színház országjáró 
művészeit mindenütt nagy 
szeretettel fogadta a közönség. 
Dráfi Mátyás, a TEÁTRUM 
művészeti vezetője arról  szólt, 
hogy az Aranyember Jókai 
azonos című regényének alak-
ja, a képzelet szülte, a szobrász 
ezért mintázta meg arctalanul, 
ám mégis hatásosan. Hangsú-
lyozta, hogy a színművészet 
ma is óriási szerepet játszhat 
egy-egy település kultúrájának 
megőrzésében.  

Szót kért a  pozsonyi 
DUCTUS kft. ügyvezető igaz-
gatója, Nagy Richárd is. Cége 
tetemes összeggel járult hoz-
zá a szoborállítás költségei-
hez, és az alkotást látva úgy 
vélte, hogy az adomány jó 
ügyet szolgál, hiszen felhívja 
a figyelmet a múlt értékeire. A 
Magyar Területi Színház 1955-

ben mutatta be Jókai halhatat-
lan művét, az Aranyembert. 
A címszereplő Konrád József 
volt. Az akkori társulat tagjai 
közül már csupán hárman él-
nek: Ferenczy Anna, Lőrincz 
Margit és Gyurkovics Mihály. 
Mindhárman színházuk örö-
kös tagjai.

Az avatási ünnepség részt-
vevője volt Kiss Balázs, a Ma-
gyar Köztársaság pozsonyi 
nagykövetségének titkára, és  
Stubendek László, Komárom 
polgármestere, aki jelképesen 
"átvette" a városnak ajándéko-
zott műalkotást. Az adomány-
gyűjtés évekig tartott, s annak 
hőse Konrád Márta volt, aki 
rendületlenül bízott a meg-
valósításban. Az ünnepségen 
Dráfi Mátyás, Sámson Gizella, 
Borsó Ákos és Batta György 
működött közre. Koszorúzott 
a TEÁTRUM, a Magyar Nagy-
követség, Komárom Város, a 
Jókai Színház és az Izsa Faluért 
Alapítvány.

bt

Példát mutattak rendőreink

Balról jobbra: Stubendek László polgármester, Petrík Dávid, Šudák János és Tóth Ale-
xander rendőrparancsnok

Szobrot kapott az Aranyember

Fontos döntések 
a megyei közgyűlésen

Otthonában látogatta meg Komárom első idei újszülöttjét 
Stubendek László polgármester. Az új jövevény, Krekács Brian 
január elsején, reggel, nyolc óra előtt született, ám néhány hetet 
az érsekújvári kórházban, inkubátorban töltött. A polgármes-
ter virágcsokorral és pénzutalvánnyal érkezett, és mint mondta, 
örömmel tölti el, hogy kisfiúval gyarapodik egy család, illetve a 
város közössége.

Sok egészséget, nagyon boldog életet kívánt Briann-nek  és 
nevelőanyjának, aki befogadta és szeretetben felneveli a gyer-
meket. 

Már itthon van az idei év első komáromi újszülöttje
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Szepesi Györgyöt, a föld-
kerekség egyik legkiválóbb 
sportriporterét a világhírű 
magyar Aranycsapat tizen-
kettedik játékosának tekintet-
ték fénykorában a szurkolók 
és az újságírók. Valószínűleg 
azért, mert a világverő nem-
zeti tizenegy legtöbb csatáját 
ő közvetítette, de talán azért 
is, mert Szepesi György jó-
ban-rosszban kiállt Puskásék 
mellett; azt pedig magam is 
megtapasztalhattam, hogy a 
„fiúk” is tisztelték-becsülték, szerették őt.

Szepesi György február ötödikén betöltötte kilencven-
ötödik évét. A pályák hősei közül már senki sincs az élők 
sorában – ők már csak a film- és hangszalagokon és az em-
lékezetünkben élnek. Grosicsék immár huszadik századi 
történelmünk részei, de nem csak a világraszóló eredmé-
nyek tartják majd meg ezeket a játékosokat a magyarság 
tudatában! Sokkal fontosabb lesz az idők múlásával, hogy 
elsősorban ők voltak azok, akik nem csak szétvert, leigázott 
és kirabolt országuk lakosaiban, hanem – Szepesi György-
nek hála! – a határon túli magyarok millióiban is éltették az 
összetartozás érzését. 

Számomra ajándék, hogy ez a rendkívüli képességű, 
nyelvünket hibátlanul használó, hivatását példás felelős-
séggel gyakorló személyiség a barátjának tekintett, pedig 
huszonegy esztendővel idősebb, mint én. Volt idő, amikor 
tudósítást kért tőlem sportműsoraiba; gyakran ott voltam 
vele a válogatott, és nemzetközi mérkőzések közvetítései 
során, egy alkalommal pedig még a prágai Csehszlovákia-
Magyarország Davis Kupa tenisz mérkőzésen is szerepel-
tetett – megkért, hogy egy-egy izgalmas jelenethez kom-
mentárt fűzzek.

Rengeteget tanultam tőle! Ő is gyakran eljött közénk, 
mindig szívesen vállalt élménybeszámolókat a Felvidéken, 
néhányszor Komáromba is ellátogatott. Nem csak rendkí-
vüli mesterségbeli képességeit - a becsületességét is tiszte-
lem a mai napig.

Vajon hogyan telnek Szepesi György mindennapjai, 
miután egyik szeme világát elvesztette?

Azt viszont nem kérdezném meg tőle, milyen érzés 
most a tizenkettedik játékosnak lenni, amikor a „fiúk” már 
mind befejezték földi pályafutásukat?

Kedves Gyurka, nem csak én, hanem határon túlra 
szakadt sorstársaim is szeretettel gondolnak rád a születés-
napodon. Köszönjük, hogy a közvetítéseid során mindig 
elmondtad: a felvidékiek, az erdélyiek, a délvidékiek, és a 
többiek is az Aranycsapat és magyar klubcsapatok szurko-
lói. Köszönjük, hogy bennünket is a nemzet tagjainak te-
kintettél. Áldjon az Isten életed minden napján!

Batta György

A múlt hét elején sűrű 
füst kényszerítette lakásaik 
elhagyására a Vársor út 13-as 
szám alatt lakókat. A kiérke-
ző tűzoltók megállapították, 
hogy a négyemeletes épület 
folyósóit elárasztotta a füst, 
amely a pincehelyiségekből 
terjedt felfelé, melyet vélhe-
tően raktárként használtak 
az ottlakók.

A lakásokat kezelő Al-
ternatíva lakáskezelő vállalat 
képviselője szerint az alagsor-
ban nincsenek vezetékek, így a 
tüzet bizonyára idegenkezűség 
okozta. A lakók már több al-
kalommal is láttak hajléktala-
nokat ott éjszakázni. A tűzol-
tók 15 embert evakuáltak, akik 
a sűrűn gomolygó füst ellené-
re lakásaikban tartózkodtak. 

Négy felnőttet és egy gyer-
meket kórházba szállítottak a 
mentősök: ők mindannyian 
füstmérgezést szenvedtek. 

A tűzoltóknak először a 
tüzzel kellett megbirkózniuk, 
hiszen régi bútorok kaptak 
lángra a földszinti rész alatt, 

majd ezután a szigetelt ve-
zetékeket is oltaniuk kellett. 
A forróságtól a vízvezeték is 
szétroppant. Víz árasztotta el 
a helyiséget, melyet a tűz el-
oltása után kiszivattyúztak. 
A keletkezett kár 1000 euró. 
A ház lakói csupán az alapos 

szellőztetés és a mérnöki köz-
művekre való rákötődés után 
térhettek vissza otthonaikba. 
Ezeket a szolgáltatásokat, biz-
tonsági okoból, ideiglenesen 
leállították. A város által felkí-
nált pótlakhatás lehetőségével 
senki sem élt.                    -mv-

Vélhetően idegenkezűség okozta a tüzet95 éves az Aranycsapat 
tizenkettedik tagja

Ez az interjú megkésett 
kissé, hiszen a városunkbeli, 
országszerte ismert Boros-
tyán együttes még tavaly de-
cember végén megünnepelte 
harmincadik születésnapját.

A Jókai Színházban meg-
rendezett nagy sikerű hang-
versenyen számos vendég is 
együtt muzsikált a versének-
lőkkel, így pl. Vadkerti Imre, 
Zsapka Attila, Sipos Dávid, 
Nagy László Culó és Farnbauer 
Péter, illetve Benkő Annamá-
ria, Rácz Zoltán és Villás Bri-
gitta. A Borostyán vezetőjével, 
Nagy Lászlóval készült beszél-
getés pillantás a Borostyán há-
rom évtizedébe.

A harminc év alatt körül-
belül hány zenész és énekes 
szerepelt a Borostyánban?

– A harminc év alatt tizen-
öt zenész muzsikált hosszabb 
ideig a Borostyánban, a mosta-
ni felállás tíz éve létezik, leszá-
mítva a basszusgitáros posztját. 
Az együttes tagjai: Nagy László 
(gitár, ének), Nagy Hollósy Zsu-
zsanna (hegedű, ének), Kántor 

Krisztina (fuvola, furulyák), 
Hántai Ferenc (basszusgitár), 
Horváth Ákos (dob, ütőhang-
szerek) és Homoki László (ütő-
hangszerek).

Hány féle hangszer szó-
lalt meg?

– Az alaphangszerek, a gi-
tár – hegedű – cselló – furulyák 
(sopranino, szoprán és alt) mel-
lett a legelején volt nagybőgő is, 
később jött a fuvola, a pánsíp, 
az ír furulya és a basszusgitár. 
Volt egy időszak, amikor 12 
húros gitárt, mandolint és népi 
pengetős hangszereket, kobozt, 
tökciterát és dorombot is hasz-
náltunk. Különféle ütőhangsze-
rek mindig is voltak, de tíz éve 
ezek is erősen jelen vannak a 
zenénkben – a dobok, valamint 
ütőhangszerek – a spanyol 
cajon, bongó, kongák, chimes, 
tikfa, csörgők, triangulum és 
mások. Volt olyan is, hogy ten-
ger hullámzását imitáló dobozt 
készítettünk saját kezűleg. Te-
hát a válasz: legalább huszonöt 
hangszer.

Hány koncertet adtatok, 

és – nagyjából – hol minden-
ütt?

– Régebben évente 25-30 
fellépésünk is volt, mostanában 
már kevesebb. Főleg Felvidék 
városaiban és falvaiban lépünk 
fel, önálló koncerteken, fesztivá-
lokon vagy más rendezvények 
keretén belül. Magyarországon 
több fesztiválon is sikerült már 
bemutatkoznunk, sok emlé-
kezetes koncertünk volt, egy 
alkalommal eljutottunk Erdély-
be is. Koncertjeink a Kaláka 
Fesztiválon a diósgyőri várban, 
a Víz, Zene, Virág Fesztiválon 
a tatai vár előtt, vagy a Jókai 
Hétvége rendezvényen a Mo-
nostori Erőd falainál a helyszín 
varázsa miatt is emlékezetesek 

maradnak. Nagyon jó olyankor 
muzsikálni, amikor minden 
tökéletesen szól a színpadon, 
és jól halljuk egymást. Legfon-
tosabb azonban a közönségtől 
kapott visszajelzés. Szép emlék-
ként maradnak számunkra az 
egyes jubileumi koncertjeink is, 
a meghívott vendégzenészekkel 
és az együttes volt tagjaival 
való közös muzsikálás élménye, 
öröme. Huszonharmadik éve 
szervezzük a Borostyán Fesz-
tivált, melyen már fellépett a 
magyarországi és a hazai ún. 
folkműfaj színe-java, s ahol 
a világzenei, a népzenei és a 
dzsessz műfaj előadóit is hall-
hatta a közönség.

Szóljunk az erdélyi „há-
rom fellépés egy nap alatt” 
emlékeiről

– Erdélyben pár éve 
Kézdivásárhelyen koncertez-
tünk, ahová Hrubík Béla, az 
akkori Csemadok elnök közve-
títésével jutottunk el. Abban a 
megtiszteltetésben volt részünk, 
hogy a mi koncertünkkel lett 
felavatva a felújított Vigadó, 
előtte pedig a helyi líceumban 
léptünk fel. A tervezett két 
koncerthez jött még aznap egy 
harmadik is. Bereck falu pol-
gármestere az avató ünnepség 
után meghívott minket falujuk-
ba koncertet adni, ahová eljött 
a falu apraja-nagyja. Minden-
ütt nagyon kedves közönség fo-
gadott minket.

Batta György
(Befejezés a köv. számban)

Harminc éve muzsikál a Borostyán együttes

Nagy Hollósy Zsuzsanna és Nagy László, az együttes alapító tagjai

Kiállítás a Zichy palotában
Komáromi Art Spekterum 20017 

A Komáromi járás amatőr képzőművészeinek kiállítása
A tárlat február 24-ig tekinthető meg

„Szívvel az Egészségért“
Az Első jótékonysági bál – 2017. február 18., Bastion vendéglő

A jótékonysági bál bevételét a szervezők Kudlík Maroš, 
továbbá olyan hátrányos helyzetű gyermekek családjai szá-
mára ajánlják fel, akik onkológiai megbetegedés következté-
ben elveszítették valamelyik végtagjukat.

Pontosítás
A Komáromi Lapok legutóbbi, „Pályázati lehetőségek komáromi-

aknak“ című írását a következő sorokkal egészítjük ki, az ott közzé tett 
fotóval is kapcsolatban:

Ilyen volt, ilyen lett Lehár Ferenc őseinek sírja , - anyai ág - a komá-
romi katolikus temetőben. Felújíttatta a Lehár Ferenc Polgári Társulás 
az önkormányzat mellett működő Környezetvédelmi, közrendi és közle-
kedési bizottsághoz benyújtott pályázat kedvező elbírálása segítségével. 
Az összeg egyharmada önrész volt, a hiányzó kétharmad részt pótolta a 
fent megnevezett bizottság, amiért ezúton mondunk köszönetet.
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A komáromi Jókai Színház 
pénteken, február 3-án mutat-
ta be Henrik Ibsen A nép el-
lensége című drámáját Koltai 
M. Gábor rendezésében. Dr. 
Stockmann, a kisvárosi orvos 
rádöbben, hogy a helyi fürdő 
forrásai mérgezettek. A láto-
gatók egészsége védelmében át 
kell építeni a vízvezetékrend-
szert. Ez azonban sok pénzbe 
kerül, a munkálatok idejére be 
kéne zárni a fürdőt, ami a nyá-
ri szezon és a választási kam-
pány küszöbén képtelenségnek 
tűnik. Hiszen a fürdő a város 
legfőbb bevételi forrása: erre 
épül a lakosság nagy részének 
jövedelme és a helyi politikai 
elit hatalma.

– A történet a hatalmi mani-
pulációkról, részben politikáról  és 
sajtónyilvánosságról szól: hogyan 
nem kerül nyilvánosságra egy 
szakmai probléma; mert külön-
böző érdekeket sért. Ezt maga a 

történet hordozza – eléggé fordu-
latos, követhető, helyenként akár 
krimiszerű módon. Nagyon érde-
kel, hogy a különböző szereplők 
emberi minőségükben, viszony-
rendszerükben hogyan vesznek 
részt ebben, hogyan próbálják 
megőrizni pozícióikat – árulta el 
Koltai M. Gábor rendező.

A várost vezető polgármes-
ter ráadásul az orvos testvére, 
aki a fürdő megépítésekor az 
olcsóbb megoldást választotta 
– ha fény derül a tévedésére, az 
biztos vereséggel jár a közelgő 
választásokon.

– Amit eddig férfiak játszot-
tak, azt most én kaptam meg, női 

szereplőként. Ez nagy megtisz-
teltetés számomra, és örültem is. 
Szeretném, ha a vérremmé válna 
ez a szerep. Anne-nak a döntései 
és játékai nagyon  tisztességtele-
nek, olykor mocskosak. Az egóját 
rettenetesen előtérbe helyezi, és 
finom eleganciával, de annál 
alattomosabban és aljasabban 
próbálja keverni a kártyákat – 
mondta el Bandor Éva, Jászai 
Mari-díjas színésznő, aki Anne 
Stockmann szerepét játsza a da-
rabban.

Így aztán doktor 
Stockmannak, ha ki akar állni 
a szakmai igazság mellett, nem 
csak saját testvérével kell szem-
beszállnia, de az anyagi bizton-
ságot féltő családjával, és szép 
lassan az egész várossal.

A jellegzetesen ibseni, he-
lyenként gonosz, helyenként 
dühös humorral fűszerezett da-
rab további szerepeiben Holocsy 
Krisztinát, Bárdos Juditot, Olasz 
Istvánt, Mokos Attilát, Tóth Ká-
rolyt, Fabó Tibort és Skronka 
Tibort láthatja a közönség.  -pa-

A komáromi Selye János 
Gimnázium – a hagyomány-
hoz híven – az angol nyelv 
terén is nagy hangsúlyt he-
lyez a tehetséggondozásra. 
Az évenként megrendezésre 
kerülő angolnyelvi olimpia 
idén is kihívást jelentett rá-
termett diákjainknak, akik 
a verseny iskolai fordulóján 
szép számban és igen lelke-
sen képviselték korosztályuk 
színe-javát, nehéz feladat elé 
állítva tanáraikat: ki is képvi-
selje az egyes kategóriákat a 
járási fodulón?

Értékes tapasztalattal a 
tarsolyukban, kissé csalódot-
tan bár, de a jövőre nézve min-
denképp bizakodóan gratulált 
a továbbjutóknak több tucat 
barát és diáktárs. Így indult 
hát útnak, lépett a követke-
ző lépcsőfokra öt legsikere-
sebb versenyzőnk: Bugár Éva 
(IV.B), Pongrácz Anna (III.C), 
Ambrus Zsuzsanna (VI.N) a 
középiskolás korosztály, vala-
mint Koncz Kristóf (III.N) és 
Boros Milán (I.N) az alapisko-
lás korosztály képviseletében. 

A járási fordulót lázas ké-
szülődés előzte meg. Az alapos 

felkészülés nagy önfegyelmet 
és tökéletes időbeosztást igé-
nyel, hiszen a rendszeres gya-
korlást a megszokott iskolai 
teendők mellett kell elvégezni, 
a mentálhigiénia alapelveit is 
tiszteletben tartva.

Úgy tűnik, diákjaink meg-
birkóztak e könnyűnek igazán 
nem mondható feladattal, és 
egy fagyos januári napon mél-
tón képviselték intézményün-
ket az angol olimpia járási 
fordulóján, ahol kiváló ered-
mények születtek. Az alapis-

kolások korosztályában Koncz 
Kristóf a 6., Boros Milán pe-
dig az 5. helyet szerezte meg, 
mindketten sikeres megoldók 
saját kategóriájukban. Bár do-
bogóra nem állhattak, büszke-
séggel tértek haza. 

Diáklányaink pedig a 
középiskolások korosztályát 
kategóriánként képviselve 
fantasztikus dobogós ered-
ményt értek el: Bugár Éva a 
2., Pongrácz Anna szintén a 
2., Ambrus Zsuzsanna pedig 
abszolút győztesként az 1. he-

lyezést szerezte meg. Zsuzsi 
ezáltal továbbjutott a verseny 
kerületi fordulójára, amely 
Nyitrán kerül megrendezésre 
ez év februárjában. Izgatottan 
várjuk e rangos megmérette-
tést, sok sikert, és kitartást kí-
vánunk neki!

Kedves versenyzőink, 
büszkék vagyunk rátok, kol-
légáim nevében is gratulálok 
nektek! Mindig tudtam, és 
most is ezt látom: igenis értel-
me van a kitartó munkának. 

Szabó Erika angoltanár

A „Minden morzsa számít” Közösségépítő és Segítő 
Egyesület, a Kölcsey Társaság és a Selye János Gimnázium 
„Kölcsey Ferenc szónokversenyt” hirdet a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából. A versenyen részt vehetnek: a Kárpát-
medence magyar anyanyelven oktató középfokú oktatási 
intézményeinek 9-13. évfolyamos diákjai. A verseny idő-
pontja: 2017. március 6., 10.00 óra. A verseny helyszíne: 
Selye János Gimnázium

Díjazás: I. díj 5 ezer Ft értékű jutalom, II. díj 4 ezer Ft 
értékű jutalom, III. díj 3 ezer Ft értékű jutalom. A verseny 
első három helyezettje továbbjut az országos döntőbe, 
amely 2017. március 17 és 19-e között tartanak Vácott, ahol 
a többi elődöntő első három-három helyezettjével megmé-
rettetve kiderül, hogy ki Kárpát-medence legjobb középis-
kolás szónoka. A verseny fődíja 25 ezer Ft értékű jutalom.

Jelentkezni lehet elektronikus formában: a kitöltött, 
aláírt és beszkennelt, mellékelten csatolt jelentkezési lap 
visszaküldésével az alábbi e-mail címek valamelyikére: 
mindenmorzsa@gmail.com,  zsgergely69@gmail.com. A 
jelentkezési lapok beérkezési határideje: 2017. március 2.

Gyümölcsöző nyelvtanulás a Selye Gimnáziumban

A képen (balról jobbra): Pongrácz Anna, Bugár Éva, Boros Milán és Koncz Kristóf

Premier a színházban: A nép ellensége

Kölcsey Ferenc szónokverseny
Versenyfelhívás

Az óbudai Anziksz társaskör meghívására szép ren-
dezvény résztvevője volt Knirs Imre alpolgármester. A 
negyedévente megrendezett kulturális eseményen Koltai 
Lajos, Kossuth-és Balázs Béla-díjas operatőr, rendező 
mesélt hallgatóságának életútjáról, hivatásáról. Mi volt 
látogatásának célja? - kérdeztük Knirs Imre alpolgár-
mestert.

– A határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősí-
tése, új együttműködések életrehívása volt a cél. Az óbudai 
városvezetőket, s az ott működő kulturális és civil szerve-
zeteket évek óta ismerem, rendszeres kapcsolatban állunk. 
Azzal a céllal utaztam Óbudára, hogy elérjem: a három vá-
ros, Komárom, Óbuda és Vác a kultúra terén szorosabbra 
fűzze kapcsolatát.

Első lépésként javasoltam, hogy a városunk 750. jubile-
uma alkalmából készített kiállítást e másik két helyszínen is 
bemutathassuk, ők pedig saját tárlatukat hozzák el Komá-
romba. Nagy élmény volt számomra, hogy személyesen is 
megismerhettem Koltai Lajos operatőrt, rendezőt, aki óbu-
dai születésű és sosem felejtette el ezt a kerületet.

Sokan nem tudják, hogy ez a kitűnő szakember, - aki 
olyan neves színészekkel forgatott és kötött barátságot, 
mint például Arnold Schwarzenegger, Susan Sarrandon, 
Melanie Griffith, Liv Ulmann, Meg Ryan és mások – már 
gyermekkorában szívesen szavalt és versenyekre is járt. 
A találkozó után Koltai Lajos azt mondta, örömmel eljön 
Komáromba, hogy a városunkbeli emberekkel is megossza 
tapasztalatait.

-ba-

Sajtótájékoztatót tartott a múlt héten 
a Magyar Közösség Pártja komáromi helyi 
szervezete. Fekete Ferenc pártelnök két, a 
párt által elfogadott határozatot ismertetett 
a sajtó munkatársaival.

Az egyikben felkérik Stubendek László 
polgármestert, hogy a KOMVaK vízművek 
gazdasági problémájának megoldása érdeké-
ben végeztessen mélyreható gazdasági átvilá-
gítást egy, a várostól független könyvvizsgáló 
céggel és váltsa le tisztségükből a száz száza-
lékban városi tulajdonú vállalat jelenlegi ve-

zető tisztségviselőit. A másik határozatban 
arra szólítják fel a polgármestert, valamint a 
bíráló bizottságot, hogy a COM-MÉDIA vá-
rosi vállalat igazgatói posztjára kiírt pályázat 
során vegyék figyelembe, hogy ezt a tisztséget 
egy politikailag független személynek kell be-
töltenie, aki nem tagja a városi képviselő-tes-
tületnek. Az MKP komáromi helyi elnöksége 
továbbá azt is követeli, hogy a párt központi 
irodáját Pozsonyból helyezzék át Komárom-
ba. 

-ba-

Hármas együttműködés 
a kultúrában

Koltai Lajos, Kossuth-és Balázs Béla-díjas operatőr, 
rendező és Knirs Imre alpolgármester

Két határozatot ismertettek



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

www.facebook.com

Apróhirdetés
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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

Újszülöttek
Janíček Benett Marek, Komárom; Oliver de Meyer, Komárom; 

Bereczkova Nataša, Alanya; Varga Holly Mia, Komárom; Bobák 
Adam, Komárom; Tóth Marián, Negyed; Cseh Csilla, Csicsó; Ko-
vács Bence György, Komárom; Bartovic Filip, Pőstény; Jaďuďová 
Sofia, Perbete; Virág Khloé, Párkány; Mazúch Oliver, Bánov; 
Podhorný Noel, Komárom; Tarics Tiara Hanna, Marcelháza; Vacho 
Andrej, Érsekújvár, Szelid Aurel, Ógyalla; Hegyi Matúš, Érsekújvár; 
Havran Marian, Szentpéter; Nochta Ľuboš, Érsekújvár; Mikla Noel, 
Komárom; Havelová Alžbeta, Komját; Góth Miriam, Marcelháza; 
Koniček Nimród, Izsa; Čechovič Iván, Komárom; Marko Radovan, 
Ifjúságfalva; Horváth Liliana, Komárom; Števlik Olivér, Megyer; 
Boncsek Mária, Pat; Kvarda Zénó Patrik, Párkány; Urban Simon, 
Komárom; Sedlák Szabir Viktor, Naszvad; Balogh Laura, Ógyalla; 
Žiška Alex, Komárom; Neumannová Hana, Komárom; Beňo 
Michal Pavol, Gúta; Lakatošová Natália, Komárom  

Elhunytak
A 82 éves Bélai László, Marcelháza; a 80 éves Janík Imrich, 

Gyulamajor; a 79 éves Szabó Lajos, Bátorkeszi; a 67 éves Süttő Ist-
ván, Bátorkeszi; a 78 éves Izsó Malvin, Bátorkeszi; a 84 éves Molnár 
szül. Fister Klára, Szentpéter; az 54 éves Bc. Ing. Vargová Margita, 
Perbete; a 73 éves Vidermanová Irena, Marcelháza; a 66 éves Sze-
der Teréz, Őrsújfalu; a 91 éves Polhammer Mária, Komárom; a 83 
éves Németh Ilona, Szentpéter; a 62 éves Kvasňovská Eva, Komá-
rom; a 90 éves Farkas Margit, Keszegfalva; a 70 éves Tóth János, 
Komárom; az 51 éves Hencz Tibor, Hetény; az 56 éves Csillagová 
Ružena, Komárom; a 60 éves Štefankovič László, Pat; a 71 éves 
Provazník Jozef, Marcelháza; az 57 éves Štuchal Igor, Komárom; a 
89 éves Čavojský Ladislav, Komárom; a 75 éves Markovics László, 
Szentpéter; a 81 éves Velschitzová Mária, Komárom; a 85 éves Páz-
mány Zoltán, Komárom; a 61 éves Gubicza Imre, Csallóközaranyos; 
Gálik Jaroslav, Komárom;  a 68 éves Gőcze Erzsébet, Ekel; a 78 éves 
Pásztor György, Komárom; a 88 éves Csiba Ida, Komárom; a 91 
éves Matušek Jozef, Bátorkeszi; a 83 éves Forroová Gizela, Gúta; a 
82 éves Lancz Kornélia, Marcelháza; a 73 éves Marosi Imre, Gúta

l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415 
657.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450 
570, 0948/622 051.
l Kicserélném 80m2-es 3 szobás 
lakásomat a Komensky utcában, 
min. 4 szobás családi házra a közel-
ben. Ingatlanügynökök ne telefonál-
janak. Tel.: 0944/377 868.
l Kőműves munkát, kartonozást, 
glettelést és festést vállalunk. Tel.: 
0911/362 029, 0905/708 644.
l Parketta és beltéri aj-
tók szerelésére keresünk sze-

relőket. Abszolvensek, illetve 
magánvállakozók jelentkezését is 
várjuk. A kérvényeket a követke-
ző mail címre küldjék: info@ks-
komfort.sk
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
Fájdalommal és soha el nem múló szere-

tettel emlékezünk halálának első évforduló-
ján február 24-én

GŐGH Istvánra.
Akik ismerték és szerették, emlékezze-

nek rá ezen a szomorú évfordulón.
A gyászoló család

Eladó a városközpontban – a múzeum mellett 
három üzlethelység nagy telekkel

Összesen 890 m2.
Megegyezés lehetséges. 

Közelebbi információ estefelé.

Tel.szám: 0948 849 969

Komárom Város 
jogász végzettségű 
szakembert keres

Elvárások:
– jogi egyetemi diploma
– büntetlen előélet
– felhasználói szintű számítógépes tudás
– ügyfél- és teljesítmény-centrikus szemlélet
– kommunikációs készség
– precíz, önálló, pontos munkavégzés
– önkormányzatokra vonatkozó jogszabályok ismerete

Előnyt jelent az önkormányzatnál szerzett tapasztalat
Benyújtandó iratok:
– szakmai életrajz, amely tartalmazza a korábbi jogviszonyok 
 időtartamát, a betöltött munkakört,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot  
 tanúsító iratok másolata,
– hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez.
A jelentkezések beérkezésének határideje: 2017. február 25

Jelentkezések leadni a városi hivatal iktatójában (Klapka 
tér 1.) vagy postai úton (Mestský úrad Komárno, Sekretariát 
primátora, Klapkovo námestie 1., Komárno 94501) lehet.

Komáromi könyvelő iroda 
önálló, gyakorlattal rendelkező 

könyvelőt/bérelszámolót keres 
egy személyben vagy külön.

Magánvállalkozók, teljes vagy fél munkaidős 
alkalmazottak jelentkezését várjuk.

Tel.: 0903 267 249

A lepkegyűjtő Komáromban!
Freddie szerelmes Mirandába.
Freddie a rabja Miranda szépségének.
Miranda a rabja Freddienek.
Egy pincében.
Küzdelem az életben maradásért egy izgalmakkal teli thrillerben, 
miközben észrevétlenül elmosódik a határ fogoly és fogvatartó 
között. John Fowles klasszikus művének színpadi adaptációja a 
Komáromi Városi Művelődési Központban. A Centrál Színház, 
a BZ Music és a Brice Management közös produkciója.

Mikor, hol?
VMK Komárom, 2017. március 4., 19.00 óra

Jegyek vásárolhatók 
Komárom VMK, Madách könyvesbolt – Komárom, 

DiDEROT könyvesbolt-Komárom, FOCUS MUSIC SHOP 
(0915 707 006)- Dunaszerdahely. Jegyár: 18 €

telefon és információ 
035 7731 904, 035 7701 152, 035 7713 170, 7713 550

0948 699 293

Figyelem, munkalehetőség!
A komáromi székhelyű Munkaügyi, Szociális és Családügyi 
Hivatal a foglalkoztatásról rendelkező 50j számú törvény értel-
mében hozzájárul a helyi és regionális munkalehetőségek kibő-
vítéséhez.
FELTÉTEL: az igénylőnek a munkaügyi hivatalban legalább há-
rom hónapon át nyilvántartásban kell lennie.
MUNKALEHETŐSÉG: festés-mázolás, építkezési munkák, fa-
munkák, gyengeáramú villamossági munkák, valamint a közte-
rületek karbantartása (kistraktor vezetése, kaszálás.)
HIRDETŐ: a komáromi Comorra Szerviz
ALKALMAZHATÓ:  10-15 fő. Az érdeklődők a komáromi 
sportcsarnokban lévő irodában (Komárom, Sport utca 1) jelent-
kezhetnek 2017 február 20-ig a munkanapokon, délelőtt 10 és 
12 óra között. 
ÜGYINTÉZŐ:  Csekes Valéria. Telefon:  035/770 1969

Csodálatos élményben volt 
ismét részük a komáromi óvo-
dásoknak, szüleiknek, nagy-
szüleiknek a Kuttyomfitty Tár-
sulat  jóvoltából 2017 február 
9-én a délutáni órákban.

Kicsik és nagyok táncházára 
került sor. Elsőként megtekin-
tették az Ördöngős dudás című 
előadást, ráhangolódásképpen a 
táncra. Ezt követően duda fújta 
a talpalávalót a résztvevőknek. 
Csallóközi táncok lépéseivel is-
merkedhettek meg, próbálgat-
hatták ki azokat.

Nagyon jó hangulatban, fel-
hőtlen mulatozásban volt része 
annak aki vette a bátorságot és 
Dobsa Mónikával és Tamással 
dudaszóra ropta a táncot. A jól 

megérdemelt zsíroskenyér li-
lahagymával hamar elfogyott 
a táncház végére. Baráti be-
szélgetéssel, gyermekek közös 

játékával ért véget a farsangi 
mulatozás a komáromi Tulipán 
Óvodában. Folytatása követke-
zik a táncháznak ebben az intéz-

ményben, nemsokára Moldvai 
csángó zenére rophatják a tán-
cot a gyermekek. 

-msz- 

Ropták a táncot a Tulipán Óvodában

A városi jégkorong 
bajnokság döntője

Febrár 17., 18.00
téli stadion

18.30 – mérkőzés a 3. helyért
20.00 – döntő mérkőzés

21.00 – az idény kiértékelése



Egyet fizet, kettőt kap!
Rendeljen reklámot a Komáromi Lapokban 

és a Komáromi Városi televízióban!
tárcsázza 

a 035 77 13 488-as telefonszámot!

2017. február 15. 5

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

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.

A Jókai Közművelődési és Múzeum 
Egyesület felhívása

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, mint pol-
gári társulás a 2016 december 1-én történt N 889/2016 szám 
alatti bejegyzés alapján szerepel a Jegyzői Kamara jegyzéké-
ben azon szervezetek között, akik jogosultak a természetes és 
jogi személyek által befizetett jövedelemadó 2%-ára (1,5%-
ára). 

Köszönjük, hogy az elmúlt években támogatásával segítette 
munkánkat és tisztelettel kérjük, hogy jövedelmi adója 2%-át 
(1,5%-át) az adóbevallás benyújtásakor ajánlja fel egyesületünk 
részére, mégpedig úgy, hogy a 2016 évre szóló adóbevallásában 
a „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 
fyzickej (právnickej) osoby“ részben a megfelelő összegen kívül 
a következő adatokat tünteti fel :

IČO: 37860551. Právna forma: Občianske združenie. 
Obchodné meno: Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné 
združenie. Ulica: Valchovnícka číslo 2. PSČ: 94501. Obec: 
Komárno.

Ezzel a döntésével nagyban támogatná kulturális értékeink 
megőrzése érdekében kifejtett tevékenységünket a 2017-es év-
ben. Támogatását és segítőkészségét előre is köszönjük.

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnöksége

A komáromi Selye János 
Gimnáziumban 2017. szep-
tember 1-jétől folytatódik a 
nyolcéves gimnáziumi oktatás 
az alapiskolák 5. osztályát be-
fejezett tanulók részére.

Mivel ez a középiskolai ok-
tatási forma az új iskolatörvény 
alapján számos újdonságot tar-
talmaz a szülők és gyermekeik 
számára, a gimnázium igaz-
gatósága 2017. február 28-án 
(kedden) nyílt napot rendez az 
érdeklődők, az ide jelentkezni 
szándékozó ötödikes diákok 
számára a gimnázium épüle-
tében. A délelőtt 8 és 10 óra 
közötti, illetve délután 16 és 18 

óra közötti program keretében 
bemutatjuk intézményünket, az 
itt folyó oktatás formáit és le-
hetőségeit, a megújult érettségi 
rendszerét. A tájékoztató kö-
zéppontjában természetesen a 
nyolcéves gimnázium óratervei-
nek, célkitűzéseinek és a felvételi 
követelményeinek a bemutatása 
áll majd. Délelőtt a diákok óra-
látogatásokon is részt vesznek, a 
szülők és pedagógusok kötetlen 
beszélgetés során választ kap-
hatnak érdeklődő kérdéseikre.

A nyílt napra szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt.

Andruskó Imre,
a gimnázium igazgatója

Ajánlja fel adója 2%-át iskolánknak!
A Komáromi Művészeti Alapiskola Szülői Szövetsége 

(Rodičovské združenie pri ZUŠ-MAI Komárno) értesíti Önö-
ket, hogy szervezete hivatalosan is bejegyzett, és jogosult az adó 
2%-ának visszaigénylésére. Mindenkinek hálásak vagyunk, aki 
iskolánknak szogáltatja adója 2%-át. Az így begyűjtött összeget 
az iskola fejlesztésére tudjuk fordítani. Előre is köszönjünk!

A felajánláshoz szükséges adatok. IČO: 42336457. Právna 
forma: Občianske združenie. Obchodné meno: Združenie 
rodičov a priateľov školy pri ZUŠ-MAI. Sídlo: Letná 12, 945 01, 
Komárno.

FELHÍVáS
MEGHIRDEtÉS

54. JóKAI nAPoK
A Komáromi Jókai Na-

pok Alapítvány, Komárom 
Városa, és a Komáromi 
Városi Művelődési Köz-
pont ezennel meghirdeti 
az 54. Jókai Napokat, a 
szlovákiai magyar amatőr 
színjátszók, kisszínpadok 
és diákszínpadok országos 
fesztiválját.

A fesztivál 2017. jú-
nius 12-18. között kerül 
megrendezésre Komárom-
ban. Jelentkezni kizárólag 
írásban lehet – postai úton 
vagy e-mailben – 2017. 
március 31-ig a következő 
címen: Komáromi Városi 
Művelődési Központ, Vár 
út 1. (Hradná 1), 945 01 
Komárom (a borítékra 
írják rá „Jókai Napok“), 
e-mail: csengel.monika@
gmail.com. Kérjük, hogy 
a jelentkezés tartalmazza 
a csoport és vezetője ne-
vét, címét, e-mail címét és 
telefonszámát; az előadás 
címét, szerzőjét és műfa-
ját. További információk 
a 0907/799823, 035/ 7713 
547, 7713 550-es telefon-
számokon és a feltüntetett 
e-mail címen Csengel Mó-
nikánál.

nyílt nap a Selye Gimnáziumban

Kőműves munkát, 
kartonozást, 

gletelést 
és festést 
vállalunk. 

0911 362 029
0905 708 644


