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Alapítva 1849-ben

A múlt hét péntekétől a 
szlovák mellett immár ma-
gyar nyelven is olvasható 
a komáromi vasútállomás 
megnevezése. A kormány ha-
tározata értelmében ugyanis 
55 olyan településen helyez-
hetők el a kisebbségek nyel-
vén is a táblák, melyeken 
arányuk eléri a 20 százalékot.  
(Eszerint 54 magyar és 1 ru-
szin nyelvű tábla kihelyezé-
sére van lehetőség).

A tábla ünnepélyes leleple-
zésén részt vett Bugár Béla, a 
Híd párt elnöke, a parlament 
alelnöke, Érsek Árpád köz-
lekedési miniszter, Bastrnák 
Tibor parlamenti képviselő és 

Stubendek László polgármes-
ter is. 

„Remélem, hogy a kétnyel-
vű táblák elhelyezésével a kellő 
tájékoztatás mellett ahhoz is 
hozzájárulunk, hogy erősítjük 
a nemzetiségileg vegyesen la-
kott településeken élők közti 
bizalmat. Az illetékes törvény 
módosításának köszönhetően 
az egyes megállókon is kihe-
lyezhetők lesznek a táblák, nem 
csupán az állomásokon. Vála-
szoltam a Kétnyelvű Dél-Szlo-
vákiáért Mozgalom tagjainak 
levelére is, megírva nekik, hogy 
egyelőre 54 vasúti állomáson 
helyezhetők el ilyen táblák”-
nyilatkozta az újságíróknak 

Érsek Árpád közlekedésügyi 
miniszter. 

Martin Erdössy, a Szlovák 

Vasutak vezérigazgatója arról 
szólt, hogy a gazdaságosság, a 
környezetvédelmi szempon-
tok mellett fontos az is, hogy a 
magyarajkú utasok anyanyel-
vén is megjelenjenek a felira-
tok. Szavai szerint ezzel még 
kellemesebbé teszik számukra 
az utazást, s reméli, minél töb-
ben veszik igénybe szolgálta-
tásaikat.

Bugár Béla, a parlament al-
elnöke úgy fogalmazott: tuda-
tosítani kell a nemzeti kisebb-
ségek gazdagítják az országot, 
annak kultúráját, ezért az ő 
igényeiket is figyelembe kell 
venni. Fontos, hogy a szlová-
kiai magyar közösség érezze: 
fontos a kormány számára.

b

Folytatódik a járdafelújítás
Idén folytatódik a városi járdák felújítása. A tavaly 

megújuló egy kilométeres szakasz után idén több mint 
egy kilométer kap új felületet. Néhány további utcában az 
útfelújítás keretén belül lesz a gyalogos terület javítva.

Tavaly hagyta jóvá az önkormányzat azt a járdafelújítási 
programot, amelyben egy sorrend alapján a gyalogos szaka-
szok felújításra kerülnek. Az idei költségvetésben újra 150 
ezer eurós összeg lett elkülönítve erre a célra. Múlt évben 
a hosszú ideig elhanyagolt Temető sor járdája újult meg, a 
katolikus és a református temető előtt egyaránt, 560 méte-
res szakaszon. Emellett a Belső körúton, a Tiszti pavilontól a 
sportcsarnokig lett javítva a felület. 

Ebben az évben a legnagyobb fejlesztés a Gazda utcát 
érinti, amelynek mindkét oldalán javítanak, mintegy 875 
méteres hosszúságban. A Bauringoknál, a Szövetkezet ut-
cát érinti a következő rész, itt az akadálymentesítés is része 
a munkálatoknak a 329 méteres részen. A harmadik tétel, 
ami még az idei fejlesztésnek része lehet, a Belső körút és 
a Dohány utca kereszteződésénél elhelyezkedő, mintegy 193 
méternyi, átlagosan 3 méter széles járdaszakasz.

„Hosszú éveken keresztül el voltak hanyagolva a komáro-
mi járdák, most már második évben jelentős szakaszt tudunk 
felújítani, és ezt saját költségvetésből fedezzük. Tavaly egy ki-
sebb szakaszra pályázati támogatást is sikerült nyernünk” – 
fogalmazott Stubendek László polgármester. 

Komárom város kezelésébe több mint 67 kilométernyi 
járdaszakasz tartozik. Az elmúlt évtizedekben azonban alig 
újult meg járda, így komoly elmaradást kell behozni. A javí-
tási munkák esetén a város egyszerűsített projekttel és össze-
vont közbeszerzéssel szeretné elérni a legköltséghatékonyabb 
formát. A tavalyi nagy összegű javítási munkák négyzetmé-
terre lebontott átlagára jóval alacsonyabb volt, mint a koráb-
bi járdafelújítási munkák. 

„A járdafelújítási program mellett az útfelújítási program 
részeként is várható járdák javítása. Ilyen például a Jókai utca 
és a Király püspök utca gyalogos felülete, amely az utakkal 
együtt lesz ráncba kapva. A Határőr utca belváros felőli részén 
található parkolóknál ugyancsak rendbe lesz téve egy rövid 
járdaszakasz” – tette hozzá Keszegh Béla alpolgármester.

A tavaly elfogadott járdafelújítási lista további szakaszo-
kat is tartalmaz. Ha a képviselők a jövő évi költségvetésben 
is jóváhagyják az erre szánt összeget, úgy jövőre, illetve a 
következő években megújulhat a Petőfi utca, a Nádor utca, 
a Duna rakpart, az E. B. Lukáč utca és a Nap utca egy-egy 
járdaszakasza is.

A magyar futball jegyében
Április 21-én emlékezetes esemény színhelye volt a Duna 

Menti Múzeum (a Kultúrpalota) díszterme: Csémy Attila 
meghívására, a Komáromi Napok "előjátékaként" Szöllősi 
György sportújságíró, Puskás Ferenc életrajzírója, a Puskás 
Akadémia létrehozója, akit a közelmúltban a Magyar Köz-
társaság Kormánya, " a magyar futball és a Puskás-ügyek 
nagykövetévé" nevezett ki, és Dunai Antal olimpiai bajnok, 
sokszoros magyar válogatott, az Újpesti Dózsa örökös bajno-
ka találkozott a komáromi szurkolókkal.

A két foci szakértő egy sor, eredeti, roppant érdekes in-
formációval gyarapította eddigi ismereteinket a magyar lab-
darúgás múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Mindkét vendég 
szólt arról is, hogy remek dolog a több száz műfüves fut-
ballpálya megépítése, valamint az Aranycsapat bemutatása 
a világ országaiban, mert ez a "halhatatlan tizenegy" ma már 
hungarikum, újkori történelmünk része, a labdarúgás egyik 
népszerűsítője volt (és maradt) a Föld országaiban.

A vasútállomáson kihelyezték a KOMÁROM táblát

85. születésnapja alkal-
mából a városházán kö-
szöntötték a város vezetői és 
egykori tanítványai Czirfusz 
Gábort, aki 1975-től 1993-ig, 
nyugdíjaztatásáig a komáro-
mi Magyar Tannyelvű Gim-
názium, a mai Selye János 
Gimnázium megbecsült pe-
dagógusa volt.

Főleg kémiát oktatott és 
több osztályt vezetett el osz-
tályfőnökként a sikeres érett-

ségiig. Ahogy egykori kolléga-
nője jellemezte őt: segítőkész, 
gondoskodó, tanácsokban 
bővelkedő és kitűnő szerve-
zőkészségű tanárember, aki 
szakácstudományával elkáp-
ráztatta a legkifinomultabb 
ínyenceket is.

Kémia órái derűsek, nyu-
godtak, közvetlenek voltak, 
apáskodó természetéért a diá-
kok is nagyon kedvelték őt.

bt

Útlezárás a kötélhúzó verseny idején
A Komáromi Járási Közlekedésrendészet tudatja a polgárokkal, 
hogy 2017. május 1-jén, 11.30 és 12.00 között teljesen lezárják az 
I/64-es utat, (Kertész utca), amely az Erzsébet hídra vezet. Ek-
kor rendezik meg ugyanis – a 26. Komáromi Napok keretében 
– a kötélhúzó versenyt, melynek idején a hidat teljesen lezárják.

Amikor Komárom város 
2016 februárjában az orszá-
gos munkafelügyeleti szerv 
fekete listájára került (a vá-
rosvezetés véleménye szerint 
jogtalanul), a következő év 
elején kiderült, hogy ez a 
tény a szociálisan rászorult 
óvodások és iskolások állami 
étkeztetési hozzájárulását is 
érinti. Ezt a pénz a város uni-
ós alapból kapta a munka-
ügyi hivatalon keresztül.

Emlékezetes, a kérdéssel 
a képviselő-testület is foglal-
kozott és jóvá is hagyta a ja-
nuári és februári  hónapra az 
alapiskolások, és egész évre 
az óvodások számára a kellő 
összeget a város költségveté-
séből, amit eddig a munkahi-
vatalon keresztül a minisztéri-

um biztosított uniós forrásból 
étkezési kiegészítés címén.  
A pótmegoldás megtalálá-
sában segítséget nyújtott a 
munkaügyi hivatal is; ajánlása 
alapján a rászoruló gyermekek 
iskolái kérvényezték a támoga-
tást az említett hivatalnál, amit 
a hivatal jóvá is hagyott.

Az óvodás gyermekek 
esetében - mivel az óvodák 
nem jogi személyek - a hivatal 
segítségével az illetékes mi-
nisztériumnál kérvényezték 
a rászoruló gyermekek jogi 
képviselői a tárca humanitári-
us alapjából. A minisztérium 
szintén jóváhagyta a kérvényt 
és immár folyósítja is a támo-
gatást a 43 rászoruló gyermek 
részére.

bt

Megoldódott a rászoruló gyermekek étkeztetése

Czirfusz Gábor tanár urat köszöntötték
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A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma és a Nyitrai Álla-
mi Levéltár Nyitraivánka Komáromi Fióklevéltára

szeretettel meghívja Önöket

NYÍLT NAPJÁRA
2017. április 28-29. (péntek – szombat), 9.00 – 17.00

l levéltár épületének megtekintése 
 (kutató terem, könyvtár, irattároló raktár)
l állandó kiállítás: „Komárom város történelme 
 a levéltári dokumentumok tükrében.“
l tematikus kiállítások: „Komárom város címerének 
 történelmi ábrázolásai“; 
 „Az 1763-as komáromi földrengés“; „A komáromi céhek“; 
 „Az I. és a II. világháború“
l eredeti történelmi dokumentumok bemutatása
l tanácsadás, a levéltári dokumentumok kutatása 
 az iratkezelés szabályai, genealógia

Szakelőadás biztosítva minden egész órában.
Cím: Hradná 2, 945 05 Komárno, tel.: 035/790 39 30-34

archiv.nr.kn@minv.sk

Bor, Buli, Bátorkeszi 
Minőségi borokat kínálunk 

és igazi fesztiválhangulatot teremtünk idén is!
Bátorkeszin, a Galambos-dűlőben május 12-én és 13-

án rendezik meg Felvidék egyik legnagyobb borünnepét, a 
XII. Bátorkeszi Borfesztivált. A családias hangulatú, vidéki 
környezetben megvalósuló gasztrokulturális rendezvényen 
kiváló hazai és magyarországi pincészetek borai kapják a fő-
szerepet. Az ínycsiklandó ételek kísérőjeként vörös, fehér és 
rosé borok színes választékával találkozhatnak az érdeklő-
dők a borpavilonoknál. A minőségi borok kóstolása mellett 
pedig olyan zenekarok nyújtanak felhőtlen kikapcsolódást a 
látogatóknak, mint az Omega és a Wellhello.

„A borfesztivál évek óta Bátorkeszi egyik meghatározó 
ünnepe, közösségformáló rendezvénye. A fesztivál amellett, 
hogy népszerűsíti a régiót, propagálja a kulturált borfogyasz-
tást is. A program részeként a település múltjába is bepillan-
tást nyújtunk. A kőbaltától a hengermalomig címet viselő 
kiállítás Bátorkeszi helytörténeti vonatkozású anyagának 
egy részét mutatja be. Az előző években a szőlészet-borászat 
tematikája köré csoportosuló tárlat után egy új, értékes anya-
got állítottunk össze, amely betekintést enged községünk 
gazdag, mezővárosi múltjába” – hangsúlyozta Labancz Ro-
land, Bátorkeszi polgármestere.

A két napos esemény gyönyörű helyszínen kínál kultu-
rált szórakozási lehetőséget minden korosztály számára. A 
programok az egész családnak kitűnő kikapcsolódási lehető-
séget nyújtanak. A fesztivált számtalan kísérőprogram teszi 
színessé, mint például sakkverseny, futóverseny, ügyességi 
játékok vagy állatsimogató. A zenerajongókat két színpad 
várja, amelyeken több jeles előadóművész színvonalas pro-
dukciójával váltja egymást. A tavalyi fergeteges Kispál és a 
Borz koncert után idén olyan együttesek szórakoztatják a 
közönséget nagyszabású élő koncerteken, mint az Omega, a 
Wellhello, Kökény Attila, Dupla KáVé, Szeredy Krisztína és 
Forgács Gábor.

A kitelepítésekre emlékeztek
A Kassai kormányprogramról, az 1945-48 közti időszak-

ról, a Beneš dekrétumokról, a kitelepítésekről emlékeztek 
meg a Selye János Gimnáziumban a napokban. Az előadó, 
Fehér Csaba történész évek óta foglalkozik ezekkel a szo-
morú történelmi eseményekkel, melyek több mint százezer 
magyar embert sújtottak, s ma sincs olyan család, melyet ne 
érintett volna ez a közösségi tragédia. Gimnáziumunkban 
nagy hangsúlyt fektetünk a nemzeti öntudatra való nevelés-
re, gyökereink ápolására, ezért is emlékezünk meg minden 
esztendőben ezekről a történelmi eseményekről-mondta el 
Andruskó Imre igazgató.

Valaki „erősnek“ érezte magát
A polgárok kérésére és az illetékes bizottság javaslatára a 

közlekedés biztonságát segítő tükör került a Rozmaring ut-
cai és a Marianum alapiskola között lévő útszakaszra. Ezen 
a szakaszon ugyanis nagy a gyalogosforgalom, sok kisdiák is 
közlekedik itt. A tükör azonban nem maradt sokáig ép: va-
laki, vagy valakik, akiknek nem fontos, hogy baleset mentes 
legyen a forgalom, vagy csak törni, zúzni akartak, összetör-
ték. 

Nem találtak bombát
Egy ismeretlen férfi telefonon jelentette be a kassai rend-

őrségen, hogy bomba van az egyik járási bíróságon. Ám 
hogy melyik városban, azt nem pontosította, így a délelőtti 
tárgyalásokat a komáromi bíróságon sem tudták lefolytatni. 
A rendőrök és tűzoltók az ország valamennyi járási bíró-
ságához kivonultak. A dolgozókat kimenekítették, ők csak 
délután folytathatták munkájukat. A rendőrök és tűzoltók 
átkutattak mindent, de nem találtak gyanús tárgyat.

Az Ipari Szakközépiskola 
diákjai is bekapcsolódtak az 
Európai Unió által támogatott 
Erazmus Partneri Kapcsolatok 
Program Crossover projektjé-
be. A projekt vezető partnere 
a dániai Skive városában mű-
ködő szakközépiskola volt, a 
komáromi ipari diákjainak 
munkáját Sáfi Katalin projekt-
vezető irányította.

A 2015 szeptemberében 
indult kétéves munka központi 
témája a fenntartható fejlődés 
– ennek gazdasági, társadalmi 
és környezetvédelmi tényezőit 
vizsgálták a diákok. 

– A jól működő szelektív 
hulladékgazdálkodáson kívül 
az újrahasznosítás, az újra fel-

használhatóság, az alternatív 
energiaforrások, valamint a 
gazdasági tényezők közül a mél-
tányos kereskedelem, a fair play, 
a körkörös gazdasági modell, az 
ökocímkézés, a megújuló ener-
giaforrások hatékony kihaszná-
lása volt a téma. Mindemellett 
társadalmi kérdéseket is érin-
tettünk, mint például a mun-
kaerőpiac korrekt működése, a 
munkáltató és az alkalmazottak 
korrekt viszonya, a szegénység, 
a társadalmi rétegek eltávolodá-
sa – árulta el Pisoň Erika, tanár, 
szervező.

A projektben öt ország – 
Németország, Dánia, Hollandia, 
Magyarország és Szlovákia – 
egy-egy szakiskolája vett részt. 

Két év alatt két nagy találkozó 
valósult meg – az első 2016-ban 
Németországban és Hollandi-
ában, ahol a diákok által készí-
tett prezentációk saját országuk 
környezetvédelmi stratégiájáról 
szóltak angol nyelven.

A második találkozónak 
Szlovákia és Magyarország 
adott otthont, melynek kereté-
ben a résztvevő iskolák diákjai 
két napot töltöttek el Komárom-
ban március végén. A találkozó 
témája a munkaerőpiac volt.

A közös munka kvíz formá-
jában is folytatódott, és a gye-
rekek ellátogattak egy pozsonyi 
autógyárba is, ahol az elektro-
mos gépjárművekről kaphattak 
sok-sok új információt.

A projekt gyakorlati meg-
oldásokat is megkövetelt a diá-
koktól. Kelkó Viktorék például 
arról igyekezték meggyőzni az 
embereket, hogy a műanyag ta-
sakok helyett használjanak pa-
pírtáskákat.

– Papírtáskákat készítettünk, 
melyekre a projekt logóját helyez-
tük rá, majd a városban oszto-
gattuk az embereknek. Voltak, 
akik nagyon jól fogadták a kez-
deményezésünket, és szívesen ki-
cserélték a műanyagtáskájukban 
lévő élelmiszereket a mi táskánk-
ra, de akadtak olyanok is, akik 
elutasítóak voltak – mondta el 
tapasztalatait Viktor, a szakkö-
zépiskola IV. G osztályos diákja. 

-pa-

A fenntartható fejlődés tényezőit vizsgálták a diákok

A felhalmozódó mű-
anyag szemét egyre nagyobb 
gondot jelentett a Harcsáson 
található gyűjtőudvarban, 
mivel több éve nem tudta ér-
tékesíteni a hivatal. A hosszas 
tárgyalásokat követően rend 
lesz végre a gyűjtőudvarban. 

 A Harcsáson közlekedők 
felfigyelhettek arra, hogy egyre 
nagyobb kupacokban halmo-
zódott fel a szemét a gyűjtőud-
varban. Az udvar a szelektált 
hulladék – papír, üveg, mű-
anyag, gumi, fém, építkezési- 
és elektronikai hulladék – el-
helyezésére szolgál. Az egyes 
fajták elszállítása folyamato-
san zajlik, csupán a műanyag 
értékesítése jelentett az elmúlt 
években gondot. Ebből adó-
dóan 2012 februárjától gyűlt 
a műanyag szemét, amelynek 
mennyisége már meghaladta a 
200 tonnát. 

A városi hivatal hosszabb 
ideje dolgozik ennek a koráb-
bi évekből megörökölt ügynek 
a megoldásán. Jelentkeztek 
vállalkozók, nagyobb cégek is 
megjelentek, azonban a szer-
ződés aláírása után mégsem 
végezték el a szükséges mun-
kát. Most azonban beindult az 
elszállítás, ledarálva hordják el 
az ott felhalmozódó műanyag 
hulladékot.

„ A korábbi áldatlan hely-
zet felszámolását követően a 
jövőben folyamatos legyen az 
elszállítás, úgy ahogy például 
a papírral és az üveg hulla-
dékkal történik” – mondta el 
Stubendek László polgármes-
ter.

Az önkormányzat egyik 
fontos célkitűzése, hogy ja-
vítson a hulladékgazdálkodás 
körülményein. „Hat éves szü-
net után tavaly és idén is új 
1100 literes kukák kerülnek ki 
a lakótelepekre, összesen közel 
250 darab. Az idei költségvetés-
ben szerepel 15 ezer eurós tétel 
a kukatárolók javítására, de az 
oktatási intézményekben törté-
nő szelektálás feltételeinek ki-
alakítására is 10 ezer euró lett 

Öt év után lesz rend a harcsási gyűjtőudvarban

jóváhagyva. Az önkormányzat 
vizsgálja a lehetőségét a táro-
lók hatékony zárásának meg-
oldására, több lakóközösséget 
támogatott anyagilag a hivatal, 
hogy a lakáskezelők megvaló-
síthassák a tárolók befedését és 
zárását” – fejtette ki Keszegh 
Béla alpolgármester.

Az elmúlt évben jelentősen 
változott a szelektált hulladék-
kal kapcsolatos törvény, amely 
a város számára is lehetősége-
ket kínál. A változó életvitel-
nek köszönhetően egyre több 
szemetet termelünk, ezért kell 

sokkal nagyobb figyelmet for-
dítani a hulladék szelektálásá-
ra. „Komáromban évente közel 
10 ezer tonna szemetet hagyunk 
a kukákban, de további 3 ezret 
gyűjtenek össze a kukák mellől. 
Fontos volna, hogy az európai 
tendenciához igazodva, minél 
nagyobb százalékát válogatva 
dobjuk ki ennek a mennyiség-
nek, mivel míg az osztályozat-
lan hulladék elhelyezéséért fi-
zetnünk kell, addig a válogatott 
hulladék elszállításának költsé-
geit átvállalják” – tette hozzá 
Keszegh Béla.

Kézimunkakiállítás a nyugdíjasklubban
A Kossuth téri Nyugdíjas Klub szeretettel vár minden 

érdeklődőt a Nyugdíjasok kézimunkái című kiállítás ünne-
pélyes megnyitójára, amelyet május 2-án 13 órai kezdettel 
tartanak a nyugdíjas klub Kossuth téri épületében. A tárlat 
május 2-a és 6-a között tekinthető meg; május 3-tól 5-ig  
(szerda-péntek) naponta 10-től 17 óráig. Május 6-án, szom-
baton 9-től 12 óráig a kiállított kézimunkák kiértékelésére 
kerül sor.

Az oktatási minisztérium 
az idén is meghirdette a Kö-
zépiskolás Diákköri Szakte-
vékenység versenyét. A kerü-
leti fordulójára április elején, 
Nyitrán került sor. 

A komáromi Ipari Szakkö-
zépiskolát a gépészet, kohászat 
és közlekedés kategóriában 
Macsánszky Dávid (4. C) tanuló 
képviselte a Stirling motor című 
munkájával, amelyet Téglás 
Dominikkal (4. C) közösen dol-
goztak ki. A versenyen a kerület 

legjobb munkáit értékelték az 
alkotóik prezentálásában. Dávid 
munkájának kidolgozása, vala-
mint annak bemutatása elnyerte 
a szakmai értékelő bizottság tet-
szését és az összértékelésben az 
első helyet szerezte meg. Ezzel 
az eredménnyel jogot szerzett 
arra, hogy ő képviselje a Nyitrai 
kerületet és egyben iskolánkat 
a KDSZV (SOČ) országos for-
dulóján, amelyre április 26-tól 
28-ig kerül majd sor Beszterce-
bányán. 

Helytálltak az iparisták
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Molinekné Szénássy Ibolya emlékére
A Selye János Gimnázi-

um épületén idén már má-
sodízben leng a gyász fekete 
zászlaja, tudatva az emberek-
kel, hogy az intézménynek 
újabb halottja van.

Pár hete dr. Ipóth Bar-
nabás ravatala előtt tiszte-
legtünk, s most Molinekné 
Szénássy Ibolya szlovák nyelv 
és irodalom, magyar nyelv és 
irodalom szakos tanárnő-
jét búcsúztatja az iskola, aki 
életének 60. esztendejében 
hosszan tartó, súlyos betegségben hunyt el.

Molinekné Szánássy Ibolya 1957. május 11-én született 
Pozsonyban, a négy gyermekes család 3. gyermekeként. 
Édesapja Szénássy Zoltán és édesanyja, Szénássyné Turcer 
Elena Komárom városának megbecsült és tisztelt polgárai 
és tanárai voltak. A tanárnő édesapjától a szülőföld, édes-
anyjától a tanítás, a nevelés és a szlovák nyelv és irodalom 
szeretetét örökölte.

Molinekné Szénássy Ibolya tanárnő 1976-ban érettsé-
gizett az akkori komáromi magyar tannyelvű gimnázium-
ban Kerekes András – 4.D – „lány” osztályában. 1981-ben 
a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsész Karán szerzett ta-
nári oklevelet szlovák nyelv és irodalom, magyar nyelv és 
irodalom szakon. Két gyermeke született: Zoltán 1980-ban, 
az egyetemi évek alatt, Ádám 1982-ben, fél évvel az egye-
tem befejezése után. Férje, Jaroslav cseh nemzetiségű, tehát 
vegyes házasságban éltek. Édesapjától örökölte a magyar 
nyelv, a magyar kultúra, a magyar történelem szeretetét, 
ezért volt fontos s egyben természetes számára, hogy fiai 
magyar iskolákban szerezzenek érettségi bizonyítványt.

Kollégái, diákjai mindig is csodálták – kiváltképp az 
utóbbi években – tanárnő munkakedvét, hősies küzdelmét 
betegségével, élni akarását, hitét, bizakodását – még a múlt 
hónapban is üzent, hogy siet vissza, mert még tanítani és 
nevelni akart. Jeles szakember, emberséges, diákbarát, de 
határozott pedagógus volt. Az iskola egyik legjobb szlovák 
nyelv és irodalom szakos tanárát búcsúztatja. Egy magyar 
tannyelvű intézményben nem könnyű szlovák nyelvet taní-
tani, de a tanárnő meg tudta szerettetni diákjaival, el tudta 
fogadtatni, megérttette velük, hogy itt, Szlovákiában fontos 
számukra a szlovák nyelv. 

Andruskó Imre, igazgató (elhangzott a gyásszertartáson)

Összekapcsolva a kel-
lemeset a hasznossal a köl-
tészet napján, Arany János 
születésének 200. évforduló-
járól emlékeztünk meg isko-
lánkban. A költő emléke előtt 
tisztelegve, az Arany Nap al-
kalmából csupa kreativitást 
igénylő „Arany” feladatokat 
kaptak a diákok. 

Az Arany-élet feladat ré-
vén kicsik és nagyok megis-
merkedtek a magyar irodalom 
egyik legnagyobb alakjának 
„rejtélyes” életútjával, majd a 
csoportoknak a szövegből ki-
hámozva önállóan kellett ösz-
szeállítaniuk a költőóriás sze-
mélyi lapját. 

Az Arany-olló során a 
szétszabdalt Névnap c. vers 
összeállítása némi fejtörésre 
adott okot, s bár a jó kíván-
ságok Arany tollából eredő 
változathoz már nem igazán 
hasonlítottak, de két egyforma 
összeállítás sem született.

A diákok körében igazán 
közkedveltté vált az Arany-kéz 
elnevezésű feladat, mely némi 
kézügyességet igényelt. Az 
aranykéz a szöveg képi meg-

jelenítésére hivatott, azaz a  
kapott Arany versekhez kellett 
illusztrációt készíteni. Az elké-
szült rajzok valóban aranyke-
zű illusztrátorokról tanúskod-
tak, s hűen ábrázolták a Tudós 
macskája illetve a Családi kör 
egy-egy jelenetét.

A nap legsikeresebb 
részfeladata közé tartozott 
az Arany-versfaragás és az 
Arany-történet, mely során 
megmutatkozott a csapatta-
gok költői vénája, valamint 
megszületetett A fülemile és A 
bajusz című Arany versek 21. 

Az elmúlt hetekben a 
Selye János Gimnázium di-
ákjai nemcsak a sportverse-
nyeken, hanem a diákolimpi-
ákon is jeleskedtek.

A fizikaolimpia „A” kate-
góriájának országos döntőjére 
Zsolnán került sor, melyen 
16 iskola 31 diákja vett részt. 
Nyitra megyét négy középis-
kolás képviselte, valamennyi-
en a Selye János Gimnázium 
diákjai. A verseny két részből, 
egy elméleti és egy gyakorlati 
fordulóból állt. Iskolánk leg-
eredményesebb tanulója Édes 
Lili (III. A) lett, aki a 12. he-
lyen végzett, további eredmé-
nyes megoldók voltak Csenger 
Géza (IV. A), Elek Máté (IV. 
A) és Pszota Máté (III. A).

Az informatika olimpia 
országos fordulóján Csenger 
Géza (IV. A) vett részt, aki a 4. 
helyezést érte el, amivel lehe-
tőséget kapott egyhetes össz-
pontosításon való részvételre. 
Az összpontosításon nyújtott 
eredmények alapján választják 
ki a legjobbakat, akik a Nem-
zetközi Informatika Olimpián 
képviselhetik Szlovákiát. 

Az alapiskolák számára 
rendezett matematika olim-
pia járási fordulóján, melyen 
nyolcosztályos gimnáziumunk 
alsó évfolyamos diákjai vettek 
részt (I. N – IV. N), szintén 
szép eredmények születtek. Az 

alábbi tanulók mind eredmé-
nyes megoldók voltak:

6. osztály (I. N) – Vitálos 
Eszter Tünde (17. hely), Vida 
Krisztián (27-29. megosztott 
hely), Csontos Attila (30-33. 
hely). Felkészítő tanáruk: Hor-
váth Katalin.

7. osztály (II. N) – 
Klepáček László (1.), Gyulás 
Gábor Zsombor (4-7.), Ge-
rencséri Barbara (4-7.), Vanya 
Zsuzsanna (10-14.), Kukucs 
Éva (10-14.), Korinek Bettina 
(21-24.). Felkészítő tanáruk: 
Lami Zsuszanna

8. osztály (III. N) – Csap-
lár Viktor (1.), Vörös Áron 
(6-11.), Keresztes Levente (12-
13.), Simonics Bence (18-24.). 
Felkészítő tanáruk: Horváth 
Fél Szilvia

A 9. osztályosok számára 
rendezett matematika olimpia 
kerületi fordulóján Csaplár 
Viktor (III. N, felkészítő taná-
ra Horváth Fél Szilvia és Hor-
váth Katalin) és Vitálos Ágnes 
(IV. N, felkészítő tanára Lami 
Zsuzsanna) megosztott 1. he-
lyen végeztek. További ered-
ményes megoldó volt Borvák 
Annamária (IV. N).

Minden eredményes ta-
nulónak szívből gratulálunk 
és további szép eredményeket 
kívánunk a következő verse-
nyeken is.

Vajányi Orsolya

Arany Nap az Eötvös Utcai Alapiskolában

századi változata. A nap lezá-
rásaként elkészültek az Arany 
200 elnevezésű projektek, 
melyek egész évben az iskola 
folyosóját díszítik. Az Arany 
Nap befejezéseként egy kis 
ízelítő a versfaragók tollából: 
Egy jeles személynek
Méltatni téged a szó csekély,

Számomra te oly 
jeles személy.
Hogy miért? 
Mert hihetetlenül 
gazdag szókincsed
hogy honnan merítéd, 
a ma diákjának 
megfejthetetlen rejtély. 

Kovács Tünde

Selyés diákok rendkívüli 
sikerei a diákolimpiákon

I. Piko-Bike Team Trial
május 7, vasárnap

PIKO-BIKE Komárom kerékpáros egyesület

időfutam, 1. forduló – 17 km, Komárom-Sistag, Vágpart

A közös Időfutam versenysorozat első fordulója
Információ: Kovács Kamil, 0905263 448, cup@piko-bike.sk, 

facebook.com/Piko-Bike-TIME-TRIAL-716690405162874

Nagypénteki keresztút
Ötödik alkalommal került sor nagypénteken a közös 

reggeli keresztútra, amely városunkon is áthaladt. A katoli-
kus plébánia hívei a 14 stáción Jézus halálra ítéléséről, ke-
resztre feszítéséről és teste sírba tételéről emlékeztek meg, a 
Szent Rozália templomtól a Szent András templomig vezető 
úton. Az ötven fős csoporthoz folyamatosan társultak más 
hívők is. A magyar és szlovák hívők közös nagypénteki ke-
resztútján felváltva, magyarul, illetve szlovákul imádkoztak. 
A nagypénteki keresztutat, amely a Szent András templom-
ban ért véget, immár hagyományosan, városunk valamennyi 
családjának ajánlották fel. 

Egressy Bénire emlékeztek
Egressy Béniről emlékeztek meg tisztelői április 20-án, 

egy nappal 203. születésnapja előtt. A 2001-ben a Jókai Köz-
művelődési és Múzeum Egyesület  kezdeményezésére felava-
tott, az ő emlékét megörökítő táblánál Keszegh Margit szólt 
Egressy Béni életútjáról. Ő verselte meg Katona József drá-
máját, a Bánk bánt, melynek szövegkönyvét Erkel Ferencnek 
adta át azzal a kéréssel, hogy zenésítse azt meg. 174 éve pe-
dig a pesti Nemzeti Színházban bemutatták pályadíjas zene-
művét, a Szózatot, mely Vörösmarty Mihály szavait a zene 
szárnyára repítette. S ő komponálta meg – Klapka tábornok 
tiszteletére – azt az indulót, amely mára Komárom himnu-
szává vált. Egressy Béni katonazenészként is tevékenykedett 
városunkban, a helyőrség zenekarának volt az igazgatója. A 
jubiláló Komáromi Lapok szerkesztőjeként időnként versei-
vel is megjelent. A megemlékezést az Eötvös utcai alapiskola 
és a Ferencesek utcai óvoda fiataljai tették meghittebbé, sza-
valataikkal, énekükkel. 

Megrepedt a vezeték
Húsvét vasárnapja, mintegy előzményként, a víz jegyé-

ben telt. A hetes lakótelepen ugyanis megrepedt egy járda 
alatti vízvezeték, a ház bejárata előtt, a kiáramló víz pedig két 
utcát elöntött. A lakók reggel hét órakor tettek bejelentést, s 
a Komvak vízművek dolgozói azonnal a helyszínre siettek. 
Rövid időn belül egy nagy lyukat ástak, hogy megjavítsák a 
megrepedt vezetéket. Ez három óra leforgása alatt sikerült, a 
lakók nem maradtak ivóvíz nélkül, így hát másnap, Húsvét 
hétfőn, itt is folytatódhatott a hagyományos locsolkodás.

Író-olvasó találkozó
Április 28-án 10.30 és 16.30 órai kezdettel a Szinnyei 

József Könyvtár Nádor utca 8. szám alatti épületében, ahol 
Homonnay Gergely Puszi, Erzsi című könyvét mutatják be 
az érdeklődőknek.

Megáldották Fatimai Szűz Anya Szobrot
A múlt héten vasárnap Kiss Róbert kanonok, esperes-

plébános, püspöki helynök áldotta meg a Szent András 
templomban az új komáromi Fatimai Szűz Anya Szobrot, 
amely húsvét előtt érkezett városunkba a portugáliai Fatimá-
ból. A szobor több mint öt hónapon át készült, a portugál 
mesteremberek kézi munkával, fából faragták ki. Hasonló 
szobrot kapott XVI. Benedek pápa és Ferenc pápa is.

A komáromiak portugáliai zarándokútjuk alatt rendel-
ték meg a szobrot, ugyanis az idén lesz 100 éve annak, hogy 
Szúz Mária megjelent három gyermeknek: a 10 éves Lúcia de 
Jesus dos Santosnak, a 9 éves Francisco Martonak és a 7 éves 
Jacinta Martonak.

A jelenések hat hónapon át tartottak, és arra mutattak rá, 
hogy mi várja az emberiséget ha nem tér vissza Istenhez és 
az ő Szeretetéhez. Többek közt figyelmeztetett a kommuniz-
mus és a közelgő háború veszélyére. Ha viszont az emberek 
bűnbánatot tartanak, az Isten a Szűz Anya szívét ajándékoz-
za oltalmul az őt hívó szívvel keresőknek. Az első jelenés-
re május 13-án került sor, és ennek emlékére Ferenc pápa 
is Fatimába látogat. Az utolsó jelenés 100 éves évfordulóján, 
azaz október 13-án a komáromi Fatimai  Szűzanya Szobrot 
ünnepélyesen elhelyezik állandó helyén, a Szent Anna ká-
polnában.  Ezt követően minden csütörtökön délután három 
órától másnap három óráig  24 órás Oltári Szentség imádást 
tartunk, melynek középpontjában a Fatimai jelenések szere-
pelnek. Az eseményre szeretettel várunk minden komáromi 
polgárt, hogy néhány pillanatot Jézus Krisztussal és az Édes-
anyjával töltsenek el.
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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

l Lakásfelújításokhoz keresünk 
fiatal segédmunkaerőt. Tapasztalat 
előny! Akár csak nyári brigádmun-
kára. Tel.: 0905/450 570.
l Építkezési Kft. munkatársakat 
keres: kőműves, ács és festő szakmá-
ban. Tel.: 0910/44 13 13.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415 
657.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450 
570, 0948/622 051.
l Kőműves munkát, kartonozást, 
glettelést és festést vállalunk. Tel.: 
0911/362 029, 0905/708 644.
l Eladó berendezett, klimatizált 
3-szobás önsegélyes lakás garázzsal, 
pincével a Nagy Károly utcában. 
Tel.: 0918/870 618.
l Felveszünk ügyes szakácsot (az 
életkor nem számít, lehet nyugdíjas 
is), szükség esetén szállást is biztosí-
tunk. Tel.: 0908/778 637.
l Felveszünk ügyes pincért (az 
életkor nem számít), szükség esetén 
szállást is biztosítunk. Tel.: 0908/778 
637.

l Felveszünk segédmunkást kony-
hára hajtási jogosítvánnyal (az élet-
kor nem számít), szükség esetén 
szállást is biztosítunk. 0915/892 788.
l Üzlethelység kiadó a komáromi 
vásárcsarnokban 10 m2, földszint 
48-as helyiség. Ár megegyezés sze-
rint. Tel.: 0911/ 911 713.
l Eladó 3-szobás téglalakás erkély-
lyel Komáromban (Megyercsi utca) 
lukratív helyen; 64,7 m2, ár: 30 000 
Euró. Tel.: 0915/612 439, hétköznap 
fél négy után.
l Eladó borospince Szentpéteren, 
330 tő szőlővel, pince, présház, hely-
ség családi összejövetelekre, padlás-
szoba. Tel.: 0908/179 051.
l Zálogház a Ferencesek utca 5. 
szám alatt, a Bella étterem mellett. 
Készpénzért felvásárolunk régisége-
ket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikke-
ket. Állandó ügyfeleinknek hűség-
kártyát biztosítunk. Kérésére házhoz 
megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás 
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. Tel.: 
0915 389 405.

Újszülöttek
Druga Martin, Érsekújvár; Szabó Dávid, Gúta; Marosi Sebastián, 

Gúta; Liptáková Abigél, Bény; Szőke Dominik, Érsekújvár; Putroky 
Áron, Gúta; Szekeres Ádám, Gúta; SzűcsViktória, Komárom; 
Kalman Lőrinc, Gúta; Dávidová Lara, Kéménd; Tvrdoňová Sofia, 
Párkány; Brandová Ilona Bella, Nagyharcsás; Rajos Zara Laura, 
Gúta; Rafael Aladár, Nagyharcsás; Zácsek Theo, Érsekújvár; Králik 
René, Szímő; Czuczor Ilona, Párkány; Basternák Dávid, Perbete   

Házasságot kötöttek
Csontos Dávid és Poláchová Soňa

Elhunytak
A 71 éves Andrušeková Ružena, Marcelháza; a 90 éves Szabó Éva, 
Komárom; a 81 éves Madi Imre, Komárom; a 86 éves Bölcskei Au-
rélia, Nagykeszi; a 62 éves Nagy Károly mérnök, Csicsó; a 73 éves 
Juhász László, Komárom; a 84 éves Varga Katalin szül. Triszka, 
Komárom; a 66 éves Lérant Juraj, Komárom; a 83 éves Valentová 
Štefánia, Komárom; a 61 éves Sárközi Lajos, Szentpéter; a 90 éves 
Boľová Emília, Komárom; a 70 éves Ruff Ferenc, Madar; az 59 
éves Molinek Szénássy Viola, Komárom; a 92 éves Nagy Miklós, 
Dunaradvány; a 72 éves Gál Zoltán, Marcelháza; a 79 éves Danišová 
Irma, Dunaradvány

MEGEMLÉKEZÉS
„Elvitted a derűt, meleget,
csak egy sugarat hagytál itt, az emlékedet.
Bennünk él egy arc, végtelen szeretet.
Hiányodat feldolgozni nem lehet,
csak próbálunk élni nélküled.“

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
május 1-én halálának 1. évfordulóján a szeretett édesanyára, 
nagymamára és anyósra

SZEVERÉNYI ÉVÁRA, szül. Gábor
Akik ismerték és szerették gondoljanak rá ezen a szomorú 

évfordulón.
A gyászoló család

Pál Feri előadása első alkalommal Révkomáromban!

Fordulat: a változás kulcsa
Május 18-án kihagyhatatlan estét 

ígér a lélek dolgai iránt érdeklődő kö-
zönségnek a nagy sikerű Nyitott Aka-
démia sorozat, hiszen első alkalom-
mal találkozhatunk a Matica-házban 
Magyarország egyik legnépszerűbb 
előadójával, Pál Ferivel. 

A közkedvelt papot és mentálhigiénés 
szakembert ma már nem kell bemutatni, 
hiszen neve az elmúlt évek során foga-
lommá vált, és mindenhol különleges ese-
ménynek számít, ha előadást tart. Őt meg-
hallgatni, élőben találkozni vele, óriási élményt jelent. Azokról a kérdésekről 
beszél, amelyek a legjobban foglalkoztatnak minket, és egyszerű szavakkal 
képes bonyolult összefüggéseket megvilágítani. Sosem elégszik meg olcsó, 
közhelyes magyarázatokkal - ha valamivel foglalkozni kezd, annak a mélyére 
ás. Ugyanakkor akár stand up komikusként is megkereshetné a kenyerét, olyan 
fergeteges humora van.

Révkomáromi előadásában az egyik legaktuálisabb kérdéshez nyúl, 
amellyel napjainkban mindannyian intenzíven és fájdalmasan szembesülünk. 
Hiszen a kor, amelyben élünk, a gyökeres változásokról szól. Az önmagukban 
is megrendítő globális történések pedig óhatatlanul kihatnak egyéni életünk-
re és kapcsolatainkra is, melyek szintén változnak, és sokszor egyáltalán nem 
úgy, ahogyan szeretnénk. (Olykor azonban mozdíthatatlanok maradnak, ami-
kor pedig nagy szükség lenne változásra.)

Vajon hogyan lehet ép lélekkel elviselni a nehéz változásokat, és miként 
idézhetjük elő magunk a megújulást, amikor beszorultunk egy fullasztó hely-
zetbe? Ezekkel a fontos kérdésekkel foglalkozik előadásában Pál Feri, a tőle 
megszokott lebilincselő stílusban. Az előadást Magyarország minden pontján 
vastapssal köszönte meg a közönség. 

A Nyitott Akadémia helyszíni standján - számos egyéb, pszichológiai és 
spirituális témájú mű mellett - meg lehet majd vásárolni Pál Feri könyveit is, 
melyeket a szerző kérésre szívesen dedikál. 

A május 18-i komáromi előadásra jegyek kaphatók 
a Diderot Könyvesboltban (Nádor utca 41.) 

és a Madách Könyvesboltban (Jókai utca 25.)

Köszönöm, és gratulálok
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Munka utcai alap-

iskola vezetőségének, illetve a szervezőknek a megható pe-
dagógusnapi ünnepségért. Köszönöm a színvonalas műsort, 
melynek „koreográfusa“ László Alíz tanárnő volt, s gratulálok a 
szereplőknek is, hadd álljon itt a nevük: 

Édes Réka, Pinkler Mihály, Szalay Mátyás, Koczkás Eszter, 
Bakos Máté, Farkas Zsófia, Nagy Fruzsina, Koczka Hanna, Kis 
Lili, Tóth Vivien, Zink Dóra, Németh Tamás, Tapolcsányi Zalán, 
Csinger Dorka, Csintalan Tamara, Gálik Viktória és Szalai Vik-
tória. Köszönöm az ízletes vacsorát és a felszolgálást a pincérek-
nek, Geleta Gábornak, Sólya Cyntiának és Zsidek Szimonának, 
illetve az ügyes kezű szakácsoknak, Kozma Istvánnak, Dalmadi 
Sándornak és Pilcz Karinnak.

Madiné Csiri néni

MEGEMLÉKEZÉS
Szívünkben mélységes fájdalommal és 

soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
drága fiunkra 
Mgr. KOMJÁTHY Lászlóra
május 3-án halálának 1. évfordulóján.

Akik ismerték, kedvelték, szerették, szenteljenek emléké-
nek egy néma pillanatot ezen a szomorú napon.

Szerető szülei és testvére családjával

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok minden kedves rokonnak, barátnak 

és szomszédnak, akik áprílis 20-án elkísérték utolsó útjára a 
bogyi temetőbe a 81 éves

MADI Imrét.
Köszönöm a virágokat, koszorúkat és részvétnyilvánítá-

sokat, melyekkel enyhítení igyekeztek mély fájdalmamat.
A gyászoló feleség
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Április 27. – Csütörtök
8.30 Ifjú életmentők városi és járási versenye 
(Holt-Vág part – Apáli) 

9.00-12.00 Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola 
iskolai táncversenyének döntője (Európa-udvar) 

10.00-13.00 Ingyenes vérnyomás- és koleszterinszint mérés 
(Komáromi Információs Iroda, Klapka tér) 

17.00 A Komáromi Művészeti Alapiskola képzőművészet 
tagozatos diákjainak kiállítás megnyitója 
(MAI Galéria, Nyár utca 12.) 

17.00 Pap Gábor, hajdani komáromi lelkész, református 
püspök emlékkiállításának megnyitója 
(Csemadok Galéria – Kossuth tér 3.) 

19.00 Pajzán mesék Szeleczki Moncsival (Viking Söröző) 

20.00 Táncház – egy este népzenével 
muzsikál a Hungarian Folkembassy zenekar (Borozó – Európa udvar) 

22.00 Partytime Special – Dj’s Boggie, Kovács, M-Junior; 
belépő: 3 €, ISIC kártyával 2 € (West 2.0 club) 

Április 28. – Péntek
9.00 Mérföldkövek XXI. – helytörténeti konferencia 
(Duna Menti Múzeum főépülete)

9.00-17.00 Nyitott kapuk napja az Állami Levéltár 
komáromi részlegén (Vár u.2) 

9.00 Komáromi házikó – a Ľ. J. Šulek Gimnázium 
alkotóműhelye 3-8 éves gyermekek számára (Tiszti pavilon udvara) 

9.00 A komáromi alap- és zeneiskolás tanulók zenés-táncos 
programja (Tiszti pavilon amfiteátruma) 

10.00 Információs nap és vitafórum az Európa Unióról 
(Tátra Mozi) 

11.00 Hídépítő verseny (Ipari Szakközépiskola) 

14.00 Kortársak kortársaiknak – Az Építők utcai KéSZSZ 
iskola fodrász, kozmetikus és sminkes tanulóinak szakmai 
bemutatója (Klapka tér) 

16.00 Kodály nyomában 
Kis emberek dalai – a komáromi magyar óvódások 
ünnepi hangversenye (Duna Menti Múzeum képtára) 

16.00 A Borok és Kézművesek utcájának ünnepélyes meg-
nyitója (Nádor utca) 

16.15 Borivóknak való – Kátai Zoltán koncertje (Klapka tér) 

17.00 Szórakozzunk együtt! – a Komáromi Városi Nyugdíjas 
Klub tagjainak vidám műsora (Tiszti pavilon amfiteátruma) 

17.00 Ifjú tehetségek – fiatal alkotóművészek 4. kiállításának 
megnyitója (Creative Art Studio, Európa udvar 18) 

18.00 Kodály nyomában 
A Concordia vegyes kar hangversenye Kodály és kortársai 
műveiből (Duna Menti Múzeum képtára) 

18.00 A MISS FUNK & The Wonderband együttes koncertje 
(Klapka téri nagy színpad) 

19.00 Hanoh Levin: Az élet mint olyan – a Zólyomi Színját-
szók előadása; belépő: 3 €, jegyfoglalás: 0905 466 107 
(Matica slovenská székháza) 

19.30 A Memória társulat koncertje (Tiszti pavilon amfiteátruma) 

20.15 Az MTB – Maiden Tribute Band együttes koncertje 
(Klapka téri nagy színpad) 

22.15 Veres Mónika – NIKA koncertje 
(Klapka téri nagy színpad) 

Április 29. – Szombat
9.00-17.00 Nyitott kapuk napja az Állami Levéltár 
komáromi részlegén (Vár u. 2) 

14.00–18.00 Kerületi Fúvószenekari találkozó és verseny 
(Tiszti pavilon amfiteátruma) 

14.00–18.00 Ötlet, lendület, értékalkotás, innovatív képző-
művészeti technikák – workshop nem csak gyerekeknek 

Lépésről lépésre – táncfoglalkozás nem csak gyerekeknek 
(Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola, Európa udvar18) 

14.00–18.00 A rettegés éjszakája az Újvárban; belépő: 2 €, 
belépés a Lipót kapunál 

15.00 City Reboot a Komáromi Napokon (Rév, Magyar Kultúra Háza) 

15.00 A Pósfa zenekar népzenei koncertje (Klapka tér) 

16.15 William Shakespeare: Szent Iván éji álom 
musical a Dramaťák színjátszó csoport előadásában; 
jegyigénylés: 0905 466 107 (Matica slovenská székháza) 

17.00 Lehár Ferenc szobrának koszorúzása születésének 
147. évfordulója alkalmából (Lehár park) 

17.30 A Cimbali Band és Danics Dóra koncertje 
(Klapka téri nagy színpad) 

18.00 Diamond Flowers 
az egyre sikeresebb szlovák alternatív rock, art rock együttes  
koncertje (Matica slovenská székháza) 

18.45 Sör és étel kóstoló – A sör hét íze Ladislav Hornáček 
és Karol France előadásában (Klapka tér) 

19.45 A Desmod együttes koncertje (Klapka téri nagy színpad) 

21.00 Emmer Péter instrumentális koncertje (Klapka tér) 

21.45 Az LGT Revival Band koncertje (Klapka téri nagy színpad) 

23.00 DJ Dilemma szettje (Klapka tér) 

Április 30. – Vasárnap
10.00-21.00 A népművészet ünnepe (Tiszti pavilon udvara 
és amfiteátruma)

10.00-17.00 gyermekfoglalkozások: kézműveskedés, 
meseolvasás, rajzolás 
10.30-11.30 Játszóház Méhes Katával 
11.00 A nagykéri Mórinca Néptáncegyüttes műsora 
14.30 Ghyimesi Igricek (zene dudán, tekerőlanton, 
 tapán dobon, ütőgardonon és dorombon) 
15.15 A Feszty Árpád Kamaraegyüttes műsora 
16.00 A Garabonciás Néptáncegyüttes műsora 
17.00 A Megyer Táncegyüttes műsora 
18.00 Páva 2016 Gála 
 kísér Pál István Szalonna és bandája 
 20.00 Lakatos Róbert és a RÉV zenekar műsora.

15.00 Nagy Csomor András és zenekara 
népzenei koncertje (Klapka tér) 

15.00 A PREßBURGER KLEZMER BAND 
Balladák c. koncertje (Menház, zsinagóga) 

16.00 Csenky Niki koncertje (Klapka téri nagy színpad) 

16.30 Slovenskí rebeli – ÉLET 
 (zenés-táncos folklór színházi előadás) nyilvános felvétel;  
jegyigénylés: 0905 466 107 (Matica slovenská székháza) 

18.00 A Fuera Fondo együttes koncertje (Klapka téri nagy színpad) 

18.00 Kristóf Réka szoprán- és Méri Péter zongora estje 
(Duna Menti Múzeum főépülete) 

18.15 Junior club – modern táncbemutató 
(Matica slovenská székháza) 

19.00 Csóka Eli és zenekarának koncertje (Klapka tér) 

20.00 MaO JAM akusztikus koncert (Borozó – Európa-udvar) 

20.15 Celeste Buckingham koncertje (Klapka téri nagy színpad) 

22.15 A Budapest Bár zenekar koncertje (Klapka téri nagy színpad) 

23.30 DJ Dilemma szettje (Klapka tér) 

Május 1. – Hétfő
10.00 Megemlékezés és koszorúzás az 1919-es áttörés 102 
áldozatának tömegsírjánál (Katolikus temető) 

10.00-17.00 Öregvár Nap 
(Öregvár; bejárat a Villanytelepi útról)

10.00-17.00 Kézműves foglalkozások, gyermekjátékok, 
bátorságpróba és sok más meglepetés 

10.30 Vitéz László – vásári kesztyűs bábjáték a kecskeméti 
Madzag Bábegyüttes előadásában 
11.30 Három kismalac egy kicsit másképp – a komáro-
mi VMK mellett működő Schod amatőr színjátszó csoport 
szlovák nyelvű meseelőadása 
12.20 A Madzag Bábegyüttes gólyalábasainak bevonulása 
12.30 1848/49-es huszár- és gyalogos bemutató, a 20. 
Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárat résztvevőinek csatajelenete 
13.30 Vásári komédiázás a Madzag Bábegyüttessel 
14.30 Veterán autók felvonulása és kiállítása 
15.00 Kukorica Jancsi, a Vitéz! – Petőfi Sándor elbeszélő 
költeménye a Kuttyomfitty társulat feldolgozásában 

11.00 Túravezetés az erődben (indulás a Lipót kaputól) 

12.00 Jó ebédhez szól a nóta – Ifj. Kovács József és cigány-
zenekara, valamint a zenekar kiváló szólistája, ifj. Bertók 
Tibor (Klapka téri nagy színpad) 

13.00 Túravezetés az erődben (indulás a Lipót kaputól) 

14.00–18.00 Ötlet, lendület, értékalkotás, innovatív képző-
művészeti technikák – workshop nem csak gyerekeknek. 
Lépésről lépésre – táncfoglalkozás nem csak gyerekeknek 
(Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola, Európa udvar18) 

14.00 Klapka György szobrának megkoszorúzása – Az Első 
Izsai Lovas és Hagyományőrző Egyesület 20. Felvidéki Tavaszi 
Emlékhadjárata alkalmából (Klapka tér) 

15.00-17.00 Táncdélután (Tiszti pavilon amfiteátruma)
15.00 A Szabadidő Központ táncosainak bemutatója 
15.30 A Dunajíček és a Mamičky od Dunaja együttesek 
műsora 
16.15 A Niki dance &sport klub társastánc bemutatója 
16.30 Bollyvood indiai tánc a Bindi csoport előadásában

15.00 A Matica slovenská mellett működő népi zenekar 
koncertje (Klapka tér) 

15.45 Pepita Tours Utazási Iroda VIII. Nagy Tavaszi Sorsolása 
összekötve Fekete Szilvia – Szisza koncertjével 
(Klapka téri nagy színpad) 

16.30 A Vidám Fiúk fúvószenekar koncertje (Klapka tér) 

17.30 Emmer Péter és Marián Grexa közös koncertje 
(Klapka téri nagy színpad) 

18.00 A Borostyán együttes Világ c. koncertje 
(Tiszti pavilon amfiteátruma) 

18.00 Operett gála – Fellépnek: Andrásfalvi Derzsi 
György, Kollár Katalin, Kevicky Tünde, Kovács Nagy Andrea, 
Derzsi György és a Komáromi Kamarazenekar; vezényel:  
Medveczky Szabolcs; belépő: 5 € (VMK nagyterme) 

18.30 A Vidám Fiúk fúvószenekar koncertje 
(a Matica slovenská székháza előtt) 

19.30 RETRO DISCO (open air) DJ ČEKU 
(a Matica slovenská székháza előtt) 

19.30 Király Viktor koncertje (Klapka téri nagy színpad) 

21.30 Kasza Tibor koncertje (Klapka téri nagy színpad) 

22.30 Színpadi lézer- és pyro show (Klapka téri nagy színpad)

A 26. Komáromi Napok műsora


