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Alapítva 1849-ben

Megújult és szolgálni fog a Timóteus-ház

Május 6-án ünnepi istentisztelet keretében nyitotta
meg kapuit a Szlovákiai Református Keresztény Egyház
tulajdonában lévő Timóteus
szociális intézmény. Az egykori árvaház szépen újjáépült, s júniustól 38 idős,
illetve speciális gondozásra
szoruló ember élhet itt.
Az ünnepségen Fazekas
László püspök köszöntötte a
megjelenteket, többek közt
Mező István Mózest, a felújítást 521 ezer euróval támogató
Emberi Erőforrások Minisztériuma osztályvezetőjét, a komoly segítséget nyújtó német
és holland segélyszervezetek
vezetőit, Stubendek Lászlót,
Komárom város polgármesterét és az alpolgármestereket,
Menyhárt Józsefet, a Magyar
Közösség Pártja elnökét, és
mindazokat, akik önkéntesként, támogatóként, adakozóként vagy kétkezi munkával
segítették ezt a nemes ügyet.
Az ünnepi istentiszteletet Erdélyi Géza tiszteletbeli
püspök tartotta, aki egyebek

1. Duna rakpart (május 29. – július 7.)

13 270 m2

2. Szabadság utca (június 5. – augusztus 7.)

5 600 m2

3. Jókai és a Ferences utcája közti park
(június 5. – augusztus 7.)

1 559 m2

4. M. R. Štefánik tér - (július 3. – szeptember 29.)

2 125 m2

5. Lehár utca – (július 3. – szeptember 29.)

2 608 m2

6. Király püspök utca 1. szakasza
1 533 m2
(Kertész utcától az Ispotály utcáig: július 3. – szeptember 29.)
7. Eötvös utca 1. szakasza
15 090 m2
(Temető sortól az Ispotály utcáig: július 17. – szeptember 29.)
8. Hold utca (július 31. – szeptember 29.)

1 951 m2

9. Jókai utca (augusztus 1. – október 31.)

1 104 m2

10. Király püspök utca 2. szakasza
3 895 m2
(Ispotály utcától a Temető sorig: augusztus1. – augusztus 31.)
11. Gútai sor (augusztus 1. - szeptember 14.)

mellett eképpen fogalmazott:
A mai együtt örvendezésünk
drága alkalma, ez a jótettre serkentő nagyszerű lehetőség kiemelkedően fontos
egész egyházunk számára. A
Timóteus-ház visszaszerzése
és újjáépítése elsősorban, de
nem kizárólag a református
magyarság közös ügye.
Az egykori árvaház lakója volt Szenczi László is, aki
hat testvérével együtt fél éves

korában veszítette el szüleit.
Eképpen emlékezett: mindig
az volt szívem vágya, hogy pedagógus, tanárember lehessek,
taníthassam az ifjúságot Isten
szeretetére. Nagy örömömre
szolgál, hogy itt áll mellettem
kedves hitestársam, akivel hatvankettedik évünket éljük hitben, szeretetben, Isten gyermekeiként.
A 86 éves Keszegh Júlia
szavalattal emlékezett: ő 15

évesként került kapcsolatba az
itt lakókkal. A felújítás 11 évvel ezelőtt kezdődött, mondta
el Czékus Dezső presbiter, az
építkezés felügyelője. Szinte
mindent bontani kellett, s lényegében csak a keresztfalak
maradtak meg. Az ünnepség
szalagátvágással zárult, majd a
résztvevők megtekinthették a
szépen felújított épületet.
-batta-

Komáromi nővérek
a díjazottak között

Nem múlik el a szeretet
Hatvanötödik házassági
évdulóját ünnepelte a napokban a Gráfel házaspár. E szép
jubileum alkalmából a város
vezetői is köszöntötték a példás házaspárt, akik elárulták,
mi a boldog és hosszú házasság titka: tudni kell választani,
emellett pedig szeretni kell
egymást, sőt, mindenkihez és
mindenhez szeretettel és becsülettel kell viszonyulni.

A helyi utak felújítása a kivitelező szerint
a következő sorrendben valósul meg

Gráfel Lajos és Ľubica 21
évesen mondták ki a boldogító igent, ám ezt 5 év udvarlás
előzte meg, vagyis immár 71
éve boldog társai egymásnak.
Büszkék gyermekeikre, unokáikra: Gráfel Lajos ott volt a
Helios fotóklub alapításánál
is, feleségével együtt pedig
többezer kilométert tettek
meg az evezőtúrák során.
-batta-

A Komáromi Protestáns Nőegylet tisztelettel vár
minden érdeklődőt a REITER-DUÓ
id. Reiter István és ifj. Reiter István hegedűművészek
jótékonysági hangversenyére, amelyet június 10-én 17 órai
kezdettel tartanak a komáromi református templomban.

Méltó elismerésben részesült a komáromi általános kórház két egészségügyi
dolgozója: Alžbeta Húsová
és Rancsó Melinda a Nővérek
napja alkalmából megtartott
ünnepségen vette át a Fehér
Szív-díjat, melyet az Egészségügyi Nővérek és Szülészasszisztensek Országos Kamarája ítélte oda.
A rendezvényen – melynek védnöke Andrej Kiska
államfő volt - Alžbeta Húsovát
a szülészasszisztensek, Rancsó
Melindát pedig a nővérek ka-

tegóriájában díjazták. Alžbeta
Húsová 39 éve dolgozik a
komáromi kórház szülészetinőgyógyászati osztályán. A
páciensek és a kollégák egyaránt kedvelik, elismerik szakértelmét és azt, ahogyan sajátos, egyedi módon viszonyul
a kismamákhoz. Rancsó Melinda a kórház legtevékenyebb
dolgozója, aki csaknem húsz
esztendeje gondozza példásan
az intenzív osztály pácienseit,
és hasznos tanácsokkal látja el
a cukorbetegeket.

Megújult a gazos park

Megújult a Nádor és Kertész utca kereszteződésénél,
az Erzsébet hídra vezető út szomszédságában lévő terület,
amely éveken át gazos, elhanyagolt volt. Csémy Krisztián
építész úgy döntött, rekultiválja a telket, ezért részt vett az
Első Építési Takarékpénztár pályázatán, melyet a közterületek felújítására hirdettek meg. Az építész sikerrel járt, s így
2 147 euró támogatást nyert projektjére, melynek keretében
fákat, bokrokat ültetett, élősövényt alakított ki, s egy kút is
elhelyezésre került a megújult parcellán. Az átadási ünnepségen részt vett Miloš Blanárik, a takarékpénztár igazgatótanácsának tanácsadója, Knirs Imre alpolgármester és mindazok, akik segédkeztek a projekt megvalósításában.

12. Építők utcája (augusztus 14. – szeptember 14.)

102 m2
5 106 m2

13. Eötvös utca 2. szakasza
1 040 m2
(Ispotály utcától a Kertész utcáig: szeptember 4. – október 31.)
14. Komáromi Kacz utca
(szeptember 14. – október 31.)

6 067 m2

15. Méhes utca (Őrsújfalu)
(október 16. – november 16.)

922 m2

16. Jázmin utca és Fenyves utca (Őrsújfalu)
(október 16. – november 16.)
Összesen

1 640 m2
63 612 m2

Kezdődik a nagy útfelújítás

Tizenöt utcában, 63 ezer
négyzetméter felületen valósul meg útjavítás a következő
fél évben, néhány utcában a
járdákat is felújítják. Több
helyen a közműhálózat is
megújul, de a közlekedési
jelek bővítésére és a csatornahálózat tisztítására is kihasználja a város a munkafolyamatot.
A képviselőtestület még
tavaly döntött arról, hogy egy
nagymértékű útfelújítási munkába kezd Komárom, amelyre
korábban nem volt példa. 15
utcát érint a munkafolyamat, a
kivitelezés május végén indul
és fél éven keresztül zajlik. A
lakosok megértését és türelmét kéri az önkormányzat,
mivel a munkafolyamat félpályás, helyenként pedig teljes
útlezárásokkal jár, ami nehezíti a közlekedést.
„Komárom legnagyobb
mértékű útfelújítási munkái
jönnek a következő hónapokban, amely során a lakosság
megértésére és türelmére is
szükség van. Úgy gondoljuk,
hogy a komáromiak valós mi-

nőségi változást és nem csak
foltozást érdemelnek, ezért vágtunk ebbe bele. A közműhálózatok terén is olyan fejlesztések
lesznek, amire korábban nem
volt példa, de végre jelentős járdaszakaszok is Komáromhoz
méltó állapotba kerülnek” – fogalmazott Stubendek László
polgármester.
Az átfogó felújítás beszállítói hitelre épül, a város ezzel
kihasználja a mostani előnyös
feltételeket, hiszen sok esetben a kamatok összege alacsonyabb, mint a kátyúzásra
elköltött pénz. A közbeszerzés
feltétele volt a 10 éves jótállás,
így a következő évtizedben
ezekre a szakaszokra nem kell
költenie a városnak.
A szakmai felmérés alapján a munkálatokat közel 2,7
millió euróra becsülték, azonban a sikeres közbeszerzés
(elektronikus aukció) után ez
1,694 millióra (ÁFÁval) csökkent. A kivitelező a nemzetközi hátterű EUROVIA SK r.t.,
amely Szlovákia és Európa
szerte is számos útépítési és
(Folytatás az 5. oldalon)
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Örömteli pillanatokat éltek át a napokban a Béke utcai
óvoda gyermekei. Az intézmény udvarán ünnepélyesen átadták a közlekedési tanpályát, melyen most már vidáman
biciklizhetnek és rollezhetnek a gyerekek. Az új pálya a szórakozás mellett arra is lehetőséget ad, hogy az óvodások minél jobban elsajátítsák a közlekedés legfontosabb szabályait,
s így biztonságosabban közlekedjenek az ovi falain kívül is.
Köszönet illeti mindazokat, akik adójuk 2 százalékának
felajánlásával segítették az ügyet, s azoknak is, akik más módon járultak hozzá ahhoz, hogy valóra váljon az ide járó gyerekek régi nagy álma.

Döntöttek, segítenek...
A Tesco Alapítvány az idén is segített: az „Önök döntenek, mi segítünk“ elnevezésű projekt keretében – a polgárok
javaslatára – ezúttal a Slunce családi központ nem nyereségorientált szervezet részesült 1 300 euró támogatásban. A
kavai városrészben működő szervezet a gyermeknap alkalmával nyitja meg farmját és kisebb állatkertjét, s a támogatásul kapott pénzből játszóteret létesítenek itt, az ide látogató
gyerekek szórakoztatására.

Nem sípolt a bíró
Izgalmas mérkőzések zajlottak a napokban a műszaki
szakközépiskola tornatermében. A budapesti Oltalom sportegyesület és a Csemadok Komáromi Területi Választmánya
itt rendezte meg labdarúgótornáját, melyen az egyes csapatok a hivatalos FIFA fair play szabályai szellemében, játékvezető közreműködése nélkül mérkőztek meg egymással.
A tornán rendőrökből, roma fiatalokból, budapesti hajléktalanokból, fiú-lány vegyes társaságból, református gyülekezetből, Csemadok-tagokból és komáromi barátaikból
verbuvált csapatok vívtak meg egymással. Petheő Attila főszervező szerint ezen a szombaton nem a győzelem, hanem
a sport szeretete és a baráti együttlét volt a fontos.

Fogyaszd a hazait
Az egészséges táplálkozás fontosságára hívta fel a figyelmet a Szent György Mártír Lovagrend Szlovákiai Nagyperjelsége képviseletében Fehér Csaba és Sárközi János, amikor
a Selye János Gimnázium diákjait ajándékozták meg 650
csomag egészséges alapanyagból készült biosnac-kel.
Fehér Csaba az átadáskor kiemelte: fontosnak tartják a
gyakran rossz minőségű élelmiszerekkel szemben népszerűsíteni a hazai termelőktől és gyártóktól származó, kiváló
minőségű élelmiszereket. Sárközi János a Szent György Lovagrend középkori magyarországi megalapításáról, felépítéséről, történetéről és tevékenységéről szólt a diákoknak.

Hegedű, Te vagy az én barátom! – Dobi Gézára emlékeztünk
Dobi Gézával még a hetvenes években kezdődött a
kapcsolatom – megzenésített
gyermekverseinek
kottáit
küldte el a Kis Építő pozsonyi szerkesztőségébe, ahol
akkoriban dolgoztam. Nagy
örömmel közöltük munkáit, hiszen eredetiek voltak,
és nem csak hasznosak, de
szépek is. Komáromban aztán barátsággá nemesült az
ismeretségünk, s itt ért a
villámcsapáshoz hasonlatos
váratlan hír is – Géza élete
74 évesen, egy szempillantás
alatt véget ért.
Az ő szeretetteljes egyéniségéhez,
hegedűművészi,
zeneszerzői, és zenetanári képességeihez, szakírói és közéleti munkásságához méltó
cselekedet volt meg nem élt
80. születésnapján az emlékét
felelevenítő est megrendezése a Duna Menti Múzeum,- a
Kultúrpalota
dísztermében
május tizennegyedikén. Ilyen
hatalmas sikerű, vastapsokkal
zengő, hazai szereplők által
bemutatott művészeti eseményre ritkán kerül sor egyegy település életében. Ilyen
ívfény akkor gyúl az előadók
és a (telt házas) közönség között, amikor olyan egyéniségre emlékeznek, akit nem csak

tiszteltek, hanem szerettek is
az emberek.
A Miniatűrök c. estet a
Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület a GAUDIUM
polgári társulással közösen
rendezte. A kiváló műsor ös�szeállítója Stirber Lajos nyugalmazott zenetanár, karnagy
volt, a közönséget Keszegh
Margit, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnöke tartalmas, a Dobi Géza
életét felvillantó bevezetőjével
köszöntötte. A műsort Farkas
Adrienn és Stirber Lajos vezette. A hallgatóság soraiban
helyet foglalt Dobi Géza özvegye, fia, és két unokája is. A
közönséget a művész barátai,

tanítványai és tisztelői alkották, a város képviseletében
Stubendek László polgármester és Keszegh Béla alpolgármester volt jelen, de részvételével megtisztelte az eseményt
Csütörtöky József, a Duna
Menti Múzeum igazgatója is.
A csaknem három órás
műsorfolyamban egy sor kiváló művész és polgári társulás
működött közre. Fellépett a
Jókai Mór Alapiskola Kicsinyek és nagyok kórusa, a GAUDIUM énekesei, a Művészeti
Alapiskola (ad hoc) kamarakórusa, a Rácz-kvartett (Réka,
Csaba, Levente és Zoltán), a
Fekete Éva, Kalmár Zsuzsa
és Fekete Vince alkotta trió,

Komáromi imanap az Esterházy-emlékév jegyében

Testületi krónika
A városi képviselőtestület legutóbbi ülésén a tőke jellegű
kiadásokról is születtek döntések. Így például a városrendezési terv befejező szakaszának kidolgozásáról, az iskolák
energiahatékonyságát növelő pályázatokról, a művészeti
alapiskola épületének felújításáról, illetve a városi tulajdonú
épületek hőszigeteléséről, konkrétan a szabadidőközpont, a
városi hivatal és a városi rendőrség épületeiről van szó.
Folytatódik a megyeháza épületének a felújítása is, ezúttal a belső, földszinti terekkel; parkolókat alakítanak ki és
járdákat újítanak fel. Eleget tettek az ügyészi tiltakozásnak
is, amely a hulladékelszállítást szabályozó általános érvényű
rendelettel kapcsolatos: a következő testületen a rendelet
módosításáról szavaznak. Döntés született arról is, hogy
a szlovákiai református keresztyén egyház veszi át a benei
óvoda fenntartói jogát. Az intézmény új épülettel, s egy bölcsődével gyarapodik.
Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
Ügyvezető igazgató: ifj. Batta György.
Szerkesztőség: ifj. Batta György, Ľubica Balková, Czékus Péter,
Šebedovská Iveta. Gazdasági ügyek: Deminger Gita. Székhely: Klapka
Gy. tér 1., 945 01 Komárom. Levélcím: Tiszti pavilon, Pf. 136, 945
01 Komárno. Tel.: 77 13 488, fax: 77 13 489. Kéziratokat nem őrzünk
meg és nem küldünk vissza. ISSN 1339-8636. Nyilvántartási szám: EV
4572/12. IČO: 36522309. Nyomja a Petit Press. E-mail: kl@komarno.sk.
Web: www.tvkomarno.sk

a Martosi Hagyományőrző
Együttes, (Három a tánc c. számukat Ölvecky Mónika és Árpád koreografálta), valamint
Török Ferenc, Bertók Tibor,
Kulin Eduárd, Kovács Mónika, Kovács József és Máthis
Krisztián, illetve Dráfi Mátyás
színművész és Nagy Ferenc, a
GAUDIUM "versmondó szólistája", és mások.
A szép műsorszámok egyike Dobi Géza fiának, Ákosnak
a nevéhez fűződik, aki ugyan
orvos lett,s nem zenész, de kóruskísérettel előadott énekszámából kiérződött, hogy neki
is, mint az édesapjának, a hegedű a barátja.
Batta György

Huszonnyolcadik
alkalommal gyűltek össze a
magyar hívők a komáromi
imanapon Jópásztor vasárnapján. Az Esterházy-emlékév jegyében megtartott
találkozón – mint minden
évben – idén is magyar katolikus főpásztorért, magyar
papi, szerzetesi hivatásokért
imádkoztak.
– Fontos, hogy legyen utánpótlás a papok és a szerzetesek
körében, fontos, hogy anyanyelvünkön halljuk Isten igéjét.
Szükség van erre az imaszándékra, hiszen egyre inkább fogyatkozunk papok is, de sajnos
a magyarság is – hangsúlyozta
dr. Farkas Zsolt, a Jópásztor
Alapítvány elnöke.

A Nagyszombati Főegyházmegyében – ahová Komárom is tartozik – öt magyar
és hat szlovák esperesi kerület
van. A hatvan magyarlakta
egyházközségben mindössze
negyven pap szolgál. Nagy
szükség van tehát a magyar

fiatalokra, akik felvállalnák a
magyar katolikus hívők lelki
gondozását. A pozsonyi szemináriumban magyar ajkú
kispapok is készülnek leendő
hivatásukra.
Az imanapon megemlékeztek a hatvan esztendeje el-

hunyt gróf Esterházy Jánosról.
– Egy jó pásztor volt Esterházy János is, aki nem hagyta
el az ő népét. Jelenléte szellemileg, lelkileg is erősítette a
szlovákiai magyarságot, erősíti
mind a mai napig, hiszen olyan
felülmúlhatatlan példát adott,
amely, azt gondolom, minden
lelki, szellemi, politikai vezető
számára példaértékű lehet –
idézte fel Esterházy emlékét
Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója.
Az imanapon részt vett
Stubendek László polgármester is, aki lapunknak nyilatkozva elmondta: váljék valóra,
hogy a legkisebb falutól a legnagyobb magyarlakta városig
legyen magyarul szolgáló, magyarul beszélő, magyarul érző
pap, lelkipásztor és főpásztor
is.
-pa-

Budapesti randevú
Vágó Bernadett és Miller Zoltán
Legismertebb operett, musical és pop slágerek estje

2017. június 8, 19. 00
Komáromi Városi Művelődési Központ
Operaház fantomja, Nyomorultak, Mozart.Elizabeth, Rómeo és Júlia, Neoton Família,
Hungária, Máté Péter, LGT.EMBEREK, Cserhát Zsuzsa, Koncz Zsuzsa
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Ismét a diákszínjátszók fesztiválja?

Ilyen lesz az 54. Jókai Napok!

Tizenhét színházi programot és több kísérőrendezvényt kínál négy nap alatt
az idén Komárom országos
színjátszó fesztiválja, az 54.
Jókai Napok. A versenyelőadások és a vendégként érkező társulatok előadásai zömében az eseménynek helyet
adó városi művelődési központban lesznek, de középiskolába és parkba is viszik
a közönséget. A részletekről
Csengel Mónikát, a készülő
színjátszó maraton szervezőjét faggattuk.
Nem a megszokott időpontban, hanem június 14én, szerdán késő délután
kezdődik, és június 18-án,
vasárnap délelőtt ér véget
– Az előző években valóban
az idei komáromi országos kedden kezdtünk és szombaton
színjátszó fesztivál. Mi a vál- este volt a záróünnepség a díjkitozás oka?
osztással; a szombat pedig már

Színház reggeltől hajnalig

A jókai színjátszók László Miklós: Illatszertár című
színművét adják majd elő, a Zsákszínház Csehovot hoz,
a Medvét. A pozsonyi DunArts Diákszínpad Szentivánéji
álmot álmodik újjá, a galántai diákok Paprikáskrumplit tálalnak, a dunaszerdahelyi Novus Ortus Diákszínpad Frank
Wedekinddel drámát mesél. A dunaszerdahelyi Fókusz
Diákszínpad novellák színpadi változatával gyakorol (Ön)
kontrollt. Komáromból a Marianum Brazilt mutat egy film
alapján. A lovakat lelövik, ugye? Kérdezi a Vidám Iparisták
Színjátszó Társulata. Hambi-pipőkét ad a GIMISz Diákszínpad. A nagy füzet című színdarabot hozza a füleki Apropó
Kisszínpad, és a Nagy Testvér mindent lát az idén a rozsnyói
G.I.K.SZ.E.R Színjátszó Csoportban.
Jön a budapesti Nézőművészeti KFT. a „Nézőművészeti
főiskola” című előadással, Bandor Éva Jászai Mari-díjas és
Olasz István színészek a SZER-ELEM-EZ? című összeállítással, Lajos András pedig Soóky László „Egy disznótor pontos leírása” című mesélő színházának ősbemutatóját tartja a
fesztiválon. És kísérőprogram lesz az őrsújfalui ÉS?! Színház
„A helység kalapácsa” című produkciója is, Szabó Csilla vadonatúj rendezésében, új szereposztásban, a városi művelődési központ melletti parkban.
Június közepén négy napig megint a felvidéki magyar
színjátszás mekkája lesz Komárom. Csak süssön a Nap!

teremtés és együttműködés
fesztivál jellegű rendezvénye,
ahol a kultúra, a közélet, a
tudomány, a művészet, a ci-

Idén is lesz Komálom Gyerkőcfesztivál, s nagyon bízunk abban, hogy ezúttal az időjárás is a kegyeibe fogad
bennünket és a velünk gyerkőcnapot ünneplő gyerkőcsereget. Az idei csődület május 28-án számít a nagyérdemű
figyelmére.
Ebéd után már útnak lehet eredni, hiszen egy órától este
nyolc óráig várnak mindenkit változatos és színes programok – koncertek, bábjátékok, autós-motoros bemutatók,
kézműveskuckók, mesés rendezvények váltják egymást
gyors egymásutánban.

nem volt versenynap, pénteken
megtekinthette a zsűri és a közönség az utolsó versenyelőadást. Az idén szervezési okokból az egyik csoportnak csak a
szerda, két további csoportnak
pedig csak a szombat felel meg.
Úgy gondoltuk, kerüljön egy
nappal hátrébb minden, ezáltal a szombat is versenynap
lesz, vasárnap délelőtt pedig
kihirdetjük az eredményeket.
Hizsnyan Géza zsűritag, aki
hosszú idő után tavaly tért
vissza a szakmai zsűri asztala
mögé, annyira megszerette a
Jókai Napokat, hogy a Pécsett
ugyanakkor zajló POSZT helyett megint Komáromba jön,
így legalább néhány előadást
lát a Pécsi Országos Színházi
Találkozó programjából is.
A neves hazai színházi
szakemberen kívül kik lesznek még az értékelők?
– Naszlady Éva színésznő,
drámapedagógus Budapestről,
Varga Emese, a Komáromi
Jókai Színház dramaturgja,
Czajlik József kassai színház-

igazgató, rendező és Száz Pál
író, publicista.
Ezek után roppant kíváncsi vagyok a fesztiválklub
műsorára is!
– Az is gazdagnak ígérkezik. Szeretnénk megrendezni a
III. Jókai Slam Poetry Bajnokságot és bemutatót, Laboda
Róbert irányításával és felléptével. Az egyik este közönség elé
állnak majd a Ghymesi Igricek,
a tekerőlanton és dudán játszó
gyermekek Katona István vezetésével. És az idén sem maradhat el az Ahogy esik, úgy puffan
című improvizációs show! Olasz
István színész és Nagy László, a
Komáromi Jókai Színház ügyelője ezúttal a színházban most
Rómeót játszó Béhr Márton
színművészeti egyetemi hallgatóval és Losonczi Katával, a Rómeó és Júlia című dráma Lady
Capuletjével szórakoztatják a
fesztivállakókat. Valamennyi
eseményünk fogadtatásáról beszámol majd a Visszhang című
fesztiválnapilap.
Foto: Kádek Péter

Elismerés a Komáromi Jókai Színháznak

A Magyar Világtalálkozó
eseménysorozat május 14-e és
21-e között tartották, amely a
határokon átívelő kapcsolat-

III. Komálom Gyerkőcfesztivál

vil szféra, s az üzleti világ
szereplői találkoznak.
Az immár hetedik alkalommal, évente megrendezésre kerülő, több mint harmincezer látogatót vonzó Magyar
Világtalálkozó jól szolgálja
az anyaország, a Kárpát-medence és a nagyvilágban élő
magyarság, továbbá a Magyarország barátaival történő
együttműködést.
A világtalálkozó díszvendégei: Észak-Amerika (kontinentális), Felvidék (határon
túli) és a Balaton-vidék (magyarországi). A Díszünnepségen kerül átadásra: „A Világ
Magyarságáért” közéleti és
művészeti díj, a „Tiszteletbeli
Magyar” elismerés, és az „Ös�szefogás a Magyarságért” díj.
A 2017-es évben a Ko-

máromi Jókai Színházat érte
az a megtiszteltetés, hogy „a
magyar nyelvterületen végzett
magas színvonalú színházművészeti tevékenységéért”
művészeti elismerésre javasoltak között szerepelt. Tóth
Tibor a színház igazgatója a
2017. május 16-án a Stefánia Palota Színháztermében
megrendezésre került gálaműsor keretén belül vette át
Dr. Tanka Lászlótól, a Magyar
Világtalálkozó elnökétől a „Világ Magyarságáért ‒ művészeti
elismerést”, s a Józsa Judit által
készített kerámiakeresztet.
A gálaműsor keretén belül
a jelenlevők részleteket láthattak a Komáromi Jókai Színház
Tetemre hívás című zenés ballada összeállításából.
-ka-

Idén először egy észak- és egy dél-komáromi civil szervezet fogott össze, hogy ezt a napot valóban széppé varázsolják.
A Villa Camarum Polgári Társulás és az Otthonunk Komárom Egyesület mintegy 50 programmal várja a nagyközönséget – a Duna északi és a déli oldaláról egyaránt. A rendezvény ingyenes! Meggyőződésünk, hogy a két Komárom
egységet alkot, s fontos, hogy ezt az üzenetet közvetítsük és
hirdessük. Bízunk abban, hogy a rendezvényeink által számos új kapcsolat születik a két városrész között, s ez leginkább közös pályázatokban, barátságokban és szerelmekben
kamatozik majd.
Idén egy valódi különlegességgel gazdagodik a programkínálat. A Kölyökfutam érdekes élményt ígér – erre elsődlegesen óvodáskorú gyermekeket várunk. Olyanokat,
akik rendelkeznek műanyag kismotorral, és ezekkel a két-,
vagy háromkerekű járgányokkal beneveznének a futamra.
A járgányt mindenki maga biztosítja. A verseny elején lesz
felvezető kör, amikoris a „gumikat” melegíthetik be, lesz
közvetítés és boksz utca, VIP szurkolói sziget a szülőknek.
Észak-Komáromban megépítjük a Komárom Junior Ringet!
Mindenkit szeretettel látunk, aki különleges kalandra
vágyik! Az idén először pályázati sikereket is felmutat a rendezvény, ám az összetartó erő az önkéntes mozgolódásban
rejlő energia, a tenni akarás és az önzetlenség. A rendezvényt
Észak-Komárom önkormányzata, a Szlovák Köztársaság
Kormányhivatala és a Bethlen Gábor Alap támogatta.
Meghívó a tizenharmadik nagytalálkozóra
A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és
Tanárainak Baráti Köre és a Selye János Gimnázium Igazgatósága szeretettel hívja és várja az érdeklődőket évenkénti,
immár 13. Nagytalálkozójára, melyet a Komáromi Bencés
Gimnázium, valamint a Király püspök utcai épületben később különböző neveken működő utódiskolák és a Pedagógiai Iskola volt diákjai, illetve a huzamosabb ideig itt tanító
tanárai számára rendez. Főszervezők: Langschadl István,
Andruskó Imre és Stirber Lajos. A nagytalálkozó időpontja:
2017. június 3., szombat. Helyszín: a komáromi Selye János
Gimnázium.
Az egész napos program délelőtt tíz órakor kezdődik: a
megjelenteket Farkasné dr. Bartakovics Adrianna üdvözli,
majd a Selye János Gimnázium diákjainak zenés-irodalmi
műsora következik. Köszöntők: Langschadl István, a Baráti Kör elnöke és Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium
igazgatója. Ökumenikus áldás: Kiss Róbert katolikus püspöki helynök és ft. Fazekas László református püspök.
A nap folyamán kiosztják a Rubin-, Gránit-, Vas-, Gyémánt- és Aranymatúra emléklapokat, érettségi találkozókat
tartanak az osztályokban és sportversenyeken mérik össze
ügyességüket a volt diákok.

A várban lopott a tolvaj

10 méter hosszúságú réz vízelvezetőket lopott el egy tolvaj az újvár kaszárnyaépületéről, akinek kilétére, reméljük,
hamarosan fény derül. A 85 méternyi berendezést, amely e
műemléket védte az elázástól, a tolvaj nemes egyszerűséggel
letépte a falakról, és ezzel csaknem 3 és fél ezer euró kárt
okozott. A múltban már két alkalommal történt hasonló
eset, ám a tolvajt elcsípte a rendőrség és a bíróság, más bűncselekményekért is, 4 és fél év börtönbüntetésre ítélte.

4

2017. május 24.

Köszönöm!

Ezúton mondok köszönetet a Komáromi Általános
Kórház Idegosztálya főorvosának, Eva Hanáčkovának és
a kezelésemet végző egészségügyi dolgozóknak becsületes munkájukért, emberségükért.
Fülöp István

Újszülöttek

Nagyvendégi Fanni, Csallóközaranyos; Machlica Peter, Keszegfalva; Redecká Zoe Gabriella, Ógyalla; Kováčová Kristina,
Ógyalla; Török Ronald, Muzsla; Hromada Slavomír, Komárom;
Bartek Peter, Érsekújvár; Šallai Liana, Komárom; Farkas Tímea,
Muzsla; Rigó Július, Újgyalla; Borovič Jozef, Párkány; Spevák Dárius, Komárom; Kováč František, Ógyalla; Nagy Attila és András,
Marcelháza; Podlucká Michaela, Komárom; Huršanová Ema, Komárom; Kurdiová Mia Júlia, Komárom; Zsittnyan Gréta, Újgyalla;
Tóth Theo Benjamin, Komárom; Mészáros Rebeka, Černík; Horn
Benjamín, Palárikovo; Csölle Sebastián, Megyercs; Rácz Maja,
Szőgyén; Sedlák Filip Miroslav, Naszvad; Lakatoš Denis, Ógyalla;
Kockás Dušan, Gyulamajor; Vércse Dominik Peter, Bátorkeszi;
Samochinová Liliana, Gúta; Kerpec Martin, Szentpéter; Lakatoš
Korádo, Ógyalla; Kanás Matúš, Sencz; Bölcs Bence, Virt

Házasságot kötöttek

Varga Miklós és Komlošiová Erika; Gubík Csaba és Bagócsi
Szilvia; Uňatinský Zdenek és Kováčová Angelika; Varga Milan és
Učníková Lucia, Madarász Tamás és Šudák Cynthia, Moncz Miklós
és Borbély Zsuzsanna

Elhunytak

A 77 éves Tóth Mária, Megyercs; a 65 éves Marcibálová Julianna, Bátorkeszi; a 79 éves Volesková Alžbeta, Kava; a 85 éves Lestár
Juraj, Gúta; a 87 éves Vörös Jolán, Dunamocs; Tománek Viliam,
Füss; a 74 éves Szabadka Irén, pedagógus, Bátorkeszi; a 71 éves
Pavlíková Alžbeta, Virt; a 75 éves Lencse Ilona, Keszegfalva

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájdalomtól megtört szívvel mondunk
köszönetet minden kedves rokonnak, barátnak, kollégának, szomszédnak, ismerősnek
és mindazoknak, akik 2017. május 17-én elkísérték utolsó útjára a komáromi katolikus
temetőbe a drága jó lányt és édesanyát

ŠAMU Andreát, szül. Pataki,

akit a kegyetlen halál életének 48. évében ragadott ki szerettei
köréből.
Köszönjük a sok szép koszorút a virágokat, részvétnyilvánításokat, a vigasztaló búcsúbeszédet, mellyel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Fájdalommal megtört szívvel mondunk
köszönetet a rokonoknak, ismerősöknek és
mindazoknak, akik 2017. május 5-én elkísérték utolsó útjára a komáromi katolikus
temetőbe a szerető édesanyát, nagymamát és
dédnagymamát

özv. VEREŠPEJ Margitot

aki 76 éves korában távozott szerettei köréből.
Köszönjük a virágadományokat és részvétnyilvánításokat,
melyekkel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékeztünk május 22-én

VIDA Bélus-ra

halálának 8. évfordulóján.

Emlékét örökké őrző családja

Komárom Város az SZK NT rendelete, a T. t.
596/2003-as számú, az államigazgatásról az iskolaügyben és az iskolai önkormányzatokban szóló
törvény 3 és 4. § és néhány törvény változása és
kiegészítése alapján és az SZK NT rendelete a T. t. 552/2003
számú, a közjóléti munkákról szóló törvény 5. § alapján
pályázatot hirdet az alábbi iskolai intézmények
igazgatói posztjára:
Základná škola Jána Amosa Komenského,
Komenského ul. 3, Komárno
Základná škola, Rozmarínová ul. 1, Komárno
Základná škola s vjm, Eötvösova ul. 39, Komárno
Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Základná škola a vjm, Ul. práce 24, Komárno
Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Feltételezett munkába való belépés: 2017. augusztus 1.
Képesítési követelmények és elvárások:
a) pedagógiai végzettség - az elbírálás alapjául az adott típusú iskolák
vonatkozásában megkövetelt képzési szintre és oktatási szakra vonatkozó szakirányú és pedagógiai alkalmasság a pedagógiai és a szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 2009. évi 317. törvény értelmében, és
a 2009. évi 437. oktatásügyi minisztériumi rendelet értelmében, amely
meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket.
b) I. fokú minősítő vizsga, illetve annak más, adekvát formával való
helyettesítése T.t. 317/2009 számú törvény 61§ értelmében,
c) legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat a T. t. 596/2003-as számú
törvény 3 § 5. bekezdése szerint,
d) büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség a T. t. 317/2009 számú
törvény 6 § 1. bekezdésének e) pontja értelmében,
e) egészségi alkalmasság (fizikai és szellemi alkalmasság) a T. t. 317/2009
számú törvény 6 § 1. bekezdésének c) pontja értelmében,
f) az államnyelv ismerete a T. t. 317/2009 számú törvény 6 § 1. bekezdésének d) pontja és 11 § értelmében,
g) az iskolaügyre vonatkozó jogszabályok ismerete,
h) személyi és erkölcsi alkalmasság,
i) szervezői és vezetői képesség.
A benyújtandó okiratok és pályázati anyagok jegyzéke:
– pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre,
– a képesítést igazoló okiratok hitelesített fénymásolata,
– kitöltött személyi kérdőív,
– szakmai önéletrajz,
– orvosi igazolás a pedagógiai tevékenység végzéséhez
szükséges fizikai és szellemi alkalmasságról,
– három hónapnál nem régebbi keltezésű
hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– az iskolákra vonatkozó, a pályázó által írásban előterjesztett
fejlesztési koncepciója az elkövetkező időszakra,
– beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak
felhasználásához a pályázati időszak alatt
a T. t. 122/2013-as számú adatvédelmi törvény
11. § 4. bekezdése értelmében,
– becsületbeli nyilatkozat a beadvány mellékletében
feltüntetett adatok hitelességéről.
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postázni és a borítékon feltüntetni:
„Výberové konanie – az iskola megnevezése – Neotvárať!” a Mestský
úrad Komárno, Nám. Gen. Klapku 1, 945 01 Komárno címre beküldeni
legkésőbb 2017. június 2-ig.
A pályázatot meghirdető fenntartja jogot a nem megfelelő képesítéssel rendelkező jelentkezők kizárásáról a pályázatból. A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket 7 nappal a pályázati
meghallgatás előtt a pályázat pontos időpontjáról és helyszínéről írásban értesíti az iskola iskolatanácsa.
Ing. Stubendek László polgármester

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mélységes fájdalommal szívünkben
mondunk köszönetet mindazoknak, akik
2017. április 12-én elkísérték utolsó útjára a
szeretett férjet, édesapát és nagyapát

Juraj LÉRÁNTOT,

akit 67. életévében ragadott ki a halál szerettei köréből. Köszönet a virágokért és a részvétnyilvánításokért.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

„Suhanva száll az élet tova,
Ami elmúlt, nem jön vissza soha,
Várni valakit, aki nem jön többé,
De emlékét őrizzük szívünkben örökké.“

Fájó szívvel emlékezünk május 30-án
halálának harmadik évfordulóján

VIRÁG Etel-re, szül. Jakab.

Emlékét örökké őrző
három lánya, négy unokája, hét dédunokája

Mesto Komárno ako zriaďovateľ v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy Jána Amosa Komenského,
Komenského ul. 3, Komárno
Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno
Základnej školy s vjm, Eötvösova ul. 39, Komárno
Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Základnej školy a vjm, Ul. práce 24, Komárno
Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Predpokladaný termín nástupu do práce - august 2017
Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky:
a) odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre príslušný
druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
b) vykonaná I. atestácia alebo jej náhradná forma podľa §61 ods. 7
zákona č. 317/2009 Z.z.,
c) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z.z..
d) občianska bezúhonnosť podľa §6 ods.1 písm. b/ a §9 zákona
č.317/2009 Z.z.,
e) zdravotná spôsobilosť podľa §6 ods.1 písm. c/ a §10 zákona
č.317/2009 Z.z.,
f) ovládanie štátneho jazyka podľa §6 ods.1 písm. d/ a §11 zákona
č.317/2009 Z.z.,
g) znalosť a orientácia v školskej a pracovnoprávnej legislatíve,
h) osobnostné a morálne predpoklady,
i) organizačné a riadiace schopnosti.
Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná prihláška o účasť na výberovom konaní,
– overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie,
– doklad o bezúhonnosti
výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
– doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej činnosti,
– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického
zamestnanca nie starší ako 3 mesiace,
– štruktúrovaný profesijný životopis,
– písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia
a rozvoja príslušnej základnej školy,
– písomný súhlas uchádzača na požitie osobných údajov
pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
uvádzaných v prílohe prihlášky.
Prihlášku a požadované doklady zasielajte v zalepenej obálke
s označením „Výberové konanie – Názov základnej školy – Neotvárať!“ najneskôr do 02. júna 2017 poštou na adresu: Mestský úrad
v Komárne, Nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno alebo môžete
odovzdať osobne do podateľne Mestského úradu v Komárne, Kancelária prvého kontaktu, Nám. gen. Klapku, Komárno najneskôr
do 02. júna 2017 do 12.00 hod.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky.
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školy najmenej sedem dní pred jeho konaním.

Ing. László Stubendek primátor mesta
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Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

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
Apróhirdetés

Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
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)

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

Volajte na tel.č.:
035 7713 003
Mobil: 0907 562 522

l Eladó berendezett, klimatizált három szobás önsegélyes
lakás garázzsal, pincével a Nagy
Károly utcában. 0918 870 618.
l Villanyszerelő. 0908 415 657.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450
570, 0948/622 051.
l Szakképzett
egészségügyi
nővér betegápolást vállal. Tel.:
0907/193 947.
l Üzlethelység kiadó a komáromi vásárcsarnokban 10 m2,
földszint 48-as helyiség. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0911/ 911
713.
l Zálogház a Ferencesek utca
5. szám alatt, a Bella étterem
mellett. Készpénzért felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt,
műszaki cikkeket. Állandó ügyfeleinknek hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz megyünk,
hétvégén is. Nyitvatartás hétköznap. 9.00-18.00. óráig. Tel.: 0915
389 405.

Každý zákazník dostane od nás

kávu zadarmo

Minden ügyfelünknek

ingyen kávé

Egyet
fizet,
kettőt
kap!
Rendeljen
most reklámot
lapunk
hasábjain!

Tárcsázza a
035 77 13 488-as
telefonszámot!

Kezdődik a nagy útfelújítás

(Befejezés az 1. oldalról)

javítási munkában vesz részt.
A végösszeg a váratlan, előre
nem tervezett munkák esetén
(mérnöki hálózatok összeomlása, földalatti hálózatok hibája, műemlék-lelet, útfelszín
alatti hibája, melyre csak a
fedőréteg eltávolítása után derül fény stb.) maximálisan 15
százalékkal emelkedhet, amely
még mindig messze a képviselők által elfogadott 2,25 millió
eurós plafon alatt van.
„Komáromban a korábbi
években sok pénz ment el a kátyúzásra, azonban ez nem hozott minőségi változást. Olyan
forgalmas szakaszok kátyúzására, mint az Eötvös utca vagy
a Duna rakpart két év alatt
7-8 ezer eurót költött a város,
azonban ezzel az utak valódi
minősége nem javult. Ezért készítette elő a hivatal azt az útfelújítási csomagot, amely más
városok példáját követi és valós
változást hozhat” – mondta el
Keszegh Béla alpolgármester.
A Jókai utcán, a Király
püspök utca 1. szakaszán,

részlegesen az Eötvös utcán és
a Duna rakparton a járdák is a
felújítás tárgyát képezik, ös�szesen 2129 m2 területen.
„Az útfelújítási munkák fél
évre vannak tervezve, de befejezésének időpontja attól is
függ, hogy milyen időintervallumban sikerül a közmű hálózatok (gáz, víz, közvilágítás és
szennyvíz) tervezett cseréjének
véghezvitele az adott utcákon, s
hogy felmerülnek-e olyan, előre
nem látható munkák, amelyek
terv szerint nem részei a felújításnak, mégis szorosan ös�szefüggnek azzal. A képviselő
testület 400 ezer eurót fogadott
el a város költségevetésében
vízvezetékek felújítására – tette
hozzá Keszegh Béla.
A Király püspök utcán
(Kertész utcától – Ispotály utcáig), az Eötvös utcán (Kertész
utcától – Ispotály utcáig) és a
Štefánik téren a gázvezeték
cseréjére került sor.
A Király püspök utcán
(Kertész utcától – Ispotály utcáig), az Eötvös utcán (Kertész
utcától – Ispotály utcáig) és a

Jókai utcán a vízvezeték cseréjére kerül sor. A felújítási
munkálatok megkezdése előtt
a csatorna hálózatokat is tisztítják.
A Király püspök utcán
(Kertész utcától – Ispotály utcáig), a Jókai utcán (Thaly utcától a Határőr utcáig) végbemegy a közvilágítás föld alatti
és föld feletti vezetékeinek
cseréje.
A Határőr utcai részen a
Jókai és a Ferences utcák között együtt a parkolóhelyekkel
és járdákkal végbemegy az
esőelvezetés és a közvilágítás
kiterjesztése.
A fentebb felsorolt munkák az év 7. és 9. hónapja közé
vannak tervezve. A közmű hálózatok cseréjének idején a jelzett útszakaszokon a forgalom
teljes lezárására kerül sor.
Az útfelújítás keretében
részleges útlezárásokra számíthatunk, kivéve a Jókai
utcát és a Jókai és a Ferences
utca közti részt, ahol teljes útzár van tervben.
vh

Az SLK ELEKTRO immáron új névvel,
FEAG SLK Elektro idén ünnepli megalakulásának 25. évfordulójat. A céget Ing. Skala
Peter alapította 1992-ben.
Az eltelt 25 év alatt vállalatunk nagyon sok
változáson ment keresztül. Jelenleg 100-120 állandó alkalmazottat és munkatársat foglalkoztat, ezzel a versenyszférában régiónk egyik legjelentősebb munkaadói közé tartozunk.
E szép jubileumi ünnep alkalmából, cégünk ünnepi ebéddel kedveskedett a jelenlegi
és nyugdíjban lévő alkalmazottainak és munka-

társaknak, akik közül sokan a cég alapításánál is
jelen voltak.
Az ünnepségen részt vettek a német társtulajdonos – a FEAG GmBH képviselői is: dr.
Hermann Andreas, Harald Biermann, Nicole
Meissner és Mario Gamert. A jelenlévőket Ing.
Roman Skala ügyvezető igazgató, a német cég
részéről pedig H. Biermann, a FEAG GmBH
vállalat ügyvezető igazgatója köszöntötte és üdvözölte.
A Tiszti pavilon dísztermében megtartott
ünnepség kellemes és barátias légkörben zajlott.

