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Alapítva 1849-ben

Közös nyilatkozatot fo-
galmazott meg Bastrnák 
Tibor, régiónk parlamenti 
képviselője, Milan Belica, a 
Nyitra megyei önkormány-
zat elnöke és Karol Borik, a 
Nyitrai Járási Hivatal elöl-
járója, melyben arra kérik a 
közlekedési és építésügyi mi-
nisztert, hogy támogassa az 
új elkerülő út mihamarabbi 
megépítését. 

– Sajnos az egyes kormá-
nyok mindig „oda-vissza“ do-
bálták ezt a témát, de amióta a 
Híd párt tagja vezeti a minisz-
tériumot, felgyorsultak az ese-
mények. A miniszter úr által a 

város vezetőinek tett ígéret sze-
rint ha minden jól halad, 2019 
és 2020 környékén megkezdőd-
het az elkerülőút építése.

Több ízben folytattunk 
tárgyalásokat Milan Belica 
megyei elnökkel és  a kerületi 
hivatal vezetőjével a régió szá-
mára rendkívül fontos útháló-
zat fejlesztéséről. Erre nagyon 
nagy szükség van, hiszen roha-
mosan nő az autóforgalom a 
városban.

A régióban élők számára 
komoly előrelépést jelentene, 
ha egy, a városból Nyitra felé 
haladó gyorsforgalmi út is 
megépülne. Ahhoz, hogy elő-

relépés történjen az ügyben, 
önkormányzati, megyei és or-
szágos szintű összefogásra van 
szükség. Ezt a célt szolgálja a 
közösen aláírt nyilatkozat is – 
fogalmazott Bastrnák Tibor, 
parlamenti képviselő.

A felső Nyitrától városun-
kig terjedő terület az ország 
egyik legsűrűbben lakott része. 
Ha megkezdi működését a Ja-
guár Land Rover gyár, tovább 
nő az autós forgalom. Komá-
romon naponta 22 ezer autó 
halad át, ám az új híd átadása 
után drasztikusan megnőhet 
ez a szám, ezért is fontos, hogy 
mihamarabb elkészüljön az 

elkerülő út, melynek köszön-
hetően a felére csökkenne az 
autósforgalom.

– Nyitra megye már tíz 
évvel ezelőtt az összes lehetősé-
get beépítette tervei közé azzal 
kapcsolatban, hogyan alakul-
jon a helyzet. Attól a pillanat-
tól, amikor eldőlt, hol épül meg 
az új híd, tudatosítanunk kell, 
hogy az új elkerülő út csak erre 
a hídra kötődhet rá. Nincs már 
tehát értelme az újabb viták-
nak, mert ezzel csak Komárom 
kerülne hátrányba.

Szlovákiában általában az 
autópályákat, gyorsforgalmi 
utakat zömében kelet-nyugat 
irányban építik, s elfelejtik, 
hogy északról délre haladó fon-
tos utakat is építeni kell, főleg 
gazdasági okokból.

Dél-Szlovákiának ezt a 
részét hátrányosan érintette, 
hogy egykor jól működő me-
zőgazdaságot leépítették. Az 
embereknek értelmes, hasznot 
hozó munkára van szükségük, 
de ez beruházások nélkül nem 
valósulhat meg. Beruházások 
pedig mindaddig nem lesznek, 
amíg nem épülnek meg az utak 
– nyilatkozta lapunknak Milan 
Belica, a Nyitra megyei önkor-
mányzat elnöke.
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A címben felsorolt tu-
lajdonságok idegen szóval 
virtuózt jelentenek. E sorok 
írásakor még nem tudni, 
hogy Kristóf Réka, városunk 
szülötte, a Virtuózok tehet-
ség kutató verseny (saját kor-
csoportjának) győztese a kö-
zönség szavazatai alapján is 
a legkiválóbbnak bizonyul-e, 
hogy felléphessen New York-
ban, a Carnegie Hallban, 
ám bárhogyan is alakul a 
végeredmény, teljesítménye 
mindnyájunknak nagy örö-
möt szerzett, gyönyörű aján-
dék, függetlenül a szavazási 
matematikától. 

Réka Istentől kapott éne-
kesi talentuma mellé a szorga-
lom, a szerénység és a kitartás 
képességét is megkapta - vall-
ják mindazok, akik közelről is-
merik. Aki pedig mindenkinél 
jobban tudja, kicsoda ő, tehát 
az édesanyja, így jellemzi: - 
Nincs nála nagyobb magyar! 
(Mielőtt bárki félreértené ezt 
a gyönyörű, minden bizony-
nyal hiteles mondatot, jegyez-
zük meg: a nagyobb tehetség 
nagyobb felelősséggel is jár! 
Nem dicsekvés hát az idézett 
mondat, hanem annak zálo-
ga, hogy bár még senki sem 
tudhatja, miként alakul, mely 
országban teljesedik majd ki 
a komáromi lány művészi pá-
lyája, abban biztosak lehetünk, 
hogy ő mindig a magyar kul-
túra szolgálatában áll majd.

Pedig a véletlen műve 
volt, - véli Kristóf Rozália, 
Réka édesanyja, - hogy lánya 
jelentkezett a Duna Televí-
zió nagy szabású versenyé-
re. Első alkalommal ugyanis 
nem próbálkozott, de miután 
karácsonykor látta a műsort, 
megtetszett neki, és meg-
küldte a szervezőknek hang-
felvételét és az adatait. Mint 
kiderült, 2500 érdeklődő óhaj-
totta megmérettetni magát. 
És kiderült az is, hogy a Virtu-
ózok versenyen való részvétel 
egyben az utolsó lehetőség is 
volt számára, hiszen három 
hónap múltán már túllépte 
volna a korhatárt....

Kristóf Réka a Munka Ut-
cai Alapiskolában kezdte ta-
nulmányait, majd a Selye János 
Gimnáziumban érettségizett, 
de közben a Művészeti Alap-
iskolában zongorázni tanult 
Kovács Katalinnál. Később 
az éneklés felé fordult Balog 
Rózsa irányításával. Réka csa-
ládjában mindenki kedveli a 
komoly zenét, sőt: az édesany-
ja hegedülni tanult Vágsellyén, 
Komáromban pedig évekig 
énekelt a Concordia vegyes 
karban. 

Érettségi után a győri Szé-
chenyi István Egyetem Köz-
gazdasági Karán szerzett alap-
képzést, de ezzel egy időben 
a győri konzervatóriumban 
folytatta ének szakos tanulmá-

A Holt-Vág vize és rendezett 
környéke a polgárok kulturált szó-
rakozását szolgálja. E célból számos 
munkát elvégeztünk, és továbbiakat 
elvégzünk – hangzott el Stubendek 
László polgármester, Keszegh Béla 
alpolgármester, valamint a vízügyi 
hatóság igazgatója, Fekete György 
által megtartott sajtótájékoztatón.

Tavaly óta sokat javult a víz minő-
sége. A közegészségügyi hivatal min-
taelemzése alapján elmondható, hogy 
bár a Holt-Vág nem fürdésre kijelölt 
hely, ám vizében – saját felelősségre 

– meg lehet mártózni. A Holt-Vágból 
többezer köbméter iszapot emeltek 
ki, megfékezték a szennyvíz bejutását 
a vízbe, és pótolták a szivárgás miatt 
eltűnt vizet is. A vízügyi hatóság azt is 
szeretné, ha a turisták, a polgárok és 
a horgászok más, eddig elzárt vizeket 
is megismernének. Megtudtuk azt is, 
hogy a Híd párt parlamenti képviselő-
inek közbenjárására a vízügyi hatóság 
költségvetésébe több pénz jutott új 
projektek kidolgozására és megvaló-
sítására. 
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Büntetőjogi feljelentés
Büntetőjogi feljelentés történt a KOMVaK 

vízművek ügyében- jelentették be sajtótájé-
koztatójukon a város és a részvénytársaság 
vezetői. A büntetőtörvénykönyv 237. para-
grafusa alapján, hűtlen kezelés gyanúja mi-
att Patrik Ruman vezérigazgató tette meg a 
feljelentést. Részleteket nem közölt, de mint 
mondta, a feljelentés során konkrétumokat 
fogalmazott meg.

– A büntető feljelentés egy folyamat része, 
amit a városvezetés támogat, hiszen felelőség-
gel tartozunk a részvénytársaság és a lakosok 
irányában. Az elmúlt időszakban meghatározó 
személycserékre került sor a cég vezetésében, 
s ez volt az alapja annak, hogy ma már konk-
rét ügyekről, felelősségvonásról beszéljünk – 
mondta el Stubendek László polgármester.

Közös célunk, hogy valós képet kapjunk er-
ről a városi cégről és stabil gazdasági alapokra 
helyezzük a vállalatot. A főellenőr jelentése és a 
teljes átvilágítás, az úgynevezett Due-diligence 
a képviselőtestület elé került, amely nemcsak az 
ellenőrzést, hanem különböző javaslatokat is 
megfogalmaz – nyilatkozta lapunknak Keszegh 
Béla alpolgármester.

Az új Duna-híd forgalomba helyezésével további fejlesztésre lesz szükség
Közös nyilatkozat az elkerülő útért

Megújulóban a Holt-Vág

Réka: a káprázatos, 
az utolérhetetlen, a remeklő

(Folytatás a 2. oldalon)
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Az érettségi vizsgák záróünnepsége 
a Selye János Gimnáziumban

A közelmúltban zajlottak az érettségi vizsgák a Selye 
János Gimnáziumban. Tizenhat bizottság előtt 574 felelet 
hangzott el. A záróünnepségen az érettségi bizottságok el-
nökei, a tanári kar tagjai és a sikeresen leérettségizett 120 
gimnáziumi diák vett részt. A rendezvény elején Kollár Kla-
udia, az Érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium tanára, az  
érettségi bizottság elnöke köszöntötte a Selye János Gimná-
zium új „véndiákjait”, a továbbiakban sok sikert, kitartást és 
jó egészséget kívánt. Az ünnepség díszvendége Jókai Tibor, 
az SZMPSZ elnöke volt, aki átnyújtotta a magyar kormány 
ajándékát. „Idén ünnepeljük Arany János születésének 200. év-
fordulóját. Ezt az esztendőt az Országgyűlés és a Magyar Tu-
dományos Akadémia Arany János-emlékévnek nyilvánította. 
Ennek apropóján a Kormányzat célja, hogy a Kárpát-medence 
minden magyar iskolájában ballagó diák egy Arany emlékkö-
tetet is kapjon a tarisznyája mellé.”

Ismét segített a Rotary Klub
A két Komárom vállalkozóit és segítő szándékú polgárait 

tömörítő Rotary Klub az idén is támogatta a Selye Gimnázi-
umot, illetve az intézmény tehetséges diákjait. Ezúttal ezer 
eurót nyújtott át Andruskó Imre igazgatónak ifj. Wágner 
Vilmos, a Rotary Klub elnöke. Az intézmény képviseletében 
Spátay Adrianna tanárnő a tanév legjelentősebb sikereit, ese-
ményeit, illetve a diákok tevékenységeit ismertette a Rotary 
Klub tagjaival. A gimnázium diákjai szép műsorral mondtak 
köszönetet a támogatásért. Felléptek a Gimisz lírai színpad 
tagjai; a műsor összeállítója Csengel Mónika volt. 

Vigyázzanak a parkolással!
Komárom városa értesíti a polgárokat, hogy május 29-től 

a Duna rakparton elkezdődtek az útfelújítási munkák, me-
lyek az ütemterv alapján július 7-ig tartanak. A munkálatok 
további részei a Szabadság utcán június 5-től folytatódnak, 
ahol járdafelújítás is lesz. Az útfelújítási munkálatok augusz-
tus 7-ig tartanak. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlá-
tozás van érvényben, melyet a kivitelező vállalat irányít. 
Komárom városa kéri polgárait, hogy figyeljék az ideiglenes 
jelzőtáblákat. Továbbá kéri a gépjárművezetőket, hogy az 
útfelújítási szakaszokon 6.45 és 18 óra között ne parkolja-
nak az utcákon, mert ezzel akadályozzák a munkálatokat. A 
szabálytalanul parkoló gépjárműveket a Komáromi Városi 
Rendőrség elszállítatja és büntetést ró a szabálysértőkre. A 
felújítások környékén lévő utcákra és parkolókra a bejutást a 
kivitelező vállalat biztosítja. Komárom városa ezúton is kéri 
a polgárok szíves türelmét a felújítási munkálatok ideje alatt 
és arra kér mindenkit, hogy az útvonalat ezeken az utcákon  
keresztül bizonyos időtartalékkal tervezzék meg.

Sikeresen végződött a Selye János Egyetem 
komplex akkreditációja

Peter Plavčan szlovák oktatásügyi miniszter 2017. má-
jus 11-i keltezésű, az intézmény rektorához írt levelében 
megerősítette, hogy a felsőoktatási törvénnyel összhangban 
a Selye János Egyetem egyetemi besorolású intézmény, így 
nemcsak nevében, hanem státuszában is egyetem! 

A komplex akkreditációs eredmény mérföldkő az egye-
tem életében, és hatalmas ugrás az egyetlen, teljes szerve-
zettségű, jogalanyisággal rendelkező szlovákiai magyar fel-
sőoktatási intézmény számára, hiszen a 2008-as komplex 
akkreditációs megmérettetésben az intézmény nem tudta 
teljesíteni az egyetemi besorolás kritériumait. A Selye János 
Egyetem nem egész 13 éves fennállása során először teljesí-
tette az egyetemi besoroláshoz szükséges akkreditációs kri-
tériumokat, így bizonyítva, hogy az intézménynek valóban 
helye és létjogosultsága van a szlovákiai akadémiai közeg 
ilyen besorolású intézményei sorában. Az elért eredmény 
nem csupán az egyetem sikere, hanem az egész szlovákiai 
magyarságé!

505 ezer euró többlettel 
zárta a tavalyi évet Komá-
rom, ami lehetőséget biztosít 
további fejlesztések megvaló-
sítására az idei évben. A saját 
költségvetésből megvalósuló 
fejlesztések összege így meg-
haladja az egymillió eurót.

A városi képviselők a leg-
utóbbi, májusi ülésen tárgyal-
ták meg a város 2016-os éves 
gazdasági zárását. Fél millió 
eurót meghaladó többlettel 
zárta a tavalyi évet a város. A 
főellenőr értékelése rámuta-
tott, hogy három okra vezet-
hető vissza ez a jó eredmény. 
Egyrészt az államtól 317 ezer 
euróval több pénz érkezett a 
részadókból a tervezettnél, 
másrészt a helyi adók befi-
zetése, illetve behajtása is jól 
haladt. Ugyancsak nagyobb 
volt a költségvetési fegyelem, 
mint az előző években. Pozi-
tívan értékelte továbbá a hitel-
állomány csökkenését, illetve 
a kintlévőségek összegének 
csökkenését. 

„A város pozitív eredmé-
nyében a javuló gazdasági kör-
nyezet, és a hatékonyabb gaz-
dálkodás is szerepet játszott. A 
lényeges az az irányváltás, hogy 
fokozatosan egyre nagyobb ösz-
szeg jut fejlesztésekre a saját 
költségvetésünkön belül” – fo-
galmazott Stubendek László 
polgármester.

A képviselők nagy többsé-
ge azt támogatta, hogy ebből 

az összegből csupán az előírt 
minimum – 55 ezer euró - 
menne a tartalékalapba, 450 
ezer euróból viszont a képvi-
selők döntése alapján beruhá-
zások valósulhatnak meg.

„Az idei költségvetésben 
szerepelt közel 200 ezer euró 
tőke jellegű kiadásokra, to-
vábbá már 400 ezer eurót jó-
váhagyott a testület a vízveze-
tékekkel kapcsolatos munkák 

elvégzésére, ami az útfelújítási 
munkákhoz kötődik. Ezzel az 
újabb 450 ezer eurós összeggel 
kiegészülve az idei évben több 
mint egymillió euró értékben 
valósulhatnak meg fejlesztések 
saját költségvetési forrásból” – 
fogalmazott Keszegh Béla al-
polgármester.

Az egyes fejlesztésekről 
előreláthatólag a júniusi ülé-
sen döntenek.

Több mint egymillió euró fejlesztésekre

A komáromi székhelyű 
TANDEM non-profit szerve-
zet szolgáltatásainak egyike 
a pályaorientációban segíti 
a diákokat. Az Ipari Szakkö-
zépiskolában tartott pálya-
választási napon magam is 
megfigyelhettem, milyen ki-
váló a TANDEM-csapat tag-
jai közötti együttműködés.

A tornateremben, ahol 

a vendéglátó iskola diákjai 
mellett a Selye János Gimná-
zium és a Marianum Egyházi 
Iskolaközpont nyolcvannégy 
harmadikos tanuló érdeklő-
dött a szellemes: CíMerre? 
rendezvény iránt, végig jó 
hangulatban, játékosan folytak 
a diákok és a trénerek közötti 
beszélgetések.

A TANDEM munkatársai 

egy sor, a szakmáját szerető, a 
legkülönfélébb mesterségeket 
gyakorló vendéget hívtak meg 
a diákok közé - ők voltak az 
„élő könyvek” - akiket fel lehe-
tett „lapozni”, el lehetett velük 
beszélgetni a leglényegesebb 
kérésekről. Például: Miért vá-
lasztotta ezt a hivatást? Kik 
voltak hatással a pályaválasz-
tására? Hol lehet a mesterségét 

tanulni és milyen alaptudás 
szükséges elkezdéséhez? Mi-
lyen elhelyezkedési lehetősé-
gei voltak az iskola elvégzése 
után? stb. A TANDEM az „élő 
könyveken” kívül tanácsadót is 
biztosított az érdeklődőknek, 
sőt: ha az ifjak képzelete odá-
ig szárnyalt, hogy szinte látták 
magukat mérnökké, orvossá, 
pedagógussá válva az avatá-
son, le is fényképezkedhettek 
a promóción viselendő „sze-
relésben”.

A kellemes és hasznos 
rendezvényen Vetter János, az 
ipari igazgatója köszöntötte 
a résztvevőket. A házigazda 
tanintézmény pedagógusai 
közül Mészáros Tímea szerve-
ző munkájával járult hozzá az 
eredményes lebonyolításhoz. 
A TANDEM csapatát Borvák 
Mária szakmai vezető, senior 
tréner, Urbán Péter ügyvezető, 
senior tréner, Viczena Edina 
projekt asszisztens, valamint 
Balázs Lilla, Földes Viktória, 
Rabec István, Szabó Eszter, 
Veress Tamás és Till Tímea 
trénerek alkották.            (GY.)

CíMERRE? Pályaválasztás a TANDEMMEL

nyait. Brémában, a Zeneművé-
szeti Egyetemen Laky Kriszti-
na volt a tanára, jelenleg pedig 
a müncheni Színművészeti 
Egyetem hallgatója, s ha min-
den jól megy, egy esztendő 
múlva befejeződnek mester-
fokú tanulmányai. Ki tudja, 
hol kezdődik majd hivatásos 
művészi pályája? Réka azt sze-
retné, ha a szülővárosához kö-

zel telepedhetne le, ahonnan, 
el-elugorhatna szerepelni az 
európai operaszínpadokra, és 
időnként, honvágyát csillapí-
tandó, haza jöhetne Komá-
romba.

Réka bátyja, Ádám, infor-
matikus, és Pozsonyban dolgo-
zik, édesanyjuk nem véletlenül 
jegyzi meg: Én mindig várok 
valakit. Igaz, az idén már ő is 
járt Münchenben, így láthatta 

a lányát szerepelni az ottani 
filharmónia színpadán. Rozá-
lia asszony még hozzáteszi: én 
sem gondoltam volna, hogy 
ennyi munka van a sikeres 
szereplések mögött, hiszen a 
lányom reggeltől késő estig ta-
nul vagy gyakorol. (A fellépé-
sek előtt, a beéneklés után már 
nem izgul, a színpadra lépés 
pillanatában már nyugodt,s 
minden idegszálával az ének-

lésre összpontosít.)
Jó érzés, hogy ennek a ma 

már Kárpát-medence szerte 
ismert rendkívüli tehetségnek 
kiváló a családi háttere; hogy 
tiszta lelkével, becsületessé-
gével beteljesítheti küldetését: 
művészetével örömöt szerez-
ni ember társainak, egy időre 
megszabadítva őket a minden-
napok súlyos gondjaitól.

Batta György

(Befejezés az 1. oldalról)
Réka: a káprázatos, az utolérhetetlen, a remeklő
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A hagyományainkhoz hí-
ven az óvoda és az óvoda mel-
lett működő szülői szövetség 
alapszervezete gulyáspartit 
szervezett, melynek bevéte-
lét Gelle Szofika, Szofikánk 
gyógyulásának megsegítésé-
re ajánlottuk fel. A jótékony-
sági rendezvényünkhöz csat-
lakoztak a dunaszerdahelyi 
motorosok és a komáro-
mi Moto klub Children of 
Heaven tagjai is.
     Elsőként a motorosok ér-
keztek meg az óvodaudvarra, 
nagy érdeklődést keltve a Víz 
utcán is. A gyermekeket egész 
délelőtt kézműves-foglalko-
zás várta. A versenyjátékokra 
minden résztevő érkezése után 
került sor, a karikafoglaló, 
gyermekcipelés, kötélhúzás, 
lovacskázás mind-mind nagy 

sikert aratott a gyermekek, 
szülők, motorosok körében. 
Közben sültek az óriáspala-
csinták Szlatki Viktor és fia 
Áron, volt óvodásunk jóvol-
tából. A több száz palacsintá-
nak egész idő alatt nagy keletje 
volt, a barackízes és csokis is 
az utolsó darabig elfogyott. A 
gulyás az óvoda udvarán főtt 
hatalmas üstben barátok és az 
óvoda munkatársainak jóvol-
tából, melynek a rendezvény 
végére már csak az illatfelhője 
maradt hírmondónak. A tar-
talmas délelőtt folytatásában 
Gizi bohóc a gyermekeinket 
szórakoztatta, majd a Kard 
Rendje tagjai tartottak látvá-
nyos bemutatót. A meghívott 
vendégek közt voltak Knirs 
Imre és Keszegh Béla alpolgár-
mesterek, valamint Velebová 

Georgína, a Komáromi Iskola-
ügyi Főosztály szakreferense.

A májusi gulyáspartin 
olyan páratlan rendezvénynek 
lehettünk résztvevői, ahol a 
szív és a lélek megtelt szeretet-
tel, az összefogásból származó 
jóérzéssel, büszkeséggel, hogy 
emberek tudunk maradni a 
bajban is. Szofikánk nem lehe-
tett velünk, de jelképesen min-

den gyermekünk nyakában 
ott lógott érem formájában 
mosolygós fotója, jelképezve, 
hogy szívünkbe zártuk őt és 
sorsában osztozunk. Üzen-
tünk neki a rendezvény elején: 
Veled vagyunk Szofi! Gyógyulj 
meg Szofi! 

 Köszönöm munkatársa-
imnak az önzetlen összefogást, 
hogy az első szóra hatalmas 
munkába fogtak, és oroszlán-
részt vállaltak a rendezvény 
megszervezéséből. Annak a 
dunaszerdahelyi motorosnak is 
kijár a köszönet, aki nagyszerű 
ötletével felkereste az óvodán-
kat, hogy közösen rendezzünk 
egy jótékonysági rendezvényt 
leukémiában szenvedő óvodá-
sunk javára. Dunaszerdahelyi 
barátaival együtt szinte, fővéd-
nökséget vállaltak a jótékony-
sági rendezvényünk felett és 
a rendezvényt a kezdetétől a 
megvalósulásáig támogatták. 
Köszönjük a támogatást min-
denkinek! 

„Az ember értékét nem az 
adja meg, hogy mennyit tud, 
hanem az, hogy mennyi benne 
a szeretet.“ (Szent Ágoston)

Michac Szilvia 
óvoda-igazgatónő

A Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége hat 
kategóriában hirdetett pá-
lyázatot a magyar oktatási 
intézményeket látogató, ki-
emelkedően tehetséges diá-
kok díjazására.

 A pályázatra beérkezett 
106 jelöltből azon 51 diák 
közé került be az Eötvös Utcai 
Magyar Tanítási Nyelvű Alap-
iskola öt tanulója, akik május 
27-én, a III. Felvidéki Tehet-
ségnapon átvehették a kiemel-
kedően tehetséges diákoknak 
járó díszoklevelet.

A Duna Menti Múzeum 
impozáns épületében meg-
szervezett nívós rendezvényre 
a tehetséges diákokkal együtt 
meghívást kaptak a mentoraik 
is. A mentorok, akik a termé-
szetnek nyers gyémántját szép 
vigyázattal csiszolják kristály-
ba. Ők azok, akik diákjaikban 
felfedezték a tehetség szikráját, 
fölkarolták, irányítgatják, hogy 
ki tudják bontakoztatni a ben-

nük szunnyadó tehetséget.
A Kultúrpalota díszter-

mében, ahol egykor Bartók 
Béla és Kodály Zoltán is meg-
fordult, az alábbi diákok és 
mentoraik vehették át a kura-
tórium által megítélt díszokle-
velet. A természettudományok 

kategóriában Ďurčovič Ádám 
4.B, mentora Markovics Ildi-
kó és Komlósi Krisztián 6.A, 
mentora Szlanicska Kornélia. 
A képzőművészet kategóri-
ában Poldauf Vanessa 8.A, 
mentora Ferenczi Éva. Az 
előadóművészet kategóriában 

Majer Jázmin 2.A, mento-
ra Majer Szendi Gabriella és 
Fónad Lili 2.B, mentora Varga 
Rózsa.

Az ígéretes tehetségeknek 
és mentoraiknak gratulálunk, 
további szép sikereket kívá-
nunk!                 Kovács Tünde

Lemezbemutató hangverseny 
a Szent András templomban

A MARIANUM Egyházi Iskolaközpont igazgatósága 
és a Schola Mariana Kicsinyek és Nagyok Kórusa tisz-
telettel meghívja lemezbemutató koncertjére, melynek 
helyszíne a komáromi Szent András plébániatemplom. A 
koncert időpontja 2017. június 15. Kezdés 16.30 órakor. 
Szeretettel  várjuk hangversenyünkre! 

A kiemelkedően tehetséges diákokat díjazták

Az összefogás iskolapéldája a Tulipán Óvodában

Támogatást kapott két középiskola
A Komáromi Ipari Szakközépiskolát és a Pozsonyi úti  

Műszaki Szakközépiskolát kereste fel a napokban Potápi Ár-
pád János, a magyar kormány nemzetstratégiai államtitkára. 
Látogatásán ünnepélyesen is átadta azokat a műszaki eszkö-
zöket, gépeket, melyeket a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz be-
nyújtott sikeres pályázatoknak köszönhetően vásárolhatott 
meg a két intézmény.

„A csaknem 15 millió forintos támogatásnak köszönhetően 
jelentős fejlesztéseket valósíthatott meg az Ipari Szakközépis-
kola, folytatódott a tanműhelyek és laboratóriumok felszerelé-
sének modernizálása”-mondta Vetter János igazgató. A közel 
50 ezer eurós támogatásból univerzális eszterga-, maró- és 
fűrészgépet vásároltak, de a támogatásból jutott pénz a meg-
lévő gépek memória bővítésére, a monitorokkal, processzor-
ral ellátott munkaállomások korszerűsítésére.

Pál Elemér igazgató elmondta: intézménye még sosem 
részesült ilyen nagymértékű támogatásban, s ezért őszinte 
szívvel mond köszönetet diákjai nevében is. A támogatásul 
kapott 17 millió forintból vásárolt horony-szalagcsiszoló- és 
egyéb gépek áprilistól már a megújult tantermekben, műhe-
lyekben szolgálják a diákokat Öröm, hogy az iskola elörege-
dett gépparkja megújulhatott.

Taroltak a selyések
Az idei Fiatal Digitális Európai online verseny legjobb 

iskolájának a Selye János Gimnázium bizonyult. Az országos 
műveltségi verseny ez évi témája az Európai Unió történelme 
és jelene volt, résztvevői a középiskolák 2. és 3. évfolyamos 
diákjai voltak.

A gimnáziumból három tanuló vett részt a versenyen: 
Csontos Mária (III.C) az 1-3. helyen, Szabó Richárd (III.C) 
a 4-13. helyen végzett és a verseny résztvevője volt Urbán 
Emese (III.C). Felkészítő tanáruk PhDr. Deák Irén. A júniu-
si országos döntőn a 20 legsikeresebb versenyző vehet részt, 
így a gimnáziumot két diák képviseli Pozsonyban. 

A diákok versenyen elért eredményeinek átlaga alapján 
értékelték a középiskolákat is, melyek közül 90,64 %-os át-
laggal a Selye János Gimnázium végzett az 1. helyen. A há-
rom versenyző diák és felkészítő tanáruk így lehetőséget ka-
pott egy brüsszeli jutalomkiránduláson való részvételre.

Öregdiákok köszöntése
Június 3-án, szombaton az Ipari Szakközépiskola jeles 

rendezvénynek adott otthont. Szalai Erika mérnök, igazga-
tóhelyettes szervezőmunkájának eredményeként 130 öregdi-
ák vehette át  az iskola plakettjét, valamint az arany-, illetve 
gyémánt matúra oklevelet.

Vetter János mérnök, iskolaigazgató üdvözlő ünnepi 
beszédét az öregdiákok megemlékezései követték. Nosztal-
giával és szeretettel emlékeztek az ötven, illetve hatvan év-
vel ezelőtti alma materre, tanáraikra és felelevenedtek a régi 
diákcsínyek is. A rendezvényt az iskola tanulóinak kultúr-
műsora tette színesebbé. Az ünnepélyes megemlékezés után 
baráti beszélgetésekkel tarkított, meghitt hangulatú állófoga-
dás következett.

Ne nézzük tétlenül nemzetünk fogyását!
A Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság (SZMET) jú-

nius tizedikén a Selye János Gimnázium dísztermében tartja 
újabb konferenciáját. Az orvosok és más, az egészségügyben 
dolgozó szakemberek tanácskozásának központi témája - im-
már ötödször - a magyar lélek és a magyar családok állapotának 
vizsgálata lesz. 

Tanácskozásunk az idén jeles elnökünk, Bajnok István el-
megyógyász munkássága előtti tisztelgés jegyében zajlik majd. 
Bajnok István immár négy esztendeje nincs közöttünk, de fá-
radhatatlan szervezői és tudományos-népszerűsítő munkája 
- így például a legkisebbek anyanyelvi iskolába íratásának fon-
tossága - ma is követni való szemlélet. A tanácskozás szombaton 
kilenc órakor kezdődik. Szeretettel hívünk és várunk minden 
érdeklődőt! – nyilatkozta Hollósy Tamás, a SZMET elnöke.

Tudta, hogy az agyi érkatasztrófa túlélhető?
A komáromi kórház neurológiai osztálya június 15-én, 

16 órakor nyílt napot tart a Selye Gimnázium aulájában. Az 
osztály orvosai és a ZaMED mentőszolgálat dolgozói min-
den fontos, az agyi érkatasztrófával kapcsolatos információt 
megosztanak önökkel.
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Újszülöttek
Zsarnai Gréta, Nána; Konta Damjan, Érsekújvár; Vassi Ervin, 

Lakszakállas; Hatala Roland, Párkány; Lacza István, Szentpéter; 
Krecsmer Adam, Pozsonypüspöki; Danczi Maia, Érsekújvár; Hor-
váth Mário, Perbete; Csanádi Gábor, Szentpéter; Michela Lissa, 
Csallóközaranyos; Farkašová Anna, Bátorkeszi; Sloboda Lea, 
Csicsó; Lakatoš Sebastián, Ógyalla; Ďuráč Braien és Ďuráčová 
Dominika, Ógyalla; Németh Tamara, Érsekújvár; Zelenai Roland, 
Szőgyén; Kocsis Noémi, Őrsújfalu; Molnár Ádám, Gúta; Mészáros 
Karolína, Érsekújvár; Vechterová Zara, Martos; Kozhikin Iaromír, 
Komárom; Kurucz Alex, Komárom; Lőbb Nicolas, Besenyő; Dudáš 
Zsóka, Komárom; Pirosková Tiffany, Lakszakállas; Trenčík Zoltán, 
Ógyalla; Kosdi Tamás, Hetény; Németh Péter, Párkány; Hatina 
Gabriel, Vék; Zemanová Saskia, Farná; Ondró Maya, Martos; 
Kociský Michal, Komárom; Kovács Kyara Zselyke, Komárom; Csi-
ba Johanna, Madar; Merceyová Izabella, Komárom; Bartík Milan, 
Füss; Szendi Roland, Őrsújfalu; Szűcs Alex, Ekel; Rusňák Nikolas, 
Ógyalla; Pákozdi Patrik, Komárom

Házasságot kötöttek
Halász Tibor és Ďuričeková Kinga; Ember Zoltán és Vörös 

Csilla; Flandera Balázs és Morvay Oľga; Mester Štefan és Petrinová 
Andrea; Hamerlik Endre és Szűcs Csilla; Markovics Béla és Czibor 
Katalin; Velsicz Daniel és Paló Julianna; Beke István és Szajkó 
Gyöngyike; Nagy Anton és Slováková Tímea; Nagy Vendelín és 
Andová Angelika

Elhunytak
A 61 éves Galbavá Rebeka, Marcelháza; a 44 éves Csóka Rozália, 

Marcelháza; a 76 éves Szalai András, Hetény; a 71 éves Makszinová 
Žofia, Komárom; a 84 éves Heiszki János, Komárom; a 84 éves 
Bereczk Eszter, Csallóközaranyos; a 78 éves Zsigo Mikuláš, Komá-
rom; az 55 éves id. Brúder Gábor, Bátorkeszi; a 86 éves Bartiková 
Anna, Komárom; az 57 éves Mičová Valéria, Újgyalla; a 89 éves 
Rigoová Jolana, Gúta; a 87 éves Varga Koloman, Komárom; a 72 
éves Balogh András, Búcs; a 74 éves Kopecz István, Kava

l Nyugdíjas tanítónő korrepetálást 
vállal szlovák és magyar nyelvből. 
Tel.: 035/7702 069. 
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415 
657.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450 570, 
0948/622 051.
l Üzlethelység kiadó a komáromi 
vásárcsarnokban 10 m2, földszint 
48-as helyiség. Ár megegyezés sze-

rint. Tel.: 0911/ 911 713.
l Zálogház a Ferencesek utca 5. 
szám alatt, a Penita 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
„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre.“

Szomorú szívvel emlékeztünk 
június 5-én halálának 7. évfordulóján

BARAN Lacikára,
aki 19 évesen távozott szerettei köréből.

Emlékét örökké őrző szerető szülei, testvére, 
nagyszülei és Veroni

MEGEMLÉKEZÉS
„Ott vagy most már, ahol senki se lát.
Ott vagy most már, ahol semmi se fáj.
Ott vagy ahol már nincsenek kérdések,
Ami utánad maradt színtiszta érzések.
Gondolatban sírodnál, suttogom a neved,
Gondolatban sírodnál, megfogom a kezed,
Gondolatban azt kívánom, hogy legyél itt velem.
És Te ott vagy, mert érzem, hogy szorítod a kezem.
S ha majd én is egyszer lecsukom a szemem,
Ne fájjon már semmi, csak Te legyél ott velem.
Ne sírjon az, ki akkor nem jöhet még velem.
Mert aki utánam jön, annak majd én nyújtom a kezem.“

Megrendült szívvel emlékeztünk május 
26-án, halálának 3. évfordulóján a drága fe-
leségre és édesanyára

HULLMAN Ilonkára
Komáromban

Emléke legyen áldott, nyugalma csen-
des. Akik ismerték és szerették gondoljanak 
rá ezen a szomorú évfordulón.

Örökké gyászoló férje Jancsi, fiai, lányai, 
unokái, dédunokái és az egész család

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk halálának 

10. évfordulóján a drága férjre, édesapára, 
nagyapára és dédnagypapára
RECHTORIS Miroslavra.

Akik ismerték és szerették, szenteljenek 
emlékének egy néma percet ezen a szomorú 
évfordulón.

Felesége, fiai és lánya családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
„Fiatalon szólított el mellőlünk a végzet.
Tíz éve fájó szívvel hiányolunk Téged.
Szereteted és jóságod adott erőt élni.
Az égen a legragyogóbb csillag 
emléked idézi.“

Mély fájdalommal a szívünkben emlé-
kezünk halálának 10. évfordulóján a drága 
gyermekre és unokára

FÜSI Attilára Komáromban.
Akik ismerték és szerették emlékezzenek rá ezen a szo-

morú évfordulón.
Soha nem felejtő szülei és testvére 

Szerda – június 14
16.30 – VMK, Ünnepélyes 
megnyitó – Brasiel, zenés tra-
gikomédia Terry Gilliam Brasil 
c. filmje alapján, (MEG+loptuk 
Gilliamet, Marianum EIK, Ko-
márom) rendezte: Tóth Gábor
20.00 – VMK, László Miklós: 
Illatszertár, klasszikus szín-
darab, (Jókai Színjátszó Társu-
lat, Jóka) rendezte: Mészáros 
Beáta és Farkas Anna

Csütörtök – június 15
11.00 – VMK-kamara, Ollé 
Krisztina: Paprikás krumpli, 
bohózat, (Tsízió Diákszínpad, 
Kodály Zoltán Gimnázium, 
Galánta) rendezte: Ollé Krisz-
tina
14.00 – VMK-kamara, Frank 
Wedekind: A tavasz ébredése, 
gyermektragédia, (Novus Ortus 
Diákszínpad, Dunaszerdahely), 
rendezte: Takács Tímea
16.00 – Ipari Szakközépis-
kola - aula, Horace McCoy: 
A lovakat lelövik ugye? diák 
táncmaratón, (VISZTA, Vi-
dám Iparisták Színjátszó Tár-
sulata, Komárom), rendezte: 
Kiss Péntek József
18.00 – VMK-kamara, Anton 
Pavlovics Csehov: Medve, 
játék egy felvonásban, (Zsák-
színház, Fülek) rendezte: Dr. 
Mázik István
20.00 – VMK-kamara, 
Szer+Elem+Ez? válogatás 
kortárs és klasszikus költők 
szerelmes verseiből, előadják 
Bandor Éva és Olasz István
22.00 – RÉV, Fesztiválklub, 
Ahogy esik, úgy puffan – 
improvizációs játék

Péntek – június 16
11.00 – VMK-kamara, Agota 
Kristof: A nagy füzet, színda-
rab, (Apropó Kisszínpad, Fülek) 
rendezte: Szvorák Zsuzsa
14.00 – VMK-kamara, Lackfi 
János: Hambi-Pipőke, színmű 
hat jelenetben, (GIMISz Diák-
színpad, Komárom) rendezte: 
Csengel Mónika

16.00 – Tiszti pavilon - klub, 
Múzeumi Szalon, a vendég-
székben: Bandor Éva, Jászai 
Mari-díjas, színművész, be-
szélgetőtárs: Miklósi Péter
17.30 – Anglia park, Petőfi 
Sándor: A helység kalapácsa, 
komikus eposz, (ÉS? Színház, 
Őrsújfalu), rendezte: Szabó 
Csilla
20.00 – VMK-kamara, 
Tasnádi István: Nézőművé-
szeti főiskola, színházi szatíra, 
(Nézőművészeti Kft, Budapest) 
rendezte: Árkosi Árpád
22.00 – RÉV, Fesztiválklub, 
III. Jókai Slam Poetry Baj-
nokság

Szombat – június 17
11.00 – VMK, Kovács Péter: 
Winston, sci-fi jegyeit viselő 
dráma, (G.I.K.SZ.E.R. Diák-
színpad, Rozsnyó), rendezte: 
Kristóf Roland
17.00 – VMK-kamara, 
Szentivánéji álom, vígjáték 
William Shakespeare művének 
összes fellelhető fordítása alap-
ján, (DunArts Diákszínpad, 
Pozsony) rendezte: Matusek 
Attila és Zsidek Pál
19.00 – Múzeumkert, Jókai 
Mór szobrának megkoszo-
rúzása
20.00 – VMK-kamara, (Ön)
kontroll, színpadi játék Nagy 
Ildikó Noémi, Béres Tamás, 
Véssey Miklós és Molnár T. 
Eszter novellái alapján, (Fókusz 
Diákszínpad, Dunaszerdahely), 
rendezte: Jarábik Gabriella és 
Kuklis Katalin
21.30 – VMK-kamara, Soóky 
László: Egy disznótor pontos 
leírása, mesélőszínház, előad-
ja és rendezte: Lajos András
22.30 – RÉV, Fesztiválklub, 
táncház

Vasárnap – június 18
11.00 – VMK, Ünnepélyes 
díjkiosztás, közreműködik 
a GIMISZ Diákszínpad lírai 
színpada

Az 54. Jókai Napok műsora
2017. június 14-18.

Oblastná organizácia cestovného ruchu
PODUNAJSKO – DUNAMENTE TDM

Námestie gen. Klapku 1, 945 01 Komárno
vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta
výkonný riaditeľ OOCR

Podrobnosti nájdete na odkaze: http://podunajsko.com/praca/
Termín odovzdania žiadostí: 16. júna 2017

Oblastná organizácia cestovného ruchu
PODUNAJSKO – DUNAMENTE TDM

Klapka György tér 1., 945 01 Komárom
felhívást tesz közzé 

az alábbi pozíció betöltésére:
ügyvezető igazgató

Részletek az alábbi linken: http://podunajsko.com/hu/munka/
Jelentkezési határidő: 2017. június 16.

A május 13-án a horvátor-
szági Zágrábban megrendezett 
brazil jiu-jitsu versenyen szé-
pen szerepelt a városunkbeli 
Czibulka Dávid, aki a buda-
pesti ZR Team Hungary csa-

patban és a komáromi WFC-
ben edz. Edzői Max Carvalho 
és Farkas Péter. A horvát fővá-
rosban lezajlott megmérette-
tésen első helyezést ért el, 94 
kg-ban gi-ben.

A közelmúltban Hattyú-
patakon tartották a Szlovák 
Fitness Bajnokságot, ahol a 
városunkbeli Horváth Na-
tália – a nyitrai Briela Sport 
Klub tagja – bikini fitness ju-
nior kategóriában 1. helyezést, 
a női kategóriában pedig 2. 
helyezést ért el. A csinos ko-
máromi hölgynek ezúton is 
gratulálunk! A tavaszi szezon 

sikeres volt a húszéves egye-
temi hallgató számára, hiszen 
a Pozsonyban megrendezett  
Media 4rent Natural CUP ver-
senyen mindkét kategóriában 
aranyérmes lett. Az idén még 
egy nagy megmérettetés vár 
rá, a Riminiben sorra kerü-
lő világbajnokságon, amelyre 
Miloš Šnajdr edző irányításá-
val készül.

Gratulálunk Dávid!



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

2017. június 7. 5

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

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

Ingyen Gombaszögre!
Az előző évekhez hasonlóan, idén is egy szlovákiai járás 

lakói ingyen mehetnek Gombaszögre. Ez évben a Komáromi 
járásban élőknek nem kell belépőt fizetni a táborba.

Mint ahogy már megszokhattuk, idén is színes zenei prog-
ram vár minden látogatót. Fellép többek között a Halott Pénz, 
a Brains, Kowalsky meg a Vega, az Irie Maffia, Antonia Vai, a 
Quimby, a Jóvilágvan és még sokan mások. Az ingyenes heti-
jegy igényléséhez csupán egy díjmentes előregisztráció szüksé-
ges, a www.gombaszog.sk weboldalon.

Egyet fizet, kettőt kap!
Rendeljen reklámot!

Tárcsázza a 035 77 13 488-as telefonszámot!

A REITER-DUÓ jótékonysági hangversenyt 
tart a református templomban

A Komáromi Protestáns Nőegylet június tizedikén, 
szombaton 17 órai kezdettel jótékonysági hangverseny-
re hívja városunk polgárait a református templomba. A 
koncertet a pozsonyi REITER-DUÓ adja: Reiter István és 
fia, ifj. Reiter István. A két kiváló hegedűművész műsorán 
Bach, Bartók, Brahms, Johann Strauss, Lehár Ferenc mű-
vei, illetve a műveikből készült feldolgozások hallhatók 
majd, sőt: elhangzik id. Reiter István 129. zsoltár c. szer-
zeménye is.

A két művész mindig szívesen muzsikál városunkban, 
s a hallgatóság minden alkalommal emlékezetes zenei él-
ményekkel gazdagodik. A hangverseny bevétele a Komá-
romi Protestáns Nőegylet tevékenységét támogatja.


