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Írországban került sor a 
SWARE projekt következő 
állomására, ahol több ország 
képviselői a vízparti lehető-
ségeket vizsgálták. A térsé-
günket két önkormányzat és 
a Pons Danubii EGTC képvi-
selte, amely a hivatalos part-
ner a projektben.

A SWARE (Sustainable 
heritage management of 
Waterway Regions) elnevezé-
sű pályázat az Interreg Europe 
2014-2020 program keretén 
belül jött létre. A 2016 ápri-
lisában indult projekt vezető 
partnere a hágai Association 
Regio Water, a partnerség to-
vábbi tagjai ír, holland, lett, 
valamint olasz szervezetek. 
Térségünket a Pons Danubii 
EGTC képviseli, amely 7 ön-
kormányzat összefogása.

A vízi régiókban létreho-
zott SWARE legfőbb célja a 
természeti örökségek védelme, 
hogy az egyes partnerek által 
kiválasztott stratégiákat, prog-
ramokat fejlessze és javítsa a 
gyakorlatba való átültetésüket. 
A régió küldöttségét Keszegh 

Béla alpolgármester, Banai 
Tóth Pál, Dunamocs polgár-
mestere, továbbá Bara Zoltán, 
a Pons Danubii EGTC igaz-
gatója alkották. A találkozón 
a házigazdák bemutatták az 
írországi sikeres projekteket és 
olyan egyedi ötleteket, amely-
lyel hatékony megoldást értek 
el. Az angol nyelvű konferen-
cián a komáromi küldöttség 

tagjai a Duna-parti lehetősé-
gekről és tervekről beszéltek.

„Fontos látni, hogy milyen 
újszerű megoldásokat alkal-
maznak más európai orszá-
gokban akár a vízi turizmus, 
akár a vízgazdálkodás, vagy 
az árvízvédelem terén. Számos 
érdekes ötlettel gazdagodtunk, 
és bemutattuk a mi régiónkat 
is, kiemelve néhány konkrét 

fejlesztési tervet és kihívást” – 
mondta el Keszegh Béla.

A projekt további hely-
színeken folytatódik, később 
Komáromba is ellátogatnak 
a résztvevők, akik izgalmas 
szakmai kérdésnek tartják a 
Duna-parti fejlesztési lehető-
ségeket, akár turisztikai, akár 
gazdasági vonatkozásban.
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Vízparti fejlesztésekről a nemzetközi konferencián

A régió küldöttségét Keszegh Béla alpolgármester, Bara Zoltán, a Pons Danubii EGTC 
igazgatója és Banai Tóth Pál, Dunamocs polgármestere alkották

1965. június 17-én 
Csicsónál a Duna átszakí-
totta a főgátat és a hatalmas 
víztömeg elárasztotta a Csal-
lóközt, amely szinte tengerré 
változott. Sokezren kénysze-
rültek szülőfalujuk elhagyá-
sára. 

Az 52 évvel ezelőtti tragé-
diáról emlékeztek meg múlt 
héten a Duna és a Vág folyók 
torkolatánál. Az évszázad ár-

vízére egy emléktábla is emlé-
keztet ezentúl, melyet Bastrnák 
Tibor parlamenti képviselő és 
Dúcz József, a vízügyi hatóság 
pozsonyi főigazgatója leplez-
tek le. Mint elhangzott: mobil-
gátak és más eszközök segít-
ségével kell megakadályozni, 
hogy hasonló tragédiák ne 
fordulhassanak elő többé, s így 
elérni azt, hogy a Duna men-
tén élők biztonságban éljenek. 

Jövő héten pénteken dél-
után háromtól este hét óráig 
sok érdekes program várja a 
gyermekeket és szüleiket. A 
nemzetközi Duna-napra a 

szervező Híd párt nevében 
Bastrnák Tibor parlamenti 
képviselő hívja meg a komá-
romi polgárokat:

- Egy év elteltével ismét itt 

az alkalom, hogy a családok, 
gyermekek és szüleik jól érez-
zék magukat Európa egyik leg-
nagyobb folyójának partján. 
Egy 120 személyes hajó úszik 

majd a Dunán, amely 45 per-
cenként indul útnak, így hát 
sokan részt vehetnek a sétaha-
józáson, hiszen többször for-
dul majd ez a vizi alkalmatos-
ság. Ezen kívül más is várja az 
érdeklődőket: zene, ugrálóvár, 
arcfestés, elektromos autók és 
egyébb meglepetések.

Szeretettel várunk min-
denkit a gazdag programokra, 
melyek természetesen ingye-
nesen látogathatók. A rendez-
vény helyszíne az Erzsébet-híd 
mellet található Duna 1 épü-
lete.
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Az évszázad árvízére emlékeztek

Június 30-án ismét Duna-nap!

Pozsonyba került a fődíj 
Tizenegy csoport versenyzett az 54. Jókai Napokon

 Szentivánéji álom című 
előadásával a pozsonyi Duna 
utcai Magyar Tannyelvű 
Alapiskola és Gimnázium 
DunArts Diákszínpada érde-
melte ki az 54. Jókai Napok 
fődíját. Rendezőik, Matusek 
Attila és Zsidek Pál, a legjobb 
rendezés díját kapták. Póda 
László, a csoport tagja átve-
hette a Ferenczy Anna-díjat.

Felnőtt nívódíjat a Jókai 
Színjátszó Társulat (László 
Miklós: Illatszertár, rendez-
ték: Mészáros Beáta és Farkas 
Anna), megosztott diák-nívó-
díjakat pedig a füleki Apropó 
Kisszínpad (Agota Kristof: A 
nagy füzet, rendezte: Szvorák 
Zsuzsa), valamint a rozsnyói 
G.I.K.SZ.E.R. Diákszínpad 
(Kovács Péter: W1NSTON, 

rendezte: Kristóf Roland) kap-
tak. 

A legjobb férfi alakítás díja 
Farkas Zoltán jókai színját-
szóé lett, aki Asztalos szerepét 
játszotta az Illatszertár című 
klasszikus színdarab előadá-
sában. Papp Viktória vihette 
haza a legjobb női alakításáért 
járó díjat. Andit, az androidot 
alakította a W1NSTON című 

sci-fi jegyeit viselő drámában, 
ahogy előadásuk műfaját a 
rozsnyói diákszínjátszók meg-
határozták.

Három különdíjat is ki-
osztott a szakmai zsűri, mely-
nek elnöke Hizsnyan Géza 
színházi szakember volt. A 
dunaszerdahelyi Novus Ortus 
Diákszínpad a színpadi ze-

(Folytatás a 3. oldalon)

Lemezre szavalták a borzalmakat
Elmaradt vezeklés. Ez a vers a címadója annak az 1956-

os Emlékbizottság által támogatott CD-lemeznek, amelyen 
Sinkovits-Vitay András szavalja Szentmihályi Szabó Péter 
és Döbrentei Kornél forradalom és szabadságharc témájú 
verseit, s melyet a Csemadok Kossuth téri székházában is 
bemutattak a napokban. A minden korosztálynak ajánott, 
közös alkotásuk méltó módon dolgozza fel az események 
előzményeit, borzalmait és utóhatását, emléket állítva a 
hősöknek és áldozatoknak, mindezt kiemelkedő művészi 
teljesítménnyel.

Bastrnák Tibor parlamenti képviselő és Dúcz József, a 
vízügyi hatóság pozsonyi főigazgatója
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Június tizedikén a Kár-
pát-medence magyar orvo-
sai és egészségvédelmi szak-
emberei részvételével fontos 
tanácskozás zajlott város-
unkban. A Szlovákiai Ma-
gyar Egészségügyi Társaság 
(SZMET) immár ötödször 
biztosított helyszínt a Ne néz-
zük tétlenül nemzetünk fo-
gyását című konferenciának, 
amely a magyar nemzet lelki 
állapotával, népességünk fo-
gyásával, jövőnk alakításával 
foglalkozott.

Az ilyen tárgyú tanács-
kozásokat évekkel ezelőtt a 
SZMET akkori elnöke, Bajnok 
István elmegyógyász indította 
el, majd az őt váltó ifj. Bastrnák 
Ferenc, s az őt követő Hollósy 
Tamás is folytatta-folytatja. El-

mondható hát, hogy a SZMET 
meg tudta őrizni lendületét, s 
örömmel írható le - a színvo-
nal is kitünő maradt.

Az előadók sorában hall-
hattuk Kellermayer Miklós 
pécsi professzort, a Magyar 
Egészségügyi Társaság (MET) 
elnökét, Keresztes Ilonát, a 
Kossuth Rádió Vendég a ház-
nál című műsora főszerkesztő-
jét, Kondor Katalint, a Magyar 
Rádió volt elnökét, valamint 
Orosz Katalin budapesti szak-
pszichológust. A felvidékieket 
Fazekas Zsuzsanna reformá-
tus lelkész, Lampl Zsuzsanna 
szociológus, és Újpál Emőke 
tanácsadó szakpszichológus 
képviselte. Valamennyi elő-
adás sok új ismeretet hozott, 
kiváló elemzések, beszédes 

statisztikák igazolták, hogy a 
magyar nemzet lelki állapota 
aggodalomra ad okot, s azt 
gyógyítani kell. Nem csak az a 
baj, hogy kevés gyermek szü-
letik, de aggasztó, hogy még 
mindig vannak abortuszok, 
a családok nagy része pedig 
képtelen a hagyományainkból 
eredő, szeretetteljes módon 
nevelni gyermekeit.

Elhangzott ugyanakkor, 
hogy vannak biztató jelek is, 
melyek eredményt hozhatnak. 
Ezek közé sorolható, hogy 
egyre többen találják meg tá-
maszukat Krisztusban, s egyre 
többen döbbennek rá, hogy ha 
nem cselekszünk valameny-
nyien jövőnk érdekében, nem 
őrizzük meg keresztény-ke-
resztyén kultúránkat, még ne-

hezebb idők elé nézünk.
A konferenciát, amely a 

Selye János Gimnázium dísz-
termében zajlott, Hollósy 
Tamás, a SZMET elnöke nyi-
totta meg, majd Kellermayer 
Miklós, a Magyar Egészség-
ügyi Társaság (MET) elnöke, 
Andruskó Imre, a gimnázium 
igazgatója, és Knirs Imre al-
polgármester köszöntötte a 
telt házas közönséget. A ren-
dezvény sikerében része van a 
Hollósy Tamás vezette SZMET 
minden tagjának.

A konferencia a Magyar 
Kormány (Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság), és a Bethlen Gábor Alap 
támogatásával valósult meg.

(GY.)

Sok szép rajz született
Komárom város Környezetvédelmi, illetve Oktatásügyi 

bizottsága a Környezetvédelmi Világnap alkalmából közös, „ 
A környezet a barátom (Príroda je mojim kamarátom) című 
rajzpályázatot hirdetett a városi iskolák első osztályosainak. 
Célja a gyerekek környezettudatosságra nevelése, a környe-
zetbarát életvitel népszerűsítése volt.

A pályázatba városunk valamennyi alapiskolájának több 
száz elsőse kapcsolódott be. Az osztályokból a tanító nénik 
válogatták ki a legjobb rajzokat és küldték be a városi hivatal-
ba. A gyerekek keze alkotását a széles nyilvánosság is értékel-
hette a közösségi oldalon, a gyereknapon az Anglia parkban, 
majd végül egy háromtagú zsűri összesítette és választotta ki 
a legjobbakat.

Az első helyet Bartha Lilien, 1.B osztályos tanuló nyerte 
el az Eötvös Utcai alapiskolából. A díja egy kisbicikli volt. 
Nyereményeknek az volt az érdekessége, hogy az a kisdiák, 
akinek alkotása győztes lett, nyert egy értékes ajándékot is 
az egész osztályának. Lilien egy dunai hajózást nyert az osz-
tálynak. 

Második helyen Emília Korytárová, a Komensky Utcai 
Alapiskola 1.C-s tanulója végzett, aki egy rollert „rajzolt“ ki 
magának, az osztályának pedig egy kisvonatozást a város-
ban.

További helyezettek: Koníček Lara a Jókai Mór Alapisko-
lából, Tibor Sóos a Határőr Utcai Alapiskolábol, Vörös Má-
rió a Speciális Alapiskolából. A közönségdíjat Szabados Ve-
ronika, a Mariánum Egyházi Alapiskola tanulója nyerte el.

A díjakat a múlt héten adta át a két főszervező, Varga Ta-
más, a környezetvédelmi bizottság, illetve Szénássy Tímea, 
az oktatásügyi bizottság elnöke. 

A Holt-Vágban eveztek
A nemzetközi gyermeknap alkalmából nyílt napot tar-

tott a Kormorán turistaegyesület a Holt-Vág partján lévő 
székhelyén. Vendégeiket, akik ezúttal a Jan Amos Komensky 
alapiskolából érkeztek – számos érdekes program várta: 
csónakázás a tavon, természetesen tapasztalt szakemberek 
felügyelete alatt, labdajátékok, ügyességi versenyek, illetve 
rajzverseny is. A szervezők, elmondásuk szerint, jövőre más 
városunkbeli iskolából is szeretettel fogadnak látogatókat. A 
„Napforduló“ elnevezésű országos rendezvénysorozat kere-
tében a komáromi klub további – remélhetőleg sokakat von-
zó – akciókat szervez idén. 

A szédüléssel (is) foglalkoztak
Vertigo Szimpózium forlife címmel szakmai tanácsko-

zást szervezett a komáromi általános kórház egyensúlyza-
varokkal foglalkozó központja a múlt héten, a Selye János 
Egyetem aulájában. A konferenciára csaknem 120 hazai és 
külföldi szakember jött el: a szédüléses panaszokat vizsgáló 
orvosok, neurológusok és általános orvosok.

A jó kapcsolatoknak köszönhetően neves szlovák és cseh 
szakemberek fogatták el a meghívást: Milan Profant pro-
fesszor, a pozsonyi orvosi egyetem klinikájának elöljárója, 
Jaroslav Jeřábek, az egyik leghíresebb prágai kórház docense, 
az egyensúlyzavarokkal foglalkozó központ vezető orvosa- 
tájékoztatott Csekes Iveta, a komáromi kórház központjának 
vezetője. A szimpóziumon egyebek mellett olyan témák is 
szerepeltek, mint például az anatómia és fyziológia, illetve az 
egyes gyógyítási módok is.  

Az olvasást népszerűsítették
A komáromi Szinnyei József könyvtár is bekapcsoló-

dott az „Egész ország olvas a gyermekeknek“ elnevezésű 
országos rendezvénysorozatba, mely felett Andrej Kiska 
köztársasági elnök vállalt védnökséget. Sokan elfogadták a 
könyvtárba szóló meghávót: Stubendek László polgármes-
ter, Rák Viki színművésznő, Riszdorfer Mihály sportoló és 
Dana Kapitáňová írónő. Az olvasómaratonba csaknem 200 
gyermek kapcsolódott be, a cél pedig az olvasás, a könyvek 
népszerűsítése volt. 

Hogyan alakíthatnánk a jövőnket?

Generációk nagytalálkozója a Selye János Gimnáziumban
A Komáromi Magyar 

Gimnázium Öregdiákjainak 
és Tanárainak Baráti Köre 
és a Selye János Gimnázium 
igazgatósága június 3-án 
tartotta a Komáromi Bencés 
Gimnázium, valamint a Ki-
rály püspök utcai épületben 
később különböző neveken 
működő utódiskolák és a Pe-
dagógiai Iskola volt diákjai, 
valamint huzamosabb ideig 
itt tanító tanárai számára a 
XIII. Nagytalálkozót.

A nagytalálkozó egyre 
több egykori diákot vonz is-
kolánkba. A résztvevők már 
egy órával a kezdés előtt el-
kezdtek gyülekezni a folyo-
sókon, osztálytermekben. Az 
ünnepség résztvevőit Farkasné 
dr. Bartakovics Adrianna, a 
rendezvény háziasszonya üd-
vözölte, majd a gimnázium 
diákjainak műsora követke-
zett Elindultam szép hazám-
ból címmel. A több mint 200 
résztvevőt Langschadl István 
mérnök, a Baráti Kör elnöke 
és Andruskó Imre, a gimná-
zium  igazgatója köszöntötte. 
Idén sem maradt el a már ha-
gyományos áldás: Nagy Zsolt, 
komáromi református lelkész 
áldotta meg a jelenlévőket.

A nagytalálkozó fő prog-
rampontja a matúraemlék-
lapok (Rubin-, Gránit-, Vas-, 

Gyémánt- és Aranymatúra) át-
adása volt, melyeket Andruskó 
Imre igazgató, Langschadl Ist-
ván mérnök, az öregdiákok el-
nöke, Oláhné Domonkos Ilona 
és Konczer Veronika tanárnők 
adták át. A nagytalálkozó ha-
gyományos programpontja az 
oklevelesek „üzenete”. Minden 
évfolyam egy-egy képviselője 
szólt a megjelentekhez – visz-
szaemlékezve diákéveikre, ta-
náraikra, itt töltött éveikre.

Idén először az ifjabb öreg-
diák-nemzedék is tiszteletét 
tette: az „ezüstmatúrások” egy 
magyar zászlót ajándékoztak 
az iskolának. A nagytalálkozó 
a délelőtti ünnepséggel azon-
ban nem ért véget. Délután 
érettségi találkozók zajlottak 
az osztályokban, és idén – há-
rom év után – újra sikerült a 

Baráti Kör rendezvényét össze-
kötni az ifjabb öregdiákokéval: 
a Generációk találkozója szí-
nes sportlehetőségekkel várta 
a nálunk érettségizetteket.

A nagytalálkozóról fény-
képes beszámolót olvashatnak 

a Komárom Öregdiák hírlevél 
51. számában, amely június 
végén jelenik meg, és az isko-
la titkárságán térítésmentesen 
átvehető.

Fehér Erzsébet

A közelmúltban tartotta 
szokásos havi munkaérte-
kezletét a Komáromi Magyar 
Civil Egyesülés. (KOMCE) 
A tanácskozásról Pallag 
György, a KOMCE alelnöke 
tájékoztatta lapunkat.

- Az ülésen tizenegy polgá-
ri szervezet volt jelen a tizen-
hatból, vendégként a Tolma 
Baranta Egyesület vezetője, 
Herczeg István vett részt érte-
kezletünkön. A felszólalások 

során beszámoltam a komáro-
mi temetőkben folyó felméré-
sekről és a védett sírokról az-
zal, hogy egyelőre az Egy Jobb 
Komáromért Polgári Társulás, 
a Kuckó és a Kárpátia Sport 
Polgári Társulás foglalkozik az 
üggyel.

Elmondtam, hogy meg-
jelent az ÉSZAK ÉS DÉL c. 
elektronikus magazin első szá-
ma. A médium a komáromi ci-
vil szervezetek időszakos lapja, 

melybe bárki írhat Észak-Ko-
máromból is. Kopócs Tibor 
festőművész, az ATELIER mű-
vészeti folyóirat főszerkesztője 
bemutatta lapja új számát, 
majd Herczegh István java-
solta, hogy Révkomáromban 
állítsanak szobrot Tolmának, 
településünk alapítójának tisz-
teletére. (A civil szervezetek 
támogatásukról biztosították a 
javaslatot.) Ezután következett 
Dráfi Borbálának, a TEÁT-

RUM polgári társulás tagjá-
nak felszólalása, aki kifejtette: 
nem ért egyet azzal, hogy az 
új komáromi híd várost elke-
rülő útja a Holt-Vág területén 
épüljön meg. Indoklása után 
a résztvevők úgy döntöttek, 
hogy aláírásgyűjtést kezdemé-
nyeznek a terv végrehajtása el-
len tiltakozva. A petíció meg-
fogalmazására szakembert 
kérnek fel.

bt

Tanácskozott a komáromi civil egyesülés

A résztvevőket Andruskó Imre, a gimnázium  igazgatója 
és Langschadl István, a Baráti Kör elnöke köszöntötte
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20 éves a Kantantína

Nagy érdeklődés mellett tartotta jubileumi koncertjét a 
városi művelődési központ mellett működő, országszerte is-
mert és elismert komáromi női kamarakórus, a Kantantína.

A Katarína Čupková karnagy által vezetett, sikert sikerre 
halmozó csoport, megalakulásának 20. évfordulója alkalmá-
ból szervezett rendezvényen fellépett a Béke Utcai Alapiskola 
gyermekkórusa, a Námorniček, a Határőr Utcai Alapiskola 
gyermekkórusa, a Škovránok, a komáromi Gaudium vegyes 
kar, valamint a pozsonyi Kytica női énekkórus is.

A szép jubileum alkalmából a Kantantína kamarakórus 
karnagya és tagjai több elismerést vehettek át, többek között 
a nemzeti közművelődési központ kitüntetését, illetve dísz-
oklevelet adott át Stubendek László polgármester és Varga 
Anna, a városi művelődési központ igazgatónője. Az est 
fénypontjaként bemutatták a Kantantína kamarakórus új cd 
lemezét, amely e jubileum alkalmából jelent meg.

Családi fesztivál a színházban
Igazi családi programmal várta a kicsiket és nagyokat 

június 11-én a komáromi Jókai Színház. A teátrum egész na-
pos programmal készült a srácok szórakoztatására – ezúttal 
nemcsak színházi előadás formájában, és nemcsak a színhá-
zon belül. A színház előtt ugyanis ugrálóvár, kirakodóvásár, 
arcfestés, gulyásfőzés tette kellemesebbé és vidámabbá a na-
pot.

A teátrumnak ilyen és hasonló rendezvényes szervezése 
kapcsán nem titkolt szándéka a közönségnevelés. Zenés mű-
sorok, kézműves foglalkozások, kincsvadászat, kulisszajá-
rás, Nyári Bernadett bábszínháza, valamint Écsi Gyöngyi és 
Kováts Marcell Teremtés című előadása szolgáltatta a szóra-
kozást az apróságok számára. A családi fesztivál – mint min-
dig – több száz gyermeket és felnőttet vonzott a komáromi 
színházba; nem csak a városból, hanem a széles régióból és 
Magyarországról egyaránt.

Emlékmű a meggyilkoltak emlékére
Komáromban a város zsidóságának deportálására em-

lékeztek. A zsidó temetőben Paszternák Antal a Komáromi 
Zsidó Hitközség elnöke mondott beszédet, majd Deutsch 
Péter budapesti rabbi szólt az európai zsidóság kálváriájáról. 
A megemlékezésen Anatolij Klavanszkij főkántor működött 
közre. A temetőben megtartott emlékezés után az Erzsébet 
szigeten avatták fel a Dunába lőtt hittestvérek emlékművét. 
Komáromban és környékén 1944-ben és 45-ben a nyilasok 
több helyen gyilkoltak meg helyi polgárokat.

Az emlékmű létesítését a Közép-Európai Alapítvány 
Duna Alapja támogatta, amelynek célja, hogy jobban be-
csüljük a nagy európai folyót. Az alap olyan individuális és 
csoportos érdekeket karol fel, melyek segítik élhetőbbé tenni 
a Dunát és környékét, összekötik a folyó mentén élő embere-
ket. Az emlékmű környezetének kialakításához a város ön-
kormányzata járult hozzá anyagilag.

A felavatott emlékműre a zsidó hagyományok szerinti 
emlékezés, a kövek is felkerültek. Szalay László nagymamáját 
Komáromnál lőtték a Dunába. Unokája két szál rózsát ho-
zott szimbolikus nyughelyére. A Komáromi Zsidó Hitközség 
tagjai igyekeznek felkutatni minden olyan túlélőt, leszárma-
zottat, akik segítségével pontosítani tudják a Dunába lőtt 
áldozatok számát, nevét, hiszen korabeli dokumentumok 
ezekről a szörnyű eseményekről nemigen léteznek.

Irodalmi séta 
A Pál utcai fiúk nyomában

A Pál utcai fiúk című regény élményszerűvé tétele ér-
dekében, a komáromi Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyel-
vű Alapiskola diákjai rendhagyó irodalmi órán vettek részt 
Budapesten. Alkalmuk nyílt megtekinteni a regény főszerep-
lőjének, Nemecsek Ernőnek az emléktábláját a fiktív regény-
beli lakóhelyén. Ezt követte a VIII. kerületben az einstand 
jelenetet ábrázoló szoborcsoport felkeresése. Ellátogattak a 
Pál utcaiak legendás helyszínére, a grundra, mely a regény 
100. évfordulójára készült el. Itt diákjaink újraélhették a re-
génybeli grund eseményeit. Természetesen a vörösingesek 
tartózkodási helyét, a Fűvészkertet is felkeresték, ahol az 
eötvösös diákok által képviselt Pál utcai fiúk küldöttségének 
hívására a pálmaházban rejtőzködő Nemecsek /Ďumbier 
Áron 6.a/ is előbújt. Szerencsére a mi Ernőnknek nem kellett 
a pálmaházban megfürödnie a vízben, mint egykor a Pál ut-
caiak közlegényének.

Már hagyományosan jú-
nius első szombatján került 
sor az Eötvös Utcai Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskolá-
ban a családi juniálisra. Az 
időjárás is kegyes volt hoz-
zánk, gyönyörű napsütés 
fogadta a kíváncsi gyermek-
sereget. A kisebbeket elkísér-
ték a szülők, de gyakran még 
a nagyszülők is. A nagyobb 
pajtások barátaikat hozták 
magukkal.

Az események színes ka-
valkádját Szlávik Éva vezetésé-
vel a kedvcsináló közös torna-
gyakorlat előzte meg. Ezután 
a mazsorettek bemutatója 
következett. A papírgyűjtés ki-
értékelésére hagyományosan 
a családi juniálison került sor. 
Iskolánk igazgatója, Ölveczky 
Árpád köszöntötte a résztve-
vőket, majd Kovács Tünde, 
igazgatóhelyettesnő a papír-
gyűjtés kiértékelésével nyitotta 
meg a sulinapot.

Jelenlétükkel, a szülők 
és gyermekek közös esemé-
nyekben gazdag programját 
megtisztelte Keszegh Béla és 
Knirs  Imre Komárom város 
alpolgármesterei, Bajkai János  
a Komáromi Városi Hivatal 
Iskolaügyi és Kulturális főosz-
tályvezetője, valamint iskolánk 

SZMK elnökségének tagjai, a  
városi képviselőtestület tagjai, 
a középiskolák igazgatói, to-
vábbá a szőnyi Bozsik János 
testvériskola képviselői. 

 A kiértékelés után ügyes-
ségi játékok  és komoly sport-
versenyek követték egymást. 
Volt nagy kacaj, nevetés.  
Gyermek és felnőtt egyaránt 
válogathatott a különböző 
rendezvények  közül. Veterán 
autók felvonulása, kempo, 

shinkendo bemutató, Felvidé-
ki Hagyományőrző Huszárok  
bemutatója, mentőszolgálat 
és tűzoltók közös bemutatója, 
zenés táncos interaktív bohóc 
műsor, robotok bemutatója.

Rendelkezésre állt trambu-
lin, gumivár, gokart de a köz-
lekedési pályán  kisautót is ki 
lehetett próbálni közlekedési 
rendőrök felügyelete mellett. 
Az ugrálóvár a kisebbeket, a 
nagyobbakat pedig a trambu-

lin vonzotta. A nap folyamán a 
kiváncsi nebulók kipróbálhat-
ták kézügyességüket az ólom-
üvegfestés, virágkötészet terü-
letén egyaránt. A Te rajzolsz, 
én megvarrom rajzverseny ke-
retében kedvenc mesehősüket 
rajzolhatták meg a tanulók. S 
ha még nem fáradtak el, várt 
rájuk a “Meseország-labirin-
tus“ foglalkozás a Szinnyei Jó-
zsef Könyvtár jóvoltából.

Kolek Margit 

Május 13-án Komárom-
ban ünnepelte 60. érettségi 
találkozóját a volt érsek-
újvári kereskedelmi iskola 
(Hospodárska škola) magyar 
tagozatán 1957-ben végzett 
első osztálya. A találkozó há-
laadó szentmisével vette kez-
detét a Szent Anna kápolná-
ban, ahol megemlékeztek az 
időközben elhunyt diáktár-
sakról, osztályfőnökről és ta-
náraikról. A szentmise után 
átvonultak a Duna panzióba, 
ahol ünnepi ebéd mellett fel-
elevenítették az elmúlt diák-
éveket és közös emlékeiket. A 
szép délután 4 óra körül ért 
véget. 

Családi juniális – gyermeknapi vigadalom

néért (Frank Wedekind: A 
tavasz ébredése, rendezte: Ta-

kács Tímea), Hobot János, a 
Jókai Színjátszó Társulat tagja 
Siposs alakításáért az Illat-

szertárból a férfi mellékszerep 
megformálásért, valamint a 
dunaszerdahelyi Fókusz Di-
ákszínpad – (Ön)kontroll – 
rendezték: Jarábik Gabriella 
és Kuklis Katalin – a színház-
pedagógiai műhelymunkáért 
kapták az elismerést.

A versenyelőadások mel-
lett, az őrsújfalui ÉS?! Színház 
új felfogásban játszotta Petőfi 
Sándor A helység kalapácsa 
című vígeposzát, mellyel 2008-
ban fődíjat nyertek. Bandor 
Éva és Olasz István színészek 
előadták SZER+ELEM+EZ? 
című összeállításukat. Bemu-
tatásra került Soóky László: 

Egy disznótor pontos leírása 
című mesélőszínháza Lajos 
András előadásában és rende-
zésben. 

Az 54. Jókai Napok díj-
kiosztó ünnepségén – amely 
a GIMISz Diákszínpad lírai 
színpada előadásával kezdő-
dött (rendezte: Csengel Móni-
ka), – Hizsnyan Géza értékel-
te az idei országos színjátszó 
fesztivált. A díjak átadása után 
Keszegh Béla alpolgármester 
meghirdette a jubileumi, 55. 
Jókai Napokat.

JNM
Fotó: Kádek Péter

Pozsonyba került a fődíj 
Tizenegy csoport versenyzett az 54. Jókai Napokon

A fődíjas előadás egyik jelenete

(Befejezés az 1. oldalról)
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Egyet 
fizet, 
kettőt 
kap!

Rendeljen  
reklámot lapunk 

hasábjain!

Tárcsázza a      

035 77 13 488-as 

telefonszámot!

Újszülöttek
Bagita Olivér, Tardoskedd; Németh Emily, Gúta; Kováč Róza 

Emma, Szalka; Vígh Lilla, Kéty; Marosi Lea, Gúta; Czinege Lász-
ló, Nádszeg; Lakatos Viktória, Komárom; Proházka Kevin, Pár-
kány; Pintér Tamás, Komárom; Gáspár Justin, Gúta; Kollár Markó, 
Bátorkeszi; Szabó Emma, Tardoskedd; Šipéky Betty Boglárka, 
Gúta; Galla Vivien, Pat; Bujna Márton, Komárom; Rimovský Max, 
Komárom; Vörös Levente Péter, Komárom, Kazán Noémi, Komá-
rom; Barta Róbert, Imely; Fíger Natália, Őrsújfalu; Križan Adam, 
Brestovany; Šárközi Arnold Noel, Komárom; Skalnická Hana, Gúta; 
Töltésy Lilla, Csallóközaranyos; Dobos Oliver, Andód; Marcinkó 
Oliver, Madar; Kovács Ferenc, Bajcs; Molnár Nóra, Komárom; 
Gergely Liza Léda, Komárom; Hóka Sofia, Érsekújvár; Tücsök 
Zalán Béla, Búcs; Ryšavý Áron, Komárom; Varga Mátyás, Komá-
rom; Majchrák Šimon, Komárom; Varga László, Komárom; Novák 
Dominik, Keszegfalva; Šišková Hannah, Érsekújvár; Sabla Alžbeta, 
Nagyölved; Hangyová Dorota, Imely  

Házasságot kötöttek
Nagy Gašpar és Szabó Anita; Čtrnáct Marek és Jobbágy And-

rea; Farkas József és Farkas Ildikó 

Elhunytak
A 48 éves Szuri Gabriella, Bátorkeszi; a 89 éves Böhm Irén, Ko-

márom; a 67 éves id. Gacsal Sándor, Komárom; a 62 éves Szabó 
Ilona, Szentpéter; a 81 éves Takács Ilona, Komárom; a 86 éves Tü-
csök Ernő, Hetény; a 71 éves Boháková Mária, Komárom; a 71 éves 
Škodová Alžbeta, Marcelháza; a 64 éves Csizmazia László, Komá-
rom; a 73 éves Podmanický Vladimír, Virt; a 73 éves Nagy István, 
Komárom; a 78 éves Sokolová Anna, Komárom; a 86 éves Vörös 
István, Csallóközaranyos; a 76 éves Bendová Mária, Komárom; a 
73 éves Zsemlye Béla, Komárom 

l Alig használt női és férfi 
ruházat XXL-es méretben öm-
lesztve eladó idősebbek számá-
ra. Tel.: 0915/105 658.
l Hegesztőkészülék, Pioneer 
satu, menetvágó, új fürdő-
kád, haszákok, zöld ládák és 
egyéb szerszámok eladók. Tel.: 
0915/105 658.
l Eredeti állapotú 2-szobás 
lakást vennék, készpénzben fi-
zetek. Tel.: 0948/622 051.
l REKOM-Lakások teljeskörű 
felújítása. Tel.: 0948/622 051, 
0905/450 570.
l Nyugdíjas tanítónő korrepe-
tálást 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 ko-
máromi vásárcsarnokban 10 
m2, földszint 48-as helyiség. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 0911/ 
911 713.
l Zálogház a Ferencesek utca 
5. szám alatt, a Penita étterem 
mellett. Készpénzért felvásáro-
lunk régiségeket, aranyat, ezüs-
töt, műszaki cikkeket. Állandó 
ügyfeleinknek hűségkártyát biz-
tosítunk. Kérésére házhoz me-
gyünk, hétvégén is. Nyitvatartás 
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. 
Tel.: 0915 389 405.

Köszönet
Ezúton mondok hálás szívvel köszönetet a Munka utcai 

alapiskola vezetőségének, hogy meghívtak a Tarka délután el-
nevezésű rendezvényükre, s egyben köszönet egykori munka-
társaimnak és a tanulóknak a szép, kellemes műsorért.

M.I.K.I

A Duna Menti Múzeum képzőművészeti állandó tárlata 
különleges művészeti élményeket kínál látogatóinak

A Komáromi Duna Menti 
Múzeum már több mint 130 
éve különböző tárlataival 
hidat alkot a múlt és a jövő 
között. Különleges és nagyon 
érdekes állandó tárlat az ál-
landó képtár, ahol a múzeum 
a legszebb és legértékesebb 
képzőművészeti alkotásaiból 
válogatott, közép-európai 
művészek festményeit és kis-
plasztikáit mutatják be. Hogy 
még jobban felkeltsem az ér-
deklődést a képzőművészeti 
gyűjtemény iránt, a múze-
um Nádor utca 8. szám alatti 
épületében beszélgettem az 
igazgató úrral, Csütörtöky 
József Csc. mérnökkel, és az 
intézmény művészettörténé-
szével, Szabó Csekei Tímeá-
val:

Az önálló képzőművésze-
ti gyűjtemény létesítésenek 
gondolatát 1906-ban Baranyai 
Géza igazgató vetette fel a Ko-
márom vármegyei és városi 

múzeum egyeslüet közgyű-
lésén. 1906-tól a komáromi 
múzeum egyesület tudatosan 
gyűjtötte és vásárolta a 18.-19. 
századi képzőművészeti alko-
tásokat, több képet ajándékba 
is kaptunk. A képzőművé-
szeti gyűjtemény 1911-től a 
Jókai Egyesülethez került. A 
Jókai Egyesület 1913-ban, a 
kultúrpalota felépítése után 
úgy határozott, hogy önál-
ló gyűjteményt létesít az új 
székházban a kortárs képző-
művészet alkotásaiból, s ezzel 
elősegíti a látogatók művészi 
ízlésének formálását. E célunk 
napjainkban is megmaradt- 
mondta Csütörtöky József. A 
komáromi képzőművészeti 
élet fellendülését 1923-ban a 
Jókai Egyesület Szépművésze-
ti osztályának a megalakulása 
hozta meg. Céljai között szere-
pelt többek között kiállítások 
szervezése és az önálló képtár 
kialakítása is.

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

A második világháború 
után csak az 1970-es években 
kezdődött el az intézmény 

gyűjteményeinek leltárba véte-
le, dokumentálása, valamint a 
módszeres és rendszeres gyűj-
tőmunka is ekkor indult el. 
Nagy öröm számunkra, hogy 
jelenleg már 1 376 művészeti 
alkotás van a gyűjteménye-
inkben. Sokat köszönhetünk 
a múzeum dolgozója, PhDr. 
Gaál Ida művészettörténész 
igyekezetének. Az ő irányítá-
sa alatt a múzeum dolgozói 
2009-ben létrehozták állandó 
képtárunkat.

Képzőművészeti alkotása-
inkkal nagy szakértelemmel 
törődik a múzeum restaurá-
tora, Mgr. Art. Gálik Éva. A 
képzőművészeti gyűjtemé-
nyünket állandóan bővítjük 
vásárlással vagy ajándékozás-

sal az itt kiállító művészektől. 
Aki azt akarná, hogy különle-
ges élményekben legyen része, 
azokat  meghívom képtárunk 
megtekintésére a Nádor utca 
8. számú épületünkbe, de a 
múzeum főépületébe, és a 
Zichy palotába is, ahol értékes 
képzőművészeti alkotásokat 
lehet megtekinteni – vette át 
a szót Szabó Csekei Tímea, a 
múzeum művészettörténésze, 
majd így folytatta: „Ahogy 
igazgatónk mondta, jelenleg 
is vásárolunk képeket régiónk 
művészeitől, de szívesen ve-
szünk régebbi, értékes, törté-
nelmi képeket is. 

Lenne szíves bemutat-
ni néhányat az olvasóknak  
gyűjteményük értékes képe-
iből?

Ilyen például Feszty Ár-
pád nagyméretű alkotása, a 

Bánhidai csata 1896-ból, vagy 
Friedl Karl festménye az 1763-
as komáromi földrengésről. 
Sokan érdeklődnek Harmos 
Károly neves komáromi fes-
tőművész, a helyi magán rajz-
iskola megalapítójának képei 
iránt itt is. Említhetem Mária 
Terézia császárnő ifjúkori fest-
ményét 1750-ből. A jelenkori 
művészek alkotásaiból mú-
zeumunk gyűjteményében 
megtalálhatók Kopócs Tibor, 
Platzner Tibor, Mester Péter, 
Kocsis Ernő, Szilva József, 
Janiga József, Nagy János és 
Darázs Rozália munkái is. 

Dr. Bende István

Mária Terézia császárnő ifjúkori festményét 1750-ből

AMFO 2017
Az amatőr fényképalko-
tás kerületi többfordulós 
versenyének alkotásai

Limes Galéria
A tárlat június végéig 

tekinthető meg 
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RučNá AuTouMyVáReň za trhoviskom

KÉZI AuTóMoSó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

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

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

0903 887 980


