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Alapítva 1849-ben

A belváros egyik patinás 
épületének további részét 
restaurálják idén. A munká-
latok kint és bent is folyta-
tódnak; közel 135 ezer eurót 
költ az önkormányzat a külső 
homlokzat és a belső tér fel-
újítására.

Két éve kezdődött el a Me-
gyeháza folyamatos rendbera-
kása. Először a földszint egyik 
szárnyát hozták megfelelő álla-
potba, tavaly a földszint másik 
oldala és a bejárat külső hom-
lokzata látható régi fényében.

Ebben az évben folyta-
tódnak a munkák a belső és a 
külső részen egyaránt. A belső 
részen 30 ezer eurót költenek 
a földszint utolsó szakaszának 
befejezésére, aminek köszön-
hetően az egész alsó szintet ki 
lehet használni. 

– Fontosnak tartjuk épített 
örökségeink rendbetételét, me-
lyeket elődeink hagytak ránk. A 
Megyeháza esetében látható az 
a több éves folyamat, amelynek 
eredményeképpen újra a város 
egyik büszkesége lesz. Az épület 

környéke is megújul, a belvárosi 
park rendbetétele után az útfe-
lület is javításra kerül; alatta a 
gáz- és vízvezetéket is felújítják. 
Határozott lépésekkel haladunk 
előre – mondta el Stubendek 
László polgármester. 

A külső homlokzat reno-
válása a bejárat két oldalát 
érinti a Megye utcában, 104 
287 eurós összegben folytató-

dik a munka.
– Mivel műemlékről van 

szó, a javítási munkákat res-
taurátorok végzik a korábban 
elkészült tanulmányok alap-
ján. A RENON kft. csapatát 
Csütörtöki András restaurátor 
irányítja, akinek munkájával 
több helyen találkozhatunk 
Komáromban. Hozzá és csapa-
tához köthető többek között az 

erőd falain belül a két kapu res-
taurálása, de a Szent András-
templom is. A munkálatok ok-
tóber végéig tartanak – számolt 
be a részletekről Keszegh Béla 
alpolgármester. A közbeszer-
zés befejeződött az egész ut-
cára nyíló homlokzatra, amely 
szakaszokra bontja a restaurá-
lást. A munka viszont a szerint 

A komáromiak körében 
heves vitát váltott ki az elke-
rülő út megépítése, több petí-
ciós kezdeményezés is indult 
a tárgyban. A nagy többség 
abban egyetért, hogy szükség 
van egy a várost megkerü-
lő útra, azonban az útvonal 
kapcsán már komoly véle-
ménykülönbségek vannak. A 
város vezetése szakmai fóru-
mot szervez, ahol lehetőség 
nyílik döntéshozatal előtt a 
részletek megvitatására.

Az új Duna-híd építésének 
indulásával és az új városren-
dezési terv tárgyalásával ke-
rült napirendre az elkerülő út 
kérdése. A több éve tervezett 
útvonal a Holt-Vágon keresz-
tül haladna, amelyet sokan 
elutasítanak. Felmerült egy 
alternatív lehetőség, amely 
viszont a gadóci lakosok til-
takozásába ütközött. A terve-
zést jelentősen nehezíti, hogy 
környezetvédelmi területeket 
kell figyelembe venni, de sok a 
vizes terület is. 

– Nehéz kérdésben kell a 
testületnek döntést hoznia, 
amelynek az alapjait több mint 
tíz éve határozták meg, ugyan-
akkor több évtizedre előre meg-
határozza a város fejlődésének 

jövőjét. A híd elhelyezése már 
adott, a forgalom mozgásáról 
is vannak adatok, ehhez kell 
igazodnunk. A megyei tervek-
hez is igazodnunk kell. A vá-
rosfejlesztési terv változása sok 
más területet is befolyásol, így a 
legkörültekintőbben kell eljár-
nunk – fogalmazott Stubendek 
László polgármester.

– Egy ilyen horderejű kér-
dést szakmai szempontok alap-
ján kell eldönteni, a lakosokat 
is bevonva. Ezért szervezzük 
ezt a fórumot, ahol nem csak 
a szakemberek fejtik ki saját 
szemszögükből az elkerülő út-
tal kapcsolatos észrevételeiket, 
de az érdeklődők is kérdezhet-
nek – tette hozzá Komárom 
polgármestere.

A szakmai fórumra szep-
tember 4-én, 14.00-tól a 
Tiszti pavilonban kerül sor. 
Meghívást kaptak a fontosabb 
szakmai csoportok, akik az 
útépítés tervezésében és ki-
vitelezésében érintettek, de a 
közlekedési minisztérium is. A 
városrendezési tervet a képvi-
selők az ősz folyamán tárgyal-
ják újra. Ennek részét alkotja 
az elkerülő út is. 
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Nemzeti ünnepünkön, 
augusztus huszadikán az ál-
lamalapító, Szent István ki-
rály lovasszobránál gyűltek 
össze a komáromi polgárok, 
hogy együtt emlékezzenek.

Az ünnepségen, melyet ha-
gyományosan a Jókai Közmű-
velődési és Múzeum Egyesület 

a Palatinus Polgári Társulás-
sal együtt rendezett, Keszegh 
Margit, az egyesület elnöke 
köszöntötte a megjelenteket. 
Köztük Szili Katalin minisz-
terelnöki megbízottat, Pető 
Tibort, Magyarország pozso-
nyi nagykövetét,  Stubendek 
László polgármestert, Knirs 

Imre alpolgármstert, valamint 
Dél-Komárom küldöttségét.
Keszegh Margit, az egye-
sület elnöke köszöntőjében 
elmondta: a Szent István-i 
örökség egyik fontos üzenete 
az, hogy csak hittel, alázattal, 
és kitartással lehet a közösség 
ügyét szolgálni.

– A 21. század elején közös 
feladatunk, hogy továbbadjuk 
Szent István erkölcsi örökségét, 
továbbadjuk a biztonságot, és 
megőrizzük hitünket és épít-
sük jövőnket. A hit azonban 
meghal, ha nincsenek mögötte 
tettek, ám a tettek is semmivé 
válnak, ha azokat hit nélkül 
tesszük – fogalmazott Szili Ka-
talin, az ünnepség szónoka. 

 A Kárpát-medence nem-
zeti szinű szalaggal díszített 
kenyerét Simek János atya és  
Nagy Zsolt református lelki-
pásztor szentelte, áldotta meg. 
A kenyeret,  melybe jelképesen 
a nemzet erejét gyúrták bele, 
komáromi burgonyából, er-
délyi sóból, zentai kovászból, 
lipóti lisztből és beregszászi 
forrásvízből készítették Földes 
István komáromi pékmester és 
munkatársai.

Az ünnepség végén vá-
rosunk és a régió a kulturális, 
oktatási, egyházi és politikai 
szervezeteinek képviselői he-
lyezték el a kegyelet koszorúit. 
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Csak hittel, alázattal, és kitartással 
lehet a közösség ügyét szolgálni

Fórum a hídra 
vezető elkerülő útról

Folytatódik a Megyeháza felújítása

(Folytatás a 2. oldalon)

A régi hajógyári dolgozók, ácsok, asztalosok 
leszármazottait keresik

A Dél-Komáromi Klapka György Múzeum 2017 őszén, 
a Komáromi mesterségek című kiállítás-sorozata követke-
ző részeként a komáromi hajógyártással foglalkozik. 

A múzeum Kecskés László könyve alapján keresi az 
utolsó hajóácsok, illetve a mellettük dolgozó ácsok és asz-
talosok leszármazottait, továbbá a régi hajógyári dolgozó-
kat, akik bármilyen módon (dokumentum, fénykép, eszköz, 
történet stb.) hozzá tudnak járulni a kiállítás sikeréhez.

A múzeum munkatársai kérik, hogy segítsék munká-
jukat és jelentkezzenek az emese@jamk.hu e-mailcímen, 
személyesen az intézményben vagy a 0036 34 344 697-es 
telefonszámon.
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Bankkártyával is fizethetünk a parkolásért
Korszerű, az országban a legmodernebbnek számító 

parkolóautomatákat szereltek fel a napokban városunkban, 
melyek a régieket váltották fel. Az új parkolóautomatáknak 
köszönhetően bővül és egyszerűbbé válik a fizetés, illetve az 
ellenőrzés is. Ezentúl az érmék és az SMS-rendszer igény-
be vétele mellett fizethetünk bankkártyával, - érintőssel is 
- illetve a Click Park nevű mobiltelefonos alkalmazással is. 
Jegyváltáskor a gépjármű rendszámát is meg kell adni, mert 
a fizetés úgymond testre szabott. De ne a mintaként szolgá-
ló, hanem a saját rendszámot üssék be. A rendszámleolvasó 
rendszer kizárja a bliccelés lehetőségét, és papucs sem kerül 
az autó kerekére. 

Megújul a Šulek Gimnázium tornaterme
A Ľudovít Jaroslav Šulek Gimnázium már évek óta ki-

tűnő eredményeket ér el a különféle sportágakban, annak 
ellenére, hogy tornaterme nem felel meg a modern kor el-
várásainak. Ebben történik most változás, hiszen júliusban 
megkezdték a tornaterem felújítását, kibővítését. Eredetileg 
10-szer 20 méteresre tervezték, ám 18-szor 30 méteres lesz 
belőle. A 960 ezer eurónyi értékű munkálatokat 2018 áprili-
sában fejezik be. A támogatás az intézmény fenntartójától, a 
Nyitra Megyei Önkormányzattól érkezett.

Hatmillió euró 
a labdarúgópálya korszerűsítésére

Csaknem hatmillió eurót hagyott jóvá a magyar kor-
mány a komáromi focistadion felújítására. Azokat, akik kez-
detben hitetlenkedtek, kételkedtek benne, meggyőzte a Duna 
túloldaláról érkezett hivatalos értesítés, és Szlovákia második 
legrégibbi labdarúgó egyesülete is megerősítette az örvende-
tes hírt. A napokban jutottak el a magyar félhez a felújítás-
sal kapcsolatban kidolgozott tervek, javaslatok. A mintegy 6 
millió eurónyi támogatásból új, fűtött gyep, új, műfüves pá-
lya létesül, megújulnak az öltözők és a fő tribün és egy új le-
látót is építenek a 35 ezres Komáromban. Az egyesület azzal 
számol, hogy hamarosan lezajlik a munkálatokkal kapcsola-
tos versenytárgyalás, így remélhetőleg – ha minden rendben 
megy – a munka a jövő év elején megkezdődhet.

folytatódik, mikor mekkora 
összeget hagy jóvá a testület.

– Ilyen formában sikerül 
még előnyösebb árat kiharcol-
ni, a tervezett összeg több ezer 
euróval csökkent. Ugyanakkor 
a következő szakaszok terve-
zésénél, a városi költségvetés 
jóváhagyásánál pontos össze-
get lehet tervezni – tette hozzá 
Keszegh Béla. 

– A megyeháza eredeti 
formájában az 1798-as eszten-
dőben, késő barokk stílusban 
épült fel. Első átépítésére 1813-
ban került sor, amikor a klasz-
szicista építészeti stílus jellegze-
tes formái jelentek meg rajta. A 
19. század '80-as éveiben kapta 
meg mai homlokzati megol-
dását – idézte fel az épületét 
történetét Stubendek László 
polgármester.

Szent László királyunkra emlékeztek
A komáromi erődrendszer Újvár részlegében, a hajdani 

lőporraktárból kialakított teremben Csillagok között fényes 
csillag címmel ünnepi megemlékezésre került sor Szent 
László királyunk trónra lépésének 940., szentté avatásának 
825. évfordulója alkalmából. A közönséget Stubendek László 
polgármester köszöntötte, aki elmondta, hogy bár Komárom 
a magyar történelem jeles helyszíne, ehhez a legendás király-
hoz nem fűzik figyelemre méltó emlékek, ezért is válhat iz-
galmassá a lovagkirályt felidéző esemény.

És így történt! A Szent András templomban megtartott 
ünnepi szentmisével együtt csaknem három órán át ismer-
kedhettünk Szent László életével, ország- és egyházépítő 
cselekedeteivel, a vele foglalkozó kutatások eredményeivel, 
illetve a remek huszonöt perces filmnek köszönhetően „ar-
cának vonásaival”.

Az emlékező ünnepségen élményszámba ment annak a 
huszonöt perces kisfilmnek a vetítése, amely az utóbbi eszten-
dők talán legérdekesebb történelmi dokumentuma, s amely 
a híres Szent László- koponyaereklye vizsgálatát mutatja be 
a legkorszerűbb tudományos eljárások segítségével. A szak-
emberek a csontereklye segítségével ugyanis „újraépítették” 
Szent László koponyáját, mivel a korabeli arcképfestő élve is 
láthatta a királyt, s így arcának vonásait a sírja fedlapjára vé-
sett portrét is felhasználva, megfesthette.

A magyarországi vendégek egy, a pápa által is megáldott, 
díszes Szent László lángtartóval, és Pécsi L. Dániel gyönyörű 
Szent László zászlójával ajándékozták meg városunkat. Az 
eseményen láthattuk Kopócs Tibor mesteri, Szent Lászlót 
ábrázoló festményét is.

A napi  sajtóban már ko-
rábban megjelent a hír: el-
kezdődtek az új komáromi 
Duna-híd építkezési munká-
latai. A múlt héten Stubendek 
László polgármester és PhDr. 
Szabó Ingrid, a városi hivatal 
fejlesztési osztályának veze-
tője a munkálatokat kivite-
lező magyarországi Hídépítő 
Zrt. és a Mészáros és Mészá-
ros Kft. képviselőit; Varga 
Balázs projektvezetőt és Tég-
lás Zoltán mérnököt fogadta 
a városi hivatalban.

A megbeszélésen elhang-
zott, hogy a munkaterület át-
adása megtörtént, mostantól 
a szakembereké a terület, és a 
lőszermentesítést, valamint a 
tereprendezést követően kez-
detét veszi az építmény fizikai 
kivitelezése is. Varga Balázs 
projektvezető elmondta, hogy 
szerződéses kötelezettségüket 
teljesítve egy lakossági fórum 
keretében igyekeznek a híddal, 
az építkezéssel, s valamennyi 
ezzel kapcsolatban felmerülő 
kérdéssel a lakosság rendel-
kezésére állni. A város részé-
ről Szabó Ingrid megjegyezte, 
hogy a városvezetés már kez-
deményezte egy szakmai nap 

összehívását, melynek tárgya 
a Komáromot elkerülő út kér-
dése lesz. 

Varga Balázs továbbá arról 
is tájékoztatta a városi hivatalt, 
hogy várhatóan tavasszal, 5-10 
konténer összekapcsolásával  
létrehoznak egy látogatóköz-
pontot, ahol fényképek, térké-
pek, grafikák és videófelvételek 
segítségével lehet a hídépí-
tés folyamatát megtekinteni. 
Ugyancsak a közeljövőben egy 
elektronikus postafiókot is a 
lakosság rendelkezésére bo-
csátanak, amelyen a polgárok  
észrevételeiket juttathatják el a 
kivitelezőkhöz. 

– Mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy az épít-
kezés gördülékenyen halad-
jon. Ahogy az köztudomású, a 
Hídépítő Zrt. Magyarország és 
egyben a kelet-közép-európai 
régió egyik legnagyobb hídépí-
tő-szakmai múlttal rendelkező 
vállalata, a nevükhöz olyan 
építmények is kapcsolódnak, 
mint a komárominál mintegy 
háromszor hosszabb Megyeri-
híd, az impozáns Kőröshegyi 
völgyhíd, vagy éppen a Nyitrát 
átszelő autópályahíd. Komá-
rom új büszkesége tehát a lehe-
tő legjobb kezekben van – fo-
galmazott Stubendek László.

A polgármester továbbá 
kinyilvánította azon igényét, 
hogy az építkezésen minél 
több helyi alvállalkozó ve-
hessen részt. Jelenleg is foly-
nak ilyen jellegű tárgyalások, 
de ezzel kapcsolatos konkrét 
bejelentésekre csak a megál-
lapodások aláírását követően 
kerülhet sor. A polgármester 
úr ígéretet tett egy szálláshe-
lyekkel kapcsolatos lista össze-
állításáról is, hiszen lesz az épí-
tésnek olyan szakasza, mikor 
egyszerre száznál is többen 
dolgoznak majd a hídon. 
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Folytatódik 
a Megyeháza felújítása
(Befejezés az 1. oldalról)

Elkezdődtek az új Duna-híd építkezési munkálatai

A hatvanezer eurós tá-
mogatás, melyet a városi tu-
lajdonban lévő kajakközpont 
kapott felújításra, nem a Vág 
vizén érkezett a kajak-kenu 

klubba. Az örvendetes hírt 
az érintett felek – Bastrnák 
Tibor parlamenti képviselő, 
Soós Tibor, a klub tiszteletbe-
li elnöke és Broczky Ladislav, 

a klub elnöke – közölték a 
csónakházban megtartott 
sajtótájékoztatójukon. 

– Kérvényt nyújtottunk be 
az oktatásügyi minisztériumba, 
feltüntetve, hogy milyen összegű 
támogatásra van szükségünk. 
Elsősorban a szobák felújítása 
a célunk, mert tíz éven át erre 
nem jutott pénz. A szálláskapa-
citásunk színvonalát szeretnénk 
növelni, hiszen olimpikonjaink 
köztudottan jó eredményeket 
érnek el és számos csoport je-
lentkezik azzal, hogy szívesen 
edzenének nálunk  – mondta el 
Ladislav Broczky, a Komáromi 
Kajak-kanoe Klub elnöke.

A Vág folyó jobb partján 
lévő egykori egyszintes edző-
központ helyén egy modern, 
korszerűen felszerelt edzőköz-
pont épült meg, javarészt a ki-

tűnő komáromi sportolók el-
ért sikereinek, eredményeinek 
köszönhetően. A központot 
2002 decemberében adták át 
rendeltetésének, ennek viszont 
már tizenöt éve. Ahogyan más 
ingatlanokat, úgy ezt sem kí-
mélte az idő vasfoga. 

- Igyekszünk elérni, hogy 
élsportolók legyenek a vendége-
ink, hiszen a gyermekek számá-
ra ösztönző az, ha más orszá-
gokból és klubokból is érkeznek 
hozzánk olyan sportolók, akik 
elismerésre méltó eredménye-
ket érnek el. A gyerekeket mo-
tiválja, amikor a televízióban 
látják őket, és azt mondják, ők 
is itt edzettek nálunk. Igyekez-
nek követni őket, példaképek 
számukra  – meséli Ladislav 
Broczky, a klub elnöke.

A sikeres projekt kezde-
ményezője Bastrnák Tibor 
parlamenti képviselő, akinek  
segítségével, de közös erővel 
sikerült pénzt szerezni a kajak-
központ felújítására.  – Örülök, 
hogy segíthettem, hiszen kaja-
kosaink és kenusaink hatalmas 
hírnevet hoznak városunknak 
és régiónknak! Minden spor-
tolónak további sok sikert 
kívánok és remélem a komá-
romi kajakosok is ott lesznek 
a világ és olimpiai versenyek 
élmezőnyében! – fogalmazott a 
képviselő.

szerk

Hatvanezer euró a kajaközpont felújítására



2017. augusztus 30. 3

A Selye János Gimnázi-
um a 2016/2017-es tanévben 
is folytatta az egykori komá-
romi jezsuita, majd később 
bencés gimnáziumok diákjai 
és tanárai által megalapo-
zott hagyományokat. A ta-
nulók nevelésében továbbra 
is három pillérre építünk: 
magyarság iránti hűségre, a 
másság tiszteletére és a nagy-
fokú tudásra. 

Az elmúlt tanév több je-
lentős eseménnyel gazdagítot-
ta iskolánk krónikáját, melyek 
közül kiemelkedett a több, 
mint 100 ezer euró értékű 
projekt befejezése. Ennek ke-
retében Nyitra Megye Önkor-
mányzata anyagi támogatásá-
val megújult a sportpályánk. 
További örömteli hír volt, hogy 
iskolánk egykori diákjának, 
Palinay Gyulának (érettségi-
zett 1930-ban) az örökösei 20 
ezer euróval támogatták ala-
pítványunkat, mely összeget a 
tehetséges tanulók támogatá-
sára fordítjuk. Ezen felül kivé-
teles elismerésként a Magyar 
Örökség és Európa Egyesület 
Magyar Örökség-díj bírálóbi-
zottsága mások mellett az idén  
gimnáziumunknak ítélte oda a 
Magyar Örökség-díjat. 

A tantárgyi és sportver-
senyeken kiemelkedően szép 
eredményeket értünk el. Spor-
tolóink közül országos dön-
tőben szerepelt fiú röplabda-
csapatunk, amely a kerületi 1. 
helyezés után az országos baj-
nokságon is dobogóra állha-
tott, a 3. helyet megszerezve. A 
lányok kézilabdában a kerületi 
bajnokságon a 2., kosárlabdá-
ban pedig a 3. helyen végeztek. 
Nagy örömmel nyugtáztuk, 

hogy már a nyolcévfolyamos 
gimnazistáink is nagyon szép 
eredményeket érnek el kor-
osztályukban, hiszen a lányok 
kézilabdában járási 1., majd 
kerületi 4. helyet szereztek. 
Asztaliteniszező lányaink a 
járási győzelem után a kerü-
leti fordulóból is dobogós, 3. 
helyezéssel tértek haza. Egyéni 
atlétáink a kerületi döntőkben 
7 dobogós helyet szereztek. 

Történészeink is kitettek 
magukért, a Gloria Victis tör-
ténelmi vetélkedő budapesti 
országos döntőjébe két csapa-
tunk is bejutott, ahol országos 
8. és 11. helyen végeztek. A 
társadalmi ismeretek tantárgy 
keretében a legnagyobb sikert 
az Európai Digitális Ifjak csa-
patversenyében elért országos 
1. hely volt, az egyéni döntő-
ben pedig országos 3. helye-
zést ért el egy tanulónk. 

A humán irányú tantár-
gyak vonalán ezzel korántsem 
értek véget a sikerek, hiszen 
szavalóink közül hatan is do-
bogós helyen végeztek a Tom-
pa Mihály szavalóverseny or-
szágos döntőjén. Hasonló siker 
született a Szép magyar beszéd 
versenyben, ahol két kerü-
leti elsőség után az országos 
döntő 1. és 3. helyén végeztek 
diákjaink. Az Implom József 
helyesírási verseny országos 
döntőjében  szintén az 1.,3. és 
4. helyen végeztek diákjaink, 
amit a kárpát-medencei dön-
tőben 3. és 6. helyezések követ-
tek. A szlovák nyelvi versenyek 
között az Ismerd meg a szlovák 
nyelvet verseny kerületi dön-
tőjéről ezüstsávos minősítéssel 
érkezett haza egy tanulónk. Az 
idegen nyelvi olimpiákon né-

met nyelvből országos 3. és 6., 
spanyol nyelvből pedig orszá-
gos s 5. helyezéssel tértek haza 
tanulóink, a Best in Deutsch 
online-versenyen szereplő csa-
patunk európai nagydíjas lett.

A reáljellegű tantárgyak 
versenyeiben diákjaink ha-
gyományosan jól szerepelnek. 
Matematikából az olimpia 
kerületi fordulójában, 4 ka-
tegóriában összesen négy 1. 
helyet szereztek diákjaink, 
miközben a legmagasabb A 
kategóriában egy tanulónk az 
országos döntőben képviselte 
iskolánkat. Nyolcévfolyamos 
„kisgimiseink” az alapiskolá-
sok 9. évfolyamának kategó-
riájában holtversenyben két 
1. helyet is elhoztak a kerületi 
fordulóból, majd a Pitagorasz 
verseny pozsonyi országos 
döntőjén szereztek 1. és 5. he-
lyezést, és a TIT Kalmár László 
Matematikaverseny budapesti 
országos döntőjében is 2. he-
lyezést ért el egy tanulónk.

Fizikából három kerületi 
1. hely, valamint az országos 
döntőben szereplő négy tanu-

lónk méltó helytállása jelen-
tette a legnagyobb sikereket. A 
biológia olimpián egy kerületi 
6., majd a rákövetkező orszá-
gos 16. hely volt a „termés”.  
Az informatika területén is 
kiemelkedő eredmények szü-
lettek az iBobor, Infoprog és 
Zenit informatikai versenye-
ken, ám a legnagyobb sikert az 
informatikai olimpia kerületi 
2. és országos 4. helyezése je-
lentette.

A felsoroltakon kívül már 
nem maradt idő és hely a spor-
tolók további járási és kerületi 
sikereinek, sem pedig az egyéb 
nem hivatalos tantárgyi verse-
nyek és háziversenyek győz-
teseinek méltatására, pedig 
ezeken a további versenyeken 
legalább még egyszer ennyi 
szép eredmény és siker szüle-
tett, mint a fentebb felsoroltak.

A sikerekért természete-
sen köszönet illeti a diáko-
kat, a felkészítő tanárokat, de 
ugyanakkor a szülőket is, akik 
évről évre sok tanulót íratnak 
be hozzánk.

Andruskó Imre, igazgató

Szeptember első vasár-
napján a Klapka téren állo-
másozik az Arany János éle-
tét és költészetét bemutató 
mozgókiállítás. Az Arany-bu-
szon lévő tárlatot a budapes-
ti Petőfi Irodalmi Múzeum 
munkatársai állították össze, 

melynek címe Önarckép ál-
arcokban.

– A kiállítás Arany János 
születésének 200. évfordulójá-
nak tiszteletére született, hiszen 
ebben az évben Arany emlék-
évet hirdettek. A mozgókiállí-
táson rengeteg ötletes megol-

dással várják a gyerekeket és 
felnőtteket egyaránt. Ikonikus 
tárgyakkal, bővebb informáci-
ókat tartalmazó érintőképer-
nyőkkel és játékos, interaktív 
elemekkel találkozhatunk; ál-
taluk ismerhetjük meg köze-
lebbről Arany Jánost. A busz 

előtt kialakított pihenőzónában 
pedig Arany-köteteket lehet la-
pozgatni, kvízeket kitölteni, 
szójátékokat játszani, de a bát-
rabbak kipróbálhatják erejüket 
egy petrencés rúddal vagy egy 
malomkővel is. Érdemes lesz 
kilátogatni vasárnap a Klapka 
térre, ahol reggel tíz órától dél-
után hat óráig ingyenesen láto-
gatható a kiállítás – mondta el 
lapunknak Szénássy Tímea, az 
önkormányzat kulturális bi-
zottságának elnöke.

A hétvégén több helyen 
is találkozhatunk majd az 
Arany-busszal. Szeptember 
1-én,  pénteken a dunamocsi 
főtéren, a Burcsákfesztiválon, 
szeptember 2-án, szombaton 
a marcelházi kultúrház előtt, 
a Felvidéki Bajusz Találkozón. 
Szeptember 4-én, hétfőn a dél-
komáromi Jókai ligetben állo-
másozik a kiállítás.

Kristóf Réka levele
Tisztelt Olvasó, sokunk-

ban máig visszhangzik a 
városunkban született Kris-
tóf Réka kiváló szereplése a 
Virtuózok ének-zenei ver-
senyen, melynek abszolút 
győztese lett. Kitűnően si-
került hazai jótékonysági 
hangversenye is, ám hamar 
elröppent  itthon töltött ide-
je; mostanában már megint 
Münchenben tartózkodik. 
Így hát csak most készül 
-   lapunk megjelenésének ritmusában, -  a vele tervezett 
beszélgetés. A technika jóvoltából Réka azt az idejét hasz-
nálja ki egy-egy kérdés megválaszolására, amikor utazik. 
Első kérdésünkre íme, itt az első válasz. Hogyan látod a 
szülővárosodban eltöltött "nyitó" esztendőket?

Jó volt Komáromban felnőni. Kicsi a város, ezért nagyon 
szabad lehettem. Bár sokat csavarogtam, mégis egy biztonsá-
got adó, ismerős közeg vett körül. Gyerekkoromtól zongoráz-
tam, remek tanárom volt a zeneiskolában. Az alapiskolában 
és a gimnáziumban sokat szerepeltem, énekeltem, és az ének-
kar lelkes tagja voltam, mégsem volt számomra egyértelmű 
az érettségi idején, milyen pályát válasszak. Az énekesi pálya 
csak később került előtérbe, s az is a komáromi énektaná-
romnak köszönhető. Szülővárosoman megtanultam, ki is 
vagyok én tulajdonképpen. Megtanultam tisztelni azokat, 
akik a jövőnkért harcoltak. Megtanultam kiállni magamért, 
megtanultam keresni az értékeket, és megbecsülni azokat, 
ha rájuk leltem. Nem fogadtam el bármit. Ez alapozta meg 
a világszemléletemet, s azóta is ilyen módon viszonyulok a 
minőséghez és a munkához. Ezért kellett útra kelnem, hogy 
felfedezzem a jobbat, a szebbet mind önmagamban, mind 
a környezetemben. Szeretném felpezsdíteni a komáromi, s 
általában a csallóközi zenei világot, hiszen a kultúra által 
nevelődik az ember.

Szeretettel üdvözlöm a komáromiakat Münchenből:  
Réka

(folytatjuk) 

Gyógyító mosolyok a nőgyógyászati rendelőből
Dr. Hollósy Tamás rovata

A félelem és a stressz a betegeknek sem szokott segíte-
ni, különösen orvosi vizsgálat előtt. Egy alkalommal fiatal 
lánynak kellett átesnie élete első nőgyógyászati vizsgálatán. 
Az ifjú hölgy lámpalázas is volt, meg félt is. Kivételesen nem 
sikerült - szokásomhoz híven - türelmes meghallgatással, 
tapintattal és kedvességgel áthidalni a vizsgálat előtti perce-
ket. Talán azért is, mert fiatal orvos voltam még, s betegem 
éltesebb kollégámra számított, aki hirtelen haláláig valóban 
ott rendelt. Részemről a köszönés után a szokásos kérdéssel 
folytattam, hogy tudniillik miben segíthetek? A lány elvö-
rösödve, dadogva, ahelyett, hogy vizsgálatot kért volna, így  
szólt:  „Sze-sze-szeretném, doktor úr, ma-magát kivizsgányi.”

Próbáltam szellemesen átjutni a kínos helyzeten, meg-
kérdezve: valóban ezt szeretné? Most már nyilvánvaló, hogy 
kérdésem helytelen volt, mert a kislány zavara tovább foko-
zódott. Nagy nehezen, egy nyugtató beszélgetés után, miu-
tán megmagyaráztam, hogy egy szűz kislánynál miképpen 
történik fájdalom mentesen a vizsgálat, sikerült ezen prob-
léma mentesen túljutni, amit a végén a páciens hálásan így 
köszönt meg:  „Doktor úr, nagyon fítem magátú, de olyan 
kellemes vót!”

A Selye János Gimnázium egy éve

Városunkban is megáll az Arany-busz

A Komáromi Művészeti Alapiskola Igazgatósága 
értesíti  az érdeklődő közönséget, 

hogy a 2017/2018-as tanévre 

pótfelvételit hirdet 
zene-, tánc-, és képzőművészet szakon

A pótfelvételit 2017. szeptember 5. és 12. között, 
naponta 14 és 17.30 óra között tartjuk 

az intézmény Nyár utca 12 szám alatti épületében.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Újszülöttek
Czékus Ágnes, Madar; Filkó Hanna, Komárom; Vontszemű 

Márk, Nagymegyer; Kovačic Mateo, Imely; Gere Tobias, Szilos; 
Lakatoš Dezider, Párkány; Patócs István, Csilizradvány; Szabó 
Zoe, Komárom; András Péter, Szentpéter; Bodnár Ádám, Balony; 
Tacman Kristián, Érsekújvár; Méri Ákos, Gyerk; Ledecký Olivér, 
Tany; Döme Mohamed, Madar; Kálázi Lujza, Érsekújvár; Stojka 
Márió, Gúta; Molnár Réka, Tardoskedd; Libarik Saliven, Kisújfalu; 
Fides Matias, Érsekújvár; Kovács Zsolt, Marcelháza; Árgyusi 
Zselyke Orsolya, Gúta; Csákvári Ármin, Helemba; Keszin Zsófia, 
Komárom; Hudec Levente Márk, Hetény; Stojková Jenifer, Bajcs; 
Mlynkovič Dániel, Ekel; Miško Matúš, Szilos; Čomorová Jázmin, 
Kava; Navrátil Gergő, Gúta; Galbavý Ivan, Marcelháza

Házasságot kötöttek
Pálinkás Viktor és Mészáros Lucia; Potočka Szilárd és Brandová 

Katarína; Szabó Roland és Marosi Laura Andrea; Horváth Péter és 
Beke Mónika; Prokop Igor és Prokopová Vieroslava; Illés Imre és 
Nagy Renáta; Bozsaky József és Molnárová Zuzana

Elhunytak
A 90 éves Dékány Gizella, Hetény; a 66 éves Vödröšová Helena, 

Komárom; a 78 éves Varjú Éva, Komárom; a 68 éves Bodoki Tibor, 
Komárom; az 56 éves Fábrik Sándor, Madar

Mély fájdalommal emlékeztünk és emlékezünk
2017. augusztus 14-én halálának 10. évfordulóján

SZÉNÁSI Kálmánra
(Komárom)

és lányára
2017. augusztus 30-án halálának 4. évfordulóján

RNDr. TÖRÖKNÉ-SZÉNÁSI Mártira
(Új Zéland)

Emléküket örökké őrző szeretteik

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet minden 

kedves rokonnak, szomszédnak, volt kollé-
gának, ismerősöknek, akik augusztus 9-én 
elkísérték utolsó útjára

VIDA Ferencet,
aki 81 éves korában távozott szerettei köré-
ből.

Emlékét örökké őrző gyászoló családja

MEGEMLÉKEZÉS
„Már két éve pihensz a néma hant alatt,
Temető csendje őrzi álmodat.
Csak az idő múlik, feledni nem lehet,
A szívünkben él a fájdalom és a szeretet.“
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk augusztus 31-én 

BARÁTH Benjaminra
halálának 2. évfordulóján.

Emlékét örökké őrző felesége, három gyermeke,
menye, Pityu és a három unoka

MEGEMLÉKEZÉS
„Suhanva száll az élet tova,
Ami elmúlt nem jön vissza soha,
Várni valakit, aki nem jön többé, 
De emlékét őrizük szívünkben örökké.“
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 9-én 
halálának 30. évfordulóján

VIRÁG Mihályra.
Emlékét örökké őrző három lánya családjaival

Befejeződött a verseny-
évad a sakk-sportban, ahol 
a komáromi sakkozók nem 
várt, de megérdemelt sikere-
ket arattak. 

Az országos II. ligában a  
2016/17-es évadban a komá-
romi sakkozók „A“ csapata a 
bajnokság első helyén végzett, 
így nagyszerű versenyzéssel 
feljutott az I. ligába. A legsike-
resebb sakkozók: az 1. táblán 
WGM Cibicková Zuzanna 
(leánykori neve Borošová) aki 
11 játszmábol 7 ponttal segí-
tette csapatunkat. Itt jegyzem 
meg, hogy Zuzka szép sikere-
ket ért el az országos női válo-
gatott tagjaként a sakkolimpi-
án is. 

A 2. táblán játszó Molnár 
Ernő sem akart „lemaradni“ 
Zuzkától és a lejátszott 11 par-
tiból 7 pontot szerzett, míg a 3. 
táblán sakkozó Balogh Péter 
jó játékkal ugyanennyi játsz-
mából 7,5 pontot szerzett. A 
4. táblán MUDr. Kukel Imre 
sakkmesterünk (FM) vitéz-
kedett, aki egyben csapatunk 
vezetője is. 11 játszmából, ve-
retlenül és mellette  irányítva 

csapatunkat 10 pontot szerzett. 
Az 5. táblán játszó Bottyán 
Péter 8 játszmából 5,5 pontot, 
a 12. helyen lévő Jóba Árpád 8 
játszmából szintén 5,5 pontot 
szerezett. A 11. helyen sakkozó 
Jakab Béla pedig 9 játszmából 
nyolc, nagyon értékes  pontot 
szerzett.

Méltón képviselték váro-
sunkat a III. ligában versenyző 
„B“ csapatunk tagjai is, akik 
csak az első helyezéssel elé-
gedtek meg. A csapatból kiváló 
teljesítményt nyújtott Molnár 
Ernő, aki 10 játszmából 7,5 
pontot, Vörös Gellért 8 játsz-
mából 7,5 pontot, Jóba Árpád 
11 játszmából 9 pontot, Jakab 
Béla 10 játszmából 7,5 pontot, 
Viczencz Péter 11 játszmából 
7 pontot, Gróf István mérnök 
10 játszmából 7,5 pontot, Goth 
Gabi 6 játszmából 5 pontot és 
Gyurenka Ádám 7 játszmából 
5 pontot szerzett.

Sakkcsapataink indultak a 
IV. ligában is, de gyakran tar-
talékosan, sőt sok esetben na-
gyon hiányosan sikerült csak 
kiállni a megmérettetésre. Be-
tegség,  egyéb elfoglaltság tize-

delte csapatunkat, de még így 
is sikerült „C“ csapatunknak a 
dobogóra felverekedni magát, 
és „D“ csapatunk  ugyanebben 
a bajnokságban a 4. helyet sze-
rezte meg.

További két sakkcsapatunk 
indult az V. ligában is, és nem 
vallotak szégyent. „E“ csapa-
tunk az 1. helyen fejezte be a 
bajnokságot, míg az „F“ csapa-
tunk a 4. helyen. 

Sokan nem is tudják város-
unkban, hogy a sakkozás egyik 
formája az ún. klasszikus sak-
kozás mellett a levelezési sakk-
verseny. A komáromi sakko-
zók ebben a verseny szakágban 
is eredményesek tudtak lenni. 
Berza István mérnök, aki or-
szágos bajnokságot nyert már 
1994-ben, majd megszerezte a 
sakkmesteri címet, többszörös 
országos válogatott, napjaink-
ban is játszik levelezési játsz-
mákat és a klasszikus-sakkot 
játszó csapatunkban is  szép 
eredményeket ért el.

Csjernyík János, aki szin-
tén országos bajnok és a Szlo-
vák Kupát sem engedte át 
másnak, most is játszik több 

levelezési sakk-versenyt. A 
számos elismerés és cím mel-
lett Csjernyík János már világ-
versenyt is nyert.

Nem feledkezhetünk meg 
Fenes Lászlóról sem, aki szin-
tén országos bajnok, Szlovák 
Kupa győztes, számos orszá-
gos és nemzetközi verseny 
résztvevője és nyertese. 2532 
ELO ponttal az országos lista 
erősorrendjének 4. helyén áll. 
Legutóbbi versenyén a „Nem-
zetközi nagymester“ cím oda-
ítéléséhez szükséges feltételek 
teljesítéséhez csupán fél pont 
hiányzott. László barátom pil-
lanatnyilag is több országos és 
nemzetközi levelezési bajnok-
ságokon játszik, és szorgalmá-
val, kiváló játékával gyűjtögeti 
az ELO pontokat, a elismeré-
seket és a címeket.

A felsorolt sikerek, győ-
zelmek betekintést kívánnak 
nyújtani a komáromi sakk-
sport életébe, ahol csapataink 
nemcsak városunk, de büsz-
kén kijelenthetjük, hogy az or-
szág hírnevét is öregbítik.

Vörös János

A helyi termékek támo-
gatása és népszerűsítése volt 
a célja annak a találkozónak, 
amelyen a Duna menti térség 
polgármesterei, vállalkozói 
és civil szervezetek képviselői 
vettek részt. 

A rendezvénynek Búcs 
község adott otthont, ahol a 
számos érdekes előadás mellett 
sor került a Dunamente Eredeti 
Termék térségi védjegy bemu-
tatására és a védjegy odaítélését 
elbíráló certifikációs bizottság 
első ülésére is.  A benyújtott kér-
vények áttanulmányozása után 
a bizottság tagjai tíz kérelmező 
kérvényét bírálták el pozitívan.

A jövőben a követke-
ző vállalkozások jogosultak a 
Dunamente Eredeti Termék 
védjegy feltüntetésére. A tanyi 
Csizmadia Zalán hústermékeket 
gyártó és forgalmazó  ZALIWAY 
vállalata.  A Lakszakálasi Me-
zőgazdasági Szövetkezet tön-
kölylisztje. A pati Pém Bálint 
máktermékeket forgalmazó 
PEMAK vállalata. Karkó Já-
nos búcsi borász. A gútai Nagy 
Veronika sajtkésztményeket 
gyártó és forgalmazó Georgina 
Farma üzeme. A karvai Var-
ga Géza, aki gyümölcsleveket 
készít. A szintén karvai Duka 
Ferenc szárított gyümölcs és 
zöldség készítmények gyártója. 
Az izsai Németh Zoltán méz 
és mézből készült termékek 
készítője. A Lögörpusztai Mé-
hészet Nemesócsáról. Az ekecsi 
Kucsera Ilona, aki szárított zöld-
ségtermékeket készít. 

Az Alsócsallóközi Társulás 
Helyi Akció Csoport a jövőben 

szorosabb együttműködést ter-
vez a régió kis- és középvállalko-
zóival termékeik terjesztésében 
és népszerűsítésében. Fontos-
nak tartják, hogy a régiónkat 
felkereső turisták által kedvelt 
helyeken ezek a termékek hoz-
záférhetők legyenek. Természe-
tesen ugyanúgy fontos, hogy a 
védjeggyel ellátott termékek a 
hazai piacon is megjelenjenek és 
elérhetők legyenek a helyi lakos-
ság számára is.

A Dunamente Eredeti Ter-
mék védjegy jelentőségét és 
fontosságát jelzi az a tény, hogy 
Nyitra Megye Önkormányza-
ta azon vállalkozóknak tervez 
visszanemtérítendő anyagi tá-
mogatást nyújtani vállalkozásuk 
fejlesztésére, akik jogosultak 
a védjegy használatára.

Az Alsócsallóközi Társulás 
Helyi Akciócsoport idén szep-
temberben várja az SzK Mező-
gazdasági és Területfejlesztési 
Minisztériumába benyújtott 
térségfejlesztési tervezetének 
(Stratégia CLLD) elbírálását, 
mely pozitív döntés esetén 2,7 
millió eurót jelentene a régió-
nak.  Az összeget a társulás 33 
tagközsége területén működő 
önkormányzatok, vállalkozók, 
nonprofit szervezetek, polgári 
társulások pályázhatnák meg és 
használhatnák fel 2023-ig.
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Esterházy-Malfatti Alice, az Esterházy János Szülőföldjéért 
Egyesület és a Pázmaneum Polgári Társulás az Esterházy-em-
lékév jegyében tisztelettel meghív minden érdeklődőt 2017. 
szeptember 16-án 15 órára Alsóbodokra, a Szent Kereszt 
Felmagasztalása Kápolna felszentelését és Esterházy János 
végakarata teljesítését magában foglaló kegyeleti megemléke-
zésre. A rendezvény Kövér László, a Magyar Országgyűlés el-
nöke, valamint Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egyházmegye püspöki 
helynöke védnöksége alatt valósul meg Alsóbodokon (Dolné 
Obdokovce), a Kálvária téren. Tekintettel a várható nagy létszá-
mú részvételre, a javasolt érkezési időpont: 13.30 óra 
Program:
13.30 Részletek Esterházy János keresztútjából és gondola-
taiból
14.00 Az Esterházy Jánosért felajánlott országos maratoni 
futás résztvevőinek fogadása, az általuk hozott zarándokke-
reszt és föld-ajándék elhelyezése, a legfontosabb üzenetek felol-
vasása.  Ünnepi lobogók bevonulása. A meghívott személyek és 
küldöttségek fogadása és üdvözlése
15.00 Szabadtéri ünnepi főpapi szentmise (Kérjük, hogy a 
szentmisére érkezők 14.30-ig foglalják el helyüket a kijelölt szekto-
rokban. Mivel nem tudunk mindenkinek széket biztosítani, ezért 
saját ülőalkalmatosság, búcsújáró kisszék hozatala ajánlott.)
16.30 A Szent Kereszt Felmagasztalása Kápolna felszentelé-
se, majd Esterházy János végakaratának teljesítése, az urna el-
helyezése.
17.00 A kegyelet virágainak és koszorúinak elhelyezése az 
urnát magába fogadó sziklabarlang külső falán a cserkészszö-
vetség tagjainak közreműködésével. Egyéni tiszteletadás Ester-
házy János urnája előtt a sziklabarlangban. A kegyeleti megem-
lékezés során közreműködik a Szombathelyi Erkel Kórus.

További információk: 
www.pazmaneum.com , www.felvidek.ma

Kérjük a községek, egyházközségek, kulturális és társadalmi 
szervezetek küldöttségét, hogy hozzák magukkal szervezetük, 
községük, egyházközségük zászlaját, tábláját, szimbólumát!

Szeretettel vár mindenkit a Szervezőbizottság!

Sikert sikerre halmoznak a komáromi sakkozók

„A mi jelünk a kereszt…”
( Esterházy János)

A hazai az igazi!
Keresse a Dunamente Eredeti Termék 
védjeggyel feltüntetett termékeket!

A közelmúltban Udvardon tartották meg az idei Szlovák 
Triatlon Bajnokságot, amelyen városunk sportolói kiváló 
eredményeket értek el. A rövidtávú szakaszon, amely 750 
méter úszást, 20 km kerékpározást és 5 km futást tartalmaz 
az 55-60 közötti nők kategóriájában Szabóová Dana az első 
helyen végzett. Ugyancsak a rövidtávú  szakaszon a férfiak 60 
év feletti kategóriájában Ambrus Alexander szintén a dobo-
gó legfelső fokára állhatott fel. A szuper rövidtávú szakaszon, 
amely 375 méter úszást, 10 km kerékpározást és 2,5 km  fu-
tást tartalmaz a férfiak 40-45 év közöti kategóriájában Grasl 
Ján a második helyen végzett.
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Komáromi triatlon sikerek



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

Apróhirdetés

2017. augusztus 30. 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

Egyet 
fizet, 
kettőt 
kap!

Rendeljen  
reklámot lapunk 

hasábjain!

Tárcsázza a      
035 77 13 488-as 
telefonszámot!

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

l Felveszünk ügyes pincért, sza-
kácsot, segédmunkást konyhára 
jogosítvánnyal, (az élettkor nem 
számít), szükség esetén szállást is 
biztosítunk. Tel.: 0915/892 788.
l Eladó Babetta. Tel.: 0908/587 
739.
l Alig használt női és férfi ru-
házat XXL-es méretben ömleszt-
ve eladó idősebbek számára. Tel.: 
0915/105 658.
l Hegesztőkészülék, Pioneer 
satu, menetvágó, új fürdőkád, 
haszákok, zöld ládák és egyéb 
szerszámok eladók. Tel.: 0915/105 
658.
l Eredeti állapotú 2-szobás la-
kást vennék, készpénzben fizetek. 
Tel.: 0948/622 051.
l REKOM-Lakások teljeskörű 
felújítása. Tel.: 0948/622 051, 
0905/450 570.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415 
657.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450 
570, 0948/622 051.
l Üzlethelység kiadó a komáro-
mi vásárcsarnokban 10 m2, föld-
szint 48-as helyiség. Ár megegye-
zés szerint. Tel.: 0911/ 911 713.
l Zálogház a Ferencesek utca 5. 
szám alatt, a Bella étterem mellett. 
Készpénzért felvásárolunk régisé-
geket, aranyat, ezüstöt, műszaki 
cikkeket. Állandó ügyfeleinknek 
hűségkártyát biztosítunk. Kéré-
sére házhoz megyünk, hétvégén 
is. Nyitvatartás hétköznap. 9.00-
18.00. óráig. Tel.: 0915 389 405.

Sírásói munkakörbe 
kollégákat keresünk Komáromban.

Príjmeme hrobárov 
na pracovisko v Komárne.

Informácie: 0905 55 68 68

5. Komáromi Mézfesztivál
A komáromi méhészek ezúton értesítik a komáromi 

polgárokat, hogy szeptember 16-án, szombaton, a vá-
rosi sportcsarnok épülete előtt, illetve annak előcsar-
nokában szervezik meg a jubileumi, ötödik Komáromi 
Mézfesztivált. A rendezvény reggel nyolc 
órától délután négy óráig várja az érdek-
lődőket. 

Önképzési céllal készült 
tudományos tevékenységet 
dokumentáló pályamunkával 
rendelkezel? Mérettesd meg 
magad, szeptember 15-ig ne-
vezhetsz! Bár a konferencia 
nyelve magyar, a jelentkezők 
szlovák, cseh, angol vagy más 
idegennyelvű pályamunkával 
is nevezhetnek (feltétel, hogy 
4500-5000 karakter terjedel-
mű magyar nyelvű rezümével 
rendelkezzenek).

Az elektronikus nevezés kö-
telező részét alkotja a bemuta-
tásra szánt dolgozat egy oldalas 
összefoglalója magyar és angol/
német nyelven (rezümé, 1800 
karakter). Egyéni jelentkezők 
esetében a ŠVOČ részvételt iga-
zoló dokumentum vagy a szak-
mai referenciát adó nevezési 
ajánlást is szükséges csatolni. Ezt 
a dokumentumot az ftdk2017@
ujs.sk e-mailcímre kérjük elkül-
deni, az üzenet témájában fel-
tüntetve az "IGAZOLAS" vagy 
az "AJANLAS" szót (diakritika 
nélkül), és a szekció megneve-
zését.

Pályamunkát nevezni 
2017. szeptember 15-ig lehet

A pályamunkát kizárólag 
elektronikusan lehet benyújtani 
a http://ftdk.ujs.sk honlapon. 
Szükséges továbbá a nevezés ré-
szenként a pályamunkával kap-
csolatban nyilatkozni a munka 
eredetiségéről (plágium kizárá-

sa). A dolgozatra és a dolgozatba 
semmiféle azonosításra alkal-
mas adat nem kerülhet, csak a 
dolgozat címe. A dolgozat mi-
nimális terjedelme és az egyes 
szekciók formai követelményei 
elérhetőek a http://www.otdt.hu 
weboldalon is a XXXIV. OTDK 
Központi felhívásának 3. mel-
lékletében. A plágium kizáró ok.

A pályamunka feltöltésének 
határideje: 2017. október 2.

A Nyitrán 2017. december 
1-2-án megrendezésre kerülő 
konferenciára a pályamunkák 
szerzőin és konzulensein kívül 

hívjuk és várjuk az FTDK iránt 
érdeklődő diákokat és szak-
embereket is. A konferenciára 
regisztrációs díj nincs. A zsűri 
döntése alapján helyezést elérő 
diákok ösztöndíjban és tárgy-
jutalomban részesülnek, a leg-
színvonalasabb munkák ajánlást 
kapnak a 2019 tavaszán megren-
dezendő magyarországi XXXIV. 
Országos Tudományos Diákkö-
ri Konferencián (OTDK) való 
részvételre.

Mutasd meg tehetséged, 
jelentkezz szeptember 15-ig!

Az Irinyi János országos Középiskolai Kémiaverseny 
meghirdetése a 2017/2018-as tanévre a szlovákiai magyar 

középiskolák részére
A Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének 
Kémiatanári Szakosztálya segítségével Szlovákiában tizenötö-
dik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 50. Irinyi János 
Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2017/2018-as tanévre. 
Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a közép-
fokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az 
elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, 
valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gya-
korlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bi-
zonyítani.
Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlová-
kiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló (or-
szágos forduló Szegeden) írásbeliből és gyakorlatból áll. 
Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, 
a II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanu-
lói, a III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfo-
lyamának diákjai tartoznak. A versennyel kapcsolatos további 
információ a www.kokel.mke.org.hu oldalon található.

Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója

OSZTÁLYOZZUK A HULLADÉKOT!
Tisztelt polgárok, Komárom Városa tudatja Önökkel, hogy 

a háztartási hulladék egyes öszetevőinek (papír, műanyag palac-
kok, üveg, zöldhulladék) szelektív gyűjtése a családi házas öve-
zetekben a következő időpontokban folytatódik:
2017 szeptember 11. – 2017 szeptember 15. között

2017 október 9. – 2017 október 13. között
A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel  együtt a megadott 

időszakokban a hét azon napján tegyék ki házuk elé, amelyik na-
pon a hulladékszállító járművek az utcából elszállítják a hulladé-
kot.  A gyűjtőedények tartalmát ill. az osztályozott hulladékkal 
telt zsákokat a Clean City Kft. más-más járművei szállítják el. A 
zsákokat a megadott időpontoktól eltérő időpontokban közte-
rületre kihelyezni tilos!

Fontos tudnivalók: Háztartásonként maximum 4 zsák igé-
nyelhető havonta (a kihelyezett zsákok mennyiségétől függően). 
Komárom Város 2016/9-es számú általános érvényű rendelete 
alapján a zöldhulladékot elsődlegesen komposztálni kell a zöld-
hulladék keletkezésének helyszinén! A komposztált zöldhulla-
dék kiválóan alkalmas a pázsit és a kert talajminőségének javítá-
sára. A háztartási hulladék szelektált összetevői térítésmentesen 
leadhatók a Harcsási úton üzemelő gyűjtőudvarban is (nyitva-
tartási időpontok: keddtől péntekig 10.00-18.00 óra, szombaton 
8.00-12.00 óra, hétfőn és vasárnap zárva)

Információk: Komáromi Városi Hivatal, Városüzemeltetési 
osztály, tel.: 035/28 51 362. A szállítási időpontok megtalálhatók 
a város honlapján is (www.komarno.sk).

Figyelem! Még lehet jelentkezni 
a XII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciára!


