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Alapítva 1849-ben

A Nyitra Megyei Képvise-
lőtestület a választások előtti 
utolsó ülésén 1 millió 848 
ezer eurót szavazott meg a 
Selye János Gimnázium szá-
mára. Milyen célra fordítható 
ez a támogatás? - kérdeztük 
Andruskó Imre igazgatótól.

– A megyei képviselőtes-
tület által jóváhagyott pénz 
a gimnázium épületének és 
tornatermének teljeskörű fel-
újítására szolgál, s a támogatás 
két részletben érkezik meg: jö-
vőre 600 ezer, 2019-ben pedig 
1 millió 248 ezer euró. 

A pénzből megújul az in-
tézmény épületének a hom-
lokzata, korszerűsödik fűtési 
rendszere, kicserélik a nyílás-
zárókat, melyek helyére fake-

retes ablakok kerülnek, hogy 
megőrizzék az eredeti formá-
jukat, és lecserélik a világítást 
is. Hasonló munkálatok zajla-
nak majd tornatermünkben is, 
ahol hőszigetelés is történik. 

Ezúton szeretnék köszöne-
tet mondani mindazoknak, 
akik segítő kezet nyújtottak 
a támogatás elnyerésében: 
régiónk parlamenti képvise-
lőinek, Bastrnák Tibornak és 

Vladimír Matejičkának, Tibor 
Glendának, Pavol Gogának, 
Milan Belica elnöknek és a volt 
megyei közgyűlés tagjainak.

-sz-

Komoly támogatás a Selye Gimnáziumnak

Komárom polgármeste-
re levélben fordult a LIDL 
üzletlánchoz, hogy a terve-
zett új áruházukban vegyék 
figyelembe a város és a ré-
gió nemzetiségi összetételét. 
Komáromban több területen 
igyekeznek biztosítani a két-
nyelvűséget.

Stubendek László polgár-
mester levelében szólította 
meg az áruházlánc szlovákiai 
képviseletét, hogy tiszteljék 

meg vásárlóikat. A város és a 
járás lakosságának kétharma-
da magyar ajkú, mindamellett 
jelentős számú vásárló érkezik 
Magyarországról is. Ezen a 
téren már akadnak jó példák 
Komáromban, néhány áruház 
ezt biztosította. A LIDL eseté-
ben is működik ez a megoldás, 
ahogy ezt Dél-Tirolban ta-
pasztalhatjuk. 

– A kétnyelvűség lényege  a 
kölcsönös tisztelet, nem a nyelv-

tudás szintje. Erre a sokszínűség-
re és odafigyelésre épül Európa. 
Komárom is mindent megtesz 
a kétnyelvűség erősítéséért, hi-
szen több nyelvet beszélni nem 
csak kulturális téren gazdagít-
hat, hanem gazdasági előnyei is 
vannak. Ennek a jó komáromi 
hagyománynak a tiszteletére 
kérjük az újonnan nyitó vállal-
kozásokat is – véli Stubendek 
László polgármester.  

A városi hivatalon belül 

növekedett a kétnyelvű felira-
tok aránya, de több területen 
sor került ilyen bővítésre. A 
figyelmeztető feliratok a Pro 
Civis polgári társulás segítsé-
gével kerültek ki a matricák, a 
városi dokumentumok fordí-
tásában is segít a szervezet. 

Komáromban két nyelven 
érkeznek válaszok az interpel-
lációkra, kétnyelvűek az ingat-
lanadóról és a szemétilletékről 
szóló értesítések. Utóbbiakat 

Kétnyelvűségre kéri Komárom az áruházat

Komáromi kis-és kö-
zépvállalkozók, a Komárom 
fejlesztéséért polgári kezde-
ményezés tagjai közös felhí-
vással fordultak a képviselő-
testület tagjaihoz, melyben 
arra kérik őket, hogy a no-
vember kilencedikei ülésü-
kön fogadják el Komárom 
városfejlesztési tervezetét. 

A felhívásban leszögezik: 
a terv egy hosszú előkészítő 
munka eredménye, s a város 
fejlesztési motorja lehet. Véle-
ményük szerint az elkerülő út 
kapcsán kialakult bizonytalan-
ság számos fejlesztésnek szab-
hat gátat. Szavaik szerint az 
elkerülő út nyomvonala már 
12 éve ismert, s azt szakmai 
egyeztetések alapján határoz-
ták meg. „A városnak szüksége 
van az elkerülőútra, amely nem 

csupán a belvárosi forgalmat 
enyhítené, hanem fontos gaz-
dasági lehetőségeket is jelent. A 
jelenlegi nyomvonal a megyei 
és az országos tervekben is sze-
repel, így bármilyen változtatás 
leblokkolja, jobb esetben pedig 
későbbre odázza az elkerülőút 
megépítését” – olvasható a fel-
hívásban.

A megfogalmazók szerint a 
városfejlesztési terv elfogadása 
a helyi vállalkozások tucatjai-
nak ad lehetőséget a csaknem 
60 millió eurós fejlesztések 
megindításához, mintegy 700 
új munkahely teremtéséhez. 
Példaként startra kész lakó-
parkokat, ipari csarnokokat, 
társadalmi célú épületeket, 
illetve családi házakat említet-
tek. A felhívást közel 50 vállal-
kozó látta el kézjegyével.

A városfejlesztési terv 
elfogadására kérik a képviselőket

Jelentős számú munkale-
hetőséget kínál a városunk-
ban letelepedő ZF Slovakia. 
Az autóiparban tevékenyke-
dő vállalat a későbbiekben 
további bővítéseket tervez. 
Szinte az összes autógyártó-
nak gyártanak alkatrészeket.

ZF Slovákia és a város ve-
zetése közös tájékoztatón je-
lentette be a cég letelepedését 
Komáromban, amely a nagy-
szombat és lévai központjaik 
után a harmadik lesz Szlová-
kiában. Az egész világon je-
len levő vállalat Szlovákiában 
több mint 3 ezer embernek 
ad munkát, tavalyi forgalmuk 
meghaladta a 450 millió eurót. 
Az egyik legnagyobb autóipari 
beszállítónak tartják számon, 
ahogy a sajtótájékoztatón 
Peter Doll vezérigazgató fogal-
mazott, „a legtöbb 1-2 tonnás 
személygépkocsihoz mi adunk 
10-20 kilót”.

Jozef Martinovič a cég 
képviseletében elmondta, 1 
évvel ezelőtt kezdtek tárgyalni 
a városvezetéssel az esetleges 

gyárépítésről. A zöldmezős 
beruházás helyett később egy 
meglévő, a Gadóci úton találha-
tó (korábban Doprastav) csar-

nok megvétele mellett döntöt-
tek, amelyet az Investconsult 
vállalat közvetített. Jövőre át-

Több mint 150 munkahely létesül városunkban

A sajtótájékoztató résztvevői (balról jobbra) Keszegh Béla alpolgármester, Stubendek 
László polgármester, Peter Doll a ZF Slovaki vezérigazgatója és Jozef Martinovič, a ZF 
Slovakia képviselője

(Folytatás a 3. oldalon)

A megyei választások végeredményei
November negyedikén ismét megyei választásokat tartot-

tak, melyen a polgárok ezúttal öt évre választották meg Nyitra 
megye elnökét, illetve a képviselőket.

Országos szinten a választópolgárok 29,95%-a járult az ur-
nákhoz, Nyitra megyében ez az arány valamivel kevesebb volt, 
pontosan 26,83%. A megye 1. számú választókörzetében, azaz  
a Komáromi járásban volt a legalacsonyabb a részvételi arány, 
itt mindössze a választópolgárok 19,69%-a érezte fontosnak, 
hogy részt vegyen a voksoláson. A megyében legtöbben az 
Aranyosmaróti járásban járultak az urnákhoz, ott a választópol-
gárok 33,21%-a vett részt a szavazáson. 

Komárom városában a választásra jogosult polgárok 
19,06%-a vett részt a szavazáson. A járásban Szentpéteren övezte 
legnagyobb érdeklődés a voksolást, itt a részvételi arány 42,64%, 
míg Csallóközaranyoson ez az arány csak 11,13% volt.

Az elnöki tisztségért folytatott küzdelemben eldőlt, hogy 
Milan Belica maradhat továbbra is a megye elnöke. A választá-
son résztvevő polgárok 34,10%-a adta le voksát a Smer-SD, SNS, 
Most-Híd koalíció jelöltjére, ami 52 184 szavazatot jelent.

Az 54 tagú Nyitra Megyei Képviselőtestületbe a Komáromi 
járás nyolc képviselőt küldhet, amelyből a hétvégi voksoláson a 
Magyar Közösség Pártja hat mandátumot szerzett meg. Viola 
Miklós 6258 szavazat, Horváth Árpád 5846 szavazat, Földes 
Csaba 5187 szavazat, Becse Norbert 4919 szavazat, Orosz Örs 
4885 szavazat és Gyarmati Tihamér 4460 szavazat. A Smer-SD, 
SNS, Most-Híd koalíció színeiben Jobbágy József nyert man-
dátumot 5541 szavazatal és Komáromot pedig – egyedüliként 
- Stubendek László polgármester képviseli majd, akire 4458 
szavazat érkezett. 

Városunkban a legtöbb voksot Stubendek László polgár-
mester kapta, pontosan 2248 szavazatot. Őt követi Varga Tamás 
városi képviselő 2042 szavazattal és Knirs Imre alpolgármester 
1703 szavazattal. A további részletes eredmények a www.volbysr.
sk honlapon találhatók.

A múlt héten szombaton lezajlott választások eredménye-
ként Nyitra Megye Képviselőtestületében a legnagyobb frakci-
ót a Smer-SD, SNS, Most-Híd koalíció adja 17 képviselővel. A 
második legerősebb frakciót 11 képviselővel a Magyar Közös-
ség Pártja alkotja, akiket a KDH, NOVA, OKS, Obyčajní ľudia 
a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA koalíciója követ 
10 képviselővel. Az 54 tagű megyei parlamentben még helyet 
foglal 15 független képviselő és a Kotleba – Ľudová strana Naše 
Slovensko párt 1 képviselője.
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Október közepén az Iglón 
megtartott országos kórus-
versenyen  - Viva il canto 
2017 - vett részt énekkarunk, 
a komáromi Concordia ve-
gyes kar. 

A kétévente megrendezés-
re kerülő országos, többfordu-
lós kórusversenyt a Nemzeti 
Művelődési Központ szerve-
zi, amelyre az ország minden 
pontjáról érkeznek kórusok, 
melyek a kerületi válogató for-
dulók után juthatnak tovább 
az országos döntőbe. A magyar 

kórusokat az iglói döntőben a 
galántai Kodály Zoltán Dalos-
kör és a komáromi Concordia 
vegyes kar képviselte.

A döntőt mindig más vá-
rosban szervezik meg és az 
idén Iglóra esett a választás. 
A döntőben tizenegy kórus 
versenyzett: négy vegyes kar, 
három kamara kórus, három 
női kar és egy vokál együttes 
– minden résztvevő egy kate-
góriába sorolva.

Pénteken, az ünnepélyes 
megnyitó után egy csodála-

tos hangversenyt hallhattunk: 
Veronika Trisko és Johanna 
Groeber kétzongorás, vala-
mint a Cassovia Percussion 
Ensemble és a kassai 
Collegium Technikum közös 
előadásában. 

A verseny szombaton zaj-
lott a helyi evangélikus temp-
lomban, s az esti gálakoncert 
után volt az eredményhirde-
tés. Idén nyolc kórus kapott 
ezüstsávos és három aranysá-
vos minősítést. A Concordia 
vegyes kar és a Kodály Zoltán 

Daloskör ezüstsávos minősí-
tést ért el.

Kórusunk vezérelve ma-
gyarságunk és nemzeti kultú-
ránk megőrzése és bemutatása 
volt. Ehhez méltó programmal 
indultunk is a versenyen. Kül-
detésünk, hogy megmutassuk, 
Szlovákiában kitűnő magyar 
kórusok vannak, melyekre 
méltón büszke lehet az egész 
Felvidék, de Szlovákia is. 

Igaz, két évvel ezelőtt Kas-
sán, a nagy kórusok kategóriá-
jában aranysávos minősítésben 
részesültünk, de nem szomor-
kodunk a mostani ezüst minő-
sítés miatt. Mi megtettük, ami 
tőlünk tellett és karnagyunk, 
Stubendek István dícsérete 
ezt alá is támasztotta. Így tel-
jes szívvel-lélekkel készülünk 
további koncertjeinkre és az 
újabb hanghordozónk felvé-
telére, melyet novemberben 
készítünk el. 

Továbbra is várjuk az éne-
kelni vágyó és szerető fiatalo-
kat, férfiakat és nőket, hogy 
csatlakozzanak hozzánk, s így 
hirdessük a zene szépségét, a 
lélek gazdagságát, nemzeti ön-
tudatunk és hovatartozásunk 
erejét. 

Bajnok Éva

A Széchenyi István Polgá-
ri Társulás az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc 
61. évfordulója tiszteletére, 
a Selye János Gimnázium 
dísztermében megtartott 
estje kuriózum-jellegű volt, 
hiszen azt mutatta be, hogy 
mi történt Komáromban és 
a Felvidéken 1956-ban. Az 
est a Himnusz dallamaival 
kezdődött, majd Tarics Péter, 
az est főszervezője és a téma 
kutatója vezette fel a rendez-
vényt. 

Az emlékest csúcspontja 
Számadó Emese régésznek, a 
dél-komáromi Klapka György 
Múzeum igazgatójának elő-
adása volt, aki nemcsak kuta-
tója a témának, hanem króni-
kása is, hiszen nemrég jelent 
meg rendkívül értékes „Komá-
rom 1956” című kötete. Alapos 
kutatásokon és gyűjtőmunkán, 
illetve saját interjúin alapuló, 
rendkívül érdekes és értékes 
előadását filmvetítéssel tette 
szemléletessé, érthetőbbé. 

Dr. Körtvélyesi Piroska 
nyugalmazott iskolaigazgató, 
a hároméves komáromi Peda-
gógiai Iskola 1957-ben végzett 
növendéke mindenekelőtt az 
1956. október 25-én, a komá-
romi gimnázium épületében 
történt eseményeket mesélte 
el, amikor az iskola aulájába 
az összes diákot felrendelték, 
hogy az illetékes pártbizottság 

képviselőjének nyilatkozatát 
aláírassák a diákokkal. A nyi-
latkozat az 1956-os magyar 
forradalmat ítélte el, a gim-
názium XI. A és XI. B tanulói 
azonban határozottan megta-
gadták a nyilatkozat aláírását. 
Ennek emlékére áll a gimná-
zium aulájában a 2006-ban 
emelt emléktábla. 

Tarics Péter saját kutatá-
sainak eredményeinek ismer-
tette, s részletekbe menően 
vázolta fel, hogy a Felvidék 
mely településén, mikor és kik 
miként reagáltak az 1956. ok-

tóber 23-án kirobbant magyar 
forradalomra. A reagálás „ve-
gyes” volt, hiszen voltak, akik 
a kommunista párt parancsára 
elítélték a forradalmat, és előre 
elkészített szövegeket saját ke-
zűleg írtak alá, de voltak olya-
nok is, akik nyilatkozataikkal 
bátran és gerincesen kiálltak 
a magyar forradalmárok és a 
szabadságharc nemes eszmé-
je mellett. Tarics Péter pontos 
adatokkal támasztotta alá a 
határon túli – elsősorban a 
felvidéki – magyarság társa-
dalmi és politikai aspektusait 

a magyar forradalommal kap-
csolatban. 

Az est végén Számadó 
Emese dedikálta „Komárom 
1956” című könyvét, majd a 
jelenlévők meghallgatták és 
elénekelték a Szózatot. Szép 
gesztus volt, hogy Keszegh 
Béla alpolgármester az em-
lékest koronájaként koszorút 
helyezett el a Komáromi Vá-
rosi Önkormányzat nevében 
a gimnázium aulájában lévő 
1956-os emléktáblánál.

László Attila

Tanulságos 1956-os est városunkban

Keszegh Béla alpolgármester az est előadóival a komáromi 1956-os emléktáblánál

Iglón versenyzett és ezüst sávot kapott a ConcordiaKovács Kálmánt köszöntötték
A kilencvenedik születésnapját ünneplő Kovács Kálmánt 

köszöntötték a város vezetői a napokban. A jubiláns, – egy-
kori bencés gimnáziumi diák – annak idején részt vett a 
hajógyár építésében, majd egészségügyi tanulmányait köve-
tően fogtechnikus lett. Később az egész járást felügyelő fog-
technikai laboratórium vezetőjévé választották, itt dolgozott 
egészen nyugdíjba vonulásáig. A KAC vizilabda klub alapító 
tagja, s tagja a Csemadok szervezetnek is. Hobbija a szőlészet 
és a kertészet. 1954-ben kötött házasságot Losonszky Irénnel. 
A sors két fiúgyermekkel, öt unokával és négy dédunokával 
áldotta meg őket.

A hősökre emlékeztek
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hősei 

előtt tisztelegtek a városunkbeli polgárok és közéleti szerep-
lők a Csemadok Komáromi Területi Választmánya által szer-
vezett megemlékezésen a Tiszti pavilon dísztermében. Szabó 
József, a pozsonyi magyar nagykövetség tanácsosa úgy fo-
galmazott: 1956-ban nemzeti egység jött létre, Magyarország 
egyesítette erőit a megszállás és a kommunista elnyomás el-
len. Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke úgy vélte, 
hogy az igazáért küzdő embert meghurcolhatják, megaláz-
hatják, de megtörni sosem tudják. Egyre többen vannak, akik 
számára fontos, hogy a közösség együtt emlékezzen meg a 
hősökről és merítsen erőt a harcokból. Solymos László kör-
nyezetvédelmi miniszter, a rendezvény védnöke szerint 1956 
üzenete az, hogy sorsunk, életünk alakítását a saját kezünkbe 
kell vennünk. Mindenki a saját környezetében indítsa el azt a 
változást, amit látni szeretne a világban.

Árvízvédelmi falat építenek 
Fél millió euróból felújítják az árvízvédelmi fal 600 mé-

teres szakaszát a Duna-hídtól a Villanytelepi útig – hangzott 
el azon a sajtótájékoztatón, melyen Sólymos László környe-
zetvédelmi miniszter, Bastrnák Tibor parlamenti képviselő 
és Dúcz József, a Vízgazdálkodási Vállalat pozsonyi részle-
gének igazgatója tájékoztatta az újságírókat. Bastrnák Tibor 
elmondta: évek óta szorgalmazta, még az előző tárcavezető 
idején is, hogy épüljön meg az árvízvédelmi fal, s örül, hogy 
Sólymos László miniszter felvállalta az ügyet. Az árvíz és az 
aszály is az éghajlatváltozás következménye. Sajnos, egyik 
sem kerüli el Szlovákiát, ezért mindkettőre fel kell készül-
nünk – jelentette ki Sólymos László miniszter. Az új kerítés 2 
és fél méter magas és 505 méter hosszú lesz. Ez a munkafázis 
a közművek áthelyezésével együtt az év végéig befejeződik, 
jövőre pedig a mobilgát rögzítésére szolgáló oszlopok elhe-
lyezésével folytatódik.

Játékosan mondták el ötleteiket
A két Komárom fejlődési lehetőségeiről, a kikötő és a lo-

gisztika jövőjéről tartott rendhagyó konferenciát az erődben 
található lőporos konferenciateremben a Szlovákiai Magyar 
Közgazdász Társaság és a kis és középvállalkozókat tömörí-
tő budapesti KKVHÁZ Zrt. A rendezvényen – a klasszikus 
konferenciáktól eltérő módon – véletlenszerű asztaltársasá-
gokba sorolták a kis- és középvállalkozókat, s az így kialakult 
társaságok, akár egy valódi kávéházban, kötetlenül oszthat-
ták meg személyes tapasztalataikat, fejthették ki véleményü-
ket és adhatták elő ötleteiket. E „kávéházi rendszerben” azok 
véleménye is megjelenhet, akik egyébként visszarettennek a 
nyilvánosság előtti felszólalástól. 

Segítenek a hajléktalanokon
Az egyházak, civil szervezetek képviselői, a város veze-

tői és étteremtulajdonosok találkoztak a napokban, hogy 
megbeszéljék, hogyan segíthetik idén télen a hajléktalan 
embereket, akik száma meghaladja a negyven főt. Az utcán 
élő embereknek heti három alkalommal biztosítanak meleg 
ételt, s a programban csaknem 20 étterem vesz részt, tudtuk 
meg a találkozón. Elegendő meleg ruha áll rendelkezésre a 
raktárakban, de pokrócra, takaróra, kesztyűre, sapkára, il-
letve tartós élelmiszerre, mint például liszt, rizs, tészta még 
szükség van.
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Kristóf Réka levele
Kedves Olvasóink! Itt, 

Komáromban mi is gyakran 
érezzük, hogy hihetetlenül 
összesűrűsödött az időnk, 
gyorsan telnek napjaink.
Mint majd Réka újabb le-
vélkéjében olvashatják, az ő 
napi programja még gazda-
gabb. Az viszont tény, hogy a 
lehető leglelkesebben készül 
jövendő pályájára, amely, – 
bár még nem fejezte be ta-
nulmányait,– máris tart, sőt: 
főszereppel ajándékozza meg!

Ki hitte volna, hogy ez a városunkbeli lány az 
aschaffenburgi színházban képviselt november harmadi-
kán este bennünket (is)? Büszkék vagyunk rá, és kívánjuk, 
hogy bírja a terhelést, és szerezzen élményt szereplésével 
nem csak Németországban, de mindenütt a nagyvilág-
ban!

Újabb premierhez közeledtünk; november 3-án az 
aschaffenburgi színházban mutattuk be F. X. Sterkel Il Farnace 
c. operáját. Szerencsés vagyok, hogy a címszerepet énekelhetem. 
Izgalmas zene, újszerű rendezésben. A komáromi közönség 
számára már ismert Accadmia di Monaco zenélt, most jóval 
nagyobb felállásban, Joachim Tschiedel vezényletével.

Naponta kétszer van próbánk 10-14 és 18-22 óra között. 
Általában viszont a próbák között sem pihenünk, hiszen ta-
nulni kell a következő fellépésre, illetve a főiskolai kötelezett-
ségeinknek is eleget kell tennünk. Ezt az életvitelt továbbá ne-
hezíti, hogy mindig egy nappal korábban a délutáni órákban 
tudjuk meg, hogyan vagyunk beosztva a próbákon.

A próbaidőszak nagyon megerőltető szellemileg, de testi-
leg is. Viszont a premier estéjén mindig megtérül a befektetett 
energia. Bízom benne, hogy ismét elnyerjük a közönség tetszé-
sét.

Szeretettel üdvözlöm a komáromiakat Münchenből:
Réka

(folytatjuk)

Az alapiskolák végzős ta-
nulói idén is két középisko-
lába, vagy egyazon iskola két 
különböző szakára adhatják 
be jelentkezőlapjukat. Még a 
felvételi előtt valamennyi ki-
lencedikes tanulóra a „Testy 
9-2018“ országos tesztvizsga 
vár.

A magyar tannyelvű alap-
iskolák tanulói nemcsak ma-
tematikából,  magyarnyelv 
és irodalomból, de az állam-
nyelvből is megmérettetnek. 
Szlováknyelvből a feladatok 
a szövegértésre és a nyelvtani 
képességek felmérésére irá-
nyulnak. 

Az alapiskola utáni leg-
fontosabb dilemma, hogy az 
érettségi vagy a szakképzés 
megszerzése-e a cél. Gim-
názium? Szakközépiskola? 
Melyik a leghatékonyabb és 
legkifizetődőbb a jövőbeli 
karrier szempontjából? Sokan 
már kisgyermekkoruk óta tud-
ni vélik, melyik a legmegfele-
lőbb szakma, a legjobb képzés 
számukra. Valószínű azonban, 
hogy többen vannak azok az 
alapiskolás tanulók, akiknek 
még a 9. osztályba lépés idején 

sem kristályosodott ki igazán, 
mi szeretnének lenni majdan. 

Iskolánk, az Eötvös Ut-
cai Alapiskola minden évben 
rendhagyó szülői értekezletre 
hívja a nyolcadikos, valamint 
a kilencedikes tanulók szüleit. 
Az idei rendhagyó szülői érte-
kezleten Majer Péter mérnök, 
iskolánk igazgatója köszöntöt-
te a megjelent  középiskolák 
képviselőit, akik részletesen 
ismertették az intézményük-
ben kínált szakok és szakmák 
előnyeit.

A Komáromi járás va-
lamennyi középiskolájának 
igazgatóját meghívtuk, ahol 
tanulóink tovább szeretnének 
tanulni. Így a szülők első kéz-
ből juthattak információhoz: 
milyen szakokon tanulhatnak 
gyermekeik szeptembertől, 
egyúttal megismerhetik a fel-
vételi követelményeket. Így 
próbáltunk segíteni az iskola-
választásban: levenni a terhet a 
szülők válláról és segíteni szü-
lőt, tanulót egy ilyen nehéz és 
fontos döntésben. 

Diákjaink részt vesznek a 
középiskolák által szervezett 
nyílt napokon is. Az iskola-
látogatás során betekintést 
nyernek tanulóink az iskola 
életébe és részt vesznek a ta-
nítási órákon is. A nyílt napok 
keretében a kilencedikes tanu-
lók, valamint szüleik  megis-
merhetik jövendő iskolájukat, 
amely segítségül szolgálhat a 
jó pályaválasztáshoz.

Kolek Margit,
pályaválasztási tanácsadó,

Eötvös Utcai Alapiskola

Rendhagyó szülői értekezlet az Eötvös Utcai Alapiskolában
Hová az alapiskola elvégzése után... Gimnázium? Szakközépiskola?

Információk a középiskolai felvételikkel 
kapcsolatban a 2017-2018-as tanévben

A törvényes képviselőnek 2018. február 20-ig  kell lead-
nia a diákok jelentkezési lapját az alapiskola igazgatójának 
azon középiskolákba, ahol a tanulókra tehetségvizsga vár. 
Azon középiskolák igazgatói, ahol a tanulók tehetségvizsgát 
tesznek 2018. február 1-ig, kötelesek közzétenni a felvételi 
feltételeket, valamint meghatározni a felvételi időpontját és 
ezeket az információkat elérhetővé tenni a középiskola hon-
lapján.

Az alapiskola 2018. február 28-ig továbbítja a jelentkezési 
lapokat azon középiskolákba, ahol tehetségvizsgán vesznek 
részt a tanulók. A tehetségvizsgák az egyes középiskolákban 
2018. március 25-e és  április 15-e között zajlanak.

A többi középiskolába a törvényes képviselő a jelentkezé-
si lapot 2018. április 10-ig köteles leadni az alapiskola igazga-
tójának. 2018. március 31-ig a többi középiskola – ahol nincs 
tehetségvizsga – is közzéteszi a felvételi feltételeket, amelye-
ket a szülők a választott iskola honlapján tekinthetnek meg.

2018. április 20-ig az alapiskolák kötelesek elküldeni a 
tanulók jelentkezési lapját az egyes középiskolákba.

A Tesztelés 9 időpontja: 2018. március 21, pótidőpont: 
2018. április 5. A felvételi első fordulójának első időpontja: 
2018. május 14, második időpontja: 2018. május 17. A felvé-
teli második fordulójának időpontja: 2018. június 19.

A szülők első kézből juthattak információhoz a megjelent  középiskolák képviselőitől, 
hogy milyen szakon tanulhatnak gyermekeik jövő év szeptemberétől

azért is tartják fontosnak, mi-
vel ez minden háztartást érint. 

A város vezetése a ki-
sebbségi kormánybiztossal is 
egyeztetett korábban, olyan 
témakörökben keresik a meg-
oldást, mint a városi külterüle-
tek (pl. Őrsújfalu, Gyulamajor) 
nevének kétnyelvűsítése, vagy 
a hivatalos közlekedési-turisz-
tikai információs (barna) táb-
lák soknyelvűsítése.

– A kétnyelvűség egy olyan 
téma, amelyben széles összefo-
gásra és nem hangulatkeltésre 
van szükség. Amennyiben egy 
város életében létezik a kölcsö-
nös tisztelet, úgy sok problé-
más ügy megoldása és a város 
fejlesztése is jóval hatékonyab-
ban megy. Bízom benne, hogy 
az áruházláncok is figyelembe 
veszik vásárlóik igényeit – tette 
hozzá Stubendek László.

vh

Iskolánk történetének 
első Halloween partiját 1995-
ben rendezték meg az angol 
szakos tanárok a szintén itt 
tanító amerikai lektorokkal 
együtt. Az azóta hagyomány-
nyá vált rendezvényt idén is 
nagy siker övezte.

Az angol tantárgybizottság 
tanárai rengeteg vetélkedővel, 
valamint jelmez- és töklámpás 
versennyel várták a nyolc éves 
gimnázium kisdiákjait a tágas, 
kidíszített aulában. 

Az előkészületek már egy 
héttel előre megkezdődtek. 
Az angol órákon együtt ké-
szítettük a meghívókat és pla-
kátokat. A tanulók rengeteg 

kreatív ötlettel, kreációval szí-
nesítették a délutánt. Voltak, 
akik még a sütéstől sem riad-
tak vissza, és különleges, illet-
ve ijesztő falatokkal látták el a 
vidám csapatot. 

Mint minden évben idén 
is a vetélkedők aratták a leg-
nagyobb sikert. Kiemelkedő 
volt az „Apple bobbing” játék, 
ahol a diákok egy mély tálban 
vízben úszó almákat próbáltak 
szájjal kihalászni. A gyorsabb 
csapat nyerte el a díjat. A meg-
maradt felesleges energiákat 
a kisdiákok a műsort lezáró 
diszkóban adták ki magukból

Szilárd Ágnes, 
angol szakos tanár

Az első Halloween party amerikai lektorokkal 1995-ben

Halloween parti 
a Selye János Gimnáziumban

Kétnyelvűségre kéri 
Komárom az áruházat
(Befejezés az 1. oldalról)

építik, felújítják az ipari terü-
letet, a munkaerő-toborzást is 
megkezdik, 2019 elején pedig 
már a gyártás beindításával 
számolnak. A beruházó érke-
zésében jelentős szerepe volt a 
Tidly real estate kft-nek, akik 
a ZF Slovakia fokozatos lévai 
bővítését is felügyelték.

Peter Doll, a ZF Slovakia 
vezérigazgatója közölte, első 
körben – 2019 elejéig – 150 új 
munkahely létesül az új komá-
romi gyárban, azonban jó esély 
van arra, hogy a közeljövőben 
tovább bővül az üzem. Mint 
elhangzott, Léván 2006-ban 
indítottak gyárat 200 alkalma-
zottal, jelenleg viszont már 2 
ezren dolgoznak itteni két egy-
ségükben. A vállalat képviselői 
azt is hangsúlyozták, komáro-
mi megtelepedésük közvetett 
módon további munkahelyek 
létrejöttét jelentheti a beszállí-
tó cégek révén.

A komáromi telephelyre 
adminisztratív és fizikai mun-
kásokat is keresnek, a bérezés 
kapcsán az is elhangzott, hogy 
nem minimálbéres munkahe-
lyekről van szó. A vezetés ki-

jelentette, hogy a vállalat más-
ként gondolkodik, mint sok 
hasonló cég, nem az embere-
ket akarja utaztatni egy meglé-
vő telephelyére, hanem inkább 
közelebb jön a munkaerőhöz, 
akik így otthoni környezetben 
maradhatnak.

A ZF Slovakia vezetői 
külön köszönetet mondtak 
Komárom vezetésének azért, 
hogy a város előzékenyen és 
pozitívan állt az itteni gyár-
építéshez. Stubendek László 
polgármester biztosította a 
társaságot, hogy a jövőben is 
igyekszenek mindenben segí-
teni.

Keszegh Béla alpolgármes-
ter a tájékoztatón a munkaerő- 
piaci változásokra utalt. Míg 3 
évvel ezelőtt 16 százalék körüli 
volt a munkanélküliség, addig 
ez mostanra 7 százalékhoz 
közelít. Ehhez a komplex fo-
lyamathoz a város is igyekszik 
hozzátenni, amit lehet. Sok-
nyelvű kiadványokkal szólítja 
meg a befektetőket, az elérhető 
telkek könnyen megtalálható-
ak a város honlapján és rugal-
mas az ügyintézés.

vh

(Befejezés az 1. oldalról)

Több mint 150 munkahely 
létesül városunkban
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Apróhirdetés
l Eladó borospince Szent-
péteren, 330 tő szőlővel. Tel.: 
0908/179 051.
l Eladók új vasregálok - Tepo 
Servis. Tel.: 035/7702 780, 
0911/705 087.
l A vásárcsarnok emeletén 
szimbolikus összegért kiadó 
vagy eladó üzlethelység vagy 
iroda. Tel.: 0904/250 703.
l Munkatársakat keresünk 
Magyarországra (Budapest, 
Mór, Kunsziget, Mosonmagya-
róvár) és Csehországba (Jihlava, 
Mohelnice), minőségellenőrzési 
és targoncavezetői munkakörbe 
azonnali belépéssel. A szállás, ill. 
utaztatás ingyenesen biztosítva 
lakhelyéről. Tel.: 0915/600 666.   
l Nyugdíjas tanítónő kor-
repetál szlovák nyelvből. Tel.: 

035/7702 069.
l 60 éves rokkantnyugdíjas 
férfi részidős munkát keres Ko-
máromban, 4-6 órában. Tel.: 
0905/693 137.  
l REKOM – lakásfelújítás. 
Tel.: 0905/450 570, 0948/622 
051.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415 
657.
l Zálogház a Ferencesek utca 
5. szám alatt, a Bella 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.

Újszülöttek
Bedák Olivér, Naszvad; Jakubík Martin, Szőlős; Holenková Lu-

cia, Veľké Zálužie; Vörös Adrián, Komárom; Remény Simona, Ér-
sekújvár; Laurinec Alex és Laurinec Lea, Komárom; Bihari Zsolt 
Sámuel, Komárom; Bugár Lilien, Nemesócsa; Turcsik Dorina Han-
na, Ógyalla; Fröhlick Bálint, Dunaszerdahely; Páldi Szabolcs, Bajcs; 
Balogh Csaba, Perbete; Csicsó Stefani, Ógyalla; Bukay Damjan, Be-
senyő; Vörös Dávid, Újgyalla; Červenka Michal, Érsekújvár; Torota 
Kendi Julianna, Szemeréd; Lakatoš Leonardo, Komárom; Csóka 
Dominik, Lakszakállas; Szabó Donát Zsolt, Csallóközaranyos; Sza-
bó Maxim, Muzsla; Kajanovič Maxim, Ógyalla; Hospely Dominik 
Gabriel, Dunaszerdahely; Beluczová Lilien, Komárom; Sztojková 
Adriana, Gúta; Sillik Adrián, Negyed; Lévai Mário, Gúta; Mikulec 
Matheo, Vágfüzes; Ódor Rita, Komárom; Czirok Luca, Nemesócsa; 
Martešík Filip, Komárom; Tóth Vivien, Gúta; Kečkéšová Korina, 
Komárom

Házasságot kötöttek
Barthalos Csaba és Hlavácsek Réka; Molnár Jozef és Turiničová 

Patrícia; 

Elhunytak
A 92 éves Dvorská Judita, Komárom; a 90 éves Brida Ján, Ko-

márom; a 70 éves Simon Imre, Marcelháza; a 70 éves Schmideg 
Alexander, Komárom; az 59 éves Lévai Gyula, Komárom; a 79 éves 
Horváth Géza, Komárom; a 67 éves Kedro Peter, Őrsújfalu; a 83 éves 
Frühauf Alojz, Komárom; a 87 éves Laczkó Magdaléna, Keszegfal-
va; a 68 éves Szafiánová Etela, Komárom; a 70 éves Justyáková Mar-
ta, Lakszakállas; a 74 éves Koča Juraj, Komárom; az 58 Jávorka Béla, 
Marcelháza; az 54 éves Mészáros Alena, Komárom

A komáromi sakk csapat, 
a KŠC az I. liga első és máso-
dik fordulójában is idegenben 
ült a sakk asztalhoz. Elsőként 
Dubnicán, ahol a helyi ŠKŠ 
Dubnica n/Váhom „B” csapa-
ta volt az ellenfél.Sajnos, tar-
talékos csapatunk nem várt, 
nagyarányú 5,1/2:2,1/2 arányú 
vereséget szenvedett. A ponto-
kat, döntetlen eredményt (1/2 
pont) Molnár Ernő, Jakab Béla 
és Jóba Árpád ért el míg egy 
egész pontot Vörös Gellértnek 
sikerült szereznie. 

A második fordulóban a 
bősi ŠK OU Russel csapatával 
szemben nagy küzdelemben 
4:4 arányú döntetlent értek el 

a komáromi sakozók. A pon-
tokat Janko Zoltán, Szegi Ta-
más, Szűcs Vladimír és Vörös 
Gellért szerezték.

A komáromi sakozók 
KŠC „B” csapata a II. liga „B” 
csoportjának második fordu-
lójában városunkban fogadta 
az érsekújvári ŠK Bašta Nové 
Zámky csapatot és nagyará-
nyú 5 1/2 : 2 1/2 győzelmet 
aratott. A pontokat Molnár 
Ernő, Jóba Árpád, Lelkes Oli-
vér, Szilárd László (mindegyi-
kük 1/2 pont), valamint, Goth 
Gábor , Gróf István mérnök és 
Viczencz Péter (mindegyikük 
1 pont) szerezték.

Vörös János 

Elkezdődött az idei 
országos sakk bajnokság

A komáromi KFC futball 
klubnak nagyon hosszú idő 
után sikerült kiharcolnia a 
feljutást az országos bajnok-
ság második vonalába, a má-
sodik ligába.

Lapzártánk előtt az őszi 
fordulóból már csak egy mér-
kőzés van hátra, idehaza Nové 
Mesto nad Váhom csapata 
ellenében, ahol remélhetőleg 
hazai siker születik. Abban az 
esetben 18 ponttal zárná csa-
patunk az őszi évadot, és re-
ményteljesen felzárkózhatna 

a középmezőnybe. Jelenleg a 
táblázat 12. helyén tanyáznak a 
lilák (4 győzelem, 3 döntetlen, 
és 7 vereség a mérlegük). 

A magasabb bajnokságban 
nyögvenyelősen, rosszul kez-
dett a KFC legénysége. Ennek 
több oka is volt. Egy korábbi 
beszélgetés kapcsán Tarics 
Imre, a KFC sajtóreferense így 
nyilatkozott: „A feljutást kihar-
coló csapatból alig maradt né-
hány játékos, a csapatot menet 
közben kellett feltölteni, ráadá-
sul szinte előkészületi mérkő-

zések nélkül kezdtük élesben 
a szereplést a II. ligában. A 
sorsolás alapján a legerősebb 
csapatokkal kezdtük a bajnok-
ságot, nem csoda, ha nagyon 
döcögött a szekér. A mi csapa-
tunk még nem volt összeszokva, 
főleg a védekező játékunk gyen-
gélkedett, nagyon sok gólt kap-
tunk. Az utóbbi fordulókban 
mutatott játék képe már jelzi, 
hogy mászunk ki a gödörből. 
Nekünk minden áron a bent 
maradás kiharcolása a cél. A 
tavaszi idény előtt szükség lesz 

erősítéseket szerezni, és itt főleg 
a védelemre gondolok.”

Peter Zelenský, a csapat 
edzője így értékelte a csapat 
eddigi teljesítményét: „A baj-
nokság elején arra fizettünk rá, 
hogy egy teljesen új csapatot 
kellett építenünk, és idő  va-
lamint türelem kellett hozzá, 
hogy összerázódjanak a fiúk. 
Az őszi idény végével elmond-
hatom, hogy kezdünk kilábalni  
a legrosszabból, és elindulunk 
felfelé a tabellán.”

Keresztényi Gábor

A kosárlabda extraligá-
ban, az alapszakaszban, 36 
mérkőzést játszanak le oda-
vissza alapon a csapatok. No-
vember 4-én, lapzárta után, 
Kassa csapatát fogadják ko-
sarasaink, és a kilencedik 
fordulóval lezárul a bajnok-
ság első negyede.

Az eddig lezárult nyolc 
fordulóból három győzelem, 
és öt vereség csapatunk mér-
lege. A nyolc fordulóból csak 
két alkalommal szerepeltek 
hazai pályán kosarasaink, ezen 
a kettőn legyőzték a táblázat 
jelenleg első két helyezettjét, 
a pozsonyi Inter és Léva csa-
patát, és csak egyszer sikerült 
győzniük idegenben, a má-
sodik számú pozsonyi klub, 
Karlovka ellenében. Iglón, 

Privigyén, Svitben, Handlován 
és Zsolnán vereséget szenve-
dett a komáromi gárda.

 Csapatunk teljesítményé-
re nagyon rányomta bélyegét, 

Labdarúgó csapatunk lassan araszolgat felfelé

Nyolc forduló után a hatodik helyen tanyáznak kosarasaink

hogy az ötödik fordulóban bo-
kaficam miatt lesérült a csapat-
kapitány Tomič, a komáromi 
együttes meghatározó játéko-
sa. A kiemelkedően ponterős 
játékost nincs kivel pótolni, 
mindenki nagyon várja, hogy 
felépüljön, és csapata rendel-
kezésére álljon. A komáromi 
csapat tavaly a második helyen 
végzett, az Interrel vívott dön-
tőt veszítette el.

Az előbbi hat bajnoki 
évadban kitűnő teljesítményt 
nyújtott a komáromi MBK 
Rieker Com-therm csapata. 
Öregbítve városunk hírnevét, 
egyszer bajnoki címet szerzett, 
háromszor volt második, egy-
szer a harmadik, egyszer pe-

dig a negyedik helyen végzett 
a komáromi csapat. Ráadásul 
tavaly megnyerte az Alpok-
Adria nemzetközi kupát is. 

Az idei évadot eléggé meg-
változott felállásban kezdte a 
csapat, így ahhoz is idő kel-
lett hozzá, míg összerázódik 
a gárda. Az idei bajnokság elé 
szerényebb célokat tűzött ki a 
klub, de mindenképpen sze-
retné kiharcolni a bejutást a 
play-off sorozatba, ahol aztán 
a továbbjutást illetően minden 
megtörténhet. A komáromi 
szurkolók, mint korábban is 
mindig, lelkesen fogják buzdí-
tani kedvenceiket.  

Keresztényi Gábor

Ismét megalakult a KFC női szakosztálya
Több évnyi kihagyás után ismét megalakult a KFC női 
szakosztálya, számos tehetséges fiatal hölggyel, akik be-
csületesen edzve készen állnak arra, hogy egy újabb feje-
zettel gazdagítsák a komáromi labdarúgás hírnevét. A 22 
fős lánycsapat tagjai 15 és 25 év közöttiek és remélik, hogy 
minél több focirajongó látogat majd el a mérkőzéseikre.

A dél-komáromi Klapka György Múzeum, a Komárom-
Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület és a Szőnyi Kultu-
rális Egyesület tisztelettel vár minden érdeklődőt a Komáromi 
Mesterségek VII című kiállítás megnyitójára, amelyet novem-
ber 10-én 17 órai kezdettel tartanak a a múzeum Kelemen 
László utcai főépületében. A most megnyíló tárlat témája: Ha-
jóépítők, hajóácsok, hajógyártás Komáromban, amely 2018. 
április 8-ig látogatható.

Hallelujah
Keresztes Ildikó és Takács Nikolas 

adventi koncertje
december 21-én 19 órai kezdettel

a Komáromi Városi Művelődési Központban
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Egyet fizet, 
kettőt kap!

Rendeljen reklámot!
035 77 13 488

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

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

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

www.facebook.com

Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola,
Bratislavská cesta 10, Komárno

igazgatósága szeretettel meghívja 
az alapiskolák 8., ill. 9. osztályos tanulóit, 

szüleiket és tanáraikat a

Nyílt napra,
amelyet 2017. november 24-én tartunk 

8.20 órai kezdettel. 

Pénteken kiállításmegnyitó a Zichy palotában
A Duna Menti Múzeum, a losonci Nógrádi Múzeum és 

Galéria és Perse község szeretel vár minden érdeklődőt no-
vember 10-én, azaz pénteken délután öt órakor a Bacskai Béla 
emlékkiállítés megnyitójára. A füleki gyári munkásból lett fes-
tőművész, Szabó Gyula tanítványa, a pozsonyi Képzőművészeti 
Főiskola végzettje. Fő témája a felvidéki falvak és tájak. Akvarel-
lek és olajképek mellett fametszéssel is foglalkozott. A kiállítás 
2018. január 25-ig látogatható.

A Nyitrai Járási Hivatal 
Iskolaügyi Szakosztálya ok-
tóber elején valamennyi, a 
megyében működő alapisko-
lába és nyolcosztályos gim-
náziumba eljuttatta az előző 
tanév versenyeredményeit 
összegző értékelését. Az is-
kolák végleges sorrendjét az 
összes fordulón (járási fordu-
ló, kerületi forduló, országos 
forduló) elért összpontszám 
határozta meg. Az értékelés 
alapjául kizárólag az Okta-
tásügyi Minisztérium által 
kiírt, illetve általa hivatalo-
san (be)jegyzett versenyek 
szolgáltak.

Idén októberben én voltam 
az a szerencsés, aki elsőként 
olvashatta – elemezhette a be-
vezetőben említett értékelést, s 
mondhatom, annak olvasása-
kor büszkeség és öröm töltött 
el. A Munka Utcai Alapiskola, 
a Mi Iskolánk a 2016/2017-es 
tanévben elért versenyered-
ményeivel ismét előkelő he-
lyen végzett: a Nyitrai kerület 
valamennyi alapiskolája és 
nyolcosztályos gimnáziuma 
közül 5 szlovák tanítási nyel-
vű intézményt magunk elé 
engedve a legjobb magyar 
tannyelvű általános iskola-
ként a 6. helyen végeztünk. A 
Komáromi járásban két pont 

híján a legjobb iskola lettünk a 
versenyeredmények tükrében: 
237 pontunkkal az ezüstösen 
csillogó 2. helyezést értük el. A 
2016/2017-es tanév tanulóink 
sportteljesítményét illetően 
külön meglepetést hozott, hi-
szen a sportversenyekben el-
ért összpontszámunk alapján 
iskolánk (a szentpéteri szlovák 
tannyelvű alapiskolával osz-
tozva) a dobogó 1. helyén áll.  

Mindent egybe vetve is-
kolánk tanulói az elmúlt tan-
évben mintegy 37 különböző 
versenybe kapcsolódtak be, s 
ezek közül számos esetben ju-
tottak el egészen az országos, 
sőt nemzetközi fordulókba, 
ahol aztán eredményesen sze-
repeltek. S hogy mennyire sok-
rétűek a MUAI-s tanulók, íme 
egy kis ízelítő azon versenyek 
sorából, melyeken a döntő for-
dulókban értek el helyezést, ill. 
lettek eredményesek: 

Az Oktatásügyi Minisz-
térium által figyelembe vett 
versenyek közül: Matematika 

olimpia, Fizika olimpia, Tech-
nika olimpia, Szép Magyar 
Beszéd, Röplabdaverseny, 
Kidobóverseny.

A minisztérium összesí-
tésében nem szereplő verse-
nyek közül: Zrínyi Ilona ma-
tematikaverseny, Nemzetközi 
magyar matematikaverseny, 
Kenguru matematikaverseny, 
Katedra matematikaverseny, 
Bendegúz nyelvész verseny, 
Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny, Tompa Mihály vers- 
és prózamondó verseny, Duna 
Menti Tavasz országos gyer-
mekbáb- és színjátszófesztivál, 
Katedra történelemverseny, 
Primalex rajzverseny, Harmos 
Károly rajzverseny.

Valamennyi tehetséges és 
kitartó tanulónknak, s az őket 
felkészítő – biztató pedagógu-
sunknak szívből gratulálunk, s 
köszönjük, hogy munkájukkal 
hozzájárulnak iskolánk sikere-
ihez.

Károlyi Szikonya Judit
az iskola igazgatója

Az eredmények magu(n)kért beszélnek
A 2016/2017-es tanév is sikerekkel zárult a munka utcai Alapiskolában

A cigánytábor az égbe megy
A TEÁTRUM színházi polgári társulás bemutatója

november 19-én 18 órai kezdettel
a Komáromi Városi Múvelődési Központban


