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Elfogadták a város 2018-as költségvetését
Módosítási javaslatok nélkül, nagy többséggel fogadta
el Komárom jövő évi költségvetését a képviselő-testület.
A 22,8 milliós éves keretben
kiemelt helyet kapott az iskolák és a sportlétesítmények
javítása, de a járdák felújítása
is folytatódik.
December 14-én vitatták
meg a képviselők a város jövő
évi költségvetését. A testületi szavazást két egyeztetés is
megelőzte, ahol a kétségek

megfogalmazása mellett széles
konszenzus alakult ki a képviselők közt.
A város főellenőre, Csintalan Miklós elmondta, hogy
a költségvetés összhangban
van az előírásokkal, azonban
meglátása szerint néhány kiadás alultervezett, ami jövőre
kiigazításokat eredményezhet. Elhangzott az is, hogy
jelentősen több pénz érkezik
jövedéki adó formájában a
városhoz, azonban az állam

számos többletköltséget is rótt
városra. Jelentős összeggel jár
a fizetésemelések biztosítása,
hiszen nem csak a minimálbér, de számos más pótlék is
jelentősen emelkedik jövőre.
A hozzászólásokban említették, hogy több területen újra
kéne szervezni a kiadásokat
és a bevételeket, mivel hosszú
távon nem tudja finanszírozni
a város.
A képviselők kérésére egy
közel 100 ezer eurós tartalék is
létrejött, amiről később döntenek. Ugyancsak a következő
ülésen vitatják meg a fejleszkülső tér díszítése. A délután- tési tételeket, amelyekre bizora összegyűlt Kava apraja és nyos ingatlanok eladása után
nagyja, bekapcsolódott több több mint 700 ezer euró állhat
képviselő is. Szénássy Tímea,
Kovács Dávid, Varga Tamás és
Ipóth Szilárd mellé Keszegh
Béla alpolgármester is társult,
közösen járultak hozzá a díszítés és a hangulat költségeihez.
A résztvevőket forralt borral
és pogácsával várták, az ajándék díszeken kívül a lakosok is
több dekorációt készítettek.

Kaván is karácsonyi a hangulat
A helyi lakosok a kultúrházban gyűltek össze, hogy
feldíszítsék Kava karácsonyfáját. A karácsonyváró rendezvényre első alkalommal
került sor, de hagyományt
teremteni szeretnének.
A kavaiak kezdeményezésére jött össze a karácsonyváró
advent második vasárnapján
a kultúrházban. A rendezvény
célja a közös élmény, készülődés az ünnepre, a belső és a

rendelkezésre. Folytatódik a
járdafelújítási program 150
ezer euróval.
2017-hez képest 100 ezerrel
megemelték az iskolai felújításokra fordítandó összeget, így
már 300 ezer eurót különítettek el erre a célra 2018-ban. A
260 ezres sporttámogatási alap
mellett további 200 ezres csomagot hagytak jóvá a sportra,
melyet sportlétesítmények (pl.
tornatermek) fejlesztésére, felújítására lehet majd fordítani.
A képviselők hangsúlyozták,
hogy további százezreket költ
a város közvetve a sportra
több létesítmény fenntartásán
keresztül, így Komáromban a
sport kiemelt támogatást kap.
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Kezdjük együtt az újévet!

Komáromban idén is jó
hangulat mellett, közösen
búcsúztathatjuk el az elmúlt
esztendőt a város főterén. Új
tűzijáték elemek, épületfestés
és több órás buli december
31-én.
A Klapka téren idén is
szilveszteri buli várja a komáromiakat és az ide látogatókat.
Este 11 órakor indul a buli, DJ
Ates napjaink slágerei mellett
retró muzsikával szórakoztatja
az érkezőket. Lesz épületfestés,
lézeres vetítés, továbbá új elemekkel bővülő, közel 10 perces

tűzijáték show. Előreláthatólag
2-ig tart a közös évzáró-évnyitó szórakozás.
– Az ilyen alkalmak szolgálnak arra, hogy félretegyük
az egész éves fáradtságot és
nézetkülönbségeket, és együtt
ünnepeljünk. Mi, akik ezt a
várost egyformán szeretjük,
számoljuk vissza az óév utolsó
másodperceit, és egy nagy lendülettel kezdjük a 2018-as évet.
Nagy szeretettel várunk mindenkit! - fogalmazta meg meghívóját a város polgármestere,
Stubendek László.

Tisztelt Lakosok, kedves Komáromiak!
Ismét december van, újra áll a fa a Klapka téren, s égnek az adventi koszorú gyertyái is. A várakozás időszaka
ez. Ünnepre, pihenésre, halászlére, káposztalevesre, bejglire, éjféli misére. Krisztus születésére. Az év ezen fagyos,
alkonyi táján nyílik alkalom megpihenni, visszatekinteni,
milyen is volt a letűnő esztendő. Mi minden történt velünk
idén, mit tettünk meg, csináltunk jól és rosszul az év folyamán, miben voltunk gyengék vagy erősek.
Polgármesterként a visszatekintés és számadás kötelessége fokozott. A polgárok teljes joggal várják el, hogy választott vezetőik őket képviseljék, s tegyenek meg mindent
a fejlődésért. S bár a legfontosabb döntések a képviselő-testületi ülésen születnek, mégiscsak a polgármester az, aki
kézjegyével ellenjegyezve felelősséget vállal az ott elhatározottakért.
A város irányítása számtalan megbeszélésen és tárgyaláson alapszik, de a lakosok érthetően az eredményekre kíváncsiak. Az elmúlt év az építkezésé volt, sok területen tudtunk jelentőset lépni előre. Nem csak az útfelújítás mértéke
számít a maga nemében példa nélküli teljesítménynek, de
2017-ben a fejlesztésekre is kiemelkedő összegeket sikerült
elkülönítenünk. Hosszú évek után újra eurószázezreket tudtunk fordítani a vízvezeték-rendszer cseréjére, több kilométer járda került felújításra, tovább szépült a Megyeháza, de
megújult az uszoda medencéje is; parkolók és kukatárolók
szintén épültek. Az elhanyagolt oktatási intézményeinkre is
kiemelkedő összeget fordítottunk, amit jövőre tovább emelünk, hiszen a csemetéinkről, a jövő komáromiairól van
szó. Mivel gyarapodó város szeretnénk lenni.
A diplomácia terén Komárom újra elfoglalta a helyét a nemzetközi térképeken. Szlovákia és Magyarország
miniszterelnökei társaságában tettük le az új Duna-híd
alapkövét, nagyköveteket, minisztereket, politikusokat,
vállalkozókat fogadtunk és látogattunk meg, hogy hírét
vigyék szerte a világban: Komárom él, s gyarapodni akar.
Munkahelyek terén hosszú évek után szintén léptünk egy
nagyot előre; a nemzetközi ZF-konszern Komáromba településével városunk is bekapcsolódik az ország autóipari
láncolatába. Több száz ember számára biztosít e vállalat
hamarosan megélhetést. Ugyanakkor a számok már most
azt mutatják, hogy az elmúlt három évben 10 százalékkal csökkent a munkanélküliség járásunkban. A következő
időszak egyik fontos feladata a magasabb bérek kiharcolása lesz. Célunk visszacsalogatni az elvándorolt komáromiakat és bebizonyítani nekik is: itt élni jó.
Karácsony a visszatekintés ideje, ugyanakkor a megpihenésé is. Kívánom, hogy legyen lehetőségük a komáromiaknak szeretteik körében tölteni meghitt pillanatokat.
Használjuk ki az ünnepet, hogy még jobban odafigyeljünk
egymásra, hogy kipihenve, újult erővel vághassunk neki a
következő esztendőnek.
Stubendek László polgármester

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt
kíván a szerkesztőség
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A katalán törekvésekről városunkban

Komáromban tárgyalt a katalán kormány külügyi megbízottja, Marc Gafarot, aki a Magyar Kereszténydemokrata
Szövetség Országos Elnökségének meghívására érkezett városunkba. Fehér Csaba pártelnök hangsúlyozta, hogy a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a Felvidéken egyedüli
pártként áll ki a katalán törekvések mellett és figyelmeztetett: veszélyes politikai üzenete van annak, hogy egyes kormányok spanyol belügynek tekintik egy kisebbségi alapjog
és egy népszavazás eredményének nem elfogadása kapcsán
kialakult katalóniai helyzetet. Az őshonos kisebbségek kapcsán elhangzott: széleskörű önrendelkezési jogainak minden
tagállamra kötelező érvénnyel vonatkozó törvénybe iktatása
nélkül Európa erős marad a gyengékkel szemben és továbbra
is gyenge lesz az erősekkel szemben. Marc Gafarot szerint
aggodalomra ad okot a spanyol miniszterelnök azon kijelentése, miszerint, ha a decemberi választásokon újra a függetlenségi pártok győznek, akkor érvényben marad a katalán
kormány, illetve az autonómia felfüggesztése.

Sikeres volt az első Szeretetbál!

Megnyílt a vándorkiállítás

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, a Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület és a társszervezők
idén tavasszal hirdették meg szlovákiai magyar iskolák és
óvodák számára a X. Harmos Károly Országos Képzőművészeti Pályázatát. A hagyományokhoz híven ismét sok szép
alkotás született, melyeket városunkban, a Jókai Mór Alapiskolában is látogathatóvá tettek. A vándorkiállítást Fekete
Irén, a pedagógusszövetség irodavezetője nyitotta meg, majd
szavalattal, tánccal, népdalokkal szórakoztatták közönségüket az intézmény tehetséges diákjai.

A természetről alkotak képeket

A Komvak víz-és csatornaművek Rt. vezetése arra biztatta a városunkbeli alapiskolásokat és óvodásokat, hogy ceruzát, fixet ragadjanak és rajzoljanak, fessenek. Patrik Ruman
igazgató elmondása szerint céljuk az, hogy felhívják a legkisebbek figyelmét a környezetvédelem fontosságára, vagyis
arra, hogy miért fontos óvnunk vizeinket, a természetet.
Több mint száz alkotás született, melyeket a vízművek székházában, kiállítás keretében mutattak be. A megnyitón – a
gyermekek és a pedagógusok mellett – részt vettek a város
vezetői, képviselők, bizottsági elnökök is. A gyerekek jutalmul kifestőt, ceruzákat, faragót, s minden intézmény egy
könyvet is átvehetett, melyben tanulóik rajzai láthatók.

Sporteszközöket vásárolnak

A Tesco alapítvány az idén is megszervezte az „Ön dönt,
mi segítünk“ elnevezésű programját, melynek lényege, hogy
a polgárok szavazatai, azaz döntése alapján évente 1 300
euróval támogatja a legtöbb voksot elnyert szervezetet. Ezúttal a Marianum Egyházi Iskolaközpont mellett működő,
s az óvodát segítő Mini Marianum részesült támogatásban,
amely egésznapos sportnapot szervez és a pénzből új sporteszközöket vásárol. Többek között habszivacs készleteket és
segédeszközöket, tornaszekrényt, ívelt létrát, ernyőt, trambulint, szkútereket, azaz guruló deszkákat és tornapadot is. Az
óvoda vezetői az ünnepélyes átadáson nemcsak a támogatásul szánt pénzt, hanem a több mint 10 ezer szavazatot is
megköszönték.

Bibliai témát rajzoltak

A Bárka rajzverseny értékelőjét tartották meg a közelmúltban a Szinnyei József Könyvtárban. A rajzverseny ötlete Vas Katalin rajztanártól ered, aki – tervei szerint – minden esztendőben megszervezi ezt a bibliai témájú versenyt,
melyben idén Noé bárkája kapott főszerepet. A Marianum
Egyházi Iskolaközpont és a Patrona Nostra közhasznú társaság által a szlovákiai magyar egyházi intézmények számára
meghirdetett versenybe nyolc iskola nevezett be. Összesen
183 pályamunka érkezett: a rajzokat az óvodásoktól kezdve
egészen a gimnáziumi diákokig készítették, s hogy kitűnő alkotások voltak, igazolja az is, hogy az ünnepélyes átadáson
26 díjat osztottak ki.
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December első hétvégéjén
hagyományteremtő szándékkal rendezték az első komáromi Szeretetbált, melynek
a szórakozáson mellett célja
volt a hátrányos helyzetű családok megsegítése is.
Örülünk annak, hogy sokan eljöttek, és a terem megtelt
vidám hangulatú bálozókkal.
A köszöntő szavakat az ACT4
Slovakia műsora követte, majd

Viki Beňová csodálatos műsora tette felejthetetlenebé az
estét.
A bőséges vacsora elfogyasztása után hajnalig tartott
a mulatozás, amit csak a tombolahúzás és az éjféli svédasztalos vacsora szakított meg.
Megtisztelő volt számunkra,
hogy a bálon részt vett Sólymos László környezetvédelmi
miniszter és kedves felesége is.

A tombolán 1414 eurót
sikerült összegyűjteni a rászoruló családok részére, amit
ezúton is köszönünk a résztvevőknek, hiszen nélkülük ez
nem sikerülhetett volna! A
hátrányos helyzetű családokkal már felvettük a kapcsolatot,
és hamarosan megszületik az
egyezség arról is, hogy milyen
adománnyal tudnánk szebbé
varázsolni a karácsonyukat.

Köszönjük főtámogatónknak,
Dr. Ipóth Szilárdnak, valamint
Bastrnák Tibor parlamenti
képviselőnek a segítséget!
Az első alkalommal rendezett Szeretebál további támogatói és partnerei voltak: a
Nutracon, DeLuxe Dekor Esküvő és Rendezvénydekoráció,
KEMAR - Design&Print, Bella restaurant & panzió, Selye
János Egyetem, Acacia team,
Rotary Club Komárom.
Köszönjük a felajánlott
tomboladíjakat is: a Prestige
étterem, Šeko Shop Komárom, Tatra mozi, Rizzo
pizzeria, LIV´S VISAGE, Szabó T&T pincészet, REBOOT,
BLUBERY, TONEX, Sabyt
részéről. Média partnereink
voltak: www.bumm.sk, DELTA hetilap, Szia Komárom és a
Komáromi Lapok.
Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy tanúi lehetünk: korosztálytól függetlenül városunkban igény mutatkozott a
hangulatos jótékonysági bálra.
Kiss Enikő,
Bastrnák Kristóf
szervezők

Komárom lekerül a feketelistáról
Januártól hatályba lép az
a törvénymódosítás, aminek
értelmében Komárom lekerülhet az ún. feketelistáról.
Így a jövő év elejétől újra
lehetővé válik, hogy sikeres
állami és uniós pályázatokon
keresztül támogatást kapjon
a város.
Még 2014-re nyúlik vis�sza az ügy, amikor az előző
városvezetés idején mulasztásra került sor. A városi hivatal
néhány órás késéssel jelentett
be két új szociális munkást a
Szociális Biztosítóba. Annak
ellenére állapították meg a
törvénysértést, hogy a város az
első pillanattól kezdve fizette
az alkalmazottak járulékait. A
munkafelügyelet végül 2 ezer
eurós bírságot rótt ki a városra, és ún. fekete listára került,

ami miatt nem pályázhatott
támogatásokra. A vonatkozó
törvény szigorára hivatkozva
a mai napig érvényben maradt
az 5 éves időtartamra szóló
pályázati tiltás.
Januártól azonban ez megváltozik. A parlament nemrégiben elfogadta az illegális
foglalkoztatásról szóló törvény
módosítását, amely 2018 januárjától lép hatályba - számolt
be a fejleményekről Bastrnák
Tibor (Híd) és Vladimír
Matejička (Smer) parlamenti
képviselők. Elmondásuk szerint különböző tárgyalásokkal
és egyeztetésekkel próbálták
segíteni a folyamatot, amely
méltatlanul büntette Komáromot. Amikor a jogszabályról
harmadik olvasatban szavaztak a parlamentben, külön

bekerült a jogszabályba egy
„általános pardonról” szóló
passzus. A törvénymódosítás
viszont újra nagy lehetőségeket nyit meg Komárom előtt szögezték le a régió parlamenti
képviselői.
A feketelista már eddig is
súlyos nehézségeket okozott
Komáromnak, bár a vezetés
igyekezett minimalizálni a
károkat. Maga a város ugyan
nem pályázhatott, de amikor
csak lehetőség kínálkozott,
igyekeztek városi szervezeteken, cégeken, illetve csoportosulásokon keresztül benyújtani
a pályázatokat, illetve igénybe
venni a segítségüket.
Keszegh Béla alpolgármester ugyanakkor rámutatott,
a pályzati tilalom miatt így is
komoly károk érték a várost.

Két, már megnyert pályázat
például kútba esett, ami nagyjából félmillió eurós mínuszt
jelentett a fejlesztések terén –
a városi rendőrség épületének
felújítása elmaradt, illetve a
Szabadidőközpont felújítására
elnyert támogatást sem hívhatta le Komárom.
– Januárban végre zöld
utat kaphatunk, remélhetőleg
néhány héten belül pozitívan
bírálják el a kérvényünket.
Most már előre tekintünk, végre pályázhatunk, külön hivatalnok foglalkozik az aktuális pályázatok figyelésével. Már több
kiíráshoz készül a pályázati
anyag és mindent megteszünk
azért, hogy a lehető legnagyobb
külső forrást hozzuk Komáromba – nyilatkozta Keszegh
Béla alpolgármester.

Elismerés az önfeláldozó véradóknak

December elején a Vöröskereszt képviselőivel és a kórház alkalmazottaival
közösen tüntette ki Stubendek László
polgármester a véradókat, akik önfeláldozó hozzájárulásukkal már sokszor segítettek.
Harmincegy komáromi kapott bronz
Janský-érmet, tizennégyen ezüstöt, heten aranyat és ketten gyémántot. Kondé
István (a felvételen baloldalt, Stubendek
László polgármester társaságában látható) Kňazovický-emlékérmet kapott, mivel
több, mint százszor adott vért. Stubendek
László megköszönte a véradóknak, hogy
az egyik legértékesebb életelixírrel segítik
a rászorulókat.
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„Szeretnek olvasni az emberek“

Beszélgetés Bölcskei Dénessel, a Diderot Könyvesbolt tulajdonosával
az olvasásról, könyvkínálatról és a karácsonyról

Új helyre, a Trend épületébe, a régi helyétől csupán
húsz méterre költözött át a
Diderot könyvesbolt, melynek olvasósarkában beszélgetünk. A polcokon sorakozó könyvek között nagy a
nyűzsgés, könyvet lapozgatnak, bele-beleolvasnak egyegy példányba az emberek.
Adódik hát a kérdés: sokan
és szívesen olvasnak-e manapság?

– Azt tapasztalom, hogy
sok ember szeret olvasni, jóval
többen, mint régebben. Ma már
nemcsak könyv formájában,
hanem elektronikusan is rengeteg olvasnivaló jelenik meg,
divattá vált az olvasás. Olyan
ez, mint a mozizás, voltak időszakok, amikor azt hittük, kiüresednek a filmes házak, azóta
pedig ismét népszerűek lettek.
A könyvekkel is így van ez, és
a kínálat rendkívül gazdag. Ma

már nincs cenzúra, szinte mindent meg lehet jelentetni. Természetesen ma is születnek minőségi, tartalmas, illetve gyenge
kiadványok, nagyon sok múlik
a reklámon. Amiről – hála a
hirdetéseknek is – beszélnek az
emberek, az általában kelendőek is.
Mely műfajok a legnépszerűbbek?
– Mivel több a hölgy vásárló, a romantikus tematikájú
kiadványok voltak a legkeresettebbek, s talán ma is azok. De
a krimik is egyre nagyobb teret
hódítanak, sok filmből, bestsellerből születnek filmek is.
Könyvesbolt tulajdonosként mi alapján válogatod a
könyveket, a kínálatot?
– Jómagam tartalom- és
recenczió olvasó vagyok, a
könyvek tartalmát és a szakmai,
illetve az olvasói véleményeket
gyűjtöm össze. Munkatársaimmal együtt a szó hagyományos
értelmében „beszélgetős árusí-

tók“ vagyunk. Fontos, hogy ne
csak álljunk a boltban, hanem
javasoljunk, ajánljunk, beszélgessünk a vevőkkel. Ehhez viszont ismernünk kell a könyvek
tartalmát, témáját, azaz az
írott szavak világát. Kollégáink
is szívesen és sokat olvasnak
szabaidejükben.
Hogyan, mivel telnek a
karácsonyi ünnepek?
– Családi körben. Két lányunk díszíti a fát, az ünnepi
menüt pedig – a segédletükkel –
a feleségem készíti el. Halászlé,
paprikás halpatkó, néha pedig
rántott harcsa kerül az asztalra.
Mivel a napokban költöztünk
ide az új helyre, és sok munka
vár még ránk, ezért pihenéssel
töltjük majd a szeretet ünnepét.
Megragadva az alkalmat, ezúton kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket és egészségben,
szerencsében bővelkedő új évet
minden olvasó számára.
ifj. Batta György

Az 1938-as bécsi döntés okmánytárának bemutatója
A TéKa (Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos
és Kulturális Társulása) és a
Selye János Egyetem Történelem Tanszékének szervezésében novemberben tartották
az 1938-as bécsi döntésről
közölt diplomáciai forrásanyag bemutatását a Monarchia Café-ban.
A kötetet ez évben Fedinec
Csilla (MTA TKKI), Sallai
Gergely (MTA TTI), valamint
Szarka László (MTA TTI) ös�szeállításában a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja
adta ki.
A rendezvény köszöntőjében Bajcsi Ildikó, a TéKa
elnöke elmondta, hogy a vis�szacsatolást megvalósító első
bécsi döntés a csehszlovákiai
magyarság történetének érzékeny – neuralgikus pontjai
közé tartozik. A rendezvény
helyszíne, Komárom városa kiválasztásában szerepet játszott
az, hogy a kisebbségi sorsközösséget érintő bécsi döntést

megelőzően városunkban, a
vármegyeházán kívánt megegyezni a szlovák és a magyar
fél. Így a városnak különleges
jelentősége van az első bécsi
döntés előzményeiben.
A megnyitót követően Simon Attila történész, a Selye
János Egyetem Történelem
Tanszékének vezetője vette át a
szót, aki a korabeli magyar társadalom eufórikus hangulatát
felidézve, szólt az 1938-as bécsi döntés kevésbé ismert rész-

leteiről is. Töbek közt elmondta, hogy Jozef Tisonak nagyon
kevés ideje maradt felkészülni
a visszacsatolást megelőző
diplomáciai tárgyalásokra. A
történész emellett kiemelte a
kötet előnyeit, ugyanakkor néhány hiányosságra is felhívta a
figyelmet.
Ezt követően a bemutatón
megjelent kötet összeállítói –
Szarka László és Fedinec Csilla történészek – válaszoltak a
feltett kérdésekre és észrevé-

telekre. Hangsúlyozták, hogy
leginkább a kötet terjedelmi
megkötései korlátozták tevékenységüket. Mindezt élénk
beszélgetés és egy kisebb vita
követte, amely a közönség érdeklődéséről tanúskodott.
A könyvbemutató egy rövid fogadással zárult, amelyen
ugyancsak mód nyílott a szabad eszmecserére, a kötetlen
beszélgetésre és a könyv megvásárolására is.
bi

Milyen ma Európa lelke? – Könyvbemutató a Csemadokban
Az év vége előtti (valószínűleg) utolsó könyves
eseménye a Dialógus Európa lelkéért című, Csáky Pál
jegyezte kötet bemutatója
volt a CSEMADOK székházában, a Peczár Károly
vezette Esterházy János Polgári Társulás rendezésében.

A könyvben tizennégy
hazai egyházi személyiséggel beszélget Csáky Pál európai parlamenti képviselő,
akit íróként is számon tart a
közvélemény. A hazai interjúalanyok között Fazekas
László református püspök,
Kiss Róbert katolikus püspö-

ki helynök és Fekete Vince,
a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház főgondnoka
is elmondja, milyennek látja a
mai Európát, és hogyan képzeli el a káoszból a kiutat?
Pár sorban lehetetlen
összefoglalni a válaszok lényegét, de találtam egy mon-

datot, melyet Erdélyi Géza
emeritus református püspök
fogalmazott, s mellyel egyet
lehet érteni: „Ha az ember
igazán szeretné és vigyázná
Glóbuszunkat,
mennyországnak is jó lenne.”
bt

Születésnapján köszöntötték Dráfi Mátyást

Komárom város vezetése
otthonában látogatta meg Dráfi
Mátyást, aki november 17-én ünnepelte 75. születésnapját. A Jászai
Mari-díjas színművész mesélt a
nemrég színpadra állított munkájáról, a következő hetek kihívásairól és terveiről.
A műtétre váró Dráfi Mátyást
és feleségét otthonában látogatta
meg Stubendek László polgármester és az alpolgármesterek. A színművész elmondása
szerint csak „alkatrészcserére” megy a kórházba, de tele van
tervekkel. Nemrég mutatta be a Teátrum társulat a Cigánytábor a mennybe megy című darabot, melyet Dráfi Mátyás
rendezett. A zenés darab bemutatója után már több meghívás érkezett.
A város vezetése gratulált a kerek jubileumhoz, a jó hangulatú találkozón régi történetek és emlékek is előkerültek.
Szóba került a színjátszás és a színészi lét kihívásai is.
Dráfi Mátyás 1942. november 17-én született Galántán.
1965-ben végzett a Pozsonyi Színművészeti Főiskolán. 19591960 között a Magyar Területi Színház színésze volt. 19651980 között, illetve 1982 óta a komáromi Magyar Területi
Színház, illetve a Komáromi Jókai Színház tagja. 1969-1971
között a Magyar Területi Színház igazgatója volt.
Ötvenkét éve él boldog házasságban Szabómihály Borbálával, három lányuk született.
Számtalan díjjal ismerték el munkásságát, Komárom város Pro Urbe-díjjal jutalmazta.

Kristóf Réka levele
Kedves Olvasóink! Január elsején a Duna TV jóvoltából ismét láthatjuk-hallhatjuk Rékát szerepelni. A
Zeneakadémián rendezendő
újévi hangversenyen ugyanis
ő is fellép, mint a Virtuózok
három évfolyamának egyik
fődíjasa. Réka újabb levele
az adventról és a karácsonyról szól.
Advent van. Várakozunk, készülődünk. Kívül-belül igyekszünk felkészülni a karácsonyra, a legnagyobb ünnepünkre. Ez
a szeretet ünnepe, a megváltásé.
Mégis inkább aggódással vagyunk tele. Mikor süssek? Mikor tegyem rendbe a lakást, díszítsem azt fel? És az ajándékok!
Sőt, advent vasárnapjain énekelek. Nem állok meg, nem pihenek, nem készülök.
Aztán eljött az első koncert, és hirtelen advent volt. Az
addigra bepróbált dallamok és szövegek megteltek élettel. Elmeséltem karácsony történetét. Angyalokat idézve szóltam a
pásztorokhoz, a közönséghez. A karácsonyról csak szeretettel
lehet énekelni. A közönség pedig válaszol. Ragyogó szemeket,
mosolyokat, szeretetet kaptam. Advent és karácsony bennünk
van.
Áldott adventet kívánok mindenkinek!
Réka
(folytatjuk)

Gyógyító mosolyok a nőgyógyászati rendelőből
Dr. Hollósy Tamás rovata
Megmondom őszintén, olykor engem is megleptek betegeim kijelentései: „Doktor úr, nézze meg azt a vihar verte
skatulyámat!”
„Az vágódott az eszembe, hogy harisnyába közlekedtünk,
és mégis teherbe maradtam”. (Természetesen az óvszer volt a
közlekedési eszköz.)
Egy alkalommal kiskorú lányát hozta el egy anya: „Nézze
meg, hátha van csináltatott kicsinye.”
A libeláris értékrend szomorú megnyilatkozásai: „Sürgős
dolgom van, a kisgyermeket akarom elvetetni.” Vagy: „Elkaptam az ideget, mert a férjem sokat iszik.” Vagy: „Addig vót
idesapám, amíg megcsinát.”
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2017: Összefogunk?

A búcsúzó óesztendőt úgy is jellemezhetnénk, hogy az év
második felében történt hazai magyar események rendkívüli
módon hozzájárulhatnának nemzetrészünk felemelkedéséhez, ha felismernénk, milyen hatalmas szellemi erőforrásokkal gyarapodtunk.
Íme: Királyfiakarcsán felavatták Riger Tibor két méter
magas remekművét, a Magyarok Nagyasszonyát, kezében a
Szent Koronával; Alsóbodokon átadták az Esterházy János
Zarándokközpontot, melynek barlangsírjában elhelyezték
vértanúnk, Esterházy János hamvait; megalakult és működik
már az Esterházy Akadémia Martoson; Csáky Pál könyvéről
már írtunk, és nem sokkal a kötet bemutatója után Ipolyságon ünnepélyes keretek között együttműködési szerződést
kötött a budapesti székhelyű Keresztény Kulturális Akadémia elnöke, Pajor András, a hazai magyar egyházi iskolák
Patrona nostra szervezete elnökével, Madarász Róberttel, a
komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpont igazgatójával.
Vajon tudunk-e élni ezekkel a kegyelmekkel? Ez történelmi
kérdés!

Olvasói levél
Hajléktalan terror Komáromban

Napjainkban egyre több szó esik a köztünk élő, alkalmazkodni
képtelen személyekről, akik úgymond napról-napra megkeserítik az
életünket.
Gúta városban rendet raknak az említett személyekkel kapcsolatosan, hogy ne zavarják a kikapcsolódni, pihenni vágyó családokat.
Egy frappáns jelmondat is született: Tilos a „csucsóval csücsülés!“ Nálunk Komáromban már nem csak a parkokban kellemetlenkednek,
hanem a Klapka téren, bevásárlóközpontok előtt, templomban fiatal
hölgyek térdelve kéregetnek, pedig már sem gyerekük, sem kutyájuk
nincs, ugyanis elvették tőlük. Képesek elkönyörögni az idős nyugdíjasok kevés pénzét, amit alig tudnak beosztani, pedig több mint 40 évet
keményem dolgoztak érte.
Ami újdonságnak számít, az a szemetesek környéke. Már a szemetet sem lehet nyugodtan kivinni, mert itt is molesztálják az embert.
A jelen sorok megírásához egy huszonegynéhány éves fiatalember adott ihletet. Illedelmes köszönéssel kezdte és megkérdezte, hogy
vagyok? Mivel tanultam pszichológiát, már vártam a következő kérdést, ami rögtön következett is: nem tudok-e adni neki 50 centet? Ráripakodtam, hogy úgy is kezdte, hogy nem! Viszont nekem is lenne
hozzá egy kérdésem: nem szégyenli-e magát fiatal kora ellenére éppen
a 60 évestől kérni, aki betegen, fájós lábbal kénytelen dolgozni, és fele
fizetését éppen a hasonlók megsegítésére visszaadni. Lehet menni dolgozni. Még neki állt feljebb, azt mondta, nem kell morogni. Itt dőlt el
bennem a „borjú“ , száz kedvem lett volna bemosni neki egyet. Igaz,
én húztam volna a rövidebbet, mivel ő ugye egy beteg ember. Erről
volt szerencsém megegyőződni előző nap, ugyanis az említett fiatal
komoly egyensúlyzavarokkal küszködött: bal kezében a csucsós üveg,
jobbal próbálta elővarázsolni pisilésre szánt „szerszámát.“
De itt még nem ért véget a fiatalember szereplése, ugyanis délután a párom akadt horogra, aki az autó körül sertepertélt. Tőle is
pénzt kért: ha nincs lent a pénztárcája, hát hozza le! És még cigit is
adjon. Párom közölte vele, hogy egyiket sem, lehet menni! Ő pedig
közölte, hogy márpedig addig el nem megy, míg cigit nem kap.
Hová is jutottunk: a nagy sajnálkozásunk, adakozásunk fordítva
sült el. Kérés, követelés, fenyegetés, zsarolás. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a helyzet, amit alig 2 hónap elteltével átéltem – ugyanez
a fiatalember a lakásom bejárata előtt megtámodott: kértem, hogy
hagyjon békén, erre dührohamott kapott, ordibált, elindult utánam.
Szerencsére jött a szomszédom, aki elzavarta. A fiamat pedig a Billa
áruházban fenyegette meg a fiatalember: ha nem vásárol be neki, akkor majd kint „elszámolunk“ közölte. Pedig a fiam még kiflit is vett
neki. Csak kiállásának köszönheti, hogy nem történt támadas „kint“,
de mi van akkor, ha idős ember az áldozat? Tudnunk kell, hogy an�nyi lesz a koldus, amennyit pénzelünk. Ők kialakítanak maguknak
egy életformát, amelyben a munka nem szerepel. Bolondok lennének
dolgozni, hiszen egyikük eldicsekedte, hogy napi 12 eurót is összeszed.
Szorozzuk be 20 munkanappal, mennyit kell érte dolgoznunk. Mindenki a megsegítésükre buzdít, szegényeket támogatni kell! Mi álljuk
a csucsóikat, kell nekik ennél több? - még a mindennapi kenyér sem.
Sajnos egyre többen vannak, a „kéregetésük“ már terrorrá alakult.
Ennyit a biztonságunkról!
Hát ide dobáltuk kevés pénzünket!
Tisztelettel
Hegedűs Hajnalka

Gazdaságkutató méltatja Komárom javuló pénzügyeit
Tavaly nagyot javult Komárom pénzügyi helyzete,
miközben a város teljes adósságállománya is kedvezően
alakul – derül ki az INEKO
elemzéséből.
Részletes elemzést közölt
a városok és falvak pénzügyi
helyzetéről az INEKO gazdaságkutató intézet. Elismert
szakértő foglalkozott azokkal
a városokkal, melyek tavaly
az előző évhez viszonyítva a
leginkább javítottak pénzügyi
helyzetükön. Ebben a tekintetben Komárom kifejezetten jól
szerepelt, hiszen az előkelő negyedik helyen végzett a szlovákiai városok rangsorában. Az
is befolyásolta az eredményt,
hogy korábban rosszabb értékelést kapott Komárom, így
volt hova fejlődni.
Komárom a vizsgált pénzügyi-gazdasági szempontok
szerint jobban teljesít, mint az
országos átlag. Jó minősítést,
4,8-as összpontszámot kapott
az intézettől, miközben a 6-os
a legmagasabb érték. A város
adóssága is nagyot csökkent
tavaly – míg korábban 20
százalék felett volt az adósság
nagysága, tavaly ez 8,75 százalékra csökkent. Ez a folyamat

2017-ben is folytatódott, több
kölcsön törlesztése után 5,83
százalékra esett vissza az adósság.
Azon a listán, amelyen az
adósság abszolút nagyságát
vették figyelembe, Komárom
sokkal jobban áll a környező
városokhoz hasonlítva. 2016ban az egy lakosra jutó adósság 48 euró volt. Ez az összeg
egy dunaszerdahelyi lakosnál
200 euróra rúgott, miközben a
szomszédos, hasonló népességű Érsekújvárban 113 euró volt
az egy főre eső önkormányzati

adósság, Vágsellyén pedig 132
euró. Ez az összeg idén tovább
csökkent Komáromban.
Ezt a kedvező tendenciát a
nagy útfelújítás sem jelentősen
befolyásolja, amely beszállítói
hitel formájában valósult meg.
2018-ban 14,09, egy évvel később pedig 10,68 százalékon
lesz az adósság állománya a
mostani adatok alapján.
– A beszállítói hitel kapcsán
két fontos szempontot érdemes
leszögezni. A kamatszintek történelmi minimumon vannak,
így nagyon előnyösen sikerült

pénzforráshoz jutni, ráadásul
10 éves fixációval. Másodsorban a stratégián változtattunk.
Nem kátyúzásra költünk sok
ezer eurót, amivel az utak csak
kozmetikázva voltak, hanem
új utakra 10 éves garanciával,
mert így méltó körülmények
közé került 7 kilométer útszakasz. Nem elég évente pár száz
métert rendbe rakni a 105 kilométernyi útból, a komáromiak
minőségi változást érdemelnek
– mondta el Keszegh Béla alpolgármester.
vh

Kaposvárra került az idei Oláh György-díj

November utolsó hétvégéjén szervezték meg Komáromban a jubileumi XXV.
Nagy Károly Matematikai
Diáktalálkozót, amelyre az
egész Kárpát-medencéből seregletettek városunkba matematika szakos tanárok és
diákok.
A tartalmas előadásokkal
gazdagított háromnapos rendezvény főszervezője Fonód
Tibor matematika szakos tanár volt (társszervező: Selye
János Gimnázium, Ipari Középiskola), aki Keszegh István
ny. matematika-fizika szakos
tanártól vette át a találkozó
szervezését az idén. A megnyitó ünnepségen idén ötödik al-

kalommal adták át a 2013-ban
alapított Oláh György magyar
matematikai tehetség díjat. Az
idei díjazott Borbényi Márton
volt, aki az idén érettségizett
a kaposvári Táncsics Mihály
Gimnáziumban, jelenleg a
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem matematika
szakos hallgatója. A díjazott
felkészítő tanárai Tóthné
Berzsán Gabriella, Kubatov
Antal és Pósa Lajos voltak.
A díjat a díjalapítókból álló
kuratórium tagjai – Keszegh
István ny. matematika-fizika szakos gimnáziumi tanár,
Mészáros József nyugalmazott
gimnáziumi matematikatanár,
Oláh Györgyné, Oláh György

özvegye, és Tarics Péter matematikát tanító pedagógus, író,
újságíró, a díj kezdeményezője adta át Borbényi Mártonnak. A díj tárgyiasult formája:
Lipcsey György Munkácsy-díjas dunaszerdahelyi (Felvidék)
szobrászművész által készített
Oláh György-emlékérméje,
Oláh György saját kézírásával,
valamint díszmappába helyezett elismerő oklevél (benne
Oláh György fényképpel ellátott életrajza), könyvajándék
és 100 euró pénzjutalom.
Ezt a díjat 2013-ban alapították Oláh György felvidéki
magyar középiskolai matematikatanár tiszteletére, aki alapítója volt, majd húsz éven át

A díjazott Borbényi Márton
szervezte a Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozót, több
nemzetközi matematikaversenyt indított útjára a Kárpátmedencében.
O. V.

Matematika–fizika nap a Selye János Gimnáziumban
A
Cornides
István
Matematika–Fizika Emlékversenyt a komáromi magyar
tannyelvű gimnázium egykori és jelenlegi tanárai hívták
életre.
2001-ben a Selye János
Gimnáziumban a hetvenes
évek óta zajló szellemi diákviadalt Kalácska József javaslatára
Cornides Istvánról nevezték el
Cornides István Matematika–
Fizika
Emlékversenynek,
amelyen évente több felvidéki
és magyarországi középiskola diákjai négy kategóriában
vesznek részt. Iskolánk méltó

módon ápolja Cornides István
emlékét, hiszen egy tantermet
is elneveztek róla, és évente
versenyt rendezünk emlékére,
így Magdi néni, Cornides István özvegye a verseny jutalmazásán kívül a tanév végén
évente több tízezer forintos
Cornides-ösztöndíjat is adományoz a legjobb gimnazista
diáknak.
2017. november 24-én
délelőtt 9-től 13 óráig három
magyarországi – a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, a tatai
Eötvös József Gimnázium, a
budapesti Szent István Gim-

názium – és négy felvidéki középiskola – a dunaszerdahelyi
Vámbéry Ármin Gimnázium,
az ógyallai Építőipari Szakközépiskola, a komáromi Ipari
Szakközépiskola és a Selye
János Gimnázium – diákjai törték a fejüket a feladatok megoldásán. A versenyt
gimnáziumunk
igazgatója,
Andruskó Imre nyitotta meg,
majd dr. Radi Zsolt, fizikus,
a brünni TESCAN ORSAY
Holding projektmenedzsere
Cornides Istvánról, a verseny
névadójáról tartott rövid előadást. A példákat matematiká-

ból és fizikából iskolánk tanárai, Horváth Katalin és Szabó
Endre vezetésével állították
össze.
Délután az 1991 óta megrendezett XXV. Nagy Károly
Matematikai Diáktalálkozóra
került sor gimnáziumunk aulájában. Az idei rendezvény
24 előadásán mintegy 100
érdeklődő vett részt a Kárpát-medence minden tájáról –
például Debrecenből, Pécsről,
Zentáról, Szatmárnémetiből. A
találkozó vasárnap ért véget.
PaedDr. Králik Zsuzsanna
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Ércbe öltözötten itthon

Jókai Mór szobra a Kultúrpalota előkertjében városunk büszkesége és dísze.
Ahogy mondani szokás,
hajdani nagy történelmi események és a komáromiak
mindennapjainak tanúja az
eltelt évtizedek alatt. Sok-sok
emlék fűződik hozzá, nincs
komáromi, aki a belvárosban
járva legalább egy pillantással ne illetné Berecz Gyula e
remek alkotását és a Komáromba látogatók is rendre
felkeresik, megcsodálják.
Tuba János, Komárom országgyűlési követe Jókai Mór
temetésén 1904-ben búcsúbeszédében mondta: „Addig is,
míg ércbe öltözötten haza hívhatnánk, a viszontlátásra!”
Ezt követően 1906-ban indult először gyűjtés a szoborra,
de sikertelenül. 1914 nyarára
összegyűlt 16 000 korona már
elég lett volna, de a Szarajevóban történt merénylet után
minden pénzügyi alapot – így
az egyesületét is, hadikölcsönbe elvitte a vesztett háború. Új
gyűjtés indult volna 1932-ben,
de a gyűjtéssel kapcsolatos
bejegyzés feltételeit nem tudták teljesíteni, ezért sikertelen
lett. 1936 tavaszán indult el az
utolsó gyűjtés, és ekkor a Jókai
Egyesület úgy határozott, hogy
a szobor elkészítésére pályázatot írnak ki, melyen, ahogy akkor fogalmazták, szlovenszkói
szobrászművészek vehettek
részt, s ezek közül választotta
ki a szoborbizottság Berecz
Gyula szobrát. 1937. június
20-án megtörtént a szobor
alapkövének ünnepélyes elhelyezése a Kultúrpalota előtt.
A Jókai-szobor pályázat ki-

Könyvek az egyetemről, hogy könnyebben
teljenek az ünnepek a kórházban
A Selye János Egyetem rektora, Juhász György és a Selye
János Egyetem Könyvtárának igazgatója Egyházi Dóra, kezdeményezésére könyveket juttatott el a Komáromi Kórház
fekvőbeteg osztályainak. Meglátásunk szerint a legnehezebb
időszak a fekvőbetegek és azok családjai részére az, ha külön
kell tölteni az ünnepeket szeretteiktől. A kétszáz szépirodalmi mű adományozásával a betegek magányosan töltött óráinak tartalmasabbá tételéhez kíván hozzájárulni intézményünk. A könyveket a gyermekosztályra, az idegosztályra, a
belgyógyászati osztályra, a geriatriai osztályra, az onkológiai
osztályra és a radioterápiai osztályra juttattuk.

Örömöt szerzett a Mikulás

értékelése után Berecz Gyula,
amint 1937. augusztus 14-én
megkapta a megbízást, munkához látott, hogy elkészítse
a szobrot. Az agyagmintához
Meszlényi György komáromi iparos ült modellt, akinek
magas alakja, testtartása hasonlított Jókai Móréra. A szobor talapzata haraszti kőből,
Komáromi Viktor és Reicher
Miklós, komáromi kőfaragók
vezetése alatt készült, a bronzöntő munkát a prágai Anizcég végezte.
A szobor ünnepélyes leleplezésére 1937. november
28-án, tehát 80 éve került sor.
A krónikák szerint az avatásra
„ezrekre menő közönség gyűlt
össze”. A szobor mellett a komáromi szekeresgazdák bandériumának nyolc tagja állt
díszőrséget, mellettük álltak
a naszvadi lányok népviseletben, a kordont a szobor körül
a főgimnázium cserkészcsapata alkotta.
Az
ünnepi
beszédet
Jankovics Marcell mondta. Az

ünnepi beszéd után leleplezték a szobrot és Szíjj Ferenc, a
Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület akkori elnöke
beszéde után a koszorúerdő
Jókai Mór szobrát egészen a
bronzalakig beborította. Az
ünnepélyes avatásról minden
újság, még a budapestiek is
megemlékeztek.
A II. világháború eseményei nem kímélték a szobrot,
1946. április 30-án eltávolították és száműzték a Kultúrpalota előkertjéből. Később
– hivatalosan a Csemadok és a
Csehszlovák Írószövetség kezdeményezésére – 1952–ben
visszahelyezték a Kultúrpalota
elé, az eredeti helyére.
2017. november 28-án a
Duna Menti Múzeum és a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület szervezésében
koszorúzással
egybekötött
megemlékezésre került sor
a Jókai-szobor felavatásának
80. évfordulója tiszteletére. Az
emlékezés koszorúinak elhelyezése után a Kultúrpalota

dísztermében Mácza Mihály
történész előadása hangzott e,
Boráros Imre, Kossuth-díjas
színművészünk előadásában
Reményik Sándor: Templom
és iskola című verse, és Bullás
Mária Áldás című éneke hangzott el. Így tisztelegtünk az évforduló kapcsán.
Mi pedig, komáromiak, a
Jókai Egyesület tagjai továbbra is hűek leszünk Szíjj Ferenc,
akkori elnök a szoboravatásnál elmondott fogadalmához,
mely így hangzik:
„Mély megilletődéssel, hálával és tisztelettel veszem át
Jókai Mór szobrát a Jókai Egyesület nevében azzal a fogadalommal, hogy a Jókai Egyesület
mindenkor kegyelettel, féltő
szeretettel, büszkén és boldogan
fogja őrizni ezt a szobrot, mint
a szülőváros hálájának, a csehszlovákiai magyarság szeretetének és a magyar kultúra erejének fénylő dokumentumát.”

A városi Mikulás az idén sem feledkezett meg a nehezebb
sorsú családok gyermekeiről, ezúttal is édességet és vidámságot hozott magával. A Mikulást, az őt kísérő kis ördögöt és a
gyerekeket Stubendek László polgármester köszöntötte. A lányok-fiúk sok karácsonyi dallal, verssel, mesével kedveskedtek a Mikulásnak, szinte versengtek, hogy szerepelhessenek.
A Mikulás is mesélt a gyerekeknek, mégpedig egy mesebeli
tűndérről, majd szétosztotta a finomságokat rejtő ajándékcsomagokat.

Ilyet még nem láttunk városunkban
Kamion érkezett az iskolásokhoz, tele mikulás-csomagokkal. Először a Jókai Mór Alapiskolában, majd a Munka
utcai alapiskolában állt meg a nagy autó. Az ötletadók és
megvalósítói a Ruppenthal nemzetközi áruszállító társaság
munkatársai voltak. Rövid műsorral is készültek a gyerekek
és felnőttek nagy örömére a program elnyerte tetszésüket. A
társaság mukatársai a hátrányos helyzetű gyerekekre is gondoltak, saját költségükön készítettek számukra is csomagot.

A bóbitások is örültek
Az Eötvös utcai Bóbita óvodába is eljutottak a Mikulás
ajándékai. Bastrnák Tibor és segítői személyesen adták át a
csokimikulásokat a gyerekeknek. Immár tizenegy éve minden esztendőben – először polgármesterként, majd parlamenti képviselőként - valamennyi városunkbeli óvodába és
az alsótagozatos alapiskolákba visz ajándékot, két helyre pedig, ahol tagja az iskolatanácsnak, személyesen is elmegy. Így
történt ez most is: a gyerekek énekkel fogadták a vendégeket,
és elmondták azt is, hogy már nagyon várják a karácsonyt.

Dr. Keszegh Margit,
a Jókai Egyesület elnöke

A félkegyelmű – Bemutató a Komáromi Jókai Színházban
A Jókai Színház idei évadjának második bemutatója
Fjodor Mihailovics Dosztojevszkij: A félkegyelmű című
regényének színpadi adaptációja. A darabot Martin Huba
pozsonyi színész-rendező állította színpadra.
Dosztojevszkijnek csodálatos képessége van arra, hogy
bizonyítsa az egymásnak ellenszegülő nézőpontok igazságát.
Hiszen mindenkinek megvan a
maga igaza – a darabban, és az
életben egyaránt. A félkegyelmű pedig a mélységben rejlő
igazságok keresését nyújthatja
a nézőnek. Ez ragadta meg az
előadás rendezőjét.
– Minden igazság fejlődik. Fejlődik az emberiség, mi
magunk is fejlődünk – és az
igazságon ez a fejlődés nyomot hagy. Úgy gondolom, hogy
hasznos lehet, ha a nézőnek fel-

kínáljuk Dosztojevszkij érveit.
Íme, tessék, jöjjenek és nézzék
meg, mire jutottunk az igazság
keresésében – nyilatkozta Martin Huba rendező:
A mű társadalomkritikája, ahogy a főszereplő, Miskin
herceg szemén keresztül megmutatja a pétervári elit képmutatását, hazugságrendszerét,
éppen olyan erős, mint a főszereplők szerelmi négyszöge, melyben Miskin herceg a
krisztusi tisztaságot képviseli.
– Miskinnek tulajdonképpen az egész léte egy nagy igazság. Miskin talán az egyedüli
ember, aki nem játszik semmilyen szerepet. Úgy éli az életét,
ahogy az van, és rendkívül
őszinte. A dolgokat – szerintem
– pont úgy látja, ahogy azok
történnek – mondta el Szabó
Viktor színművész, Miskin
herceg megformálója.

Ennek
köszönhetően
látja meg a férfi Nasztaszja
Filipovnában, a kitartott nőben azt az asszonyt, akinek a
kezét és megbecsülését kínálja. Megmenteni azonban nem
tudja.
– Nasztaszja Filipovna
számára Miskin a megváltás
lenne, de nem lesz, mert tudja,
hogy Miskint is magával rántaná a mélységbe. És tudja, hogy
számára nincs más kiút, csak a
halál, és a pokol – mondta el
Holocsy Katalin színésznő, aki
Nasztaszja Filipovnát alakítja
a darabban.
Az előadásban a nézők
a színpadon ülnek, az éppen
nem játszó szereplők pedig
a nézőtéren. A két teret egy
megdőlt móló köti össze; a cselekmény kulcspillanatai ezen a
jelképes lejtőn játszódnak.
pa
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Bemutatták az Abigél című musicalt

A Selye János Gimnázium végzős diákjai december 4-én mutatták be Kocsák
Tibor–Szabó Magda Abigél c.
musicaljét a Komáromi Városi
Művelődési Központban. A
GIMISZ diákszínpad előadása már évek óta szerves részét
képezi a szalagavatói műsor-

Sportsikerek a Selye Gimnáziumban

nak is, a negyedikes diákok
minden évben egy musicalt
visznek színpadra. Idén a Szabó Magda emlékév alkalmából
esett a választás az írónő egyik
legismertebb regényét feldolgozó színdarabra.
A diákok az elmúlt három
hónapban keményen dolgoz-

tak, ennek viszont meg is lett
a gyümölcse. Az előadás jó
hangulatban zajlott, a diákok
beleélték magukat a szerepbe,
így egy rendkívül színvonalas
darabot láthattunk, amiért a
végzősök mellett köszönet illeti Bajkai Csengel Mónikát,
aki a rendező szerepét vállal-

Tíz akusztikus koncertet tartanak
a Tiszti pavilon dísztermében

A Komáromi Városi Művelődési Központ sikerrel pályázott és a Nemzeti Kulturális Alap által
patkapitány, Viola Eszter, Polétrehozott Hangfoglaló program keretében 2 millió forintot nyert tíz klubest megvalósításáralák Éva, (alsó sor:) Pongrácz
jelentették be sajtótájékoztatójukon Varga Anna, az intézmény vezetője, Csengel Mónika meEmma, Czibor Kinga, Uzsák
nedzser és Pézman Zoltán koncertszervező. A kezdeményezés célja a könnyűzenei értékek
Dóra, Bukovszky Orsolya,
megőrzése, a tehetségek felkarolása, a vidéki klubestek újjáélesztése, újszerű programok létHorváth Mónika, Talián Dorehozása. A támogatásból tíz akusztikus koncertet szerveznek a Tiszti pavilon dísztermében,
minika.
melyekre a diákok három, a felnőttek öt euróért vehetnek jegyet.
A gimnázium futsal csaAz első esemény december 20-án, szerdán este hat órakor kezdődik: ekkor Szűcs Krisztián
patát Jankulár Tamás, Szabó
zenész, a Heaven Street Seven frontembere, a Budapest Bár énekese és Szálinger Balázs kölRichárd, Benyó Donát, Nagy
tő közös estjét láthatjuk. Január 13-án a népszerű Ladánybene 27 „Csendes-ülős-elbeszélős
Dávid, Záborský János, Beke
koncert” címmel tart ősbemutatót. A további programokról természetesen tájékoztatjuk olZsolt, Gál Márk, Farkas Csaba,
vasóinkat.
Mézes Péter, Vörös Csanád és
Hallman Gergely alkották.
Gratulálunk a diákoknak
és felkészítő tanáraiknak – dr.
Horváth Fél Szilviának és dr.
Páratlan számú csapat
Gyurenka Istvánnak –, és tonevezett be a városi futsal
vábbi sok sikert kívánunk!
liga küzdelmeibe, ezért a 11.
Vajányi Orsolya
évfolyam egyes fordulóiban
mindig egy csapat szabadnapos lesz. Általában az előző
évekből már ismert csapatok
jelentkeztek újra, viszont érdekességnek számít Nagysziget csapatának nevezése.
Ehrenberger Erik ismét
magára vállalta a főszervező
szerepét, és elmondta, hogy
a bajnokság egészen február
25-ig tart, minden vasárnap,
de két esetben szombaton is,
délután 14 órai kezdetekkel. a futsalbajnokságot tökéletes tés. A szurkolók a szervezők
Az említett időpontig azért téli felkészülésnek, plusznak facebook oldalán tudják köA gimnázium fiú asztalitenisz csapata (balról jobbra)
kell befejeződnie a bajnok- tartja a résztvevő játékosok vetni a mérkőzések időpontjaBugár Dávid, Kovács Álmos és Téglás Gyula
ságnak, mert március elején számára a tavaszi idény előtt. it, menetrendjét.
A tavalyi Bauring –
Remekeltek a gimnazista asztaliteniszezők megkezdődik a tavaszi, kinti A sportcsarnokba látogató néBarracuda
döntőben szoros
zők
számára
pedig
jó
időtölfociidény.
Megjegyezte,
hogy
Ez év novemberében ren- a 3. helyet szerezték meg. A
Decemberben rendezték
meg a középiskolai lányok kosárlabda-, illetve a középiskolás fiúk futsal-bajnokságának
járási fordulóit, melyeken a
komáromi Selye János Gimnázium csapatai is részt vettek.
Diákjaink keményen készültek a megmérettetésekre, amit
gimnáziumunk elért eredményei is tükröznek. A lányok
csapata a dobogó legfelső fokára állhatott fel, míg a fiúk
nehéz küzdelemben a 3. helyet
szerezték meg.
A lányok csapata (a képen
balról – felső sor:) Pálmay
Anikó, Jakab Adrienn, Bában
Laura, Kocskovics Kitti – csa-

dezték meg az asztaliteniszbajnokság járási fordulóit, melyen a komáromi Selye János
Gimnázium is részt vett. Csapataink keményen készültek a
megmérettetésre, melyet gimnáziumunk elért eredményei
is tükröznek.
A lányok csapata a dobogó legfelső fokára állhatott fel,
míg a fiúk nehéz küzdelemben

ja magára már hosszú évek
óta. Idén segédjei Pavlovič
Petra koreográfus és Pálinkás
Andrássy Zsuzsanna korrepetitor voltak.
A musicalt a nap folyamán
a gimnázium diákjai, este hét
órai kezdettel pedig a szélesebb
közönség tekinthette meg. Iskolánk igazgatója, Andruskó
Imre köszöntötte a megjelent
vendégeket: Stubendek Lászlót, Komárom város polgármesterét, dr. Becse Norbertet,
Nyitra megyei képviselőt és
Tárnok Magdát, a gimnázium
szülői szövetségének elnökét.
A jövő év januárjában további négy előadásra kerül sor
a komáromi, illetve környékbeli alap- és középiskolák diákjai,
valamint a nagyközönség számára. Részletes információ a
Komáromi Városi Múvelődési
Központban.
Vajányi Orsolya

Tizenegy futsal csapat rajtolt el a bajnoki címért

lányok csapatát Majtán Flóra (II.C), Szigeti Fanni (II.A),
Szabó Csilla (II.C) és Édes Lili
(IV.A), a fiúk csapatát Kovács
Álmos (IV.D), Bugár Dávid
(II.N) és Téglás Gyula (I.C)
alkották.
Gratulálunk a diákoknak,
és további sok sikert kívánunk!
-orsolya-

küzdelem után a Bauring csapata ötödször hódította el a
bajnoki címet. Menet közben
kiderül, hogy lesz e más jelölt
a bajnoki trónra?
KG
Karol Scholtz felvétele

Legkisebb kosarasaink is versenyben vannak

A BK Junior kosárlabda
klub tavaly óta már önálló
klubként működik. Az ifjúsági korosztályok felkészítése és
versenyben való szerepeltetése
a cél, a fiatalabb majd idősebb
A gimnázium lány asztalitenisz csapata: Majtán Flóra, diákok mini-ligáján át egészen
a kadett, és junior korosztáSzigeti Fanni, Szabó Csilla és Édes Lili

lyig. Újabban a korosztályos
felkészülések időszakát még
lejjebb vitték a klubban, és az
ún. mikroligában valóban a
legkisebbek, az alapiskola 8-10
éves kis nebulói ismerkednek
a játék alapelemeivel. Sőt, torna rendszerben versenyben is

vannak Nyugat-Szlovákia hét
városának hasonló korú gyerekeivel. Itt a csapatokban lányok is szerepelnek. Gyurícsek
Attila, a kicsik edzője elmondta, hogy a mikroligában ugyan
jegyzik az eredményeket, de
nem ez a fontos, hanem a játék

és a versenyzés öröme, a tapasztalatszerzés. Három perces játékidő után cserélődnek
a gyerekek, így mindenki kap
játék lehetőséget. A mikroliga
a kezdet, majd a mini ligában
már versenyszerűen folytatódik minden. Legutóbb a
komáromi hármas tornán a
hazai, a szeredi és pozsonyi /
Károlyfalu kosaras csemetéi
küzdöttek meg egymással. Az
edző megjegyezte, hogy jelenleg zömmel a Komenský
és az Eötvös utcai alapiskola
tanulói szerepelnek a csapatban, de a többi alapiskola
3-4. évfolyamaiból is várják
az érdeklődőket. Jelentkezni,
és a kontaktust megtalálni a
bk.juniorkomarno facebook
oldalon lehet.
K.G.
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KFC: tavaszi célunk a bennmaradás kiharcolása!

Az idén negyven évi várakozás után sikerült a KFC
csapatának kiharcolnia vis�szajutást az országos második vonalba.
Csakhogy az indulásnál
minden összeomlott a klub
háza táján, szétesett a csapat, a
feljutó keretből csak négy játékos maradt. Kapkodva kellett
játékosok után nézni, állandóan változott a csapat összetétele, nem volt összhang, rossz
volt a teljesítmény, a bajnokság
első tíz fordulójában nagyarányú vereségeket szenvedett el
a lila-fehér gárda (2 győzelem,
1 döntetlen, 7 vereség). Főleg a
védelem állt gyenge lábakon,
hiszen ezen a tíz összecsapáson 40 gólt rúgtak az ellenfelek
a komáromiak kapujába.
A góllövéssel már nem
volt akkora gondja a csapatnak, csatárai meglehetősen
jól teljesítettek. Egyértelmű,
hogy tavaszra a védelmet kell
nagyon megerősíteni ahhoz,

A Komáromi Sakk Klub „A” csapata az 1. liga nyugati csoportjában harmadik fordulójában a TŠŠ Trnava MŠK Sereď
összeállítású csapatot fogadta, akik 6:2 arányú verességet szenvedtek el sakkozóinktól, és keserű szájízzel távoztak. A pontokat szerezték: Jakab Béla, Szegi Tamás, Bottyán Péter, Szűcs
Vlagyimir,Vörös Gellért – mindannyian 1-1 pontot. Jóba Árpád
és Molnár Ernő pedig 1/2-1/2 pontot szereztek.
Novemberben beindult a bajnokság a 4. ligában is, ahol a
Komáromi Sakk Klub „C” és „D” csapata versenyez. A „D” csapat a bajnokság 2. fordulójában Zselízre látogatott, ahol nem
várt, 5:3 arányú vereséget szenvedett. Pontszerzők voltak: Bot�tyán Péter és Kubovics Levente 1-1 pont, valamint Füri Ferenc
és Vörös János 1/2-1/2 pont.

hogy remény maradjon a
bennmaradás kiharcolására. A
téli szünetben tehát lesz dolga
a klubvezetésnek, meg kell oldania a gondokat, hogy tavas�szal egy ütőképesebb csapat
vágjon neki a folytatásnak.
A tízedik fordulóig szenvedett a csapat, utána kezdett
valamelyest talpra állni, és a

következő hat fordulóban kilenc pontot gyűjtött össze. A
16. pont megszerzése az őszi
idény végén a 15. helyet jelenti a táblázatban. A középmezőnytől csak 2-3 ponttal van
lemaradva a KFC csapata, és
ez azért biztató a folytatást tekintve. A 15. fordulóban hazai
pályán Vágújhely ellenében a

A szlovák sakkbajnokság 4. ligájában az 1.forduló elhalasztott csatáját vívta a közelmúltban a Komáromi Sakk Klub „C” és
„D” csapata. Az erősebb sakkozókból álló „C” csapatnak sikerült
a párharcban – tegyük hozzá teljesen megérdemelten – 51/2 :
21/2 arányban győznie. A „C” csapat pontszerzői: Jóba Árpád,
mi csapatunk volt az esélyes, Gróf István mérnök, Viczencz Péter, Dolník Máté mindannyian
de végül az ellenfél győzött 2:1 1-1 pont, valamint Jakab Béla, Rosinska Mária és Uhrin Milan
arányban, és ezt a vereséget, az 1/2-1/2 pont.
A 2. liga B csoportjában, a 3. és 4. fordulóban (november
elúszott három pontot nagyon
nem tudta megemészteni a 25-26.) volt érdekelt a KŠC „B” csapata. Az eredmények: szomhazai szurkolótábor. Ez a há- baton az ŠO Lehota pod Vtáčnikom sakkozóit sikerült 6,5:1,5
rom pont elég lett volna ah- arányban legyőzni. Pontszerzők voltak: Molnár Ernő, Jakab
hoz, hogy a KFC a 10. helyen Béla, Vörös Gellért, Jóba Árpád és Gróf István mérnök – 1-1
pont, valamint Balogh Péter, Goth Gábor és Viczencz Péter –
teleljen.
Keresztényi Gábor 1/2-1/2 pont. A vasárnapi 4. fordulóban újra sakktáblához ült
Berza István mérnök, aki a fiatal sakkozókból álló csapattal 5:3
arányú győzelmet arattak az ŠK Prievidza sakkozói felett. Ezzel
a biztos győzelemmel az első helyen álló Bátorkeszi csapat mögött, a második helyet foglalják el a táblázaton. Gratulálunk!

Új elképzelések röplabdásaink háza táján

A VK Spartak UJS Komárom férfi röplabda csapata az
elmúlt bajnoki évadban, az
extraligában a hetedik helyen
végzett, ami a korábbiakhoz
képest a leggyengébb szereplés volt a legmagasabb osztályban. Igaz, közben a Szlovák Kupában azért ott voltak
az első négyben. Folytathatták volna, de az idén nem jelentkeztek be az extraligába.
A versengést az I. ligában
folytatják. Miért, mi az oka,
erről faggattam a klub menedzserét, Ferencz Lászlót:
– Sajnos, ennek anyagi okai
voltak. Felmérve a helyzetet
döntöttünk úgy, hogy egy lépést
teszünk hátra, minden erőnkkel
az utánpótlásra összpontosítunk, hogy aztán a kinevelt hazai játékosokkal ismét visszatérjünk a legmagasabb osztályba.
Ez a koncepcióváltásunk célja.
Prioritásaink között mindig ott
szerepeltek a fiatalok, most ezt

Komáromi sakkhírek

a bázisépítést emeltük fel még
magasabb szintre.
Korábban is mindig voltak
jól teljesítő ifjúsági csapataink,
de a folytatásba a legfiatalabb
kezdő korosztályokat is bevonjuk. Szlovákiában egyedülállóként beindítottuk az alapiskolás,
a 2006 előtt született gyerekek
regionális csapatbajnokságát. A
bajnokság neve Mini Open For
Cids. Ennek a versengésnek a
kabalája egy kenguru, rajta lesz
minden résztvevő mezén. Ebbe
a bajnokságba szinte minden
komáromi alapiskola benevezett, de a már zajló versenyben
ott vannak Szentpéter, Újgyalla,
Gúta, Csallóközaranyos és
Dél-Komárom kis csapatai
is. Klubunk az országos mini
bajnokságban két-két korosztályos diák csapattal is szerepel,
de összességében hét csapattal
vagyunk érdekeltek országos
szinten. Itt jegyzem meg, hogy
diákcsapataink az első helye-

ken állnak csoportjukban, és
nagy valószínűséggel bejutnak
az országos döntőbe.
Nagyon komolyan szem
előtt tartjuk az edzőképzést,
ami eddig komoly hiány volt.
Legutóbb három új edzőnk

fejezte be a tanfolyamot, akik
Jobbágy Lajos edző hathatós
vezérletével már dolgoznak
a csapatoknál. Ezen a téren
továbbra sem állunk le. Munkánk egy hosszú távú terv része,
a fiatalokat akarjuk felhozni
egy olyan szintre, hogy majd
Komárom színeiben, az extraligában is megállják a helyüket.
Ezek nem elérhetetlen célok.
Vannak támogatóink, elsősorban a Selye Egyetem, a város
önkormányzata, és bizonyos
vállalkozói réteg, akiknek nagyon hálásak vagyunk ezért.
Egy gondolattal visszatérve
I. ligás férfi csapatunk szereplésére megjegyezném, hogy mind
saját nevelésű játékos, a csapat
átlagéletkora 19,5 év, és a nyugat-szlovákiai bajnokság őszi
alapszakaszának végén a tabella élén áll a csapat.
keri

Az 1. liga nyugati csoportjának 5. fordulójában nagyarányú
győzelem született, az ŠK Strelec Devínska Nová Ves ugyanis 7:1
arányú vereséget szenvedett sakkozóinktól. Pontszerzők voltak:
Molnár Ernő, Jakab Béla, Szegi Tamás, MUDr. Kukel Imre (FM),
Bottyán Péter és Jóba Árpád – 1-1 pont, valamint Cibicková
Zuzana 1/2 pont.
Az 1. liga nyugati csoportjának 6. fordulójában a nyitrai AŠK
Trogar csapata ellen 4,5: 3,5 arányú győzelmet arattak a komáromi sakozók. A pontokat MUDr. Kukel Imre és Jóba Árpád (1-1
pont), valamint női sakk-nagymesterünk (WGM) Cibicková
Zuzana, Molnár Ernő, Jakab Béla, Szegi Tamás és Ballag Gergely
(1/2-1/2 pont) szerezték. A komáromi csapat 10 ponttal jelenleg
az ötödik helyet tudhatja magáénak a táblázaton.
A szlovák sakk-bajnokság 4. ligájának 3. fordulójában mindkét komáromi csapat nem várt sikert ért el, mindkét csapat 6:2
arányban győzte le ellenfelét. A Komáromi Sakk Klub „C” csapata Bátorkeszi „C” csapata felett aratott győzelmet. Pontszerzők voltak: Molnár Ernő, Jakab Béla, Jóba Árpád, Gróf István
mérnök és Viczencz Péter (1-1 pont) és Goth Gábor, Gyuricsek
Ádám, Gyurenka Ádám (1/2-1/2 pont). A Komáromi Sakk Klub
„D” csapata jó teljesítménnyel az MŠK Šachy csapatát győzte le.
A pontokat Bottyán Péter, Gyurícsek Szilárd, Bottyán Zsófia,
Bottyán Marcel (1-1 pont) és Füri Ferenc, Gyurcsis Károly (1/21/2 pont) szerezték.
Vörös János

Ifjú birkózóink az ausztriai Mikulás kupán sem okoztak csalódást
Az Union Ringerclub
Seefestspiele
Mörbisch
Steinbrunnban
harmadik
alkalommal rendezte meg
a Nemzetközi Gyermek és
Diák Kötöttfogású Birkózóbajnokság Mikulás kupáját,
melyre meghívást kapott a
komáromi Spartacus Birkózó Klub csapata is. A nemzetközi megméretettésen összesen hat ország, 180 birkózója
vett részt.
A Csóka Krisztián és Lakatos Attila vezette ifjú birkózók csapata Ausztriában sem
vallott szégyent, hiszen méltóképpen képviselték városun-

kat és a komáromi birkózást.
Az ifjú birkózók remek teljestményt nyújtottak, amelyet az
egyéni versenyben született
eredmények is igazolnak.
A serdülők 2002-2004-es
korosztályának 41 kg-os súlycsoportjában Lakatos Imre a
második helyen végzett, Nagy
Nikolas a 45 kg-os súlycsoportban a harmadik helyet szerezte meg és Velsicz Richárd,
az 50 kg-os súlycsoportban a
második helyen végzett. Gratulálunk!
A dobogós helyezett birkózóink Nagy Nikolas, Lakatos
JUDr. KÚR Károly,
a Spartacus Birkózó Klub Imre és Velsicz Richárd edzőik Lakatos Atila és Csóka Kriszelnöke tián társaságában.
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Kedves Jutka,

OSZTÁLYOZZUK A HULLADÉKOT!

szeretném Neked megköszönni az
együtt eltöltött csodaszép 28 évet,
melyet jóban-rosszban, szeretetben, megértésben éltünk át – és
remélem – ez még sokáig így lesz.
Isten és a Te ajándékod a három
gyermekünk. Kívánom önmagunknak, gyermekeinknek és az
egész családnak, hogy egészségben, boldogságban, hűségben töltsük el az elkövetkező éveket.
Szerető férjed János

Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja Önökkel, hogy a
háztartási hulladék egyes öszetevőinek (papír, műanyag palackok, üveg, zöldhulladék) szelektív gyűjtése a családi házas
övezetekben a következő időpontban folytatódik:

2018 január 01. – 2018 január 05. között

Újszülöttek

Janicsek Bella, Párkány; Samu Noémi, Komárom; Kava Marcell,
Párkány; Balázs Bence, Ekel; Pravda Dávid, Komárom; Nágelová
Emily Hajnalka, Bátorkeszi; Baloghová Bianka, Csallóközaranyos;
Viczena Ábel, Pat; Kondé Noel, Vágselye; Csicsó Fanna Júlia,
Marcelháza; Jadaa Zaid, Komárom; Miklovič Richard, Nyitra;
Czibor Sarolta, Marcelháza; Lakatos Sebastián, Harcsás; Tóth
Sebastián, Komárom; Kasnyik Kristóf, Komárom; Szabó Noel,
Gúta; Németh Lea, Naszvad; Izsák Dominik, Lakszakállas; Santúr
Dorina, Komárom; Farkas Liza, Keszegfalva; Orbán Róbert, Érsekújvár; Lévardy Nikolas, Párkány; Palo Zara, Bátorkeszi; Domonkos Benett, Bátorkeszi; Maricsek Fábián, Bény; Opálková
Viktória Vanessa, Marcelháza; Botlik Vivien, Komárom; Cingelová
Vivien, Gúta; Korčeková Nataša, Štrba; Kuchár Matúš, Komárom;
Miškufová Laura, Pozsony; Kamanca Elina, Párkány; Plavcová
Adela, Ifjúságfalva; Szabó Grape Anna, Szentpéter; Takács Péter,
Felsőszeli; Juhás Juraj, Szőlős; Machata Márk, Ekel; Horváth Viktória Eszter, Érsekújvár; Bese Lorena Scarlet, Perbete; Dolezsa Csaba,
Naszvad; Görözdi Dávid, Gúta; Zlatinsky Lukáš, Érsekújvár; Fazekas Ádám, Párkány; Varga Lucia, Ógyalla; Belány Benedek, Bálvány;
Sárközi Dorina, Komárom; Pastorek Filip, Ógyalla; Gőgh Orsolya,
Fűr; Buús Milan Márk, Komárom; Mészároš Matej, Rastislavce;
Szép Alex, Nemesócsa; Kiss Eszter, Gúta; Palacková Olívia, Komárom; Ferenczi Olívia, Muzsla; Derján Nóra, Komárom; Varga Nóra,
Csallóközaranyos; Hatyina Izabella, Búcs; Tölli Fanni, Komárom;
Ďurčovič Dávid, Hetény; Dudák Kevin Nolen, Komárom; Horváth
Jonatán, Komárom; Cserge Matias, Ógyalla; Nyers József Dániel,
Komárom; Lakatos Ádám, Marcelháza; Vojna Leonard, Érsekújvár; Černák Ladislav, Surány; Partová Tamara, Imely; Inczédi Kitti,
Bogya; Csóka Pavol, Marcelháza; Fábrik Dániel, Komárom; Pataki
Márk, Ekel; Runa Alexander András, Ógyalla; Mészáros Sofia, Kürt;
Oláh Emese,Virt; Kotoláči Áron, Szalka; Németh Flóra, Gúta

Házasságot kötöttek

Szemben önmagammal

A fenti címen nyílt meg Kopócs Tibor festőművész jubileumi kiállítása december 15-én a Limes Galériában. A Pro Arte
Danubií – Duna Mente Művészetéért polgári társulás szervezésében tartott megnyitón Szakolczay Lajos művészeti író méltatta a komáromi művész több évtizedes, alkotásokban gazdag
munkásságát. A művészetet pártoló közönség 2018. január 31-ig
naponta 10-től 14 óráig tekintheti meg a tárlatot a Ferencesek
utcájában található Limes Galériában.

Mimoriadna vianočná predajná akcia
120 l zberných nádob na komunálny odpad

Len v decembri 2017 si môžete zakúpiť
zbernú nádobu u nás

za akciovú cenu 25 eur
Különleges karácsonyi eladási akció
120 literes kommunális hulladéktárolókra

Csak 2017 decemberében vásárolhat nálunk
kedvezményes áron 120 l kommunális tárolót

25 euróért

Czibula Ádám és Kiss Klára

Elhunytak

A 84 éves Takács Mária, Komárom; a 86 éves Czita Erzsébet,
Nagykeszi; a 74 éves Papp Ferencz, Dunamocs; az 58 éves Žilinsky
Ondrej, Keszegfalva; a 62 éves Hencz Eszter, Marcelháza; a 89 éves
Gaborek Etel, Komárom; a 87 éves id. Fitos Árpád, Komárom; a
84 éves Jankó Imre, Komárom; a 46 éves Czibor Ferenc, Hetény;
a 62 éves Tóth András, Komárom; a 85 éves Sándor Gabriel,
Zsitvatő; a 76 éves id. Krén Ferenc, Marcelháza; a 63 éves Šoóš
Gabriel, Dunaradvány; a 60 éves Kacz Ida, Komárom; a 79 éves
Szabó Sándorné szül. Brúder Mária, Bátorkeszi; a 90 éves Varga
Anna, Komárom; a 81 éves Szalai Irén, Hetény; a 74 éves Gál Sándor, Marcelháza; a 68 éves Nagy Ferenc, Dunaradvány; a 82 éves
Pallyová Rozália, Komárom; a 71 éves Balogh Mária, Komárom; a
87 éves Varga Judit, Komárom; a 78 éves Botjh Ján, Komárom

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékeztünk november 29-én
édesanyánkra

PUSKÁS Irénre,

halálának 1. évfordulóján.
Lányai Alica és Iveta családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS

„Mindig itt vagy velünk, mégis oly távol,
Mi tudjuk csak igazán, mennyire hiányzol.
Gondolunk rád a nap minden percében,
Drága emléked örökké őrizzük szívünk mélyében.“
Fájó szívvel és soha nem múló szeretettel emlékezünk december 26-án a szeretett
édesapára, fiunkra és testvérre

HOLDERIK Gáborra

halálának 3. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették szenteljenek
neki egy néma pillanatot.

120 l

Kontakt: Clean City Komárno,
Vnútorná okružná 53, email:
cleancitykomarno@gmail.com
Telefón: 035/7713 003

Apróhirdetés
l Eladó borospince Szentpéterren, 330 tő szőlővel. Tel.:
0908/179 051.
l Bérbe adó január 1-től üzlethelyiség 70 m2 (mellékhelyiséggel) a Kis ér utcában. Jelenleg cukrászdaként működik, de
műhelynek is használható. Tel.:
0948/307 237.
l Eladó felújított garzon a Víz
utcában. Tel.: 0950/790 633.
l Eladók új vasregálok - Tepo
Servis. Tel.: 035/7702 780,
0911/705 087.
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 felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikkeket. Állandó
ügyfeleinknek hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás
hétköznap. 9.00-18.00. óráig.
Tel.: 0915 389 405.

MEGEMLÉKEZÉS

„Nem az a fájdalom, amelyből könnyes a szem,
hanem amelyet a szívünkben hordozunk
némán, csendesen.“
Fájó szívvel emlékezünk december 23-án

KOSZTOLÁNYI Andorra

halálának 15. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek velünk együtt ezen
a szomorú évfordulón.
Emlékét őrző szerető családja

A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a megadott
időszakban a hét azon megszokott napján tegyék ki házuk
elé, amelyik napon a hulladékszállító járművek az Önök utcájából elszállítják a hulladékot.
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
közterületre kihelyezni tilos!
Fontos tudnivalók: Háztartásonként maximum négy zsák
igényelhető havonta (a kihelyezett zsákok mennyiségétől
függően). Komárom Város 2016/9-es számú általános érvényű rendelete alapján a zöldhulladékot elsődlegesen komposztálni kell a zöldhulladék keletkezésének helyszinén! A
komposztált zöldhulladék kiválóan alkalmas a pázsit és a
kert talajminőségének javítására. A háztartási hulladék szelektált összetevői térítésmentesen leadhatók a Harcsási úton
üzemelő gyűjtőudvarban is (nyitvatartási időpontok: keddtől péntekig 10.00-18.00 ó., szombaton 8.00-12.00 ó., hétfőn
és vasárnap zárva)
Információk: Komáromi Városi Hivatal, Városüzemeltetési
osztály, tel.: 035/28 51 362.

Hulladékelszállítás a karácsonyi ünnepek alatt

A Komáromi Városi Hivatal illetékes osztálya ezúton is értesíti a polgárokat a hulladékelszállítás időpontjairól a karácsonyi ünnepek idején:
2017 december 25., hétfő (1. ünnep) a megszokott módon,
2017 december 26., kedd (2. ünnep) a megszokott módon,
2018 január 1. (újév - hétfő) helyett az elszállítás egy nappal
korrábban, 2017 december 31-én (vasárnap) történik a hétfői ütemterv szerint.

MÚZEUMI FELHÍVÁS

Az I. világháború komáromi vonatkozású
anyagait gyűjtik egy csokorba
Az első világháború utolsó centenáriumi évében a dél-komáromi
Komáromi Klapka György Múzeum
kiállítást rendez a „Komárom, komáromiak, komáromi alakulatok az első
világháborúban” címmel. Foglakozunk
a helyi alakulatokkal, a komáromi katonákkal, a hősi halottakkal és azokkal,
akik visszatértek, a mindennapi élettel
– itthon és a fronton egyaránt.
Kérjük, keressenek minket, ha a témában bármiféle
anyaggal (dokumentumok, fotók, egyenruhák, kitüntetések
stb.) és adattal (visszaemlékezések, naplók) rendelkeznek,
vagy fogadják a Múzeum előzetesen egyeztetett kutatóját,
hogy mind teljesebben tudjuk bemutatni a kiállításban és a
hozzá kapcsolódó kötetben a Nagy világégés komáromi és
Komáromhoz kötődő emlékeit.
Keresse a Múzeum munkatársait és a helytörténeti kutatókat: Számadó Emese múzeumigazgatót: 34/344-697;
0620 619-1102; emese@jamk.hu; Turi Zsolt helytörténészt:
0670/4594828; turi.zsolt@freemail.hu; Márkiné Tárnok
Eszter helytörténeti gyűjtőt: 0620/3341272; esztertarnok@
citromail.hu; Pokornyi Gábor történészt: 34/344-697; 06 30
2406317; pokornyi.gabor881@gmail.com.
A jelentkezéseket 2018. február 28-ig várjuk!
Köszönettel: a szervezők

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékeztünk halálának 5. évfordulóján a drága édesanyára, nagymamára,
dédnagymamára és anyósra

CSEH Juditra,

aki 2012. december 3-án távozott szerettei
köréből.
Emlékét örökké őrző családja
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2017. december 20.

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

„Ne hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson,
hanem a szívetekben legyen KARÁCSONY.”
(Szilágyi Domonkos)

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben,
egészségben gazdag,
boldog 2018-as új eszendőt kíván

a komáromi Klapka Vigadó.
Köszönjük a 25 év alatt tett látogatását minden Kedves Vendégünknek!

Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

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

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

0903 887 980

Každý zákazník dostane od nás

kávu zadarmo

Minden ügyfelünknek

ingyen kávé

