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Alapítva 1849-ben

Komárom városa 2017 
őszétől részese Gyula város 
testvérvárosi projektjének. 
Az „Európa a polgárokért” 
programban meghirdetett 
pályázattal Gyula Város Ön-
kormányzata „Hálózat a tár-
sadalmi vállalkozások sike-
rességéért” címmel indított 
útjára egy programsorozatot, 
amelynek célja a társadalmi 
vállalkozások széleskörű be-
mutatása.

A társadalmi vállalkozá-
sok – mint bármelyik egyéb 
vállalkozások – szolgáltatá-
sokat nyújtanak, de számuk-
ra nem a profit az elsődleges, 
hanem az, hogy megoldást 
találjanak a társadalmi prob-
lémákra. Céljuk a fenntartható 
fejlődés elősegítése, amelyet 
innovatív módszerek haszná-
latával érnek el. Működésük 
lényege, hogy piacképes szol-
gáltatásokat nyújtsanak, vagy 
jól értékesíthető termékeket 
állítsanak elő, de nem kizáró-
lag profitszerzési céllal.

A társadalmi vállalkozá-
sokra térségünkben is számos 
jó példa létezik, ezek bemuta-
tására ad lehetőséget a prog-
rambemutató sorozat komá-

romi konferenciája, amelyet 
március 3-án tartanak a a 
Tiszti Casino dísztermében.  A 
konferencia betekintést nyújt 
a szociális vállalkozások mű-
ködésének jogi hátterébe és 
bemutatnak hasznos gyakor-
latokat is. 

Gyula város projektjének 
rövid és hosszú távú céljai kö-
zött szerepel, hogy párbeszéd 
alakuljon ki a társadalmi vál-
lalkozások, valamint a város-
ok vezetői között, és az, hogy 
erősödjenek a testvérvárosi 
kapcsolatok.

E célok elérését szolgálják 
a nemzetközi konferenciák 
és egy mobil-applikáció fej-
lesztése is, amelyet a pályázati 
hírek, aktualitások, illetve a 
konferenciasorozat kommu-
nikációjára fejlesztettek ki. Az 
applikációban megtalálhatók a 
rendezvények helyszínei, GPS-
koordinátái, így a résztvevők 
könnyedén megtalálhatják a 
helyszíneket. Továbbá megta-
lálhatók benne az időpontok, 
megtekinthetőek a rendez-
vénysorozat képgalériái és a 
rendezvényhez kapcsolodó 
Facebook-oldal is integrálva 
lett az applikációban            vh

Február 18-án városunk 
neves szülötte, Jókai Mór 
születésnapján, néhány órára 
az összmagyarság kulturális 
fővárosává vált Komárom: itt 
került sor ugyanis a Magyar 
Széppróza Napja nyitó ren-
dezvényére.

Az erről szóló döntést a 
Magyar Írószövetség hozta, 
a rendezők pedig a pozsonyi 
Magyar Intézet, a Duna Menti 

Múzeum és a Jókai Közműve-
lődési és Múzeum Egyesület 
voltak. Az esemény a Jókai-
emlékkiállításon felvonultatott 
ereklyék bemutatásával kez-
dődött, ahol Csütörtöki József 
múzeumigazgató köszöntő 
szavai után Mácza Mihály 
történész kalauzolta az ér-
deklődőket. Az emléktárgyak 
között volt az a selyemszalag 

A Magyar Széppróza Napja

Jókai emléke előtt tisztelegve

Programbemutató konferencia 
a társadalmi vállalkozásokról

(Folytatás a 2. oldalon)

A Magyar Széppróza Napja nyitóünnepségének résztvevői 
a Zichy palotában. Balról jobbra: Stubendek László polgár-
mester, Dr. Keszegh Margit, a Jókai Közművelődési és Múzeum 
Egyesület elnöke és Csütörtöki József, a Duna Menti Múzeum 
igazgatója.                                                 Foto: komaromonline.sk  

Másfél éve vette át a par-
kolási rendszer kezelését a 
város járulékos szervezete 
a Comorra Servis. A tíz év 
utáni váltás jóval előnyösebb 
feltételeket hozott a város-
nak, duplájára növekedett a 

városnál maradó bevétel. 
2016 októberében járt le a 

korábbi szolgáltató szerződése 
a várossal, amely a parkolási 
rendszert üzemeltette. Több 
éven keresztül a bevétel ne-
gyede maradt a városi kasszá-

ban, majd pár évre a feltételek 
módosultak, a szolgáltató fix 
költségei melletti összeg ma-
radt a városnak, ami nem ho-
zott nagy változást. 

2016 év végén a Comorra 
Servis vette át a rendszer mű-
ködtetését, amelynek a korábbi 
szolgáltató is besegít a szakmai 
részben. A költségek viszont 
jelentősen csökkentek, javult a 
parkolási fegyelem, így a város 
bevétele a duplájára emelke-
dett. Míg korábban a bevéte-
lek csupán negyede maradt a 
városi kasszában, mostanra ez 
az arány megközelíti a kéthar-

madot. 
A képviselők által jóvá-

hagyott érvényes határozat 
értelmében a bevételt külön 
számlán kell vezetni a járulé-
kos szervezetnek és kötelező-
en vissza kell forgatni a városi 
közlekedéssel kapcsolatos ki-
adásaira. A Comorra Servis 
átvállalta az útjelzések festé-
sét és éves újítását, továbbá a 
útjelzőtáblák kihelyezését. Egy 
multifunkciós autót is besze-
reztek, amivel az utak téli és 
nyári karbantartásában segí-
tenek.
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Nagyobb összeg marad a városnál a parkolásból

Az idei évben tovább emelkedik 
az az összeg Komáromban, amelyet az 
önkormányzat a sportra költ. A hagyo-
mányos pénzcsomagokon kívül idén a 
létesítmények javítása, és a komáromi 
sportolók támogatása a kiemelt cél.

Az év első testületi ülésén a képviselők 
döntöttek a sporttámogatásokról. Az idei 
évben újra emelkedett a sporttámogatá-
sok összege, 268 ezer euró jut erre a célra, 
amelyre 33 klub pályázott éves támoga-
tásként és további 18 kérvényező kapott 
egyszeri rendezvényre támogatást. 

Idén először már a sportlétesítmé-
nyek felújítására is elkülönített a képvise-
lő testület 200 ezer eurót, melynek célja, 
hogy a komáromi sportolók és sportolni 
vágyók jobb körülmények között mozog-
hassanak.

– A klubok mellett hangsúlyos teret 
kaptak az iskolák tornatermei, mivel az 
iskolák nem csupán 2700 diákot jelentenek 
Komáromban, de sok klubnak és amatőr 
sportolónak biztosítanak helyet a mozgás-
ra – mondta el Keszegh Béla alpolgár-
mester.

A jóváhagyott tételek:
A termálfürdő nagymedencéjének 

felújítása 67 091 EUR
TJ DYNAMO fociklub Őrsújfalu - Az 

öltöző és a lelátó javítása, a főépület tető-
szerkezetének javítása, a tornaterem fes-

tése 15 394 EUR
KFC fociklub - A junior focisták öltö-

zője és szociális helyiség 5 621 EUR 
Teniszklub Spartak Komárom - A 

balesetveszélyes védőhálók javítása 15 
700 EUR

Spartacus Birkózó Klub - A fűtési 
rendszer teljes cseréje a klub tornatermé-
ben 12 114 EUR

Munka Utcai Alapiskola - A kis tor-
naterem tetőszerkezetének hőszigetelése, 
a világítás cseréje, a tornaterem festése 31 
200 EUR 

Rozmaring Utcai Alapiskola - A tor-
naterem hőszigetelése, a padló cseréje 26 
133 EUR

Komenský Utcai Alapiskola - A kis-
tornaterem ablakainak cseréje 14 373 
EUR

Eötvös Utcai Alapiskola -A kistorna-
terem védőburkolatának cseréje, a bejára-
ti lépcsők javítása, a bejárati ajtó cseréje 
12 374 EUR  

A képviselők jóváhagytak más forrás-
ból további 26 500 eurót a megújuló kinti 
medence környékének felújítására is. A 
kajakklub egyszeri, 10 ezer eurós támoga-
tást kapott egy jármű vásárlására, amellyel 
a fiatal sportolóikat hordják edzésekre és 
versenyekre. 

A támogatások odaítélését megelőző 
hozzászólásokban elhangzott, hogy a vá-

ros jelentős összeget költ ezen felül még 
sportra. A Comorra Servisen keresztül 
tavaly 457 ezer eurót költött a város a 
sportlétesítményekre – uszoda (147 ezer), 
sportcsarnok (138 ezer), focipálya (32 
ezer), kajak-kenu klub (69 ezer) és jégpá-
lya (71 ezer) – amelynek jelentős részét a 
város dotálta, mivel a bevételek csupán a 
kiadások egy részét fedezik.

Vannak klubok, amelyek edzői a sza-
badidőközponton keresztül vannak fizet-
ve, de az úszók és a vízipólósok az éves 
dotációjuk maximum 15 százalékát fizet-
hetik a fedett uszoda bérlésére, ami egy 
szimbolikus összeg. 

Az elmúlt években a fedett uszoda fel-
újítására több mint 312 ezer eurót költött 
a város, a jégpályán 30 ezer euró értékben 
volt felújítás. 

– A sport jó befektetés, hiszen nem csak 
az egészséges életmódot segíti, de közös-
ségépítő, önfegyelemre és kitartásra nevel, 
mindamellett a város hírnevét is messze 
repíti. Ugyanakkor meg kell találni a meg-
felelő arányokat az oktatási-, szociális- és 
kulturális kiadások mellett, nem elfeled-
kezve a fejlesztésekről. Ugyancsak fontos, 
hogy a város pénze a komáromiakat támo-
gassa, és minél többen mozogjanak – véli 
Keszegh Béla.

Az elmúlt években a város nagy fi-
gyelmet szentel a sportsikerek elismeré-
sére is. Anyagi elismerésen és a sportolók 
fogadásán túl az év sportolója esemény is 
kiemelt eseménnyé vált a sportcsarnok-
ban, amire idén február 28-án délután 5 
órától került sor. 

vh

A Comorra Servis új multifunkciós autója, amivel az utak 
téli és nyári karbantartását végzik

Jelentősen emelkedik a sportra szánt keret

Helyreigazítás
Lapunk ezévi első számában a Megszületett 2018 első komáromi babája című cikk-
ben tévesen jelent meg MUDr. Sebő Zsolt orvos tisztsége. A cikkben szereplő állítással 
szemben MUDr. Sebő Zsolt, a komáromi kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályá-
nak nem főorvosa, hanem megbízott vezetője.                                          A szerkesztőség
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Hatalmas érdeklődés 
mellet tartotta meg első hely-
történeti előadását a Nec Arte 
Nec Marte polgári társulás 
a "Szent András-templom 
története és a kriptája titkai" 
címmel. Az érdeklődők jelen-
tős száma miatt a szűkösnek 
bizonyuló Zichy-pont helyett 
a Duna Menti Múzeum dísz-
termében kellett megtartani 
az előadást, ahova így is csak 
százhetvenen fértek el. 

– Azzal a céllal alakultunk, 
hogy olyan regionális, kulturá-
lis és társadalmi eseményeket 
szervezzünk és támogassunk, 
amelyekkel, ha csak egy kicsit 
is, de hozzájárulhatunk Ko-
márom kulturális örökségeinek 
megismertetéséhez, megőrzésé-
hez és gyarapításához. Másik 

célunk az önkéntesség erősítése 
és terjesztése – tájékoztatott 
Varga Tamás, a polgári társu-
lás elnöke, aki egyben örömét 
is kifejezte, hogy ilyen sok ko-
máromi megmozdult első elő-
adásukra.

– Azért esett első válasz-
tásunk a Szent András-temp-
lomra, mert ez Komáromnak 
olyan büszkesége, amely mellett 
sokan elsétálnak, de több ér-
dekességet nem tudunk róla. A 
templom alatt lévő kripta pedig 
egy olyan hely, ahol eddig na-
gyon kevés ember járt – árulta 
el Varga Tamás.

A múzeumi előadást 
Magyarics Arianna, a 
Marianum Egyházi Iskola-
központ végzős gimnazistája 
tartotta. Az e témában megírt 

színvonalas munkája első he-
lyezést ért el egy  hazai verse-
nyen, és az ott szerzett külön-
díjnak köszönhetően jutott el 
egy magyarországi versenyre. 
Az izgalmas előadás után a 
jelenlévők Kis Róbert espe-
resplébános, püspöki helynök 
kíséretével átvonultak a temp-
lom kriptájába, ahol csopor-
tonként Magyarics Arianna 
kalauzolta őket.

– Az idén öt-hat érdekes 
előadást tervezünk, amelyekkel 
remélem felkeltjük a komáro-
miak érdeklődését, és kimoz-
díthatjuk otthonukból. Ez a cé-

lunk a Szent András-templom 
kriptájának bemutatásával 
pompásan sikerült. Annak is 
örülök, hogy a komáromi pol-
gárokat még érdekli Komárom 
története, érdekességei és nem 
közömbösek Komárom kultu-
rális emlékei iránt – mondta el  
Varga Tamás, a Nec Arte Nec 
Marte Polgári Társulás elnöke.

Mivel az előadásra többen 
nem jutottak be, a szervezők  
március végén az előadást újra 
megtartják, amelyre sok szere-
tettel várják az érdeklődőket.

(kp)

A Komáromi Városi Kép-
viselőtestület legutóbbi két 
ülésén, a képviselői egyez-
tetéseknek köszönhetően a 
városatyák támogatásban ré-
szesítették a  városi sportklu-
bokat, a kulturális és oktatási 
intézményeket. A részletekről 
Andruskó Imrét, a HÍD frak-
ció képviselőjét kérdeztük.

– Még tavaly decemberben 
kértük a polgármester urat, 
hogy a testületi ülések előtt in-
formális találkozókon beszél-
jünk a legproblémásabb kérdé-
sekről. Az elmúlt két ülés előtt 
hat vagy hét alkalommal talál-
koztak a képviselő csoportok 

tagjai, ahol mindegyik frakció 
képviseltette magát. Rengeteg 
jó javaslat hangzott el ezeken a 
megbeszéléseken.

A képviselőtestület leg-
utóbi ülésén viszont már 
konkrét döntések is szület-
tek.

– A város költségvetése közel 
22,8 millió euró, tehát a pénz-
ügyi keretünk véges. Megköze-
lítőleg 750 ezer eurós fejlesztési 
keretbe kellett beleférnünk. Az 
alapiskolák például három mil-
lió euró értékben kértek támo-
gatást, viszont a rendelkezésre 
álló keret csak 300 ezer euró. 
Végül a képviselőtestület úgy 

döntött, hogy mind a hat  alap-
iskola és a művészeti alapiskola 
25 ezer euró, míg a 12 óvoda 10 
ezer euró támogatásban része-
sül. Ebből az összegből a kisebb 
felújításokat mindegyik intéz-
ményben el tudják végezni. 

A sporttámogatások oda-
ítélésénél már viszont nem 
volt egyértelmű a helyzet.

– A sportlétesítményeket 
támogató alap elosztásánál vita 
alakult ki, míg végül is a város-
atyák többsége úgy határozott, 
hogy a 200 ezer eurós pénz-
csomag egy részét az iskolák 
tornatermének felújítása for-
dítjuk. Továbbá a testület a 260 

ezer eurós sportalapot további 
nyolcezer euróval, míg a kul-
turális alapot kétezer euróval 
emelte meg. A decemberi tes-
tületi ülésen – a költségvetés 
elfogadásakor – létrehoztunk 
egy 100 ezer eurós képviselői 
tartalékot is. Például ebből az 
alapból kapott támogatást a 
kajak-kenu klub, mert gépjár-
művük lerobbant. 

A képviselőtestület ren-
delkezik egy 250 ezer eurós 
befektetési alappal is. Ebből 
milyen tervezeteket finanszí-
roznak?

– Bastrnák Tibor parla-
menti és városi képviselő ja-
vaslatára ennek az alapnak 
a terhére szabadidőpark épül 
a VII-es lakótelepen, a Seress 
utca végében. A parkban nem 
csak a gyerekek játszhatnak, de 
a felnőtteknek lehetőségük lesz 
a szabadtéri sportolásra, míg 
az idősebbek megpihenhetnek a 
kulturált környezetben. Ugyan-
csak megegyezés született arról, 
hogy a strand külső medencéje 
és a medence körüli terület is 
megújul. Támogattuk a városi 
művelődési központ belső teré-
nek rendbetételét, és annak a 
jelzőrendszernek a kiépítését, 
mellyel az idősek kérhetnek se-
gítséget az idősek othonában, 
ha bajba kerülnek.

-sz-

Napjainkban a legna-
gyobb veszélyt gyermekeink-
re a kábítószer jelenti. Elég 
kinyitni az újságot, bekap-
csolni a televíziót; naponta 
olvashatunk, hallunk újabb 
és újabb híreket, amelyek a 
drogfogyasztással kapcsola-
tosak. 

Iskolánk, az Eötvös Utcai 
Alapiskola nagy figyelmet for-
dít a drogprevencióra. Legfon-
tosabb a megelőzés, a diákok 
felvilágosítása a drogfogyasz-
tás káros hatásairól. Nem elég, 
ha egy tizenéves gyermek csak 
a szüleitől, pedagógusaitól hall 
erről a problémáról. Szükséges 
a drogokkal foglalkozó szak-
emberek bevonása is. 

Február 19-én a hete-
dik, nyolcadik és kilencedik 
évfoyamok számára szervez-
tünk előadást. Tanulóink a 
nagykeszi Nádej-Reménység 
nonprofit szervezet képviselő-
ivel találkoztak. Ez az egyet-
len reszo-cializációs központ 
az országban, amely magyar 
és szlovák nyelven segítséget 
nyújt függőségben levők szá-
mára.

Iskolánk igazgatója, Majer 
Péter mérnök nyitotta meg a 
találkozót, felhívta a tanulók 
figyelmét arra, milyen köny-
nyű függővé válni, de milyen 
nehéz belőle kijutni. A találko-
zó attól vált átélhetővé a hall-

gatóság számára, mivel olyan 
résztvevői is voltak, akik ezt 
a szörnyűséget saját bőrükön 
tapasztalták.

Az előadás keretében 
megszólalt Csaba, aki a saját 
történetét, tragédiáját tár-
ta elénk. Elmesélte, hogyan 
lett az egészséges, életvidám 
fiatelemberből emberi roncs. 
Története alatt figyeltem a ta-
nulók arcát. A mindig eleven, 
zsivalygó nebulók most néma 
csendben, döbbenten követték  
Csaba sorsát. Elmondta, hogy 
a társainak akart megfelelni, 
aztán jött a lavina, ami maga 
alá temette, és már nem tudott 
létezni drog nélkül. Büszkén 
mondta, hogy mióta a Re-
ménység segítséget nyújtott 13 
hónapja tiszta. 

János a játékszenvedélyé-
ről beszélt. Józan ésszel fel-
fogta, hogy amit csinál, rossz, 
de amint megkapta fizetését, 
azonnal eljátszotta. Neki is rá-
ment az élete, elvesztette mun-
káját, családját. Ötödik hónap-
ja nem játszik, és új alapokra 
helyezi az életét a Reménység 
terápiás közösségében.

Álljon minden fiatal előtt 
mementóként a Remény-
ség munkatársainak üzenete:  
„Gyűjts belső értékeket, hogy 
legyen tartásod nemet mon-
dani!“

Kolek Margit pedagógus

Támogatás az iskoláknak, sportlétesítményeknek

A VII-es lakótelepen, a Seress utca végében megépülő szabadidőpark látványterve

Hatalmas volt az érdeklődés a helytörténeti előadás iránt

Varga Tamás, a Nec Arte Nec Marte Polgári Társulás el-
nöke  és Magyarics Arianna, a Marianum Egyházi Iskolaköz-
pont végzős gimnazistája

Blahalouisiana lemezbemutató koncert
A 60-as évek és a modern amerikai dalszerzők által inspi-

rált, blues-os, country-s elemeket alkalmazó Blahalouisiana 
rockzenekar március 16-án este hétórai kezdettel ad koncer-
tet a RÉV Magyar Kultúra Házában. A zenekar 2012 nyarán 
alakult a nagykiadós Jacked legénységéből, egy gyönyörű 
hangú énekesnővel, Schoblocher Barbarával kiegészülve. 

Az elmúlt hat évben meghódították az összes kis- és 
nagy magyarországi klubot és fesztivált. Egy koncertkritika 
szerint „az orvosoknak receptre kéne felírni Blahalouisiana 
hallgatást és koncertre járást.” Aki szereti és kedveli az igé-
nyes rockzenét mindenképp vegyen részt a Blahalouisiana 
városunkbeli koncertjén.

Tudj nemet mondani!

is, melyet Jókai Mór felesége 
helyezett el egy koszorúzás 
alkalmával a Klapka téren.  Az 
ünnepség nemzeti mesemon-
dónk szobránál folytatódott, 
ahol Boráros Imre Kossuth-
díjas színművész Juhász Gyu-
la: Ének Jókairól című versét 
mondta el. Csender Levente, 
József Attila-díjas író, a Magyar 
Írószövetség elnökségi tagja 
arról szólt, hogy több mint fél-
száz kárpát-medencei telepü-
lésen több, mint 40 kulturális 
intézmény több száz különféle 
rendezvénnyel csatlakozott az 
idei ünnepségsorozathoz.

Molnár Imre, a pozsonyi 
Magyar Intézet igazgatója fel-
olvasta Balogh Zoltán, az Em-
beri Erőforrrások Minisztéri-
uma minisztere levelét: Jókai 
életművében testet öltött nem-
csak a magyar, hanem az egész 
európai keresztény civilizáció 
megannyi tiszta eszménye. Ez 
a keresztény kultúra nem kor-

függő, s mi vagyunk az örökö-
sei, a mi felelősségünk az őrzé-
se – olvasható a levélben. 

Az ünnepség a múzeum 
dísztermében folytatódott. 
Stubendek László polgár-
mester köszöntőjét követően 
került sor az idei Jókai-díj át-
adására. Ezúttal a Martfűn élő 
Rőszerné Fodor Ágnes ma-
gyarnyelv és irodalom szakos 
középiskolai tanár vehette át  
az arany díszoklevelet, illetve 
a márványalapon elhelyezett 
Jókai-kézmásolatot, amely 
Donáth Gyula szobrászmű-
vész alkotása. A díjat Keszegh 
Margit és Nick Ferenc, a Fal-
vak Kultúrájáért Alapítvány 
elnöke adták át.

A díjátadás után Gál Sán-
dor József Attila-díjas költő és 
Szörényi László irodalomtör-
ténész szólt a hallgatósághoz, 
majd a Magyar Széppróza 
Napja egy szép gálaműsorral 
zárult.

bt

A Magyar Széppróza Napja

Jókai emléke előtt tisztelegve
(Befejezés az 1. oldalról)
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Idén több, mint hatszá-
zan vettek részt a Selye János 
Egyetem Nyílt Napján, me-
lyen az intézmény mindhá-
rom kara bemutatkozott az 
érdeklődőknek. A Gazdaság-
tudományi Kar, a Református 
Teológiai Kar, és a Tanárkép-
ző Kar a nap folyamán saját 
standjain mutatta be tanul-
mányi programjait, ahol a 
tanároktól és a diákoktól is 
kérdezhettek a résztvevők.

Az idén is a leglátványosab-
bak közé tartozott az informa-
tikusok pultja, ahol több robot 
és modern technikai eszköz is 
helyet kapott, de a Kémia Tan-
szék kísérletei is látványosak 
voltak. Sikeres volt az Óvó- és 
Tanítóképző Tanszék asztala 
is, ahol a kézműves foglalko-
zások gyakorlásába is bele-
kóstolhattak a jövő óvónői. A 

távolabbról érkezők a kollé-
gium standjánál szerezhettek 
információkat, a messzebb-
re vágyók pedig a mobilitás 
programok koordinátoraitól 
kérdezhettek. Népszerű volt a 
hallgatói önkormányzat állo-

mása is, akik a diákéletről és az 
egyéb szabadidős lehetőségek-
ről adtak tájékoztatást. 

„Jól jársz, ha ide jársz!” 
szlogen alatt ismét megmutat-
ta a Selye János Egyetem, hogy 
az új tanulmányi programok-

kal, kiemelkedő tudományos 
munkával, a kulturált körül-
ményekkel és a bővülő kol-
légiumi férőhelyekkel méltó 
célpontja lehet minden egye-
temre vágyónak.

(SJE-KATA)

A Jókai Színházban a múlt héten 
pénteken mutatták be Pataki Éva Edith 
és Marlene című darabját Méhes Lász-
ló rendezésében. Edith Piaf és Marlene 
Dietrich – az őstehetség, és a filmipar 
által „megépített” díva. Az apró, sötét-
hajú, szenvedéllyel fűtött francia, és a 
magas, szőke, hideg-rideg germán. Kor-
társak, a színpad művésznői, akik irtóz-
tak a magánytól. A zenés darab mozaik 
szerkesztésű – tizenhét kép Piaf életé-
ből, Dietrich szemszögéből nézve.

– Gondolatkísérletként Marlene 
Dietrich ott van Edith Piaf temetésén, 
meggyújt egy gyertyát a koporsónál, és vé-

gigszalad a közös történetük.  Ez az a pil-
lanat, ez az a belső mozi, amit szerettem 
volna színpadra állítani. Gyakorlatilag ez 
azt jelenti, hogy végig Marlene Dietrich 
szemszögéből látjuk a történetet – nyilat-
kozta Méhes László, rendező:

Edith Piaf, akit az utca és az utca-
lányok neveltek, egész életében szeretetre 
vágyott. Magas hőfokon égett, és ez a tűz 
őt magát is elemésztette. Önpusztító élet-
módja, az alkohol, a gyógyszerek idejeko-
rán aláásták egészségét.

– Edith Piaf zseniális és nagyon tehet-
séges volt, de a magánéletével hadilábon 
állt. Úgy gondolom azért, mert nem kapta 

meg azt a fajta neveltetést, amitől helyes 
irányba szocializálódhatott volna. Épp 
ezért sokszor olyan helyzetekben, amikor 
esetleg nem kellett volna, kis „vadember-
ként” viselkedett. Ő ezt viszont nem vette 
tudomásul. Ezért volt  egyedi jelenség és 
személyiség – osztotta meg gondolatait 
Holocsy Krisztina, Edith Piaf színpadi 
megszemélyesítője.

Ennek a hektikus, az utolsó években 
szinte a végkimerültség lázában égő élet-
nek ad a darabban keretet Marlene jelen-
léte.

– Egy fellépésen, éneklés közben látja 
meg először Dietrich Piafot. Igyekszik ta-
nácsokkal ellátni, de a rivalizálás is meg-
mutatkozik egy pillanat erejéig. De jelen 
van a szeretet is, hiszen – mondhatom 
így – rokonlelkek voltak. Közös vonásuk, 
hogy mindketten rettegtek a magánytól 
– mondta el Holocsy Katalin, Marlene 
Dietrich színpadi megszemélyesítője.

A mozaikos szerkezetű történetben 
pedig sorra érkeznek Piaf életének sze-
replői: féltestvéreként Losonczi Kata, 
Edithet felfedező bártulajdonosként 
Skronka Tibor, a világhírt megalapozó 
menedzserként Majorfalvi Bálint, a vi-
lágbajnok Marcelként Béhr Márton, Theo 
Sarapoként Culka Ottó lép színpadra.

A díszlet Juraj Gráfel munkája, jel-
meztervezőként Gadus Erika működött 
közre. A produkció zenei vezetője a buda-
pesti Gebóra György. Az előadás élő zenei 
kísérettel került bemutatásra.                pa

A Selye János Gimnázi-
um nyílt napot rendezett a 
nyolcéves gimnáziumi okta-
tásra jelentkezni szándékozó 
ötödikes diákok és szüleik 
számára. A tájékoztató kö-
zéppontjában a nyolcéves 
gimnázium óraterveinek, 
célkitűzéseinek és felvételi 
követelményeinek a bemuta-
tása állt.

A kerettörténet humoros 
formában – Szabó Gábor ta-
nár úr ötletgazdának köszön-
hetően – Pom-Pom története 
volt. Délelőtt a diákok forgó-
színpad szerűen megnézhet-
ték az itt folyó oktató-nevelő 
munkát, majd óralátogatáso-
kon is részt vettek, a szülők és 
pedagógusok kötetlen beszél-
getés során választ kaphattak 

érdeklődő kérdéseikre. A nagy 
érdeklődés – szülők és diá-
kok több, mint hatvanan vol-
tak – és a pozitív vélemények 
optimizmusra adnak okot, a 
tanulók és szüleik egyaránt 
kedvezően nyilatkoztak a nap 
tapasztalatairól.

A nyolcosztályos képzésre 
legkésőbb áprilisig 10-ig kell 
leadni a jelentkezést abban az 
általános iskolában, amelyet a 
tanuló látogat, vagy a jelentke-
zési lapot személyesen be lehet 
hozni a gimnáziumba április 
20-ig. A felvételi vizsga május 
14-én hétfőn magyarnyelvből, 
szlováknyelvből és matemati-
kából lesz, bővebb információk 
a www.sjg.sk honlap Felvételi 
menüpontjában találhatóak.

Králik Zsuzsanna

Akiket Isten kihívott csatára
Budapesten volt a bemutatója annak a könyvnek, amely 

az Országút Társulat gondozásában jelent meg a múlt év 
utolsó napjaiban. Az „Akiket Isten kihívott csatára” című kö-
tetben 45 egykori magyar hadifogoly csaknem 800 oldalnyi 
visszaemlékezése olvasható. A könyv anyagát 2 éven keresz-
tül gyűjtötték, melyek az I. és főleg a II. világháborús hadi-
foglyok visszaemlékezéseit dolgozzák fel.

A világháborúban szolgáló, majd nyugati vagy keleti ha-
difogságba került katonák között városunkbeliek is voltak, 
köztük Hajtmanné Bottka Mária nagyapja is.  

A kötet a bemutató után sem került a széles nyilvánosság 
elé, mert az egykori hadifoglyok leszármazottai megvették 
mind az 500 darabot. Hajtmanné Bottka Mária úgy döntött, 
hogy egy példányt a komáromi Szinnyei József Könyvtárnak 
ajándékoz kutatási célokra. A könyv csak a könyvtárban lesz 
megtekinthető, mivel ez lesz az egyetlen példány szlovákiai 
könyvtárban.

A könyvet 2018. március 7-én 16 órakor adja át 
Hajtmanné Bottka Mária a könyvtárnak, az intézmény 
Nádor utca 8. szám alatti épületében. A bemutatóra sze-
retettel várják az érdeklődőket, hiszen ilyen terjedelmű, 
részletes és történelmi mű eddig nem jelent meg.

Bemutató a Komáromi Jókai Színházban
Edith és Marlene – Legendák a színpadon

Holocsy Katalin, Marlene Dietrich és Holocsy Krisztina, Edith Piaf szerepében

Több százan a Selye János Egyetem nyílt napján

Sikeres nyílt nap 
a Selye János Gimnáziumban

A Szlovák Könyvtárak Hete 19. évfolya-
mának rendezvénysorozata a Szinnyei 
József Könyvtárban:
Március 5., hétfő, 17 órakor – Molnár 
Csaba komáromi születésű filmrendező és 
felesége, Lucia Molnár Satinská közönség-
találkozója az Eötvös utcai főépületben
Március 6., kedd, 10 órakor – Alkotómű-
hely  az alapiskolás tanulók részére Petra 
Štefanková grafikus és formatervező veze-
tésével az Eötvös utcai főépületben
Március 7., szerda, 16 órakor – Akit Isten 

kihívott csatára – hadifoglyok visszaem-
lékezései. Könyvbemutató a Nádor utcai 
fiókkönyvtárban
Március 8., csütörtök, 10 órakor – A 
KAYZEEit cég retró játékai és asztali foci 
bajnokság az Eötvös utcai főépületben
Március 9., péntek, 13 órakor – Alkotó-
műhely kreatív hölgyeknek az Eötvös utcai 
főépületben
Az intézmény a rendezvénysorozat ideje 
alatt akciós szolgáltatásokkal várja az ér-
deklődőket. Az új tagok ingyenes beirat-

kozása. A könyvtári tagok ingyenes igazol-
vány hosszabítása abban az esetben, ha egy 
új könyvtártag olvasót hoz magával beirat-
kozási céllal. A hosszabb ideje vissza nem 
hozott könyvek késedelmi díjának elenge-
dése. Ingyenes egynapos könyvtári tagság. 
Kéttagú, könyvtári „járőrcsapatunk“ egy-
éves, ingyenes könyvtári tagsággal jutalmaz 
mindenkit, aki nyilvános helyen könyvet 
olvas. Tavaszi könyv- és folyóiratbörze

Szeretettel vár a Szinnyei József Könyvtár!

Mindenki könyvtára március első hetében
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Sakk hírek
A komáromi sakkozók Pozsonyban vendégszerepeltek az 

1. liga nyolcadik fordulójában, ahol az ŠK Slovan Bratislava 
B csapatával mérték össze tudásukat. Csapatunknak ezúttal 
sikerült a lehető legerősebb sakkozóival kiállni a bombaerős 
fővárosi csapattal szemben és megmutatni, hogy a nem várt 
7:0,5 arányú győzelemmel a csoport táblázatának a második 
helyére kerülve és a továbbjutás egyik esélyesévé válni. 

Az I. liga kilencedik fordulójában csapatunk ellenfele az 
ŠK Slovan „C” csapata volt. Sakkozóink ezúttal is komolyan 
vették az összecsapást a fővárosi sakkozók jó képességű, erős 
csapatával szemben és megérdemelt, 5:3 arányú győzelmet 
arattak. Így nemcsak utolérte, de meg is előzte a táblázatot 
vezető bősi ŠK OU Russel sakk csapatát. A cél, melyet a klub 
korábbi elnöke Kukel Imre, mérnök tűzött ki, az Extraligába 
való feljutást, megvalósulni látszik. 

Vörös János 

Újszülöttek
Kollár Nataša Angelika, Szímő; Alakszová Olívia, Andó; Kósová 

Letícia, Párkány; Krupka Milan, Őrsújfalu; Vida Nathan, Marcelháza; 
Földes Patrik, Nagykeszi; Geleta Lilien, Perbete; Bihariová Monika, 
Pozsony; Dubec Leonard, Érsekújvár; Vicsápiová Amira, Nyárasd; 
Szigeti Dominik, Komárom; Siamová Nina, Őrsújfalu; Ódor Zsóka, 
Nagykeszi; Nagy Kristóf Alex, Dunaszerdahely; Lukáč Noel, 
Nagyölved; Hegedűs Kristóf, Keszegfalu; Lopez Castillo Ferenc 
Dániel, Komárom; Schik Michael, Bajcs; Lakatos Krisztián, Komá-
rom; Mácsai Marcell, Helemba; Lošonská Sofia, Fazekašová Anna, 
Bátorkeszi; Néveriová Soňa Viktória, Gúta; Kováč Tomáš, Komá-
rom; Rafaelová Chanel, Marcelháza; Szökől Kristián, Köbölkút; 
Lehoczká Žofia, Bátorkeszi; Farkaš Kristián Márton, Dunamocs; 
Száraz Matyas, Nagykér; Kovács Hailey, Komárom; Blahová Monika, 
Ekel; Bagin Abigél, Szentpéter; Kurucz Rebeka és Kurucz Dominik, 
Komárom; Šulan Róbert, Csallóközaranyos; Berkeši Ervin, Perbete; 
Sztehlík Oszkár, Párkány; Mečiarová Nina, Vágselye

Házasságot kötöttek
Krastenics Sándor és Záhorszki Mária, Stakovič Erik és Vietorisz 

Zuzana; Skon Teodor és Rubárová Zuzana

Elhunytak
A 84 éves id. Agg László, Keszegfalva; a 60 éves Balogová Helena, 

Marcelháza; a 81 éves Mogyorósi Mária, Őrsújfalu; a 80 éves Beke 
Erzsébet, Kolozsnéma; a 94 éves Mucha Lilla szül. Szabó, Komá-
rom; a 77 éves Tóth Lajos, Gúta; az 50 éves Rafael Mária – Mimi, 
Komárom; a 65 éves Mutkovič Michal, Pozsony; a 79 éves Czímer 
Ferenc, Komárom; a 87 éves Fazekas Mária, Komárom; a 66 éves 
Reicher Štefan, Gúta; a 85 éves Fazekas Gyula, Bátorkeszi; a 85 éves 
Veneslová Mária, Komárom; a 93 éves Cserepes Irma, Komárom; a 
70 éves Tárnok András, Búcs; a 80 éves Vermes Margit, Bogyarét; a 
78 éves Kuczman Anna, Komárom; a 76 éves Huszárik Irma, Ko-
márom; a 49 éves Panyi Béla, Csallóközaranyos; a 84 éves Polláková 
Helena, Komárom; a 41 éves Makoviczky János, Vágfüzes; az 52 
éves Szabó Ervin, Dunaradvány; a 61 éves Pauer Györgyi, Komá-
rom; a 81 éves Mikulová Magdaléna, Komárom   

MEGEMLÉKEZÉS
„Nehéz az életet élni nélküled.
Feledni Téged soha nem lehet.
Nyugodj csendesen, legyen békés álmod.
Találd meg odafenn az örök boldogságot.“

Szerető szívvel és mély fájdalommal 
emlékezünk 2018. március 5-én

VAVROVICS Istvánra, Komárom
halálának 1. évfordulóján.

Emlékét örökké őrző felesége és családja

l Eladásra kínálok sárga- 
krumplit 25 kg csomagolás 6 euró 
és rózsakrumplit közepes méretű 
30 kg 6 euró. Ingyenes házhoz-
szállítás. Tel.: 0915/160 839.
l REKOM – lakásfelújítás. 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Felveszünk ügyes szakácsot 
(az életkor nem számít, lehet 
nyugdíjas is), szükség esetén szál-
lást is biztosítunk. Tel.: 0915/892 
788.
l Felveszünk ügyes pincért 
(az életkor nem számít), szükség 
esetén szállást is biztosítunk. Tel.: 

0915/892 788.
l Felveszünk segédmunkást 
konyhára (az életkor nem számít), 
szükség esetén szállást is biztosí-
tunk. Tel.: 0915/892 788.  
l Zálogház a Ferencesek utca 5. 
szám alatt, a Bella étterem mellett. 
Készpénzért felvásárolunk régisé-
geket, aranyat, ezüstöt, műszaki 
cikkeket. Állandó ügyfeleinknek 
hűségkártyát biztosítunk. Kéré-
sére házhoz megyünk, hétvégén 
is. Nyitvatartás hétköznap. 9.00-
18.00. óráig. Tel.: 0915 389 405.

A tíz csapatból álló ko-
sárlabda extraligában az 
alapszakaszban négyszer 
mérkőznek meg a csapatok 
oda-vissza alapon. Ez har-
minchat találkozót jelent. 
Lapzártakor 32-őn vannak 
túl a csapatok, tehát még 
négy forduló van hátra a 
bajnokság alapszakaszából. 
Majd következik a rájátszás 
(play off), ahol táblázatbeli 
helyezések alapján a követ-
kező kulcs szerint méri össze 
erejét az első nyolc helyen 
végző együttes: 1-8, 2-7, 3-6, 
4-5. Az alapszakasz után a 9. 
és 10. helyen végző csapatok 
már nem kerülnek be a ráját-
szásba, befejezik az idényt.

A komáromi MBK Rieker 
Com-therm csapata jelenleg 
a hatodik helyen áll, azonos 
pontszámmal, mint az ötödik 
helyezett Szvit gárdája /50 
pont/. Listavezető az Inter 
– 60, 2. Kassa 56, 3. Léva 55, 
4. Privigye 53, 5. Szvit 50, 6. 
Komárom 50, 7. Karlovka/
Károlyfalu/ 41, 8. Nyitrabánya 
40, 9. Zsolna 37 és 10. Igló 35 
ponttal.

Komárom az alapszakasz 
utolsó négy fordulójában ott-
hon fogadja Karlovka és Zsol-
na csapatát, idegenben pedig 
Nyitrabányán és Kassán lép 

pályára. Optimális esetben 
csapatunk ezen a négy össze-
csapáson nagy valószínűséggel 
hét pontot szerezhet. Hasonló-
an az ötödik helyen álló Szvit 
is begyűjthet hét pontot, így 
kosarasaink számára maradna 
a hatodik hely.

Már hosszabb ideje nagyon 
úgy néz ki, hogy a komáromi 
kosarasok a táblázat harmadik 
helyét uraló Léva együttesével 
fognak  megmérkőzni a ráját-
szásban. Léva az utolsó négy 
fordulóban odahaza Iglót és 
az Intert fogadja, kint pedig 
Karlovka és Privigye ellen ját-

szik. Az utóbbi együttes még 
esélyes befogni a harmadik 
helyen álló Lévát. A komáromi 
csapat örökös nagy ellenfele 
Léva, mégis talán éppen őket 
választanánk inkább ellen-
félként a rájátszásban, mint 
Privigye kosarasait. Legalább 
is ez az általános vélemény a 
hazai szurkolók között. 

A komáromi kosarasok az 
utóbbi fordulók során felfelé 
ívelő formát mutattak. Többek 
között idehaza szoros csatában 
legyőzték Privigye csapatát 
/80:78/, bravúros győzelmet 
arattak Pozsonyban a listave-

zető Inter ellen / 81:84/, és leg-
utóbb nagyarányú vereséget 
mértek idehaza a táblázatban 
előttük álló Szvit csapatára 
/97:89/.  Az utolsó négy fordu-
ló csak március harmadikán 
folytatódik, mert közben Kas-
sán a Szlovák Kupa küzdelmei 
kerülnek lebonyolításra, és sor 
kerül az országos válogatott 
fellépésére is. A Szlovák Ku-
pában, és a bajnokság folyta-
tásában is nagyon szurkolunk 
csapatunknak.

Keresztényi Gábor
Foto: Karol Scholtz

Kosárlabda Extraliga – Négy forduló van még hátra

Birkózó sikerek 
az országos 

bajnokságon
A Szlovák Birkózó 

Szövetség megbízásából a 
marcelházi birkózó klub 
rendezte meg a kadétok 
ezévi kötöttfogású egyéni 
országos bajnokságát.

A február közepén, 
Hetény községben megtar-
tott sporteseményen a ko-
máromi Spartacus Birkózó 
Klubot két versenyzőnk  
képviselte, Dolník Krisztián 
az 55 kg-os súlycsoportban 
és Nagy Kevin  a 92 kg-os 
súlycsoportban. A verseny-
zők felkészítői Lakatos At-
tila és Finta Róbert  voltak.

A színvonalas megmé-
rettetésen Dolník Krisztián 
a harmadik helyen, Nagy 
Kevin pedig a negyedik he-
lyen végzett.

JUDr. Kúr Károly, 
klubelnök

Az elmúlt napokban a 
Selye János Gimnázium di-
áklányai az eddig legnagyobb 
eredményt érték el a középis-
kolások kosárlabdaversenyé-
nek kerületi fordulójában.

A lányok oroszlánkánt 
küzdve, „ellenszélben” az 1. 
helyen végeztek. A csapat fel-

készítő tanára Horváth Fél 
Szilvia volt. A csapat tagjai (a 
fényképen balról): felső sor: 
Bukovszky Orsolya, Czibor 
Kinga, Kocskovics Kitti, 
Pálmay Anikó, Garai Emese, 
Viola Eszter; alsó sor: Bában 
Laura, Horváth Mónika, Jakab 
Adrienn, Talian Dominika, 

Pongrácz Emma, Fehér Fru-
zsina Anna.

Csapatainknak szívből 
gratulálunk, és sok sikert kívá-
nunk az országos fordulóban 
is, ahova az iskola történeté-
ben először jutott lánycsapat!

-sjg-

Megérdemelt sportsiker a Selye Gimnáziumban

!!!HASZNÁLT ÉS ÖREG 
AUTÓK LIKVIDÁLÁSA!!!
Mindent elintézek Ön he-
lyett! Önnek semmi más 
dolga nincs, csak hogy fel-
hívjon és egyeztessünk.

!!!Az elszállítás ingyenes!!!
Tel.: 0919183225

A komáromi Selye János Gimnázium a Ma-
gyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári 
Szakosztálya segítségével Szlovákiában tizen-
ötödik alkalommal is meghirdeti a magyaror-
szági 50. Irinyi János Országos Középiskolai 
Kémiaversenyt a 2017/2018-as tanévre. Az el-
méleti verseny anyaga az általános iskolában és 
a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóri-
ánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed az 
alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint 

a kémia történetének magyar vonatkozásaira. 
A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben 
kell jártasságot bizonyítani.

Az első forduló iskolai írásbeliből, a má-
sodik forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és 
gyakorlatból, a harmadik forduló (országos for-
duló Szegeden) írásbeliből és gyakorlatból áll. 

A versennyel kapcsolatos további informá-
ció a www.kokel.mke.org.hu oldalon található.
Andruskó Imre, a Selye Gimnázium igazgatója

Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése 
a 2017/2018-as tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére
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Egyet fizet, kettőt kap! – Rendeljen reklámot!
Tárcsázza a 035 77 13 488-as telefonszámot!

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

OSZTáLyOZZuK A HuLLADÉKOT!
Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja Önökkel, hogy a 
háztartási hulladék egyes öszetevőinek (papír, műanyag pa-
lackok, üveg, zöldhulladék) szelektív gyűjtése a családi házas 
övezetekben a következő időpontban folytatódik:

2018 március 26. – 2018 március 30.
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 ut-
cájából 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 eltérve közterületre 
kihelyezni tilos!
Fontos tudnivalók: Háztartásonként maximum négy zsák 
igényelhető havonta (a kihelyezett zsákok mennyiségétől 
függően). Komárom Város 2016/9-es számú általános érvé-
nyű rendelete alapján a zöldhulladékot elsődlegesen kom-
posztálni kell a zöldhulladék keletkezésének helyszinén! A 
komposztált zöldhulladék kiválóan alkalmas a pázsit és a 
kert talajminőségének javítására. A háztartási hulladék sze-
lektált összetevői térítésmentesen leadhatók a Harcsási úton 
üzemelő gyűjtőudvarban is (nyitvatartási időpontok: kedd-
től 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.

FELHÍVÁS - MEGHIRDETÉS – 
55. JÓKAI NAPOK

A Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom Városa, és 
a Komáromi Városi Művelődési Központ ezennel meghirdeti 
az 55. Jókai Napokat, a szlovákiai magyar amatőr színjátszók, 
kisszínpadok és diákszínpadok országos fesztiválját. A fesztivál 
2018. június 11-17. között kerül megrendezésre Komáromban. 
Jelentkezni kizárólag írásban lehet – postai úton vagy e-mail-
ben – 2018. március 31-ig a következő címen: Komáromi Városi 
Művelődési Központ, Vár út 1. (Hradná 1), 945 01 Komárom 
(a borítékra írják rá „Jókai Napok“), e-mail: csengel.monika@
gmail.com. Kérjük, hogy a jelentkezés tartalmazza a csoport és 
vezetője nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát; az előadás 
címét, szerzőjét és műfaját. További információk a 0907/799823, 
035/ 7713 547, 7713 550-es telefonszámokon és a feltüntetett 
e-mail címen Bajkai Csengel Mónikánál.

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

EURÓPAI VÉDELMET JOGAINKNAK!

Írd alá Te is 
a magyar nemzeti közösségekért!

2018. április 3-ig lehet ellátni kézje-
gyünkkel az Európai Nemzetiségek Föde-
ratív Uniója (FUEN) által indított Minority 
SafePack elnevezésű, az őshonos nemzeti 
kisebbségek európai uniós jogvédelmének 
megteremtését célzó Nemzeti Kisebbség-
védelmi Kezdeményezést.

A kezdeményezést benyújtó polgári bizottság tagjai 
arra kérik az Európai Bizottságot, hogy végre foglalkoz-
zon az őshonos nemzeti közösségek jogaival, és az Euró-
pai Unió fogadjon el jogi aktusokat a nemzeti és nyelvi 
kisebbségek védelme érdekében.

Jelenleg nincs olyan átfogó európai uniós szabályo-
zás, amely megfelelő jogi védelmet biztosítana az európai 
őshonos nemzeti közösségeknek. Amennyiben sikerül 
összegyűjteni egymillió aláírást, az Európai Bizottság kö-
teles foglalkozni a több mint 50 millió őshonos kisebbség, 
köztük a határon túli magyarok ügyével.

A kezdeményezést online és papír alapon is lehet 
támogatni. A kezdeményezés online a www.jogaink.hu 
oldalon írható alá, illetve további információ is itt érhető 
el. A papír alapú aláírásgyűjtő ívet Komáromban, a Jókai 
utcában található Madách Könyvesboltban írhatják alá a 
kezdeményezés céljaival egyetértő polgárok.

Kollárova 1, Érsekújvár 

tel.: 035/64 02 863, 0903 540 739

HIPERBÁR-TERÁPIÁS KÖZPONT
Tünetek kezelése
diabéteszes láb

lábszárfekély

agyérgörcs, agyvérzés

nem gyógyuló seb

agy- és gerincvelő sérülések

égési sérülések

Parkinson-kór

sclerosis multiplex

HASZNÁLT, TÖRÖTT ÉS ÖREG 
AUTÓK LIKVIDÁLÁSA

(ingyenesen)
Biztosítjuk:
A gépkocsik helyszínről való elszállítását
A gépkocsik szükséges igazolását
A gépkocsik kivonását a rendőrségi nyilvántartásból

Tel.: 0908 188 115

FELHÍVÁS
Tárgyi emlékeket keres a komáromi levéltár

Az idei évben több történelmileg fontos esemény évfor-
dulójáról is megemlékezünk – az Osztrák-Magyar Monarchia 
felbomlása és Csehszlovákia megalakulása (1918), a Varsói 
Szerződés csapatainak inváziója Csehszlovákiába (1968) és a 
Szlovák Köztársaság megalakulása (1993).

A Komáromi Fióklevéltár célja, hogy a komáromi régión 
belül a nyilvánosság részére összegyűjtse és hozzáférhetővé 
tegye ezeknek a fontos történelmi pillanatoknak megmaradt 
emlékeit. Ezúton is szeretnénk bővíteni különböző – az Önök 
tulajdonában lévő tárgyakkal – azokat az információkat és 
tényeket, amelyeket a levéltárban őrzött dokumentumok ál-
tal tudhattunk meg.

Amennyiben Önök rendelkeznek, vagy hozzáférésük van 
olyan sajtó anyaghoz (napilap, hetilap, folyóirat, plakát és 
szórólap) vagy képanyaghoz (képeslap, fotó, rajz) amely az 
említett eseményekhez fűződik kérjük, jelezze ezt nekünk, 
(MVSR, Štátny archív v Nitre, pracovisko archív Komárno, 
Hradná 2, 945 01 Komárno, tel.: 035/79 03 931, archiv.nr.kn@
minv.sk), és legyen Ön is társalkotója a levéltári és a kulturális 
örökségünk megőrzésében.

Köszönjük szépen!
Mgr. Oľga Kasalová, a levéltár igazgatója

Komáromi cégünkbe 
állandó munkaviszonyba 

felveszünk ügyes szerelőt 
fitness gépek szereléséhez 

azonnali kezdéssel. 
Életrajzok/Információk: 

+421 948 401 700, info@cardiofitness.sk


