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Alapítva 1849-ben

Folytatódik az út- és járdafelújtás

A
kedvező
időjárás
érkeztével folytatódik az
utak javítása. A munkálatok
a gáz- és csatornavezetéket
is érintik. A műemlékvédők
a belvárosban feltételeket
szabtak.
A szokatlanul hideg márciusi hideg után folytatódik
a munka. Az utak esetén az
Eötvös utca első szakaszán
vonulnak fel a gépek, a DélKomáromba vezető főúttól az
Ispotály utcai letérőig terjedő
szakaszon. A felület lemarása
után a gázművek kicseréli a
vezetékeket és a bekötéseket,
majd ezt követően – előreláthatólag április közepén – jön
az út és a járda aszfaltozása.
A másik összefüggő útjavítás a Jókai utcát érinti, ahol
a műemlékvédelem kikötötte,
az úttest alatt fellelhető régi
macskakövek egy részét is fel
kell használni a felújítás során.
Emellett a csatornázás esetén
2 db új akna elhelyezése szükséges. A Jókai utcán nagyjából
április közepén kezdődhet meg
az aknák kiépítése, a közvilágítás, illetve a járdák felújítása. A
járdákat térkövekkel rakják ki.
– A közműhálózatok kezelőinek tavalyi csúszása miatt a
mostani előkészületek korábban

Ünnepi megemlékezés

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére
KOMÁROM, 2018. március 15.

16.30 Koszorúzás a Jókai szobornál
Köszöntő: Petheő Attila, a Csemadok Területi Választmányának elnöke
Ünnepi szónok: Dr. Popély Gyula történész professzor
Közreműködik: a Búcsi Csemadok ASZ kórusa,
Bangha Roland, a Selye János Gimnázium tanulója
Szervező: Csemadok Területi Választmánya
17.00 Koszorúzás a Klapka szobornál
Köszöntő: PaedDr. Farkas Adriana gimnáziumi tanárnő
Ünnepi szónok: Oláh Kálmán gimnáziumi tanár
Közreműködik: Concordia vegyes kar vezényel: Stubendek
István
Balla Dávid, a Selye János Gimnázium végzős diákja
Szervező: a Csemadok Komáromi Városi Szervezete
Mindenkit szeretettel várunk!

kezdődtek és a város szigorúbb
feltételeket szabott. A Jókai utca
esetében egy tervdokumentció
is készült. Az utak felújítása
érint két fontos járdaszakaszt,
de ezzel párhuzamosan zajlik a járdafelújítási program,
amire idén is 150 ezer eurót
különített el a testület. A járdaszakaszok listáját a képviselők
aktualizálták, ez alapján indul
a közbeszerzés, majd a munka
– mondta el Keszegh Béla alpolgármester.
Az elfogadott határozat
értelmében a következő megújuló szakaszok a Lúdpiac tér,

a Štefánik park környéke (Megye utca), a Nádor utca folytatása (a Fürdő utca irányába)
és a Lehár park környéke lehetnek. Kora tavasszal befejeződik még a Szövetkezet utca
járdafelújítása, ami még tavaly
kezdődött.
– A járdák esetében is folyamatos az egyeztetés a műemlékvédelem
képviselőivel,
ezért több helyen macskaköves
és térköves megoldással zajlik
a felújítás. A műemlékvédők
elképzelése szerint elsősorban
a történelmi épületek környékén szükséges a régi Komárom

hangulatának újraélesztése. A
macskakövek, térkövek lerakása ugyan drágább, de előnyt is
rejt, hiszen a későbbi esetleges
javítások esetén könnyebben
bontható meg a felület – tette
hozzá Keszegh Béla.
A munka kivitelezésével
másfél év alatt 15 utca útfelülete újul meg 7 kilométeren.
A járdák esetén 4 kilométeres
szakasz lesz felújítva. Idén már
harmadik éve valósul meg
járdafejújítási program a város saját kasszájából, 150 ezer
euróból.
vh

Komárom város legjobb sportolóit köszöntötték

A meggyilkolt újságíróra
és menyasszonyára emlékeztek

Ján Kuciak oknyomozó újságíróra és kedvesére,
Martina Kušnírovára emlékeztek március 2-án koraeste
városunkban, az Európa-udvarban található teázó előtt.
Nagyjából ötvenen jelentek meg és gyújtottak gyertyát a
két meggyilkolt fiatal emlékére.
„Az életüket kioltó lövedékek egész Szlovákia lelkiismeretét és lelkét megsebezték” – mondta a megemlékezésen
Daniela Kapitáňová komáromi írónő.

Hatalmas tudást birtokolt
komoly örökséget hagyott az utókorra

Több éves hagyományra
tekint vissza városunk legjobb sportolóinak díjazása. A 2017-es év legjobbjait
köszöntötte február 28-án
Stubendek László polgármester és Glič Konštantín, a képviselő testület sportbizottságának elnöke.
A művészeti alapiskola diákjainak fellépése nyitotta az

estét, akik menet közben még
néhányszor csillogtatták képességeiket. Az est során a jelenlévők láthattak akrobatikus
tánc bemutatót, párosok táncművészeti produkcióját, sportbeli, kosárlabdás ügyességüket
bizonyították az ifjúsági BK
Junior klub fiatal sportolói. A
komáromi MBK Rieker Comtherm férfi kosárlabda csapat

néhány tagja is tartott rövid,
látványos bemutatót. A díjakat
Stubendek László polgármester, Keszegh Béla alpolgármester, valamint városunk neves
sportolói: Ódor Éva asztaliteniszező, Szabó Attila kajakos,
Soós Tibor edző, Jankovics Tibor birkózó és Priskin Tamás
labdarúgó adták át.
A sportolók kiértékelése

a nem olimpiai sportágakkal
kezdődött. Qudratlonban, a
világbajnokságot nyerő váltó tagjaiként, Szász Miriam,
Újvári Marko és Grolmus
Bibiana, kempóban elért sikeréért Schiller Bence, a kajakos és úszó Szabó Mihály
valamint Anita Konečná
vett át díjakat. Az olimpiai
(Folytatás a 2. oldalon)

Szénássy Árpád kutatóra,
helytörténészre, íróra, lap-és
könyvkiadóra emlékeztek a
múlt hét szombatján, meg
nem élt 65. születésnapján.
Az emlékest résztvevőit,
a Szénássy család tagjait,
Szénássy Árpád tisztelőit és
egykori munkatársait a szervező Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesület, valamint
a Duna Menti Múzeum nevében Keszegh Margit köszöntötte.
Mint mondta, minden
esztendőben megemlékeznek
egy-egy jeles, már elhunyt
városunkbeli személyiségről,
s ezúttal az egyesület egykori
elnökségi tagjának emlékét

Dr. Szénássy Árpád (1953-2005)

idézik fel. Stubendek László
polgármester köszöntőjében
így fogalmazott: Szénássy Árpád hatalmas tudást birtokolt,
s komoly örökséget hagyott
az utókorra. Csütörtöky Jó(Folytatás a 2. oldalon)
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Jelentős játszótérfejlesztés lesz idén

Emelkedett az esküvők
száma városunkban

Az elmúlt években nem
csak a Komáromban született
gyerekek száma emelkedett
jelentősen, de tavaly a házasságok száma is jelentősen
megugrott. A párok harmada
választ egyházi esküvőt.
2017-ben 30%-kal nőtt
az esküvők száma Komáromban a korábbi évhez képest.
A jegyesek többsége a polgári esküvőt választja, a párok
harmada pedig templomban
mondja ki a boldogító igent.
Növekszik az idegen állampolgárságú jegyesek száma is.
A legtöbb esküvő általában

májusban, júliusban és szeptemberben van. Komáromban is lehetőség kínálkozik
esketőtermen kívüli szertartásra, azonban egyelőre furcsa
kéréssel nem jelentkezett senki. A lakodalom helyszínén,
akár a kertben, akár egy vendéglőben viszont voltak már
esküvők.
Akadt példa néhány alkalommal arra, hogy hosszú ideje együtt élő párok a haláluk
előtt közvetlen kötöttek házasságot, ebben az esetben is a hivatal biztosítja a szertartáshoz
méltó körülményeket.

A Komáromi Anyakönyvi Hivatalban bejegyzett esküvők száma az elmúlt 5 évben

Komárom város legjobb
sportolóit köszöntötték
(Befejezés az 1. oldalról)

sportágakban az ifjúságiaknál
Sedláková Monika vizipólós,
Koczkás Dávid kenus, Alexandra Poláková asztaliteniszező, Lakatos Imre birkózó,
Szász Miriam úszó részesült
díjazásban.
A csapatversenyek kiértékelésénél díjazták a Selye
János Gimnázium röplabda csapatát, a Spartakus
Birkózó Klub érdemeit az
előkészítő,fiatalabb és idősebb
diákok korcsoportjában, a
kajak-kenu klub ifi csapatát
a hazai és nemzetközi versenyeken elért eredményeikért,
valamint a KFC labdarúgó
klub U 13-as korosztályának
csapatát, amelyik a tavalyi
évben bajnokságot nyert a 2.
Ligában.
A felnőttek mezőnyében, a
nők között, díjaztak két kiváló fitness versenyzőt, először
Perinová Nikoletta, majd
Rajtár Deák Márta vehette
át az elismerést és díjazták
Zakar Ágnes versenytáncos
teljesítményét is. A férfiaknál

ifj. Miroslav Bazinsky gyorsasági motorcsónakos, Tomáš
Latino Vu Thant capoerás
bajnok és edző, Szabó Tibor Ironman, Szayka Róbert
kempos világbajnok és edző
részesült elismerésben. Botek
Ádám kajakos legnagyobb sikere a tavalyi évben kiharcolt
világbajnoki ezüstérem Gelle
Péterrel K2-ben.
A veterán korosztályban
Zirkelbach Gabriel kajakos
és idősebb Bazinsky Miroslav
gyorsasági
motorcsónakos
részesült díjazásban. Sokéves,
sikeres edzői, és sportban kifejtett munkájukért Hajdók
István
labdarúgó
edző,
Koczkás Olivér a kajak-kenu
klub edzője kapott elismerő
oklevelet. A sportélet kiemelkedő személyiségei közül kitüntetésben részesült Paulik
József, a komáromi kosárlabda klub menedzsere, Kristína
Medovčíková kajakos edző,
valamint Szüllő Béla a KFC
labdarúgó klub alelnöke.

Több mint 400 ezer eurós összegben valósul meg
ebben az évben játszótér és
pihenőpark építés és bővítés
Komáromban. A fejlesztések
nagyrészt külső forrásokból
történnek, az egyik esetében
az eredmény a komáromi lakosok példás összefogásának
az eredménye.
Február végén zárult az
egyik áruházlánc versenye,
amelynek tétje egy 20x16
méteres játszótér építése volt.
Internetes felületen naponta
egyszer lehetett szavazni, illetve további egy alkalommal egy
játék segítségével. Több kategóriában zajlott a verseny, és
az egyes csoportokban legtöbb
szavazatot gyűjtő két város egy
87 ezer euró értékű játszóteret
nyert, mely a Maja, a méhecske motívumait viseli magán összesen 10 épül majd országszerte.
Rengetegen bekapcsolódtak a játékba, melyben Komárom olyan nagyvárosokkal
versenyzett, mint Nyitra vagy
Poprád. Civilek Venth Szilvia
vezetésével egy nagy csoportot
hoztak létre a legnépszerűbb
közösségi oldalon, melyben
számos felajánlással és játékkal buzdították szavazásra a
komáromi régió lakosait. Több
városi képviselő is bekapcsolódott a szavazattoborzásba,
közülük legaktívabban Bujna
Zoltán, Kovács Dávid és Ipóth
Szilárd poszterek készítésével,
szavazók aktív megszólításával és más felajánlásokkal.
A buzdításnak és a közösségi összefogásnak meglett az
eredménye, mivel Komárom
a saját kategóriájában toronymagasan verte a többi indulót,
jelentősen lekörözve a második helyezettet is. Ennek eredményeképpen épülhet meg a

A komáromi lakosok példás összefogásának köszönhetően ilyen játszótér épül hamarosan városunkban
Megyercsi utcában egy különleges játszótér.
– Az idei évet nevezhetjük a játszóterek évének, mivel
több nagyobb fejlesztés valósul
meg a következő hónapokban.
Kiemelném, hogy a 400 ezer
eurót meghaladó fejlesztési
összeg nagy része külső forrás,
ami nem a város költségvetését
terheli. Emellett a játszóterek
javítására további 15 ezer eurót tervezett az önkormányzat.
Bőven akad tennivaló egy családbarát város érdekében, de
idén egy nagyot lépünk előre
– fogalmazott Keszegh Béla
alpolgármester.
A legnagyobb összegű
tételből egy interaktív kalandpark épül a termálfürdő
bejárata előtt. A 248 ezer eurós játszópark 20x20 méteres
területen húzódik és közel 4
méter magas, a dél-komáromi Csillag erődöt formázza.
Belsejében interaktív játékok
lesznek elhelyezve, ahol a gyer-

mekek játszva tanulhatnak az
adott nevezetességről. Kívül
pedig szülők is szórakozhatnak, egyfajta kincskeresésre
lehet indulni mobiltelefonnal
és táblagéppel, természetesen
az adott történelmi nevezetességgel kapcsolatosan.
Egy komáromi vállalkozás nagylelkű támogatásának
köszönhetően új fazont kap a
központi játszótér is az Anglia
parkban. A régi játékok nagy
részét cserélik, új padok és
védőszőnyegek kerülnek ki,
továbbá ivókúttal is bővül a
park. A 35 ezer eurót meghaladó támogatás mellé a város
további 5 ezer euróval járul
hozzá, aminek köszönhetően
megújul a legközkedveltebb
játszótér a belvárosban.
– A játszótér az érvényes
rendelet szerint március 15-én
nyit, azonban a február végi
szokatlan hideg miatt néhány
napot csúszik az új játékok
felszerelése. A fejlesztésnek

köszönhetően nem csak látványosabb, de biztonságosabb is
lesz a játszópark – mondta el
Keszegh Béla.
A város ugyancsak sikeres
volt egy további pályázatban,
amelyet egy másik áruházlánc
hirdetett meg. Itt a városi önrész mellé 6 ezer euró érkezik,
hogy a Petőfi utca -Vasút utca
- Kis ér sor közti területen egy
pihenőpark revitalizáció megvalósulhasson. A projekt érinti a zöld területeken pihenőrészek kialakítását, új padok, egy
piknikező asztal, és új rugós
játékok kihelyezését jelenti
majd. Rendbehozzák a focipályának kijelölt területet is.
A képviselők a februári
ülésen széles egyetértésben
fogadták el a fejlesztési tételek
idei első csomagját, amelynek
ugyancsak része egy pihenőés játszópark a VII-es lakótelepen, a Seress utcában, mintegy
35 ezer eurós tervezett összegben.

Hatalmas tudást birtokolt, komoly örökséget hagyott az utókorra

zsef múzeumigazgató arról
szólt, hogy a hely szelleme
fontos mozgatórúgója volt
munkásságának, szerénysége,
hivatástudata, elkötelezettsége
példaértékű mindannyiunk
számára.
Nagy Zoltán, az Országos Széchenyi Könyvtár nyugalmazott főosztályvezetője
előadásában arról szólt, hogy
Szénássy Árpád gyakori látogatója, úgymond külső munkatársa volt az intézménynek,
aki a humán terület iránt is
keresztényi
érdeklődő, műszaki végzettségű ember volt. Kutatott, anyaVárosi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
Ügyvezető igazgató: ifj. Batta György. gokat gyűjtött, leginkább a
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Gazdasági ügyek: Deminger Gita. Székhely: Klapka Gy. tér 1., 945 01 a kastélyokról, melyekről egy
Komárom. Levélcím: Tiszti pavilon, Pf. 136, 945 01 Komárno. Tel.: 77 lexikont is megjelentetett. Fel13 488, fax: 77 13 489. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk
újíttatta a csúzi kastélyt, melyvissza. ISSN 1339-8636. Nyilvántartási szám: EV 4572/12. IČO: 36522309.
ben tudományos bemutatóNyomja a Petit Press. E-mail: kl@komarno.sk. Web: www.tvkomarno.sk

helyet és múzeumot alakított
ki, amelynek része a magyar
személyiségeket bemutató panoptikum is.
Gazda István, a Magyar
Tudománytörténeti
Intézet
igazgatója szoros kapcsolatban
állt Szénássy Árpáddal, aki –
szavai szerint szorgalmas gyűjtőként – a semmiből teremtett
egy új világot, s a nyilvánosság
által nem ismert adatokat és
tárgyi emlékeket adott közre. Bebizonyította: a Felvidék,
illetve az egykori Felső-Magyarország a múltban gazdag
tudományos és kulturális értékekkel rendelkezett.
Az emlékestet Boráros
Imre, Kossuth-díjas színművész, Fekete Vince, Fekete Éva,
Kalmár Zsuzsanna és a Stirber
Lajos karnagy vezette Gaudi-

um vegyes kar tette még színesebbé.
Az emlékest résztvevői a
kulturális programot követően a múzeum Zichy-palotabeli részlegébe vonultak át,
hogy együtt tekintsék meg
a Világaim című Szénássyemlékkiállításon
felvonul-

tatott
személyes tárgyait,
fotóit, könyveit. A kiállítást
Csütörtöky József igazgató
nyitotta meg, s bemutatta „Az
elfelejtett
szobrászművész,
Berecz Gyula“ című posztumusz kiadványt is.
ifj. Batta György

Mesélő rajzok a Limes Galériában

A PRO ARTE DANUBIÍ Duna Mente Művészetért Polgári Társulás szeretettel vár minden érdeklődőt a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola
Mesélő rajzok című kiállításának megnyitójára, amelyet 2018.
márius 23-án 15 órakor tartanak a a Limes Galériában. A kiállítás védnöke a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége.
A kiállítást megnyitja Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány
vezetője. Közreműködnek a Komáromi Speciális Alapiskola
tanulói. Házigazda Dr. Farkas Veronika, művészettörténész
A tárlat 2018. április 15-ig tekinthető meg, hétfőtől péntekig
10 és 16 óra között. Más időpontokban megegyezés szerint
telefon: 0903 719 493.
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Éjszaka a Komáromi Ipari Szakközépiskolában

2018. február 22-én a komáromi Ipari Szakközépiskolában érdekes programok
sokasága várta a látogatókat.
Az éjszakába nyúló rendezvényen az iskola folyosóit, tantermeit és laboratóriumait
elözönlötték az érdeklődők.
A jelenlegi diákokon, szüleiken és hozzátartozóikon
kívül szép számban jelentek
meg az általános iskolák pedagógusai és pályaválasztási
tanácsadói is. A nagysikerű
rendezvény nem kerülte el a
kilencedikes diákok figyelmét sem, de az iskola egykori
tanulói, az „öregdiákok” is
kíváncsiak voltak a változásokra, az újdonságokra.
Vetter János iskolaigazgató szerint a rendezvénynek kettős célja volt. Az egyik
mindenképpen az , hogy több,
mint 25 helyszínen, gazdag
programok által kerüljön bemutatásra az intézményben
folyó munka. A másik pedig
munkaidőn kívül, a szélesebb
rétegek számára is lehetővé
tenni a nézelődést, teret adni
a beszélgetéseknek, a találkozásoknak . A kötetlen program, a sok helyszín, a hangulatos séta az iskola falai között az
érdeklődőknek kellemes időtöltést nyújtott. Az intézmény
immár harmadszor engedett
az éjszakába nyúlóan betekintést képzési tematikájába és
abba a miliőbe, amely az iparit
Iparivá tette.
Már az előcsarnokban egy
csodálatos világ tárult a látogatók elé. A diákok jóvoltából
ötletes rajzok, ábrák hirdették

a látnivalókat, a gondos szervezők pedig süteményekkel és
frissítőkkel igyekeztek kedveskedni a vendégeknek. A gazdagon összeállított program
felölelte a szakok bemutatását,
a „nyitott laboratóriumok” segítségével a látogatók betekintést kaptak a szaktantárgyak
oktatásába. Mivel a közgazdaságtan egyik komoly témája
a sikeres vállalkozóvá válás,
ezért e területen az iskolában
működő diákvállalkozások is
bemutatkozhattak. A diákcégek maguk készítette, érdekes
ajándék- és emléktárgyaikat
mutatták be, amelyeket akár
meg is lehetett vásárolni.
A gépészet iránt érdeklődők a kovácsműhelyben, az
esztergályos műhelyben és a
CNC -szaktanteremben tett
látogatás után megtekinthették
a 3D – s nyomtatót is. Az ilyen
típusú nyomtatás technológiájának oktatása az iskolában
2010-ben indult útjára azzal az
elképzeléssel, hogy az itt végzett diákok magasabb szakmai
felkészüléssel vágjanak neki
az életnek. A térbeli nyomtatás eszközét nagy érdeklődés
övezte. A jelenlevők az elkészült tárgyakat (fogaskerekek,
csapágy) megvizsgálták és
néhányan meg is tarthatták.
Ugyanezen a helyszínen megismerkedhettek a FESTO építőelemes pneumatikus rendszer alapjaival is.. A bemutatón
megjelent vállalatok is nagy
meglepetéssel konstatálták az
intézmény ilyen irányú felszereltségét és színvonalát.
Az elektrotechnika és a

programozás területén is rengeteg újdonság várta a látogatókat. Az elektrotechnikai és
az automatizációs laboratóriumok megtekintésén kívül a
vendégek belekóstolhattak a
programozás játékos formáiba
is. Az Arduino mikrovezérlő,
a Rapsberry Pi számítógépek
és az Apple alkalmazásokmint megannyi újdonságkülönösképpen lekötötték az
informatika iránt érdeklődők
figyelmét. A szaktanárok készségesen mutatták be, mivel
foglalkoznak a diákok a tanítási órákon.
Sokak figyelmét lekötötte az a informatikai múzeum,
ahol a látogatók testközelből
láthatták, milyen hatalmas
fejlődésen ment keresztül az
informatika a múlt század
nyolcvanas éveitől a napjainkig. A múzeum tárgyai között
akadnak számítógépek, játékkonzolok, televíziók. A gyűjtemény legrégebbi darabja
1979- ből szárrmazik, ez volt
a legelső konzolok egyike .
A nyelvtanítást illetően
bemutatásra kerültek azok a
korszerű ,modern módszerek, melyek az adott nyelv elsajátításának szempontjából
beváltak és ez alkalommal
a játékos, interaktív formái
kaptak zöld utat. Az angol
nyelvű foglalkozáson az adott
nyelvterületre jellemző édességeket is meg lehetett kóstolni. A nyelvek elsajátításának
hatékony módszereit bemutató pedagógusok segítségével pedig kiderült, a játékos,
kreativitást igénylő feladatok

a nyelvtanuláson túl kellemes
perceket is szerezhetnek. A
látogatók tájékoztatatást kaptak az iskolában nyíló szakokról, a tanulók szakgyakorlatáról és az intézmény távlati
terveiről. Megismerkedhettek
az iskolatévének (Tower TV)
a munkájával és megtekinthették egy kiállítás formájában a
legszínvonalasabb diákmunkákat .
Az éjszaka során lehetőség
nyílt a kötetlen beszélgetésekre az iskola volt pedagógusaival is. „Volt egyszer egy
tantestület“ elnevezést kapta
az a kezdeményezés, mely során az ipari korábbi tanáraival
személyesen is találkozhattak az évekkel ezelőtt végzett diákok. A sok-sok régi
emlék, nem ritkán diákcsíny

felevenítése remek lehetőséget nyújtott a nosztalgiázásra,
a régi idők felidézésére.
A
természettudományi
tantárgyak iránt érdeklődők
is mérlegre tehették tudásukat, ugyanis érdekes matematikapéldák, fejtörők várták a
vállalkozó kedvű megoldókat.
Azok pedig, akik sikeresen
megbirkóztak a fizikatesztek
feladataival, tudásuk elismeréseként névre szóló tanúsítványt kaptak.
Az iskola díszterme
adott otthont az Ipari Kávéháznak, melynek vendégei
az Ipari Szakközépiskola volt
diákjai, Matusek Attila színművész és Mészáros Tamás
színész-énekes voltak. Az
érdeklődők
betekinthettek
a VISZTA csapatának, azaz az

intézmény színjátszó körének
munkájába is.
A programokban gazdag
tájékozódás után a testedzés
sem maradhatott el. Az iskola
tornaterme a sportolni vágyók rendelkezésére állt. Az
itt tartott kempo-bemutatóba
is szép számmal bekapcsolódtak.
A jól sikerült rendezvény
minden résztvevője találhatott
kedvére valót a gazdag kínálatból, melyből a kollégiumi
élet bemutatása sem hiányzott. A nagy érdeklődés, a remek hangulat, a vendégsereg
elégedettsége arra engednek
következtetni, hogy a már hagyománnyá vált „Éjszaka az
Ipariban” teljesítette küldetését .
PaedDr. Tóth Katalin

Gimisz – 25 év a diákszínjátszás szolgálatában
A Komáromi Magyar Tannyelvű Gimnázium újraindítása (1950) egybeesik az
irodalmi színpad, a diákszínjátszás meghonosodásával. Kezdetektől fogva azzal a célkitűzéssel indult, hogy a szórakoztatáson túl
nevelő-okító szándékkal szóljon az irodalom,
a kultúra kedvelőihez, mindenekelőtt a diáksághoz. Már a 70- es évek elején megjelentek a modern elemeket, korszerű, sőt egyedi
színpadi megoldásokat felvonultató rendezői
koncepción alapuló darabok.
A szlovákiai magyar középiskolák diákszínjátszásának fellegvárává vált iskolánk, többször
voltunk a Jókai Napok díjazottjai, színjátszóink
a legjobb alakítás díját is megkapták. Szinte
összeszámolhatatlan, hogy hány alkalommal
léptek a közönség elé diákjaink itthon, ill. a
határon túl is. A hagyományos irodalmi színpad, ill. a diákszínjátszás emblematikus alakja
a kezdetektől 28 éven keresztül Gáspár Tibor
tanár úr volt. Az 1960-as évek közepétől hirtelen bekövetkezett haláláig Dobai János tanár úr
is rendezett nagy sikerű darabokat.
A stafétát Kiss Péntek József vette át, aki a
90-es évek elején klasszikus szalagavatói műsorokat rendezett, majd 1993-ban megalakult a
Gimisz diákszínjátszó csoport. A Gimisz mind-

máig tartó töretlen szárnyalása a Képzelt riport
egy amerikai pop-fesztiválról című magyar
musicallel indult. Az indulás után öt évvel egy
másik színjátszó csoport is létrejött, amelyik

B-szereposztásban tovább vitte az adott tanév
színdarabjának sikerét. Később megalakult a
középső Gimisz szintén Kiss Péntek József vezetésével. Számtalan fesztiválon és versenyen

szerepeltek sikeresen. Az ún. „Kisgimisz” Szabó
Csilla drámapedagógus, a Jókai Színház akkori művészeti titkára vezetésével alakult meg
2001-ben. A nyolcosztályos kisgimnazistáinknak nyújtott kitűnő szereplési lehetőséget.
Kiss Péntek József és társrendezője, Spátay
Adriana tanárnő 20 év után távoztak a Gimisz
éléről; a 2012/13-as tanévtől Csengel Mónika
vezeti a Selye János Gimnázium Gimisz diákszínjátszó csoportjait: a „Kisgimiszt”, a középső
és a végzősök alkotta csoportokat.
A 25 év alatt hozzávetőleg 2000 diák állt
színpadra a Gimiszben. Közülük sokan választották életpályájuknak a színjátszást. Több diákunk végzett a pozsonyi, ill. a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Felsorolni is
hosszú volna a listát! 2004-ben született meg
a Csárdásirálynő c. darab, ebben debütált Borbély Alexandra, aki a Testről és lélekről című
Enyedi Ildikó-filmben nyújtott alakításáért
idén számos elismerésen túl a legjobb európai
színésznő díját nyerte el, ill. a filmet Berlinben
Arany Medve-díjjal jutalmazták, s beválasztották a világ legjobb idegen nyelvű filmjei közé,
így az Oscar-díj esélyese is lett.
Spátay Adriana,
a Selye János Gimnázium tanára
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2018. március 14.
Pedagóguskoncert a Tiszti Casinóban

A Komáromi Művészeti Alapiskola értesíti az érdeklődő
közönséget, hogy az immár hagyományos pedagógusok
hangversenyét 2018. március 27-én (kedden) 17 órai kezdettel rendezi a Tiszti Casinó dísztermében.
Mindenkit szeretettel várunk!

„Nem baj fiúk, jövőre már ti nyertek”

Nagyjából ilyen üzenetet
küldhetett a tenger mélyéről
az „öreg barracuda főnök“ az
idei városi teremlabdarúgó
bajnokság döntője után, ahol
e nagyhalak nevét magán viselő csapat, a Barracuda ismét
alulmaradt nagy riválisával, a
Bauring City csapatával szeml REKOM – lakásfelújítás. gyünk, hétvégén is. Nyitvatartás ben.
Tel.: 0905/450 570, 0948/622 hétköznap. 9.00-18.00. óráig.
Megismétlődött a tavalyi
Tel.: 0915 389 405.
051.
év
forgatókönyve, egy évvel
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415
!!!HASZNÁLT
ÉS
ÖREG
korábban
is óriási csatát vívott
657.
AUTÓK LIKVIDÁLÁSA!!!
ez a két gárda a döntőben, és
l Zálogház a Ferencesek utca
Mindent elintézek Ön hedrámai végjáték után a Bauring
5. szám alatt, a Bella étterem
lyett! Önnek semmi más
mellett. Készpénzért felvásároCity legénysége tovább bővítdolga nincs, csak hogy fellunk régiségeket, aranyat, ezüshette korábban szerzett trófeái
hívjon és egyeztessünk.
töt, műszaki cikkeket. Állandó
számát. Menet közben az idei
!!!Az elszállítás ingyenes!!!
ügyfeleinknek hűségkártyát bizbajnoki sorozatban is kiderült,
Tel.: 0919183225
tosítunk. Kérésére házhoz mehogy ismét ez a két együttes
alkotja a legerősebb egységet.
A telt lelátó előtt ismét dráMEGEMLÉKEZÉS
mai nagy csatában, ráadásul
„Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,
a jó Isten őrködjön pihenésed felett."
csak hosszabbítás után dőlt el
ki lesz a bajnok. 0:0-ás félidő
Fájdalommal emlékezünk március 4-én
után a második játékrészben a
Vrábel Jánosra

Apróhirdetés

halálának 2. évfordulóján.

Szerető felesége, leánya,
unokája feleségével és a kis dédunoka

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékeztünk halálának második évfordulóján február 26-án a szeretett feleségre,
édesanyára és nagymamára

JUHÁSZ Violára.

Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá velünk együtt
ezen a szomorú évfordulón.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Bauring City csapatának sikerült két gólos előnyt szereznie,
de a nagyhalak nevét viselő
csapat taktikailag mindent
bedobva a rendes játékidőben
egyenlíteni tudott. 2:2-es állás
után következett a hosszabbítás. A sportszerencse idén is

Kemény küzdelem az asztalitenisz bajnokságon
A Selye János Gimnázium
csapata február 22-én sikeresen vett részt az asztalitenisz
bajnokság kerületi fordulóján
Nyitrán.
A lányoknak kemény küzdelem árán sikerült megszerezniük a 3. helyet, amivel megismételték tavalyi eredményüket.
A csapat tagjai, Fehér Fruzsina

(II.C), Szigeti Fanni (II.A), Szabó Csilla (II.C) és Majtán Flóra
(II.C) nagyon koncentráltan
játszottak, a verseny során folyamatosan segítették egymást
és együttesen küzdöttek a célért. A lányok felkészítő tanára
Diósi Viktor volt. Gratulálunk
a szép eredményhez!
Vajányi Orsolya

Obvodná lekárka MUDr. Silvia Pintérová oznamuje,
že sa presťahovala na adresu:
Poliklinika sv. Valérii, Eötvösa 37, pavilón B, Komárno.
MUDr. Pintér Silvia körzeti orvos
értesíti a polgárokat, hogy új helyre költözött:
Szent Valéria Rendelőintézet, Eötvös utca 37,
B pavilón, Komárom.

„Mégis itt vagy velünk, mégis oly távol,
Mi tudjuk csak igazán mennyire hiányzol.
Gondolunk rád a nap minden percében,
Drága emléked örökké örizzük
szívünk mélyében.“
Fájó szívvel emlékeztünk március 5-én halálának 4. évfordulóján

NAGY Máriára, szül. Kúr.

Emlékét örökké őrző férje Feri és családja

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretettel emlékezünk zenész barátunkra

OLÁH Sándorra

halálának 7. évfordulóján.
Amíg játszottál számtalan rendezvényt
kísértél profi tudásoddal a közönség örömére. Gondolatban minden fellépésünkön
velünk vagy.
Örök barátaid a népszerű komáromi „RUBIN“ zenekar
alapítótagjai:
Nehéz János (Jani) és Jankovics József (Dodi).
Nyugodj békében.

MEGEMLÉKEZÉS

"Bármennyi nap, hónap
vagy év teljen is el,
kik igazán szerettek,
soha nem felednek el."

Fájdalommal emlékezünk március 8-án

Boráros György mérnökre

halálának 10. évfordulóján.

A városi teremlabdarúgó bajnokság győztese, a Bauring City csapata

A gyászoló család

Újszülöttek

Grežo Zoltán, Szímő; Bernáth Tamara, Kéty; Polácsek Vince,
Komárom; Tornóczi Réka, Marcelháza; Kollár Ádám, Komárom;
Rovács Viktor Manuel, Kava; Vasi Oliver, Gúta; Múcska Péter Noel,
Marcelháza; Lapos Botond, Csallóközaranyos; Slatinová Kristina,
Érsekújvár; Gyöpös Bianka, Bátorkeszi; Vachová Linda, Alsó Ohaj;
Remeš Viktor, Bajcs; Opálka Henrich, Marcelháza; Hegedűšová Laura, Újgyalla; Dulová Natália, Újgyalla; Majoroš Bella, Nagykapos;
Dombóvári Gréta, Komárom; Veľký Viktor, Gúta; Jávorka Denis,
Csúz; Horváth Denis, Ógyalla; Szabó Erik, Búcs; Szőcs Ádám,
Nagykeszi; Lea Le Anh, Érsekújvár; Jalšovská Hanna, Hetény;
Sláviková Liliana, Diósförgepatony; Majerová Leona, Keszegfalva;
Biskupičová Helena, Komárom-Lándor

Elhunytak

A 60 éves Socha Pavol, Komárom; a 82 éves Jakušová Terézia,
Komárom; az 59 éves Balogh Anna, Komárom; a 73 éves Búdová
Mária, Búcs; a 91 éves Lengyel Lenke, Marcelháza; a 78 éves Vas
Dezső, Gúta; a 77 éves Skoppová Alžbeta, Gúta; a 74 éves Csinger
Krisztina, Komárom; a 70 éves Csütörtöki Béla, Komárom; az 56
éves Stanček Jozef, Gadóc; a 93 éves Uzsák Erzsébet szül. Denke,
Szentpéter; az 54 éves Borka Eszter Judit, Komárom; a 67 éves Szűcs
András, Komárom; a 73 éves Bendík Peter, Komárom; az 54 éves
Zachar Karol, Komárom; az 59 éves Hornyák Oto, Pat; a 79 éves
Rehák Aranka, Pat; a 93 éves Borsos Margit, Csallóközaranyos; a
73 éves Sopčáková Katarína, Őrsújfalu; a 87 éves özv. Ganzer Piroska, Komárom; a 67 éves Varga József, Komárom; a 77 éves Kálóczi
Erzsébet, Komárom; a 76 éves Nebehaj František, Marcelháza; a 86
éves Czibor Irma, Marcelháza; a 82 éves Kashalmi Mikuláš, Komárom; a 71 éves Hajtmanová Marta, Komárom; a 89 éves Farkasová
Anna, Komárom; a 70 éves Tóth Ernő, Marcelháza; a 93 éves Bakács
Béláné szül. Ribáry Erzsébet, Komárom; a 66 éves Mackovič Štefan,
Őrsújfalu; a 79 éves Szabó Gizella, Gúta

a Bauring City csapata mellé
szegődött, a 3:2-es végeredmény a bajnoki cím megvédését jelentette számukra. Az
elkeseredett veszteseket pedig
odalentről névadó „nagyfőnökük“ így bíztatta: nem baj
fiúk, jól harcoltatok, mi ott lent

a nagyhalak, büszkék vagyunk
rátok.
A bronzéremért vívott csatában a Blue Diamonds csapata 8:3 arányban győzött a Black
Bull Litovel gárdája felett.
Keresztényi Gábor
Karol Scholtz felvétele

First Ring nemzetközi boxgála
szombaton a sportcsarnokban
A komáromi Spartak Ökölvívóegyesület március 17-én negyedik alkalommal rendezi meg a First Ring nemzetközi boxgálát,
melynek célja, hogy a nemzetközi színtéren küzdő ökölvivóknak
találkozási lehetőséget nyújtson. A cseh, magyar, olasz, ukrán és
hazai versenyzők az AIBA szabályai és az SBF versenyfeltételei
mellet küzdenek majd a ringben.
Sportegyesületünk ezúton is hívja és várja a komáromi közönséget, hogy részvételükel támogassák a hazai versenyzők szereplését. A komáromi színeket Halász Patrik, Krepelka Rolan,
Kulin Róbert, Tóth Alex, Görcs József, Vajzer Kristian, Kusala
Andreas, Polák Tomáč és Ďurčovič Vladimír képviselik. A gála
15.30 órakor kezdődik és a különféle súlycsoportokban 25-30
mérkőzésre kerül sor. Akik személyesen nem tudnak részt venni
a sporteseményen, azok azt élőben követhetik az ŠKB Spartak
Komárno Youtube és Facebook oldalán.

HIVATALOS KÖZLEMÉNY
Értesítés Komárom város új területrendezési
terve javaslatának megtárgyalásáról

Komárom város, mint az 50/1976 sz. építkezési
törvény 16.§-a és 18.§-a alapján, felelős helyi területrendezési szerv az építkezési törvény 22. §-val összhangban értesíti az érintett intézményeket - a szomszédos községeket, városokat, az érintett szerveket,
a hivatalokat és szervezeteket, valamint a nyilvánosságot, hogy
Komárom város területrendezési terve javaslatának megtárgyalása 2018. március 8-a és 2018. április 6-a között történik.
Az új területrendezési terv javaslata megtekinthető a fent
említett időszakban munkanapokon 8 és 15 óra között a Komáromi Városi Hivatal Fejlesztési Főosztályán a Tiszti pavilon épületében, valamint a város honlapján a következő címen: http://
www.komarno.sk/hu/komarom-varos-uj-telepulesrendezesiterve---tervezet_4507.html
A törvény 22 §-a alapján a nyilvánosság, a polgárok a javaslattal kapcsolatos észrevételeit, véleményét a Komáromi Városi
Hivatal felé a megadott törvényes időszakban teheti meg, tehát a
kihirdetéstől számított 30 napon belül, azaz 2018. április 6-ig.
Az érintett intézmények (szomszédos községek, városok,
érintett hivatalok és szakmai szervezetek) a javaslattal kapcsolatos véleményüket szintén a Komáromi Városi Hivatal felé tehetik meg, mégpedig a levélben kapott értesítő átvételétől számított 30 napon belül. A határidő nem hosszabítható meg, az utána
beérkező vélemények nem lesznek figyelembe véve.
Az érintettek véleményüket írásban adhatják le a Komáromi
Városi Hivatal Klapka téri iktatójában, vagy postai úton a következő címre: Mestský úrad Komárno, Odbor rozvoja, Oddelenie
územného plánu a výstavby, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno.
Felelős személy: Ing. arch. Besse Katalin, tel.: 035 2851 375,
0903 493 233, e-mail-cím: katalin.besse@komarno.sk
Ing. Stubendek László polgármester
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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

Egyet fizet, kettőt kap! – Rendeljen reklámot!
Tárcsázza a 035 77 13 488-as telefonszámot!

Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame

Vám kontajnerovú prepravu
stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch

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

EURÓPAI VÉDELMET JOGAINKNAK!

Írd alá Te is

a magyar nemzeti közösségekért!
2018. április 3-ig lehet ellátni kézjegyünkkel az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) által indított Minority
SafePack elnevezésű, az őshonos nemzeti
kisebbségek európai uniós jogvédelmének megteremtését célzó Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést.
A kezdeményezést benyújtó polgári bizottság tagjai arra kérik az Európai Bizottságot, hogy végre foglalkozzon az őshonos nemzeti közösségek jogaival, és az
Európai Unió fogadjon el jogi aktusokat a nemzeti és
nyelvi kisebbségek védelme érdekében.
Jelenleg nincs olyan átfogó európai uniós szabályozás, amely megfelelő jogi védelmet biztosítana az
európai őshonos nemzeti közösségeknek. Amennyiben sikerül összegyűjteni egymillió aláírást, az Európai Bizottság köteles 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.

(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)

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

Volajte na tel.č.:
035 7713 003
Mobil: 0907 562 522

A tavaszi nagytakarítás
időpontjai városunkban

Komárom város értesíti polgárait, hogy 2018. március 16-tól
április 9-ig, a tavaszi nagytakarítás idején nagyméretű szeméttároló konténereket helyez el a kertészeti- és lakóövezetekben.
A város egyes részein kizárólag a zöldhulladék részére helyez
ki további konténereket. A tavaszi nagytakarításra a következő
időrendi felosztásban kerül sor:
2018. március 16-tól 2018. március 19-ig a következő lakóövezetekben: Selye u., Klapka György u., Rozália tér, Damjanich u., Belső körút, Építész u., Tó u., Mély u., Nagy ér sor, Nagy
sor, Augusztus 29. u., Kassai u., Megyercsi u., Körút, Vasút u.,
Gazda u., Ifjúság u., Csák Máté u., Munkás u., Béke u., Szakszervezet u., Építész u., Ipar u., Szabadság u., Határőr u., Duna
rakpart, Handlovai u., Prowazek u., Aranyember u., Seress Rezső u., Eötvös u., Várút, Patak u., Czuczor Gergely u., valamint
Örsújfalu, Kava, Gyulamajor, Gadóc városrészek.
2018. április 6-tól 2018. április 9-ig a következő kertészeti
övezetekben: Újfalusi kertek, Vadas, Cserhát, Szentpál, Kabátfalu, Harcsás, Kis Izsa, Sistag, Téglagyár, Izsai út, Holt-Vág, IV.es,V.-ös,VI.-os bástya, Pozsonyi út, Selye utca - kertek, Diófasori kertek, Doprastav mögötti kertek, Erzsébet sziget.
A harcsási úton üzemelő gyűjtőudvar szintén alkalmas a lomtalanításból származó hulladék, ill. zöldhulladék díjmentes elhelyezésére. A gyűjtőudvar nyitvatartási ideje: hétközben hétfő kivételével 10 és 18 óra között, szombaton 8 és 12.00 óra között.
A hulladék lerakása az elhelyezett konténereken kívül
tilos és büntetendő!
A zöldhulladék részére elhelyezett konténerekbe
más hulladék elhelyezése szigorúan tilos!
További információk: MsÚ Komárno, tel. 035/2851 362,
Clean City s.r.o, tel. 035/771 30 91

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is!

www.tvkomarno.sk,

www.youtube.com/mstvkn, www.facebook.com

OSZTÁLYOZZUK A HULLADÉKOT!
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 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 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 eltérve 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.

