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Több újdonsággal érkezik a 27. Komáromi Napok

A hagyományos programok mellett sok dologban
megújul az idei Komáromi
Napok, de több érdekesség
is színesíti a programot és a
fesztivál színvonalát. A változatos zenei felhozatal mellett
érkeznek ételkülönlegességek, finom italok, a programok terén nagyobb figyelmet
kapnak a gyerekek.

Hagyományos április 26án kezdődik a Komáromi Napok, immáron 27. alkalommal.
A programok május elsejéig
tartanak. A városi programok
mellett a belvárosban újra koncertek és fesztiválprogramok
várják a kikapcsolódni vágyókat. A nagyszínpadra több zsánerben érkeznek színvonalas
előadók, mind a magyar, mind

a szlovák zenei életből. A koncertek továbbra is ingyenesek,
ezzel mindenkinek biztosítva
a szórakozást.
A Komáromi Napok rendezvénysorozat nagy színpadának, borutcájának, kézműves utcájának és gasztronómiai
részlegének megszervezését
egy komáromi társulás nyerte
meg a versenypályázaton, az

önkormányzat 45 ezer eurót
hagyott jóvá az idén erre a célra, ami a kiadások egy részét
fedezi. Mind a gasztronómia,
mind a kézműves részleg kínálatának kialakításánál arra
törekedtek, hogy változatos
legyen, minőségi ételek, esztétikus standok szépítsék a gyönyörű belvárost.
A Megye utcán kis piac
szerveződik, ott kézműves
kistermelők termékeit lehet
megkóstolni és megvásárolni. Az Iskola utca köti össze
a piacot a kézműves vásárral.
Itt saját készítésű termékeket
lehet árusítani. A gazdag, két
délutánra tervezett gyermekprogramok mellett minden
délután lesz fazekas bemutató,
kovács bemutató és egy délután pedig fafaragó bemutató,
ahol egy nagy rönköt faragnak
szoborrá láncfűrész segítségével. Ebben az évben egy
szponzori segítséggel, sorsolással két autó talál gazdára, az
egyik egy évre, a másik pedig

Az ünnepelt Árky Gizella Stubendek László polgármester és
Keszegh Béla alpolgármester társaságában

Komárom száz éves polgárát köszöntötték

Április elsején ünnepelte
századik születésnapját Gizi
néni, aki jelenleg Komárom
egyetlen száz évet megért lakosa. Köszöntésekor elárulta,
mi a hosszú élet titka, mi a
kedvenc étele és még egy kis
muzsikával is kedveskedett.
Április első napján töltötte be a kerek jubileumát Árky
Gizella, Gizi néni. A jeles évforduló alkalmából Stubendek
(Folytatás a 2. oldalon)
László
polgármester
és
Keszegh Béla alpolgármester
látogatta meg, hogy felköszöntsék. Gizi néni jó erőben
fogadta a vendégeket. Jelenleg
ő az egyetlen komáromi, aki
100 évnél idősebb.
Az ünnepelt Ekelről származik, de élete nagy részét Ko-

A 2017-es év legjobb pedagógusait köszöntötték

máromban élte le, szakácsként
egy óvodában és egy iskolában
dolgozott. Élete során mindig
szorgalmasan tevékenykedett,
kertjében is sok munkát elvégzett. Elmondása szerint a
hosszú élet titka, hogy örülni
kell minden napnak. Az étvágya még mindig nagyon jó, a
városvezetők kérdésére, hogy
melyik a kedvenc étele, mosollyal az arcán csak annyit
válaszolt, hogy „a hús”.
Gizi néni egy kis muzsikával is meglepte a látogatókat,
mivel jól szájharmonikázik.
Az ajándékok átvétele után
a város krónikájába is beírta
magát és a családjával folytatta
az ünneplést.
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Önkéntesek
szorgoskodtak a várban

A Tiszti pavilon dísztermében tartották a városunkbeli
alapiskolák és óvodák legjobb
pedagógusainak ünnepélyes
fogadását. Köszöntésük annak a megnyilvánulása, hogy
elismerik a gyermekek oktatása terén végzett munkájukat. Szép, ám nehéz hivatás az
övék, melyben gyakran az idő
sem számít, hiszen munkájuk
a tanítási órákkal nem ér véget. Aki úgy dönt, hogy a gyer-

mekekkel foglalkozik, annak
a teljes szívét bele kell adnia
a munkába, türelmesnek, kreatívnak kell lennie, hiszen ez
nem munka, hanem hivatás.
Kitüntetésben részesültek:
Mgr. Vrečič Katarína, Mgr.
Tóth Tibor – Eötvös Utcai
Alapiskola, Mgr. Katarína
Vargová, Ing. František
Sudora – Komenský Utcai
Alapiskola, PaedDr. Skuta
Silvia, PaedDr. Jóba Tamás

– Jókai Mór Alapiskola, Mgr.
Alžbeta Kolláriková, Ing.
Mgr. Júlia Bundová – Határőr Utcai Alapiskola, Mgr.
Madarász Zsuzsanna, Mgr.
Búzás Zsuzsanna – Munka
Utcai Alapiskola, PhDr. Lívia
Markovicsová, Mgr. Marta Kecskésová – Rozmaring
Utcai Alapiskola, Mgr. Petra
Pavlovičová, Mgr. Sýkorová
Eva PhD. – Komáromi Művészeti Alapiskola, Mgr. Trenčik

Katalin – Eötvös Utcai 48.
sz. Óvoda, Katarína Tichá,
Urbanová Eva – Eötvös Utcai
64. sz. Óvoda, Zuzana Tóthová
– Komáromi Kacz Utcai 33. sz.
Óvoda, Zlatica Libaiová, Eva
Mádelová – Kapitány Utcai
Óvoda, Danka Záhumenská,
Gabriela Chovančáková –
Béke Utcai Óvoda, Bc. Barta
Ildikó – Ferencesek Utcai
Óvoda, Vörös Bathó Éva – Víz
Utcai Óvoda

Április 7-én, szombaton
önkéntesek
vártakarításra
gyűltek össze Komáromban.
A közel 50 érkezőnek a város
biztosított szerszámokat és
frissítőt.
Szombat reggel kilenc órától indult a munka, a kaszárnya
épülete melletti sáv kitakarítását tűzték ki célul az önkéntesek. A kezdeményezés a városi
hivatal és a Villa Camarum
összefogásával valósult meg,
érkeztek fiatalok és idősebbek
egyaránt. A komáromi érkezők mellett jelen voltak civil
szervezetek csoportjai, a városi
hivatal alkalmazottai és a komáromi Rozmaring utcai alapiskola diákjainak egy csapata.
A városi hivatal biztosította a
szerszámokat és a frissítőt, az
önkéntesek délben gulyást is
kaptak, amit a városi rendőrök

készítettek el. Az érkezőket
Stubendek László polgármester köszöntötte, megköszönve
a segítségüket.
A takarítás során kivágták
az elburjánzott növényzetet
a kaszárnya épületének egy
része mellett, összeszedték a
szemetet, a szétszórt téglákat
és köveket is összegyűjtötték.
A kitakarított vonalon így egy
újabb sétáló ösvény lehet a
közeljövőben, ahol a látogatók
mozoghatnak.
Az erődben folyamatosan
zajlanak munkák, jelenleg a
kaszárnya tetőszerkezetének a
felújítása folytatódik, amelyre a kulturális minisztérium
Obnov si svoj dom programjának keretén belül kap a város
550 ezer eurót. A munkafolyamat márciusban kezdődött el.
vh
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Fájdalmas veszteségünk:

Meghalt Jókai Tibor

Április nyolcadikán, élete virágában, ötvenegy évesen, súlyos betegsége következményeként befejezte
földi életét a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetségének elnöke, Jókai Tibor. Halála mindnyájunk számára fájdalmas, hiszen a
felvidéki magyar oktatásügy kiváló
ismerője volt: szinte állandóan járta
iskoláinkat, hogy felmérje, hogyan lehetne segíteni egyre
fogyó tanintézményeinket, s tartani a lelket pedagógusainkban. Kincset vitt magával a sírba: a közéleti ember példás felelősségérzetét és lelkesedését. Halála a hazai magyar
közélet nagy vesztesége. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
A szerkesztőség

A diákoknak szóltak a balladák

Hagyománnyá vált a Selye János Gimnáziumban, hogy az
írásbeli érettségi vizsgák után egy színvonalas irodalmi összeállítással kedveskednek a negyedikes diákoknak. A vizsgák után
Tóth Tibor, a Jókai Színház igazgatója és barátai adtak elő részleteket Arany János balladáiból. A diákok a Wales-i bárdok, az
V. László, a Tengeri hántás és a Tetemre hívás című művekből
hallhattak zenés összeálltást.

Kitüntették a Selye Gimnázium
két kiváló tanárát
A pedagógusnap alkalmából díjazták a Selye János
Gimnázium két tanárát. A
Nyitra Megyei Hivatal elismerő oklevéllel és Komenský
emlékéremmel jutalmazta
RNDr. Holczhei Árpádot. A
Nyitrai Kerületi Hivatal Iskolaügyi Főosztálya pedig
Farkas Adriannát elismerő
oklevélben részesítette.

Ruhagyűjtő tárolók a városban

Sok más város példáját követve Komáromban
is ruhagyűjtő konténerek
kerültek kihelyezésre. A cél
elsősorban jótékony segítség
a rászorulóknak, de az így
újrahasznosított tétel csökkenti az osztályozatlan hulladék mennyiségét is, amivel
spórolni tud a város a kiadásokon.
A HUMANA People to
People polgári társulás március végén 20 ruhagyűjtő tárolót helyezett ki Komáromban,
melyről a februári testületi
ülésen született döntés. Minden külterületre – Őrsújfalu,

Gyulamajor, Gadóc és Kava –
jutott egy-egy ruhagyűjtő. A
biztonságos tárolókat kétnyelvű feliratokkal látták el, kezelésüket és a ruhák elszállítását
a szervezet díjmentesen végzi.
A társulás több más jótékonysági csoportosulással dolgozik
együtt, amelyek célja a hajléktalanok és afrikai szegény közösségek segítése. Több szlovákiai városban vannak jelen.
A szervezet arra kéri a
lakosokat, hogy állapottól
függetlenül tiszta darabokat
dobjanak a gyűjtőbe. A hagyományos ruhaneműkön kívül
lehet bármilyen lakástextil,

ágynemű, cipő, táska és bármilyen bőrből készült kiegészítő.
Az összegyűlt darabokat a későbbiekben válogatják, lehetőség szerint eljuttatják rászo-

rulóknak, bizonyos anyagokat
újrahasznosítják, a veszélyes
részeket környezetbarát módon likvidálják.
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Több újdonsággal érkezik a 27. Komáromi Napok
(Befejezés az 1. oldalról)

egy hétvégére. Az idei hangulatot utcazenészek teszik színesebbé, jön egy profi csapat,
a Band of streets, de mellettük
más zenészek is színesítik az
utcai műsorokat.
A város további 15 ezer
euróval járul hozzá a rendezvényekhez, a testvérvárosok
fogadásához és vendéglátásához. További források érkeznek
szponzorokon és pályázatokon keresztül. Nem hiányoznak a sportprogramok sem,
amelyek közül a legnagyobb
számú indulót a két Komárom
közti futóverseny és a Csárda
túra vonzza be. A tavalyi évhez
hasonlóan idén is lesz Népművészet ünnepe és Öregvár nap.

Dr.
Farkas Adrianna
1984-ben
érettségizett
a
magyar
gimnáziumban
Bartakovics Adrianna néven,
majd a Komenský Egyetem
Bölcsésztudományi
Karán
szerzett oklevelet magyar nyelv
és irodalom–szlovák nyelv és
irodalom szakpárosításban,
1989-ben. 1994-1997 között
RNDr. Holczhei Árpád a Kempelen Farkas Szakköegyetemi tanulmányai be- zépiskolában tanított Dél-Kofejezése után a Selye János máromban, a 2000/2001-es
Gimnáziumban kezdte tanári tanévtől pedig a Selye János
pályáját, ahol 1982-től bioló- Gimnázium közkedvelt pedagiát tanít. Számos tanítványa gógusa. A mindennapi iskolai
folytathatta sikeres egyetemi feladatok mellett a tehetségtanulmányait természettudo- gondozás terén is kimagasló
mányi, illetve orvosi felsőokta- eredményekkel büszkélkedhet.
tási intézményben az ő igényes Következetes, igényes oktatói
és következetes pedagógiai és nevelői munka jellemzi
munkájának köszönhetően.
A kitüntetéshez szívből
Javaslataival, építő észrevéte- gratulálunk, kívánunk további
„Töretlen hittel ember és
leivel jelentősen hozzájárul a szép sikereket és eredményemagyar” címmel nagy sikerű
gimnáziumban folyó oktató- ket a munkában és sok bolWass Albert Gálaestet rendenevelő munka színvonalának dogságot és örömet családjuk
zett városunkban a Panoránöveléséhez osztályfőnöki fel- körében!
ma Világklub, a Czegei Wass
adatai végzése során is.
Alapítvány és a Wass Albert
Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft. Tisztelőinek Társasága a
Ügyvezető igazgató: ifj. Batta György. Duna Menti Múzeum díszFőszerkesztő: Czékus Péter. Szerkesztőségi titkár: Šebedovská Iveta. termében, ahol a Wass Albert
Gazdasági ügyek: Deminger Gita. Székhely: Klapka Gy. tér 1., 945 01
Emlékév keretében – telt háKomárom. Levélcím: Tiszti pavilon, Pf. 136, 945 01 Komárno. Tel.: 77
13 488, fax: 77 13 489. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk zas közönség előtt – átadták
vissza. ISSN 1339-8636. Nyilvántartási szám: EV 4572/12. IČO: 36522309. az első határon túli Wass AlNyomja a Petit Press. E-mail: kl@komarno.sk. Web: www.tvkomarno.sk
bert Örökség Díjat.

A program része egy koncert
a Szent András-templomban,
amelyet április 22-én nyilvánítanak bazilikává.
Az ételkínálat lehetőséget
nyújt megkóstolni nem szokványos ételeket is, de marad
a hagyományos vásári kínálat is. A vásári pecsenyesütő
mellett öt street food truck
is helyet kap. A Croumpel´s
Pountinerie truck kanadai
specialitásokat hoz városunkba, a Folk food truck pedig a
szlovák hagyományos ételeket
szolgálja fel street food megjelenítésben. A Klapka téren
eredeti amerikai marhasültet
lehet kóstolni a Texas meat vagon kínálatában.
Lesznek
hagyományos

édességek, mint a rétes vagy a
kürtöskalács, de lesz édesség
street food változatban is.
Két délután tervezik a Komáromi Napocska elnevezésű
gyermekprogramot, melyek a
Tiszti pavilon udvarában szórakoztatják majd a legkisebbeket. Lesznek itt hagyományos
gyermekjátékok és kézműves
foglalkozások is. Mindezek
mellett minden délután lesz
a kézműves utcában fazekas-,
kovács- és egy délután pedig
fafaragó bemutató, ahol egy
nagy rönköt faragnak szoborrá láncfűrész segítségével.
A bor utcában április 28-tól
hazai és külföldi borászok
mutatkoznak be, idén már
új faházakban. Nyolc hazai

borász között vannak már ismertek, de megismerhetünk
új pincészeteket is, mint például a Helemba pincészet. Az
idei vendég borvidék Tokaj,
érkeznek borászok a Tokaj
borvidék magyarországi és
szlovákiai területéről is, de érkeznek további magyarországi
és osztrák borászatok is. Lesz
Champagne bár, ahol francia
pezsgőket kóstolhatnak a látogatók.
A bor- és gasztroutca vendége lesz Tatai Róbert, a séfek
séfe verseny győztese is, akivel
pénteken, április 27-én 17.00kor, a Komáromi Napok megnyitóján lehet találkozni.
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Wass Albert Örökség Díjat kapott a Jónás-Tarics előadópáros

A kitüntetést ezúttal Jónás
Csaba és Tarics Péter előadóművészek vették át ünnepélyes
keretek között. A laudációt
Kondor Katalin, a gálaest konferansziéja, a Magyar Rádió
egykori elnöke olvasta fel, aki
többek között kiemelte, hogy
Jónás Csaba és Tarics Péter 15
éve dolgoznak együtt, s az elmúlt másfél évtized alatt több,
egész estét betöltő zenés-irodalmi, illetve színházi előadó-

estet készítettek. Előadóestjeik
anyagából öt lemez készült, az
elmúlt másfél évtizedben 856
előadást tartottak. Wass Albert-estjükkel például 168 alkalommal vendégszerepeltek
szerte a világban.
A díj tárgyiasult formája:
a Panoráma Világklub elismerő oklevele, Józsa Judit erdélyi
származású kerámiaművész
Magyar Életfa című kerámia
keresztje, valamint Tölgyesi
Poós Anna hódmezővásárhelyi szobrászművész Wass
Albert-szobrának makettje.
A kitüntetést a nevezetteknek
dr. Tanka László, a Panoráma
Világklub alapító elnöke és Nt.
Bartha József, a Czegei Wass
Alapítvány erdélyi vezetője
adta át. Jónás Csaba és Tarics
Péter egy-egy Wass Albertvers tolmácsolásával köszönte
meg a kitüntetést.
A gálaesten nagy sikerrel
szerepelt a Borostyán együttes,
illetve Vincze B. András énekes-előadóművész Erdélyből:
ők megzenésített Wass Albertverseket adtak elő. Sunyovszky
Sylvia Jászai Mari-díjas, felvi-

déki származású színművész
és diplomata két Wass Albertverset tolmácsolt a hálás közönségnek. Nt. Bartha József
holtmarosi (Erdély) református lelkész, a Wass család tagja, a Tulipán Árvaház vezetője
Wass Albert életművét, tartását
és vállalásait méltatta. Mondanivalóját vastaps kísérte.
Végül dr. Tanka László
mutatta be az „Örökségkönyv
– Wass Albert szellemi hagyatéka a Kárpát-medencében
és a nagyvilágban” című reprezentatív, 320 oldalas könyvet, amely bemutatja az író
és műveinek hatását szerte a
nagyvilágban megismertetve
bennünket Wass Albert szellemi örökségével. A kötet főszerkesztője dr. Tanka László,
társszerkesztője dr. Lukácsi
Éva, lektora Tarics Péter.
A komáromi Wass Albert
Gálaest közös énekléssel fejeződött be, a szereplők és a közönség együtt énekelte a költő
A bujdosó imája című megzenésített versét.
László Attila
Fotó: Krűger Viktor
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Becsengető
„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.“
(Goethe)

Út az érvényesüléshez,
vagyis anyanyelvű oktatással a legjobbak közé
A Via Nova idei tematikus kisfilmjében
világhírű magyarok példájával mutat rá arra
a sokat hangoztatott tényre, hogy az anyanyelven megalapozott tudás révén érhetőek
el a legnagyobb sikerek. Megannyi magyar
tudósra, feltalálóra, sportolóra, művészre
vagy más területen eredményes magyar emberre lehetünk büszkék, akik anyanyelvükön
szerezték meg az alapvető ismereteket, majd
világhírnévre tettek szert sikereik által. Érvényesültek, nem is akárhogy!
Számítógép, szódavíz, golyóstoll, Rubikkocka, Pulitzer-díj, Ford T-Modell, távcső,
mikrobarázdált hanglemez, C-vitamin, helikopter, dinamó, gyufa, holográfia… Hosszan
sorolhatóak azok a világhírű alkotások, amelyek magyar iskolában tanult embereknek köszönhetőek. Példájuk bizonyíték arra, hogy az
anyanyelvű oktatás jelenti a legjobb választást,
mert azáltal teljesedhetnek ki leginkább az ember képességei.
A Via Nova aktivistái a legismertebb közösségi portálon Szeretem az anyanyelvem nevű
oldalt működtetnek, amely az anyanyelvű ok-

tatással kapcsolatos tartalmak összegyűjtésére,
közzétételére szolgál.
A Via Nova tapasztalata azt mutatja, hogy
a szülők sokszor tabuként kezelik az iskolai beíratás kérdését, magánügynek tekintik, holott
ez felvidéki magyar közösségünk egyik legelemibb kérdése. Az online térben folyó kampán�nyal párhuzamosan ezért is nagy jelentőséget
tulajdonítunk a személyes meggyőzésnek.
Fontosnak tartjuk, hogy akik maguk is magyar tannyelvű iskolákba jártak, majd megfelelően érvényesültek, jó példájukat elmeséljék
másoknak. Az általuk bejárt út lehet a járható
út. A személyes találkozókhoz a Via Nova jelképes ajándékot biztosít, melyet a vianovaics@ics.
sk címre küldött üzenetben lakcím és darabszám megadásával lehet igényelni.
A Via Nova vallja: akkor döntünk jól, ha az
anyanyelvünk mellett döntünk. Ki ne szeretné,
hogy gyermeke a legjobbak közé tartozzon?
Kövessük nagyjaink példáját, alapozzuk meg
magyar iskolával a magyar gyermekek jövőjét!
Ez az egyenes út az érvényesüléshez!
-vianova-

Bemutatkozik az Eötvös Utcai Alapiskola
„Kezdeményezni, azután hagyni, hogy a gyermek szabadon
kibontakoztathassa képességeit. Ez a pedagógus feladata.“
(Maria Montessori)

KOMÁROM

A beíratás előtti időszak során feltehetjük a kérdést: Milyen a
jó iskola? Számos elvárással szembesülhetünk. A legfontosabbnak
viszont mindenképpen az egyénközpontúságot tekinthetnénk,
hiszen lényeges mozzanata az oktatásnak a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör megteremtése. Akár szülő, akár pedagógus, de a
tanuló szemszögéből is más-más választ kaphatunk a kérdésre.

Az Eötvös Utcai Alapiskola számára alapvető, hogy ez a hármas (szülő-tanulópedagógus) megtalálja azt az utat, ahol az egyes gondolatok egybefonódnak. Arra törekszünk, hogy egy olyan iskolába járhassanak tanulóink, ahol otthon érezhetik magukat.
Kulcsfontosságú a szülőkkel való együttműködés, számunkra fontos a tanulók nézete.
A tanulókkal való kapcsolattartás érdekében megalakult iskolánk diáktanácsa, melynek
tagjai közösen hozzájárulnak intézményünkben zajló programok megszervezésében.
Nagyon sok fejlesztést és új programot valósítottunk meg ebben az iskolaévben,
amely mind ezt a célt szolgálja: az Eötvös TV létrehozása és üzemeltetése a diákok által;
diákbálok megszervezése; új szociális helyiségek kiépítése; meseszoba kiépítése; új kosárlabda pálya megépítése; strandröplabda pálya megépítése; az iskola homlokzati részének
parkosítása; közös családi nap keretén belül az iskola udvarának rendbetétele.
A tanuláson kívül fontos számunkra a kikapcsolódás, szórakozás is. Szakkörök széles
választéka áll a tanulók rendelkezésére, ezek mellett nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományőrzésre népi gyermekjátékaink során. Központi tevékenységnek tekintjük tanulóink hozzáállását a sporthoz. Számottevő sportolási lehetőséget biztosítunk minden korosztály számára, az élményekkel teli testnevelés órákon túl. Idei tanévben a nagy, füves
sportpályánk kibővült egy kosárlabda pályával és egy strandröplabda pályával. Az áprilisi
hónapban új iskolai játszótérrel is gazdagodik az intézmény.
Alsó tagozatos és ötödikes tanulóink a délutánt a napközis csoportokban töltik. A foglalkozásaink során alapvető tevékenység a tanulásra való felkészítés, a tanulók tartalmas
szabadidejének megszervezése. Napközis tanulóink rendszeresen járnak könyvtárba,
múzeumba, moziba, kiállításokra.
Hétköznapjainkat figyelemmel kísérhetik a www.eotvos.sk, https://www.facebook.
com/eotvos.suli oldalakon.

Örömmel várjuk a BEÍRATÁSON!
Az Eötvös Utcai MTNY Alapiskola vezetősége és pedagógusai

Minden család életében eljön az a pillanat, amikor a kicsi óvodás –
valamiféle rá váró csodára számítva – boldogan újságolja mindenkinek:
„Iskolás leszek!”. De valóban csoda várja majd az iskolában? Igen, ha
mi, leendő tanítóik hagyjuk őket gyermeknek maradni. A mi iskolánkban lehetőséget biztosítunk számukra, hogy megtartsák azt a varázslatos világot, amelyet maguk köré teremtettek. Törekszünk a mindennapi munkához és játékhoz szükséges családias
légkör kialakítására.
Érdekes és változatos feladatok s a rendelkezésünkre álló interaktív tananyag segítségével
nyílik lehetőség arra, hogy szinte észrevétlenül vezessük be a gyermekeket a tudás rejtelmes
világába. Taneszközeink motiválóak, lehetővé teszik a tanulóknak, hogy fantáziájukat szabadon használják. A szellemi fejlődés mellett nagy hangsúlyt fektetünk az életkorukból adódó
mozgásigény kielégítésére is: erre nyújt lehetőséget a két jól felszerelt tornatermünk és a tanmedencénk.
Alsó tagozatos és ötödikes tanulóink a délutánt a napközis csoportokban folytatják, ahol
nemcsak a házi feladataikat készítik el, hanem lazító, pihentető foglalkozásokon illetve szakköri tevékenységeken vesznek részt. A napközi otthon Fürge napközi néven az iskolai szünetekben is működik, színes programokat, sportolást, kézműveskedést, különböző játékokat kínálva
az érdeklődő gyermekeknek.
Szeretettel várjuk hát leendő elsőseinket és szüleiket, akik szintén fontosnak tartják, hogy
gyermekeik az alapvető ismeretekkel felvértezve képesek legyenek az eredményes továbbtanulásra és az önálló ismeretszerzésre.
A Munka Utcai Alapiskola vezetősége és pedagógusai

4

2018. április 11.
Pólósaink másodikok lettek

A vízipóló bajnokságban tornákon mérkőznek meg a
csapatok. Komáromban legutóbb az idősebb diákok, és a juniorok mérkőzései zajlottak. A junior korosztály Komárom
– Vrútky mérkőzésén Dinuš Ľubomír edző védencei szoros
csatában 6:5 arányban győztek, és a tornán Pőstyén csapata
mögött a második helyen végeztek.
Balázs Sándor edző pólósai, az idősebb diákok csapata,
szintén második lett a tornán, ők legyőzték Zsolna, Pőstyén
és Tapolcsány csapatait, csak Vrútky ellenében maradtak alul.
Nemrégiben teljes felújításra került az úszoda medencéje,
nagyban javultak az edzési feltételek. A klub várja a sportág
iránti újabb érdeklődőket.

Apróhirdetés

l REKOM – lakásfelújítás.
Tel.: 0905/450 570, 0948/622
051.
l Kútfúrás. Tel.: 0948/424 805.
l Kiadó 2 szobás lakás a Selye
utcában. Tel.: 0918/776 727.
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 biz-

tosítunk. Kérésére házhoz megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás
hétköznap. 9.00-18.00. óráig.
Tel.: 0915 389 405.

!!!HASZNÁLT ÉS ÖREG
AUTÓK LIKVIDÁLÁSA!!!

Mindent elintézek Ön helyett! Önnek semmi más
dolga nincs, csak hogy felhívjon és egyeztessünk.
!!!Az elszállítás ingyenes!!!
Tel.: 0919183225

Újszülöttek

Bugris János, Marcelháza; Mándli Erik, Helemba; Percel
Ladislav, Komárom; Beke Tamás, Megyercs; Krastenics Szofia,
Búcs; Záborský Teo, Hetény; Stojka Denis, Ógyalla; Ledeczká Ema,
Csallóközaranyos; Világosi Nikolett, Komárom; Fekete Zsófia,
Bogya; Bodzáš Zsofia, Komárom; Gulová Emma, Dunamocs; Pusztai Benett, Komárom; Sógor Alex, Ipolyhídvég; Vaško Michal, Húl;
Őszi István Gábor, Keszegfalva; Lőrincz Bíborka, Megyer; Szüllő
Patrik, Nagykeszi; Kovács Zoltán Olivér, Marcelháza; Čomor Miklós, Komárom; Rakús Theo, Komárom; Guzmanová Dorota, Érsekújvár; Brandová Noémi, Komárom; Prezmecká Leoni, Komárom;
Cseh Amanda, Nagykeszi; Moscherin Laurin, Tardoskedd; Papp
Maja, Madar; Achmed Miriam és Achmed Danial, Csicsó; Lévaiová
Bianka, Szentpéter

Elhunytak

A 73 éves Labancz Andrej, Búcs; a 70 éves Gál Sándor
mérnök, Hetény; a 40 éves Karcalová Hidvégiová Gabriela,
Felsőcsallóközaranyos; a 64 éves Pinke Erika, Komárom; a 65 éves
Csente Géza; Gúta; a 77 éves Gregorová Alžbeta, Komárom; a 67
éves Kišvince Iván, Komárom; a 83 éves Klinda Lajos, Komárom;
a 68 éves Lajos Jenő, Dunamocs; a 61 éves Szabó László, Gúta; a
78 éves Krajčík František, Komárom; a 70 éves Basternák Jozef,
Dunaradvány; a 70 éves Habarová Helena, Marcelháza; a 69 éves
Fitos Mária, Komárom; a 64 éves Mezei Katalin, Komárom; a 64
éves Tóth Imre, Marcelháza; a 73 éves Sláviková Anna, Imely; az
55 éves Czikoczki Ján, Gúta; a 84 éves Plajer Zoltán, Komárom; a
73 éves Romhányi Rudolf, Komárom; a 75 éves Koniček Ladislav
mérnök, Marcelháza; a 79 éves Köles István, Komárom; a 82 éves
Fousková Alžbeta, Komárom; a 68 éves Szabó József, Gúta; az 57
éves Čóka František, Komárom

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

ROMHÁNYI Rudolf Győző
búcsúztatásán részt vettek és elkísérték utolsó útjára, valamint
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 2018. április 21-én, halálának 20. évfordulóján drága halottunkra

KONÍČEK Gabriellára

szül. Ott
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá
velünk együtt ezen a szomorú évfordulón.
Lánya Erzsi és családja

Röplabdásaink a dobogó második fokán zárták a bajnokságot
A napokban fejeződött be
az I. ligás férfi röplabda idény.
A komáromi VK Spartak UJS
csapata a tavalyi bronzérem
után tovább fényesítette sikerét az ezüstérem megszerzésével. Az utolsó kettős fordulót hazai pályán mindkét
esetben 3:1 arányban nyerte
meg csapatunk a pozsonyi
VKP B csapata ellenében
és már csak arra várt, hogyan végződik a VágúlyhelyZsolna összecsapás.
Ugyanis, ha a táblázat harmadik helyén álló Vágújhely
legalább egy mérkőzésen legyőzi az akkor még éllovas
zsolnai röplabdásokat, fordult
volna a kocka, és a komáromi
csapat szerezhette volna meg a
bajnoki címet. Ennyire szoros
volt a helyzet az élen. Arról a
furcsa helyzetről már nem is
beszélve, hogy a komáromi
együttes a bajnokság során 101
pontot gyűjtött össze, míg a
zsolnai 98-at. Mégis ők lettek a
bajnokok, mert egy győzelemmel többet értek el. Hát ilyen
faramuci a szövetség előírása.
Lényegében csak a bajnoki cím elvesztését „sirathatjuk“, mert abban nem változik
a helyzet, hogy úgy Zsolna,
mint Komárom csapata ott
lesz az osztályozóban, ahol az
I. liga két első helyezettje, és az
extraliga utolsó helyén végző
Ólubló /Stará Lubovňa/ csapatai mérkőznek meg a feljutá-

sért a legmagasabb osztályba.
A feljutási osztályozó mérkőzései oda-vissza alapon zajlanak. Lesz miért szurkolnunk
csapatunknak.
Ferencz László klubmenedzser így értékelte a csapat idei
teljesítményét és a klub terveit,
lehetőségeit:
– Tavaly jóval idősebb korosztállyal értük el a harmadik
helyet, most csapatunk átlagéletkora húsz év alatt van, ezért
is értékelem nagyra az elért
eredményt. Ráadásul zömmel
hazai nevelésű játékosoból áll
a keretünk. Ebből is látszik,
hogy Robin Pělucha edző kitűnő munkát végez a fiúkkal,
nem véletlen, hogy újabb egy
évvel meghosszabbítottuk vele
a szerződésünket. Most a hely-

osztóban nem tartozunk az
esélyesek közé, Zsolna nagyon
fel akar jutni, Ólubló még ha
az extraligában az utolsó helyen is végzett, nagyon erős, mi
viszont lehetünk a meglepetés
csapat, ha a fiúknak helyén lesz
a szívük. Ha ez megtörténne, az
egy következő feladat lesz, ahol
az anyagiaknak fontos szerepe
van.
A jelenlegi koncepciónk még
másról szólt, az ifjúsági csapatainkra, a fiatal játékosokra
összpontosítottunk. Az extraliga visszatérés volna a profibb
sportélethez, arról még korai
nyilatkozni.
Természetesen maximálisan elégedett vagyok a mostani
eredményeinkkel. A két évvel
korábbi letörtség, amikor nem

tudtuk elvállalni az extraligában való szereplést, és kiléptünk
a legmagasabb bajnokságból,
eléggé megviselt, mert hát ki ne
akarna a legjobbak között lenni. A klubban felmértük a helyzetet, és próbáltunk pozitívan
néznia jövő elébe. Igaz, kénytelenek voltunk egy lépést hátra
lépni, de ezzel együtt még jobban odafigyeltünk a fiatalokra,
a hazai nevelésű játékosokra.
Úgy érzem, hogy jól döntöttünk, a klubban jó munka folyik. A legkisebbeknél tíz csapat
van, és minden korosztályban
versenyben vannak a fiataljaink. Ez mind arról szól, hogy
a jövőt építjük – nyilatkozta lapunknak Ferencz László klubmenedzser.
Keresztényi Gábor

Kosárlabda csapatunk az elődöntőben

Az alapszakasz hektikusra sikeredett utolsó fordulója
után kiderült, hogy a hatodik helyen végző komáromi
csapat a harmadik helyezett
Privigyével került párosításban össze a bajnokság további szakaszában.
Az alapszakasz korábbi
eredményei alapján kemény
diónak látszott a nagy játékerőt képviselő Felső-nyitrai
gárda. Ráadásul a három győzelemre menő play off sorozat
is náluk vette kezdetét. A legmerészebb álmokat dédelgető
komáromi szurkolók sem igen
reménykedhettek a sikerben.
Kosarasaink bravúrt- bravúrra halmozva, megvalósították
szurkolóink álmait, a sorozatot 3:0-ra nyerve kiharcolták
az elődöntőbe jutást.
A siker alapjait a rájátszás
első mérkőzésén, idegenben
rakták le kosarasaink, amikor
a játék utolsó negyedében állva hagyták a görcsbe rándult
hazai csapatot, és magabiztosan győztek 78: 71 arányban. A
sorozat második mérkőzésén,
Komáromban nagy eltökéltséggel lépett pályára a privigyei
gárda, láthatóan vissza akart

vágni az első mérkőzésen elszenvedett hazai vereségért.
Ahogyan Privigyének odahaza
volt egy hosszabb üresjárata,
úgy a komáromiaknak is egy
jelentős a mérkőzés első negyedében. A hazai csapat két
negyeden át csak kapaszkodott, míg a harmadik játékrész

végére úgy, ahogy egyenlíteni
tudott. Végül is a drámai utolsó
negyed második részében tudták csak kosarasaink a maguk
oldalára fordítani a mérkőzés
kimenetelét, és győztek 67:63
arányban. A sorozat harmadik,
privigyei mérkőzésén csapatunk nagyon odafigyelt a játék

kezdetére, nehogy megint ellépjen az ellenfél. Sőt, az előny
nálunk volt, a hazai csapat a
második játékrészben ugyan
csekély, egy pontos előnnyel
zárt, de a folytatásban már
mind a két negyedet a mi kosarasaink nyerték. és szerezték
meg a sorozat harmadik pontját, ami az elődöntőbe való továbbjutást jelentette.
Az utolsó mérkőzés kapcsán muszáj megemlíteni egy
lényeges tényt, a mérkőzés két
meghatározó komáromi hősét. Vuk Djordevič, a korábbi
mérkőzéseken formán kívül
volt, most viszont Privigyén
31 elért pontjával, ebből 7 három pontot érővel, szó szerint
letaglózta az ellenfelet!
A másik nagy dobóerősségünk, Miloševič is valószínűleg a mérkőzés előtt „célzóvizet” ivott, mert az ő 26 pontja,
és ebből négy hárompontosa
nagyon kellett a sikerhez. Na
meg az is, hogy az egész csapatunk remekül teljesített, és
80:74 arányban megérdemelten győzött.
keresztényi
Karol Scholtz felvétele
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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 április 23. – 2018 április 27.
2018 május 21. – 2018 május 25.
2018 június 18. – 2018 június 22.

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.

Margaret Island koncert a RÉV-ben

Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

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

Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

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)

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

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

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

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

Kedvenceid másképp

Hangácsi Márton
2018. április 23., hétfő – Tiszti pavilon díszterme
Az énekes-dalszerző néhány zenekaros és utcazenészként eltöltött év után ma már csak szólóban játszik, a
koncertek viszont túlmutatnak a megszokott egyszemélyes, akusztikus előadásokon. A dalok modern átgondolásban, gazdagabb hangszerelésben (elektromos gitár,
loop pedál, sample pad) kerülnek színpadra.

A komáromi hajógyár
egykori dolgozóinak segítségét kérik

2018. május 5-én, szombaton este a RÉV Magyar Kultúra
Házában ad koncertet a népszerű Margaret Island a Hóvirág
turné keretében. A 2013 őszén alapított háromtagú magyar
alternatív popegyüttes dalaikban az akusztikus és folkpopos
hangzásvilágot elegyítik össze népzenei elemekkel. Imádnak
utcazenélni, szeretik a spontán zenéléseket, így stúdióban és
koncerteken mindig picit más felállásban játszanak. Dalaikat
Magyarország minden pontján sugározzák az országos és vidéki
rádióállomások. A legnézettebb videómegosztón videoklipjeik
nézettsége közel kétmillió kattintást számlálnak.

FELHÍVÁS
Tárgyi emlékeket keres a komáromi levéltár

Az idei évben több történelmileg fontos esemény évfordulójáról 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 által 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

Tisztelt „Hajógyárosok“!
Az idén emlékezünk meg
arról, hogy a komáromi hajógyárban 120 évvel ezelőtt
kezdődtek meg a javítási, és
fokozatosan a gyártási munkálatok. A hajógyár 120 éves
története alatt viharos fejlődésen ment át – a félénk
kezdetektől a nagy sikerekig,
egészen a mai eltompulásig.
A sok-sok év alatt egyre
szorosabbra fűződött a kötelék
a gyár és a régió polgárai között. Egyre több munkalehetőséget adódott nem csak a város, de a környező kis városok
és falvak lakói számára is. 1945
után a legnagyobb munkáltatóvá vált a régióban. Majdnem
minden család büszkélkedhetett legalább egy „hajógyárossal”, de gyakran többen is
voltak a családban.
A gyár fokozatosan rendkívül fontos nagyüzemmé
nőtte ki magát és jelentősen
hozzájárult a Komáromi járás
fejlődéséhez. Pozitívan hatott
a komáromiak életére is, és
hosszú évtizedeken át Komárom város jelképe volt.
Szeretnénk ennek a vállalatnak az emlékeit megőrizni,
legfőképpen azokat, amelyek
a fénykorát prezentálják. Engedjék meg, hogy Önökhöz
forduljunk segítségért kedves
„hajógyárosok”. Arra a büszkeségre szeretnénk apellálni, ami
akkor tölti el Önöket, amikor

azt mondják: „Én is ebbe a
nagy hajógyáros családba tartoztam!” Azzal a hittel, hogy
közös erővel sikerül a legtöbbet megmenteni a közös múltból a jövő generációi számára.
Kérjük Önöket, ha rendelkeznek olyan dokumentumokkal, sajtó anyaggal (újság,
napilap, hetilap, plakát, szórólap), képes anyaggal (képeslap, fotók, albumok, rajzok),
a hajógyár logójával ellátott
termékekkel (naptár, előjegyzési naptár, plakettek, zászlók,
kitüntetések, tollak, poharak,
stb.,) illetve a hajógyár dolgozóinak ügyes kezei által a
gyárban készített tárgyakkal
(abban az esetben is, ha ezek
nincsenek ellátva logóval vagy
szimbólummal – pl. gyertyatartó, hamutartó, karácsonyfa
tartó, stb.) jelezzék ezt a komáromi fióklevéltárnak.
Érdeklődés esetén a levéltárnak több lehetősége is van
az Önnel való közreműködésre. Köszönjük a segítségüket és
megértésüket!
Elérhetőségeink:
Levélcím: Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky – Štátny
archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, Hradná 2, 945
05 Komárno. Telefon: 035/79
039 31, 035/79 039 32, 035/79
039 33. Fax: 035/79 039 39.
Email: archiv.nr.kn@minv.sk.
Mgr. Oľga Kasalová,
a levéltár igazgatója

Ezüstéremmel tért haza
Czibulka Dávid az Európa-bajnokságról
A városunkbeli Czibulka
Dávid a március 24-én Rómában megrendezett brazil
Jiujitsu Nyílt Európa-bajnokságon ezüstérmet szerzett. A
tehetséges fiatalember a 91,5
kilogrammosok között versenyzett, kék övben. A csoportban, négy mérkőzésben
24 ellenféllel kellett megküzdenie.
– A brazil jiujitsu egy földharc irányzat, amiben ütések
rúgások nélkül küzdünk a
másikkal a földön. A küzdelem állásból indul. Feladásra
kell kényszeríteni a másikat,
amelyre technikák sokasága
áll rendelkezésünkre. Izületi
feszítések, kompressziós feszítés, fojtások. Első ellenfelem egy

francia srác volt, akit pontozással vertem meg, a második
alkalommal egy amerikai fiatalemberrel gyűrtük egymást.
A harmadik mérkőzésen egy
svéd fiúval álltam szemben. A
negyeddöntőben és az elődöntőben is pontozással nyertem,
akárcsak az első meccsen, a különbség csupán annyi, hogy a 2.
és 3. meccsemen végig vesztésre
álltam, ám az utolsó percben sikerült megfordítanom az állást.
A döntőben finn ellenfelemmel
szemben maradtam alul pontozással – nyilatkozta a bajnokság végeztével Czibulka Dávid,
akinek – szép sikeréhez – ezúttal is gratulálunk.
-batta györgy-

Egyet fizet, kettőt kap!
Rendeljen reklámot a Komáromi Lapokban
és a Komáromi Városi Televízióban!

Második alkalommal ingyen közöljük!
Tárcsázza a 035 77 13 488-as
telefonszámot!

