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Alapítva 1849-ben

Az idén már negyedik 
alkalommal osztották ki a 
Szlovákiai Civil Becsületrend 
díját, melyet egy elismert sze-
mélyekből álló kuratórium 
ítél oda. Az idei két díjazott 
egyike a Komáromi Városi 
Hivatal alkalmazottja, aki 
önfeláldozó munkájáért kap-
ta az elismerést.

A díj átadására április 14-
én került sor a Kultúrpalotá-
ban. Az idei két méltatott sze-
mélyiség a szőgyéni Berényi 
Kornélia és Tóth Bernadett 
volt. Klemen Terézia, a be-
csületrend alapítója megnyi-
tó beszédében emlékeztetett, 
hogy a kuratórium a nemes 
emberi alapértékeket felmu-
tató cselekedeteket, a közös-
ség érdekében végzett munkát 
díjazza. Ahogy jelszavukban 
is megfogalmazódik: Virtute 
et exempla, azaz Erénnyel és 
példával. 

Tóth Bernadett, a Komá-
romi Városi Hivatal alkalma-
zottja az elesetteknek és rászo-
rulóknak nyújtott önzetlen és 
sokoldalú segítségéért és szo-
ciális tevékenységéért kapta a 
díjat. 

Tárnok Magda a díjazott-
ról tartott méltatásában úgy 
fogalmazott, életét a közös-
ség szolgálatára tette fel, aki a 
munkaidőn túl is az ideje nagy 
részét a rászorulókra áldozza, 
csendben végzi a dolgát.

Tóth Bernadett hangsú-
lyozta, örül és megtisztelőnek 
tartja a díjat, ám nem a díja-
kért dolgozik. 

– Nem mondok véleményt 
senkiről, igyekszem mindenkit 
emberi módon megszólítani, 
és rávezetni arra, egyedül rajta 
múlik, sikerüljön lábra állnia 
– tette hozzá, hangsúlyozva, a 
munkájában fontos az őszin-
teség és a hitelesség. Tóth Ber-
nadett Böjte Csaba szavaival 
zárta a gondolatait: „ A világot 
csak szeretve tehetjük jobbá, és 

nem másképp”.
– Fontos visszajelzés, hogy 

a városi hivatalban olyan em-
berek dolgoznak, akik példát 
mutatnak hozzáállásukkal. 
Tóth Bernadett már sokszor 
bizonyította, hogy számára ez 
nem munka, hanem egy hiva-
tás – véli Stubendek László 
polgármester.
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Civil becsületrendet kapott Tóth Bernadett

A díjátadást követő pillanatok (balról jobbra) Klemen Terézia, a Szlovákiai Civil Becsü-
letrend megalapítója, Stubendek László polgármester, Tárnok Magda, a díjazott méltatója és 
Tóth Bernadett díjazott, a Komáromi Városi Hivatal alkalmazottja.

Jó Pásztor vasárnapján, 
április 22-én, a 29. alkalom-
mal megtartott imanap al-
kalmával került sor a Szent 
András-templom basilica 
minor rangra emelésének 
ünnepélyes kihirdetésére.

A „basilica minor” a pápá-
hoz tartozó templomot jelent, 
amely a gyakorlatban kiemelt 
jelentőségű katolikus temp-
lom. A címmel járó jogok, pl. 
a teljes búcsú elnyerésének 
lehetőségét évi négy alkalom-

mal, és kötelezettségek mellett, 
a templomot megilleti a pápai 
címerek, szimbólumok hasz-
nálata is, például a Szentszéket 
jelképező két kulcs ábrázolá-
sának joga a bazilika zászlaján, 
pecsétjén és felszerelési tárgya-

in. A Szent András-bazilika a 
14. bazilika rangú templom az 
országban.

A bazilika minor rang el-
nyerésének érdekében szüksé-
ges volt a hely ordináriusának, 
Orosch János nagyszombati 
érseknek a kérvénye, valamint 
a Nihil obstat, a nemzeti püs-
pöki konferencia kedvező el-
bírálása.

– Nemcsak a mi örömünk 
ez az ünnepség, hanem azt hi-
szem, hogy az összes felvidéki 
magyar és szlovák hívek szá-
mára is – fogalmazott Orosch 
János, a Nagyszombati Főegy-
házmegye érseke.

Az eseményen megjelent  
Stubendek László polgármes-
ter, aki így fogalmazott:

– Nagy öröm és dicsőség 
ez számunkra, hiszen Komá-
romnak a szlovákiai magyarok 
fővárosa rangját is erősíti. Egy 
fővárostól elvárható, hogy kul-
turális, tudományos és egyházi 
téren is legyen egy erős útmu-
tatója. Van kőszínházunk, van 

Bazilika rangra emelték a Szent András-templomot

A vasárnap délután megtartott főpapi szentmisét, melyet Mons. Orosch János nagyszom-
bati érsek celebrált, több mint ezer résztvevő tisztelte meg jelenlétével.
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Hosszú ideig csupán egy 
papírlap sárgult az órában 
a Tiszti pavilon bejáratánál. 
Az elmúlt napokban azonban 
egy jótékony támogatónak 
köszönhetően újra működik. 

Több éve már hiányzott az 
óra a pavilon kapujának tete-
jén. Őszi József és Eszter vál-
lalták a felújítás közel 1500 eu-
rós költségeit. A városi hivatal 
munkatársai, Ľudovít Gráfel 
és Andrej Ozimy felkutatták 
a régi fotókat, hogy nézett ki 
hajdanán az óra, majd Tóth 
Imre műemlékvédővel meg-
beszélték a végső formát. 

A munkálatokat Hammer-
schmidt János muzslai órás-
mester végezte, aki egyedi 

darabot készített. A nevéhez 
kötődik a református temp-
lom órájának felújítása is. A 
régi forma mögött modern, 
GPS beállítású óra van, ami 
automatikusan pontosít.

– Az idei évben egy 20 ezer 
eurós keretből végez a város 
több felújítást a belvárosban. 
Pótolva lesznek a meghibáso-
dott térkövek, a márványfelüle-
teket is rendbe rakjuk, de több 
felújítás is része a folyamatnak, 
amibe a közhasznú munkáso-
kat is bevonjuk. Jó látni, hogy 
egyre több támogató csatlako-
zik a városszépítéshez, így sok 
más értékes dolog megvalósul-
hat – mondta el Keszegh Béla 
alpolgármester.            vh

Újra működik 
a Tiszti pavilon órája

Hatékony átszervezés 
a KOMVaK-nál

A város vízgazdálkodá-
si vállalata az elmúlt másfél 
évben több lépést tett, hogy 
hatékonyabbá tegye a rész-
vénytársaság működését. Az 
elmúlt hetekben írták alá azo-
kat a szerződéseket, melyekel a 
korábbi rossz hiteleket sokkal 
előnyösebbre váltották, és a va-
gyon is nagyobb biztonságba 
került.

Három évvel ezelőtt ke-
rültek elő olyan részletek a ko-
máromi vízgazdálkodási cég 
kapcsán, melyek aggodalomra 
adtak okot. A vállalat vagyona is 
veszélybe került, az önkormány-
zat tudta nélkül volt elzálogosít-
va. Mint kiderült, ésszerűtlenül 
gazdálkodott a cég vezetése, túl 
nagy projektekbe kezdtek bele 
átgondolatlanul. Ehhez jöttek 

az előnytelen pénzügyi meg-
oldások. A vállalatirányítást, a 
személyi kérdéseket és a szom-
szédos településekkel a viszonyt 
is újra kellett gondolni. Másfél 
éve egy teljesen új vezetőség ke-
rült az igazgatótanácsba, amely 

(Folytatás a 3. oldalon)
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egyetemünk, és már van bazili-
kánk is. Épített örökségünk na-
gyon gazdag, tehát méltán lett 
a szlovákiai magyarok fővárosa 
Komárom, ahol az emberek jól 
érzik magukat.

A bazilika cím odaítélése 
nemcsak presztízskérdés; gya-
korlati jelentőséggel, egyház-
jogi kiváltságokkal is jár.

– A bazilika a Szentatyá-
val, a Szentszékkel, a pápai pri-

mátussal való szoros együttmű-
ködést jelenti, és a bazilikáknak 
külön ajándéka, hogy több 
alkalommal lehet teljes búcsút 
nyerni – mondta el lapunknak 
Kiss Róbert, a Nagyszombati 
Főegyházmegye érseki hely-
nöke.

Az örömteli eseményre 
rendkívül sok, több mint ezer 
hívő érkezett az idei Komá-
romi Imanapra, hogy együtt 

örvendjenek a jó hírnek, és to-
vábbra is imádkozzanak ma-
gyar lelki vezetőért.

– Továbbra is szükséges, 
hogy magyar, megfelelő jog-
körökkel megbízott főpásztor 
irányítsa a felvidéki magyar 
katolikusságot, a papokat és a 
híveket – hangsúlyozta Karaffa 
Attila, az imanapot szervező 
Pázmáneum Polgári Társulás 
vezetője.

Magyar papokra továbbra 
is nagy szükség van, hiszen 
sok, magyarok lakta település 
plébániáján hiányzik a lelki-
pásztor. Kiss Róbert, a Nagy-
szombati Főegyházmegye ér-
seki helynöke is ezt erősítete 
meg, hiszen elmondása szerint 
csak a Nagyszombati Főegy-
házmegyében 17-18 plébánián 
nincs magyar pap.
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A háború befejezéséről emlékeztek meg
A város vezetői, a Szlovák Antifasiszta Harcosok helyi 

szövetsége és más szervezetek a Dunai flotta katonáinak em-
lékművénél emlékeztek a második világháború befejezésé-
nek 73. évfordulója alkalmából.

„A mai ember számára 1945 tavasza nehezen elképzel-
hető: családok szétszóródása, halottak, eltűntek, elhurcoltak, 
bombázások, légiriadók, kilátástalanság. Az emlékezés mellett 
azonban fontos az is, hogy a múltat tényszerűen megismertes-
sük a fiatal nemzedékkel“ – hangzott el a megemlékezésen.

Bemutatták Batta György kötetét
Április elején mutatták be Batta György: Egy mondat 

című, Magyarországon megjelent kis kötetét a Selye János 
Gimnázium dísztermében. A szerzőt és a hallgatóságot 
Andruskó Imre, a tanintézmény igazgatója köszöntötte. Az 
esten az író elmondta, hogy írásait a Balaton Akadémia Ki-
adó jelentette meg a Szent László könyvek sorozatban. A mű-
vecske tartalmazza a szerző Egy mondat a szeretetről című 
poémáját is, amely Illyés Gyula híres, Egy mondat a zsar-
nokságról című költeményének parafrázisa. A rendezvényen 
Nagy Ferenc versmondó működött közre.

Támogatták a magyar gimnáziumot
A két Komárom vállalkozóit tömörítő Rotary Klub az 

idén is támogatta a Selye János Gimnáziumot, illetve tehet-
séges diákjait. A szervezet ezúttal 1000 eurót adományozott 
a gimnázium mellett működő Király Püspök Alapítványnak, 
s az erről szóló oklevelet Bara Zoltán, a Rotary Klub elnöke 
adta át. Az intézmény képviseletében Andruskó Imre igazga-
tó az elmúlt időszak legjelentősebb sikereit, eseményeit, illet-
ve a diákok tevékenységét ismertette a Rotary Klub tagjaival. 
A gimnázium diákjai szép műsorral mondtak köszönetet a 
támogatásért, egyebek mellett bemutatták  a rimaszombati 
Tompa Mihály szavalóversenyre készült műsorukat. 

Sajátos módon kérte a pénzt
A pénzautomata nem adta ki a pénzt, ezért a bankba 

ment, hogy panaszt tegyen.  Zsebe kiürítésekor egy kést is 
kihúzott. A hét utolsó munkanapján az 53 éves férfi a rend-
őrség kezébe került. A dühös ügyfél miatt a bank munkatár-
sa hívta a biztonsági őröket, akik a rendőrség kiérkezéséig 
fogva tartották őt. A nyomozók bankrablás miatt indítottak 
nyomozást, de a gyanúsítottat csak a kijózanodása után tud-
ták kihallgatni, mivel a bankan tett látogatásakor több mint 
három ezrelék volt a véralkoholszintje. 

Fát ültettek a „rotarysok“
Huszonnyolc facsemetét, magas kőrist ültetettek el a két 

város vállalkozóit tömörítő Rotary Klub tagjai a VII-es la-
kótelepen. A karitatív szervezet észak-és délkomáromi tag-
jai  így csatlakoztak a „Minden rotarista ültessen el egy fát“ 
elnevezésű nemzetközi kezdeményezéshez, amely azzal a 
céllal indult, hogy ily módon járuljanak hozzá a természet 
védelméhez.

Hős hölgyek tolvajt csíptek el
A 36 éves komáromi Tibor fényes nappal, délután egykor 

úgy döntött, gyarapítja kasszáját. Átmászott egy lakóház kerí-
tésén és a garázs zárjában függő kulcs segítségével behatolt a 
82 esztendős Mária néni otthonába, aki éppen akkor a kertet 
locsolta. A pénztárcából 15 eurót lopott el, ám elmenekülését 
négy nyugdíjas hölgy megakadályozta. Egyikük az ablakból 
látta a falon át mászó férfit és riasztotta a többi ott lakó höl-
gyet. Tibornak esélye sem volt elmenekülni a jogosan feldü-
hödött hölgyek elől, a rendőrség kiérkezéséig ott tartották. 
Mivel a bűntényt védett személy ellen követték el, Tiborra 3 
és 10 év közötti szabadságvesztés vár.

Iskolánk, a Selye János 
Gimnázium is csatlakozott az 
Élet Menete Alapítvány nem-
zetközi programjába, amely 
idén ünnepli harmincadik 
jubileumát. A program által 
nyújtott tanulmányi kirán-
dulás a gimnázium harma-
dik évfolyamos tanulóinak 
nyújtott lehetőséget, hogy 
felfedezzék Lengyelország 
gyönyörű egykori fővárosát, 
illetve megtekintsék a világ 
egyik legnagyobb temetőjét, 
az Auschwitz-Birkenau kon-
centrációs tábort.

A hosszú útnak egy áprilisi 
nap kora reggelén a komáromi 
vasútállomásról indultunk há-
rom kísérő tanárunkkal. Deák 
Irén és Králik Zsuzsanna ta-
nárnők, valamint Andruskó 
Imre igazgató úr vigyázták lé-
péseinket a kirándulás alatt. A 
hosszú úton odafelé még nem 
is sejtettük, hogy milyen meg-
rázó, ámde életre szóló élmé-
nyekben lesz részünk.

Első uticélunk a budapesti 
Dohány utcai zsinagóga volt, 
melyet a regisztráció után te-
kinthettünk meg kívül s belül. 
Ehhez kaptunk egy foglal-
koztató könyvet is, melyben 
érdekes információkat olvas-
hattunk a látottakról, valamint 

különböző feladatokat kellett 
megoldanunk. 

Ezután indultunk a len-
gyel városba, Krakkóba, ahol 
a zsidónegyed (Kazimiez) fon-
tosabb helyszíneit, pl. a Régi 
Zsinagógát, Jan Karski szobrát 
és a Holokauszt Emlékművet 
tekintettük meg a vezetőink 
segítségével.

Estére már mind nagyon 
elfáradtunk, ennek ellenére 
jóízűen elfogyasztottuk a va-
csorát, és részt vettünk az első 
esti tevékenységen, vagyis a 
„peulán”, ahol kis csoportokat 
alkotva különböző feladatokat 
oldottunk meg, és kifejthettük 
véleményünket az adott témák 
kapcsán. Este igyekeztünk ki-
pihenni magunkat, hisz tud-
tuk, hogy nehéz nap vár ránk.

Másnap reggel nyolckor 
indultunk a II. világháború 
kegyetlen színterére, Ausch-
witzba. Már a bejáratnál lehe-
tett érezni azt a hátborzongató 
atmoszférát, ami több mint 
hetven éve terjeng ott, s ta-
lán örökre megőrződik. Nem 
is csoda, hisz a drótkerítéssel 
körbevont, téglából épült ba-
rakkok között, ahol mi sétál-
tunk, egykor ártatlan életek 
millióit oltották ki kegyetlenül. 
Először a bejárati kaput láttuk 

meg a felirattal: Arbeit macht 
frei – A munka szabaddá tesz. 
Ironikus, hisz az emberek oda 
valóban dolgozni mentek, 
azonban sosem lettek újra sza-
badok.

Megrendítő élmény volt 
végigjárni a barakkokat, bete-
kinteni a foglyok mindennapi 
életébe. Láttuk a fából készült, 
összezsúfolt emeletes ágyakat, 
a deportált rabokról készült 
fényképeket, s a félelmet a sze-
mükben. Az egyik barakkban 
a foglyok tonnányi levágott 
haja van kiállítva, kislány fo-
natoktól az ősz hajtincsekig. 
Egy másik kupacban a fésűk, 
szemüvegek és konyhai eszkö-
zök százai hevernek. Hasonló 
a helyzet a cipőkkel, melyek 
az egyik barakkban faltól falig 
halmozódnak egymáson. Ezek 
között nagyon sok apró gyer-
mekcipőt is láttunk. Megrázó 
perceket éltünk át, mikor be-
legondoltunk, hogy ezekben a 
cipőkben dolgoztatták halálra 
a rabokat. Láttuk a börtönö-
ket, ahol a rabokat kegyetlenül 
megbüntették, és a gázkamrá-
kat, ahová a foglyokat „zuha-
nyozni” vitték, de a rózsákból 
sosem folyt víz. Birkenaut is 
megtekintettük, ami sokkal 
nagyobb volt az előző tábor-

nál. Itt már csak fabarakkok 
állnak, ahová sokszor foglyok 
százait tömörítették, emberte-
len körülmények közé.

Este szabad program volt 
Krakkóban, ám a sok szörnyű-
ség, amit láttunk, rányomta a 
bélyegét a hangulatunkra.

A harmadik napon egé-
szen más hangulatban érkez-
tünk vissza a táborba, hisz ek-
kor már az életet ünnepeltük. 
A magyar barakk előtti meg-
emlékezés után megkezdődött 
a 30. Nemzetközi Élet Menete, 
ahol több mint ötven nemzet 
képviselete együtt teszi meg 
a 3 kilométeres távot Ausch-
witztól Birkenauig.

Másnap városnézésre in-
dultunk Krakkóba, a prog-
ramot pedig a budapesti Ci-
pők emlékműnél tett rövid 
megemlékezéssel zártuk, ahol 
felléptek diákjaink is: Bruszi 
Tamara, Csóka Dávid és Nagy 
Csomor István.

Mindannyiunk nevében 
állíthatom, hogy a kirándulás 
alatt sok szívszorító élmény-
ben volt részünk, de annál is 
többet tanultunk, és örök em-
lékekkel gazdagodtunk.

Szalay Krisztina III.D

Komáromi gimnazisták is részt vettek 
a Nemzetközi Élet Menete rendezvényen

Bazilika rangra emelték a Szent András-templomot
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Május 27-én, a Nemzetközi 
Gyermeknap alkalmából ezút-
tal is több helyszínen szerve-
zik meg a negyedik Komálom 
Gyerkőcfesztivált – jelentet-
ték be sajtótájékoztatójukon 
a főszervező, azaz  a Villa 
Camarrum polgári társulás 
tagjai, akik csaknem harminc 
egyesülettel közösen készítik 
elő a műsorfolyamot.

A fesztivál napján reggel 
nyolc órától este nyolc óráig 
várják az érdeklődőket a bel-
városi helyszínekre, a szabad-
téri rendezvények délután egy 
órától kezdődnek. A Klapka 
téren autó, motor, kismotor fel-
vonulás várja a gyerkőcöket, 
de nyitott lesz a városháza is, 
valamint mazsorett- és táncos 
bemutatókat is tartanak a té-
ren. A Zichy-pontban véradás 
és természetfilmszemle lesz, az 
Anglia park a kézműveseknek, 
sportjátékoknak ad otthont, 
ahol lesz íjászkodás, állatsimo-
gató, játszóház, ugrálóvár (szi-
gorú feltételekkel), mesesarok és 
arcfestés. A Tiszti pavilon udva-
ra az intimitást és a csendesebb 

környezetet igénylő foglalkozá-
sok helyszíne, ahol ringatót és 
színházi előadásokat tartanak. 
Tiszti pavilon előtti téren talál-
ható majd a zenei színpad sok-
sok érdekes és ismert fellépővel. 
A városi művelődési központ 
előtti lezárt útszakaszon sport-
játékokat rendeznek, de felvo-
nulnak a mentő-, a rendőr- és 
tűzoltóautók is. 

Fontos tudnivaló, hogy a 
rendezvény ingyenes, tehát a 
társszervezők nem jogosultak 
belépőt vagy egyéb anyagi jut-
tatást kérni a rendezvény részt-
vevőitől. A városi művelődési 
központtól a művészeti alapis-
koláig terjedő útszakaszt reggel 
nyolc és este nyolc óra között 
teljes sávszélleségében lezárják. 
A szervező a biztonsági feltéte-
leket biztosítja, a rendezvénye-
ken mindenki a saját felelőssé-
gére vesz részt. Ne feledjék, hogy 
a parkolásra a legalkalmasabb 
hely a komáromi vár mellett ta-
lálható ingyenes parkoló. A ren-
dezvény kedvezőtlen időjárás 
esetén elmarad.

„Ezüst gazdaság“ címmel 
rendeztek kétnapos kiállítást 
és vásárt a dél-komáromi 
Monostori Erődben. A kiál-
lítás egy azonos elnevezésű, 
határon átnyúló projekt ré-
sze, amely az egyre idősödő 
európai társadalom megvál-
tozott igényeire, az 50 év fe-
letti korosztály szükségletei-
nek kielégítésére fókuszál.

– Picit megelőzzük a ko-
runkat, de fel is készülünk rá. 
A Silver Economy, az ezüst 
gazdasági expo fél évvel ez-
előtt Párizsban volt a világon 
első alkalommal. 2020 és 2030 
között várható Európában a 
legnagyobb öregedési hullám. 
Ezért is fogalmaztam úgy az 
előbb, hogy megelőzzük a ko-
runkat, és jó lenne felkészíteni a 
vállalkozókat is erre a hullám-
ra, hogy megváltoznak az em-
berek igényei. Egyre kevesebb 
fiatal van, több lesz az idősebb, 
így az idősebbeknek tovább kell 
majd dolgozniuk, ehhez vi-
szont aktívnak, egészségesnek 
kell maradni – mondta el Vasi 
Emma szervező, Rába-Duna-
Vág Európai Területi Társulás 
igazgatója.

A kiállításra közel 130 vál-
lalkozó és intézmény érkezett 
három magyarországi megyé-

ből, és három szlovákiai ön-
kormányzati kerületből.

A rendezvényen kiállító-
ként résztvevő Ildikó kiváló 
példája annak, hogy ötven 
felett is kezdhet az ember új 
vállalkozásba, és lehet benne 
sikeres. A hetényi vállalkozó 
másfél évvel ezelőtt vágott bele 
levendulás üzletébe, és mára 
már saját boltját üzemelteti.

– Nemcsak levendulát ül-
tettünk, termesztettünk, hanem 
nyitottam egy kis boltot is há-
rom hónapja. Nagyon boldog 
vagyok, mert így nemcsak a 
saját kis levendula párnámat 
tudom most már eladni, ha-
nem más kézműves termékeket 

is, például a hetényi asszonyok 
által készített szép terítőket – 
árulta el Keszeg Ildikó.

Divat, szépségápolás, 
egészséges életmód, pénzügyi 
tanácsadás, munkaerő-közve-
títő, wellness, gyógyászat. Ez 
csak egy pár terület, ami a vá-
sáron képviseltette magát.

– Örültem a lehetőség-
nek, mert úgy látom, hogy sok  
hasznos dolog megtalálható 
egy helyen. Az emberek, ha vé-
gignézik a standokat biztosan 
találnak olyan árut, progra-
mot vagy képzési  lehetőséget, 
amely megfelel számukra – 
nyilatkozta Mórocz Magdolna 
pozsonyeperjesi vállalkozó.

Az „ezüst kiállításon” ki-
derült az is, hogy a speciális 
étrend szerint készült süti akár 
finom is lehet. Ötven felett 
nem árt, ha az ember odafigyel 
az egészséges táplálkozásra, 
hangoztatták a gasztro szak-
emberek.

– Paleo-süteményekkel 
foglakozom. Ezek olyan sütik, 
amelyeket tej, cukor és gabona 
nélkül készítünk, és nagyon 
egészségesek. Kellemes megle-
petés volt számomra, hogy az 
emberek érdeklődnek a termé-
keink iránt és, ízletesnek is ta-
lálták azokat – árulta el Lucia 
Paulisová nagyszombati vál-
lalkozó.

A kiállításra a Pozsonyi, 
a Nagyszombati és a Nyitrai 
kerületből, valamint Győr-
Moson-Sopron, Komárom-
Esztergom és Pest megyéből 
érkeztek kiállítók. A kétnapos 
rendezvénynek az időjárás is 
kedvezett, a verőfényes napsü-
tés – valamint az érdekes kísé-
rőprogramok, köztük Horváth 
Charlie és Bereczky Zoltán 
koncertje – többezer látogatót 
vonzott az „ezüstös expóra”.

pad
Foto: V. Krasznica Melitta

Kiállítás és vásár – változnak az idősődő társadalom igényei

Kilencedik alkalommal 
rendezték meg a Kárpát-
medencei Tehetségnapot a 
budapesti Szent Margit Gim-
náziumban, ahol a Nemze-
ti Tehetségsegítő Tanács és 
a Matehetsz hagyományos 
éves díjátadó ünnepségén ki-
hirdették a „Felfedezetteink 
2018” című pályázat nyerte-
seit.

A Felfedezetteink ösztön-
díjpályázat a magyarországi 
és a Kárpát-medencei magyar 
fiatalok fejlődését és előme-
netelét hivatott támogatni. A 
felhívásra minden évben a 
Matehetsz tehetséghálózatá-
nak intézményei, a Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács (NTT) 
51 tagja és a Matehetsz 38 
tagszervezete nyújthatnak be 
ajánlást. A pályázatra 5 és 25 
év közötti, kiemelkedő telje-
sítményt nyújtó fiatalok je-
lentkezhetnek az intézmények 
munkatársainak ajánlásával.

Az idén nyolcan vehették 
át a „Felfedezetteink 2018” pá-
lyázatának díját. A Selye János 
Gimnázium diákja, Gál Réka 
Ágota megosztott fődíjban 
részesült. Az ösztöndíjat és az 
ezzel járó elismeréseket Ba-
logh László, a Matehetsz elnö-
ke, valamint az EMMI képvi-
seletében Kisgyőri Roland, az 
Emberi Erőforrások Miniszté-

riuma Esélyteremtési Főosztá-
lyának vezetője adták át.

Gál Réka Ágota több 
országos verseny – Tompa 
Mihály Vers- és Prózamon-
dó Verseny,  Kulcsár Tibor 
vers- és  prózamondó verseny, 
Felvidéki Református Szava-
lóverseny – első helyezettje. 
Tanulmányait a Színművészeti 
Egyetemen szeretné folytatni 
színész szakon. Erre tudatosan 
készül, képezi magát, rendsze-
resen részt vesz olyan színházi 
fórumokon, mely művészi fej-
lődését segítik. 

Rékának és felkészítőjé-
nek-édesanyjának, Kiss Szilvia 
színművésznőnek szívből gra-
tulálunk!

-sjg-

Tehetség-díjban részesült
Gál Réka Ágota 

Közel ezren neveztek az idei komáromi futóversenyre
A 44. évfolyamába lépő nemzetközi utcai futóverseny résztvevői ezúttal a dél-komáromi 

sportcsarnok előtt rajtoltak, ahol Molnár Attila dél-komáromi és Stubendek László észak-ko-
máromi polgármester együtt indították el az 5,5 km-es és a 10 km versenytávot teljesítők 
mezőnyét. A megmérettetésre közel ezren jenetkeztek, végül több mint 800-an teljesítették 
a vállalt távot. Az 5.5 km-es táv eredményei: Férfiak: 1. Dömény Ján (Szlovákia) 00:18:35, 2: 
Hamran Matej (Szlovákia) 00:19:25, 3. Miskolczi Róbert (Szlovákia, Érsekújvár) 00:19:28. Nők: 
1. Szekeresné dr. Bakonyi Fruzsina (Magyarország) 00:19:54, 2. Grolmusová Bibiána (Szlová-
kia, Komárom) 00:21:28, 3. Angyal Mónika (Magyarország, Budapest) 00:21:59. A 10 km-es 
táv eredményei: Férfiak: 1. Kibet Rop Abel (Magyarország) 00:30:17, 2. Kirui Simon Kiprugut 
(Magyarország) 00:31:07, 3. Stépán Zsolt (Magyarország, Budapest) 00:34:23. Nők: 1. Kimutai 
Hellen Jepkosgei (Magyarország) 00:36:14, 2. Badis Vanisa (Szlovákia) 00:37:15, 3. Janecková 
Lucia (Szlovákia)  00:37:58. További információ: kefekomarom.hu

Komálom Gyerkőcfesztivál!

teljes átszervezésbe kezdett. El-
készült egy mélységi átvilágítás, a 
vállalaton belül több dolgot meg-
változtattak, hogy átláthatóbb 
és hatékony legyen a működés: 
sor került már egy feljelentésre a 
korábbi ügyek kivizsgálása érde-
kében, amelyeket újabbak követ-
hetnek.

– Az elmúlt hetekben sike-
rült újrafinanaszírozni a korábbi 
előnytelen kölcsönöket – mondta 
el Ruman Patrik, a vállalat ügy-
vezető igazgatója. – Az új kölcsön 
jóval előnyösebb feltételeket kínál, 
amivel a teljes futamidő alatt kö-
zel 700 ezer eurót spórolhatunk. A 
bizonytalan partnert egy bankra 
váltottuk, amivel a vagyonunk 
is nagyobb biztonságban van. A 
korábbi kölcsönök törlesztésével a 
kilátásba helyezett nagy bünteté-

seket is elkerülhetjük. Ez nagyon 
fontos lépés volt a konszolidáció-
ban – tette hozzá Ruman Patrik.

A képviselő testület elfogadta 
azt a működési szerződést, ami a 
korábbi bérleti szerződést váltja 
fel a jövő év elejétől.

– Fontos része az új szerződés-
nek, hogy több területen előnyö-
sebb pénzügyi lehetőségeket kínál, 
de ami lényeges, hogy a 485 ezer 
eurós összeg így vissza lesz forgat-
va a vízvagyon felújításába és fej-
lesztésébe. Kiemelt szempont, hogy 
hatékony gazdasági alapokon 
működő cég legyen a KOMVaK, 
amely minőségi szolgáltatást biz-
tosít – mondta el Keszegh Béla 
alpolgármester, majd hozzátette: 
Az elmúlt 3 évben ezen a téren je-
lentősen tudtunk lépni előre.

vh

Pár napja már birtokba 
vették a családok a felújí-
tott gyerekparkot az Anglia 
parkban. A közel 40 ezer 
eurós felújítás után több új 
játék várja a gyerekeket, de 
van új homokozó és ivókút 
is. Kicserélték a padokat is, 
amelyeken a legkisebbek is 
kényelmesen ülhetnek. 

A felújítás költségeit Őszi 
József és Eszter, a GAMOTA 
agro kft. fedezte, amellyel 
nem csak új játékok kerül-
hettek a központi gyerekbi-
rodalomba, de a biztonságo-
sabb is lett a park. A parkban 
nemsokára egy büfé is nyílik, 
mosdó és pelenkázó is elér-
hető.

– Az idei évben több mint 
400 ezer eurós összegben lesz 

játszótér fejlesztés, aminek 
jelentős része külső forrás, tá-
mogatók segítségére vagy pá-
lyázati pénzekre épül. Jelentős 
összeg megy javításokra is, a 
belvároson kívül a város min-
den részét érinti kisebb na-
gyobb mértékben a folyamat. 
Családbarát környezet kiala-
kítása egy fontos célkitűzés, 
hogy újra gyarapodjon Ko-
márom – mondta el Keszegh 
Béla alpolgármester. 

A közeljövőben új ját-
szótér épül a fürdő előtt, a 
Megyercsi utcán és a Seress 
utcában is. A piac közelében 
a pihenőparkot felújítják. A 
többi játszótéren is folyama-
tosan hajtanak végre felújítá-
sokat. 

vh

Megnyitotta kapuit  
a felújított gyerekpark

Hatékony átszervezés 
a KOMVaK-nál
(Befejezés az 1. oldalról)
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MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel és soha el nem múló szere-

tettel emlékezünk május 3-án halálának 2. 
évfordulóján drága fiunkra

Mgr. KOMJÁTHY Lászlóra,
aki 31 évesen tragikus hirtelenséggel örökre 
eltávozott.

Akik ismerték vagy szerették szenteljenek emlékének egy 
néma percet ezen a szomorú évfordulón.

Szerető szülei

Újszülöttek
Tóth Lili, Komárom; Jároková Vanesa, Újgyalla; Podmilsák 

Anna Enikő, Komárom; Dobalovská Tamara, Komárom; Vitaliová 
Natália, Kolozsnéma; Szakács Lilien, Kava; Molnár Viktória, Ke-
szegfalva; Kosztolányi Kincső Dóra, Komárom; Blahovics Dorina, 
Bátorkeszi; Besztró Bella, Komárom; Tóth Ádám, Perbete; Szabó 
Dániel, Lakszakállas; Dolník Flórián, Nemesócsa; Horváth Rozina, 
Komárom; Hudecová Angelika, Gúta; Szabó Csenge, Gúta; Tortyn 
Michaela, Komárom; Koleňák Dávid, Érsekújvár; Kollár Oliver, 
Ógyalla; Blaho Marian, Ekel; Potfai Zoltán, Ebed; Prohászková 
Zina, Garamkövesd; Sabo Tomáš és Sabo Matúš, Deáki; Bölcskei 
Vivien, Szap; Černeková Sarah, Szilos; Blahovics Ádám, Komárom  

Házasságot kötöttek
Mgr. Mutňan Marek és Mgr. Vrtíková Lucia; Nagy Martin és 

Hrabovszká Nikolett

Elhunytak
A 60 éves Alexander Kišš, Komárom; a 95 éves Alžbeta Heszká, 

Komárom; a 68 éves Pivoda Štefan, Hetény; a 66 éves Varjú Lász-
ló, Komárom; a 60 éves Bári József, Komárom; a 90 éves Pálovics 
Lajos, Gúta; a 87 éves Raffai Vince, Komárom; a 88 éves Duna Ján, 
Szentpéter; a 63 éves Boudiš Ladislav, Komárom; a 63 éves Szűcs 
Éva, Komárom; a 75 éves Blahovics Lajos mérnök; az 58 éves Ta-
kács Aurélia, Bátorkeszi; a 71 éves Horváth Imre, Komárom; a 82 
éves Ďurčovičová Margita, Komárom; a 67 éves Ostatník Lóránt 
mérnök, Izsa; a 79 éves Liška František, Komárom; a 71 éves Hledík 
Anna, Komárom; az 54 éves Pilisiová Georgina, Gúta; a 98 éves Ju-
hász Ilona, Komárom  

l REKOM – lakásfelújítás. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Kútfúrás. Tel.: 0948/424 805.
l Eladó garázs a Gőz utcában. 
Tel.: 0905/967 406.
l Sírkövek tisztítása, sírfelirat-
ok aranyozása és ezüstözése. Tel.: 
0904/374 273.
l Villanyszerelő. 0908/415 657.

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.  

McLLOYD´S PIKO-BIKE TIME TRIAL 
Egyéni országúti és MTB időfutam

2018. május 6., vasárnap
Helyszín: Komárom, SISTAG étterem, a Vág folyó partján, 
a Komárom-Karva kerékpárút kezdetén.

Szervező: PIKO-BIKE, Komárom, Polgár u. 3018

Információk és nevezési feltételek: www.facebook.com/
Piko-Bike-TIME-TRIAL-716690405162874/, mail: cup@piko-
bike.sk, tel.: 0948 045115 személyesen: PIKO-BIKE kerékpár-
üzlet, Komárom, Polgár u. 3018

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

a 2016/2017-es tanévben
továbbtanulási lehetőséget kínál az érettségivel végződő 

felépítményi nappali és esti tagozatán:
6403 L ipari-szolgáltatási vállalkozás
2414 L 04 gépészet-vállalkozás és szolgáltatás szakokon;

valamint az érettségivel rendelkező diákok részére 
lehetőséget kínál szakmunkás bizonyítvány 

megszerzésére esti tagozaton:
2683 H 1 5 elektroműszerész - alkalmazott technika
2464 H gépésztechnikus szakokon.
2487 H 01 autószereló műszerész.
A tanítás nyelve választható (szlovák, magyar). Az iskola hon-
lapjáról (www.soskn.sk) letölthető jelentkezési lapokat az iskola 
címére kérjük elküldeni, legkésőbb 2018. május 31-ig.
További tájékoztatás a 035/77 40 868 telefonszámon kérhető.

Városunkban elsősorban 
az országos  szintű megmé-
rettetéseken szereplő csapa-
tok teljesítményére  összpon-
tosul a szurkolók figyelme. 
Csapataink eddigi eredmé-
nyeit és sport eseményeit az 
alábbiakban osszuk meg ol-
vasóinkkal.

A Kosárlabda Extraligában 
az MBK Rieker Com-Therm 
csapata az elődöntő csatározá-
sok sorozatában Léva együtte-
sével harcol a döntőbe jutásért. 
Lapzártáig három mérkőzésen 
vannak túl a csapatok, és jelen-
leg 2:1 arányban Léva csapata 
vezet a négy győzelemre menő 
sorozatban. Eddig érvény-
ben van: „ az én házam, az én 
váram“ , ugyanis hazai mér-
kőzéseit megnyerte mindkét 
gárda. Pedig a legutóbbi lévai 
összecsapáson közel volt csa-
patunk az idegenbeli sikerhez. 
Leszámítva az első két percet, 

egészen az utolsó negyed 35-
ik percéig a komáromi csapat 
vezetett. A végjátékban azon-
ban kicsúszott kosarasaink ke-
zéből a győzelem, elmaradt a 
bravúr, a hazai csapat egyetlen 
kosár erejéig 67:65 arányban 
győzött, megszerezve ezzel a 
sorozat második pontját. Lap-
zárta után érkezett a hír, hogy 
a komáromi csapat alulmaradt 
a küzdelemben a lévaiakkal 
szemben, így kosarasaink szá-
mára már befejeződött a baj-
nokság, ám így is a képzelet-
beli dobogó harmadik fokára 
állhat fel csapatunk, amelyhez 
ezúton is gratulálunk.

A labdarúgó bajnokságban 
a KFC csapata hosszú évtize-
dek után harcolta ki a bejutást 
az országos második vonalba. 
Az őszi évad viszont nagyon 
rosszra sikeredett, csapatunk 
sajnos gyengélkedett, és a po-
fozógép szerepe jutott neki, 

Kitűnő eredményt ért el a városunkbeli Perina Nikolett 
(a felvételen középett) a napokban Írországban megren-
dezett nemzetközi testépítő világversenyen: a bikini-kate-
góriában az első lett, az összesítésben pedig, 46 vetélytársa 
közül a második helyen végzett. Következő megmérettetése 
június 23-án Londonban lesz, de elmondása szerint kitartó-
an, elszántan edz azért, hogy elérje legnagyobb célját, azaz 
elnyerje a Miss Bikini Olimpia címet. Perina Nikolett hálás a 
komáromi embereknek támogatásukért, biztatásukért.

Kitűnőre vizsgázott Perina Nikolett

Huszonkét évvel ezelőtt 
indította a Rákellenes Liga 
a nárciszok napjának neve-
zett országos gyűjtést. Idén 
április 13-a lett a daganatos 
betegségek elleni harc napja. 
Jelképe a sárga nárcisz – a 
tavasz és a remény virága –, 
melyet az adományozók ezen 
a napon a ruhájukra tűznek.

A Selye János Gimnázium 
tanulói idén is bekapcsolódtak 
az országos gyűjtésbe és pénte-
ken meg is jelentek papírper-
selyeikkel a város utcáin. Az 
adományokért sárga virágokat 
és szórólapokat osztogattak. 
Diákjainknak összesen 678,73 
eurót sikerült összegyűjteni-
ük. A pénzadomány hivatott 
segíteni és támogatni a rák-
kutatást, valamint a daganatos 
betegségekben szenvedők és 

hozzátartozóik számára készí-
tett projekteket a Rákellenes 
Liga szervezésében. Felhívják 
az emberek figyelmét a daga-
natos megbetegedésekre, de 
a lakosság tájékoztatására, ta-
nácsadásra és pszichoszociális 
ellátásra is költenek.

A köszönet elsősorban a 
Rákellenes Ligát illeti, amely 
lehetővé teszi, hogy tanulóink 
bekapcsolódjanak az országos 
gyűjtésbe. Ezúton köszönjük 
önkénteseinknek, az isko-
la igazgatóságának, minden 
osztályfőnöknek és tanárnak 
a támogatást, amivel lehető-
vé tették a diákok számára az 
országos gyűjtésben való rész-
vételt. Végül, de nem utolsó 
sorban, köszönjük a pénzado-
mányokat.

Komárová Annamária

Nárciszok napja

A felvételeken: bal felső: Józsa Viktória , Marcsa Dóra, 
Néveri Viktória II.B. Jobb felső: Kálazdy Virág Petra, Szakáll 
Lili, Mézes Júlia II.A. Bal alsó: Szelecky Fanny, Moravecz Esz-
ter, Bauer Dóra II.C. Jobb alsó: Juhász Eszter, Vörös Ágnes, 
Schulcze Evelin II.D

amit a táblázatban jól jeleztek 
a beszedett gólok.  Tavasszal 
szinte teljesen új csapat, egy 
új edzővel vágott neki a pont-
vadászatnak. Méghozzá meg-
lepően jól. Két nagyon fontos 
győzelemmel kezdtek a lilák, 
majd következett egy döntet-
lenre végződő. A megszerzett 
hét pont már reményteljes 
volt, a csapat egy rövid időre 
elkerülte a kieső zónát. A kö-
vetkező két idegenbeli vere-
séget egy parádés, gólzáporos 
hazai győzelem követte /7:0 
Igló csapatával szemben/, ami 
jelzi, hogy van a csapatunknak 
ütőereje. A kiesés elleni harc 
tehát folytatódik, és látva a 
csapat játékát, minden remény 
megvan rá, hogy a KFC a tava-
szi szezon végéig bebiztosítsa 
Komáromnak a bent maradást 
a II. ligában.  

Röplabdásaink, a VK 
Spartak UJS férfi röplabda 
csapata a nemrégiben befeje-

ződött I. liga pontvadászata 
végén a második helyen zárta 
a bajnoki idényt. Ezzel viszont 
még nem értek véget csapa-
tunk számára a küzdelmek. Az 
első liga két első helyezettje, 
a bajnok Zsolna, a második 
helyezett Komárom, valamint 
az extraliga kiesője, az utolsó 
helyen végzett Ólubló csapatai 
az osztályozóban oda-vissza 
alapon mérkőznek meg egy-
mással a feljutásért az extrali-
gába. A napokban Ólubló gár-
dája legyőzte Zsolna csapatát, 
viszont a komáromi röplab-
dások idehaza nagy csatában 
nyertek 3:1 arányban Ólubló 
ellenében. Már ez is nagy do-
log, és ha a fiúk folytatni tud-
ják a sikeres menetelést, akár 
azt is megélhetjük, hogy a ko-
máromi röplabdások ismét az 
országos élvonalban, az extra-
ligában fognak szerepelni. 

Keresztényi Gábor
Karol Scholtz felvétele

Küzdelmes volt az eltelt időszak csapataink életében
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Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is! 
www.tvkomarno.sk, www.youtube.com/mstvkn, www.facebook.com

Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame
Vám kontajnerovú prepravu 

stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(cena obsahuje aj poplatok 

za legálnu skládku)

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék
3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 konténerekben

(az ár tartalmazza nemcsak a fuvardíjat,
de a legális hulladéklarakó díját is)

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE 
KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

RučNá AuTOuMyVáReň za trhoviskom

KÉZI AuTóMOSó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

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

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

0903 887 980

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 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 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.

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.

Margaret Island koncert a RÉV-ben

Korpás Éva és zenekara 
LIBIDARIDOM 

lemezbemutató családi koncert
2018. május 13., 16.00 óra

Komárom, Matica-ház, Štefánik tér 6.
Jegyek vásárolhatók a Madách könyvesboltban (Jókai u. 25., tel.: 035 7731904, 0907 340 465), 

valamint a helyszínen, a Matica-házban.

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma Nyitrai Állami 
Levéltár Nyitraivánka Komáromi Fióklevéltára

szeretettel vár minden érdeklődőt

NYÍLT NAPJÁRA,
amelyet 2018. április 27-28-án (péntek-szombat)

9 és 17 óra között tart az intézmény Várút 2. sz. alatti épületében
l	a levéltár épületének megtekintése 
 (kutató terem, könyvtár, irattároló raktár)
l	állandó kiállítás 
 „Komárom város történelme 
 a levéltári dokumentumok tükrében“
l	tematikus kiállítások: 
 „Szociális és egészségügyi ellátás Komárom történetében“ 
 „A Hajógyár“ 
 „Komárom város címerének a történelmi ábrázolásai“ 
 „Az 1763-as komáromi földrengés“
l	eredeti történelmi dokumentumok bemutatása
l	tanácsadás, a levéltári dokumentumok kutatása, 
 iratkezelés, genealógia

Szakelőadás bisztosítva minden egész órában.
Szeretettel várunk minden kedves látogatót!

Cím: Hradná 2, 945 05 Komárno; 
Tel.: 035/ 790 39 30-34 archiv.nr.kn@minv.sk

ÉRTESÍTÉS
A PALATINUS Polgári Társulás

tisztelettel értesíti, hogy 2018. április 27-én 13.00 órai kezdettel 
ünnepélyesen leleplezi 

Mihály Gábor, Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását,
Görgey Artúr honvédtábornok szobrát

Komáromban az Európa-udvarban.
Rendezvényünkre nagy szeretettel várjuk.

Lemezbörze a RÉV-ben
A Komáromi Napokon árilis 28-án, szombaton a City 

Reboot csapat által szervezett Liquid Picnic akción a lemez-
gyűjtők ismét bővíthetik lemezgyűjteményüket a jazztől kezdve 
pop/rockon keresztül az elektronikus zenékig mindenféle stí-
lusból. A délután három órakor kezdődő börzére ezúttal főleg 
budapesti vinylárusok érkeznek. A lemezbörze közben és utána 
LIQUID PICNIC & RÉVOLUTION – Konkoly Open Air 2018 
Warm Up

2018. május 1., 10.00 óra, Észak Komárom, katolikus temető
Megemlékezés az 1919-es Komáromi Áttörés áldozatainak 
tömegsírjánál. Emlékbeszédet mond: Számadó Emese régész-
történész, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatója. 
Közreműködnek: A történelmi egyházak képviselői, Nagy Fe-
renc versmondó, Berecz László trombitaművész, Honvéd Zrí-
nyi Sportegyesület Katonai Lovas Szakosztály I. Világháborús 
hagyományőrző alakulata, Komáromi Szekersgazdák Hagyo-
mányőrző Egyesülete

2018. május 1.  14.00 óra Dél-Komárom (Koppánymonostor) 
vasúti híd déli hídfő
Megemlékezés a Komárom Áttörés 99. évfordulója alkalmából.
Az eseményről rövid történelmi áttekintést nyújt v. Nagy Mik-
lós hadnagy, a Vitézi Rend Komárom-Esztergom megyei törzs-
kapitánya. Zenés műsor: Kátai Zoltán Tinódi-lant díjas ének-
mondó, népzenész

Mindenkit szeretettel várunk!

Endresz Csoport Egyesült (Dél-Komárom), Egy Jobb Komáro-
mért Polgári Társulás (Észak-Komárom), Vitézi Rend (Komá-
rom-Esztergom megye)

Komáromi áttörés ´99
1919. május 1. / 2018. május 1.

egyet fizet, kettőt kap! Rendeljen reklámot!

035 77 13 488


