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Alapítva 1849-ben

Átadták az idei Pro Urbe- és Polgármesteri-díjakat

A Komáromi Napok rendezvénysorozata minden évben a két Komárom közös,
ünnepi
képviselő-testületi
ülésével veszi hivatalosan
kezdetét. A sokéves hagyománynak megfelelően ezen
az eseményen, amelyet idén
a dél-komáromi városháza
dísztermében tartottak, adták át az idei Pro Urbe- és
Polgármesteri-díjakat.
Városunk két Pro Urbedíjast köszöntött. Elsőként a
GIMISZ Diákszínpad képviselői vehették át az elismerést,
amelyet a csoport kimagasló
művészeti tevékenységgel és
közszolgálattal érdemelt ki.
– Huszonöt év alatt több
mint ezer diák szerepelt a
Gimiszben. Mindvégig azt a
célt követtük, hogy diákjaink
tanuljanak meg szerepelni,
kiállni a színpadra. Természe-

tesen mindenkiből nem lehet
főszereplő, de közösen, csapattagként mindenki tud maradandót alkotni. Egy olyan érzés
keríti hatalmába, amire később
is nagyon szívesen emlékezik

vissza – mondta el Andruskó
Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója.
– Mindent eljátszottunk, a
világ és a magyar musical-irodalmának színe-javát. Voltak

bizony nagyon jól sikerült előadások, amikre büszke is vagyok, de a lényeg nem is ez, hanem az a hihetetlen sok élmény,
az a nagyon nagy adag szeretet, ami azóta is kísér engem,
hogyha végigmegyek a városon.
Olyankor, ha találkozom a volt
Gimisz-esekkel, megsüvegelnek,
köszönnek és érezhető, hogy a
kölcsönös szeretet a mai napig
bennünk van. Azt gondolom,
hogy ez a legfontosabb – nyilatkozta Kiss Péntek József, aki
húsz évet töltött a Gimisz rendezői székében.
A jubiláló, idén 80. életévét
betöltő Bende István kiemelkedő társadalmi tevékenységét
Pro Urbe-díjjal jutalmazta városunk képviselőtestülete.
– Komárom számomra
nagyon sokat jelent. Ez olyan
élhető és kedves város, hogy
(Folytatás a 3. oldalon)

A Selye János Egyetem Női Kara
2018. május 17-én 17 órai kezdettel
koncertet ad
a Tiszti pavilon disztermében.
A hangverseny a kórus fennállásának 5. évfordulója alkalmából kerül megrendezésre, amely kapcsán a kórus
ünnepélyesen felveszi a "CANTUS IUVENTUS" nevet. A
koncert védnökei Stubendek László polgármester és
dr. Horváth Kinga, a Selye János Egyetem Tanárképző
Karának dékánja. A hangversenyen közreműködnek az
Óvó és Tanítóképző Tanszék diákjai és oktatói, karnagy
Orsovics Yvette, fuvola Tóth-Bakos Anita. Zongorán játszik dr. Csehi Ágota, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának oktatója. Vendégkórus a győri
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának
Apáczai Kamarakórusa, karnagy Várszeginé Dr. Gáncs
Erzsébet.

Mindenkit szeretettel várunk
Állami támogatás a fogyatékossággal élő személyek
(ZŤP igazolvánnyal rendelkezők) számára

Felújítják a felnyitható kis Duna-hidat
145 ezer eurós összegből
újul meg a felnyitható kis
Duna-híd, amely állapota az
elmúlt években sokat romlott. A júniusban kezdődő
munkálatok jelentősen befolyásolják a közlekedést.
Utoljára 2009-ben volt
jelentősebb javítás a hídon,
akkor az alsó tartószerkezetet

Kórushangverseny
a Tiszti Casinóban

javították. Most a felső útfelület újul meg teljesen, amelyben
egy speciális acélszerkezetet is
elhelyeznek, hogy a nyitás esetén elbírja a terhelést.
A Szlovák Útkezelő Vállalat (SSC a.s.) szervezésében
megvalósuló munkafolyamat
június elején indul. Az engedélyek szerint 8 hétig tart a mun-

ka, de a kivitelező STRABAG
kft az időjárástól függően rövidebb idő alatt szeretné befejezni a munkát. A speciális
szerkezet miatt teljes útzár lesz
ebben az időben, ami jelentősen megnehezíti a közlekedést.
A gyalogosok és a kerékpárosok a járdák mindkét oldalát
használhatják.

– Az egyeztetésen igyekeztünk a lehető legjobb feltételeket
elérni, mert jelentősen megnehezíti a közlekedést a felújítás,
amire viszont nagy szükség volt
már. Elsősorban az Erzsébetsziget terhelését igyekeztünk
korlátozni. A széles tájékoztatás is lényeges, hogy az induló
nyári turista forgalom is lehetőség szerint ne Komáromon
keresztül haladjon – mondta el
Keszegh Béla alpolgármester.
A forgalmat az Erzsébetszigeten keresztül terelik, de
néhány kivételtől eltekintve
csak személyautók használhatják majd a terelőutat. A
(Folytatás a 2. oldalon)

Fogyatékossággal él, ún. ZŤP igazolvánnyal rendelkezik a gyermeke vagy hozzátartozója, barátja? Lakást szeretne saját részére vagy fogyatékkal élő családtagjának, de
a bankok által nyújtott hitelt nem tudja vállalni? A Szlovák Köztársaság állami támogatásban részesíti a fogyatékossággal élő állampolgárokat.
Az állam segít a lakásvásárlásban a fogyatékossággal élő
és erről igazolvánnyal rendelkező személyeknek. A lakás teljes árára 1%-os fix kamatozású hitelt nyújtanak, tehát gyakorlatilag az állampolgár csak a kölcsönzött összeget fizeti
vissza. A hitel lehetséges törlesztési ideje legfeljebb 40 év. Például ha a lakás ára 25 ezer euró, akkor az állampolgár 30 évig
havonta 80 eurót törleszt, vagy 40 évig havonta 63 eurót fizet. Idősebb állampolgárok esetében a törlesztési idő rövidül.
Például ha a támogatásért folyamodó állampolgár 55 éves,
akkor a támogatásként felvett összeget 10 évig törlesztheti.
A támogatást kérvényezheti a fogyatékossággal élő személy vagy olyan személy, aki egy háztartásban él vele, tekintet nélkül arra, hogy rokoni kapcsolatban állnak-e.
A kedvezményes hitelről bővebb információt a Komáromi Városi Hivatal Lakásfejlesztési Osztályán nyújtanak, a következő telefonszámon: 035/2851 373, Ing. Dana
Szabóová.

Építészeti kiállítás a lőporraktárban
Komárom város, a Budapesti Műszaki Egyetem Urbanisztikai Tanszéke
és a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem Építész Kara

tisztelettel vár minden érdeklődőt
az egyetemi hallgatók által készített,
Komárom városát érintő építészeti tervek kiállítására,
2018. május 23-án 17 órára.
A kiállítás a komáromi erőd Újvár lőporraktár épületében nyílik meg.
Fővédnök: Stubendek László, Komárom polgármestere
Köszöntőt mond: Keszegh Béla, Komárom alpolgármestere
A kiállítást megnyitja: Csémy Krisztián, Komárom főépítésze

A kiállítás 2018. június 6-ig tekinthető meg
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Elkezdődött a szúnyogirtás

Múlt héten pénteken este indult a szúnyogok irtása városunkban. Elsőként a Holt-Vág környékén permeteznek, majd
a parkok következtek a hét elején. A hét második felében az
időjárástól függően az ártéri területeken gyérítenek, ahol a pocsolyák felmelegedett vizében kelnek ki a szúnyogok.
Az idei évben a tervek szerint földi szórással irtják a kellemetlen vérszívókat. A város költségvetésében erre 24 ezer euró
áll rendelkezésre. A közbeszerzés nyertese a ST-ING invest
kft., amely a korábbi években is végezte a földi irtást.

Újra gyarapodott az Európa-udvar szoborparkja
Egy újabb, immáron a
huszadik szobor díszeleg az
Európa udvarban: ezúttal
Görgey Artúr honvédtábor-

A függőségekről cseréltek eszmét
A függőség és a család címmel előadással egybekötött
szakmai kerekasztal beszélgetésre került sor a Selye János
Egyetem Református Teológiai Karán.
A fórumot Lévai Attila, a SJE RTK dékánja, Görözdi
Zsolt, a SJE RTK Kari Szenátusának elnöke, valamint Szőcs
Gizella, a főszervező Nádej-Reménység, n.o. gyakorlati vezetője nyitotta meg.
A sorozat második állomása az Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program keretében valósult
meg. Az egyetem Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás szakos hallgatóinak részvételével zajló eszmecserén
olyan kérdésekre igyekeztek válaszokat adni, hogy milyen
hatása van az egyén szer- vagy viselkedési függőségének a
családi kapcsolataira. Kovács Erikának, a pozsonyi Drogfüggőség Kezelő Központ gyógypedagógusának előadása rámutatott arra, hogy mit jelent a társfüggőség (codependencia),
mit tehetnek a családtagok a függő szerettük és az egész család felépülése érdekében.

Indul a Felvidéki Labdarúgó-bajnokság
Ahogy öt éve minden tavasszal, idén is rajthoz állnak
Felvidék-szerte az amatőr futballcsapatok, hogy eljussanak a
nyári országos döntőig, ahol elhódíthatják a Felvidék Bajnoka címet.
A Felvidéki Labdarúgó-bajnokság immáron hagyományosan minden tavasszal összehozza Felvidék futballszerető
közönségének apraja-nagyját. A jól ismert, sokak által várt
bajnokság természetesen idén is hamarosan zakatolni kezd
a magyarlakta vidékeken. A felvidéki amatőr futballcsapatok
május 15-e, kedd 23:59-ig jelentkezhetnek be az FLB 2018as küzdelmeibe. A jelentkezésnek két lehetséges módja van.
Vagy írásban a felvidekifoci@gmail.com címen, vagy szóban
a Via Nova régiós elnököknél. Ezután pedig már indulhatnak
is az alapszakasz mérkőzései. Ezeket június végéig kell lebonyolítani, hogy a július 6-7-én a Martosi Szabadegyetem égisze alatt, összemérjék tudásukat Felvidék legjobb csapatai.

Komáromi Egyetemi Napok
Április elején a Selye János Egyetem és a Selye János
Egyetem Hallgatói Önkormányzata tizennegyedik alkalommal rendezte meg a Komáromi Egyetemi Napokat, ahol a
közélet és a tudományos élet kerültek előtérbe.
Az egyhetes rendezvénysorozaton olyan előadásokat
hallhattak az érdeklődők, mint Az Európai Unió helye és
szerepe a globális előtérben; Mi is az a Bitcoin?; A Slovnaft
átalakulóban, vagy éppen a Válságfilozófia mint a XX. századi gondolkodás egyik jellemző irányzata. Az egyetemi napokon tiszteletüket tették olyan előadók, mint Nógrádi György
biztonságpolitikai szakember, Kubiszyn Viktor író, újságíró,
vagy Vicsápi Natália, aki olyan címekkel büszkélkedhet, mint
Az év vállalkozója, vagy Az év nője Szlovákiában.
Ám nemcsak „száraz” előadásokkal találkozhattak azok,
akik kilátogattak a Komáromi Egyetemi Napokra. Az olyan
események, mint a Művészetek éjszakája, vagy épp a Játékok éjszakája minden évben könnyed szórakozást ígérnek a
kikapcsolódni vágyóknak, és ez idén sem volt másképp. A
véradás és a sportnap pedig a mozgás és az egészség szerelmeseinek kedvezett.
A Komáromi Egyetemi Napok egyes napjain közel ezren
fordultak meg, így látható, hogy évről évre stabil látogatottsággal rendelkezik az esemény.

noknak, hadügyminiszternek, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egyik
fővezérének emelt szobrot
a városszépítő és városvédő
Palatinus Polgári Társulás.
A honvédtábornok szobrának leleplezésén részt vett a
szoborállítás ügyét támogató
Tarlós István főpolgármester képviseletében SzalayBobrovniczky
Alexandra,
Budapest főpolgármester-helyettese is. Prokai Gábor művészettörténész eképpen fogalmazott: ha valahol helye
van egy Görgey-szobornak,
az éppen Komárom, hiszen
legnagyobb hadvezéri sikerei
közül kimagaslik az 1849-es
tavaszi hadjárat második sza-

kaszában elért katonai sikere:
felmentette Komáromot.
A honvédtábornok egész
alakos bronzszobrát, Mihály Gábor Munkácsy-díjas

szobrászművész
alkotását
Stubendek László és Molnár
Attila polgármesterek leplezték le.
Batta György

Bemutatták Klemen Terézia könyvét – Házy Erzsébet élete és pályája
A Zichy-pont civil rendezvényközpontban tartott
közönségtalálkozón bemutatták Klemen Terézia Az
évszázad Manonja - Házy Erzsébet című könyvét.
A felvezetőben Varga Tamás a Nec Arte Nec Marte Polgári Társulás elnöke üdvözölte
a vendégeket. Klemen Terézia
elmondta, hogy a kötet tisztelgés a méltatlanul elfeledett
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas
művésznő emléke előtt, mel�lyel szülőföldje még tartozott.
A könyv előszavát Szinetár
Miklós, operaművész, a Magyar Állami Operaház korábbi

főigazgatója írta, majd időrendi sorrendben bemutatja Házy
Erzsébet életét, pályája kezdeti
szakaszától egészen a haláláig.
Ezen kívül Klemen Terézia
harminchárom olyan embert
szólított meg, hogy nyilatkozzanak Házy Erzsébetről, akiknek kapcsolata volt vele.
A könyvbemutató végén
Klemen Terézia arra a kérdésre, hogy lesz-e még hasonló
könyv illetve mik a jövőbeli
tervei azt felelte, hogy szeretne
olyan komáromiaknak is emléket állítani, akikről nem lenA könyvbemutató megnyitója. Balról jobbra: Varga Tane szabad elfeledkeznünk.
vh más, Magyarics Arianna és Klemen Terézia

Első alkalommal szervezték meg a Temetők Éjszakáját
A szervezők kellemes esti
sétára hívták az érdeklődőket a Komáromi Napok ideje alatt, hogy megismertessék velük a református és az
evangélikus temető néhány
védett sírját.
A séta szervezője, a komáromi református, evangélikus
és zsidó temető gondnoka,
Ryšavý Boldizsár, aki évek
hosszú során figyelte a város védett sírjainak sorsát, és
egyre inkább szeretett volna
tenni azért, hogy Komárom
híres személyiségeinek végső
nyughelye a régi pompájában
álljon. Munkához látott, és az
első eredmények meg is születtek.
– Dolgozunk a védett sírokon, és úgy döntöttünk, hogy
évről-évre mindig többet és többet szeretnénk felújítani. Szeretnénk bemutatni a komáromi
polgároknak, főleg a fiataloknak, hogy tudják, kik is voltak
az elődeink. Nagy álmom, hogy
szeretnénk felfedezni olyan sírokat, amelyekre szintén rákerülhet a zöld pötty. Elsősorban
azokra gondolok, akik nemrég
mentek el, és tettek valamit

a városért – árulta el Ryšavý
Boldizsár kőfaragó, a rendezvény szervezője.
A zöld pötty a védett sírt
jelzi. Az első Temetők Éjszakáján hat felújított végső
nyughelyet tekinthettek meg a
látogatók, és hallgathatták meg
azok történetét, akik ott alus�szák örök álmukat.
– Papp Gábor neves komáromi református püspök, közéleti személyiség, éremgyűjtő,
könyvgyűjtő, festő. Fantasztikus alakja volt a komáromi társadalomnak. Tuba János egész

életében szintén a városért dolgozott. Országgyűlési képviselő,
bankigazgató volt, sok mindent
tett a közért a városban. Síremléke önmagában is érdekes – állítólag a Pozsonyban szétvert
Mária Terézia-szobor egyik
darabjából készült – árulta el
Mácza Mihály történész.
A komáromiak éltek a lehetőséggel, és szép számban
vettek részt az esti sétán. Szilvia egy polgári kezdeményezés
keretében a komáromi temetők felmérésén dolgozik, így a
téma különösen érdekli.

– Nagyon hálás vagyok
Mácza Mihálynak, hogy megmutatta nekünk a védett sírokat. A polgári társulásban lévő
társaimnak tovább adom, hogy
mit láttam, és mit tapasztaltam
ma este – mondta el Michac
Szilvia látogató:
A szervezők hagyományteremtő szándékkal valósították
meg az esti sétát a temetőben –
céljuk, hogy egyre több védett
sírt újítsanak fel, és egyre többen megismerjék az itt nyugvó
személyiségek történetét.
pad

Felújítják a felnyitható kis Duna-hidat
(Befejezés az 1. oldalról)

tehergépjárművek és autóbuszok a medvei határátkelőt
használhatják. Egyes buszok
a lezárás idején is használhatják az Erzsébet szigetet: a két
Komárom között közlekedő
buszjáratok (az Európa szálló
előtti megálló a felújítás ideje
alatt kimarad), a magyarországi gyárakba ingázó dolgozókat
szállító buszok, illetve a helyi
szolgáltató Arriva buszai.
– Bár néhány hétig kelle-

metlenséget okoz majd a felújítás, Komáromnak szüksége
van arra, hogy az új híd mellett
a meglévőt is rendbe tegyük
– mondta el Bastrnák Tibor
parlamenti és városi képviselő,
hozzátéve, hogy a rossz műszaki állapotban lévő Vág-híd felújítása is belátható közelségbe
kerülhet. Ebben Érsek Árpád,
a Híd közlekedési minisztere
is segít.
– Idén a tervezési szakasz
zárulhat le, a jövő évben pedig

már maga a felújítás is megtörténhet. Így mire az új Duna-híd
elkészül, a Vág-híd is készen áll
majd a megnövekedő forgalom
fogadására. Emellett természetesen a komáromi északi elkerülő utat is a lehető leghamarabb
meg kell építeni – hangsúlyozta
a képviselő. Ugyancsak több
egyeztetés volt a város vezetése
és a parlamenti képviselők közt
a határátkelő útfelületének felújításával kapcsolatosan.
vh
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Shakespear-i nagyságú remekmű a Jókai Színházban

Bánk bán szerepében Tóth Tibor
Áprili 27-én mutatták be a Komáromi Jókai Színházban Katona József
Bánk bánját Hargitai Iván rendezésében. A produkció a teátrum ünnepi 65.
évadának kiemelt előadása.
A komáromi Bánk bán rendezője vallja: Katona József alkotása shakespear-i
nagyságú remekmű azért is, mert kön�nyen átemelhető a jelenkorba. Rendezésében nem egy hagyományos, 13. századbeli kosztümüs előadást látunk, hanem
egy kortárs és rendhagyó alkotást, amelynek szereplőit az érzelmek, az elnyomás,
a hatalomvágy, a politika által gerjesztett
indulataik sarkallják sorsdöntő cselekményekre.
– Ez egy nagyon sokrétegű darab,
melyben csak egy szólam a politika. Ezen
kívül van még öt-hat különböző történet.

Biberachnak bosszútörténete, Ottó nővéréhez való viszonya, Melinda és Bánk viszonya, valamint Ottó és Melinda viszonya.
Ezek mind különböző típusú történetek,
és ettől nagyszerű Katona története, amely
egy nagyon bonyolult szövete annak, mit
értünk az alatt, hogy történelem. Nem
tudjuk, hogy egy barátság hogyan megy
tönkre, vagy hogyan alakul a politika hatására, de akár egy házasságot vagy szeretői
viszonyt is megváltozhat a politika – nyilatkozta Hargitai Iván rendező.
A címszerepet a Komáromi Jókai
Színház igazgatója, Tóth Tibor alakítja. A
talpig feketébe öltözött Bánk bán elbukik.
Politikusként nem következetes: a békétleneket csitítja, ám saját érzéseit csitítani
nem tudja. Fájdalma királynő-gyilkosságra szítja. Férjként is kudarcot vall, hiszen
nem hallgatja meg a szeretett nőt, nem
bocsájt meg neki.
– Addig tart a törvény, a szabály, a király iránti tisztelet és a hazaszeretet, amíg
személyesen nem lesz érintett. Viszont
amikor Bánk személyesen is érintett lesz,
az egész felborulés megváltozik, a helyzetet már nem tudja tovább fenntartani. Úgy
gondolom, hogy ez abszolút normális emberi magatartás. Sajnos láttunk már ilyet,
és ez az ő kudarca is – mondta el Tóth
Tibor.
Melinda hófehér, jelmezében és jellemében egyaránt. A fiatal Ladányi Júlia
által megformált asszony minden szempontból áldozat. Nincs rá tekintettel sem
csábítója, sem férje.
– Rettenetesen nehéz őrült nőt játszani, aki viszont nagyon tisztalelkű, csak jót
akar, de egy váratlan fordulat tönkreteszi
az életét. És ebbe beleőrül. A szerep megformálása nagy kihívások elé állított, de

Berecz Gyula nagy álma volt, hogy megalkothassa a város nagy szülötte, Jókai Mór
életnagyságú szobrát.
Munkámban egy nem szokványos életmű bemutatására vállalkoztam, időrendi

Akik életüket áldozták Komárom egységének megtartásáért
Az 1919. május elsejei komáromi áttörésre emlékezve az Egy Jobb Komáromért
polgári társulás, a dél-komáromi Endresz Csoport Egyesülettel és a Vitézi Rend
Komárom-Esztergom megyei tagozatával együtt koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a katolikus temetőben található tömegsírnál.
– Azokra a komáromi, győri, tatabányai és tatai emberekre, munkásokra és katonákra emlékezünk, akik önzetlenül, a legtöbbet, vagyis életüket áldozták Komárom egységének megtartásáét – mondta Számadó Emese régész-történész, a dél-komáromi
Klapka György Múzeum igazgatója. A megemlékezésen, számos egyesület mellett
Észak- és Dél-Komárom vezetői is elhelyezték koszorúikat.
(batta)

A Komáromi Művészeti Alapiskola igazgatósága értesíti a diákokat, szülőket és minden érdeklődőt, hogy
a beíratás a 2018/2019-es tanévre 2018. május 23-án
és 24-én 14 és 17.30 óraközött lesz az iskola Nyár utcai
épületében.
További információk: www.zuskomarno.sk

Szavalóink Kárpát-medencei sikerei

Ladányi Júlia Melinda
és Béhr Márton Ottó szerepében

A Selye János Gimnáziumban a magyar nyelv és irodalom
tantárgyi versenyeinek jelentős
részét a különböző szavalóversenyek teszik ki. Nemrégiben
Bécsből kaptunk meghívást,
az ottani Bécsi Magyar Iskolából. A költészet napja alkalmából már évek óta versmondó
délelőttöt szerveznek. Az idei
rendezvényt a Balassi Intézet/
Collegium Hungaricum épületében tartották, s a szervezők
idén először terjesztették ki
rendezvényüket a Kárpát-medence magyarok lakta vidékeire. Több mint 150 diák gyűlt
össze, hogy különböző kategóriákban megmérkőzzenek
egymással.
Gimnáziumunkat háromfős csapat képviselte, mindannyian tapasztalt és sikeres
előadók. Az elért eredmények
is felkészültségüket, rátermett-

bízom benne, hogy sikerült – mondta el
Ladányi Júlia.
A produkció rengeteg színészt, gyermekszereplőt, táncost és zenészt vonultat fel. Gertrudisz királynét Bandor
Éva, öccsét Ottót Béhr Márton alakítja. Biberachot Szabó Viktor, Petur bánt
Mokos Attila játsza. II. Endre szerepében
Skronka Tibort, Tiborcként Fabó Tibort,
Izidóraként Drága Diánát láthatja a közönség.
A látványos, palotaként és parlamentként egyaránt értelmezhető díszletet
Horesnyi Balázs tervezte, a jelmez Kárpáti
Enikó munkája. Az előadás zenéjét Dobri
Dániel szerezte, mozgásvilágát Cortés (Befejezés az 1. oldalról)
csak akkor észlelem, amiSebastian koreografálta.
pad kor idegenvezetek. Nemrég a
Komenský Egyetemről érkezett egy csoport, és úgy nyilatkoztak, hogy ilyen szép, élhető
sorrendben ismertetem élete főbb állomá- várost már régen nem láttak.
sait és a kötet fő hangsúlyát összegyűjtött Csodálták, hogy a város ilyen
műveinek bemutatására helyeztem. Így szépen fejlődik. Ehhez a fejlőtermészetesen a kötet szép fotókkal illuszt- déshez szeretnék a jövőben is
rálja munkásságát nemcsak Felvidéken, hozzájárulni – mondta Bende
hanem Magyarországon és másutt is. Itt István.
Dél-Komárom
kitüntemegemlíthetném a különböző hősi halottését,
a
Komárom
Városért
tak emlékműveit a komáromi Szent András templomban, Nemesócsán, Keszgfalun, emlékérmet Fazekas László református püspök kapta
Érsekújvárban, Diószegen és másutt.
A kötet Berecz Gyula fő művéről, a példamutató egyénisége, és a
Jókai szobor megalkotásáról is szól. Meg- mindennapi feladatokon túltudjuk, hogy a művész a pályázatra ülő és mutató tenni akarásáért.
– Mindez a munkámnak,
állóformában mintázta meg a város nagy
főként
a közösség érdekében
szülötjét. Végül az ülő formát valósíthatja
végzett
munkámnak az elismeg. Az életnagyságú szobor agyagminmerése,
hiszen az egyházak
tából készült, amelyhez Meszlényi György
mindig
a
közösséget hangsúiparos ült modelt. Nem véletlenül esett a
lyozzák.
Amikor
Dél-Komárom
választás Meszlényi bácsira, hiszen magas
városa
ebben
az
elismerésben
alakja, testtartása, öltözéke és ülésmódja
részesít,
ez
mindenképpen
azt
hasonlított Jókai Mórra. A szobor lábán
hangsúlyozza
számomra,
hogy
látható zsinóros csizma modelljét, Gyuri
bácsi büszkeségét a család sokáig ereklye- a két város egyformán értékeli
azokat a szervezeteket és köként őrizte.
A kötet részletesen foglalkozik az zösségeket, amelyek a város és
1937. november 28-i szobor leleplezésé- polgárainak érdekében munMindenképpen
nek ünnepségével. Sokat tudunk meg a kálkodnak.

ségüket igazolják. Arany János
verse Gál Réka Ágotának ismét
sikert hozott, az 1. helyen végzett. Bukovszky Orsolya Szabó
2. helyezett lett, míg Bagócsi
Lillát a zsűri különdíjjal jutalmazta.
A Szent Margit Gimnázium dísztermében zajlott a
Sanctus Stephanus Kárpátmedencei versmondó verseny
döntője, melynek egyik résztvevője gimnáziumunk 1.B
osztályos diákja, Andruska
Emese volt. A népes mezőnyben a 2. helyen végzett. Ezzel a
teljesítményével kivívta, hogy
az augusztus 20-i nemzeti ünnepünkön a Szent István-bazilikánál szavaljon – ez nemcsak
Emesének, hanem iskolánknak is nagy megtiszteltetés.
Minden versenyzőmnek
szívből gratulálok!
Spátay Adriana

Átadták az idei Pro Urbeés Polgármesteri-díjakat

Szénássy Árpád posztumusz kiadványa az elfelejtett szobrászművészről
Ez év márciusában emlékezett a család és Komárom nyilvánossága Szénássy
Árpád könyv -és lapkiadó történészre,
helytörténeti íróra, a Magyar Kultúra
Lovagjára meg nem élt 65. születésnapja alkalmából.
Ebből az alkalomból a Dunamenti
Múzeum egy fontos és érdekes posztumusz kötetet adott ki Szénássy Árpád
tollából „Az elfelejtett szobrászművész“
címmel. A kiadvány Berecz Gyuláról, az
1894-ben Komáromban született szobrászművész életéről szól. A kiadvány
nyomdai munkálataiért a komáromi Nec
Arte Kft. érdemel elismerést.
A szerző így nyilatkozott az érdekes
kötetről: Aki átlapozza a Berecz Gyula
életét bemutató kötetet, nem mindennapi
élményben lesz része, ugyanis nem a megszokott formában, monográfia életregényi
album alakjában készült el a kötet. Az a
tény inspirált, hogy szokatlan formában
írjam meg a művész életútját, azt, hogy

Beíratás a zeneiskolába

kötetből a családjáról, az 1948-as kitelepítés éveiről, ezután már boldogtalan volt és
mindig visszavágyott Komáromba. 1951.
október 7-én halt meg szívrohamban. Az
érdeklődők a Dunamenti Múzeumban
vásárolhatják meg a kötetet.
Dr. Bende István

hangsúlyoznám az egységet,
ami ebben a városban mindig
is megvolt, és jelenleg is meg
van, és örülünk neki, hogyha
ez az egység tovább erősödik –
hangsúlyozta Fazekas László
református püspök.
Stubendek László polgármester idén tíz Polgármester
díjat adományozott azoknak
a városunkbelieknek, akik kimagasló művészi, közösségi
vagy szervezői tevékenységükkel öregbítik Komárom
hírnevét. A város első emberének elismerésében Roberta
Krmášková, Júlia Černeková
és Jana Pipíšková a Slovenskí
rebeli társulat tagjai, a délkomáromi Lovas Színház és
a Magyarock Dalszínház,
Hodek Dávid és Hodek Áron
zenészek, a Komáromi Regionális Művelődési Központ,
Borbély Alexandra színművésznő, Eva Gajdáčová egykori iskolaigazgató, Lakatos Róbert brácsaművész, Szénássy
Edit gimnáziumi tanár, a
RÉV Magyar Kultúra Háza
és Kristóf Réka operaénekes
részesült.
pad
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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 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.

Aranycsapat Kupa első alkalommal és hagyományteremtő céllal

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 honlapjáról (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.

Újszülöttek

Rémiás Roderik, Komárom; Őszi Alex, Gúta; Opálka Fernando,
Marcelháza; Jančo Dominik, Keszegfalva; Hanus Alexander
Miroslav, Csúz; Vargová Lejla és Vargová Ariana, Füss; Lakatoš
Brandon, Komárom; Lukács Noémi, Komárom; Bakk Orsolya,
Csicsó; Petíková Tamia, Komjáth; Jakab Rebeka, Komárom; Madarász István, Gúta; Sztojka Melinda, Keszegfalva; Csóka Noel,
Kava; Lovász Patrik, Imely; Ngan Hoag Van, Komárom; Šenkárová
Hana, Marcelháza; Trenčik Liza, Szentpéter; Samson Máté, Bokros;
Molnárová Lenka, Naszvad; Hozák Andrej, Komárom; Lakatos
Mária, Nagyharcsás; Goda Noel, Udvard; Lengyel Júlia és Lengyel
Tímea, Szilas; Obonya Luca, Komárom; Muharos Fanni, Komárom;
Mente Róbert Carlos, Gúta; Vasas Márton, Dunamocs; Bertók Lajos, Izsap; Csillag Pál, Muzsla; Kováč Joel, Ógyalla; Zsidek Attila,
Marcelháza; Hencz Larina, Párkány

A dél-komáromi Sporthagyományokat
Őrző
Kerekasztal, valamint az
észak-komáromi Karpatia
Sport Polgári Társulás közös
szervezésében került sor az
Aranycsapat Kupa első évfolyamának megrendezésére.
Az ünnepélyes megnyitón
a felsorakozott résztvevő négy
magyarországi, és négy felvidéki középiskolás csapat száHázasságot kötöttek
mára hangzottak el az ünnepi
Craig George Walker és Lattová Veronika; Lázár Péter és Var- műsor betétek, az ünnepi köga Márta; Cséfalvay Ottó és Benyó Nikoleta; Marko Kristián és szöntők pedig mély tisztelettel
Venthová Alena

Elhunytak

A 79 éves Lavová Juliana, Komárom; a 74 éves Petőcz Irén,
Marcelháza; a 71 éves Bedecs Éva, Komárom; a 75 éves Vajlik Vojtech,
Gúta; a 79 éves Balázs István, Gúta; a 66 éves Kajňák Imrich, Gúta; a
61 éves Remes András, Madar; a 80 éves Strapek Mária, Szentpéter;
a 68 éves Kraus Juraj, Komárom; a 64 éves Kosztyu János, Komárom; az 57 éves MUDr. Varga Kostandina, Ógyalla
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett gyermek, testvér

LŐRINCZ SZEDMÁKY Ágota mérnök,
született 1958. november 3-án 2018. április 30-án, 59 éves korában tragikus hirtelenséggel örökre itthagyott bennünket.
Drága emléke örökké szívünkben él!

emelték ki azt a büszkeséget,
ami évtizedek után is él az
emberekben, ha a csodálatos,
feledhetetlen Aranycsapatról
van szó. Az a csapat bearanyozta a magyar labdarúgás
fénykorát. Egyházi méltóságok is üdvözölték a résztvevő
csapatokat és megáldották a
tornát.
A vándorserlegért az
északés
dél-komáromi
sportcsarnokban két négyes
csoportban küzdöttek meg a
csapatok. Versenyző csapa-

Klapka György leszármazottai is versenyeztek
Az elöltős fegyverekből leadott lövések hallatszottak a
Komáromi Napok ideje alatt a Royal sportlővőklub lőteréről. A tapasztalt szervezők, s egyben lövészek immáron 23.
alkalommal rendezték meg a Klapka György Kupa lövészversenyt, melyre nem csupán az országból, hanem Magyarországról és Csehországból is érkeztek versenyzők.
A versenyt elindító ágyúlövés a lövészek és a nézők fülét
is felkészítette az egészen délutánig tartó versenyre, mely során 133-an mérték össze tudásukat. Klapka György tábornok
leszármazottai, Petr és lánya, Petra az idén is ellátogattak a
versenyre, sőt, azért jöttek Prágából, hogy versenyezzenek is.
A tíz kategória győzteseinek Stubendek László polgármester
adta át a díjakat.

tok voltak a dunaszerdahelyi
Vámbéry Ármin Gimnázium,
az észak-komáromi Műszaki
Szakközépiskola és a Selye János Gimnázium, a szobi Szent
László Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium, a tatabányai TSZC
Széchenyi István Közgazdasági- Informatikai Szakgimnázium, a veszprémi Noszlopy
Gáspár Gimnázium és Kollégium, a dunaszerdahelyi Sportgimnázium és a dél-komáromi
Jókai Mór Gimnázium.
Az Aranycsapat Kupa első
évfolyama dobogójának legfelső fokára a dunaszerdahelyi
Vámbéry Ármin Gimnázium
csapata állhatott fel, második
lett a szintén dunaszerdahelyi
Sportgimnázium, harmadikként végzett a hazai Selye János Gimnázium. A tornán a
legjobb teljesítményt nyújtó

sportolókat is díjazták: a legjobb kapus Somogyi Barnabás
(Sportgimnázium), a legjobb
góllövő Molnár Zoltán (Selye
János Gimnázium) a legjobb
mezőnyjátékos Vida Dávid
(Vámbéry Ármin Gimnázium)a legjobb felvidéki játékos
Lénárt Ádám (Sportgimnázium) a legjobb magyarországi
játékos pedig Molnár Balázs
lett (Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium)
Pallag György mérnök, az
egyik főszervező elmondta,
hogy céljuk a jövőben a Komáromi Napok keretében további
tornákat szervezni, és így őrizni az Aranycsapat és Czibor
Zoltán, Komárom szülöttének
emlékét. A jövőben pedig bevonni egy-egy középiskolát
a Kárpát-medence további részeiből is.
keri

Kötélhúzásban most mi nyertünk
A Komáromi Napokon tizennyolcadik alkalommal tartották meg a komáromi szakállasok a kötélhúzó versenyt. Az
Erzsébet hídon az észak-, illetve a dél-komáromi csapatban
egyaránt tizenheten versenyeztek. A kötelet – melynek hos�sza 108 méter – végül a városunkbeli erős emberek húzták át
saját térfelükre, megnyervén ezzel a versenyt, ám az összesítésben még így is 13:5 a dél-komáromiak javára.

Női focitorna a Šulek Gimnáziumban
Április 25-én, Stubendek László polgármester védnöksége alatt ötödik alkalommal rendezték meg a diáklányok minifocitornáját. A Viktória Cup szervezője a Ľudovít
Jaroslav Šulek Gimnázium volt. A szép, napsütéses idő kedvezett a focizó hölgyeknek és e sportág kedvelőinek, akik
érdekes összecsapásokat láthattak, a lányok pedig felvillantották tehetségüket.
Az első helyen az érsekújvári Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakközépiskola csapata végzett, a második
helyet a városunkbeli Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola szerezte meg, a harmadikok pedig az Ógyalláról
érkező Építészeti Szakközépiskolát látogató hölgyek lettek. A
kitűnő eredményekért oklevelet és serleget vehettek át, és díjazták a torna legjobb játékosát, kapusát és góllövőjét is.
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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

Folksuli a RÉV-ben szombaton, május 12-én délután három órától!
Horsa Banda népzenetanítás, Lakatos Róbert és barátai táncházi muzsika, magyarpalatkai táncokat tanít Brusznyai Erik és Gyenes Barbi

Zavítajte do reštaurácie hotela Panoráma,

ktorá je prispôsobená na celoročné organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, svadieb,
rodinných osláv, pracovných stretnutí a pod. Prijímame objednávky aj na studené misy.
Hotelový bar s celodennou obsluhou ponúka široký sortiment alkoholických a nealkoholických nápojov.
V letných mesiacoch si určite vychutnáte posedenie na hotelovej terase.

Otvorená je denne: 8.00 – 20.00

Ponúkame denne aj menu
vo forme švédskych stolov
a samozrejme vám ponúkame
chutné jedlá
aj počas víkendu

A fenti szórólap kivágásával a társulat
csütörtöki és pénteki előadására
+1 belépőjegyre
a szombati és vasárnapi előadására
2 euró kedvezményre jogosult.

Apróhirdetés
l REKOM – lakásfelújítás. Tel.:
0905/450 570, 0948/622 051.
l Kútfúrás. Tel.: 0948/424 805.
l Eladó 20 áras telek, a Dunától
300 m-re+faház „Orava“ 22 nm-es
– kollaudált, villanyáram, víz, kút,
darling, WC, emésztőgödör. Csendes helyen Komárom környékén
(Harcsás) – biztonságos helyen.
Ár: 29 000 Euró, tel. Kapcsolat:
0915/343 149.
l Sírkövek tisztítása, sírfeliratok aranyozása és ezüstözése. Tel.:
0904/374 273.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415
657.
l Zálogház a Ferencesek utca 5.
szám alatt, a Bella étterem mellett.
Készpénzért felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki
cikkeket. Állandó ügyfeleinknek
hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz megyünk, hétvégén
is. Nyitvatartás hétköznap. 9.0018.00. óráig. Tel.: 0915 389 405.

Egyet fizet,
kettőt kap!
Rendeljen reklámot!

035 77 13 488

