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Alapítva 1849-ben

Nem sportolók és szur-
kolók töltötték meg a városi 
sportcsarnokot a múlt héten: 
ezúttal a városi nyugdíjas-
klub ünnepelte itt 40. szü-
letésnapját. A jó hangulatú 
ünnepségre eljöttek a part-
nerszervezetek is. A csehor-
szági, magyarországi és hazai 
szervezetekkel ugyanis már 
hosszú évek óta példás ba-
rátságot ápol a Kossuth téri 
nyugdíjasklub.

Morvaországi, blanszkói 
társaikkal például már 38 esz-
tendeje baráti kapcsolatbam 
vannak. És itt voltak a klubbal 
jól együttműködő városi hiva-
tal egykori és jelenlegi mun-
katársai, parlamenti és önkor-
mányzati képviselők, a szép 

korú embereket segítő  támo-
gatók, vagyis a keresztanyák, 
illetve a megyei önkormányzat 
tisztségviselői. 

Az ünnepség első perce-
iben együtt és külön-külön is 
énekelt a csinos hölgyek alkot-
ta Čakanka és a délceg férfiak-
ból álló Klapka György Férfi 
Dalkör. És ha ünnepség, akkor 
nem hiányozhat a szép dalokat 
előadó Szabó Gyula sem.

Stubendek László polgár-
mester is  köszöntötte a jubilá-
ló klubtagokat. Mint mondta, 
vezetőjüket, Kravec Magdikát 
az emberség, a lelkesedés, egy 
csipetnyi szigor és kitűnő szer-
vezőmunka, a klubot pedig a 
sokszínűség jellemzi. 

A Nemesócsáról érkezett 

vendégek finom csokitortával 
kedveskedtek ezen a jubileu-
mi napon. Milan Belica me-
gyeelnök nem vehetett részt 
az ünnepségen, de levélben 
köszöntötte a vidám lelküle-
tű nyugdíjasokat. Mint írta, 
köszönet illeti őket, hiszen 
a közösségért végzett munká-
juk dícséretes és példamutató. 
Tapasztalataikra nagy szükség 
van, igazi erőforrást jelentenek 
ezek az emberek, akik közül 
sokaknak a klub a második 
otthonuk lett. Éppen ezért 
vehették át a megyei önkor-
mányzat szép plakettjét is. 

Az ünnepség meglepe-
tésvendége a csodás hangú 
Szerédi Krisztina operaénekes 
volt, aki nemcsak megénekel-

tette, hanem meg is táncoltatta 
közönségét.  A nyugdíjas fér-
fiak állták a sarat. Az arcukon 
átsuhanó huncut mosoly pedig 
arról árulkodott, hogy élvezik 
a táncot, mellyel eltüntetnek 
egy-egy ráncot. A puszi pedig 
egy valódi jubileumi ajándék 
volt. Hiába, az idősebb testben 
ott lakozik a fiatalos lélek

Kravec Magdika, a ven-
déglátó nyugdíjasklub örökifjú 
vezetője elárulta, hogy meg-
hívta Andrej Kiska államfőt is, 
aki azonban más elfoglaltsága 
miatt, nem jöhetett el. Mag-
dika nem hagyta annyiban 
a dolgot, felhívta őt telefonon 
és meggyőződött arról, hogy 
a köztársasági elnök valóban 

40. születésnapját ünnepelte a Komáromi Városi Nyugdíjasklub

Infrastrukturális fejlesz-
tések valósulnak meg Ko-
máromban az elkövetkező 
időszakban, mondta el saj-
tótájékoztatóján Bastrnák 
Tibor, régiónk parlamenti 
képviselője, a Híd-párt frak-
cióvezetője. 

Olyan beruhzásokról van 
szó, melyek kivitelezésére már 
rendelkezésre áll a szükséges 
pénz, hiszen Érsek Árpád köz-
lekedésügyi miniszternek kö-
szönhetően ezek a fejlesztések 
bekerültek az illetékes operá-
ciós programba. A közlekedési 
minisztérium operációs rend-
szerében megvan a teljes ösz-
szeg a Vág-híd felújítására.

A Szlovák Útkezelő Vál-
lalat hamarosan megkezdi az 
előkészületeket, azaz a diag-
nosztikát, majd a következő 
lépés a tervdokumentációk 
elkészítése. Minderre csaknem 
6,5 millió euró áll rendelkezés-
re, mondta Bastrnák Tibor. És 
megújul a város másik kapuja 
is: az egykori vámterületről 

van szó. Szavai szerint a város 
vezetésének ebben a hónap-
ban kell átadnia az építkezési 
engedélyt és a dokumentációt, 
s ha ez meg lesz, akkor az útke-
zelő vállalat itt is elkezdheti a 
szükséges folyamatokat, 2019 
tavaszán pedig indulhat a 700 

ezer eurós beruházás. A ter-
vek szerint körforgalom épül 
a területen, kicserélik az asz-
faltburkolatot és parkolókat 
is kialakítanak. Bastrnák Ti-
bor azonban azt is hozzátette, 
hogy a városnak egyeztetnie 
kellene a magyar féllel, hiszen 
az Erzsébet híd magyarországi 
oldalán működő közlekedési 
lámpák miatt gyakran dugók, 
torlódások alakulnak ki a hí-
don.

– Feladatom az volt, hogy 
lobbizzak ezekért a tervekért, 
most már a város vezetőin mú-
lik, időben eljutnak-e a szüksé-
ges dokumentumok az illetékes 
helyekre – mondta Bastrnák 
Tibor.

-batta-

Körforgalom épül 
az egykori vámterületen 

Közel 100 ezer eurós ösz-
szegből szépült meg a termál-
fürdő nagy medencéje, mely-
nek környékét is felújították. 
A régió egyik legelőnyösebb 
belépőjegyárával, biztonsá-
gos környezetben és új büfé-
szolgáltatóval várják június 
elejétől a vendégeket.

A nagy medence (33,3m x 
19m) felújítására a város költ-
ségvetéséből hagyott jóvá az 
év elején 93 316 eurót a kép-
viselőtestület, melynek része 
volt a több mint 33 éves nagy 
medence és annak környéké-
nek felújítása. A működtető 
Comorra Servis ezen felül 
újakra cserélte a hozzá tarto-
zó zuhanyokat, lábmosókat és 
a jövőben 30 darab új pad és 
33 fekvőpad is a vendégek ké-
nyelmét szolgálja. 

A fürdőben már beüze-
melték a gáztalanító berende-
zést is, aminek köszönhetően 
teljesen biztonságos lett a kör-
nyezet. 

A termálfürdő nyolc me-
dencével és a tavaly átadott 

három sávos csúszdával júni-
usban 9.30-tól este 20.30-ig 
várja a vendégeket. Júliusban 
és augusztusban a nyitva tar-
tás 9 és este 8 óra között van. 
A jegyárak némileg emelked-
tek, de még mindig az egyik 

legolcsóbb fürdési lehetőség 
a régióban. Gyerekeknek há-
rom éves korig ingyenes a 
belépés, a nyugdíjasoknak és 
családoknak kedvezményeket 
kínálnak. 

vh

Átadták a felújított medencét

A Szlovák Útkezelő Válla-
lat június elsején megkezdte 
a közel 50 éves felnyithatós 
híd felújítását. Az első napok 
jelentős torlódással jártak az 
Erzsébet szigeten, a kivitelező 
szeretné a lehető legrövidebb 
idő alatt befejezni a munkát. 

A híd egy fontos tranzit 
útvonal része, amelyről a Szlo-
vák Útkezelő Vállalat – nem 
a város – gondoskodik. A fel-
újítási munkákat az általuk le-
folytatott közbeszerzés alapján 
a Strabag kft. végzi. A munkát 
június elsején kezdték, az en-

gedélyezés szerint maximáli-
san nyolc hétig fog tartani. A 
kivitelező elmondása szerint 
a munka négy hét alatt is elvé-
gezhető, ha az időjárási körül-
mények engedik. A város több 
tárgyaláson határozottan kérte 
az út kezelőjét és a kivitelezőt, 
hogy a lehető leggyorsabban 
végezzék el a munkát.

A tereléssel kapcsola-
tos terveket a kivitelező cég 
kérésére egy közlekedési 
mérnök készítette, amit a 
közlekedésrendészet hagyott 
jóvá, a városnak minimális be-

leszólása volt. A tárgyalásokon 
többször jelezte a város, hogy 
két szempontot fontos figye-
lembe venni; a déli oldalra járó 
munkába járók miatt néhány 
buszszolgáltató kivételt kapott, 
azonban a buszok nem járhat-
nak át a szigeten. Ugyanakkor 
fontos szempont az Erzsébet 
sziget terhelése is, mivel az 
útviszonyok nem megfelelőek 
ilyen áthaladó forgalomra. 

A város jelezte aggályait 
azzal kapcsolatosan is, hogy 
most kezdődik a munka. Felve-
tődött a felújítás csúsztatása is 

az új Duna-híd elkészültéig. A 
szakemberek szerint azonban 
az augusztusban 50 éves híd 
állapota már most szükségessé 
tette a felújítást és a közeljövő-
ben további fontos szakaszokat 
kell még megoldani. A júniusi 
időpont okai kapcsán a hosszú 
engedélyezési folyamatra hi-
vatkoznak, mivel két megyét is 
érint az ideiglenes közlekedési 
táblák kihelyezése. Az időpont 
választása és a terelés módja a 
Szlovák Útkezelő Vállalat ke-
zében volt.

Megkezdték a felnyithatós híd felújítását

(Folytatás a 2. oldalon)

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata (balról jobbra) Nagy Tamás, a Comorra Servis 
igazgatója, Stubendek László polgármester és Keszegh Béla alpolgármester

(Folytatás a 2. oldalon)

Folytatódik a járdák felújítása
Az idei évben tovább folytatódik a járdafelújítási prog-

ram; 150 ezer euró van tervezve erre a célra. Az elmúlt 
években közel 5 kilométernyi járda került felújításra. 

A múlt héten elkezdődött a Lúdpiac tér felújítása, ahol 
térkövekkel kirakva új arculatot kap a fő útvonal melletti te-
rület. Az idei csomag öt szakaszt érint, a Lúdpiac téren kívül 
sorra kerül a Štefánik park körül két szakasz, a Lehár park 
melletti rész, továbbá az ipari iskola előtti bejárat. A legtöbb 
helyen térkővel rakják le a járdát, a Lehár park melletti részre 
kerül aszfaltbeton. A munkálatok július végéig tartanak. 

„Már harmadik éve folytatódik a járdák felújítása a város 
költségvetéséből, de az útfelújítás keretén belül is több szakasz 
megújult. Összesen közel öt kilométernyi járda újulhatott így 
meg az elmúlt három évben, több helyen nem csak biztonságo-
sabb lett a közlekedés, de az akadálymentesítés is megvalósult” 
– mondta el Keszegh Béla alpolgármester.

A város kezelésébe 67 kilométernyi járdaszakasz tarto-
zik.       vh
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Komárom Város az SZK NT rendelete, a T. t. 596/2003-as számú, az ál-
lamigazgatásról az iskolaügyben és az iskolai önkormányzatokban szóló 
törvény 3 és 4. § és néhány törvény változása és kiegészítése alapján és az 
SZK NT rendelete a T. t. 552/2003 számú, a közjóléti munkákról szóló 
törvény 5. § alapján

pályázatot hirdet az alábbi iskolai intézmény igazgatói posztjára:
Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – 

Jókai Mór Alapiskola, Mieru 2, Komárno - Komárom
Feltételezett munkába való belépés: 2018. augusztus 1., bérezés a SZK NT 
rendelete a T.t. 553/2003 számú a közjóléti alkalmazottak bérezéséról szóló 
törvény értelmében.
Képesítési követelmények és elvárások:
a) pedagógiai végzettség - az elbírálás alapjául az adott típusú iskolák vo-
natkozásában megkövetelt képzési szintre és oktatási szakra vonatkozó 
szakirányú és pedagógiai alkalmasság a pedagógiai és a szakvégzettségű 
alkalmazottakról szóló 2009. évi 317. törvény értelmében, és a 2009. évi 
437. oktatásügyi minisztériumi rendelet értelmében, amely meghatározza a 
pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó 
szakmai és személyi követelményeket. 
b) I. fokú minősítő vizsga, illetve annak más, adekvát formával való helyette-
sítése T.t. 317/2009 számú törvény 61§ értelmében,
c) legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat a T. t.  596/2003-as számú tör-
vény 3 § 5. bekezdése szerint.
Egyéb elvárások:
a) büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség a T. t. 317/2009 számú tör-
vény 6 § 1. bekezdésének e) pontja értelmében,
b) egészségi alkalmasság (fizikai és szellemi alkalmasság) a T. t. 317/2009 
számú törvény 6 § 1. bekezdésének c) pontja értelmében,
c) az államnyelv ismerete a T. t. 317/2009 számú törvény 6 § 1. bekezdésének 
d) pontja és 11 § értelmében,
d) az iskolaügyre vonatkozó jogszabályok ismerete,
e) személyi és erkölcsi alkalmasság,
f) szervezői és vezetői képesség.
A benyújtandó okiratok és pályázati anyagok jegyzéke: 
- pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre,
- a képesítést igazoló okiratok hitelesített fénymásolata,
- 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- orvosi igazolás a pedagógiai tevékenység végzéséhez szükséges fizikai és 
szellemi alkalmasságról, - szakmai önéletrajz,
- igazolás a pedagógiai gyakorlat tartamáról,
- az iskolákra vonatkozó, a pályázó által írásban előterjesztett fejlesztési kon-
cepciója az elkövetkező időszakra, 
- beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a 
pályázati időszak alatt a T. t. 122/2013-as számú adatvédelmi törvény 11. § 
4. bekezdése értelmében,
- becsületbeli nyilatkozat a beadvány mellékletében feltüntetett adatok hi-
telességéről.

Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal 
együtt, lezárt borítékban postázni és a borítékon feltüntetni: „Výberové 
konanie – az iskolai intézmény megnevezése – Neotvárať!” a Mestský úrad 
Komárno, Nám. Gen. Klapku 1, 945 01 Komárno címre beküldeni legkésőbb 
2018. június 13-ig.

A pályázatot meghirdető fenntartja jogot a nem megfelelő képesítéssel 
rendelkező jelentkezők kizárásáról a pályázatból. A meghatározott pályázati 
feltételeket teljesítő jelentkezőket 7 nappal a pályázati meghallgatás előtt a 
pályázat pontos időpontjáról és helyszínéről írásban értesíti az iskola isko-
latanácsa.

Ing. Stubendek László polgármester

Tavaly 1 milliárd 799 mil-
lió eruóval gazdálkodtak a 
szlovákiai önkormányzatok. 
A részadók, vagyis az állam-
tól kapott dotációk összege 
idén, – ismét csak országos 
viszonylatban – 1 milliárd 
924 millió euró volt. 

Mindezek alapján elmond-
ható, hogy gazdasági szem-
pontból az említett időszakot 
nagyon kedvezőként könyvel-
hetjük el. Ekkora pénzösszeg 
ugyanis még sosem folyt be 
a falvak, városok kasszájába-
nyilatkozta Andruskó Imre 
városi képviselő, aki mindezt 
Komáromra vonatkoztatva, 
számokra lebontva is értékel-
te.

– 2014-ben 7 millió 492 
ezer, 2015-ben 8 millió 451 ezer, 
2016-ban 9 millió 572 ezer, 
2017-ben 10 millió 300 ezer, az 

idén pedig 11 millió euró feletti 
részadó érkezik Komáromba. 
Összeségében tehát a választá-
si ciklus négy éve alatt 9 és fél 
millió euróval több pénz folyt 
be, mint az előző választási 
időszakban. Mindez az ország 
gazdaságának teljesítményétől, 
nem az egyes települések veze-

Az első világháború és 
Trianon következményeiről 
tartott konferenciát a Selye 
János Egyetem, a TéKa (Szlo-
vákiai Magyar Fiatalok Tu-
dományos és Kulturális Tár-
sulása) és a Szlovák-Magyar 
Történész Bizottság a komá-
romi Újvár Lőporos épületé-
ben.

A nemzetközi konferenci-
án résztvevő szlovákiai és ma-
gyarországi történészkutatók 
az első világégés és az állam-
fordulat 100. évfordulójáráról 
emlékeztek meg, valamint 
elemezték a háború következ-
ményeinek külpolitikai össze-
tevőit, melyek a közép-európai 
csehszlovák nemzetállam lét-
rejöttét befolyásolták. Továbbá 
a békét követően megalakult 
utódállamok csoportjainak 
szeparációs törekvéseit, poli-
tikai és diplomáciai lépéseit is 
részletezték.

Mivel városunkat köz-
vetlenül is érintették a határ-
módosítások, azért is adott 
Komárom kiváló helyszínt a 
konferenciának – nyilatkoz-

ták a szervezők. A konferen-
cia megvalósulásának fontos 
szempontja volt a szakmailag 
megfelelő történész-csoport 
jelenléte, akik színvonalas elő-
adásokat tartottak. Közéjük 
tartozott Szarka László, Ka-
tona Csaba, Hornyák Árpád, 
Kecskés D. Gusztáv, Ábrahám 
Barna, Szőts Zoltán Oszkár 
és Halász Iván. A konferencia 
második napján Stubendek 
László polgármester is kö-
szöntötte a jelenlévő fiatal ku-
tatókat – doktoranduszokat, 
doktorjelölteket és az egyete-
mi hallgatókat. A történelmi 

eseményeket feldolgozó ifjú 
értelmiség előadók nemcsak 
az államfordulat közvetlen 
okaira világítottak rá, de kitér-
tek a két világháború közötti 
kisebbségi magyarság önszer-
veződésének szempontjaira is. 
A kutatók között jelen voltak 
a magyarországi felsőoktatási 
intézményekből Bajcsi Ildikó, 
Bencze Dávid, Szuda Krisztina 
Eszter, Pokornyi Gábor, Tóth 
Marcell, Sztancs Gábor és a 
szlovákiai felsőoktatási intéz-
ményekből Tömösközi Ferenc, 
Ollé Tamás, Rehák Tünde és 
Nagy Péter.

A rendezvényen részt vett 
Harsányi Ilona a magyarorszá-
gi Külgazdasági- és Külügymi-
nisztériumból, aki a fiatal ku-
tatók ösztöndíj-lehetőségeiről 
tartott előadást. A konferencia 
szervezői ezúton is köszönetü-
ket fejezik ki az Emberi Erő-
források Minisztériumának, 
a Magyar Történelmi Társu-
latnak és nem utolsósorban 
Stubendek Lászlónak, Komá-
rom polgármesterének a ren-
dezvény támogatásáért.

Bajcsi Ildikó

Konferencia Trianon következményeiről

11 millió euró feletti részadó érkezik Komáromba

tőitől függ. Városunkra lebont-
va ezek a számok azt mutatják, 
hogy éves átlagban 2 millió 388 
ezer eurót jelent. A komáromi 
képviselőtestület általában csak 
minimális változtatásokat téve 
fogadta el a városi hivatal és 
a városvezetés által benyújtott 
költségvetést.

Az idei évben a Híd frakció 
javaslatára egy közel 200 ezer 
eurós tartalék alapot hoztunk 
létre, amely az előre nem látha-

tó, azaz nem tervezett esemé-
nyek, felmerülő gondok finan-
szírozására szolgál. Példaként 
említem a kajak-kenu klub 
kérését, amely egy jármű meg-
vásárlásához kérte a város se-
gítségét. Makrogazdasági szem-
pontból a város helyzete stabil, 
kiegyensúlyozott, ezért úgy 
vélem, hogy a jövőben nagyobb 
hangsúlyt kell fektetnünk a 
városhoz tartozó intézmények-
ben, így például az iskolakony-
hákban, az óvodákban vagy a 
nyugdíjasotthonban dolgozó 
emberek bérfejlesztésére. Ez 
utóbbi intézményben dolgozók 
átlagbére-ideszámítva a hét-
végi, éjszakai vagy az ünnep-
napokért járó pótlékokat-alig 
haladja meg a bruttó 600 eu-
rót havonta. Ez egy hónapban 
nettó 470 euró: ennyit kapnak 
kézhez az ott dolgozók – nyi-
latkozta Andruskó Imre városi 
képviselő.

battaJúnius 2-án, szombaton 
a komáromi Ipari Szakközépis-
kola jeles rendezvénynek adott 
otthont. Szalai Erika mérnök, 
igazgatóhelyettes szervező-
munkájának eredményeként 
120 öregdiák vehette át  az 
iskola plakettjét, valamint az 
arany-, illetve gyémántmatúra 
oklevelet. 

Vetter János mérnök, iskola-
igazgató üdvözlő ünnepi beszé-
dét az öregdiákok megemléke-
zései követték. Nosztalgiával és 
szeretettel emlékeztek az ötven, 
illetve hatvan évvel ezelőtti alma 
materre, tanáraikra és végül, de 
nem utolsó sorban felelevened-
tek a régi diákcsínyek is. A ren-

dezvényt az iskola tanulóinak 
kultúrműsora tette színesebbé. 
Az ünnepélyes megemlékezés 
után baráti beszélgetésekkel tar-
kított, meghitt hangulatú állófo-
gadás következett.

A komáromi Ipari Szakkö-
zépiskola  évente már hagyo-
mányszerűen megemlékezik az 
ötven, illetve hatvan éve érett-
ségizett öregdiákjairól. Ennek 
a szép hagyománynak a szelle-
mében nyílik ki minden év júni-
usának első szombatján az isko-
la kapuja, megállítva a szárnyaló 
időt, felidézve az ifjúság, a diák-
élet csodaszép pillanatait.

PaedDr. Tóth Katalin

Öregdiákok köszöntése az ipariban

tudott a meghívásról, s nem 
munkatársai hárították el, 
a tudta nélkül, a meghívást.

De szóljunk a klub törté-
netéről is. 1978-ban alapítot-
ták, s eleinte zömében a kár-
tyajátékokat is kedvelő férfiak 
látogatták, ma már a hölgyek 
vannak többen. A klub 1983-
tól működik mai székhelyén. 
Énekkarai ezidáig több mint  
600 alkalommal léptek fel, 

s nemcsak idehaza, hanem 
külföldön is. Kravec Magdika 
18 esztendeje áll a Kossuth téri 
nyugdíjasklub élén.

Nagy tetszést arattak 
a Duna-melléki édesanyák-
Mamičky od Dunaja és 
a Dunajíček együttes tagjai is. 
A városi nyugdíjasklubnak mi 
is szeretettel gratulálunk és to-
vábbi sikeres éveket kívánunk.

-batta györgy-

40. születésnapját ünnepelte 
a Komáromi Városi Nyugdíjasklub

A lezárás első napja jelen-
tős torlódást eredményezett, 
amit több tényező tovább fo-
kozott. A közlekedési jelzések 
kihelyezése (mely a kivitelező 
irányított) nem volt zavar-
talan, több helyen pontatlan 
információ jelent meg a kor-
látozásokkal kapcsolatosan, 
de akadt több olyan buszos is, 
akik hamis táblák készítésével 
próbálták megkerülni a tiltást. 

A városi hivatal több he-
lyen az információszolgálta-
tással próbálta enyhíteni a ter-
helést, hogy a lehető legtöbben 
kerüljék a komáromi átkelést. 
A napi útinform szolgálata 
mellett a navigációs rendsze-
rek kezelőihez is eljutott az 
információ. A városi rendőr-
ség is aktívan segíti a forgalom 
irányítását. A felújítás alatt 

ajánlott csak a legindokoltabb 
esetben útnak indulni, a bevá-
sárlást és tankolást a túlolda-
lon most mellőzzük. Ajánlott 
kerülni a reggeli és délutáni 
csúcsot. Győr (Hegyeshalom) 
irányában a vámosszabadi és 
medvei átkelést választani, 
amerre zavartalan a forgalom. 
Budapest felé indulva Pár-
kánynál átlépni a határt, mivel 
az M1-es autópályán is nagy 
torlódások vannak, szintén a 
felújítások miatt. A hídon való 
átkelésnél a kerékpáros forga-
lom engedélyezett, de a robo-
gót és motorkerékpárt áttolva 
is időt nyerhetünk. 

Az illetékes szervek a la-
kosok türelmét és megértését 
kérik, hogy a felnyítható híd 
biztonságosabb legyen és bírja 
az egyre nagyobb terhelést.

vh

Megkezdték a felnyithatós 
híd felújítását
(Befejezés az 1. oldalról)
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1944 júniusában a magyar 
hatóságok két vonattal 5463 
komáromi és a környékbeli 
településeken élő zsidó állam-
polgárt deportáltak. A férfia-
kat és a nőket, a gyermekeket 
és az idős embereket egyaránt 
marhavagonokba zsúfolták. 
A szerelvények Auschwitz-
Birkenau felé indultak. 1945-ig 
alig több mint ötszázan tértek 
vissza közülük.

Az áldozatok között külö-
nösen sok volt a gyermek. A 
csecsemőket és a kisebbeket 
Auschwitz-Birkenauban öl-
ték meg. A kiskamaszok és a 
tinédzserek jelentős részét a 
birkenaui szelekció során mun-
kaképesnek találták. Őket más 
koncentrációs és munkatábor-
okba szállították rabszolga-
munkára, melynek során sokan 
belehaltak az éhségbe, a betegsé-
gekbe és a brutális bánásmódba. 

Az elmúlt években próbál-
tunk tenni azért, hogy megörö-
kítsük az áldozatok emlékét. 
Munkánk során nagy hangsúlyt 

fektetünk arra, hogy össze-
gyűjtsük a meggyilkoltak nevét. 
Kiemelten fontosnak tartjuk, 
hogy ennyi év után tisztázzuk a 
legvédtelenebbek, a Komárom-
ból deportált gyermekek sorsát. 
Hiszen rokonaikat, családjukat, 
szüleiket, nagyszüleiket legtöbb-
ször megölték, így sokszor nem 
maradt senki, aki gondoskodha-
tott volna emlékük megőrzésé-
ről, sorsuk megörökítéséről. Ne 
engedjük, hogy elfelejtsék őket! 

Ennek érdekében fordulunk 
most Önökhöz! 

2018-ban az Európai Unió 
támogatásával, a budapesti Ma-
gyar Zsidó Múzeum és Levéltár, 
az amszterdami Anne Frank 
Ház és a londoni Wiener Library 
közreműködésével emlékprog-
ramot indítunk. Gyűjtsük össze 
együtt a komáromi és a környe-
ző több mint hatvan településről 
elhurcolt, megölt gyermekek 
nevét! Kérjük, hogy mondja el 
nekünk, amit tud! Ossza meg 
velünk egykori rokonai, isme-
rősei, iskolatársai, szomszédai, 

barátai sorsát! Hogyan segít-
het? Többféle módon is várjuk 
közreműködését: 

1. Töltse le honlapunkról 
www.menhaz.sk a gyermekál-
dozatok kérdőívét, adja meg a 
birtokában lévő információkat, 
mellékelje az esetlegesen birto-
kában lévő dokumentumokat, 
fényképeket és küldje el nekünk 
az kile@menhaz.sk email címre! 

2. Nyomtassa ki honlapunk-
ról a gyermekáldozatok kérdő-
ívét, töltse ki és a dokumentu-
mokkal, fényképekkel együtt 
küldje el nekünk postán a ZNO 
Komárno, Eötvös utca 15. cím-
re!

3. Jöjjön el június 10-én 
10:30-tól a zsidó temetőben és a 
Menházban tartott megemléke-
zésünkre és rendezvényünkre! 
Hozza el az Önnél lévő doku-
mentumokat, fényképeket, ta-
lálkozzon személyesen munka-
társainkkal és mondja el nekik, 
amit tud! 

Várjuk tehát azok jelent-
kezését, akik bármit tudnak az 

1944-ben Komáromból depor-
tált, a következő falvakból, vá-
rosokból származó, a holokauszt 
során megölt gyermekekről:

Ács, Alsógalla, 
Apócaszakállas, Ászár, Bagota, 
Baj, Bajcs, Bana, Bánhida, Bokod, 
Bogya, Csallóközaranyos, 
Császár, Csép, Csiicsó, Dad, 
Dunaalmás, Dunaradvány, 
Ekecs, Ekel, Ete, Felsőgalla, 
Gellér, Gúta, Gyermely, Hetény, 
Héreg, Imely, Izsa, Izsap, Ke-
szegfalva, Kisbér, Kisigmánd, 
Kocs, Komárom, Komáromfüss, 
Komáromszentpéter, Kömlőd, 
Környe, Lakszakállas, Madar, 
Marcalkeszi, Martos, Megyercs, 
Mocsa, Nagyigmánd, Nagykeszi, 
Nagymegyer, Naszály, Naszvad, 
Nemezócsa, Neszmély, Orosz-
lány, Őrsiújfalu, Perbete, Szák, 
Szend, Szomód, Szomor, Szőny, 
tany, Tarján, Tárkány Tata, Ta-
tabánya, Újgyalla,, Vértesszöllős, 
Vértessomló.

Kérjük, hogy segítsék mun-
kánkat! Támogatásukat előre 
is, szívből köszönjük!

Újszülöttek
Got Július Alex, Marcelháza; Sztojka Angelika, Gúta; Farkaš 

Július, Zselíz; Kovács Zoé, Párkány; Šimon Tomáš, Komárom; 
Melajová Tamara, Köbölkút; Téglás Olívia, Marcelháza; Gyuran 
Alex, Érsekújvár; Slamová Vivien, Udvard; Záležáková Gréta, 
Perbete; Fördős Zselyke, Kéménd; Vörös Rozália, Bátorkeszi; Hor-
váth Dávid, Csallóközaranyos; Balázs Kitty, Komárom; Svitek Márk, 
Komárom; Hozlingerová Bella, Komárom; Židek Maxim Tomáš, 
Búcs; Angyal Marián, Gúta; Cibuľa Denis, Komárom; Majer Nagy 
Fanni, Nemesócsa; Rácz Ján Maximiliáno, Nižný Žipov; Méhes 
Zalán, Komárom; Ďuriček Tomáš, Komárom; Kováčová Chanel, 
Ógyalla; Farkas Bianka, Komárom; Radošická Viktória, Bagota; 
Kerti Valentin, Gúta; Mátyási Viktória, Komárom; Paál Zara, Érsek-
újvár; Košťák Noel, Párkány; Bederna András, Kéménd

Házasságot kötöttek
Rigó Norbert és Kováčová Ildikó; Forró János és Csizmazi 

Andrea; Juhász Gábor és Cingel Erzsébet; Uhrik Tomáš és Vašková 
Patrícia; Filipčík Ladislav és Gál Katalin; Szarka Tamás és Vajkai 
Katalin; Petrók Gabriel és Talianová Barbora; Kóša Rudolf és Né-
meth Priska; Riszdorfer Ladislav és Husárová Kristína; Nagy Vil-
mos és Ducová Nguyen Ildikó

Elhunytak
A 80 éves Herdics József, Megyercs; a 93 éves Fehér László, 

Csallóközaranyos; a 82 éves Lelovič Erzsébet, Komárom; a 94 éves 
Ďurinová Alžbeta, Komárom; a 67 éves Szuri Éva, Madar; a 94 éves 
Kárász Ilona, Komárom; a 66 éves Bögi Ilona, Ifjúságfalva; a 86 éves 
Mátyus Ferenc, Komárom; a 79 éves Cseh Margit, Bátorkeszi; a 87 
éves Vörös Kálmán, Dunaradvány; a 69 éves Petrovičová Edita, 
Komárom; a 69 éves Švec Marián, Komárom; az 54 éves Lakatos 
Ildikó, Gúta; az 55 éves Varga János, Komárom; az 58 éves Seszták 
Aurika, Szentpéter  

MEGEMLÉKEZÉS
„Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt,
nem jön vissza soha.
Várni valakit, aki nem jön többé,
az emlékét őrizzük szívünkben örökké.“

Fájó szívvel emlékezünk június 18-án 
szeretett 

GACSAL Sándorra
halálának 1. évfordulóján.

Szerető feleséged és gyermekeid családjaikkal.

A Holokauszt gyermekáldozatai – A Komáromi Zsidó Hitközség felhívása

Májusban végképp el-
dőlt, hogy a komáromi VK 
Spartak UJS férfi röplabda-
csapata ismét az országos él-
vonalban folytathatja a pont-
vadászatot.

Az extraliga nem lesz új-
donág a klub számára, hiszen 
korábban már négy évet sze-
repelt a csapat a legmagasabb 
osztályban. Akkor sem kiesés-
ről volt szó, de anyagi gon-
dok miatt a klubvezetés nem 
adta le nevezését az újonnan 
induló bajnokságba. A meg-
újult, és javarészt saját neve-
lésű játékosokból álló csapat 
a második vonalban, az első 

ligában folytatta a pontvadá-
szatot, méghozzá nagyon si-
keresen. Az idei bajnokságban 
egyetlen ponttal lemaradva 
a bajnok Zsolna csapata mö-
gött a második helyen zártak 
Robin Pělucha edző véden-
cei. Az ezüstérmes csapatnak 
ezzel még nem fejeződött be 
az idény, mert következett az 
osztályozó a feljutásért az ext-
raligába.

Itt három csapat, az első 
liga arany és ezüstérmese, vala-
mint az extraliga kieső csapata, 
Ólubló gárdája mérték össze 
tudásukat. Ebben az oda-vis-
sza történő hármas viadalban 

OSZTÁLYOZZUK A HULLADÉKOT!
Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja Önökkel, hogy a ház-
tartási hulladék egyes öszetevőinek (papír, műanyag palackok, 
üveg, zöldhulladék) szelektív gyűjtése a családi házas övezetek-
ben a következő időpontban folytatódik:

2018 június 18. - 2018 június 22.
2018 július 16. – 2018 július 20.

2018 augusztus 13. – 2018 augusztus 17.
2018 szeptember 10. – 2018 szeptember 14.

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 zsá-
kokat a megadott időpontoktól eltérve közterületre kihelyezni 
tilos!
Fontos tudnivalók: Háztartásonként maximum négy zsák 
igényelhető havonta (a kihelyezett zsákok mennyiségétől füg-
gően). 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 talajminősé-
gének javítására. A háztartási hulladék szelektált összetevői té-
rítésmentesen leadhatók a Harcsási úton üzemelő gyűjtőudvar-
ban 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.

Röplabdásaink ismét az Extraligában!
a mi csapatunk végzett 9 pont-
tal az élen, Ólubló és Zsolna 
röplabda csapatai előtt. 

Nyitott tehát az út a legma-
gasabb bajnokságba, a klubve-
zetésnek június 20-ig kell le-
adnia a nevezést a szövetségre. 
Ferencz László klubmenedzser 
az első ligában elért sikerről, és 
az élvonalbeli indulás várható 
gondjairól így nyilatkozott:

„Nagyon büszke vagyok 
a csapatunkra, főleg azért, mert 
a 14 tagú keretünkből 11 saját 
nevelésű komáromi fiú. Ráadá-
sul a csapat átlagéletkora 20 év, 
ami jó előjel a jövőt illetően. Ők 
kiharcolták a sikert,  a klubnak 

Lépésről-lépésre - filmbemutató a vészkorszak utánról
Június kilencedikén este hat órától filmbemutatóra kerül sor a Tátra moziban. Susanne 

és Péter Scheiner dokumentumfilmjéről a Svájcban élő, de érzelmileg városunkhoz kötő-
dő Scheiner Péter nyilatkozik:

„Alkotásom címe: Filmes jegyzetek Komáromból, 1998-2018, időtar-
tama hatvan perc. A film nyelve magyar és szlovák. Ma már kevesen tud-
ják, hogy a második világháború előtt 2743 zsidó ember élt Komárom-
ban; a holokausztot mindössze 248-an vészelték át. A komáromi zsidó 
hitközségnek jelenleg 58 bejegyzett tagja van. Megkíséreltem megvizsgál-
ni, vajon feldolgozta-e napjainkig a város ezt a hatalmas veszteséget? Ho-
gyan látja egy ritkán haza látogató komáromi az utolsó két évtized itteni eseményeit?  A filmet 
másnap 13 órától is megnézheti a közönség. A rendezvényt a svájci nagykövetség támogatja.”

pedig kutyakötelessége kell, 
hogy legyen bebiztosítania a 
feltételeket az induláshoz a na-
gyon erős országos élvonalban. 
Azt viszont tudni kell, hogy 
anyagilag ez komoly terhet je-
lent a klub számára. Az ellen-
felek java Kelet - Szlovákiából 
van, ami jócskán megemeli a 
költségeket. Remélem többen 
is átérzik majd, hogy kell az 
anyagi segítség, gondolok itt 
a városra, az egyetemre, a fő 
szponzorainkat is beleértve.

A bajnokságba való bene-
vezésünk tehát egyértelműen a 
stabil háttér bebiztosításán mú-
lik, mert mi azt sem akarnánk, 
hogy az eddigi fő célunk, az 
utánpótlás nevelés, az edzőkép-
zés háttérbe szoruljon. Ismerjük 
az extraliga erejét, tudatosítjuk, 
hogy néhány poszton erősíté-
sekre lesz szükségünk, és ennek 
is komoly anyagi vonzata van.

Minden igyekezetünk célja, 
hogy röplabda klubunk ifjúsági 
és felnőtt szinten is sikeresen 
képviselje Komárom város szí-
neit.”

Keresztényi Gábor

PIKO-BIKE KID CUP 2018
Gyermek kerékpárverseny  a komáromi Sistag étterem, 

a Vág folyó partján, a Komárom-Karva kerékpárút kezde-
tén. A verseny időpontja 2018. június 10., vasárnap, szer-
vezője a PIKO-BIKE kerékpárüzlet.

A versennyel kapcsolatos információk megtalálhatók a 
www.facebook.com/pikobike.kidcup/ honlapon, tájékoz-
tatás kérhető a cup@piko-bike.sk e-mail címen, a 0948 045 
115-ös telefonszámon, vagy személyesen a Polgár utcában 
található PIKO-BIKE kerékpárüzletben.
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A tizedik alkalommal meg-
rendezésre kerülő HON-NAP 
az alkalomhoz illően, talán 
még az eddigieknél is gazda-
gabb műsorral várja Komárom 
és a környék apraja-nagyját az 
Igmándi erődbe június 8-9-én, 
pénteken és szombaton. 

Pénteken a szokásoknak 
megfelelően 17 órakor meg-
nyitjuk kiállításainkat, majd a 
zene viszi a prímet. 19.30-kor 
a Bikini együttes, 21.30-kor a 
Ladánybene 27 lép fel. A két 
koncert között Anka Gergő és 
Király András betyárbemutatót 
tart. 

Szombaton a gyerekeké és 
hagyományoké a főszerep. Az 
1848-49-es Forradalom és Sza-
badságharc Egyesület ágyúlövé-
se után Écsi Gyöngyi felvidéki 
mesemondó műsora követke-
zik, majd Pályi János bábművész 
hozza el hozzánk a kicsik és 
nagyok nagy kedvencét Vitéz 
Lászlót, közben észak- és dél-
komáromi óvodák – Napsugár 
Óvoda/Dél-Komárom, Geszte-
nyés Óvoda/Dél-Komárom, Tu-
lipán Óvoda/Észak-Komárom 
– mutatkoznak be. Lesz gyer-
meklovagoltatás a Szőnyi Lovas 
Sportegyesület közreműködé-
sével, népi gyermekjátszótér 
és gyermek játszóház Kolonics 
Istvánné vezetésével. Cságola 
Mártonnál cérnaképeket lehet 

A véradás védnöke Stubendek László polgármester

készíteni és megtekinteni. A lá-
nyokat Fülöp Laura babakészítő 
kiállítása és kézműves foglal-
kozása várja. A fiúk és a legva-
gányabb lányok Mózes László 
által vezetett Lovagi Hétpróbán 
vehetnek részt, a díj névre szóló 
oklevél. A Komáromi Lövész-
klub sátránál lehet bizonyítani, 
ki mekkora mesterlövész. Még 
egy kutyás bemutató is belefér 
az időbe a gyerekek örömére.  

A hagyományőrző progra-
mot a Brázik Törzs lovasíjász 
bemutatója nyitja, majd a Tolma 
Baranta és a Regélő Fehér Táltos 

Dobcsoport elevníti fel a hon-
foglaló őseink életmódját, kultú-
ráját, hadviselését. A Magyar Ki-
rályi Kardforgatók Rendje már a 
későbbi időszak hadkultúrájába 
enged betekintést.

A szombati napon fellép 
Berecz András Kossuth-díjas 
mesemondó, Kassai Lajos, a 
Lovasíjász és a Csík Zenekar. 
A napot házibulis hangulatban a 
komáromiak nagy kedvencével, 
az Elektron Band-del zárjuk. A 
két napon a következő kiállátók 
várják az érdeklődőket: Nagy 
László faerezet festő, Bruncz 

János fafaragó mester, a Szőnyi 
Alkotókör, Nathalie Grekofski 
építész-Élő Építészet, És Élő 
Festészet egy új művészet tük-
rében című kiállítással, Legát 
István helytörténész helytörté-
neti anyagával, Mózes László 
hagyományőrző, Szőnyeg Ar-
túr Monarchia és I. világhábo-
rús emlékkiállítással, valamint 
a rendező Endresz Csoport, a 
névadójáról készített tablókiál-
lítással. A napot kézműves- és 
régiségvásár színesíti. Az ételt és 
italt mindkét napon az Aranytál 
Étterem biztosítja.

Az 55. Jókai Napok műsora
Június 12. kedd

18.00 – Ünnepélyes megnyitó a Tiszti pavilonban, 
közreműködnek a komáromi Selye János Gimnázium diákjai
20.00 – VMK-kamara, Anton Pavlovics Csehov: LEÁNYKÉRÉS, 
tréfa egy felvonásban, (Pinceszínpad, Kassa)

Június 13. szerda

10.00 – Ipari Szakközépiskola, Parti Nagy Lajos: MOLIÉRE: TARTUFFE, 
komédia, (VISZTA, Vidám Iparisták Színjátszó Társulata, Komárom)
13.00 – VMK-kamara, ECCE HOMO, színpadi játék 
Weöres Sándor versei nyomán, (GIMISz Diákszínpad, Komárom)
19.30 – VMK-kamara, DON ŠAJN alebo MÁRNOTRATNÝ SYN, (Don Juan átirat 
– szlovák nyelvű előadás), bábjáték, (Tyjátr Bábszínház, Nyitra)

Június 14. csütörtök

10.00 – VMK, VOLT EGYSZER EGY POPFESZTIVÁL, musical, 
(KGSzT Diákszínpad, Kassa)
13.00 – VMK, Arisztophanész: LÜSZISZTRATÉ, színjáték, 
(Apropó Kisszínpad, Fülek)
17.00 – VMK-kamara, Svěrák – Smoljak: A LÁTNOK, játék, 
(Nánai Színjátszócsoport)
20.00 – VMK-kamara, Soóky László: PAPA KÜLÖNBÖZŐ  
HANGSZEREKEN HEGEDÜL, mesélőszínház, előadja: Lajos András

Június 15. péntek

10.00 – VMK-kamara, Shakespeare: AHOGY TETSZIK, komédia, 
(Sycorax Diákszínpad, Királyhelmec)
13.00 – VMK-kamara, N. Tóth Anikó és a csoport: BIZALOM, etűdök emberi 
kapcsolatokra, (SzondySokk, Szondy György Gimnázium, Ipolyság)
17.00 – Tiszti pavilon - klub, Múzeumi Szalon, a vendégszékben: a 65. éva-
dát ünneplő Komárom Jókai Színház képviselői, beszélgetőtárs: Miklósi Péter
18.00 – VMK, Michel Tremblay: BINGÓ, (a Sógornők című dráma nyomán) 
zenés komédia, (Kármán József Színház, Losonc)
21.00 – Tiszti pavilon, Kedvenceid Másképp koncertsorozat: Soós András 
zenekara: NÉPDALOK A KORNAK, Arany János a nép ajkán tovább élő versei. 
Közreműködik Rácz József, a budapesti Nemzeti Színház színművésze

Június 16. szombat:

10.00 – VMK-kamara, ÁLLATI SZÍNHÁZ avagy SZÍNÉSZFARM, George Orwell 
Állatfarm című műve által inspirált szerkesztett játék, (NOVUS ORTUS Diákszín-
pad, Dunaszerdahely)
13.00 – VMK, KATA, A MAKRANCOS, adaptáció William Shakespeare A mak-
rancos hölgy című műve alapján, (Fókusz Diákszínpad, Dunaszerdahely)
17.00 – Kultúrház, Őrsújfalu, Soóky László: AZ ÖNMAGÁT MOSDATÓ SZERE-
CSEN, tragédia, (ÉS?! Színház, Őrsújfalu)
19.00 – Múzeumkert, Jókai Mór szobrának megkoszorúzása
20.00 – VMK-kamara, Tasnádi István: A FAJOK EREDETE (Nézőművészeti Kft, 
Budapest)

Június 17., vasárnap

10.00 – VMK, Ünnepélyes díjkiosztás

A belépés minden előadásra díjtalan!

X. HON-NAP – Duna Menti Hagyományőrző Ünnep a dél-komáromi Igmándi erődben
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Apróhirdetés
l REKOM – lakásfelújítás. Tel.: 0905/450 
570, 0948/622 051.
l Kútfúrás. Tel.: 0948/424 805.
l Sírkövek tisztítása, sírfeliratok aranyo-
zása 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 hétköz-
nap. 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

A Szent István csatahajó 
elvesztése és megtalálása

Tényfeltáró előadás

A komáromi Újvár 
Lőporos épületében 

június 16-án 15 órai kezdettel 
Zetényi Csukás D. László 
az SMS Szent István csatahajó 

tragédiáját boncolgató 
előadására kerül sor, 

amelyre ezúton is 
hívnak és várnak 

minden érdeklődőt.

Az előadás védnöke 
Stubendek László polgármester

A Csemadok Komáromi Alapszervezete és a Jókai Közművelődési és Múzeumi Egyesület
szeretettel meghívja Önt és családját

Végh József: Czinka Panna, a cigány Szappó
című könyvének képes bemutatójára.

Időpont: 2018. június 14, 17 óra, helyszín: Csemadok Galéria Kossuth tér 3

VÉGKIÁRUSÍTÁS!!!
Sweet Home Komárom

Gadóci út 870


