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Milliós pályázatot nyert Komárom
Sikeresen
pályázott
Észak- és Dél-Komárom,
aminek köszönhetően modern és környezetbarát buszjárat indul. A projekt részeként a központi pályaudvar
is megújul, de okos megállók
is létesülnek.
– A pályázat teljes ös�szege 999 780 euró, amelyből
85 százalék uniós támogatás
(ERDF), 10 százalék állami
társfinanszírozás és 5 százalék
városi önrész. A kezdeményezés az északi önkormányzattól
indult, de a projekt vezetője
Dél-Komárom, további partner
a Comorra Servis és a Duna
déli oldalán működő buszszolgáltató (KNYKK). A pályázat
még akkor került beadásra,
mikor a város fekete listán volt,
ezért alakult így az összefogás –
mondta el részleteket Keszegh
Béla alpolgármester
A nyertes pályázatnak köszönhetően egy elektromos
autóbusz fog üzemelni a két
komáromi
buszpályaudvar

Magyarország és Szlovákia miniszterelnökei meghívásának eleget téve, Észak-és Dél-Komárom polgármesterei,
Stubendek László és Molnár Attila részt vettek a budapesti
szlovák-magyar miniszterelnöki csúcstalálkozón. Az esemény során lehetőség volt Orbán Viktor és Peter Pellegrini
jelenlétében szóba hozni az aktuális, Komáromot érintő
projekteket, a stadion-és óvodaépítéseket és a két városrészt
összekötő új Duna-hidat. Stubendek László megköszönte a
magyar állam nagyvonalú hozzájárulását Komárom és ezáltal az egész régió fejlődéséhez. A találkozó szívélyes légkörben zajlott.

Az elnyert támogatásnak köszönhetően megújulhat a központi buszpályaudvar is
közt, amelyeket felújítanak
és akadálymentessé tesznek.
A köztes állomásokat rendbe
rakják és GPS alapú okos panelek segítik a tájékozódást,
amihez mobil applikáció is
társul.
A központi buszpályaudvar külső része tavaly volt
felújítva ugyancsak pályázati

forrásból, akkor 93 ezer eurós
összköltséggel nemcsak szebb,
de gazdaságosabban működő
is lett az épület. A mostani támogatás része a belső felújítás,
a burkolatokon kívül megújul
a világítás és a szociális helyiségek is, amelyek a mozgáskorlátozottaknak is elérhetővé válnak. A külső terület is

Már várják a jelentkezőket az új munkahelyekre
A ZF Slovakia megkezdte a toborzást Komáromban. A 40 országban jelen levő,
230 telepet működtető és több mint 146 ezer alkalmazottat foglalkoztató ZF konszern,
amely az autóipar egyik legnagyobb beszállítója, városunkban is telephelyet létesített. A
Gadóci úton található (korábbi Doprastav) csarnokban kezdik jövőre a gyártást, amelyet a tervek szerint fokozatosan bővítenek. Az adminisztratív munkacsapat már a nyáron megkezdi a munkát, az alkalmazottakat az ősz folyamán tanítják be.
A fizetés a kiegészítőkkel együtt bruttó 1100 euróig terjed, melyet más juttatásokkal, 13. és 14. fizetéssel egészítenek ki.

Bővebb információ: www.profesia.sk/praca/zf/O3404388

megújul, a járdaszigetek feletti
részt cserélik, új padok és kukák biztosítják a buszra várakozók kényelmét. A Comorra
Servis költségvetése a projektben 214 570 euró.
– Célunk a két város közti
közlekedés erősítése volt, a jelenlegi járat erősebb kihasználása.
A pályaudvar felújítása azért
is kiemelt cél, mivel Komárom
újra a régió meghatározó központja akar lenni. Ugyancsak
fontos az ide érkező turisták
esetén az első benyomás. Egyre
többen érkeznek vasúton, vagy
vasúton kerékpárral, aminek
jó kiegészítője lesz egy ilyen
modern közlekedési lehetőség,
ami már az okos megoldásokat,
mint a GPS alapú mobil tájékoztatás követi – tette hozzá
Keszegh Béla.
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Játszótér, mint gyermeknapi ajándék

A nemzetközi gyermeknapra, azaz június 1-jére időzítette az Eötvös Utcai Alapiskola felújított játszóterének
átadását.
Ünnepélyes
keretek
közt Majer Péter igazgató,

Komárom polgármestere
a miniszterelnöki csúcson!

Stubendek László polgármester, Gőgh Anna, a szülői
munkaközösség elnöke, Méhes Noémi az OTP bank képviselője és Csonka Lajos, a
Com-therm vállalat vezetője
– a játszótér létrejöttének fő

támogatói – a szalagátvágással felavatták és átadták rendeltetésének a játszóparkot. A
várakozó gyereksereg azonnal
birtokba vette a hintákat és
csúszdát, az iskolaudvart kacarászás töltötte meg.
A szervezők az idei gyermeknapon
is
változatos
programokkal várták a gyermekeket. Az előző évekhez
hasonlóan nagy sikere volt a
gumivárnak, a kézműves foglalkozásoknak, az arcfestésnek, a fodrász, cukrász és mesterszakács bemutatónak. A
számítógépek kedvelői a régi
számítógépek között nosztalgiáztak. Nem maradhatott el a
focibajnokság sem, ahol a győ-

zelemért a szigetszentmiklósi
testvériskola
focicsapatával
mérkőzött meg a hazai "nagy
fiúk" csapata.
A
sport
kedvelőinek
röplabda-, strandröplabda-,
kosárlabda- és asztaliteniszbajnokságot, valamint lövészversenyt kínáltak a szervezők.
A mozogni vágyókat garantáltan lázba hozta az aerobic.
A közlekedési szabályok ismeretéről tettek tanúbizonyságot
mindazok, akik rollerezni, illetve kerékpározni óhajtottak a
közlekedési pályán. A napközis
csoportok délután a Tatra moziban még egy filmvetítésen is
részt vettek.
Kovács Tünde

Közel félmillió
a vízvagyon fejlesztésére
485 ezer eurót
fordít a KOMVaK
városi vízmű a
különböző vízvagyont érintő beruházásokra Komáromban.
Tisztítják és javítják az esővíznyelő aknákat, de új vízvezetékeket is építenek.
A városi képviselő-testület
döntése alapján a komáromi
vízgazdálkodási vállalat a vizes vagyon használatáért nem
bérletet fizet, hanem különböző javításokat és fejlesztéseket
hajt végre. A KOMVaK az új
feltételek mellett ezt a közel
félmilliót kizárólag a vízva-

gyon fejlesztésére fordíthatja
– különböző javításokra, karbantartásra, tisztításra, vagy
éppen új vezetékek építésére.
Ez biztosítja a vízvagyon fokozatos fejlesztését és felújítását.
– Már idén is így lesz, ös�szesen 11 különböző javítás és
fejlesztés valósul meg. Olyan
fejlesztéseket és javításokat javasoltunk, amelyek korábban
nagy gondot okoztak és a lakossági észrevételre épültek. Megvalósul az esővíznyelők átfogó
tisztítása és felújítása, aminek
köszönhetően a lezúduló eső
nem okozhat a korábbihoz ha(Folytatás a 2. oldalon)

Helyére emelték
az első acél elemeket

Fontos
mérföldkőhöz
érkezett a új Duna-híd kivitelezése, az acél pályaszerkezet első elemei megérkeztek
a beruházás helyszínére. A
helyszínen Sitku László, a
Hódút Zrt. hídépítési igazgatója, Peter Kunkela az SSC
képviselője és Juhász Zoltán
a NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese tartott sajtótájékoztatót.
Az acélszerkezet gyártása
2018 elején kezdődött meg, a
munkálatokat három gyártóüzemben, Lengyelországban,
Csehországban és a komáromi hajógyárban végzik. Ezt
követően a csepeli előszerelő
telepen zajlik az elemek ös�szeállítása és korrózióvédelmük elkészítése, majd azokat
vízi úton szállítják a kivitelezés helyszínére. Most érkez-

tek meg az ún. merevítő tartó
első elemei, amiket a helyükre
emelnek.
A 600 méteres, egypilonos,
ferdekábeles hídon átvezetett
2×1 sávos szakasz a magyar
oldali 1. sz. főutat köti össze
a szlovák oldali 63. sz. főúttal.
A pilon magassága az útpálya
felett 94,5 m. A híd öt nyílásból áll, melyek közül három
a meder felett, kettő pedig a
szlovák ártéren lesz. A hídon
kerékpárút és gyalogos járda, a
belterület közelsége miatt közvilágítás is lesz.
A beruházásnak köszönhetően, 2019 év végéig közvetlen
teherforgalmi kapcsolat jön
létre Komáromnál Magyarország és Szlovákia között.
Sitku László, a Hódút Zrt.
hídépítési igazgatója ismertet(Folytatás a 2. oldalon)
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Művészeti csoportok
és előadók jelentkezését várják

Az észak-komáromiak sikere a X. HON-NAP-on

Az Erzsébet híd fesztivál szervezői komáromi egyéni és művészeti csoportok, hagyományőrzők, modern és
klasszikus zenei és néptánc együtesek jelentkezését várják, akik 15-30 perces, színvonalas színpadi műsorukkal
színesítenék a 2018. augusztus 24-25-én megrendezésre
kerülő Erzsébet híd fesztivált.
A jelentkezési határidő 2018. július 1. További információ az info@endreszcsoport.hu e-mail címen kérhető.

Helyére emelték
az első acél elemeket
(Befejezés az 1. oldalról)

te az építés folyamatát: „A mai
napon emelik be egymás mellé
az első acél elemeket, amelyek
hosszúsága 12-18 m között
váltakozik, az elemeket hegesztéssel rögzítik egymáshoz, majd
a szlovák oldali hídfőig tolják
ki őket. Ezzel párhuzamosan
megkezdődik a pilon építése. A
második szerelési fázis a pilon
melletti két nyílás – közülük az
egyik a hajózónyílás – feletti
szabadszerelés. Ennek során
a pilonba beépített kábelekre
függesztik fel a merevítő tartó
elemeit. A szerkezet összesen
4 országban készül – Lengyelország, Csehország, Szlovákia,
Magyarország -, ez is jól példázza a sikeres V4-es együttműködést, valamint jelentős előnyt
jelent a kivitelezés ütemezését
tekintve, hiszen párhuzamosan
zajlanak a munkálatok. Nyár
végére már a 100-120 méter
hosszú pálya is látszódni fog, a
víz felett egyre jobban kirajzolódik majd a híd képe.”
Peter Kunkela, Szlovák Útkezelési Vállalat képviselője: „A
beruházásnak nagy jelentősége
van a határon átnyúló kapcso-

latok erősítésében. Ez híd jobb
összeköttetést jelent nemzeteinknek, nem csak a személyi
közlekedésben, hanem a tőke és
az árumozgás felgyorsításához
is hozzájárul.”
Juhász Zoltán, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese a beruházás állásáról
is beszámolt: „A komáromi
Duna-híd kivitelezése tavaly
október óta zajlik. A Duna-híd
építése mellett fontos a csatlakozó útszakaszok megvalósítása is, a magyar oldali útcsatlakozás építése is az ütemezésnek
megfelelőn halad.”
A beruházás uniós forrás
felhasználásával valósul meg.
A projekt teljes költségeinek
közel 85%-át az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz támogatási alap finanszírozza.
A kivitelezés koordinátora Magyarország, a projekt a
NIF Nemzeti infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. és a Slovenská
správa ciest (SSC) – Szlovák
Útkezelési Vállalat beruházásban valósul meg, uniós, szlovák és magyar forrás felhasználásával.

A két komáromi diáklány, ifj. Nagy Ildikó és Korpás Réka
közös ősbemutató koncerje nagy sikert aratott
Idén is sokan ruccantak
át a június 8-9-én a dél-komáromi Igmándi Erődben
megtartott X. HON-NAP
Duna Menti Hagyományőrző
Ünnepre. A dr. Molnár Attila
dél-komáromi polgármester
védnökségével megvalósult
rendezvény
főszervezője
a túlparti Endresz Csoport
volt.
A Duna mindkét partján
élők közti kapcsolatok, illetve
a kettészelt város együttműködésének elmélyítésére irányu-

ló műsorfüzér pénteken látványos, nemzettudat-erősítő
kiállítások megnyitásával kezdődött, majd a Bikini, valamnt
a Ladánybene 27 zenekar lépett fel. A két koncert között
betyárbemutatót élvezhettünk.
Másnap a gyermek- és hagyományőrző programok, illetve kézműves foglalkozások
kerültek előtérbe. Többek között a HON-NAPon már többször szerepelt, észak-komáromi Víz Utcai Tulipán Óvoda
Gyerkőc néptáncegyüttesének,

Közel félmillió a vízvagyon fejlesztésére
(Befejezés az 1. oldalról)

sonló fennakadást. Fontos vízvezeték fejlesztés lesz a harcsási
kerteknél, a hetes lakótelepen,
de az erődben és Kabátfalun
is – mondta el Ruman Patrik

a KOMVaK vállalat igazgatója, aki másfél éve vette át a cég
irányítását, több jelentős változást hozva a vállalatnál.
A képviselő-testület szinte egyhangúan hagyta jóvá a

Nyitra megye elnöke
három selyés diákot fogadott
Június 13-án került sor
Nyitrán a megye legsikeresebb diákjainak a fogadására.
Milan Belica, Nyitra megye
elnöke töbek közt a komáromi Selye János Gimnázium
három diákját részesítette elismerő oklevélben kimagasló eredményeikért: Bangha
Rolandot, Szakáll Lilit és
Koczkás Dávidot.
Bangha Roland a nyolcosztályos gimnázium negyedikes diákja. A Jó Szó szlovák
nyelvű szavalóverseny országos fordulóján az 1. helyet érdemelte ki. A Hviezdoslavov
Kubín kerületi fordulóján az
első, a Tompa Mihály vers- és
prózamondó versenyen 2. helyen végzett.

Szakáll Lili a gimnázium
II.A osztályos diákja, szorgalmas, tehetséges és sokoldalú
tanuló. Az idei tanévben sikeresen képviselte iskolánkat a
spanyol nyelvi olimpián, ahol
miután megnyerte a nyitrai
kerületi fordulót, továbbjutott a szlovákiai döntőbe, ahol
szintén az első helyen végzett.
Koczkás Dávid III.A osztályos tanuló, a Komáromi
Kajak-Kenu Klub aktív sportolója. Többszörös országos
bajnok, több európai és világverseny sikeres – dobógós helyen végzett – résztvevője.
Mindhárom diákunknak
szeretettel gratulálunk, és további sok sikert kívánunk!
sjg
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majd Écsi Gyöngyi hetényi
mesemondó
Teremtésmese című zenés mesejátékának tapsolhatott a közönség.
A lovasíjász-bemutató, illetve
a Tolma Baranta és a Fehér
Táltos Dobcsoport jóvoltából
honfoglaló őseink életmódjából, kultúrájából és hadviseléséből is ízelítőt kaptunk.
Az évről évre egyre több
látogatót vonzó HON-NAPon
korábban felvidéki vendégtelepülésként a Komáromi járásból Izsa és Martos, majd a
zoboralji Gímes község kapott
bemutatkozási
lehetőséget.
A tavalyi rendezvény Dunamentiségét az adta, hogy azon
felléphetett a párkányi Kisbojtár Gyermek Néptáncegyüttes.
Továbbá a Pathi Nyugdíjasklub Hagymányőrző Éneklő
Csoportja, a Dunaradványi
Hagyományőrző Népdalkör,
a dunamocsi Vadvirág, illetve az izsai Búzavirág Hagyományőrző és Éneklő Csoport
is szerepelhetett.
A jubileumi rendezvényen
két észak-komáromi, ám Budapesten zenei tanulmányokat folytató diáklány közös

beruházási listát. Tavaly a város költségvetéséből 330 ezer
euró értékben volt vízvezeték
hálózat felújítva több utcában.
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ősbemutatójára is sor került.
Ifj. Nagy Ildikó a tájainkon inkább a múlt században ismert
tamburát igyekszik visszahozni a köztudatba, s a budapesti Márványos Együttessel
együtt nemrég a Művészetek
Palotájában (MPA) és Bátai
Nemzetközi Tambura Találkozón is nagy sikert arattak.
Korpás Réka pedig időnként
kobozjátékával, most pedig
citerajátékával szórakoztatta
a közönséget. Műsorukban
decsi verbunkot, dávodi csárdásokat, valamint bogyiszlói
ugrósokat és csurgói dallamokat hallhattunk.
A továbbiakban három élő
legenda: Berecz András Kossuth-díjas mesemondó, valamint a világhírű Kassai Lajos,
a Lovasíjász és a Csík Zenekar
emelte a jubileumi esemény
színvonalát. A kétnapos rendezvény házibulis hangulatban a komáromiak nagy kedvencével, az Elektron Banddel
zárult. A tartalmas műsorokat
kézműves- és régiségvásár színesítette.
- mix -

Cigányprímásnőről
született könyv
A XVIII. század egyik
legjelesebb cigányzenészéről,
Czinka Panna sajógömöri
cigányprímásnőnől
szóló
könyvet mutatták be a napokban a Csemadok Kossuth
téri székházában. A szerző, Végh József elmondta:
Czinka Panna férjével és annak két testvérével alakította
meg azt a zenekart, mely a
mai értelemben is legkisebb
klasszikus felállásnak számít:
prímás, kontrás, cimbalmos
és bőgős. A források úgy
tartják, hogy nemes Lányi János, Gömör mezővárosának
földesura fedezte fel páratlan
tehetségét, s a közeli Rozsnyóra küldte saját költségén,
hogy taníttassa.

Értelmileg akadályozottak szavalóversenye
A komáromi Speciális
Alapiskolában már hagyománnyá vált a vers- és prózamondó versenyek megrendezése. A Bethlen Gábor
Alap támogatásával idén,
sorrendben a hatodik regionális szavalóversenyt rendeztük, melyet az iskolai forduló
előzött meg.
A megmérettetésre június
elején került sor. Meghívásunkra több mint 40 diák és
kísérő pedagógusaik érkeztek
az ekecsi, vágsellyei, érsekújvári, ógyallai és naszvadi
Speciális Alapiskolákból. A

résztvevőket néptánccal köszöntötték iskolánk tanulói,
majd négy kategóriába sorolva elkezdődött a verseny. A
résztvevők teljesítményét, akik
nagyon ügyeseknek bizonyultak, tizenkét zsűritag értékelte.
Minden résztvevő diák a legjobbat hozta ki magából, így
bizonyítva tehetségét és rátermettségét, nehéz döntés elé állítva a zsüritagokat. A verseny
végeztével iskolánk táncosai
modern tánccal búcsúztak a
résztvevőktől.
Tartalmas,
hangulatos
napot tudhatunk magunk

mögött, amelyen a tanulók és nek, szervezőnek és valamen�pedagógusok
bizonyították nyi pedagógusunknak.
elhivatottságukat.Köszönet az
élményért minden résztvevőRichter Helga
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Eredményesen szerepeltek a vendéglátók
Nívódíj a GIMISznek, alakításdíj a VISZTA főszereplőjének

A nívódíjas GIMISz Diákszínpad Ecce Homo című színpadi játékának egyik jelenete
A múlt héten, ilyenkor
még éppen csak belelendültek
a fesztiválba az 55. Jókai Napok résztvevői. Egy hete szerdán délelőtt lépett a közönség
és a szakmai zsűri elé az Ipari
Szakközépiskola csoportja, a
Vidám Iparisták Színjátszó

Társulata. Parti nagy Lajos
„Moliére: Tartuffe” című komédiáját adták elő, amelyet
Kiss Péntek József rendezett.
Nagy Ákos, Orgon alakításáért a legjobb férfi alakítás díját érdemelte ki, Kiss Péntek
Józsefet pedig rendezői-cso-

Generációk találkozója a gimnáziumban
A Selye János Gimnázium immár kilencedik alkalommal szervezte meg a generációk találkozóját, melyre
idén június elején került sor
az iskola udvarán.
Kora délutántól kezdődtek a különböző korosztályok
– volt és jelenlegi diákok, tanárok, iskolabarátok – sportversenyei. Az eseményen részt
vett a Selye János Gimnázium
testvériskolája, a budapesti
Szent István Gimnázium csapata is. A sportolni vágyók
több sportágban is összemérhették erejüket: a sportpályán
futball-, majd kosárlabda-mérkőzések folytak, míg az iskola
tornatermében a röplabda,
asztalitenisz és darts kedvelői
lelhettek elfoglaltságot.
A sportprogramok mellett az iskola finom ételekkel
is kedveskedett vendégeinek:
a Selye János Gimnázium tanárai Édes Attila vezetése alatt
babgulyást készítettek, Török

Tamás jóvoltából vaddisznógulyás is terítékre került, valamint Brinzik László és csapata
sült kolbásszal kedveskedett
a vendégeknek. A finom vacsorát csapolt cseh sörrel öblíthették le a vendégek. A rendezvényt ezután egy hajnalig
tartó mulatság követte.
Az esemény sikeréhez
hozzájárultak támogatóink is:
Komárom Város Önkormányzata, Nyitra Megye Önkormányzata, Becse Norbert (megyei képviselő), Finta Zoltán,
Antal Zoltán (ticketportal.hu),
Simonics Tibor, Ferenczi Zsolt,
Mészáros Róbert, Both László,
Hengerics Péter, Papp Vargha
Katalin (Chocomaze), Nagy
Zsolt, Békefi Péter és A Komáromi Magyar Gimnázium
Öregdiákjainak és Tanárainak
Baráti Köre. Ezúton köszönjük
mindannyiuknak, hogy támogatásukkal lehetővé tették az
esemény megszervezését.
Vajányi Orsolya

portvezetői díjjal tüntették
ki.
Múlt szerdán délután adta
elő Ecce Homo című, Weöres
Sándor versei alapján készült színpadi játékát, Bajkai
Csengel Mónika rendezésében, a GIMISz Diákszínpad,

amely három díjat érdemelt
ki. Övék lett a diákszínjátszó
együttesek egyik nívódíja (az
ipolysági SzondySokk Diákszínpaddal megosztva) a következő díjat a legjobb színpadi
mozgásért ítélte nekik a zsűri.
Színjászójuk, Csóka Dávid pedig a Gergely József-díj boldog
tulajdonosa lett zeneszerzői és
előadói teljesítményéért.
Az 55. Jókai Napok a füleki
Apropó Kisszínpad győzelmével zárult, Szvorák Zsuzsa rendezésében a Lüszisztraté című
színpadi játékot mutatták be
Komáromban. A múlt héten,
vasárnap a városi művelődési
központban tartott ünnepélyes
díjkiosztás után Keszegh Béla
alpolgármester meghirdette az
56. Jókai Napokat.
(béjé)
Kádek Péter felvétele

Felújították a csónakházat

Megújult a kajak-kenu klubnak otthont adó székház.
A klub ugyanis – Bastrnák Tibor parlamenti képviselő
kezdeményezésére és közreműködésével – az országban
egyedüli egyesületként - sikeresen pályázott az oktatásügyi minisztériumban és 60 ezer eurónyi támogatást szerzett, melyhez 3 ezer euró önrésszel maga is hozzájárult.
A pályázatnak köszönhetően megújult a csónakház
külső homlokzata. Tíz vendégszobát is felújítottak, melyekbe új zuhanyozók, padlóburkolat, klímaberendezés
került, és megújultak a balkonok is, a hajótárolóban pedig
kicserélték a nyílászárókat.

50 éves érettségi találkozó
Június elején tartották a
gadóci városrészben található, egykori Komáromi Mezőgazdasági Műszaki Középiskola 1968-ban érettségizett
diákjai az 50 éves találkozójukat.
A jelenlévő diákok, az A és
B osztály egykori tanulói osztályfőnökeikkel, Tücsök József
és Eszenyi József tanárokkal
felidézték a régi szép időket,
de szó esett a keserves sorsra

jutott iskoláról is. A megjelent
diákok az oktatási intézmény
dicső hagyományait őrző
Százéves Alma Mater Polgári
Társulás elnökségétől Arany
emléklapot vehettek át.
Köszönet a szervezés kezdeményezőinek, Zsidek Vilmosnak és Lovász Györgynek.
A találkozót a Neptun bárban
finom vacsorával, jó hangulatban fejezték be a „vén diákok”.
SzE

Szobrot kapott Semmelweis Ignác

Kiválóan sikerült a Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság nemzetközi konferenciája június kilencedikén városunkban. Az elhangzott értékes előadások után még egy ajándékot kapott Komárom: felavatták Semmelweis Ignácnak,
"az anyák megmentőjének" mellszobrát a belvárosban, a volt
" zdravcentrum" neve pedig június kilencedikétől Semmelweis Ignác Egészségközpont.
A jelenlévőket idősebb Hollósy Tamás, a társaság elnöke köszöntötte, majd az adományozó Semmelweis Ignác
Emlékbizottság elnöke, a budapesti Rosivall László mondott beszédet. A világ tizenkét legkiválóbb gyógyítója között
számontartott magyar orvos szobrát Stubendek László polgármester köszönte meg.

Az „anyák megmentőjéről“
a Selye János Egyetemen
A Selye János Egyetemen
hatodik alkalommal találkoztak a Kárpát-medence
magyar orvosai és egészségügyi szakemberei. A Szlovákiai Magyar Egészségügyi
Társaság és a Selye János
Egyetem szervezésében megvalósult rendezvény központi

gondolata a 200 éve született
Semmelweis Ignác munkássága köré összpontosult.
Kiss László orvostörténész
az anyák megmentőjének
felvidéki kötődéseivel ismertette meg a hallgatóságot,
Kellermayer Miklós a Jézus
által a világunkba hozott igazságot elemezte cselekedeteink
tükrében, id. Hollósy Tamás
szülész-nőgyógyász öt évtizedes gyakorlati tapasztalatairól
szólt, Bauer Ferenc Újszülött
gyógyászat és Semmelweis,
Gárdos László A stressz jelentősége a gyermekgyógyászatban, Dékány Ágnes Szülni jó,
és Bálint Balázs A természetes szülészeti szemlélet helye
és helyzete a XXI. században
című előadásával adózott
Semmelweis emlékének.
Magyarország pozsonyi
nagykövetségének jóvoltából
a Selye János Egyetem Konferencia-központjának aulájában 2018. július 15-ig tekinthető meg a Semmelweis Ignác
életéről szóló tablókiállítás.

Hetven éves a benei óvoda
Óvodánk 2018-ban jeles
évfordulót ünnepel. A hetven
esztendő számvetésre késztet,
lehetőséget ad értékelésre,
visszatekintésre, emlékezésre. Az intézmény krónikája
szerint a mai óvoda 1943ban épült kultúrhelyiségnek,
majd 1946-ban a benei lakosok kérelmére óvodának rendezték be.
Óvodánkban jelenleg is
két csoport működik, a Katica
(nagy) és a Lepke (kis) csoport.
Az ide látogató gyermekekről
négy óvónő és két óvodai alkalmazott gondoskodik. Belső termeink ugyan kicsik, de
megfelelnek a gyerekek szükségleteinek. Csoportszobáink
berendezése és felszereltsége
esztétikus és célszerű, figyelembe véve a gyerekek igényeit. Az utóbbi pár év folyamán megvalósulhatott a belső
helyiségek felújítása: festés,
bútorcsere, parkettázás, radiátorvédők felszerelése, korszerű
segédeszközök beszerzése, számítógép és internethasználat,
valamint a kerítés festése.
Mindezen tárgyi feltételeknek
és az óvoda alkalmazottainak
hozzáértő és odaadó munkájá-

nak köszönhetően a gyerekek
szép környezetben, tartalmasan tölthetik mindennapjaikat
a város egyik legrégebbi és legcsaládiasabb óvodájában.
Az utóbbi évek szigorított
higiéniai követelményeinek
következtében a gyermeklétszám egyre csökkent, bár az
igény a benei óvodára továbbra is nőtt. A kialakult helyzet
megoldására a Magyar Állam
a Felvidéki Óvodafejlesztési
Program keretein belül hathatós anyagi támogatást nyújtott,
és a szlovákiai keresztény egyházzal karöltve, valamint a város támogatása által az óvoda
2018 szeptemberétől egyházi
óvodaként üzemel tovább:
„Csillag óvoda“ néven. Az új
intézmény a Bauring lakótelepen épül fel, mely előre láthatólag két bölcsödei és három
óvodai csoporttal működik
majd.
A költözés a tervek alapján 2018 decemberében vagy
2019 elején valósul meg, addig
a benei óvoda a már megszokott helyen várja a magyarajkú
gyermekeket.
Maráz Mónika
óvodapedagógus
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Ha megtehetik, segítsenek Piroskának!
A Kantha Dóra Alapítvány és Izsa község
2018. június 13-tól augusztus 12-ig adománygyűjtést szervez a négy és fél éves Csicsó Piroska megsegítésére.
Piroska az izsai Csicsó család tizenegyedik, legkisebb
gyermeke, akinél leukémiát diagnosztizáltak és hosszú, igényes kezelés vár Piroskára.
A pénzadományokat három
perselybe gyűjtjük, ezek az izsai
özségházán, Izsák Alfréd FI FREDO
Izsa 460 üzletében és Szűcs István
Izsa 300 élelmiszerüzletében találhatók. Pénzadományaikat a Kantha
Dóra Alapítvány számlájára is utalhatják. Számlaszám: IBAN SK44
1100 0000 0026 2884 6182. Jelszó: Csicso Piroska
Segítségüket és támogatásukat
Piroska és családja nevében előre is köszönjük.
Bővebb információk:
Bulajcsík Klaudia, tel.: 0907 636 133; www.iza.sk;
Kantha Mária, tel.: 0905 701 005; www.dorika.sk

MEGEMLÉKEZÉS

„Komor az élet olyan házban mely üresnek látszik,
mert örökre eltűnt belőle valaki, akit annyira megszerettünk.
És ha kezünkbe akad az elhunyt valamilyen kedves holmija,
mindig friss fájdalommal telnek meg napjaink.
Egy-egy emlék minduntalan megérinti és megsebzi szívünket.“
Megrendült szívvel emlékeztünk május 26-án halálának 4. évfordulóján a drága feleségre és édesanyára

HULLMAN Ilonkára
(Komárom).

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.
Akik ismerték és szerették gondoljanak rá
ezen a szomorú évfordulón.
Örökké gyászoló férje Jancsi, fiai, lányai,
unokái és dédunokái és az egész rokonság

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálának ötödik évfordulóján

KOMŽIK Anna,

szül. Mala
Akik ismerték és szerették, szenteljenek
emlékének egy néma pillanatot ezen a szomorú évfordulón.
Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre.“
Szomorú szívvel emlékeztünk június 5-én
halálának 8. évfordulóján

BARAN Lacikára,

aki 19 évesen távozott szerettei köréből.
Emlékét örökké őrző szerető szülei,
testvére, nagyszülei és Veroni

MEGEMLÉKEZÉS

„Egy szál virág, egy gyertyaszál,
egy fénykép melyen mosolyogsz ránk.
Sok emlék ami itt maradt nekünk,
amíg élünk, te is élsz velünk.
Számunkra Te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.“
Mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk a drága
gyermekre és unokára halálának 11. évfordulóján

FÜSI Attilára, Komárom
akit a kegyetlen halál tragikus körülmények közt 21 éves korában ragadott ki szerettei köréből.
Akik ismerték és szerették szenteljenek emlékének egy
néma pillanatot.
Soha nem felejtő szülei és húga barátjával

A KFC túlteljesített minden elképzelést
A KFC csapata negyven
év után harcolta ki a feljutást
az országos második vonalba. Az őszi fordulók végén
a komáromi szurkolók csak
szomorúan
szemlélhették
csapatuk helyzetét a táblázaton. Az újonc bizony az
utolsó előtti helyen állt, a tizenhat szerzett pont nem sok
jóval kecsegtetett a tavaszi
folytatást illetően.
A klubvezetés mindent
megtett annak érdekében,
hogy a KFC ne csak villámlátogatást tegyen a második
ligában. Jozef Olejník személyében új edző vette kezébe a
csapat irányítását, és megtörtént a játékoskeret feltöltése,
erősítése is. Az erőfeszítések,
és a megtett munka eredményei egyre jobban láthatóak
lettek, a csapatnak impozáns
volt a tavaszi menetelése. A
KFC nemcsak az eredeti fő
célt, a megmenekülést érte el,
hanem alaposan rá tett még

A KFC csapata. Felső sor: Olejník Jozef edző, Kršteňanský Zdenko aszisztens, Mészáros
András, Hovsepyan David, Kantár Szilárd kapusedző, Maťašovský Andrej, Leckéši Lukáš,
Nurkovič Samir, Popovič Mihajlo, Matič Goran, Cséplő Gyula csapatvezető, Baranyai Imre
gyúró. Alsó sor: Domonkos Kristóf, Luzin Alexandr, Duda Lukáš, Szikonya Dávid Krisztián,
Bilyk Dmytro, Kelemen Gergő, Morócz Oliver, Šurnovský Patrik, Nagy Péter.
egy hatalmas lapáttal, a tizenötödik helyről feltornázta magát a táblázat hatodik helyére.
(16 pont az őszi, 43 a tavaszi
fordulók végén !).
A KFC tavasszal csak két
alkalommal szenvedett vereséget, Szereden a bajnoktól
3:0, Pohronie otthonában 2:1

arányban. Két döntetlen, egy
idehaza Liptószentmiklós ellenében 1:1, és egy 0:0-ás az
Inter pályáján. A többi mérkőzésén, úgy idehaza, mint
idegenben a KFC begyűjtötte
a három bajnoki pontot: KFC
– Lokomotíva Kassa 4:0, Zsolna 2:0, Igló 7:0, Zólyom – KFC

Idén is sokan tekertek a kerékpárversenyen
A C.K. PIKO-BIKE kerékpáros klub a napokban rendezte meg a II.PIKO-BIKE KID
CUP gyermek kerékpárversenyt, melynek a
tavalyi esztendőhöz hasonlóan a SISTAG étterem körüli terep adott helyet. Itt volt a rajt
és az eredményhirdetésre is itt került sor.
Három táv állt a kis versenyzők rendelkezésére, akik 5 korcsoportban vettek részt az izgalmas versenyen. A megmérettetés iránt nagy
volt az érdeklődés, hiszen öszesen 77 gyermek
állt a rajtvonalra, s bizony mindegyikük nagyon ügyesen végigtekert a korcsoportjának
megfelelő pályán.
A két legkisebb korcsoport ( MINI 3 éves
korig és a BABY 4-5évesek) k.b. 500 méteres
távot, a STUDENT korcsoport (6-8 évesek) 4,5

km míg a két legidősebb korcsoport ( JUNIOR
9-11 és TEEN 12-14 évesek) 13,5 km-t tettek
meg. Minden korcsoportnak volt felvezető és
záró kerékpárosa, így senki sem téveszthette el
a helyes irányt. Amíg minden versenyző gyermek célba ért, a többiek kitombolhatták magukat a trampolinon és az ugrálóváron. Lehetőség
nyílt arcfestésre is, amit sokan ki is használtak.
Minden célba érkező bringásra emléklap, emlékjelvény és egy táskányi ajándék várt.
Természetesen a leggyorsabb három versenyző felállhatott a dobogóra, kaptak érmeket,
oklevelet és apró ajándékokat. Az egyes korcsoportokban külön értékelék a fiúk és lányok
teljesítményét.
-b-

Újszülöttek

Gubík Enikő Nikolett, Léva; Chudoba Andrej, Kis Vezekény;
Bakay Nikolas, Gúta; Lakatoš Dániel, Lándor; Kovács-Szeverényi
Kristóf, Karva; Cséfalvay Liza, Komárom; Jančik Dominik,
Marcelháza; Ollé Damjan Zsolt, Komárom; Mátyás Zsombor,
Kisújfalu; Kasanovská Dominika, Újgyalla; Škulipová Dominika,
Rovinka; Hajdú Máté, Komárom; Szalai Damian, Gúta; Mešinová
Natália, Muzsla; Juhász Dominik, Búcs; Banziová Mira, Marcelháza;
Hengerics Bendegúz, Komárom; Gellenová Katarína, Rybník;
Bôrik Tobias, Udvard; Berentei Szofia, Marcelháza; Bitter Dániel,
Gúta; Romada Léna, Komárom; Kostolániová Veronika, Perbete;
Kóšová Mirella, Sáró; Kajanová Tereza, Izsa; Bongya Lilien, Bajta;
Szabó Nela, Misérd; Kovács Bálint, Komárom; Petrik Zsófia, Komárom; Jasenská Alexandra, Gyerk; Iványová Zója, Negyed; Farkas Noel, Komárom; Tóth Patrícia, Gúta; Bihari Amanda, Szelőce;
Miskovic Benett, Nána; Kovács Nina, Kőhídgyarmat; Hegedűs
Máté, Marcelháza; Zolczer Tristán, Dunamocs

Házasságot kötöttek

Šustek Martin mérnök és Felgerová Katarína mérnök; Tóth Tamás és Takács Éva

Elhunytak

A 69 éves Dědičová Anna, Komárom; a 78 éves Szi András,
Gadóc; az 59 éves Mgr. Kimák Eva, Komárom; a 75 éves Pepó Rozália, Komárom; a 87 éves Hengeričová Anna, Komárom; a 82 éves Illés
Erzsébet, Kolozsnéma; a 67 éves Horváth Tibor, Csallóközaranyos;
a 77 éves Szűcs Magdolna, Madar; a 86 éves Páczer Irén, Gúta; a
82 éves Taragelová Oľga, Komárom; a 69 éves Fazekaš Štefan, Komárom; a 65 éves Egyed Erzsébet, Komárom; a 72 éves Polláková
Juliana, Komárom; a 81 éves Szabó Ilona, Komárom; a 92 éves
Lukáčová Elena, Gúta; a 84 éves Tarics János, Gyulamajor; a 60 éves
Mezei Adela, Komárom; a 32 éves Szarka József, Cserhát; a 78 éves
Kyseľ Štefan, Komárom

1:2, Bártfa – KFC 0:2, KFC –
Tőketerebes 1:0, Zólyombrézó
1:0, és a zárófordulóban
Vágújhely-KFC 0:1 / az utolsó
percben lőtt góljával Nurkovič
bebiztosította Komáromnak
a három pontot, és ezzel hatodik helyet a táblázatban, viszont Vágújhely a vereségével
elbúcsúzott a második ligától.
Olejník edző munkájának,
a kialakult csapatszellemnek
köszönhetően a KFC nemcsak
teljesített, de alaposan túlteljesített minden várakozást, így az
alaposan megnövekedett szurkolótábornak /a Tőketerebes
elleni találkozón 1120 néző
volt a lelátókon/ lesz miért kijárnia a stadionba a következő
évadban is.
Keresztényi Gábor
(A felvételről hiányzó kerettagok: Ondruš Marcel, Špiriak
Dominik és ifista korú kerettagok: Szabó Áchim, Kováč Martin, Juhász Áron.)

Binder Pál 80 éves

80. születésnapját ünnepli Binder Pál, aki 1938. június
29-én született városunkban. Gyermekkora óta szereti az
állatokat, kiváltképp a madarakat. Hivatását is úgy választotta, hogy hódolni tudjon őszinte, kitartó szenvedélyének.
A 70-es évek elején került a Duna Menti Múzeumba mint
preparátor, majd a diploma megszerzése után zoológusként
tevékenykedett tovább. Évtizedeken át gyarapította a múzeum zoológiai gyűjteményét, melynek egy része a „Duna
mente élővilága“ című állandó kiállításban látható.
Binder Pál több mint három évtizeden keresztül rengeteg ismeretterjesztő előadást tartott és számos kiállítást
rendezett. Generációk emlékeznek szívesen az általa szervezett és vezetett természetismereti túrákra. Neve szorosan
összefügg a Komáromi Területi Vadászkamara tevékenységével is, hiszen évente tart előadásokat és iskolázásokat
az ifjú vadászoknak. Binder Pál neve nemcsak a komáromi
régióban ismert, hanem – bátran kijelentketjük - országos
szinten is. Mindig érthetően és érdekesen adott elő, mesélt
a természet élővilágáról bárhol is tartott előadást.
Kedves barátom, Pali bácsi, Isten éltessen sokáig!
Köszönöm, hogy a barátoddá fogadtál, köszönöm az
együtt eltöltött napokat, éveket és tudást, melyet Tőled kaptam. A közös emlékeinket felidézve szeretnélek köszönteni,
további erőt, egészséget kívánok családod körében. Kívánom,
hopgy még sok-sok évig „tudjunk repedést nézni“. (Bár ezt
talán csak mi értjük).
Tisztelettel és szeretettel: barátod, Szenczi Tibor
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Apróhirdetés
l MUNKAERŐT KERESÜNK
LÁNGOS SÜTÉSHEZ. Fizetés:
nettó 3 euró/óra. Tel.: 0903/212
378, hívjon 14. óra után.
l REKOM – lakásfelújítás. Tel.:
0905/450 570, 0948/622 051.
l Kútfúrás. Tel.: 0948/424 805.
l Sírkövek tisztítása, sírfelirat-

ok 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.
l Eladó épületjegyzékszámmal
rendelkező 8 áras kert a harcsási kerets övezetben. Faházikó,
elektromos vezeték, vízpumpával
ellátott kút, WC emésztőgödör-

rel, gyümölcsfák, füvesítet terület,
biztonságos környék. Ára 17 ezer
euró. Tel.: 0915 343 149.
l Eladó 12 áras kert a harcsási
kertes övezetben. Építkezési engedéllyel rendelkező beton alap
faház építésére. Gyümölcsfák, füvesített terület, biztonságos környék. Ára 15 ezer euró. Tel.: 0915
343 149.

Egyet fizet,
kettőt kap!
Rendeljen reklámot!

035 77 13 488

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

