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Alapítva 1849-ben

Tavaly év végén került 
átadásra a Komenský utcai 
letérő, amelynek része volt a 
fényjelzések (szemafor) teljes 
felújítása. Az új rendszert az 
első visszajelzések és statisz-
tikák alapján módosítják.

Decemberben készült el 
a Komenský és Rákóczi utca 
kereszteződését érintő fejlesz-

tés. A 148 ezer eurós projekt 
nem csak a letérő sáv kiépí-
tését érintette, de az elavult 
fényjelző rendszert is teljesen 
lecseréltôk. Az új lámpák új 
megoldásokat hoztak, ame-
lyekre a lakosok is reagáltak. 
Az elsődleges cél a forgalom 
folyamatossá tétele volt a 
csúcsidőkben, és a fennakadá-

sok enyhítése. A zöld jelzések 
időtartamával kapcsolatosan 
is több visszajelzés érkezett. 

A kivitelező cég a tava-
szi hónapokban különböző 
elemzéseket készített forga-
lomszámlálásra alapozva. Fi-
gyelembe vették a lakossági 
jelzéseket, amelyek alapján né-
hány módosítást javasoltak.

Változni fog a zöld jelzé-
sek hossza, a gyalogosokat is 
érintve. Az autók zöld jelzése 
hármas villanással ér véget, 
hogy átgondoltabban tudjanak 
érkezni az autósok a kereszte-
ződésbe. A zöld fények idő-
tartamát a statisztikák alapján 
állították be, hogy gördüléke-
nyebb legyen a forgalom.

Módosítják a Komenský utcai 
kereszteződés fényjelzéseit

Az újítás szerint a bete-
gek, a gyerekek és a felnőttek 
egyaránt, munkanapokon 16 
és 22 óra között kereshetik fel 
a készültségi ügyeletet. Hétvé-
gén és ünnepnapokon pedig 
reggel 7 órától este 10 óráig. 
Az éjszakai ügyelet megszű-
nik.

Az eddig a Petőfi utcán 
működő ügyelet július else-
jétől szintén a múlté. Az új 
ügyeleti rendelők- a gyerekek 
és a felnőttek számára – a hét-
végén még csupán kialakítás 
alatt álltak, de a működtetők 
biztosítottak mindenkit arról, 
hogy vasárnaptól, vagyis júli-
us elsejétől a következőkép-
pen működik a készültségi 
ügyelet: a gyerekeket a kórház 

területén, a porta közelében 
fogadják, a felnőtteket pedig 
az egykori Zdravcentrum, 
ma Semmelweiss Egészség-

ügyi Központ emeletén. De 
a múlté válik a páciensekhez 
való kiszállás is, mégpedig jú-
liustól. A betegek 22 óra után 

vagy a sürgősségi ügyeletre 
mehetnek, vagy mentőt hív-
hatnak.

szerk

Július elsejétől változott a készültségi ügyelet

Szombaton adják át az új játszóteret
Igazi közösségi összefogás eredményeként kapta aján-

dékba a város a "méhecskés" játszóteret, amely a Megyercsi 
utcán épült fel. Július 7-én kerül sor a hivatalos átadóra, 
ahol több program és ajándék várja az érkezőket.

Szombaton 10 óra-
kor adják át hivatalosan 
a Žihadielko játszóte-
ret, amelyet a város a 
lakosok szavazatainak 
köszönhetően az egyik 
áruházlánc versenyén 
nyert. A közel 70 ezer 
eurós játéksziget ava-
tásán az áruház kép-
viselője kulcsot ad át 
szimbolikusan a város 
p o l g ár me ste ré nek , 
Stubendek Lászlónak. 

A nap folyamán 
több program várja az 
érdeklődőket, számos 
versenybe lehet bekap-
csolódni a gyerekeknek. Kézműves foglalkozások, arcfestés, 
hatalmas ugrálóvár, és trambulin mellett ingyen kapnak a 
gyerekek vattacukrot és különböző frissítőket.  A kisgyere-
kes családoknak pelenkázót is biztosítanak. Lehet fotókat 
készíteni egy Maja, a méhecske fal előtt, de a rajzfilm ismert 
figurája is jelen lesz. A délelőtt tíz órától kezdődő átadó prog-
ramjai este hatig várják az érdeklődőket. 

Az új játszótér közvetlen szomszédságában a focipálya 
aszfaltfelülete is megújul a közeljövőben, hiszen a képviselő-
testület a legutóbbi ülésén hagyta jóvá az ehhez szükséges 
12 ezer eurós pénzösszeget. A most elfogadott tételek közt 
további játszóterek kialakítása is szerepel, így Komáromban 
idén összesen több mint fél millió euró értékben valósulnak 
meg játszótérrel kapcsolatos fejlesztések, melynek jelentős 
része uniós támogatás, szponzori ajándék, de nagy részben a 
város költségvetésében elkülönített összeg.

249 ezer eurós fejlesztési csomagról 
döntött a testület a legutóbbi ülésén, 
melynek elsődleges célja a lakókörnyeze-
tek javítása. Az elképzelések a következő 
hónapokban megvalósulnak, sok terültet 
érintenek. 

A korábbi fejlesztések jóváhagyása 
után most újabb csomagot osztott szét 
a képviselő-testület, amelyet egy széles 
egyeztetés előzött meg, minden képvise-
lő azonos súllyal szólhatott bele. Ebből 
adódóan az ülésen egy rövid vita után az 
összes jelenlévő egyhangúan támogatta a 
lakosok életkörnyezetének javítását érintő 
csomagot. 

„A forrás legnagyobb része - 182 ezer 
euró - a beruházási alapból származik, 
nyolcezer euró a részesedési adókból várt 
magasabb bevételből, míg a további 59 
ezer euró a képviselők tartalékalapjából” – 
mondta el Keszegh Béla alpolgármester.

A város sok területét érintő csomag ré-
szét alkotja játszóterek, parkolók, járdák és 
kukatároló kiépítése, de egy új fitnesz park 
is létesül a termálfürdő előtt, amely az idő-
sebbek mozgását is segíti. Lehetőség nyílik 
a Kossuth tér szökőkútjának rendbe tételé-
re, de az ősz folyamán jelentős faültetés is 
megvalósul a lakosok igényei szerint. 

Negyedmillió értékben valósulnak meg fejlesztések

Pár hete indult a Jókai 
utca felújítása, a belváros 
egyik meghatározó utcájá-
nak első szakasza is felújí-
tásra kerül. Tavaly a vízveze-
téket cserélték, most további 
csatorna- és villanybekötési 
munkák is zajlanak. Új felü-
letet kap az utca, a járdákat 
térkővel rakják ki.

Az új felület már az érvé-
nyes közlekedési szabályokhoz 
igazodik, így némileg válto-
zik a parkolóhelyek száma. A 
közlekedésrendészet előírása 
szerint a vásárcsarnok felőli 
részen néhány parkolóhely az 
utca szélessége miatt megszű-
nik, a járdák viszont széleseb-
bek lesznek. A másik oldalon, 
a könyvesbolt elé viszont két új 
parkolóhelyet terveztek.

Az útfelület új aszfaltbur-
kolatot kap, a járdát térkővel 
rakják ki. A műemlékvédők 
javaslatára az utca korábbi 

macskakövei, melyeket az öreg 
aszfalt alól szednek ki, újra 
hasznosítják.

„A felszedett macskakö-
veket újra felhasználják, csak 
az a kérdés mire lesz elegendő, 
mivel egyes szakaszokon tel-
jesen hiányzik, valahol pedig 
sávokban, a korábbi vezetékek 
fektetésekor távolították el. A 
város elképzelései szerint a re-
formátus templom előtt és a 
parkolóhelyek alatt lett volna 
macskakő, de az eddig feltúrt 
útszakasz azt mutatja, hogy 
nem lesz erre elegendő meny-
nyiség. Így a templom előtt és 
közvetlen szomszédságában 
közel 300 négyzetméteren lesz 
az útfelület az eredeti macska-
kőből kirakva. Ez nem csak a 
régi hangulatot hozza vissza, 
de az autós forgalmat is egy ki-
csit lassítja, így biztonságosabb 
lesz a közlekedés" – mondta el 
Keszegh Béla alpolgármester.

Mi lesz a macskakövekkel 
a Jókai utcában?

Az elfogadott javaslatcsomag része összeg (EUR)

A termálfürdő előtti területen fitneszpark és revitalizáció 30 000

Parkolók építése a Komensky utca iskola mellett a Víz utcán 13 000

Játszótér éptése a Selye utcában a Klapka lakótelepen 20 000

Parkolók építése a Szegfű utcában (VII lakótelep) 30000

A Villanytelepi út és a Mély utca összekötésének projektje 10 000

Ispotály utcai konténerállomás teljes javtása 10000

E.B. Lukač és a Szabadság utca közti járdaszakasz javítása 20 000

Játszótér építése az Udvaros utcában (II lakótelep) 10000

Csapadékelvezető építése az Erdő utcában (Singellő) 12 000

Járdaszakasz kiépítése Őrsújfalun 10000

Őrsújfalui óvoda hőszigetelése (a korábbi összeg kiegészítése) 7 000

Városi játszóterek javítása 20 000

Kossuth téri szökőkút javítása 8 000

Járda javítása a Petőfi utcában 10 000

Faültetés a város több pontján 7 000

Az aszfaltfelület felújítása a Žihadielko játszótér melleti pályán 12 000

Parkolók kijelölése a Seress utcában 2 000

A Határőr utcai iskola tornatermének világítása 8 000
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„A félkegyelmű” egyik jelenete. (balról jobra) Tóth Károly, 
Holocsy Krisztina, Drága Diána m. v. és Szabó Viktor

A JÓKAI-DÍJ 2019 pályázati felhívása
A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Révkomárom) 
és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Jókai Emlékbizottsága 
(Budapest) pályázatot hirdet:
1. A pályázat címe: Jókai-díj 2019
2. A pályázat beérkezési határideje: 2018. október 31.
3. A pályázatról:
a) Az irodalmi pályázat témája: „Komárom irodalmi vonatko-
zásai a 18. és 19. században”
b) Pályázni nyomtatásban meg nem jelent olyan szépirodalmi 
írással – prózával vagy tanulmánnyal – lehet, melynek terjedel-
me nem haladhatja meg a 25 A4-es oldalt, de legalább 10 ol-
dalasnak kell lennie, 12-es betűmérettel és másfeles sortávolság 
használatával, amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. 
Kérjük a felhasznált források pontos jelölését.
c) A pályázat jeligés. A pályamunkához külön, zárt borítékban 
csatolandó szerzőjének neve, lakcíme, e-mail címe, telefonelér-
hetősége, s nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban 
még nem jelent meg. Ezen a borítékon kérjük feltüntetni a pá-
lyázó jeligéjét. A borítékra kérjük ráírni: „Jókai-díj 2019, pályá-
zat”.
d) A pályázatokat egy nyomtatott példányban, minden oldalán 
jeligével ellátva és digitális formában (WORD) CD-n kell be-
nyújtani az alábbiakban megadott címek valamelyikére.
e) Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. A pá-
lyázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok nem kerülnek ér-
tékelésre.
f) A legmagasabb értékelést kapott művek közül az alapítók 
által felkért nemzetközi bírálóbizottság legkésőbb 2019. január 
22-ig hozza meg döntését.
g) A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márvány-
lapon elhelyezett festett gipszmásolata.
h) Az elismerés 2019 februárjában, Jókai Mór születésnapja al-
kalmából, Révkomáromban kerül átadásra.
i) A bírálóbizottság véleményét figyelembe véve a díjazott, leg-
színvonalasabbnak ítélt írásokból évkönyv kiadására is sor ke-
rülhet. A díjnyertes és minősített oklevelet elért pályázók írásai-
nak első felhasználási joga az alapítókat illeti, amely a „Jókai-díj 
2019” antológiában való megjelentetést tartalmazza.

A nem díjazott szövegeket az alapítók nem őrzik meg, s 
nem küldik vissza. A Jókai-díjat elnyert pályázó három éven 
belül nem nyerheti el újból a díjat, de írása megjelenhet az év-
könyvben.
Levélcím:
1. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie – Jókai 
Közművelődési és Múzeum Egyesület, Palatínova 13 (Nádor 
utca 13.), 945 01 Komárno, Szlovákia
2. Falvak Kultúrájáért Alapítvány, Gidófalvy út 29., 1134 Buda-
pest, Magyarország

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 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.

A Jókai Napok kísérőren-
dezvényeként a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége, a Jókai Mór Alapis-
kola és a Komáromi Városi 
Művelődési Központ immá-
ron tizenegyedik alkalommal 
szervezte meg a Kaszás Attila 
Versmondó Fesztivált, mely 
a szép szó és a szép magyar 
versek ünnepe.

Az idei megmérettetésre 
hetvenöt versenyző nevezett 
Pozsonytól Királyhelmecig, s 

a hazai versenyzők mellett er-
délyi diákok is képviseltették 
magukat. A verseny három 
kategóriában, négy helyszínen 
zajlott. A zsűri tagjai Attila 
pályatársai, illetve hazai szín-
művészek, előadóművészek, 
drámapedagógusok voltak. A 
versmondók két költeménnyel, 
egy, a romantika korából köte-
lezően választott szöveggel, és 
egy tetszés szerinti költemény-
nyel készültek. Az Eötvös utcai 
Alapiskola szavalóit a fesztivá-

lon öt diák képviselte: Jančík 
Lilien, Fónad Lili, Kováč Lil-
la, Maczkó Fanni, Balla Kiara 
Priscilla; felkészítő pedagógu-
saik: Vrečič Katalin, Varga Ró-
zsa és Kovács Tünde.

A zsűri döntése alapján 
a három kategória hetvenöt 
résztvevője közül húsz diák 
jutott a délutáni döntőbe, ahol 
intézményünket négy tanu-
lónk képviselte. Kis előadómű-
vészeink itt is bizonyítottak. 
Kováč Lilla, Maczkó Fanni és 

Balla Kiara Priscilla arany sá-
vos besorolást, Fónad Lili az 
arany sávos besorolás mellé a 
Jókai Mór Alapiskola külön-
díját is elnyerte. Jančík Lilient 
az elődöntőben nyújtott tel-
jesítménye alapján ezüst sá-
vos besorolással minősítette a 
szakmai bizottság.

Versmondóinknak a gyö-
nyörű eredményhez gratulá-
lunk, további szép sikereket 
kívánunk!

Kovács Tünde

Újabb díjak az „eötvösös diákok” tarsolyában

A jubiláló, 65. színházi sze-
zonjától búcsúzó társulat az 
elmúlt évadban négy új nagy-
színpadi produkciót és egy 
mesejátékot állított színpadra. 
A komáromi társulat az elmúlt 
évadban a kőszínházban és 
országszerte összesen 160 elő-

adást játszott, mintegy 54 ezer 
néző előtt.

A jubileumi évad új bemu-
tatóinak fókuszában az egyén 
kiszolgáltatottsága állt. A Zsu-
gori, A félkegyelmű, az Edith 
és Marlene, valamint az ünnepi 
produkció, a Bánk bán fősze-

A Jókai Színházban megtartották az évadzáró társulati ülést
replői mind kiszolgáltatottak: 
a pénznek, a társadalomnak, a 
szenvedélynek, a függőségnek, 
a hatalomnak. A művészszínház 
irányába elmozduló évadot jó 
szezonként értékeli a teátrum 
vezetése.

– Jól sikerült; szakmai, né-
zői és színészi szemmel nézve is. 
Nyitni kell az új területek irányá-
ba és az új lehetőségek irányába. 
Sajnos, a körülményeink és a le-
hetőségeink adottak. Ezen nehéz 
változtatni. A nézőszámot lehet, 
de a magyar nemzetiségű lakos-
ság számát a Csallóközben és a 
Felvidéken nehéz növelni – már 
megtartani is bravúr. És mindig 
alkalmazkodni kell a körülmé-
nyekhez. Mi ezt megtesszük, 
azon dolgozunk, hogy a színház 
megmaradjon, a színház népsze-
rű maradjon és a színházat néz-
zék, mert az a jó színház, amit a 
nézők néznek – nyilatkozta Tóth 
Tibor színházigazgató

Az évad színészi alakításért 
járó Ferenczy Anna-díjat idén 
ismét Szabó Viktor nyerte el. A 
fiatal művész két évvel ezelőtt 
már egyszer átvehette ezt az el-
ismerést. Most az évad két sze-
repéért A félkegyelmű főszerepe 
és Biberach megformálásáért 
kapta.

– Két szerep, de két véglet. 
Miskin herceg Dosztojevsz-

kij hőse a krisztusi tisztaságot 
képviseli, viszont Biberach a 
Bánk bánban az abszolút rom-
lott embert. Az a tény, hogy a 
színészkollégák megszavazták 
ezt a díjat, nagy öröm volt szá-
momra. De hozzá kell tennem 
azt is, hogy ilyen kollégák nélkül 
nehéz lenne bármit is csinálni. 
Mindenben támogatnak, segít-
jük egymást, nagyon jó csapat 
vagyunk és ilyen csapatban 
öröm dolgozni – mondta el Sza-
bó Viktor, Ferenczy Anna-díjas 
színművész.

Átadták a legjobb színházi 
dolgozónak járó díjat is, ame-
lyet Kiss Mónika kellékes nyert 
el. Ezt az elismerést is a kollégák 
adományozzák, ezért a díjazot-
tak nagy becsben tartják.

– A háttérben mozogva nem 
feltétlenül feltűnő az, hogy dolgo-
zom. Csak akkor feltűnő, ha épp 
elmulasztottam valamit. A szín-
ház világában nem is tartottam 
annyira fontosnak ezt a tisztet, 
hogy díjat is kapjon. De nagyon 
örültem és nagyon meglepett –  
árulta el Kiss Mónika kellékes. 

Az évad legtöbbet játszó 
színésznőrobotja 106 előadással 
Holocsy Krisztina lett, a férfiak-
nál a színészrobot-díjat fejen-
ként 143 előadásban való sze-
repléssel Bernáth Tamás kapta.

pad

A Tiszti pavilon dísztermében fogadták a város vezetői, 
Stubendek László polgármester, Keszegh Béla alpolgármester 
és Szénássy Tímea az önkormányzat iskolaügyi és kulturális 
bizottságának elnöke a komáromi oktatási intézmények leg-
jobb diákjait. Ahogy a találkozón elhangzott, minden iskola 
büszke lehet azon tanulóira, akik az elmúlt iskolaévben kiemel-
kedő eredményeket mutattak fel a tanulmányi versenyeken, és 
a különféle olimpiákon figyelemreméltó sikereket értek el. De 
minden egyes eredmény mögött a pedagógusok kemény mun-

kája rejlik, melyért köszönet jár nekik is. Elismerő szavakkal 
méltatták a középiskolás diákokat is, akik dícséretet kaptak el-
ért eredményeikért. Ők szintén példaértékűen álltak hozzá ta-
nulmányaikhoz, elért eredményeikkel pedig új tapasztalatokat 
szereztek, bővítették tudásukat és nem utolsó sorban sikeresen 
képviselték iskolájukat és városunkat. (A felvételen a legjobb 
eredményt elért komáromi alapiskolások láthatóak)

Foto: komaromonline.sk

A komáromi oktatási intézmények legjobb diákjait köszöntötték
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Városunkban egyértel-
műen a kajak-kenu sportág 
a legeredményesebb, a klub 
tevékenységét pedig évtize-
dek óta fémjelezik az elért 
sikerek. A napokban ünne-
pelt a klub, az általa megren-
dezett jubileumi nagydíjon 
rekord létszámú versenyző 
vett részt.

Nyolc ország, Szlovákia, 
Magyarország, Csehország, 
Szlovénia, Szerbia, Nagy-Bri-
tannia, Olaszország és Auszt-
ria 38 klubjának 518 verseny-
zője vetélkedett az érmekért 
és a helyezésekért a 200, 500, 
2000 és 5000 méteres távokon. 
A kétnapos verseny során 160 
futamot rajtoltak el a verseny-
bírák. 

A jubileumi évfolyam is 
hozzájárult ahhoz, hogy a 
nagydíjon ezúttal olimpiko-
nok, Európa- és világbajnokok 
egész sora vett részt, akik közül 

többen az egy héttel korábban 
Belgrádban megrendezett Eu-
rópa- bajnokságon versengtek 
az érmekért. Ezúttal közülük 
is a legrangosabb résztvevő 
a háromszoros világbajnok 
cseh kajakos Jozef Dostál volt, 
aki a Vág folyón is győzött a 
K1 500 méter döntőjében. Itt 
a további sorrend a követke-
ző volt: 2. Kopasz Bálint, 3. 
Botek Ádám, 4. Totka Sándor, 
5. Vlček Erik, 6. Molnár Péter, 
7. Martin Nemček, 8. Kulifaj 
Tamás, 9. Tarr György. Jó öt-
letnek bizonyult, hogy a férfi-
ak K2 500 méteres mezőnyét 
nemzetközivé avatták a szer-
vezők, ugyanis minden hajóba 
két különböző nemzet ver-
senyzőjét sorsolták. Itt a cseh 
Jozef Dostál és a magyar Bir-
kás Balázs győzött, megelőzve 
a Tarr-Tóth, Vlček-Molnár pá-
rost. A férfiak összesített ered-
ménye után a következő volt 

a sorrend: 1. Jozef Dostál, 2. 
Kopasz Bálint, 3. Vlček Erik, 4. 
Botek Ádám, 5. Totka Sándor, 
6. Molnár Péter. 

A nők versengéséből 
sem hiányoztak a nagy ne-
vek. K1 500 méteren Belgrád 
friss bajnoka, Takács Tama-
ra győzött, második helyen 
a szerb színekben versenyző 
Bedőcs Krisztína, a harmadi-
kon Gamsjäger Maria végzett, 
aki ifiként még a komáromi 
klub neveltje volt. Negyedik 
helyen ért célba Petrušová 
Mariana, a mi klubunk legte-
hetségesebb női reménysége, 
aki viszont K2 500-on Martina 
Kohlovával ezüstérmet szer-
zett a Takács Tamara- Bedőcs 
Krisztína páros mögött. 
Petrušová a K1 5000 méteres 
távon is begyűjtött egy ezüst-
érmet. 

Az idén is műsoron volt 
a már hagyományos old boys 

kategória versengése a K4 200 
méteres távon. Mint mindig, 
most is sorsolással döntötték 
el, hogy az öregfiúk melyik ha-
jóba ülnek be.  A győztes hajó 
legénységének kijáró vándor-
serleget Bača Juraj, volt olim-
pikonunk adta át. 

Természetesen a legtöbb 
versenyző most is az ifjúsági 
korosztályokban mérte össze 
tudását, erejét. A klubok or-
szágos versenyében a komáro-
mi színek versenyzői 19 első, 
13 második, és 14 harmadik 
helyet szereztek. Ezzel az ered-
ménnyel a komáromi kajak-ke-
nu klub az első helyen végzett 
a második helyezett Somorja, 
és a harmadik Nováky klub 
előtt. A felnőtt és ifjúsági ver-
senyek részletes eredményeit 
meg lehet tekinteni a webol-
dalon: https: /baracuda.canoe.
sk/Výsledky/135. 

Keresztényi Gábor

60. Komáromi Kajak-kenu Nagydíj
Rekord létszámú versenyző rajtolt a 160 futamon

Az alkotómunkával el-
telt 40 esztendő hosszú idő 
egy emberi életben, s éppen 
négy évtizede annak, hogy 
megnyitotta kapuit a városi 
nyugdíjasklub. Ezidő alatt 
mi, a klub tagjai sok szép 
pillanatot éltünk át, s persze 
szomorúakat is, amikor egy-
egy tagunk elvesztésén bán-
kódtunk.

 Többségében azonban 
több volt a szép, hiszen bará-
taink körében, jó közösségben 
telt az idő. A magány idejét 
éneklés, kacagás, vidámság 
váltotta fel, és az a jó érzés, 
hogy szükség van ránk, hasz-
nosak lehetünk társadalmunk 
számára. Ezért hát ezúton 
mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik hozzájárultak 
klubunk működéséhez, segí-
tették munkánkat. Köszönet a 
városi hivatalnak(1978-tól) és 
a szociális főosztály munka-
társainak.

A Komáromi Városi 
Nyugdíjasklubot nemcsak a 
városon belül, hanem annak 
határain kívül is ismerik és 
elismerik. Ez érződött Andrej 
Kiska köztársasági elnök, és 
Ivan Švejna, a munka-család-
és szociálisügyi minisztérium 
államtitkárának hozzánk írt 
üdvözlő leveléből is. És ezt iga-
zolja Borik úr látogatása is, aki 
Milan Belica, Nyitra megyei 
elnök megbízásából jött el kö-
zénk a jubileumi ünnepségre. 
S itt voltak a magyarországi, a 

blanskoi barátaink is, a Cseh-
országban és Morvaországban 
élő magyarok szövetségének 
tagjai, illetve más neves sze-
mélyiségek. Születésnapi ün-
nepségünk méltóságteljesen, 
kellemes hangulatban telt.

Köszönetet mondunk Bíró 
Adriannának, a szociális fő-
osztály vezetőjének, aki mun-
katársnőjével, Koncz Adrikával 
együtt szívvel-lélekkel segített 
bennünket. Köszönetet mon-
dunk a városi hivatal vezetésé-
nek, a kulturális főosztály dol-
gozóinak, s mindenkinek, aki 
támogatott minket. Hálásak 
vagyunk Szentpéter község 
polgármesterének, aki most 
sem feledkezett meg rólunk; 
a Tesco áruháznak, valamint 
a Csicsó pékségnek és Földes 
úrnak; a Comorra servis és a 
Panoráma szálló dolgozóinak. 
Köszönetet mondunk a mű-
sorban fellépőknek: Szeredy 
Krisztínának, a Mamičky od 
Dunaja csoportnak, Szénássy 
Tímea képviselőnek, és külön 
köszönet férfiainknak a kitűnő 
zenéért. És nem feledkezünk 
meg azon tagjainkról sem, 
akik finomságokkal rakták 
meg az asztalokat.

Meggyőződésem, hogy a 
Kossuth téri nyugdíjasklub to-
vábbra is sikeres munkát foly-
tat majd, és városunk hírnevét 
öregbíti a jövőben is.

Kravec Magdika, 
a klub vezetője

Jubileumunkat ünnepeltük

Börzét tartottak a magyar gimiben
Szlovákiai és anyaországi egyetemek képviselői voltak a 

Selye Gimnázium vendégei, akik intézményeikről adtak bő-
vebb tájékoztatást a diákoknak. Bemutatkozott a pozsonyi 
Comenius, illetve a Szlov§k Műszaki Egyetem, a komáromi 
Selye János Egyetem, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
és több magyarországi felsőoktatási intézmény is. A ven-
dégek ismertették a továbbtanulási lehetőségeket, a diákok 
praktikus információkat szerezhettek a jelentkezési folya-
matról, a felvételi követelményekről és arról, milyen eséllyel 
helyezkedhetnek el az aktuális szakkal. 

A Munka Utcai Alapis-
kola mellett működő PRO 
SCHOLA ET FUTURO nem 
befektetési alap tavasszal az 
iskolaudvar szépítésébe fogott. 
A megálmodott pihenőhely 
kivitelezésében nagy szerepet 
játszott az alap ügyvezetője, 
Konczer Ildikó nevelőnő és 
Madarász Zsuzasanna alsó 
tagozatos tanító néni remek 
összmunkája. Az általuk meg-
írt pályamunkával ugyanis 
a Pro Schola Et Fututro alap 
megnyerte a Volkswagen 
Slovakia által meghirdetett 
„Zelená dobrovoľníkom” nevű 
pályázat díját. Ezt az összeget 
az alap saját forrásából kiegé-

szítette, és a segítőkész szülők, 
tanulók és pedagógusok közös 
munkájával két pihenőhely lé-
tesült iskolánk udvarán. Az új 

padok alá térkő került, körben 
díszbokrok és virágok díszítik 
a nyugalom szigetének is ne-
vezhető két kis szegletet.

Köszönjük valamennyi 
szülőnek, aki hozzájárult isko-
laudvarunk szépítéséhez.

MUAI

A nyugalom szigete a Munka Utcai Alapiskolában

Nemzetközi tudományos 
szimpóziumnak adott ott-
hont június 25-30-a között 
a komáromi egyetem. Olyan 
történelmi egyetemi városok 
után vállalta a rendezési fel-
adatokat a Selye János Egye-
tem, mint Gráz, Zágráb vagy 
Varsó.

A CEEPUS mobiltás háló-
zati tagjaként szervezett, angol 
nyelven zajló szimpóziumon 
Közép-Európa legismertebb 
egyetemek szakemberei vettek 
részt. A CEEPUS program a 
közös tudományos téma köré 
hálózatba szerveződött közép-

európai egyetemek együtte-
sen végzett szakmai munká-
ját támogatja. A Selye János 
Egyetem részvételével műkö-
dő egyetemi hálózat elneve-
zése Teaching and Learning 
Bioanalysis.

A programban jelenleg Al-
bánia, Ausztria, Bosznia-Her-
cegovina, Bulgária, Csehor-
szág, Horvátország, Koszovó, 
Lengyelország, Magyarország, 
Macedónia, Montenegró, Mol-
dávia, Románia, Szerbia, Szlo-
vákia és Szlovénia egyetemei 
vesznek részt.

sje

Magyarnóta-énekesek jelentkezését várják
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Cse-

madok Nagykürtösi Területi Választmánya 2018. október 
13-14-én rendezi a XIX. Őszirózsa – magyarnóta-énekesek 
országos versenyét, ahová 2018. szeptember 3-ig azok jelent-
kezését várják, akik betöltötték 16. életévüket.

A versenybe írásban lehet jelentkezni a Csemadok 
Nagykürtösi Területi Választmányánál: Oblastný výbor 
Csemadoku, 991 28 Vinica, Nekyjská 397/27, e-mail: 
csemadokntv@gmail.com. Az érdeklődők bővebb tájé-
koztatást kérhetnek a 0907 85 62 96-os telefonszámon. A 
jeletkezőknek a szervezők részletes információt küldenek.

CEEPUS konferencia 
a Selye János Egyetemen

Elismerés Nagy János pedagógusnak
A hazai magyar egyházi iskolák tanévzáró ünnepsé-

gén Ipolyságon szép elismerésben részesült a komáromi 
Marianum Egyházi Iskolaközpont pedagógusa, a legkiseb-
bekkel foglalkozó tanító bácsi, Nagy János. A felvidéki ma-
gyar egyházi tanintézményeket tömörítő Patrona Nostra 
közhasznú társaság elnökétől, Madarász Róberttől, átvette a 
Közösségünk Szolgálatáért-díjat. A kitüntetés a "csendesen, 
kitartással  munkálkodó" azon pedagógusokat jutalmazza, 
akik hűségesek a keresztény értékekhez,és  helytállásukkal 
példát mutatnak.  Gratulálunk!
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!!!HASZNÁLT ÉS ÖREG 
AUTÓK LIKVIDÁLÁSA!!!

Mindent elintézek 
Ön helyett! 

Önnek semmi más 
dolga nincs, csak, hogy 

felhívjon és egyeztessünk.
!!!Az elszállítás ingyenes!!!

Tel.: 0919183225

Újszülöttek
Berényi Noel, Hetény; Bkandzsic Alisha, Gúta; Tóth Marcel, Pár-

kány; Kapusňáková Hana, Komárom; Glaserová Cynthia, Komárom; 
Lévai Luis, Ógyalla; Vanko Ádám, Csallóközaranyos; Szabó Maximilián, 
Csicsó; Eliašovsky Martin Marcel, Nagymegyer; Beke Karin, Nemesócsa; 
Vörös Alex, Újgyalla; Jakab Emma, Csallóközaranyos; Madarász Hanna, 
Vágfüzes; Antal Amira, Felsőtúr; Maczkó Alex, Érsekújvár; Engel Léda, 
Párkány; Szabó Máté, Érsekújvár; Kovács Kevin, Komárom; Pasztorek 
Natália, Imely; Dobi Donathan, Naszvad; Nagy Adél, Komárom; Ambrus 
Adam, Komárom; László Dávid, Komárom; Szénási János Imre, Őrsújfalu; 
Smolík Tomáš, Ekel; Veselý Teodor, Komárom; Molnár Zara, Nagysziget; 
Ferencz Olivér, Gúta; Le Thanh Peter, Kéménd; Mátyus René, Naszvad; 
Varga Balázs, Csallóközaranyos; Rácz Csaba László, Csallóközaranyos; 
Rigó Emma, Gelér; Kürti Dominika, Gúta; Vojtek Zsombor, Szalka; Fe-
kete Áron, Búcs; Styková Paulína, Zsitvafödémes; Erős Denis, Ógyalla; 
Komová Tereza, Trávnica

Házasságot kötöttek
Graf Andreas és Szabó Katalin; Garai Gábor és Nagy Nikolett; 

Halmo Marián és Slabeňáková Soňa; Szallás Szabolcs és Molnár Mó-
nika; Mäsiar Radim és Németh Noémi; Szabó Dušan és Zachar Anikó; 
Kacz Zsolt és Szapu Enikő; Tureček Norbert és Nagy Katalin; Spátay 
Erik és Répási Renáta; Kovács Roland és Németh Tímea

Elhunytak
A 70 éves Nagy István, Vék; a 80 éves Nagy Erzsébet, Komárom; 

a 48 éves Vass Zoltán, Komárom; a 77 éves Buzás László, Keszeg-
falva; a 77 éves Gallo Dušan, Komárom; a 61 éves Opálka Katalin, 
Marcelháza; a 81 éves Odrobinyák Julianna, Komárom; a 60 éves Sóos 
Tibor, Dunaradvány; a 76 éves Kováčová Mária, Szilos; a 70 éves Győrfy 
Lajos, Komárom; a 38 éves Fügedi Mária, Komárom; a 65 éves Lévai 
Zoltán, Marcelháza; a 69 éves Markovics Zoltán, Komárom; a 76 éves 
Szabó Magdaléna, Gúta; a 77 éves Czompál János, Bátorkeszi; a 68 éves 
Koczkás Dezső, Csallóközaranyos; a 78 éves Szabó Tibor, Őrsújfalu; 
a 61 éves id. Krastenics Sándor, Lakszakállas; a 98 éves Mokoš Juraj, 
Hetény; a 83 éves Leczkéšiová Margita, Komárom; a 76 éves Mórocz 
Irén, Komárom; a 66 éves Csicsó Zsuzsanna, Izsa   

Köszönetnyilvánítás
„Küzdöttél, de már nem lehetett,
most átölel a csend és a szeretet.“

Köszönetet mondunk minden rokonnak, ismerősnek akik 
elkísérték utolsó útjára június 25-én a komáromi temetőben

GYŐRFY Lajost
Egyben köszönjük a koszorúkat és virágokat.

A gyászoló család

l REKOM – lakásfelújítás. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Eladó épületjegyzékszámmal 
rendelkező 8 áras kert a harcsási 
kertes övezetben. Faházikó, elekt-
romos vezeték, vízpumpával el-
látott kút, WC emésztőgödörrel, 
gyümölcsfák, füvesített terület, 
biztonságos környék. Ára 17 ezer 
euró. Tel.: 0915 343 149.
l Eladó 12 áras kert a harcsási 
kertes övezetben. Építkezési en-
gedéllyel rendelkező beton alap 
faház építésére. Gyümölcsfák, fü-
vesített terület, biztonságos kör-
nyék. Ára 15 ezer euró. Tel.: 0915 
343 149.
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 régisé-
geket, aranyat, ezüstöt, műszaki 
cikkeket. Állandó ügyfeleinknek 
hűségkártyát biztosítunk. Kéré-
sére házhoz megyünk, hétvégén 
is. Nyitvatartás hétköznap. 9.00-
18.00. óráig. Tel.: 0915 389 405.  

A tanév végén ezúton mondok köszönetet 
mindazoknak a komáromi vállalkozóknak és 
magánszemélyeknek, akik anyagi támogatásuk-
kal hozzájárultak a  Szinnyei József Könyvtár 
mellett  működő „Mesekuckó-klub“ tevékenysé-
géhez, valamint a már évek óta megrendezésre 
kerülő Andersen-éjszaka  programjának színvo-
nalasabbá tételéhez.

Köszönöm, hogy támogatásukkal hozzájá-
rultak a gyermekek kulturális, irodalmi  és  esz-
tétikai fejlődéséhez, ami biztosítéka, hogy egy 
helyes értékrenddel bíró ifjú generáció nevel-
kedjen városunkban.

A további jó együttműködés reményében 
tisztelettel: 

Jenei Gabriella  gyermekkönyvtáros

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 alkalmazot-
takat 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

Köszönet támogatóinknak!
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