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Alapítva 1849-ben

Márciusban került beje-
lentésre, hogy az egyik leg-
nagyobb dél-koreai vállalat 
befektetni készül Dél-Ko-
máromban. Az új munkahe-
lyekkel kapcsolatosan a város 
vezetésével egyeztettek.

Az SK Battery Hungary vál-
lalat mögött az SK Innovation 
cég áll, amely Dél-Korea egyik 
legnagyobb vállalata. A több 
mint 55 éves múltra visszate-
kintő SK Innovation a kőolaj 
kitermelés és feldolgozás mel-
lett a vegyiparban és az elekt-
ronikai ágazatban is fontos 
szereplő. 2006-óta gyártanak 
akkumulátorokat elektromos 
járművekhez.

A befektető cég és a helyi 
vállalat személyzeti vezetője 
városunkba látogatott, hogy 
egyeztessen a város vezetésé-
vel a munkaerő-toborzás lehe-
tőségeiről. A Szöulból érkező 
SangHoon Song HR vezető 
elmondása szerint számítanak 
az itteni emberekre. A több 
mint 97,5 milliárd forint érté-
kű beruházás eredményeként, 
amely 43 hektáros területen 
valósul meg a dél-komáromi 
ipari parkban 410 új munka-
hely jön létre. Az üzem gyártó-
kapacitása várhatóan 250 000 

elektromos és hibrid autó el-
látását jelenti, a tervek szerint 
2019-ben kezdődik gyártás.

Stubendek László polgár-
mester jelezte, hogy a város 
mindenben segítségére lesz 
a vállalatnak, hogy a munka-
lehetőségekről minél többen 
értesüljenek. Az elmúlt idő-
szakban jelentősen csökkent a 
munkanélküliség a Komáromi 
járásban, bizonyos területeken 
már hiányoznak emberek, de 
egy ilyen bővítés jó lehetőség 
arra is, hogy a külföldön vagy 
távolabb dolgozó emberek újra 

Komáromban találjanak mun-
kát. Említésre került a német 
ZF bővítése is, amely a Duna 
északi oldalán ugyancsak jö-
vőre kezdi meg a gyártást, és 
jelentős számú munkahely te-
remtésére készül.

Keszegh Béla alpolgármes-
ter kitért arra, hogy a folyama-
tos tájékoztatáson túl, jó a kap-
csolat a munkaügyi hivatallal, 
így információs napok szerve-
zésében is szívesen közbenjár 
a város, hogy az érdeklődők 
tudjanak a lehetőségekről. 
Felmerült a munkásszállók 

kialakításának lehetősége is, 
ami a „Nokiás időkben” jól 
működött, később viszont in-
kább összeférhetetlen lakosok 
kerültek ezekbe a lakásokba. A 
jelentős munkaerőigény emel-
kedéssel viszont ez is egy jó 
lehetőség lehet a helyzet ren-
dezésére.

A vállalat vezetése érté-
kelte a város támogató hozzá-
állását. A két önkormányzat a 
jövőben közösen is egyeztet az 
egyes lehetőségekről és fejle-
ményekről.
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A munkalehetőségekről egyeztetett a dél-korai küldöttség

A dél-koreai vállalat küldöttségét Stubendek László polgármester és Keszegh Béla alpol-
gármester fogadta a városházán

Huszonegy képviselő je-
lölttel, továbbá polgármester 
és alpolgármester jelölttel a 
legnagyobb csapatként indul 
a novemberi önkormányzati 
választásokon a Függetlenek 
Komáromért csoport. Az 
összetartás erejére helyezik 
a hangsúlyt, ami Komárom 
fejlődésének a kulcsa.

A csapat vezetője Keszegh 
Béla jelenlegi alpolgármester, 
aki novemberben polgármes-
ter-jelöltként indul. Rendha-

gyó módon a csapat alpolgár-
mesteri jelöltet is bemutatott, 
a megfelelő támogatás esetén 
Varga Tamás jelenlegi képvise-
lő lesz a poszt várományosa. 

– A csapatunkban vannak 
már tapasztalattal rendelke-
ző és új erőt képviselő jelöltek, 
mindenkiről elmondható, hogy 
olyan hiteles emberek, akik 
saját szakmájukban, a civil 
életben is már bizonyítottak. 
A meglévő képviselőkre a lako-
sok számíthattak, aktívan részt 

vettek az önkormányzati mun-
kában. A csapatban különböző 
emberek vannak, ezzel is azt 
jelezve, hogy minden komáro-
mit – időset és fiatalt, magyart 
és szlovákot - képviselni szeret-
nénk, hiszen a következő évek 
komoly lehetőségeket rejtenek 
Komáromnak, de a siker kulcsa 
csakis a kölcsönös tisztelet és 
összetartás lehet – mondta el 
Keszegh Béla.

– Nem végtelen szócsép-
lésre és sunyi taktikázásra 

van szüksége Komáromnak, 
hanem konstruktív vitára, jól 
szervezett fejlesztésekre és ak-
tív kapcsolatra a lakosokkal. 
A független jelöltek a párt- és 
gazdasági csoportok érdekeitől 
függetlenek, azonban határo-
zott értékekkel, tervekkel és a 
lakosoktól függően szeretnének 
dolgozni. Ígérhetem, hogy a mi 
csapatunk képviselői elérhetők 
lesznek a lakosoknak” – tette 
hozzá Varga Tamás. 

A csoport fontosnak 

Bemutatkozott a Függetlenek Komáromért csoport

Szeptember harmadikán,  
az ország többi településéhez 
hasonlóan, városunk iskolái 
is szélesre tárták kapuikat, 
hogy újabb tíz hónapon át a 
gyermekek második ottho-
naként szolgálhassanak.

A Selye János Gimnázi-
um tanévnyitóján az intéz-
mény diákjai kedveskedtek 
műsorukkal a résztvevőknek, 
majd Andruskó Imre igazga-
tó, Bastrnák Tibor parlamenti 
képviselő és Juhász György, a 
Selye János Egyetem rektora 
szóltak a diákokhoz. Az idei 
tanévben 570 diák tanul 23 
osztályban, akik négy megye 
10 járásának több, mint 50 te-
lepülését képviselik. Négy első 
osztály és egy prímós osztály is 
megkezdi tanulmányait a gim-
náziumban.

Az Ipari Szakközépiskolá-
ban az előző éjszaka lehullott 
eső szó szerint elárasztotta az 
iskolaudvaron lévő sportpá-
lyát, így az ünnepélyes tanév-
nyitót nem tudták megtarta-
ni. Azt azonban Vetter János 
igazgató lapunknak elmondta, 
hogy az intézményben az idén 
20 osztályban 556 diák ül be az 
iskolapadba.

A Ľudovít Jaroslav Šulek 
Gimnázium most kivételesen, 
első alkalommal tartotta tan-
évnyitóját a tornateremben. 
Nem véletlenül, hiszen mos-
tanra készült el az új, korszerű 
tornaterme. A gimnáziumnak 
300 diákja van, akik 14 osz-
tályban tanulnak. Két első, és 
egy prímó osztály is nyílt itt, 
melyet 24 tanuló látogat. 

Batta György

Becsöngettek!

Szeptember elején 
volt a nyitó tájékoztatója 
a CULTPLAY projektnek, 
mely 10 város összefogásával 
jött létre, és aminek köszön-
hetően közel 2,9 millió eurós 
keretből kilenc különles inte-
raktív játszótér épül. 

A tervek szerint olyan 
tematikus parkok épülnek, 
amelyek a kulturális és épí-
tett örökséget is bemutatják, 
szellemi és fizikai kikapcso-
lódásra is lehetőséget kínálva. 
Kilenc városban – Érsekúj-
vár, a két Komárom, Ógyalla, 
Gúta, Vágsellye, Tata, Kisbér 
és Oroszlány – valósulnak 
meg ezek az egyedi interaktív 
játszószigetek, Szőgyénben 
pedig egy mobil színpadot 
helyeznek el. A játszóterek a 
legmodernebb technológiával 
készülnek, a legtöbb helyen a 
szomszédos város egy ismert 

építményét formálják. Kivételt 
képez Érsekújvár, ahol ilyen 
formában a lerombolt várukat 
keltik életre. 

A két Komárom viszont 
az erődöt cseréli ki, az északi 
részre a Csillag erődöt formáló, 
több mint négy méter magas 
és 20 méter széles építmény 
kerül, melynek értéke megkö-
zelíti a 250 ezer eurót. A teljes 
költségvetés 360 ezer euró, mi-
vel több dolog egészíti ki a te-
ret. Dél-Komáromba az Öreg- 
és Újvár mása kerül. Mobil 
applikáció is készül, melynek 
segítségével különböző fejtö-
rőket lehet megoldani, de az 
eredeti építmény történetéről 
is információhoz juthatunk. 
Ugyancsak lehetőséget kínál 
további parkok felfedezésére, 
így csalogatva az érdeklődőket 
a szomszédos városokba.

A szervezők szeretettel várnak minden komáromi polgárt

Egressy Béni szobrának,
Nagy János szobrászművész alkotásának leleplezésére.

és a szeptember 15-én 10 órakor 
a Komáromi Városi Művelődési Központban kezdődő 

ünnepi műsorra. 
Köszöntőt mond Csáky Pál európa parlamenti képviselő.
Fellépnek: Boráros Imre, Kossuth-díjas színművész; Dráfi Má-
tyás, Jászai Mari-díjas színművész; Tóth Tibor, Jászai Mari-díjas 
színművész; Éliás Tibor, Erkel-díjas operaénekes; a Komáromi 
Egressy Fúvószenekar; a Concordia vegyes kar; a Komáromi 
Vox Femina női kar; a Gaudium vegyes kar.

A belépés díjtalan

Kilenc tematikus park 
épül a régióban

(Folytatás a 2. oldalon)
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tartja az együttműködést a 
pártokkal, mivel az országos 
döntéshozatal és a politika 
részei, ezért nyitott az együtt-
működésre, azonban a helyi 
önkormányzat munkájában 
elsősorban olyan emberekre 
van szükség, akik a lakosokkal 
vannak szövetségben. 

– A csapat egyik alapsza-
bálya, hogy csakis konstruktív 
kampányban veszünk részt, 
kerüljük a negatív kampányt. 
Hiszünk abban, hogy a komá-
romiak a békés építkezést és az 
érdemi vitát helyezik előtérbe 

és nem az üres handabandát – 
véli Varga Tamás alpolgármes-
ter jelölt. 

– Komáromban az elmúlt 
négy évben beindult egy pozitív 
fejlődés, amit összetartva még 
nagyobb tempóban kell foly-
tatni, mivel még sok a munka. 
Négy éve fekete listáról, csőd 
szélén álló városi cégekkel, el-
hanyagolt létesítményekkel in-
dult a ciklus. Azóta teljes utak 
és járdák lettek felújítva, pá-
lyázati pénzeket nyert a város, 
fejlesztés volt a sportlétesítmé-
nyekben, megújultak a parkok, 
egyre nagyobb támogatást kap-

nak az iskolák és a sportklu-
bok, az éves rendezvénynaptár 
gazdagodott. – hangsúlyozta 
Keszegh Béla polgármester 
jelölt.

A 2. körzet képviselője-
löltjei: Dr. Bende István ügy-
véd, Bujna Zoltán mérnök, 
Drozd Milan fotográfus-ope-
ratőr, Kollár Gábor mérnök, 
közgazdász, Lévaiová Silvia 
adminisztratív dolgozó, Mgr. 
Ruman Patrik vállalat igaz-
gató, Ryšavý Baltazár (Boldi) 
vállalkozó, Szabó Csilla peda-
gógus, Vetter János iskolaigaz-
gató. A 3. körzet képviselőjelölt-

jei: dr. Horváth Attila sebész, 
dr. Ipóth Szilárd nőgyógyász, 
Józsa Lajos mérnök, ingatlan 
szakértő, Mgr. Keszegh Béla 
alpolgármester, dr. Keszegh 
Margit ügyvéd, Kovács Dávid 
(Gerzson) blogger, városi kép-
viselő, Mihalička Róbert üz-
leti menedzser, Papp Vargha 
Katalin vállalkozó, Stubendek 
László mérnök, polgármester, 
Mgr. Szénássy Tímea közgaz-
dász, Mgr. Tóth Ľudovít, dr. 
Varga Tamás jogász

A csoporttal kapcsolatos 
bővebb információ a www.4kn.
sk oldalon található.

(Befejezés az 1. oldalról)

A portugáliai világbaj-
nokságon járt komáromi 
kajakosokat fogadta a város 
vezetése. Az élménybeszá-
molón túl megkapták a szép 
eredményekért járó jutalmat.

A Kajak-Kenu Klubban 
találkozott Stubendek László 
polgármester és Keszegh Béla 

alpolgármester a hétvégi világ-
bajnokságról hazaérkező kaja-
kosokkal, edzőjükkel és a klub 
vezetésével.

Botek Ádám K2 500-as 
versenyben Gelle Péterrel a 
hatodik helyen ért célba. A 
Samuel Baláž, Vlček Erik, Tarr 
György és Gábor Jakubík ösz-

szeállítású négyesfogat ezres 
távon ezüstérmet nyert. Tarr 
és Vlček párosban az ötszázas 
távon is indult, ahol az ötödik 
helyen értek célba. A sportolók 
felkészítője Likér Péter edző 
volt.

A találkozón a komáro-
mi sportolók megkapták az 

ezüstéremmel járó jutalmat. 
Stubendek László polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy a kaja-
kosaink a legismertebb spor-
tolóink közé tartoznak, akik 
viszik a város jó hírnevét.

Keszegh Béla alpolgármes-
ter kitért arra, hogy a mostani 
világbajnokság egy sikeres 
szezon zárása is volt egyben, 
hiszen a sportolók jól szere-
peltek idén több versenyen 
is. Hangsúlyozta az egyesület 
szerepét is, amely megfelelő 
körülményeket teremt a si-
keres felkészüléshez. A Vág-
parti klub idén szervezte meg 
a 60. Komáromi Nagydíjat is, 
amelyre számos ismert spor-
toló érkezett hazai de mesz-
szi tájakról is. A kajakosok 
megmutatták érmeiket, s egy 
ajándékkal is készültek; a vá-
rost egy dedikált evezőlapáttal 
ajándékozták meg.
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Az ezüstfiúkat fogadta a város vezetése

– Fontos, hogy a mai fia-
talok is minél többet megtud-
janak az ilyen örökségekről. Ez 
a park egy jó kombinációja a 
kikapcsolódnak és a tartalmas 
szórakozásnak, helyi családok-
nak és turistáknak egyaránt. 
A széles régióban egy különle-
gesség – mondta el Stubendek 
László polgármester. 

A projekt, melynek tel-
jes költségvetése 2 874 016,9 
euró, támogatója az Interreg 
V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési Program. Az 
európai régiófejlesztési támo-
gatási alap ennek 85 százalékát 
fedezi, amihez jön 10 százalék 
állami hozzájárulás és 5 száza-
lék önrész. 

– Minden önkormányzat 
számára fontos, hogy gyarapo-
dó legyen a közösség. A kényel-
mesebb családalapításhoz és 
a neveléshez fontosak az ilyen 
parkok. Komáromban ezért is 
kapott kiemelt szerepet a ját-
szóterek építése ebben az évben, 

A KOMVak, Komárom 
város Víz- és Csatornaművei 
Rt. idei projektje keretében 
több alap- és középiskolában 
helyezett el vízadagoló auto-
matákat.

Céljuk ezzel egyrészt az 
volt, hogy biztosítsák a tanulók 
és a diákok kellő és rendszeres 
ivóvízellátását, valamint, hogy 
ösztönözzék a gyermekek és a 

fiatalok ivóvíz iránti viszonyát, 
hiszen a víz a legalapvetőbb 
innivaló, amely egyben elen-
gedhetetlen az emberi szerve-
zet számára.

A KOMVaK legutóbb a 
Šulek gimnázium felújított tor-
natermében adott át ivókutat, 
valamint az Ipari Szakközépis-
kola főbejáratánál is található 
egy ilyen berendezés.

Ivókútak a középiskolákban

A felvételen (balról jobbra) Ruman Patrik a KOMVaK 
igazgatója és Vetter János, a Komáromi Ipari Szakközépiskola 
igazgatója

Bemutatkozott a Függetlenek Komáromért csoport

Kilenc tematikus park épül a régióban
(Befejezés az 1. oldalról)

a jelentős költségvetési forrás 
mellett több külső – pályázati 
és szponzori – támogatás ér-
kezett, aminek köszönhetően 
fokozatosan újulnak meg a ko-
rábban elhanyagolt játszóterek, 
de újak is épülnek – tette hozzá 
Keszegh Béla alpolgármester. 

A tematikus parkok közül 
az ógyallai fog még idén ősz-
szel megépülni, a többi a hosz-
szabb közbeszerzési folyamat 
miatt jövő tavasszal készül el. 
Bővebb információ az egyes 
parkokról a www.cultplay.eu 
honlapon található.
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Egy újabb állandó kiállí-
tással gyarapodott városunk; 
a közelmúltban nyílt meg 
„A szovjet hadsereg a ko-
máromi várban“ című tárlat 
annak emlékére, hogy ötven 
évvel ezelőtt, 1968. augusztus 
21-én szállták meg a Varsói 
Szerződés csapatai az akkori 
Csehszlovákiát.

– Keserű emlékről van szó,  
ideiglenesen érkeztek, mégis 23 
éven át maradtak itt a szov-
jet katonák. Ez is Komárom 
történelmének része, és ezért 
megfelelő módon fel kell tárni, 
és meg kell emlékezni erről az 
időszakról is, hiszen még most 
is sok a bizonytalanság az itt 
állomásozot katonák számáról. 
Nem sok mindent tudtak róla 
az akkori komáromiak, hogy 
a katonák miként éltek: hiszen 
elzártan, egy belső világban, 
teljes kiszolgáltságban – saját 
óvodákkal, iskolákkal, üzle-
tekkel – éltek. Ennek ellenére 
voltak bizonyos élelmiszerek, 
amiket rendelniük kellett, ami-
ből kikövetkeztethetjük, hogy 
kb. 5-7 ezer között mozgott a 
szovjet katonák száma – nyi-
latkozta Keszegh Béla alpol-
gármester. 

Komárom legjelenősebb 
műemlékét, a várat, huszonhá-
rom éven át bitorolták a szovjet 
csapatok. Ezt az időszakot mu-

tatja be a tárlat, amely ezentúl 
állandó jelleggel látható a vár 
egykori laktanyájában.

– Be kell mutatni minden 
generációnak, hogy ne felejt-
sünk, mert ezt nem lehet elfe-
lejteni. Számunkra, akik ezt az 
időszakot fiatalon éltük át soká-
ig bennünk hagyott valami fájó 
nyomot. Mert belénk folytották 
a szabadságot – mondta el 
Gráfel Lajos, a Pro Castello 
Comaromiensis igazgatója.

A tárlatot az autentikus, 
gazdag történelmi múltú hely-
szín teszi még érdekesebbé. Az 
Öregvárban látta meg a napvi-
lágot V. Utószülött László kirá-
lyunk, és 1440-ben a magyar 
Szent Korona is töltött itt né-
hány napot. A Monarchia ide-
jén Európa egyik legnagyobb 
és legkorszerűbb erődrend-
szere részévé vált a komáromi 
vár. 

A szovjet megszállás idő-
szakában tiltott terület volt 
– a civil lakosság a közelébe 
sem mehetett. A megszállók 
példátlan pusztítást végeztek 
a felbecsülhetetlen értékű mű-
emlékben, amelyet 2003-tól, 
amióta a vár újra az önkor-
mányzat tulajdonába került, 
különböző pályázati források-
ból igyekszik – szakaszokban 
– felújítani a város.
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Folksuli a RÉV-ben
a Horsa Bandával 
és Méhes Katával

2018. szeptember 15., 15.00 óra
Népzene-oktatás, játszóház, 

gyermek táncház

Szovjetek a várban

Képeslap őrültek találkozója
Négy ország képeslapgyűjtői – magyarok, szlová-

kok, csehek és egy brit – találkoztak Komáromban. Az 
egésznapos rendezvény kiváló alkalmat kínált az ismer-
kedéshez, képeslap-cseréhez, és nem utolsósorban a város 
megismeréséhez.

A találkozó résztvevői a postcrossing internetes közös-
ség tagjai, akik – ahogy saját magukat nevezik – a képeslapok 
őrültjei, és akik a világhálónak köszönhetően az egész világot 
átívelő kapcsolathálozatot építettek ki, és hagyományos mó-
don képeslapokat postáznak egymásnak. A cél: minél több, 
minél érdekesebb, minél szebb képeslapra szert tenni..

A találkozó résztvevői tettek egy sétát Komárom központ-
jában, a helyi turisztikai információs irodában képeslapokat 
szereztek be, a nap fennmaradó részét pedig beszélgetve, cse-
rélgetve, egymás gyűjteményét átnézve, baráti hangulatban 
töltötték el kedvenceikkel – a képeslapokkal.
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Nemzeti ünnepünkön, 
augusztus huszadikán az ál-
lamalapító, Szent István ki-
rály lovasszobránál gyűltek 
össze a komáromi polgárok, 
hogy együtt emlékezzenek.

Az ünnepségen, – me-
lyet hagyományosan a Jókai 
Közművelődési és Múzeum 
Egyesület a Palatinus Polgári 
Társulással együtt rendezett – 
Keszegh Margit, az egyesület 
elnöke köszöntötte a megjelen-
teket: Molnár Imrét, a Pozso-
nyi Magyar Intézet igazgatóját, 
az ünnepség szónokát, a két 
város vezetőit, önkormányzati 
képviselőit, az egyházak kép-
viselőit, a Selye János Egyetem 
vezetőjét és az emlékező pol-
gárokat. Mint mondta, a Szent 
István-i örökség egyik fontos 
üzenete az, hogy csak hittel, 
alázattal, és kitartással lehet a  
közösség ügyét szolgálni.

Molnár Imre, az ünnepség 
szónoka beszédében arra fi-
gyelmeztetett, hogy csak akkor 
tudjuk a Szent István király ál-
tal ránk hagyott küldetést be-
végezni, ha tudunk válaszolni 
arra a kérdésre: Magyarok, ki 
népe vagytok?

A Kárpát-medence nem-
zeti szinű szalaggal díszített 
kenyerét Fazekas László refor-

mátus püspök és Simek Sán-
dor atya szentelte, áldotta meg. 
A kenyeret – melybe jelképe-
sen a nemzet erejét gyúrták 
bele – komáromi burgonyából, 
erdélyi sóból, zentai kovászból, 
lipóti lisztből és beregszászi 
forrásvízből Földes István 
pékmester és munkatársai ké-
szítették.

Az ünnepi műsorban 
Bruszi Tamara, Csóka Dá-
vid és Nagy Csomor István, 
a Selye János Gimnázium di-
ákjai, valamint Ficza István, a 
budapesti Örkény István Szín-
ház színművésze léptek fel. Ezt 
követően a kulturális, oktatási, 
egyházi és politikai szerve-
zetek képviselői helyezték el 

a kegyelet koszorúit, majd az 
ünnepség zárásaként az eucha-
risztia ünneplésére került sor a 
szent András Bazilikában.

Ezen a napon adták át a 
Külhoni Magyarságért Díjat 
is, melynek alapításáról egy 
2011-es magyarországi mi-
niszterelnöki rendelet döntött. 
Ennek értelmében a külhoni 
magyar közösségek érdekében 
a közéletben, az oktatásban, a 
kultúrában, a nemzet öröksé-
gének megőrzésében, az egy-
házi életben, a tudományban, 
a tömegtájékoztatásban, a gaz-
dasági önszerveződésben ki-
emelkedő tevékenységet végző 
magyarországi és külhoni sze-

mélyeknek és szervezeteknek a 
miniszterelnök évente tíz díjat 
adományoz.

A díjakat minden évben 
Szent István király ünnepe, au-
gusztus 20-a alkalmával adják 
át a Budapesten, az Országház-
ban. Az idén Semjén Zsolt és 
Potápi Árpád János, a Minisz-
terelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára adta át a 
díjakat, köztük Korpás Éva ko-
máromi népdalénekesnek, aki-
nek művészi pályáját ismerték 
el és a Szlovákiai Magyar Cser-
készszövetség képviselőinek. A  
méltatásban elhangzott, hogy 
a szervezet a felvidéki magyar-
ságot erősítő tevékenységükért 
kapta a díjat.

Magyarország Pozsonyi 
Nagykövetségén ugyancsak 
ezen a napon a Magyar Ér-
demrend tisztikeresztjével 
tüntették ki Juhász Györgyöt, 
a Selye János Egyetem rekto-
rát. Áder János, Magyarország 
köztársasági elnöke a felvidéki 
magyar felsőoktatás terüle-
tén végzett magas színvona-
lú munkája, valamint a helyi 
közéletben betöltött szerepe 
elismeréseként adományozta 
a kitüntetést az intézmény rek-
torának.

sz

Elismerés és kitüntetések Szent István ünnepén
Csak hittel, alázattal, és kitartással lehet a  közösség ügyét szolgálni

A Külhoni Magyarságért 
Díjjal kitüntetett Korpás Éva 
népdalénekes

Juhász Györgyöt, a 
Selye János Egyetem rek-
torát a Magyar Érdemrend 
tisztikeresztjével tüntették ki

Műfaji sokszínűséget, mi-
nőségi és egyúttal közönség-
csalogató előadásokat ígér 
a következő, 66. évadában 
a Komáromi Jókai Színház, 
hangzott el a Felvidék két 
magyar nyelvű színházának 
„idősebbikében“ megtartott 
évadnyitó társulati ülésen.

A 2018/19-es színházi 
évadban hat saját produkciót 
mutat be a komáromi társu-
lat – öt felnőtt előadást, és egy 
mesejátékot. A tervezett nagy-
színpadi bemutatók között 
igazi csemegék találhatók: A 
padlás, a Kabaré, vagy Molnár 
Ferenc Az üvegcipő című tra-
gikomédiája.

– Olyan produkciók ezek, 
melyek közönségbarát, színész-
barát és kritikusbarát alkotá-
sok. Megpróbáljuk ezeket az 
előadásokat úgy tervezni, hogy 
magas színvonalon tudjuk őket 
létrehozni – nyilatkozta Tóth 
Tibor igazgató

Az új színházi szezonban 
három előadást is koproduk-
cióban készít a komáromi te-
átrum.

– A meseelőadás, Szabó 
Attila Mátyás király króni-
káit a Soproni Petőfi Színház 
együttműködve készítjük. Ez 
annyit jelent, hogy miután itt 
eljátszottuk a bérletes előadá-
sokat, Sopronban is bérletes 
előadásban leszünk. Következő 
bemutatónk Paolo Genovese 
Teljesen idegenek című vígjá-
téka, amelyet a Székesfehérvári 
Vörösmarty Színházzal együtt 
készítjük – árulta el Fabó Má-
ria menedzser:

Az évad során több ven-
dégelőadásnak is tapsolhat 
a komáromi közönség, köztük 
a Budapesti Nemzeti Színház 
Fodrásznő című produkciójá-
nak és az egri Harlekin Szín-
ház Bambi történetét feldolgo-
zó bábjátékának.

pad

Évadnyitó a Jókai Színházban
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MEGEMLÉKEZÉS
Megtört szívvel emlékezem, szerető fe-

leségemre

HUTTER Máriára,
aki 2018. szeptember 5-én töltötte volna 
be 56. életévét és szeptember 12-én ünne-
pelte volna névnapját. A kegyetlen halál 2018. augusztus 2-án 
ragadta el mellőlem, emlékét és szeretetét örökké őrzöm szí-
vemben.

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy 
néma pillanatot.

Szerető férje, Robi

Hét év után végre megtört 
a jég, amikor Kováč Zoltán 
és Michal Jantošík edzőknek 
sikerült a lányok és fiúk idő-
sebb korosztályából össze-
állítaniuk egy-egy csapatot, 
akik sikeresen képviselték 
városunkat a Szlovák Tenisz 
Szövetség Nyugat-szlovákiai  
régiós versenyein.

Az ifjúsági csapatok sok-
éves rendszeres munkája az 
idén konkrét eredmények 
alakjában hozta meg gyümöl-
csét.  

A lányok csapata nagysze-
rűen mutatkozott be az első 
megmérettetésén, hiszen egy 
játszmát sem veszített, így a 
3. osztály első helyezettjeként 
egy kategóriával feljebb lépett 
a Nyugat-szlovákiai Tenisz 
Szövetség Bajnokságában.

A fiúk hátrányos helyzet-
ből indultak, mivel a legkisebb 
megengedett játékos létszám-
mal vettek részt a versenyen, 
így nem volt lehetőségük pót-
játékos beállítására, amire  pe-
dig szükség lett volna a mér-

kőzések során. Ennek ellenére 
a nyolc csapat közül a 2. helyen 
végeztek. 

Az idei tenisz szezon rend-
kívül sikeresnek mondható, 
hiszen azok a játékosok, akik 
a klubot képviselték, a további 
fejlődésükhöz szükséges ta-
pasztalatokra és önbizalomra 
is szert tettek.

Az idén a legkisebbek is 
bekapcsolódtak a versenyek. 
A tűzkeresztségen a június 9 
és 11. között, Léván megren-
dezett gyermek Davis Cup és 

Fed Cup tornán estek át. Mint 
a legalacsonyabb átlagos élet-
korral rendelkező csapatnak 
ugyan még nem sikerült helye-
zést elérniük, de tehetségüknek 
és hatalmas tenniakarásuknak 
köszönhetően a komáromi 
klub nagy ígéreteinek számí-
tanak.  

A Spartak TK idősebb 
diáklány csapata, amely a 
Nyugat-szlovákiai regionális 
bajnokság (nyolc résztvevő 
csapatattal) a III. - B osztály 
győztese: Gubík Amanda, 
Ódorová Emma, Daňková 
Karolína, Szabóová Emma, 
Stirberová Bianka, Zsideková 
Zoe, Győriová Simona, 
Valičeková Petra.

A Spartak TK idősebb fiú 
diák csapata, amely a Nyugat-
szlovákiai regionális bajnokság 
(nyolc résztvevő csapatattal) a 
II. - B osztály 2. helyezettje lett: 
Karasz Milan, Sádovský Adam, 
Kecskés Olivér, Őszi Olivér. 

A Gyermek Davis Cup baj-
nokságon induló 10 év alatti 
gyermekek fiú csapata: Keszegh 
Krisztián, Ódor Kristóf, Vida 
Richard és a leánycsapat tag-
jai: Fülöpová Hanna, Ódorová 
Chiara, Riszdorferová Sophia.

Igor Jarábek mérnök, 
a TK Spartak Komárom 

vezetőségi tagja

Remek teljesítményekkel 
kezdte az idei bajnoki idényt 
a KFC labdarúgó csapata a 2. 
ligában. Az első, majd a har-
madik forduló után a táblá-
zat élén állt, majd most a he-
tedikben újra az élre ugrott. 
A lila-fehérek eddigi mérlege 
5 győzelem és 2 döntetlen, 
ami a táblázatban 17 pontot 
ér.

Érdekességként hat az 
összehasonlítás az előzó őszi 
szezonnal, amikor annak vé-
gén 16 ponttal állt újonc csa-
patunk a táblázat utolsó előtti 
helyén. Nagy volt az elkese-
redés, sokan temették már az 
alig kiharcolt második ligát. A 
klubvezetésnek lépnie kellett. 
Olejník edző szerződtetése 
szerencsés húzásnak bizo-
nyult. A rátermett szakvezető a 
tavaszi hadjáratban „gatyába“ 
rázta a csapatot. A lila-fehérek 
megindultak felfelé a lejtőn és 
meg sem álltak a kitűnőnek 
mondható végső  hatodik he-
lyig. Ilyen sikeres menetelésről 
a legoptimistább szurkolók 
sem mertek álmodni. 

És a sikersorozat tovább 
folytatódik. A tavaszi és az 
eddigi őszi fordulót összevet-
ve a KFC csapata több mint 
húsz mérkőzésen nem szen-
vedett vereséget. Az idei őszi 
bajnokságot egy 5:1-es hazai 

győzelemmel kezdte csapa-
tunk Liptószentmiklós csapa-
tával szemben, amelyiknek ez 
volt az eddigi egyetlen vere-
sége, és jelenleg már a táblá-
zat harmadik helyén áll. Majd 
így folytatódott a pontgyártás: 
Bártfán 0:0, idehaza Ligetfa-
lu ellenében 2:0-ás győzelem, 
Máriatölgyesen 3:1 arányú 
győzelem. Besztercebánya 
csapata az ötödik fordulóban 
nálunk még az „autóbuszát” is 
betólta kapuja elé, felborult a 
pálya, de sikerült kibekkelniük 
a 0:0-át. A tavaly még extra-
ligás Eperjes csapatát ottho-
nában győzte le csapatunk 
2:1-re. A hazai 7. forduló nagy 

csatának igérkezett. A táblázat 
listavezetője, Szakolca csapata 
vendégszerepelt Komárom-
ban. A mi viszonyainkra meg-
lepően sok, rekordlétszámú, 
1431 szurkoló várta az össze-
csapást. Senki sem csalódott, 
magas színvonalú, nagyon jó 
mérkőzést láthatott a nagy-
érdemű, és négy gólt. A 30. 
percben úgynevezett les miatt 
egy gólunkat nem adta meg a 
bíró. / A videórol visszajátszott 
képek bizonyítottak, hogy 
a sípmester tévedett./ A 42. 
percben Domonkos révén gól-
lá érett az egyik hazai támadás, 
1:0.  A második félidőben még 
három gólt láthattak a nézők. 

Rövid szünetekkel büntetők-
ből egyet-egyet mindkét olda-
lon. A hazait Matič értékesí-
tette. A három bajnoki pontot 
biztosító találat a 73. percben 
érkezett Mészáros András ré-
vén. A komáromi csapat meg-
érdemelten, 3:1 arányban győ-
zött és visszatért a táblázat első 
helyére.

Közvetlenül lapzártánk 
előtt kaptuk a hírt, hogy csapa-
tunk a 8. fordulóban, az ötödik 
helyen tanyázó Poprád ottho-
nában 2:0 arányban győzött és 
továbra is a táblázat élén áll.

Keresztényi Gábor
Karol Scholtz felvétele 

Hét forduló után a táblázat élén

A Komáromi Spartak Tenisz Klub életében 2018 a pozitív változások éve

A Spartak Tenisz Klub diáklány csapata

Újszülöttek
Ilon Emma Izabella, Imely; Majer Gergő, Komárom; Burianová 

Jázmin, Csilizradvány; Hamranová Rebeka, Komárom; Molnár 
Hanna, Szalka; Németh Áron, Komárom; Ravasz József, Gúta; Rigó 
Alex, Keszegfalva; Benke Elemér Kristofer, Izsa; Dolník Dániel, 
Bátorkeszi; Szabó Benetek, Kamocsa; Asztalos Linda, Gúta; Laka-
tos Evangelina, Komárom; Siliga Dóra, Komárom; Boráros Michal, 
Komárom; Cselédka Tamás, Helemba; Šánta Tibor, Lekér; Schmidt 
Tomáš, Hetény; Bitter Marcus, Ógyalla; Lengyel Chriss, Szentpéter; 
Gőgh René, Gúta; Jakab Viktória, Dunaradvány; Krepelková Sofia, 
Marcelháza; Filipčík Emma, Marcelháza; Paál Olivér Péter, Komá-
rom; Rafaelová Sofia, Bálvány; Lakatoš Viktor, Ógyalla; Danázs 
Dániel, Dunamocs; Baranyai Viktor, Udvard; Dikáczová Izabel, Ér-
sekújvár; Prítomský Ladislav, Ógyalla; Nagy Zsombor, Csicsó; Garai 
Sabián és Garai Flórián, Tany; Dorozlai Marcall, Lakszakállas; Kacz 
Jázmin, Komárom; Fodor Zalán, Ebed; Madarász Lia, Bátorkeszi; Bá-
lint Lara, Komárom

Házasságot kötöttek
Kartali Csaba és Kustyán Orsolya; Bakulár Adrián és Moravčíková 

Annamária; Árgyusi Áron és Varga Beáta; Hrabovsky Ondrej és 
Bandová Klaudia; Rimovský Tomáš mérnök és Kováčová Denisa; 
Péter Gabriel és Oláh Tímea; Beke Július és Korberová Anita; Jančár 
Jaroslav és Šmídová Natália; Manuel Karl Lutz és Vasas Margita; Tót 
Michal és Kvasnovská Žaneta; Gabriel Peter és Szenczi Júlia; Győri 
Attila és Durmeková Helga

Elhunytak
A 94 éves Kövér Ilona, Marcelháza; a 45 éves PhDr. Rozsár 

Virágh Soňa, Komárom; a 87 éves Holderich Karol, Komárom; a 79 
éves Hír László, Lakszakállas; a 77 éves Lévai Elek, Hetény; a 87 éves 
Hanó Zsófia, Komárom; a 74 éves Ollé László, Gúta; a 75 éves Pálin-
kás Štefan, Szentpéter; a 96 éves Páleník Klára, Komárom; a 82 éves 
Juhász Árpád, Komárom; a 70 éves JUDr. Divéky Ján; a 69 éves Vanko 
Ladislav, Bálvány; a 67 éves Bokrosová Terézia, Gyulamajor; a 80 éves 
Harsányi István, Komárom; a 74 éves Telekesová Regina, Gúta; 92 
éves Lančaričová Jolana, Komárom; a 72 éves Anyalai Florián, Ko-
márom; a 64 éves Juhász János, Komárom; a 79 éves Tóth János, Ko-
márom; a 95 éves Skákalová Mária, Komárom; a 77 éves Kiss Endre, 
Bátorkeszi; a 88 éves Balogh Margit, Gúta; az 57 éves Lévárdy Róbert, 
Pat; a 90 éves Sabová Judita, Komárom; a 81 éves Garaiová Helena, 
Perbete; a 74 éves Szabó Julianna, Madar; a 71 éves Gál František, If-
júságfalva; a 61 éves Mészárosová Hana, Komárom; az 58 éves Salma 
Éva, Kolozsnéma 

Köszönetnyilvánítás
Mély fájdalommal a szívünkben mon-

dunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak 
és ismerősöknek, akik elkísérték utolsó útjára 
a komáromi római-katolikus temetőbe 2018. 
augusztus 22-én a szerető édesanyát, nagy-
mamát és testvért

özv. SKÁKALA Róbertné
szül. Karakas Mária

aki 95 éves korában távozott közülünk.
Köszönjük a virágokat, koszorúkat és köszönetet mon-

dunk mindazoknak, akik gondoltak rá ezen a szomorú na-
pon. Külön köszönjük Stehlíková Ružena doktornő áldozatos 
munkáját.

A gyászoló család 

l Pedikűr címre is (önnél otthon). 
Tel.: 0908/761 373.
l REKOM & EvyTom– lakások 
teljeskőrű felújítása. Tel.: 0905/450 
570, 0948/622 051.
l Eladó 12 áras kert a harcsási ker-
tes övezetben. Építkezési engedéllyel 
rendelkező beton alap faház építésé-
re. Gyümölcsfák, füvesített terület, 
biztonságos környék. Ára 15 ezer 
euró. Tel.: 0915 343 149.
l Kútfúrás. Tel.: 0948/424 805.
l Sírkövek tisztítása, sírfelira-

tok 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 régisége-
ket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikke-
ket. Állandó ügyfeleinknek hűség-
kártyát biztosítunk. Kérésére házhoz 
megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás 
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. Tel.: 
0915 389 405.  



2018. szeptember 12. 5

Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame
Vám kontajnerovú prepravu 

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

za legálnu skládku)

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

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

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE 
KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

Ručná AuToumyváReň za trhoviskom

KÉZI AuTómoSó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

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

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

0903 887 980

Komáromi Orgonaesték 
a Szent András Bazilikában

2018. szeptember 23., vasárnap, 19.00 

ANDREAS LIEBIG, Svájc
2018. október 7., vasárnap, 19.00 

SzABó IMRE, Szlovákia
A belépés díjtalan!

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is! 
www.tvkomarno.sk, www.youtube.com/mstvkn, www.facebook.com

Énekelni jó!
A komáromi Csemadok helyi szervezete és a VMK mellett 

39. éve működő CONCORDIA VEGYES KAR
a 2018/19-es kórusévben szeretettel várja a jó hangú, 

énekelni szerető fiatalokat, hölgyeket és urakat. 
Kóruspróbák minden hétfőn 18 és 21óra között 
a komáromi zeneiskola hangversenytermében.

Telekomunikációs cég

munkatársat keres
reklamáció kezelés és megrendelés pozícióba

Elvárások: jó kommunikációs képesség, számítógépes ismeretek

Fizetés: 240 000 – 300 000 Ft
Belépés azonnal

Telefón: +3630/4842893
mail: tomas.kovalinka@alfasale.cz

Dél-Komáromban, 
a koppánymonostori Fenyvesben 

659 m2-es telken, 
126 m2-es összkomfortos lakóház díszkerttel 

és 18 m2-es tárolóval.
Irányár: 102 000 euró

Érdeklődni: 36/06-30-3401180

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma
Nyitrai Állami Levéltár Komáromi Fioklevéltára

A víz szerepe a történelemben
Szakszimpózium

2018. szeptember 26-án és 27-én
Duna Menti Múzeum, Komárom, Nádor u. 13 

Zavítajte do reštaurácie hotela Panoráma,
ktorá je prispôsobená na celoročné organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, svadieb, 

rodinných osláv, pracovných stretnutí a pod. Prijímame objednávky aj na studené misy.
Hotelový bar s celodennou obsluhou ponúka široký sortiment alkoholických a nealkoholických nápojov. 

V letných mesiacoch si určite vychutnáte posedenie na hotelovej terase.

Ponúkame denne aj menu 
vo forme švédskych stolov 

a samozrejme vám ponúkame 
chutné jedlá 

aj počas víkendu

otvorená je denne: 8.00 – 20.00

Eladó!

Európai Kulturális 
Örökség Napjai

Szeretettel várjuk az érdeklődőket 
a Komáromi Öregvár és Újvár megtekintésére 

az alábbi időpontokban

szeptember 15.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 és 16.00 órakor

szeptember 16.
11.00, 14.00 és 16.00 órakor

A belépés ingyenes

Komárom városa, a Pro Castello Comaromiensi 
és a Komáromi Regionális Művelődési Központ

szeretettel vár minden érdeklődőt az 

„Az élet a fecskefészkekben“
című állandó kiállítás megnyitójára

A tárlat anyaga, Fedora Gabčan fotográfiái a komáromi Limes 
Galéria ajándéka. A tárlat megnyitójára az Európai Kulturális 
Örökség Napjai rendezvénysorozat keretében kerül sor szep-
tember 15-én 14.00 órai kezdettel a Komáromi Újvár felújított 
kaszárnyaépületében.

A Szlovákiai Méhészek Országos Szervezete szeretettel vár 
minden érdeklődőt a

vI. Komáromi mézfesztiválra,
amelyet szeptember 15-én, szombaton tartanak 

a Komáromi városi Sportcsarnokban. 
A rendezvény reggel nyolc órakor nyitja meg kapuit, a progra-
mok délután négy óráig tartanak. A szervezők fesztivál prog-
ramját úgy állították össze, hogy a méhészeti termékek bemuta-
tásával minél több ismeretet adjanak át e szép hivatásról.

A Duna Menti Múzeum Nádor utcai főépületében 

szeptember 13-án, csütörtök délután négy órakor
A meredek folyópart – a legjobb hely az életre

címmel természettudományi kiállítás nyílik, amely novem-
ber végéig tekinthető meg. Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak a szervezők.

I. Világháborús Centenáriumi Kerékpáros Teljesítménytúra
2018. szeptember 22., szombat

Indulás 10 órakor: Dél-Komárom, Szabadság tér (27 km-es táv)
Jelentkezés és továbi információk a www.endreszcsoport.hu oldalon


