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Alapítva 1849-ben

A Magyar Közösség Párt-
ja komáromi helyi szervezete 
sajtótájékoztatón mutatta be 
polgármester- és tizennégy 
képviselőjelöltjét, valamint  
választási programjuk alap-
elveit.

– Átgondolt, megvalósítható 
célokkal szeretnénk jobbá, élhe-
tőbbé tenni városunkat, amihez 
megvan bennünk a szükséges 
elszántság, a megfelelő tudás 
és a kellő elkötelezettség. Olyan 
korszerű, ám a szellemi és épí-
tett örökségére vigyázó, élhető 
várost szeretnénk a polgárokkal  
karöltve építeni, ahol jól és ké-
nyelmesen érezzük magunkat, 
amire büszkék lehetünk, és 
olyan közösséget, amely gya-
rapodik, épül és virágzik – vá-
zolta fel a párt önkormányzati 
választási programját Kocúr 
László, a helyi szervezet elnö-
ke.

Az MKP komáromi csapa-
ténak prioritásai között találjuk 
töbek közt a munkahelyterem-

tést, a városban rejlő idegenfor-
galmi lehetőségek kiaknázását, 
a helyi utak rendbehozatalát, 
a parkolórendszer polgár- és 
vállalkozóbarátibbá tételét, a 
városi hulladékgazdálkosás 
megreformálását, a volt Klap-
ka téri rendelőintézet épületé-

nek felújítását és önköltséges 
működtetését. 

– Születésemtől kezdve a 
városban élek, ismerem an-
nak minden gondját-baját és 
örömét. Példaképem városunk 
legendás hírű egykori polgár-
mestere, Alapy Gáspár, aki 

minden tőle telhetőt megtett 
Komáromért, s életét is áldozta 
a városért. Mi, komáromiak vi-
lágbajnokok vagyunk az elodá-
zott lehetőségekben. Fordítani 
szeretnék ezen az áldatlan hely-
zeten. Közösen reményteljes, új 

Tettre készen a komáromi MKP csapata

(Folytatás a 2. oldalon)

A Komáromi Református Egyházközség
temploma megépítésének 230 évfordulója alkalmából

2018. szeptember 30-án
10 órai kezdettel ünnepi istentiszteletet tart,

melynek keretében a komáromi Szekeresgazdák Hagyományőrző 
Egyesület emléktáblájának leleplezésére és a templom előtti járdán 
található Reformáció 500 köztéri emlékkő átadására is sor kerül. Igét 
hirdet Főtiszteletű GÉRESI Róbert püspökhelyettes. Szerepel a komá-
romi CONCORDIA Vegyeskar.

Ez a Híd párt listáján in-
duló tagok, illetve pártonkí-
vüli függetlenek választási 
programjának három alap-
pillére, melyet sajtótájékoz-
tatón ismertetett a tizenöt 
fős csapat vezetője, Héder 
Ágnes. 

Szavai szerint kiemelten 
fontosnak tartják a munka-
helyteremtést, ennek érdeké-
ben hathatósan támogatják 
majd a kis- és középvállalko-
zókat. Fokozatosan megvaló-
sítják a városi rezsiköltségek 
csökkentését, ennek érdeké-
ben felülvizsgálják a szolgál-
tatási szerződéseket. Terveik 
között szerepel a városi in-
tézmények üzemeltetési és 
hőgazdálkodási költségeinek 
optimizálása is. Újra bevezet-
nék a helyi lakosok számára a 
kedvezményeket biztosító Hű-
ségkártyát. 

– Nem feledkezünk meg 
az idősekről sem, őket többek 
közt kedvezményes ebéd és 
szociális taxi bevezetésével tá-
mogatnánk. Gondolnunk kell a 
fogyatékkal élőkre is, itt jegyez-

ném meg, hogy csapatunknak 
van olyan tagja, aki évek óta 
fogyatékkal élő emberekkel dol-
gozik – mondta Héder Ágnes 
polgármester-jelölt.

Kiemelt vállalásnak tekin-
tik Komárom idegenforgalmá-
nak fejlesztését, kitörési pont 
lehet a vízi, a kerékpáros és a 
lovas turizmus. 

– Merjük kimondani, le-
gyünk fürdőváros, olyan für-
dőváros, mely a bel- és külföldi 
turistákat egyaránt vonzza. 
Ehhez persze színvonalas szol-
gáltatások kellenek, ami csak a 
kis- és középvállalkozások be-
vonásával működhet – hang-
súlyozta Héder Ágnes.

Hitelek helyett állami pén-
zekből és pályázati összegek-
ből folytatni kívánják az utak 
és járdák felújítását, parkoló-
helyek létesítését és azok op-
timális kihasználását. Évente 
két új játszóteret létesítenének, 
míg a többit folyamatosan fel-
újítanák. A komáromi ivóvizet, 
mint a komáromi polgárok 
legnagyobb természeti kincsét, 
megőriznék és megóvnák.

Gazdaság, polgárok és közbiztonság, 
illetve infrastruktúra

Kiss Péntek József halálára
A napokban újabb nagy 

veszteség érte nem csak Ko-
máromot, hanem a felvidéki 
magyar kultúra egészét is: 
hatvanhat évesen váratlanul  
befejezte életét Kiss Péntek 
József, a Jókai Színház egykori 
igazgatója, a magyar gimnázi-
um GIMISz Diákszínpadának, 
és az Ipari Szakközépiskola 
VISZTA dramakörének  rendezője; a hazai magyar színi kul-
túra jövendő képviselőinek, az utánpótlásnak lelkes nevelője, 
aki írásaival is jelen volt sajtónkban.

Kiss Péntek József életművét a külső szemlélő talán a szín-
padra állított művek sokaságában, a képzéseken elhangzott 
szakmaisága, a fiatalokkal eltöltött több száz  próba hasznában 
látja. E statisztikailag is kimutatható adatok mögött ott volt  
azonban az ő mélységes hite a színi kultúra ember-jobbító ha-
tásában, a közösséget szolgáló munka szépségében.

Az utóbbi időben tudtuk, hogy élete legnagyobb küzdel-
mét vívja gyógyulásáért, de a rá jellemző derülátással tekintett 
a jövőbe. Öt nappal műtéte után azonban nem tudott új erőre 
kapni gyengülő szíve, mi pedig dermedten vesszük tudomá-
sul: ismét kevesebbek lettünk egy mindnyájunkért munkálko-
dó egyéniséggel. Pihenj békében, Kiss Péntek József!

Batta György

Szeptember 16-a és 22-e 
között tartották Európa-szer-
te a Mobilitás hetét, melynek 
célja, a környezetbarát közle-
kedés népszerűsítése. Számos 
esemény és kedvezmény vár-
ta a lakosokat Komáromban 
is. A városban több fejlesztés 
is folyamatban van, ami ezt 
a célt szolgálja. A bringások 
nagy tömegben vonultak fel, 
közösen járták be a várost. 

Szeptember 18-án, kedden 
este hat órától indult kerékpá-
ros felvonulás a Klapka térről. 
A kerékpáros megmozdulások 
immáron jó pár éves történe-
lemre tekintenek vissza váro-
sunkban, melyek közül a Csár-
da-túra és a Piko-bike Maraton 

emelkedik ki talán a legin-
kább. Az elmúlt évben pedig 
rendszeresen megszervezésre 
került a kerékpáros felvonulás, 
melynek Bujna Zoltán képvi-
selő az ötletgazdája. Az elmúlt 
években javaslatára több mint 
20 helyen új kerékpártartók 
kerültek kihelyezésre, újabb 
projektek készültek el, ame-
lyekkel pályázni tud a város a 
további kerékpárút bővítésre. 

A városban több fejlesztés 
és pályázat is kötődik a tömeg-
közlekedéshez is, tette hozzá 
Keszegh Béla alpolgármester. 
A központi buszpályaudvar 
külső része tavaly volt felújít-
va pályázati forrásból, 93 ezer 
eurós összköltséggel nemcsak 

Felvonultak a bringások, több fejlesztés segíti a mobilitást

szebb, de gazdaságosabban 
működő is lett az épület. Idén 
sikeresen pályázott Észak- és 
Dél-Komárom, aminek kö-
szönhetően modern és kör-
nyezetbarát buszjárat indul, 
és a pályaudvar fejlesztése is 

folytatódik. A pályázat teljes 
összege 999 780 euró, amely-
ből 85 százalék uniós támoga-
tás (ERDF), 10 százalék állami 
társfinanszírozás és 5 százalék 
városi önrész. A nyertes pá-
lyázatnak köszönhetően egy 
elektromos autóbusz fog üze-
melni a két komáromi busz-
pályaudvar közt, amelyeket 
belül is felújítanak és akadály-
mentessé tesznek. A köztes 
állomásokat rendbe rakják és 
GPS alapú okos panelek se-
gítik a tájékozódást, amihez 
mobil applikáció is társul. A 
külső terület is megújul, a jár-
daszigetek feletti részt cserélik, 
új padok és kukák biztosítják a 
buszra várakozók kényelmét. 
Az északi pályaudvarra szánt 
keret a projektben 214 570 
euró.

vh

Szeptember közepére befe-
jeződött a belváros egyik meg-
határozó utcájának a felújítása. 
A munkálatok a felületen kívül 
a közműhálózatot is érintették 
több helyen, balesetveszélyes 
állapotokat sikerült felszámol-
ni. Ezzel az utcával zárult a 15 
utca felújítását érintő nagy út-
felújítási program. 

Három hónapig tartott 
a Jókai utca felújítása, mivel 
a munka nem csak a felüle-
tet, de a közműhálózatokat is 
érintette. A javítás része volt a 
csatornarendszer, a gázvezeték 
és a villanybekötések is. Néhol 
az út alatt található veszélyes 
üregeket kellett megoldani, 

Befejeződött a Jókai utca felújítása

(Folytatás a 2. oldalon)
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jövőt tudunk építeni mindazok 
számára, akik Komáromban 
képzelik el a további boldogu-
lásukat – fogalmazott Knirs 
Imre, a párt polgármesterje-
löltje.

A sajtótájékoztatón el-
hangzott, hogy a magyar 
párt leendő önkormányzati 
képviselői nemcsak az MKP-
tagokkal, hanem további szak-
emberekkel is együtt szeret-
nének működni. Knirs Imre 
polgármesterjelölt az MKP-s 
jelöltek előnyeként említette, 
hogy tiszta a kezük és a lelkiis-

meretük, hiszen semmi közük 
sincs a város eladósításához és 
a gyanús ügyletekhez.

A választási program to-
vábbi részleteit Králik Róbert, 
a városi hivatal korábbi szóvi-
vője ismertette. Mint elmond-
ta szorgalmazni fogják a tu-
dás alapú, innovatív területen 
tevékenykedő munkaadók 
letelepedését városunkban. 
Javítanának a városi hivatal és 
a városi intézmények műkö-
désén.

A képviselő-jelölt fájó 
jelenségnek nevezte a hulla-
déktárolók környékén folyó 

guberálást, aminek a vissza-
szorítása érdekében is lépése-
ket tennének. Korszerűsítenék 
a város honlapját, s javítanának 
a polgárokkal és a média kép-
viselőivel folytatandó kommu-
nikáció terén

A 2. számú választókör-
zet jelöltjei: Brinzik László, 
gyógyszerész; Gajdos Jenő, 
minőségvizsgáló műszaki 
szakember; Less Károly ta-
nár, képviselő; Marcinkó Ad-
rián közgazdász, vállalkozó; 
Szalay Károly építészmérnök, 
nyugdíjas vállalkozó; MUDr. 
Valacsai Ferenc gyermek-

orvos, gyermekkardiológus. 
A 3. számú választókörzet 
jelöltjei: Baross János hiva-
tásos zenész; Bauer Ildikó 
kultúrmenedzser,  borszak-
értő; Ertl Péter, töltőállomás 
alkalmazottja, autóiskolai ok-
tató; Fazekas Tímea fotográ-
fus, publicista; Hajabács Má-
ria vendéglátóipari vállalkozó; 
Nagy György mezőgazdász, 
kereskedelmi igazgató; Knirs 
Imre közgazdász, vállalkozó; 
Králik Róbert tanár, újságíró, 
médiamenedzser.

mkp

(Befejezés az 1. oldalról)
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A Selye János Gimnázium 
a 2017/2018-as tanév tanul-
mányi versenyeinek kiérté-
kelésekor a nyitrai kerület 96 
középiskolája között ismét 
az 1. helyen végzett (harma-
dik egymást követő tanévben 
megszakítás nélkül), a sport-
versenyek összesítésekor pe-
dig a 2. lett.

Annál is örömtelibb ez 
az eredmény, mert az évek 
múltán egyre magabiztosabb 
előnnyel tudjuk magunk mögé 
utasítani a nálunk nagyobb 
létszámú gimnáziumokat, és 
kiváló diákjaink ezáltal az 
anyanyelvi oktatás fontosságát, 
szükségességét is bizonyítják.

A tanulmányi versenyek 
közül a legtöbb esetben a ke-
rületi forduló élmezőnyébe 
tartozunk, és az utóbbi évek-
ben már a sportversenyeken is 
csak a nyitrai sportgimnázium 
tanulói tudnak több pontot 
gyűjteni az összesítéskor.

Az elért eredményekért 
köszönet illeti minden diá-
kunkat, a szülőket, akik hoz-
zánk íratták gyermekeiket, és a 
felkészítő tanárokat!

Iskolánk 560 tanulója a 
tanév folyamán számtalan 
tantárgyi és sportversenyen 
ért el kiemelkedően szép ered-
ményeket az elmúlt tanévben 
is. Sportolóink közül országos 
döntőben szerepelt fiú röplab-
dacsapatunk, amely a kerületi 
1. helyezés után az országos 
bajnokságon is majdnem do-
bogóra állhatott, végül a 4. 
helyet megszerezve. A lányok 
kosárlabdában a kerületi baj-
nokságon az 1., az országoson 
pedig a 8. helyen végeztek. 
Asztaliteniszező lányaink a 
járási győzelem után a kerü-
leti fordulóból is dobogós, 3. 
helyezéssel tértek haza. Egyéni 
atlétáink a kerületi döntőkben 
12 dobogós helyet szereztek. A 
nem hivatalos versenyek sorá-
ból kiemelkedik a Komárom-
Komárno futóverseny, ahol 
ebben a tanévben is nagyon 

sok tanulónk állt rajthoz, az 
életkoruknak megfelelő kate-
góriájában.

A humán irányú tantár-
gyak vonalán szavalóink közül 
öten is dobogós helyen végez-
tek a Tompa Mihály szavaló-
verseny országos döntőjén, 
ahol egy 1., két 2. és két 3. he-
lyet szereztek. Hasonló siker 
született a Szép magyar beszéd 
versenyben, ahol az országos 
döntőben két 2. helyet sze-
reztek diákjaink. Az Implom 
József helyesírási verseny or-
szágos döntőjében szintén az 
1., és 3. helyen végeztek diák-
jaink, amit a kárpát-medencei 
döntőben 3. és 5. helyezések 
követtek. A szlovák nyelvi ver-
senyek között az Ismerd meg 
a szlovák nyelvet verseny ke-
rületi döntőjéről ezüstsávos 
minősítéssel érkezett haza egy 
tanulónk. Igazi büszkeséggel 
tölt el mindannyiunkat, hogy 
egy diákunk a szlovák taní-
tási nyelvű iskolák diákjait 
megelőzve 1. helyen végzett a 
Hviezdoslavov Kubín szavaló-
verseny kerületi fordulójában, 
így első olyan tanuló volt, aki 
magyar tanítási nyelvű iskolá-
ból jutott el az országos dön-
tőbe. A Dobré slovo – Jó szó 
szavalóversenyen tanulóink 1. 
és 2. díjat szereztek az orszá-
gos döntőben. Az idegen nyel-
vi olimpiákon angol nyelvből 
kerületi 3., német nyelvből 
kerületi 2. és 3. helyezéseket 

gyűjtöttek, míg spanyol nyelv-
ből a kerületi 1. hely után az 
országos döntőn is 1. helyezést 
ért el egy tanulónk.

A reál jellegű tantárgyak 
versenyeiben diákjaink hagyo-
mányosan jól szerepelnek. Ma-
tematikából az olimpia kerüle-
ti fordulójában, 3 kategóriában 
két 1. helyet, valamint egy-egy 
2. és 3. helyet is szereztek diák-
jaink. A legmagasabb kategó-
ria versenyében kiváló kerüle-
ti eredményeik alapján ketten 
jutottak el az országos döntő-
be, ahol egyikük eredményes 
megoldó lett. Nyolcévfolyamos 
„kisgimiseink” az alapiskolá-
sok 9. évfolyamának kategóri-
ájában is az 1. helyen végeztek 
a kerületi fordulóban, majd 
ezt követően egy tanulónk a 
Pitagorasz verseny pozsonyi 
országos döntőjén is képvisel-
te iskolánkat.

Fizikából négy kerületi 1. 
hely született, - tehát az összes 
kategória versenyét a mi diák-
jaink nyerték! Az A kategória 
országos döntőben szereplő 
négy tanulónk is méltó mó-
don helytállt: hárman lettek a 
döntő eredményes megoldói. 
Az informatika területén is 
kiemelkedő eredmények szü-
lettek az iBobor, Infoprog és 
Zenit informatikai versenyek 
különböző szintű fordulóiban.

A felsoroltakon kívül már 
nem maradt idő és hely a spor-
tolók további járási és kerületi 

sikereinek, sem pedig az egyéb 
nem hivatalos tantárgyi ver-
senyek győzteseinek méltatá-
sára, pedig ezeken a további 
versenyeken legalább még  
ennyi szép eredmény és siker 
született. Ismerve tanulóink 
tehetségét és iskolánk tanárai-
nak munkáját, őszintén bízom 
benne, hogy ez a folyamat a 
következő években is hasonló-
an folytatódik majd.

Az iskolánk mellett műkö-
dő Király püspök Alapítvány-
nak köszönhetően az elmúlt 
tanévben is számos tanulónk 
részesült tanulmányi ösztön-
díjban. Az év egyik kiemelke-
dően fontos eseményeként a 
megyei közgyűlés megszavaz-
ta iskolánk számára az épület 
felújításához szükséges 1,8 
millió euró értékű támogatást, 
így remélhetően néhány éven 
belül megvalósulhat az épület 
teljes rekonstrukciója. 

A gimnáziumban folyó 
mindennapi, sokrétű szakmai 
munka feltételeinek biztosítá-
sában nagy segítségemre van-
nak az igazgatóhelyettesek: Dr. 
Édes Erzsébet és Fonód Tibor. 
Nekik köszönhetően sikerült 
elérni, hogy iskolánkban zök-
kenőmentesen zajlik az ok-
tatás, illetve a régebbi papír 
alapú ügyintézés helyett egyre 
nagyobb mértékben használ-
juk ki az elektronikus rendsze-
rek nyújtotta lehetőségeket.

Andruskó Imre, igazgató

A Selye János Gimnázium ismét 
a kerület legeredményesebb középiskolája lett

Bennégtek a házban
A Komáromhoz tartozó Kavára, a töltés mellett fekvő égő 

házhoz riasztották a tűzoltókat. A tüzet a szomszédok fedezték 
fel, az ott lakó apát és fiát azonban nem látták kint. A tűz megfé-
kezése után két holttestre bukkantak a tűzoltók. A tűz keletkezé-
sének okát még vizsgálják.Az áramellátás nélküli szobában gyer-
tyák voltak, ezekkel világítottak, de találtak cigarettacsikkeket is. 
Erőszakos cselekményre utaló jeleket nem találtak, a szolgálati 
kutya sem talált erre utaló nyomokat. A két férfi néhány évvel 
ezelőtt költözött be a házba. Hogy mi lehetett a tűz oka, melyben 
ilyen tragikus halált haltak, azt a szakértők még vizsgálják.

Ahogy esik, úgy puffan – Rudolf Péterrel
Ismét megszervezik a népszerű televíziós sorozat által inspirált 
improvizációs játékot a RÉV Magyar Kultúra Házában 2018. 
október 3-án. Játékmester: Majorfalvi Bálint. Játszanak: Rudolf 
Péter, Nagy László, Szabó Viktor, Gubík Ági, Olasz István. Elő-
vételes jegyek kaphatók a RÉVben,  10 és 15 óra között.

Bokroson alkottak a képzőművészek
A nemzetközi Bokros festészeti szimpóziumon készí-

tett művekből nyílt kiállítás a komáromi Újvár „Lőporos“ 
termében. Idén 21 művész alkotott a 4. Bokros szimpóziu-
mon: Magyarország és Szlovákia mellett Mexikóból, Iránból, 
Svájcból, Franciaországból és Írországból érkeztek művészek 
a Bokros-tanyára. T. Nagy Katalin művészettörténész szerint 
az idei tárlatot a műfaji változatosság jellemzi. Dolán György 
szervezésében a rendszerváltás után több mint két évtizeden 
át a szomszédos Pathon zajlott a SYMPAT szimpózium.

ami még a korábbi beszakadt 
pincékből maradt. 

A formai és közlekedé-
si megoldások, amelyek-
hez a műemlékvédelem és a 
közlekedésrendészet ragasz-
kodott eltérő véleményeket 
szültek a lakosok körében, de 
az utca mára biztonságosab-
bá vált, elég hely van a járdá-
kon a gyalogosoknak és a régi 
macskakő is felszínre került. A 
parkolóhelyek száma az egyik 
részen a járda szélesítése mi-
att csökkent, a másik oldalon 
viszont új helyek lettek kiala-
kítva. 

– Az elmúlt pár évben több 
mint 7 kilométer útszakaszt 
és közel 5 kilométernyi járdát 
újítottunk fel, részben hitelből, 
részben saját városi forrásból. 
Ilyen mértékű felújításra koráb-
ban nem volt példa, így akad-
tak olyan dolgok is, amik gon-
dot okoztak. Ha viszont most 
végigmegyünk az Eötvös, vagy 
a Király püspök utcán, egy Ko-
máromhoz méltó állapot fogad, 
a belváros romos parkolóját 
is sikerült végre rendbe tenni. 
A korábbi időszak lemaradá-
sa után végre sikerült tempót 
váltani, hiszen Komárom nem 
kátyúzást, hanem felújított 
utakat és járdákat érdemel – 
fogalmazott Stubendek László 
polgármester. 

A felújítási folyamat 15 ut-
cát érintett, ahol néhány eset-

ben a járdák is a felújítás része 
voltak. A folyamat hatására 
néhány utcában felújították 
a gáz- és vízvezetékeket is, de 
a közvilágítás is érintve volt. 
Sok esetben hatalmas ürege-
ket tárt fel a munkafolyamat, 
így a balesetveszélyes állapotot 
sikerült időben eltávolítani. 
Az új utcákban a közlekedési 
rend felújítása is megvalósult a 
rendőrség előírásai szerint.

A felújítás beszállítói hitel 
formájában valósult meg, ami 
több más városban sikeresen 
alkalmazott modell. A város 
nagyon előnyös, alacsony fix 
kamatokat harcolt ki, és a 10 
éves időszakra vonatkozik a 
garancia is, így ezzel a város 
jelentősen spórolhat a kiadási 
oldalon. A város adósságter-
helése még ezzel a fejlesztéssel 
is jelenleg alacsonyabb, mint 
négy évvel korábban, a 2014-es 
19,3 százalékos szintről 2018-
ra 12,63 százalékra, 2019-ben 
pedig 9 százalékra csökken. 

A járdák városi forrásból 
újulnak meg harmadik éve, 
amire fél milliós összeget köl-
tött a város. Több helyen ele-
gánsabb térköves megoldást 
alkalmazva, de új aszfaltot 
kapott a temető melletti járda-
szakasz, a Gazda utca mindkét 
oldala, vagy a Bauringoknál 
egy nagyobb szakasz is. A fel-
újítás során az akadálymente-
sítés is megvalósult. 

vh

Befejeződött a Jókai utca felújítása
(Befejezés az 1. oldalról)
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A Ľudovít Jaroslav Šulek 
Gimnázium pedagógusainak 
és diákjainak sokéves álma vált 
valóra szeptember harmadi-
kán: birtokukba vehették kor-
szerű tornatermüket. Ondrej 
Gajdáč, igazgató a megnyitó 
ünnepségen elmondta:

– Hosszan tartó, nehéz fo-
lyamat volt. A cél, a szándék, 
hogy végre megépüljön itt egy 
korszerű tornaterem, legalább 
50 évvel ezelőtt megfogalmazó-
dott. Már több pályázati munka 
is elkészült, ám végül, pénzhi-
ány miatt, nem valósult meg a 
tornaterem felújítása. Emellett 
nagyon nehézkes körülmények 
között zajlott most az építkezés, 
hiszen egy 3 és fél méterszer 3 
és fél méter nagyságú nyíláson, 
üregen át kellett megvalósítani 
a feladatot. Nagy segítségünk-
re volt Milan Belica, a Nyitra 
megyei Önkormányzat elnöke, 
aki az elmúlt évtizedben sok 
mindent megtett a tornate-
remért, és segítő kezet nyújtott 
Vladimír Matejička parlamenti 
képviselő is, aki iskolánk diákja 
volt annak idején. Több minisz-
ter és a kormányfő is járt már 
itt és támogatta ügyünket, mi-
vel ők is látták, hogy a komá-
romi járásban, sőt, talán még 
szélesebb körben is, itt vannak 
a legmostohább körülmények a 

tornaoktatásra. Támogatásunk 
tehát volt, már csak az időnek 
kellett megérnie. A régi torna-
terem épületének nagy részét 
lebontották. Falaiból azonban 
három megmaradt. A tízszer 20 
méteres tornateremből 18-szor 
30 méter területű tornatermet 
csináltunk. A megmaradt há-
rom fal egyfajta emlék, a régi 
tornatermet idézi. Az épület 
valójában, 90 százalékban tel-
jesen új. Az alagsorban van 
négy új, szociális helyiségekkel 
ellátott öltöző, tornatanári ka-
binet, kazánház, klímarend-

szer. Az építkezés teljes összege 
valamivel meghaladta az egy-
millió eurót, ami nem kevés 
pénz. Ez a beruházás az elmúlt 
évek legnagyobb invesztíciója 
városunkban.

Segítő kezet nyújtott a 
gimnázium fenntartója, a 
Nyitra megyei önkormányzat, 
hiszen a kerület költségveté-
séből biztosították az építke-
zés költségeit. Milan Belica, a 
Nyitra megyei Önkormányzat 
elnöke eképpen fogalmazott:

– Tíz év telt el azóta, hogy 
a megyei önkormányzat, vala-

mint a képviselők ígéretet tettek 
arra, hogy valamennyi jelentős 
oktatási intézménynek modern 
tornatermet biztosít. Ez a cél 
lassan, folyamatosan megvaló-
sul, és örülök, hogy létrejött ez a 
csodálatos projekt. Nem csupán 
a külső a fontos, hanem az is, 
hogy a fiatalok sportolhatnak, 
tornázhatnak. Erre nagy szük-
ség van, mivel olyan zaklatott, 
globalizált világban élünk, 
melyben a fiatalok gyakran in-
kább a számítógép előtt ülnek, 
ahelyett, hogy mozognának.

Batta György

Új tornaterem szolgálja a diákokat

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata. Balról jobbra: Vladimír Matejička parlamenti 
képviselő, Milan Belica, Nyitra Megyei Önkormányzat elnöke és Ondrej Gajdáč, igazgató.

TUMBALALAIKA
Nógrádi Gergely főkántor koncertje Komáromban

2018. szeptember 30. vasárnap 14 óra
A világszerte ünnepelt főkántor egyedülállóan sokszínű 

műsora kétségkívül az esztendő egyik legizgalmasabb pro-
dukciója. A jiddis daloktól „zsidó Broadway” komponistái-
nak leghíresebb musicalslágereiig számos zenei műfajt felvo-
nultató corssover koncerten Teszter Nelli kísér zongorán.

Nógrádi Gergely főkántor, a Frankel Leó úti zsinagóga fő-
kántora generációja kiemelkedő tehetséggel megáldott képvise-
lője, aki az elmúlt években négy kontinensen adott koncerteket, 
rendkívüli sikerrel. 2015-ben Európa elsőszámú kántorhangjá-
nak választották az angliai Leedsben tartott kántor-világtalál-
kozón. A floridai Palm Beachen 2016-ban megkapta a Zsidó 
Pavarotti címet, 2017-ben Washingtonban A Magyar Kultúra 
és Művészet Tiszteletbeli Nagykövete kitüntetésben részesítet-
ték. 2018 tavaszán Flown Flag capitoliumi elismerést kapott 
Michael S. Lee amerikai szenátortól.

Teszter Nelli zongoraművész 1979-ben született Kárpátal-
ján, Beregszászon. A Zádor Dezső Állami Zeneművészeti Szak-
középiskola elvégzése után 1997-ben Magyarországra költözött. 
Zongoratanári tevékenységét a Liszt Ferenc Zeneművészeti Fő-
iskolán folytatott tanulmányai mellett párhuzamosan végezte. 
2003 óta Budapesten él, Magyar Táncművészeti Egyetem vezető 
korrepetítora, népszerű koncertező művész, boldog családanya-
ként neveli kétéves kisfiát férjével, Kurucz Ákos rabbijelölttel.

A Vértes Agorája rajzpá-
lyázatot hirdet Antoine de 
Saint-Exupery: A kis herceg 
(fordította: Rónay György) 
című meseregény olvasásélmé-
nyének feldolgozására általános 
iskolás, alsó és felső tagozatos 
gyermekek részvételével. A pá-
lyázatra szomori és gyermelyi; 
várgesztesi és vértessomlói; 
héregi és tarjáni; észak-komáro-
mi és szárligeti általános iskolá-
sok rajzait várjuk.

A pályázatban rajzolják meg 
a könyv illusztrációjától elsza-
kadva a történet által előhívott 
gondolatokat, álmokat, az igazi 
szeretetet, a hiányzó kapcsola-
tokat, az összetartozást, a ba-
rátságot és mindent, ami öröm 
és fájdalom lehet a saját megfo-
galmazásukban és saját forma-
nyelvükkel.

A pályázatra A/4-es méretű, 

szabadon választott technikával 
készült rajzokat várunk, amelyen 
a jobb alsó sarokban szerepeljen 
az alkotó neve, iskolája, osztálya, 
a felkészítő tanár neve.

A rajzokat fixálva kérjük 
beadni! A beérkezett képekből 
zsűri választja ki a díjazottakat. 
A képekből kiállítást rendezünk 
A kis herceg című mesebalett 
bemutatójához kapcsolódva 
2018. október 13-án a Komáro-
mi Városi Művelődési Központ-
ban, az észak-komáromi gyer-
mekek részvételével.

A rajzok beérkezési határ-
ideje: 2018. szeptember 30.

Beadás helyszíne: a Komáro-
mi Városi Művelődési Központ. 
A díjazottakat külön értesítjük, 
jelenlétükre számítunk! Kapcso-
lat: Kammerlohr-Kováts László, 
36-30-417-6444, kammerlohr@
avertesagoraja.hu. 

Komáromi bokszoló lett a világbajnok
A városunkbeli Németh László nem mindennapi sikert 

ért el a Párkányban megrendezett profi ökölvívó világbaj-
nokságon: világbajnok lett, s egyben országos bajnok is. A 28 
éves sportoló tizenhárom éve öklöz, magyarországi ellenfelét 
10 menetben, pontozással győzte le. Németh László erőssége 
a jó erőnlét és technika, ütései pontosak és erősek. 

Jól csak a szívével lát az ember…
Rajzpályázat az alapiskolás diákok számára

Felavatták Egressy Béni zeneszerző, író, színész, 
a híres Klapka-induló szerzőjének egészalakos szobrát

Nagy János szobrászmű-
vész alkotása, amely a várhoz 
vezető út tőszomszédságá-
ban, egy újonnan kialakított 
téren áll, közadakozásból va-
lósult meg.

– Egressy Béni egy össze-
tett ember volt – katona, költő, 
zenész, karmester, színész. Ti-
pikusan egyet ebből kiragadni 
nem lehet, mert akkor a többit 
elhagyom. A monumentális 
szobroknak az a lényege, hogy 
egy lényeges dolgot ki kell emel-
ni, és arra tenni a hangsúlyt. 
Itt ezt nem lehetett megoldani, 
mert, ahogy említettem akkor 
kimarad a többi – nyilatkozta 
Nagy János, szobrászművész:

A gyűjtést hét évvel ezelőtt, 
néhai Szénássy Zoltán tanár és 
író javaslatára indította el a 
Jókai Közművelődési és Mú-
zeum Egyesület, majd további 
polgári társulások csatlakoztak 
a kezdeményezéshez.  Végül 
közel 10 ezer euró gyűlt össze 
az Egressy-szobor javára.

– Nagyon jó az együttmű-
ködésünk a Jókai Egyesülettel.  
Egy jelentős összegű támogatás 
felbátorított bennünket egy na-
gyobb, egészalakos szobor meg-
valósításához. Mi, öregdiák-
ok, erőt éreztünk magunkban 
arra, hogy ezt megvalósítsuk. 
Egyre inkább hittünk abban, 
hogy ez a szobor kell nekünk, 
komáromiaknak – mondta el 
Langschadl István gimnáziu-
mi öregdiák.

Egressy Béni Klapka- vagy 
más néven Komáromi induló-
ja a város himnuszává vált. A 
zeneszerző szobrát a polgári 
társulások a városnak adomá-
nyozták.

– A város egy gyönyörű al-
kotással gazdagodott. Egressy 
Béni egy olyan személy, aki 
naponta Komáromban a műve 
által elénk idéződik. A Klapka-
induló itt született Komárom-
ban, ez Komárom város him-
nusza – mondta el Stubendek 
László, polgármester:

A Jókai Közművelődési és 
Múzeum Egyesület idén már 
hatodik alkalommal rendezi 
meg a Magyar Népmese Nap-
ját 2018. október 1-jén, hétfőn 
a Kossuth téren.

Egyesületünk hatodik alka-
lommal fordul a város magyar 
tannyelvű óvodáihoz, iskoláihoz 
azzal a kéréssel, hogy egy közös, 
egyazon időpontban zajló, me-
séléssel ünnepeljük meg a Ma-
gyar Népmese Napját.  

Ezúton kérjük, hogy in-
tézményükben a város magyar 
tannyelvű óvodáival egy időben, 
2018. október 1-én a délutáni 
pihenő előtt olvassák el a gyere-
keknek Benedek Elek egyik tet-
szőlegesen kiválasztott meséjét 
és az idei Mátyás király-emlékév 
tiszteletére egy Mátyás királyról 
szóló mesét.

Kérjük továbbá, hogy a vá-
ros magyar tannyelvű iskoláiban 
2018. október 1-jén a délelőtt 
folyamán olvassák fel az iskola 
hangosbemondóján keresztül 
vagy olvassák el más formában 
közösen Benedek Elek egyik 

tetszőlegesen kiválasztott mesé-
jét és egy Mátyás királyról szóló 
mesét az idei Mátyás király-em-
lékév tiszteletére.

A népmese ünnepe délután 
16.00 órakor a Kossuth téren 
folytatódik, ahová szeretettel 
várunk minden kedves érdeklő-
dőt, gyereket, felnőttet egyaránt. 
Rossz idő esetén a Csemadok 
székházba - Kossuth tér 3. - vár-
juk az érdeklődőket. 

A műsorban  a Jókai Mór 
Magyar Tannyelvű Alapiskola 
tanulóinak előadását láthatjuk.

Kérjük a gyerekeket, hozza-
nak magukkal egy mesét ábrá-
zoló sajátkezű rajzot. A rajzok 
készítői közül a Kossuth téren 
majd kisorsoljuk azokat, akik 
könyvjutalomban részesülnek és 
a rajzok közül kerül kiválasztás-
ra a jövő évi mesenap plakátja 
is. Az idei plakát Németh Laura  
rajza alapján készült.

Mindenkit szeretettel vá-
runk!

Dr. Keszegh Margit
A Jókai Közművelődési és 
Múzeum Egyesület elnöke

Egressy Béni a szabadság-
harc idején, 1849 júniusától 
főhadnagyként ott volt a ko-
máromi vár védői közt, ahol a 
helyőrség zenekarának igazga-
tójaként, és a hadisajtó, a Ko-
máromi Lapok szerkesztője-

ként is tevékenykedett. Korai 
– mindössze 37 éves korában 
bekövetkezett – haláláig 47 ze-
neművet írt, magyarra fordí-
tott több mint 50 színdarabot 
és 19 operaszöveget.

pad

Október elsején a Kossuth téren 
a Magyar Népmese Napja 
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Újszülöttek
Svanczár Zoé, Komárom; Gőcze Tamara, Komárom; Pázmány 

Sofia Lilla, Komárom; Károlyi Kyra, Vágfüzes; Polerecký Tibor, Gúta; 
Rozsár Eszter, Komárom; Madarász Alexandra, Dunamocs; Kovács 
Liza, Nagymegyer; Cseh Csilla, Vadas; Palušková Emilly, Naszvad; 
Poláková Jázmin, Marcelháza; Antal Emily, Komárom; Smida Ta-
más, Ebed; Bartalová Klaudia, Besenyő; Illés Gál, Komárom; Hoffer 
Zara, Keszegfalva; Bodoki Léna, Komárom; Deči Norbert, Érsekúj-
vár; Virág Jázmin, Gúta; Bartalos Kálmán Tibor, Gúta; Kovács Lola, 
Komárom; Oláh Áron, Gúta; Mátyus Médi, Naszvad; Kováčová 
Tifany, Ógyalla; Čičman Jakub, Zsitvafödémes; Buganyova Maja, 
Perbete; Ševčíková Viktória, Imely; Fabuľová Sofia, Ógyalla

Házasságot kötöttek
Gubó Roman és Urbáneková Karin; Lőrincz Zoltán és Pin-

tér Erika; Marosi Péter és Vida Réka; Ryšavý Zoltán és Baráth 
Kinga; Madarász Alexander és Tanková Sandra; Babor Michal és 
Riszdorfer Silvia; Bakulár Silvester és Bajcsi Alexandra; Holczhei 
Attila és Szendi Erzsébet; Hozlinger Ladislav és Rybárová Veronika; 
Petruš Jozef és Matúšová Lucia

Elhunytak
Az 57 éves Tanka Ján, Martos; a 90 éves Tovaryšová Žofia, Ko-

márom; a 71 éves Forró Irén, Gúta; a 80 éves Lévai László, Gúta; a 
80 éves Szi Ferenc, Gúta; a 92 éves Karešová Adrien, Komárom; a 65 
éves Kukola Ernő, Dunamocs; az 50 éves Volesko Peter, Komárom; 
a 80 éves özv. Nagy Cecília, Komárom; a 88 éves Kršteníková Estera, 
Komárom; a 81 éves Forró Irén, Gúta; a 73 éves Lengyel Magdaléna, 
Komárom; a 81 éves Nováková Helena, Komárom; a 73 éves Miklós 
Barnabáš, Gúta; a 78 éves Szenkó Erzsébet, Komárom; a 93 éves 
Paluk István, Komárom; a 71 éves Petrovics Ferenc, Komárom; a 
68 éves Bielik Štefan, Komárom; a 78 éves Vasas Katalin, Búcs; a 87 
éves Štefanková Anna, Marcelháza, a 77 éves Kürti Lajos, Gúta; a 83 
éves Kucsa László, Komárom; a 72 éves Baráth Tibor, Keszegfalva  

MEGEMLÉKEZÉS
„Lelked remélem békére talált,
S Te már a menyből vigyázol majd Ránk!
Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
Rád örökké-örökké emlékezünk!“

Fájó szívvel emlékezünk október 1-én 
halálának 8. évfordulóján

CZANIK Károlyra, Komárom.
Akik ismerték és szerették emlékezzenek rá ezen a szo-

morú évfordulón.
Emlékét örökké őrző felesége, gyermekei és családja 

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk halálának 2. évfordulóján a sze-
retett fiunkra, testvérre és unokára

TAKÁCS Patrikra
aki hirtelen távozott szerettei köréből.

Emlékét örökké őrző családja 

MEGEMLÉKEZÉS
„Az élet csendesen megy tovább,
de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át.“
Fájó szívvel emlékezünk szeptember 25-én 

id. RUMI Istvánra
Komárom

halálának 3. évfordulóján.
Felesége, lánya, fia, menye 

és unokái Peti, Karolína, Natália

l Pedikűr címre is (önnél ott-
hon). Tel.: 0908/761 373.
l REKOM & EvyTom– laká-
sok teljeskőrű felújítása. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Eladó 12 áras kert a harcsási 
kertes övezetben. Építkezési en-
gedéllyel rendelkező beton alap 
faház építésére. Gyümölcsfák, 
füvesített terület, biztonságos 
környék. Ára 15 ezer euró. Tel.: 
0915 343 149.
l Kútfúrás. Tel.: 0948/424 805.
l Sírkövek tisztítása, sírfel-

iratok 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 felvásáro-
lunk régiségeket, aranyat, ezüs-
töt, műszaki cikkeket. Állandó 
ügyfeleinknek hűségkártyát biz-
tosítunk. Kérésére házhoz me-
gyünk, hétvégén is. Nyitvatartás 
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. 
Tel.: 0915 389 405.  

A fájdalom szót nem lehet fokozni
Tíz év után ismét gyászba borult 

testem, lelkem. Most nem anyát sira-
tok, hanem GYERMEKET, a 45 éves 
Szonja lányomat. Égbe kiáltó!

Virágh Szonja 1973. február 15-én 
Komáromban látta meg a napvilágot. 
Szerető családi légkörben nevelkedett.

Szonja szép, okos, értelmes, fogé-
kony gyermek volt. Szeretett rajzolni, 
zongorázni. Az alapiskola elvégzése 
után a komáromi magyar gimnáziumban tanult, de a sors finto-
ra miatt az érsekújvári gimnáziumban fejezte be tanulmányait. 
Rendkívüli jó nyelvérzéke volt, amit édesapjától örökölt, de sze-
rette a könyveket, az irodalmat és a matematikát is.

Szonja kitűnő bizonyítvánnyal a zsebében jelentkezett a 
pozsonyi Komensky Egyetem Bölcsész Karára, angol-spanyol 
szakra. A remekül sikerült felvételi után teljesült álma, és 1991-
től 1996-ig az egyetem lépcsőit koptatta. Tanulmányai befejez-
tével mégsem választotta az egyetemi katedrát, hanem visszajött 
szülővárosába, hogy itt oktasson. Mivel abban az időben a ma-
gyar gimnáziumokban még nem volt engedélyezve a spanyol 
nyelv oktatása, így a szlovák tanítási nyelvű Šulek Gimnázium-
ban helyezkedett el. Végtelen szorgalommal, lelkiismeretesen 
végezte munkáját. Neki köszönhetően terjedt el városunkban a 
spanyol nyelv oktatása.

A 21. század több csalódást is hozott Szonja számára. Az 
önhibáján kívüli vesztések kikezdték lelkét. Kevesebb mosoly 
jelent meg arcán. A komor felhők 2009-ben távoztak lelkéből, 
amikor életet adott egyszem fiának, Máténak. Ettől kezdve csak 
a családjának és munkájának élt. Kisfia volt mindene! Szerette 
volna felnevelni, még sok mindenre megtanítani. Nagyon bán-
totta, hogy „különös“ gyermekét sem az óvodában, sem az isko-
lában nem tudták elfogadni, megérteni. Ez még jobban emész-
tette, s kikezdte lelkét, törékeny termetét. S ekkor kopogtatott, 
szavaival élve „korunk pestise „ a rák, és végzett vele 11 hónap 
után,  2018. szeptember 4-én.

Mérhetetlen nagy űr maradt utána, főleg a kilencedik évé-
ben járó Máté fia lelkében és szerető családja szívében.

Egriné T. Szonja

A komáromi VK Spartak 
UJS férfi röplabda csapata 
az előző bajnoki évadban az 
első ligából kiharcolta a fel-
jutást  az országos élvonalba, 
az Extraligába.

A kimondottan fiatal, 
hazai játékosokra épülő csa-
patsiker nagy „durranás“ volt 
a röplabda berkekben, de a 
klubvezetésnek mégis mé-
lyenszántó gondokat okozott. 
Ugyanis, ahhoz hogy felelős-
ségteljesen leadják a nevezést 
az extraligába, egyértelműen 
erősítésekre volt szükség. Az 
első liga és az extraliga között 
komoly tudásbeli különbség 
van, és ezt nagyon jól látta a 
klubvezetés. Az erősítéseknek, 
és a bajnokságban való részvé-
telnek komoly anyagi vonzata 
van. Nem könnyen, de meg-
született a döntés. A csapat 
felveszi a harcot az élvonalban. 
Ferencz László klubelnök a 
nyári kapcsolatok kereséséről, 
és a csapatfelkészüléséről nyi-
latkozott lapunknak.

– A határ mindkét oldalán, 
de főleg a komáromi vállalko-
zók között kerestük a támoga-
tókat és hazudnék, ha azt mon-
danám, hogy teljes a siker, de 
még vannak bizonyos lehetősé-
gek, ezért optimisták vagyunk. 
A csapatkeretünk 14 játékosból 
áll, ebből 10 tagja volt a tavalyi 
első ligás csapatunknak, Négy 

tapasztalt játékost sikerült le-
igazolnunk blokkoló, feljátszó 
és univerzális posztokra. Nagy 
szükség van rájuk, nem is ol-
csók, de hogy belevágjunk a 
bajnokságba, ezt a lépést meg 
kellett tennünk. A nyári fel-
készülés során Robin Pělucha 
edző vezetése alatt volt egy 
jól sikerült edzőtáborozásunk 
Skalkán, ahol 26 játékos vett 
részt, köztük az első ligás csa-
patunk tagjai is.  A kicsik pedig 
Kovácspatakon edzőtáboroztak 
Jobbágy Lajos vezetésével. A 
felkészülés további szakaszá-
ban tornákon szerepelt felnőtt 
csapatunk, főleg magyarországi 
együttesekkel mérkőztünk meg 
oda-vissza alapon. Nemrégiben 
mi is rendeztünk idehaza egy 
tornát két magyarországi, és 

két szlovákiai csapat részvéte-
lével. A VI. Belatti Kupán így 
alakult a sorrend: 1.Komárom, 
2. Dunaújváros, 3. Eperjes, 4. 
Győr.

Az Extraliga, 1. liga, és a 
többi ifibajnokság versenyei 
mellett továbbra is a fő szem-
pont maradt az utánpótlás 
nevelés? 

– Minden bajnoki soroza-
tunkat azért indítjuk, hogy az 
utánpótlásnak legyen majd hol 
folytatnia, hogy legyen számuk-
ra jövőkép. A klubban 150 spor-
toló szerepel a különböző szintű 
bajnokságokban, ott vagyunk 
az ország röplabda térképén, 
az ifjúság számára motivációt 
nyújtunk, és ami nagyon fontos 
kiszolgáljuk a szurkolóinkat. 
A legkisebbeknél van MIDI és 

MINI bajnokság, tavaly már 11 
alapiskola nevezett be Komá-
rom és környékéről  az 1-4. év-
folyamok versengésébe, amelyik 
egy nagy döntővel zárult. Ezt a 
trendet szeretnénk folytatni, 
még több iskolát bevonni, röp-
labdás hagyományt teremteni.

Az extraligás csapatunk 
első bajnoki mérkőzését ide-
genben, Zólyomban játssza, 
idehaza Kassa ellenében szep-
tember 29-én mutatkozik be. 
A klubelnök kéri a röplabdát 
kedvelő közönséget, hogy mi-
nél nagyobb létszámban buz-
dítsák csapatunkat, a tehető-
sebb vállalkozókat pedig arra, 
hogy lehetőségeikhez mérten 
anyagilag is támogassák a klu-
bot. 

Keresztényi Gábor

Szeptember 28-án volt tíz 
éve, hogy Tarics János színész, 
rendező, zenei vezető visszaadta 
lelkét a Teremtőjének. Egészen 
haláláig a színház és a magyar 
kultúra szerelmese volt. 1953-
tól volt a komáromi Magyar Te-
rületi Színház (MATESZ) tagja. 
Tíz évig működött színészként, 
és évekig a színház rendezője 
volt. Játszott zongorán, gitáron, 
hegedűn, harmonikán, nagybő-
gőn, a muzsika szerelmeseként 
sokáig a színház zenei vezetője 
is volt. 

1985-ben vonult nyugdíjba. 
Gyakorlatilag szinte mindent 
csinált ez alatt az időszak alatt a 
színházban. Kulisszásként kezd-
te, de ügyelőként és gyártásveze-
tőként is dolgozott. Ügyelőként 
ismerte meg Lőrincz Margit 

színésznőt, a MATESZ alapí-
tó tagját, aki később a felesége 
lett, s aki az idén ünnepelte szép 
életjubileumát, 85. születésnap-
ját. Kisebb szerepeket játszott a 
komáromi Teátrum Polgári Tár-
sulás által bemutatott színházi 
előadásokban is.  

Önzetlen segítője volt az 
amatőr színjátszó mozgalom-
nak, számos fiatal tehetséget 
indított el a színészi és zenei pá-
lyán, többször szerepelt a Cse-
madok színjátszó csoportjával, 
mint rendező, a Jókai Napokon.

Hosszú éveken át konferan-
sziéja, zongoristája és rendezője 
volt a komáromi Nyugdíja-
sok klubja műsorainak – még 
80 évesen is. Komoly szellemi 
örökséget hagyott ránk.

sz

Tarics János és Lőrincz Margit Bródy Sándor A tanítónő 
című darabjában, 1955-ben. Rendező: Lendvay Ferenc.

Tíz éve a mennyei színpadon

 A röplabda klub vezetése döntött:
A komáromi csapat indul az Extraligában!



2018. szeptember 26. 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. 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

Osztályozzuk a hulladékot!
Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja, hogy a háztartási 
hulladék összetevőinek (papír, műanyag palackok, üveg, kerti 
hulladék) szelektív gyűjtése a családi házas övezetekben a kö-
vetkező időpontokban folytatódik:

2018 szeptember 24. – szeptember 28. között 
(FIGYELEM! Csak a kerti hulladékot rakja ki!)

2018 október 08. – október 12. között 
(papír, műanyag palackok, üveg, kerti hulladék)

2018 október 22. – október 26. között 
(FIGYELEM! Csak a kerti hulladékot rakja ki!)

A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a megadott idő-
szakokban 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 osztá-
lyozott hulladékkal telt zsákokat a Clean City Kft. más-más jár-
művei szállítják el. A zsákokat a megadott időpontoktól eltérő 
időpontokban közterületre kihelyezni tilos!
Fontos tudnivalók: Háztartásonként maximum 4 + 1 zsák 
igényelhető havonta (a kihelyezett zsákok mennyiségétől füg-
gően). Komárom Város 2016/9-es számú általános érvényű 
rendelete alapján a kerti hulladékot elsődlegesen komposztálni 
kell a kerti hulladék keletkezésének helyszinén! A komposztált 
kerti hulladék 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, 
szombaton 8.00-12.00, hétfőn és vasárnap zárva)
Információk: Komáromi Városi Hivatal, Városüzemeltetési 
osztály, tel.: 035/28 51 362. A szállítási időpontok megtalálhatók 
a város honlapján is (www.komarno.sk).

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

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!

A szlovákiai Magyar Pedagógusok szövetségének 
sajtóközleménye

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. értesíti a pályázókat, hogy 
az OTP Bank 2018. szeptember 17 - től megkezdi a „Szülőföl-
dön magyarul“ nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és tanesz-
köz támogatás átutalását a jogosult pályázók számlájára. 

2018-ban az óvodás, alap- és középiskolás tanulók 70,00 eu-
rós nevelési, oktatási, valamint tankönyv-és taneszköz támoga-
tásban részesülnek, az egyetemisták pedig 10,00 eurós hallgatói 
támogatást kapnak.

Azok a sikeres pályázók, akik nem rendelkeznek számlá-
val az OTP Bank valamelyik hazai fiókjában, 2018. szeptember 
17-től december 31-ig készpénzben vehetik át a támogatást az 
OTP Bank bármelyik hazai telephelyén. 

A TEÁTRUM, színházi polgári társulás és a 
Komáromi Városi Művelődési Központ bemutatja

A cigánytábor az égbe megy
című musicalt.

2018. szeptember 28., 19,00
Tiszti pavilon szabadtéri színpada

Jegyárak: elővételben 8,-, helyszínen:10,- E
Jegyelővétel: VMK pénztár: tel:  035 7713550, 0905 892 579, 

Teátrum: 035 7710707

Szeptember elején 
rendezték a PIKO-BIKE 
MARATON-t, melynek ren-
dezője a C. K. PIKO-BIKE 
kerépkáros klub tagjaival 
együtt ezúttal is a PIKO-
BIKE kerékpárüzlet és 
síkölcsönző volt.

A résztvevők három kü-
lönböző táv közül választ-
hattak: a 47 km-es ROAD és 
az 57 km-es RACE pálya az 
útikerékpárosokat, az 50 km-
es MTB pálya pedig a terep-
bringásokat szolgálta. Az idén 
is külön kategóriájuk volt a 
fekvőbringásoknak. A bicik-

lisszezont búcsúztató rendez-
vény rajtja és célja hagyomá-
nyosan az Apáli étterem volt, 
ahonnan 196 résztvevő indult 
útnak és öszesen 9854 kilo-
métert tekertek le. A legjob-
bakat minden korcsoportban 
oklevéllel és éremmel, míg az 
abszolút győzteseket kupák-
kal jutalmazták. A legidősebb 
résztvevő a 81 éves Csaplár 
Árpád, aki a korcsoportjában 
másodikként végzett, a legfia-
talabb pedig a nyolc esztendős 
Gergely Zsófia volt. A jól si-
került rendezvény tombolával 
zárult.                                  -kk-

7. PIKO-BIKe MARATON

Diploma kiegészítő tanári képzés indul 
a selye János egyetemen

A Selye János Egyetem azoknak a diplomásoknak a 
jelentkezését várja 2018. szeptember 30-ig, akik  egyete-
mi diplomával (Mgr., Ing.) rendelkeznek, de a pedagógi-
ai képesítésnek híján vannak. Számukra a közoktatásban 
való részvételhez elengedhetetlen a pedagógiai képesítés 
(doplňujúce pedagogické štúdium) megszerzése.

Célunk, hogy hozzásegítsük a szakembereket ahhoz, 
hogy módjuk legyen szaktantárgyakat oktatni e képzés 
elvégzése után. Az alábbi tárgyakban szerezhetnek tanári 
kompetenciát: közgazdaság és menedzsment, teológia, bi-
ológia, kémia, informatika, matematika, magyar nyelv és 
irodalom, szlovák nyelv és irodalom, angol nyelv és iroda-
lom, német nyelv és irodalom, pedagógia, történelem.
Bővebb információt a SJE Tanárképző Kar oldalán találhat-
nak: http://pf.ujs.sk/sk/uvodna-strana/6060-informacie-
o-doplnujucom-pedagogickom-studiu-pre-akademicky-
rok-2018-2019.html


