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Alapítva 1849-ben

Hálaadó, ünnepi is-
tentiszteletet tartottak a 
városunkbeli református 
templomban, arra emlékez-
ve, hogy éppen 230 esztende-
je épült meg ez a csodálatos 
imádság háza. Az ünnepi 
istentiszteleten egyben lelep-
lezték a szekeresgazdák em-
léktábláját és a Jókai utcán 
található emlékkövet, kültéri 
installációt is.

Fazekas László, a Szlová-
kiai Református Keresztyén 
Egyház püspöke felidézte a 
30 évvel ezelőtti ünnepséget 
is, amikor a templom meg-
építésének 200. évfordulóját 
ünnepelték, ám a kommunista 
pártvezetés megtiltotta, hogy 
a komáromi vegyeskar eléne-
kelje Händel Messiás című 
oratóriumából a Halleluját. A 

tiltás ellenére mégis megtették, 
megtelt a templom hívekkel, 
így a fenyegetés, majd a ké-
sőbbi büntetés ellenére még-
iscsak elhangzott a zenemű. 
Most, három évtized elteltével, 
a Stubendek István karnagy 
vezette Concordia vegyes kar 
ismét elénekelte a Halleluját.

A hálaadó istentiszteleten 
Géresi Róbert püspökhelyettes 
hirdetett igét. Mint fogalma-
zott, hálát adunk az isteni sze-
retetnek, amely az évszázadok 
viharaiban is megőrizte ezt a 
közösséget. Köszönetet mon-
dunk azoknak az embereknek 
is, akik, megvalósítva az isteni 
akaratot, megépítették a temp-
lomot. Hálát adunk a múltért, 
de a jelenért is, hiszen ez a né-
pes gyülekezet ma is a jövőbe 
tekint, ma is építkezik, egyházi 

óvodákat épít.
Fazekas Zsuzsanna tiszte-

letes asszony a templomépítés 
történetét ismertette. Az is-
tenháza zömében közadako-
zásból épült meg. Az akkori 
városvezetés nem biztosított 
telket, ezért a gyülekezet ezt a 
saját pénzén vásárolta meg, s 
1784-ben lerakták a jelenlegi 
szentély alapját, a templom-
szentelés pedig 1788. szeptem-
ber 21-én zajlott.

Az ünnepi istentiszteleten 
leleplezték a szekeresgazdák 
márvány emléktábláját. Farkas 
Gáspár gondnok, a Komáro-
mi Szekeresgazdák Hagyo-
mányőrző Egyesület elnöke 
elmondta: komáromban 350 
szekeresgazda család élt, mind-
annyian református, írástudó, 
művelt, nemes emberek vol-

tak, akik kitartottak magyar-
ságuk mellett, és részt vállaltak 
a templomépítésben. 

Az új emléktábla leleple-
zése és megkoszorúzása után 
Stubendek László polgármes-
ter szólt az egybegyűltekhez, 
azt hangsúlyozva, hogy a 
templomépítést az összefogás 
tette lehetővé, s templomaink 
nélkül rideg és szellemiség 
nélküli lenne városunk.

Ezután a reformáció 500. 
jubileuma alkalmából a temp-
lom előtti járdán elhelyezett 
köztéri emlékkő megáldása és 
átadása következett. A komá-
romi emlékkövön Kálvin János 
“Minden ember pedig javítsa 
önmagát” idézete és Áprily La-
jos versrészlete olvasható.

Batta György

230 éves a komáromi református templom
A népes gyülekezet ma is a jövőbe tekint és ma is építkezik
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A képviselőtestület leg-
utóbbi ülésének két napirendi 
pontjáról szeretném megosz-
tani gondolataimat, észrevé-
teleimet a kedves olvasókkal. 
Az egyik a főellenőr úr által 
hivatalban elvégzett ellen-
őrzésekkel kapcsolatos, s az 
ellenőrzések eredménye azt 
mutatja, hogy sajnos sok a 
szabálytalanság, gyakran nem 
sikerül betartani a törvényi 
előírásokat.

Megemlítem például az 
elektronikus kommunikációt, 
ezen a téren komoly elmara-
dásai vannak városunknak. 
Néhány feltétel már részben 
teljesült, ám néhány teljesítése 
még meg sem kezdődött  pe-
dig a törvény által megszabott 
határidő  bizonyos esetekben 
már rég letelt.

Gondok, szabálytalansá-
gok vannak a városi hivatal 
működésében is, például a 
vagyon nyilvántartásában, 
emellett a bérek kifizetése ese-
tén nem mindig tartják be a 
munkatörvényben foglaltakat. 
Konkrétan a gondozószolgá-
latot említi a jelentés, a város 
nem adta meg számukra a jo-
gos 15 százalékos béremelést. 
Figyelni kell erre, hiszen ko-

moly büntetés érheti a várost.
Egy másik ilyen gond a 

közbeszerzésekkel kapcsola-
tos: ezekre nem mindig kerül 
sor időben és megfelelően, és 
számos olyan kifutott szerző-
dése van a városnak, melyekre 
a közbezserzésnek már meg 
kellett volna történnie. Ezek 
zömében a szemételszállítás-
sal, az útkarbantartással kap-
csolatosak.

Szólni szeretnék a Szak-
szervezet és a Lukáč utca 
kereszteződésben tervezett 
üzletközpont megépítéséről 
is, amely a vasúti sínek közvet-
len szomszédságában létesül. 
Hangsúlyozni szeretném azt, 
hogy a megépítéséről nem a 
képviselőtestőlet dönt, hiszen 
magánterületről van szó. Az 
ügy egyetlen pozitívuma, hogy 
körforgalom létesül itt ebben a 
körzetben és az utat is kibőví-
tik. Sajnos csak azon a szaka-
szon, amely érinti az építkezési 
területet. Hibának tartom, 
hogy a lakosok véleményét 
nem kérdezték meg. Szava-
zatommal nem támogattam 
ezt, ám a képviselők többsége 
igennel voksolt.

Szabó Béla, 
a pénzügyi bizottság elnöke

Kedden, szeptember 25-én 
a délutáni órákban az egyik 
párt képviselőjelöltje bejött a 
stadionba, amikor a felnőtt- és 
néhány utánpótlás korú csapat 
edzése zajlott. Az illető képvi-
selő kampányfotókat készített, 
amit később a szociális hálón 
is megjelentetett. A pályán tar-
tózkodó edzőnek azt mondta, 
mindezt a klub vezetőségének 
beleegyezésével teszi. 

Szeretnénk leszögezni, a 
KFC Komárom elhatárolódik 
mindennemü politikai aktivi-
tástól a klub berkein belül, leg-
főképpen nem engedjük, hogy 
bárki, legyen szó bármilyen 
politikai pártról vagy tömörü-
lésről,  a KFC-ben focizó gye-
rekeket politikai csatározásra 
felhasználja. A KFC vezető-
sége felé nem jött semmilyen 
kérés vagy megkeresés, viszont 
ha jön is, semmiképpen nem 
egyezünk bele. Ráadásul egy 
4 évvel ezelőtti esetből is okul-
nunk kell, amikor a szponzo-
raink sem fogadták lelkesen 
az akkor történteket és a klub 

nem kis összegtől esett el, amit 
viszont máshonnan kellett pó-
tolni. Most egy olyan kisfilm 
forgatását mondtuk le, amely-
ről lassan két hónapja folytak 
az egyeztetések és bemutatta 
volna többek közt az utánpót-
lással folyó munkát, megszó-
laltatva edzőket, gyerekeket. 
Mint magánemberek, mi is 
különböző politikai nézeteket 
vallunk, de amikor belépünk 
a székház ajtaján, ezeket a dol-
gokat kívül hagyjuk, elsődle-
ges mindenki számára a klub 
érdeke. Ezután is elutasítunk 
bármilyen politikai megnyil-
vánulást a stadionon belül, hi-
szen a sportnak minden támo-
gatóra szüksége van politikai 
hovatartozástól függetlenül. 
Szeretnénk megkérni minden-
kit, hogy tartsa tiszteletben a 
kérésünket és a kampánytevé-
kenységet folytassák a KFC-n 
kívül, ne pedig a stadionon 
belül. Természetesen  bárkivel 
hajlandóak vagyunk konst-
ruktív tárgyalásokat folytatni, 
de csakis a stadionon kívül.

Az idén 249 éve, hogy 
szeptember 30-án megszüle-
tett a nagy székely mesemon-
dó, Benedek Elek, és e jeles 
nap évfordulóját a népmese 
napjaként ünnepeljük.

Városunkban hatodik al-
kalommal rendezték meg azt a 
műsoros délutánt, melyet a Jó-
kai Közművelődési és Múzeum 
Egyesület hívott életre azzal 
a céllal, hogy így tisztelegjen 
Benedek Elek író emléke előtt 
születése napján, s egyben a 
gyermekeknek is megmutassa, 
hogy milyen népmesekincset 
örököltek elődeiktől.

A Kossuth téren megtar-
tott rendezvényen a gyerme-
keket, szüleiket és a pedagó-
gusokat Keszegh Margit, az 

egyesület elnöke köszöntötte, 
majd a Jókai Mór Alapiskola 
növendékei szép előadással 
örvendeztették meg a résztve-
vőket és Szabó Csilla, az ÉS? 
Színház dramaturgja egy Má-
tyás királyról szóló népmesét 
olvasott a gyerekeknek.

A gyermekek saját készíté-
sű, mesét ábrázoló rajzokat is 
magukkal hoztak, és a kis al-
kotók közül kisorsolták azokat 
a szerencséseket, akik könyv-
jutalomban részesültek. A leg-
jobban sikerült rajzok közül 
választották ki azt is, amelyik a 
jövő évi plakátot díszíti majd. 
Az idei plakát Németh Laura 
rajza alapján készült.

batta

Szeptember 28-án mu-
tatták be a Komáromi Jókai 
Színházban Szabó Attila 
Mátyás király krónikái című 
mesejátékát a szerző rende-
zésében. Az előadás alcíme: 
Pillanatképek egy legenda 
születéséről. A darab pedig 
azt mutatja meg, hogyan lett 
egy uralkodásra készülő if-
júból Mátyás, az igazságos. 
Bölcs királyunkról sok-sok 
történet mesél; Szabó Attila 
mégis saját darabot írt arról, 
hogyan vált az Ifjú Király, 
Ki Sokra Viszi Még legendás 
uralkodová.

A daraban az ifjú királyt 
mindenféle hatás éri: jó és 
gonosz szándékú tanácsadók, 
percemberkék és örök érté-
keket valló emberek látják el 
útravalóval.

– A történet ott kezdődik, 
amikor Mátyás még nem volt 
király. Többen is megpróbálják 
őt arra bírni, hogy legyen ő a 
király. Vannak az intrikus, a 
gonosz szemszögből közelítők, 
és vannak a nagyon emberi, 
jólelkű szereplők, akik viszont a 
lelki dolgokra helyezik  a hang-
súlyt. Úgy, hogy  Mátyás igenis 
legyen igazságos, álruhában 
menjen a nép közé, és hallgas-
sa meg szavát – árulta el Szabó 
Viktor színművész, aki Mátyás 
királyt alakítja a darabban.

Galeotto Marzio az intri-
kus, a külföldi, az olasz, a ma-
chiavellista. Meggyőződéssel 
valja: a cél szentesíti az esz-
közt, és mindent megtesz an-

nak érdekében, hogy Mátyás-
ról megfelelő kép alakuljon 
ki az emberekben. Tanácsa: 
tegyél meg bármit azért, hogy 
elismerjen téged a világ. 

Galeotto Marzio egyetlen 
célja, hogy elérje Mátyásnál 
azt, amit ő szeretne. Ő Mátyás 
király udvarában, modern 
szóval élve a PR-menedzser 
és a reklámfelelős. Minden-
áron el szeretné érni azt, hogy 
Mátyásról még az élete során 
kialakuljon egy mítosz és en-
nek érdekében mindent be-
vet – mondta el Culka Ottó, 
Galeotto, az Imposztor meg-
formálója.

A darabban a jóságot és 
a tisztaságot, az örök embert 
megtestesítő Lőrinc barát su-

gallja az ifjú királynak: csak 
akkor tudod meg, mi bántja a 
népet, ha meghallgatod pana-
szát. A Komáromi Jókai Szín-
ház legújabb mesebemutatója 
az Ifjúsági Bérlet része, első-
sorban a serdülő korosztály-
hoz szól.

– Ennek a korosztálynak 
nagyon fontos beszélni arról, 
hogy: ki leszel? Azért válasz-
tottam az ifjú Mátyást, mert 
számára is ez a kérdés, hogy ki 
lesz ő? A két értékrend – ami-
vel nagyon sokan találkozunk 
– már nem egyértelműen a jó 
és a rossz, már nem az a direkt 
fekete-fehér világ, mint egy kis-
gyerek esetében, hanem már 
egy árnyaltabb rendszer, ahol 
legalább annyira igaza van 

Galeottónak, mint amennyire a 
túlságosan romantikus Lőrinc 
barátnak. És ott van egy fia-
tal fiú, aki ott hánykódik a két 
nagyon erős inspráció között, 
ráadásul találkozik a szerelem-
mel is – mesélte el Szabó Attila, 
a darab szerzője és rendezője.

Az ifjú király szerelmét, A 
Szélvihart, Mely Elsodor, Drá-
ga Diána játssza. Lőrinc barát 
szerepében Bernáth Tamást, 
Az Egy Tál Lencséből Meggaz-
dagodott-ként Holocsy Krisz-
tinát, Legfőbb Lakájként Olasz 
Istvánt láthatja a közönség. A 
látványos díszletet Schnábel 
Zita, a jelképeikben is pompá-
zó jelmezeket Szabados Luca 
tervezte.

pad

Történelmi séták Komáromban
A Csemadok Komáromi Területi Választmánya szeretetel 
vár minden érdeklődőt a Csokonai és Jókai myomában Ko-
máromban című helytörténeti barangolásra Zsok Gizella 
történész vezetésével. A séta indulási helyszíne a Csemadok 
Kossuth téri székháza, időpontja délután négy óra. A törté-
nelmi barangoláson  való részvétel ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött. Jelentkezni a csemadoktv.komarom@gmail.com 
email címen vagy a 0918 670 811-es telefonszámon lehet.  

A Komáromi Gépipari és 
Elektrotechnikai Szakközép-
iskola 2018. október 25. és 
27. között ismét megrendezi 
a már hagyományossá vált 
nyílt napokat. A rendezvény 
keretén belül szeretettel vár-
juk az általános iskolák 8. és 
9. évfolyamának tanulóit, a 
kedves szülőket és az isko-
lánk iránt érdeklődőket.

Látogatóinknak tájékoz-
tatót adunk az iskolánkban 
oktatott tanulmányi szakokról, 
a 2019/2020-as tanévre vo-
natkozó felvételi eljárásról és 
azokról a változásokról, ame-
lyek az utóbbi években megva-
lósultak oktatási programunk-
ban. A rendezvény ideje alatt 
látogatóink „körutat“ tehetnek 

iskolánkban, megtekinthetik 
az osztályokat, szaktanterme-
ket, laboratóriumokat, műhe-
lyeket és egy látványos kiállí-
tást is megnézhetnek, amelyet 
diákjaink munkáiból állítot-
tunk össze.

Az érdeklődőket szeretettel 
várjuk a rendezvény ideje alatt 
naponta  8:30-tól 13:00 óráig! 
Igény esetén akár későbbi idő-
pontban is fogadunk látogató-
kat! Szeretnénk kiemelni, hogy 
rendezvényünk utolsó napján 
október 27-én (szombaton) is 
a fent közölt időpontban vár-
juk az érdeklődőket!

Szívesen látunk mindenkit, 
aki a 2018. évi nyílt napokon 
ellátogat iskolánkba!

A magyar népmese napja

Mátyás király krónikái a Jókai Színházban

A Komáromi Football Club 
sajtónyilatkozata

Képviselői levél
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Ez év októberétől Kikö-
tő – Polgári szalon  néven 
új kulturális, tudományos és 
közéleti polgári szalon in-
dul a révkomáromi Rév – A 
Magyar Kultúra Házában. 
Célunk az idén januárban 
véget ért Komáromi Szalon 
hagyományának folytatása és 

megújult formában történő 
továbbvitele – a régi értékek-
re alapozva és újult erővel.

A Kikötő – Polgári sza-
lon célja, hogy havi fórumot 
teremtsen a találkozásra, az 
érdekes és a maguk terüle-
tén példamutató egyének-
kel és egyéniségekkel való 

megismerkedésre, valamint 
a rendezvények utáni kötet-
len eszmecserére. Vendégeink 
a felvidéki és magyarországi 
kulturális és tudományos élet 
jeles alakjai közül kerülnek 
majd ki, de a magunk mód-
ján és eszközeivel igyekszünk 
fontos közéleti témákat is be-

mutatni és ezekre a figyelmet 
felhívni. A következő hóna-
pok várható menetrendjéről 
és leendő vendégeinkről ha-
marosan beszámolunk. Ad-
dig is kérjük, kövessen min-
ket a Kikötő – Polgári szalon 
Facebook-oldalán!

Bödők Gergely főszervező

Gróf Széchenyi István 
születésnapján, szeptember 
21-én a komáromi Széche-
nyi István Polgári Társulás 
megtartotta hagyományos 
emlékezését és koszorúzási 
ünnepségét a komáromi Szé-
chenyi-emléktáblánál, ame-
lyet éppen 25 évvel ezelőtt, 
1993. szeptember 25-én ava-
tott fel dr. Kálmán Attila, az 
Antal-kormány akkori poli-
tikai államtitkára.

Az idei ünnepséget Tarics 
Péter, a Társulás elnöke nyitot-
ta meg, aki méltatta Széchenyi 
István életművét és mára gya-

korolt hatását, majd felkérte 
Széchenyi Lilit, gróf Széchenyi 
István most 14 éves ükunoká-
ját, hogy olvassa el Jókai Mór 
Széchenyi emlékezete című 
írását. Széchenyi Lili szereplé-
se szép sikert aratott és méltó 
hangulatúvá emelte az emlé-
kezést.

Az ünnepségen jelen volt 
Széchenyi Géza, gróf Szé-
chenyi István dédunokája is 
feleségével. A résztvevő civil 
szervezetek megkoszorúzták 
a Széchenyi-emléktáblát, majd 
elénekelték a Himnuszt.

L.A.

25 éve avatták fel a Széchenyi-emléktáblát

Széchenyi Lili ükapjáról, gróf Széchenyi Istvánról emlé-
kezik Jókai Mór nyomán

Kikötő – Polgári szalon a RÉV Magyar Kultúra Házában

Immáron harmadik al-
kalommal került megrende-
zésre az Apáli Carp Cup el-
nevezésű ponty- és amúrfogó 
csapatverseny, amelyre idén 
19 csapat nevezett. A verse-
nyezni vágyó pikkelyvadá-
szok már szeptember 23-án 
kora reggel megtöltötték a 
Holt-Vág partját, majd ki-
lenckor Keszegh Béla al-
polgármester nyitotta meg 
a versenyt.

A csapatok ezek után el-
foglalhatták az általuk kisor-
solt horgászhelyeket, kezdőd-
hetett a táborok felállítása, a 
horgászhelyek feltérképezése. 
Déli 12-kor indult a 120 órás 
megmérettetés. A szervezők 
a verseny előtt kihelyeztek a 
tóba közel másfél tonna pon-
tyot, melyek súlya 3 és 9 kiló 
között mozgott.  A verseny 
ideje alatt kifogott és szákba 

terelt halak egytől egyig visz-
szakapták szabadságukat a 
mérlegelés után. A 120 óra 
alatt összesem 755 kg halat si-
került a versenybíróknak mér-
legelniük. Ezek feldolgozása 
után születtek meg a verseny 
díjazottjai. A díjazás összér-
téke több mint 5.000 euró 

volt. Végeredmény: X CARP 
TEAM (Molnár Krisztián, Ber-
tók Roland) 134,57 p. BAITS 
TEAM (Bódis Dávid, Bódis 
Július, Sallai Péter) 132,07 
p.  SHUBUNKIN CT (Bagin 
Zsolt, Zakál Csaba, Csóka 
Gergő) 131,61 p. Az A szektor 
győztese: ALCARPONE SK, 

Trenčín (Seemann Martin, Ing. 
Seemann Peter) 67,06 p. A B 
szektor győztese: KOMÁRNO 
CT (Toma Norbert, Trencsényi 
Tomáš, Toma Gejza) 56,86 p. 
A verseny legnagyobb hala: 
Lakatos Alexander – JOTO 
CT, amúr, 11,10 kg

text/foto:  Fuisz Attila

120 órás horgászverseny a város horgásztaván
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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

Apróhirdetés

Szeptember 30-án 150 sportoló részvételével rendezték 
meg Győrben a Nemzetközi Triatlon versenyt, melyen ott volt 
a városunkbeli  Ambrus Sándor is. A kitűnő sportoló, akinek ez 
volt a tizenötödik megmérettetése a senior kategóriában, az első 
helyet vívta ki magának, aranyérmes lett. E szép eredményhez 
szerkesztőségünk is szívből gratulál. (A felvétel előterében a 122-
es rajtszámmal látható Ambrus Sándor)

-batta györgy-

Újszülöttek
Tóth Máté, Gúta; Gombos Ádám, Keszegfalva; Suh András, 

Hetény; Tóth Dorina, Madar; Maksim Félix, Komárom; Černek 
Ondrej, Komárom; Németh Oliver, Komárom; Alanyai Kristóf, 
Komárom; Németh Roland, Nemesócsa; Clark Zoe, Imely; Takács 
Oliver, Bátorkeszi; Sitkeyová Sofia, Komárom; Molnár Áron, Gúta; 
Sebők Emma, Imely; Sárközi Mirella, Nagyharcsás; Bajusz Bo-
tond, Izsa; Kováč Leonardó, Ógyalla; Füri Maja, Gúta; Birkács Eni-
kő, Dunamocs; Bajtek Dániel, Garamkövesd; Štepník Bendegúz, 
Dunamocs; Tóth Hugó, Tany; Molnár Máté, Szentpéter; Nováková 
Izabella, Szilos; Pavlik Máté, Ekecs; Hiroš Sára, Kőhídgyarmat; 
Gubricová Viktória, Nyitra; Csicsó Péter, Marcelháza; Szabó Lucas, 
Gúta; Brezíková Hana, Érsekújvár; Lakatos Béla, Gúta  

Házasságot kötöttek
Both László és Drábková Lucie; Szabó Richard és Vechterová Rita; 

Szuri András és Vörös Renáta; Horváth Ján és Motýlová Gabriela; 
Nagy Tamás és Lehotská Andrea; Tobolka Štefan és Öllős Klaudia; 
Varga Norbert és Horváth Ilona; Czita Béla és Cseh Diana; Pupák 
Miloš és László Katalin

Elhunytak
A 97 éves Czibor Eszter, Marcelháza; a 66 éves Makoviczky Já-

nos, Vágfüzes; a 73 éves Hengerics Imre, Komárom; a 82 éves Škorník 
František, Komárom; a 78 éves Tóth Margit, Gúta; a 89 éves Juhász 
Gertrúda, Komárom; az 58 éves Plechová Matilda, Komárom; a 88 
éves Tárnok Erzsébet, Komárom; a 66 éves Pint Mária, Őrsújfalu; az 
57 éves Farkas Ilona, Komárom; a 69 éves Pintér Alexander, Komá-
rom; a 66 éves Lőrincz György, Komárom; a 66 éves Kiss Péntek József, 
Komárom; a 60 éves Kisová Eva, Gúta; a 79 éves Harmanová Anna, 
Komárom; a 85 éves Nagy János, Komárom; a 71 éves Kianeková 
Alžbeta, Marcelháza; az 53 éves Ludva László, Komárom  

l Pedikűr címre is (önnél otthon). 
Tel.: 0908/761 373.
l Eladó üveglaminált csónak, hosz-
sza 3 m, szélessége 140 (a hetvenes 
években gyártott). Halászoknak is 
megfelő. Ár megegyezéssel. Tel.: 
0918/173-339.
l Eladó 4 áras telek 300 m a Duná-
tól, állondóan lakott, csendes és biz-
tonságos környezetben (7 000 Eur). 
Tel.: 0915/343 149.
l REKOM & EvyTom – lakások 
teljeskőrű felújítása. Tel.: 0905/450 
570, 0948/622 051.
l Kútfúrás. Tel.: 0948/424 805.
l Sírkövek tisztítása, sírfelirat-
ok aranyozása és ezüstözése. Tel.: 
0904/374 273.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908 415 657.

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel 
emlékeztünk október 4-én 

JUDr. SZŰCS Sándorra
halálának 5. évfordulóján.

Emlékét örökké őrző családja

Szeptember végén em-
lékestet rendezett a CSEMA-
DOK komáromi székházá-
ban a Kárpátia Sport Polgári 
Társulás az Aranycsapat-em-
lékév alkalmából.

Az esemény főszervezője 
és házigazdája Pallag György, a 
társulás elnöke volt, aki neves 
vendégeket hívott meg város-
unkba; így például id. Lomnici 
Zoltánt, az Emberi Méltóság 
Tanácsának elnökét, az emlék-
év ötletgazdáját, Czibor Zsu-
zsát,  Czibor Zoltán nővérét, 
ifj. Buzánszky Jenőt, a világhí-
rű együttes jobbhátvédjének 
fiát, de ott volt a meghívottak 
között Kozenkow Ferenc, a 
győri ETO hajdani játékosa, a 
dél-komáromi Czibor Zoltán 
emlékszoba megálmodója és 
működtetője is.

A jó hangulatú rendezvé-
nyen elhangzottakból meg-
érthettük, miért él tovább 
évtizedek múltán a világverő 
tizenegy emléke azokban is, 
akik csak filmrészletekből, 
könyvekből vagy a korabeli 
rádióközvetítések jóvoltából 
alkothatnak képet minden 
idők egyik legkiválóbb foci-
csapatáról. A magyarázat: ezek 
a sportemberek a második 

világháború után leigázott or-
száguk nehézségei idején be-
bizonyították a világnak, hogy 
a magyar nemzet képviselői a 
futballpályán, ahol nincs erő-
szak, szinte legyőzhetetlenek. 
Mint mindnyájunkat, ezeket 
a sportembereket is formálta 
a történelem: nem csak kiváló 
futballisták, hűséges hazafiak 
is váltak belőlük. Játékuk ere-
detisége, utolérhetetlen kreati-
vitásuk a világ minden részén 
sikert aratott.

Az emlékest nyitányán 
Michac Szilvia köszöntötte a 
megjelenteket, majd ki-ki el-
mondta, miért őrzi szívében 
ezt a csodálatos csapatot. A 
városunkbeli és környékén 
élők figyelmét felhívjuk a dél-
komáromi Czibor Zoltán em-
lékszobára: itt megtekinthetik 
a legendás játékos néhány tár-
gyát, a róla és társairól készített 
fotókat - egyszóval a múltba 
pillanthatnak.

Az emlékest megrende-
zését Stubendek László pol-
gármester támogatta, s azon 
megjelent Keszegh Béla alpol-
gármester, illetve Héder Ágnes 
és Knirs Imre polgármester 
jelöltek is.

bt

Kötetlen beszélgetés 
az Aranycsapat Emlékév tiszteletére

Őszi nagytakarítás a városban
Komárom város értesíti polgárait, hogy 2018. október 19-től 
november 12-ig az őszi nagytakarítás keretében nagyméretű 
szeméttároló konténereket helyez el a kertészeti- és lakóöve-
zetekben. Egyes helyszíneken, kizárólag a zöldhulladék részére, 
további konténereket helyeznek ki. Az őszi nagytakarításra a 
következő időrendi felosztásban kerül sor:
2018. október 19-től október 22-ig a következő lakóövezetek-
ben: Selye u., Klapka György u., Rozália tér, Damjanich u., Belső 
körút, Építész u., Tó u., Mély u., Nagy ér sor, Nagy sor, Augusztus 
29. u., Kassai u., Megyercsi u., Körút, Vasút u., Gazda u., Ifjúság 
u., Csák Máté u., Munkás u., Béke u., Szakszervezet u., Építész 
u., Ipar u., Szabadság u., Határőr u., Duna rakpart, Handlovai u., 
Prowazek u., Aranyember u., Seress Rezső u., Eötvös u., Várút, 
Patak u., Czuczor Gergely u., valamint Őrsújfalu, Kava, Gyula-
major és Gadóc városrészek.
2018. november 9-től november 12-ig a a következő kertészeti 
övezetekben: Újfalusi kertek, Vadas, Cserhát, Szentpál, Kabát-
falu, Harcsás, Kis Izsa, Sistag, Téglagyár, Izsai út, Holt-Vág, IV.-
es,V.-ös,VI.-os bástya, Pozsonyi út, Selye utca – kertek, Diófasor 
– kertek, Doprastav mögötti kertek, Erzsébet sziget.
A harcsási úton található gyűjtőudvar szintén alkalmas a lom-
talanításból származó hulladék, ill. zöldhulladék díjmentes el-
helyezésére. A gyűjtőudvar nyitvatartási ideje: hétközben hétfő 
kivételével 10-től 18 óráig, szombaton 8-tól 12 óráig.
A hulladék lerakása az elhelyezett konténereken kívül tilos 
és büntetendő! A zöldhulladék részére elhelyezett konténe-
rekbe más hulladék elhelyezése szigorúan tilos!
További információk: MsÚ Komárno, tel. 035/2851 362, Clean 
City s.r.o., tel. 035/771 30 91. 

Sikeresen szerepeltek a birkózók
Az elmúlt hétvégén Privigyén rendezték meg a serdülők 

2018-as évi kötöttfogású egyéni országos bajnokságát, amelyen 
19 birkózó klub 78 ifjú birkózója vett részt. A komáromi Sparta-
cus Birkózó Klub színeit  Ďumbier Ármin, Lakatos Imre, Velsicz 
Richárd és Ondró Erik képviselték Lakatos Attila edző vezeté-
sével. A komáromi gyerekek nagy örömet és kellemes hétvéget 
szereztek edzőiknek, szüleiknek és szülővárosuknak, hisz a négy 
birkózóból ketten, Lakatos Imre a 48 kg-os súlycsoportban és 
Velsicz Richárd az 52 kg-os súlycsoportban országos bajnoki 
címet harcoltak ki. Ďumbier Ármin, a 44 kg-os súlycsoportban 
a nagyon szép negyedik helyen és Ondró Erik, a 66 kg-os súly-
csoportban pedig a hatodik helyen végzett. 

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

2018 november 05. – november 09. között 
(papír, műanyag palackok, üveg, kerti hulladék)

2018 november 19. – november 23. között 
(FIGYELEM! Csak a kerti hulladékot rakja ki!)

2018 december 03. – december 07. között 
(papír, műanyag palackok, üveg, kerti hulladék)

2018 december 31. – 2019. január 04. között 
(papír, műanyag palackok, üveg, kerti hulladék)
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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
Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is! 
www.tvkomarno.sk, www.youtube.com/mstvkn, www.facebook.com

Volebný obvod č. 1
1. Marián Molnár, Ing., 47 r., 
lektor, Most-Híd, Maďarská 
k r e s ť a n s k o d e m o k r a t i c k á 
aliancia - Magyar Keresztényde-
mokrata Szövetség
2. František Rajko, Ing., 63 r., 
dôchodca, nezávislý kandidát 

Vo volebnom obvode sa volí
1 poslanec.

Volebný obvod č. 2
1. Imre Andruskó, Mgr., 49 r., 
riaditeľ gymnázia, Most-Híd, 
Maďarská kresťanskodemokra-
tická aliancia - Magyar Keresz-
ténydemokrata Szövetség
2. György Batta, Mgr., 47 r., 
novinár, Most-Híd, Maďarská 
k r e s ť a n s k o d e m o k r a t i c k á 
aliancia - Magyar Keresztényde-
mokrata Szövetség
3. Štefan Bende, JUDr., 51 r., 
advokát, nezávislý kandidát
4. Ladislav Brinzík, 39 r., 
farmaceut, Strana maďarskej 
komunity - Magyar Közösség 
Pártja
5. Zoltán Bujna, Ing., 36 r., 
inžinier, nezávislý kandidát
6. Csaba Cúth, 40 r., šéfredaktor, 
Most-Híd, Maďarská kres-
ťanskodemokratická aliancia 
- Magyar Kereszténydemokrata 
Szövetség
7. Milan Drozd, 49 r., fotograf-
kameraman, nezávislý kandidát
8. Zsolt Fördős, Ing., 41 r., 
ekonóm, Most - Híd, Maďarská 

k r e s ť a n s k o d e m o k r a t i c k á 
aliancia - Magyar Keresztényde-
mokrata Szövetség
9. Ondrej Gajdáč, Mgr., 61 r., 
riaditeľ gymnázia, nezávislý 
kandidát
10. Eugen Gajdos, 57 r., revízny 
technik, Strana maďarskej 
komunity - Magyar Közösség 
Pártja
11. Konštantín Glič, Ing., 61 r., 
projektant, Most-Híd, Maďarská 
k r e s ť a n s k o d e m o k r a t i c k á 
aliancia - Magyar Keresztényde-
mokrata Szövetség
12. Karol Ides, PhDr., 54 r., 
manažér, Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti (oľano), 
Sloboda a solidarita
13. Štefan Jakab, 45 r., konateľ, 
nezávislý kandidát
14. Gabriel Kollár, Ing., 40 r., 
ekonóm, nezávislý kandidát
15. Károly Less, Mgr., 39 r., 
pedagóg, Strana maďarskej 
komunity - Magyar Közösség 
Pártja
16. Silvia Lévaiová, 34 r., 
administratívna pracovníčka, 
nezávislá kandidátka
17. Adrián Marcinkó, 38 r., 
podnikateľ, Strana maďarskej 
komunity - Magyar Közösség 
Pártja
18. Anton Marek, MUDr., 71 r., 
lekár, nezávislý kandidát
19. Roman Németh, 44 r., štátny 
zamestnanec, Smer - sociálna 

demokracia
20. Patrik Ruman, Mgr., 40 r., 
riaditeľ spoločnosti, nezávislý 
kandidát
21. Baltazár Ryšavý, 45 r., 
súkromný podnikateľ, nezávislý 
kandidát
22. Béla Szabó, Ing., 62 r., 
ekonóm, nezávislý kandidát
23. Csilla Szabó, Mgr., 55 r., 
učiteľka, nezávislá kandidátka
24. Karol Szalay, Ing., 66 r., 
dôchodca, Strana maďarskej 
komunity - Magyar Közösség 
Pártja
25. Róbert Szayka, 40 r., športový 
tréner, nezávislý kandidát
26. Anikó Szelesová, 25 r., 
podnikateľka, Most-Híd, 
Maďarská kresťanskodemokra-
tická aliancia - Magyar Keresz-
ténydemokrata Szövetség
27. Róbert Szilva, 38 r., strojný 
technik, Smer - sociálna 
demokracia
28. Magdaléna Tárnok, Mgr., 
42 r., politologička-historička, 
nezávislá kandidátka
29. František Valacsai, MUDr., 
47 r., detský lekár, Strana 
maďarskej komunity - Magyar 
Közösség Pártja
30. Ján Vetter, Ing., 54 r., riaditeľ 
školy, nezávislý kandidát
31. Gabriel Weszelovszky, 
Ing., 57 r., prevádzkový 
manažér, Most-Híd, Maďarská 
k r e s ť a n s k o d e m o k r a t i c k á 

1. Zoltán Benyó, MUDr., 65 r., 
lekár, nezávislý kandidát
2. János Bósza, 63 r., dôchodca, 
Národná koalícia
3. Zsolt Feszty, 47 r., regionálny 
manažér, nezávislý kandidát

4. Ágnes Héder, PaedDr., 56 
r., mediátorka, Most-Híd, 
Maďarská kresťanskodemokra-
tická aliancia - Magyar Keresz-
ténydemokrata Szövetség
5. Béla Keszegh, Mgr., 42 r., 

zástupca primátora, nezávislý 
kandidát
6. Imre Knirs, PhDr., 57 r., 
podnikateľ, Strana maďarskej 
komunity - Magyar Közösség 
Pártja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mesto Komárno uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam 
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných 
obvodov:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Komárno
Mesto Komárno uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam 
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta:

aliancia - Magyar Keresztényde-
mokrata Szövetség

Vo volebnom obvode sa volí 
12 poslancov.

Volebný obvod č. 3
1. Jozef Adámik, 33 r., obchodný 
zástupca, Sme rodina - Boris 
Kollár
2. Ján Baross, 57 r., údržbár, 
Strana maďarskej komunity - 
Magyar Közösség Pártja
3. Ildikó Bauer, Mgr., 30 r., 
výkonná riaditeľka, Strana 
maďarskej komunity - Magyar 
Közösség Pártja
4. Csaba Bíró, 44 r., samostatne 
zárobkovo činná osoba, Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), Sloboda a solidarita
5. János Bósza, 63 r., dôchodca, 
Národná koalícia
6. Viktor Demin, Bc., 25 r., 
obchodný manažér, Most-Híd, 
Maďarská kresťanskodemokra-
tická aliancia - Magyar Keresz-
ténydemokrata Szövetség
7. Imrich Dubány, Ing., 63 
r., elektroinžinier, Most-Híd, 
Maďarská kresťanskodemokra-
tická aliancia - Magyar Keresz-
ténydemokrata Szövetség
8. Peter Ertl, 49 r., inštruktor 
autoškoly, Strana maďarskej 
komunity - Magyar Közösség 
Pártja
9. Tímea Fazekas, 45 r., 
fotografka - slobodná umelkyňa, 
Strana maďarskej komunity - 
Magyar Közösség Pártja
10. Zsolt Feszty, 47 r., regionálny 
manažér, nezávislý kandidát
11. Tibor Fonód, 55 r., 
pedagóg, Most-Híd, Maďarská 
k r e s ť a n s k o d e m o k r a t i c k á 

aliancia - Magyar Keresztényde-
mokrata Szövetség
12. Mária Hajabácsová, 62 r., 
súkromná podnikateľka, Strana 
maďarskej komunity - Magyar 
Közösség Pártja
13. Ágnes Héder, PaedDr., 
56 r., mediátorka, Most-Híd, 
Maďarská kresťanskodemokra-
tická aliancia - Magyar Keresz-
ténydemokrata Szövetség
14. Martin Hlavačka, Mgr., 28 
r., manažér, Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti (oľano), 
Sloboda a solidarita
15. Marta Horecká, 32 r., špeciálna 
pedagogička, Most-Híd, 
Maďarská kresťanskodemokra-
tická aliancia - Magyar Keresz-
ténydemokrata Szövetség
16. Attila Horváth, MUDr., 43 r., 
chirurg, nezávislý kandidát
17. Szilárd Ipóth, MUDr., 49 r., 
lekár, nezávislý kandidát
18. Alžbeta Jágerská, Ing., 55 r., 
ekonómka, Most - Híd, Maďarská 
k r e s ť a n s k o d e m o k r a t i c k á 
aliancia - Magyar Keresztényde-
mokrata Szövetség
19. Petra Kajanová, 36 r., 
medicínska reprezentantka, Sme 
rodina - Boris Kollár
20. Béla Keszegh, Mgr., 42 r., 
zástupca primátora, nezávislý 
kandidát
21. Margit Keszegh, JUDr., 65 r., 
advokátka, nezávislá kandidátka
22. Imre Knirs, PhDr., 57 r., 
podnikateľ, Strana maďarskej 
komunity - Magyar Közösség 
Pártja
23. Peter Korpás, Ing., 57 r., 
elektrotechnický inžinier, 
nezávislý kandidát
24. Dávid Kovács, 37 r., bloger – 

informatik , nezávislý kandidát
25. Gyula Köles, 50 r., samostatne 
zárobkovo činná osoba, Národná 
koalícia
26. Róbert Králik, 48 r., referent 
mestského úradu, Strana 
maďarskej komunity - Magyar 
Közösség Pártja
27. Ján Lutring, 56 r., amazon, 
logistika, Sme rodina - Boris 
Kollár
28. Pavol Makovický, Ing. PhD., 
35 r., vysokoškolský pedagóg, 
Naj-nezávislosť a jednota
29. Vladimír Matejička, Mgr., 
62 r., poslanec NR SR, Smer - 
sociálna demokracia
30. Róbert Mihalička, 35 r., 
manažér nákupu a logistiky, 
nezávislý kandidát
31. György Nagy, 43 r., obchodný 
riaditeľ, Strana maďarskej 
komunity - Magyar Közösség 
Pártja
32. Katalin Papp Vargha, 31 
r., živnostníčka, nezávislá 
kandidátka
33. Zsolt Sebő, MUDr., 55 r., 
lekár, Most-Híd, Maďarská 
k r e s ť a n s k o d e m o k r a t i c k á 
aliancia - Magyar Keresztényde-
mokrata Szövetség
34. László Stubendek, Ing., 65 r., 
primátor, nezávislý kandidát
35. Tímea Szénássy, Mgr., 
35 r., ekonómka, nezávislá 
kandidátka
36. Ľudovít Tóth, Mgr., 46 r., 
výsluhový dôchodca, nezávislý 
kandidát
37. Tamás Varga, JUDr., 48 r., 
právnik, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 
12 poslancov.

A víg özvegy a VMK-ban
A komáromi Lehár Ferenc Polgári Társulás Lehár Ferenc halálának 70. évfordulója alkalmá-

ból az első világsikert aratott művével, A víg özveggyel kíván kedveskedni Komárom és környé-
kén élő művészetet kedvelő polgárainak. Az előadásra október 27-én, este hat órai kezdettel 
kerül sor a Komáromi Városi Művelődési Központban. Jegyelővétel az előadás helyszínén. 


