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Alapítva 1849-ben

A függetlenek komáromért csoport
ezúton szeretné megköszönni azt a megtisztelő bizalmat, 

amivel lehetőséget kaptunk, 

hogy 4 évig városunkért dolgozhassunk. 

A nagy számú szavazat komoly felelősségre kötelez minket 

komárom összes lakosával szemben.
Keszegh Béla, Bende István, Bujna Zoltán, 

Horváth Attila, Ipóth Szilárd, Keszegh Margit, 
Kovács Dávid, Stubendek László, Szénássy Tímea, 
Patrik Ruman, Ryšavý Boldizsár, Szabó Csilla, 
Varga Tamás, Vetter János

Tisztelt Komáromiak,
köszönöm azt a támogatást és bizalmat, 
amelyet az önkormányzati választáso-
kon Önöktől kaptam. A továbbiakban 
is mindent megteszek azért, hogy tevé-
kenységem és javaslataim hozzájárul-
janak városunk fejlődéséhez.

Mgr. Ondrej Gajdáč

Városunkban a hat pol-
gármester-jelölt közül több 
mint 4800 szavazattal és 
58,9 százalékos többséggel 
a Keszegh Bélát választot-
ták meg a komáromiak. A 
huszonöt tagú képviselőtes-
tületben az új polgármester 
vezette Függetlenek Komá-
romért Csoport tizenhárom 
képviselőt ad. 

– Szeretnénk úgy megva-
lósítani az együttműködést – 
nem kiszorítósdit játszani –, 
hogy minden olyan pártot és 
csoportosulást bevonni a közös 
munkába, akik készek tenni 
Komáromért és a komáromi 
régióért. Azt gondolom, hogy 
az alacsony részvétel figyelmez-
tető jel. A következő évek fontos 
feladata a bizalom visszaszer-
zése. Ez olyan kihívás, amiért 
szintén sokat kell tennünk, de 
hiszem azt, hogy amennyiben 
látni fogják a polgárok, hogy 
a véleményüket meghallgatják, 
és belátják, hogy csodákat nem 

lehet egy vagy két év alatt ten-
ni, de folyamatos az építkezés a 
városban, úgy újra visszanyerik 
azt a hitet és azt a büszkeséget, 
amit Komáromban szeretnénk 
megvalósítani – nyilatkozta 
Keszegh Béla polgármester.

1057 szavazattal második 
lett a Magyar Közösség Párt-
jának polgármester-jelöltje, 
Knirs Imre. A komáromiak az 
MKP listájáról három képvise-

lőt juttattak be a testületbe.
– Nem úgy alakultak a dol-

gok, ahogy elképzeltük. Sajnos, 
a 28 százalékos választói kedv 
önmagáért beszél; az emberek 
csalódottak. A párt viszont op-
timistán áll a helyzethez, bízom 
benne, hogy az új képviselő-
testület mindent meg fog tenni 
azokért a dolgokért, amiket 
nem tudtak ezidáig megoldani 
– nyilatkozta Knirs Imre vá-

Keszegh Béla városunk új polgármestere

rosi képviselő.
Héder Ágnes, a Híd és 

a Magyar Kereszténydemok-
rata Szövetség koalíciójának 
polgármester-jelöltje a harma-
dik helyen végzett, 808 szava-
zattal. Az új képviselő-testület-
ben a Híd négy széket kapott. 
A párton kívüli Andruskó 
Imre is ennek a koalíciónak 
a listáján indult.

– Bevallom őszintén, nem 
ilyen eredményre számítottunk. 
Nyolc képviselői hellyel szá-
moltunk, ha sikeresek leszünk 
és bíztunk abban is, hogy pol-
gármester-jelöltünk is jobban 
szerepel. Vox populi, vox dei – 
a nép hangja az Isten hangja, 
el kell fogadnunk ezt az ered-
ményt  – nyilatkozta Andruskó 
Imre városi képviselő.

Az új képviselőtestületben, 
– melynek tizenhat tagját új-
raválasztották a szavazók, így 
összesen hat új tag kezdi meg a 
munkát – öt további független 
képviselő kapott helyet: Feszty 
Zsolt, Ondrej Gajdáč, Korpás 
Péter, Anton Marek és Tárnok 
Magdolna.

Az önkormányzati vá-
lasztások részletes erdménye 
lapunk második oldalán ta-
lálható.

Ötödik alkalommal je-
lentkezik a Villa Camarum 
Polgári Társulás A Mi Ka-
rácsonyunk műsorfolyamá-
val. Idén koordinátorként és 
szervezőként vállal szerepet 
a társulás, mely további tár-
sulásokkal kötött együttmű-
ködési megállapodást annak 
érdekében, hogy ismét hozzá-
járuljon az adventi készülő-
dés színesebbé és meghitteb-
bé tételéhez Komáromban.

A jól ismert hagyomá-
nyok mellett újdonságokkal 
is jelentkeznek a szervezők és 
idén az alábbi napokat látják 
el programokkal Komárom 
belvárosát: december 2., de-
cember 9., december 15.-16. és 
december 21.

Vasárnap, december 2-án 
három helyszínen tartamak 
rendezvényeket. Ezen a napon 

ismét elkészül Komárom város 
kültéri adventi koszorúja, de 
fontos változás az eddigi évek 
hagyományához képest, hogy 
a díszítésre csak a szervezők 
által biztosított díszek hasz-
nálhatók fel, melyek a helyszí-
nen átvehetők.  A szervezők 
így alkalmazkodnak azok igé-
nyeihez, akik egy egységesebb 
Ne csüggedjen viszont az sem, 
aki saját dísszel érkezik a térre; 
a Zichy-pont fenyőfája üresen 
várja a gyerekek alkotásait és a 
saját díszeket!

A díszítés ideje alatt dél-
után három órától ünnepvá-
ró kézműves-foglalkozásokat 
tartanak a Zichy pontban és 
ugyanebben az időben sok-
sok sportos virgonckodás is 
vár a gyermekekre a Komá-
romi Szabadidőközpontban. 

Programkavalakád advent idején
A Mi Karácsonyunk

(Folytatás az 5. oldalon)
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Oficiálne výsledky komunálnych volieb v Komárne
Az önkormányzati választások hivatalos eredménye Komáromban 

Počet volebných obvodov 
A választókerületek száma 3
Počet volebných okrskov 
A választási körzetek száma 33
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 
A választói névjegyzékekben szereplő 
választók száma 29 654
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 
A szavazáson részt vett választók száma 8 369
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 
A választók által leadott borítékok száma 8368
Volebná účasť 
Választási részvétel 28,2 %
Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby do mestského zastupiteľstva 
Az önkormányzati képviselőkre leadott 
érvényes szavazatok száma 8197
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 
A megválasztható képviselők száma 25
Počet zvolených poslancov 
A megválasztott képviselők száma 25
Počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby primátora mesta 
A polgármester-jelöltekre leadott 
érvényes szavaztok száma 8 187

Počet platných hlasov odovzdaných 
pre kandidátov na primátora mesta 

A polgármesterjelöltekre leadott 
érvényes szavazatok száma

Mgr. Keszegh Béla 
nezávislý kandidát – zvolený 
független jelölt – megválasztott 4 819

PhDr. Knirs Imre 
Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség pártja 1 057
PaedDr. Héder Ágnes 
Most-Híd, 
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia 
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 808
MUDr. Benyó Zoltán 
nezávislý kandidát – független jelölt 777
Feszty Zsolt 
nezávislý kandidát – független jelölt 603
Bósza János 
Národná koalícia 123

Zvolený poslanec vo volebnom obvode č. 1 
Az 1. sz. választókerület 

megválasztott képviselője

Ing. Marián Molnár 
Most-Híd, Maďarská 
kresťanskodemokratická aliancia 
Magyar Kereszténydemokrata 
Szövetség 338

Rozloženie volebných obvodov v Komárne
A választókerületek elosztása Komáromban

Ing. Vetter János 
nezávislý kandidát 

független jelölt
1591 hlasov – szavazat

Mgr. Ondrej Gajdáč 
nezávislý kandidát 

független jelölt
1405 hlasov – szavazat

JUDr. Bende István 
nezávislý kandidát 

független jelölt
1363 hlasov – szavazat

Mgr. Tárnok Magdaléna 
nezávislá kandidátka 

független jelölt
1303 hlasov – szavazat

Ing. Bujna Zoltán 
nezávislý kandidát 

független jelölt
1280 hlasov – szavazat

Mgr. Andruskó Imre 
Most-HÍD 

MKDA – MKDSZ
1194 hlasov – szavazat

Mgr. Less Károly 
Strana maďarskej komunity 

Magyar Közösség Pártja
1165 hlasov – szavazat

Ryšavý Boldizsár 
nezávislý kandidát 

független jelölt
1162 hlasov – szavazat

Mgr. Batta György 
Most-HÍD 

MKDA – MKDSZ
1194 hlasov – szavazat

MUDr. Anton Marek 
nezávislý kandidát 

független jelölt
1085 hlasov – szavazat

Mgr. Patrik Ruman 
nezávislý kandidát 

független jelölt
1055 hlasov – szavazat

Mgr. Szabó Csilla 
nezávislá kandidátka 

független jelölt
1037 hlasov – szavazat

MUDr. Horváth Attila 
nezávislý kandidát 

független jelölt
2405 hlasov – szavazat

MUDr. Ipóth Szilárd 
nezávislý kandidát 

független jelölt
1972 hlasov – szavazat

JUDr. Varga Tamás 
nezávislý kandidát 

független jelölt
1802 hlasov – szavazat

Ing. Stubendek László 
nezávislý kandidát 

független jelölt
1545 hlasov – szavazat

Mgr. Szénássy Tímea 
nezávislá kandidátka 

független jelölt
1306 hlasov – szavazat

Feszty Zsolt 
nezávislý kandidát 

független jelölt
1198 hlasov – szavazat

Kovács Dávid 
nezávislý kandidát 

független jelölt
1195 hlasov – szavazat

JUDr. Keszegh Margit 
nezávislá kandidátka 

független jelölt
1083 hlasov – szavazat

PhDr. Knirs Imre 
Strana maďarskej komunity 

Magyar Közösség Pártja
960 hlasov – szavazat

Mgr. Bauer Ildikó 
Strana maďarskej komunity 

Magyar Közösség Pártja
919 hlasov – szavazat

Ing. Korpás Péter 
nezávislý kandidát 

független jelölt
880 hlasov – szavazat

MUDr. Sebő Zsolt 
Most-HÍD 

MKDA – MKDSZ
782 hlasov – szavazat
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Náhradný poslanec vo volebnom obvode č. 1
Az 1. sz. választókerület pótképviselője

Ing. František Rajko 
nezávislý kandidát – független jelölt 248

Náhradní poslanci volebnom obvode č. 2
A 2. sz. választókerület pótképviselői

Ing. Kollár Gabriel 
nezávislý kandidát – független jelölt 969
Szayka Róbert 
nezávislý kandidát – független jelölt 956
Ing. Szabó Béla 
nezávislý kandidát – független jelölt 890
Milan Drozd 
nezávislý kandidát – független jelölt 835
Ing. Weszelovszky Gábor 
MOST-HÍD, MKDA-MKDSZ 819
Marcinkó Adrián 
Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja 818
Silvia Lévaiová 
nezávislá kandidátka – független jelölt 791
Ing. Konštantin Glič 
MOST-HÍD, MKDA-MKDSZ 700
MUDr. Valacsai Ferenc 
Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja 671
Brinzík László 
Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja 653
Jakab István 
nezávislý kandidát – független jelölt 611
Ing. Fördős Zsolt 
MOST-HÍD, MKDA-MKDSZ 569
Cúth Csaba 
MOST-HÍD, MKDA-MKDSZ 501
Ing. Szalay Károly 
Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja 423
PhDr. Karol Ides 
OĽANO, SaS 408
Gajdos Jenő 
Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja 387
Szeles Anikó 
MOST-HÍD, MKDA-MKDSZ 351
Róbert Szilva 
Smer - sociálna demokracia 256
Roman Németh 
Smer - sociálna demokracia 224

Náhradní poslanci vo volebnom obvode č. 3
A 3. sz. választókerület pótképviselői

PaedDr. Héder Ágnes 
MOST-HÍD, MKDA-MKDSZ 768
Králik Róbert 
Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja 751
Papp Vargha Katalin 
nezávislá kandidátka – független jelölt 677
Fazekas Tímea 
Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja 668
Bc. Demin Viktor 
MOST-HÍD, MKDA-MKDSZ 596
Hajabács Mária 
Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja 595
Róbert Mihalička 
nezávislý kandidát – független jelölt 589
Ing. Dubány Imre 
MOST-HÍD, MKDA-MKDSZ 560
Baross János 
Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja 537
Mgr. Ľudovit Tóth 
nezávislý kandidát – független jelölt 491
Nagy György 
Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja 450
Ing. Jágerská Erzsébet 
MOST-HÍD, MKDA-MKDSZ 439
Petra Kajanová 
SME RODINA - Boris Kollár 434
Ertl Péter 
Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja 419
Mgr. Vladimír Matejíčka 
Smer - sociálna demokracia 403
Fonód Tibor 
MOST-HÍD, MKDA-MKDSZ 395
Mgr. Martin Hlavačka 
OĽANO, SaS 368
Jozef Adámik 
SME RODINA - Boris Kollár 336
Ing. Pavol Makovický, PhD. 
NAJ - Nezávislosť a jednota 306
Horecká Marta 
MOST-HÍD, MKDA-MKDSZ 282
Bíró Csaba 
OĽANO, SaS 276
Bósza János 
NÁRODNÁ KOALÍCIA 273
Ján Lutring 
SME RODINA - Boris Kollár 186
Köles Gyula 
NÁRODNÁ KOALÍCIA 131

A komáromi Eötvös Utcai 
Alapiskola diákjai ismét bizo-
nyították a szép szó, a szépiro-
dalmi alkotások iránti szerete-
tüket. Az irodalmi alkotások 
élményszerű megszólaltatása 
csak akkor sikeres, ha az elő-
adó saját maga is tud azono-
sulni az előadott művel.

Az Eötvös diákok idén má-
sodik alkalommal neveztek be 
a szentpéteri Kossányi Alap-
iskolán megrendezésre kerü-
lő Kossányi Szavalóversenyre, 
mely nevét Kossányi Józsefről, a 
szentpéteri származású költőről, 
az iskola névadójáról kapta.

 A versenyre összesen 11 
iskola 90 tanulója nevezett be. 
A versenyzők a korcsoportok-
nak megfelelően 3 kategóriában 

mérték össze tehetségüket. A 
versenyszabályzat értelmében a 
zsűri az elhangzott produkció-
kat arany-, ezüst-, illetve bronz-
sávba sorolta.

Az I. kategória vers- és 
prózamondóinak, illetve a II. 
kategória prózamondóinak a 
produkcióját Mokos Attila és 
Molnár Xénia színművészek, a 
II. kategória vers- és III. kate-
gória vers- és prózamondóinak 
előadását Gál Tamás és felesé-
ge Kis Szilvia a Csavar Színház 
színművészei értékelték.

Az Eötvös Utcai Alapiskola 
9 diákja közül 6-an aranysáv-
ban végeztek, a résztvevőknek 
az elért eredményekhez szívből 
gratulálunk!

Kovács Tünde

A honi karéneklés minden 
túlzás nélkül állítható legjobb 
és legismertebb énekkara a 
Concordia vegyes kar. Szá-
mos hazai és külföldi megmé-
rettetésen bebizonyította már, 
hogy amit művelnek, azt szív-
vel és lélekkel teszik. Ehhez 
párosul a kifinomult, képzett 
hanganyag és a legmagasabb 
szinten művelt karvezetés.

A Concordia vegyes kart 
ez év október első napjaiban az 
örök város, Róma és környéke 
látta vendégül. Nemzeti gyász-
napunkon estére volt meghir-
detve a 22 ezer lelket számláló 
Colleferro városban az a hang-
verseny, amelyen a Concordia 
a Teatro Vittorio Veneto szín-
házban a La Corale Polofonica 
„Giovanni Battista Martini” di 
Colleferro helyi kórussal adott 
hangversenyt az immár 22. 
évadját ünneplő nemzetközi 
kórusprogram keretén be-
lül. A hazai kórus elsősorban 
Gioacchino Rossini darabokat 
tűzött műsorára Massimo di 
Biagio karmester vezénylésé-
vel,  a Concordia vegyes kar 
Stubendek István karnagy ve-

zetésével és Ternóczky István 
orgonaművész zongorakísére-
tével a kórus legszebb és művé-
szileg legkifinomultabb műveit 
adta elő.

A helyi közönség fergete-
ges tapssal és éljenzéssel kö-
szönte meg az előadást. Itt kell 
megemlíteni, hogy az olasz vá-
ros teljes vezérkara jelen volt a 
hangversenyen, a műsort veze-
tő hölgy meleg szavakkal üd-
vözölte a komáromiakat, nem 
feledte megemlíteni történelmi 
múltját és méltatva a Concordia 
nemzetközi hírnevét.

Az, hogy ez a magas szín-
vonalú, művészileg szinte kifo-
gástalan kórusmuzsika a nem-
zeti gyásznapon, ott, távol az 
otthontól ilyen tökéletes formá-
ban elhangzott, nemcsak annak 
az eredménye, hogy a kórus 
minden egyes tagjának a tor-
kában kincs rejlik, de azt is bi-
zonyítja, hogy lélekben is közös 
a hangzásuk. Minden szerény-
ség nélkül elmondható, hogy a 
Concordia vegyes kar minden 
egyes tagja a kultúra lovagja és 
karnagyuk Stubendek István a 
kultúra nagykövete.

Az utazás kellemes han-
gulatban telt el és szinte ész-
revétlenül máris Subiacoban 
volt a kórus. Az Aniene folyó 
mély kanyonja felett, Rómától 
70 kilométernyi távolságra és a 
Nursie Szent Benedek első ko-
lostorától 2 km-re keletre épült 
történelmi városnak jelenleg 10 
ezer lakosa van. A kolostorban 
D. Giovanni Vincenzo Sanna, 
OSB bencés apát szívélyes fo-
gadtatással, áldással és taps-
sal köszönte meg az énekkar 
produkcióját a Felső-templom 
oltára előtt. A kolostor több 
sziklakápolnájának egyikében, 
a Mária-kápolnában, ahová a 
Szent lépcsők vezettek, a kó-
rus férfi tagjai elénekelték a 
Boldogasszony Anyánk imát, 
amelynek hatását az utánozha-
tatlan barlangi visszhang csak 
fokozta.

Október 7-én, vasárnap  a 
Concordia vegyes kar 11 óra-
kor a római Szent Péter Bazili-
kában Szent Péter sírja felett, a 
bal oldali kereszthajó főoltárán 
szolgáltatott szentmise keretén 
belül elénekelte Beliczay Gyula 
F-dúr miséjének Sanctusát, va-

lamint Halmos László, Claudio 
Monteverdi, Cézar Franc és 
Liszt Ferenc 1-1 kórusremekét 
(karnagy Stubendek István, 
szóló Pfeiferlik Tamás, kísért 
Ternóczky István orgonamű-
vész). Az események szlováki-
ai egybeesése az volt, hogy a 
Concordia éneklését követően 
12 órakor kezdődött a Szent 
Péter katedrája oltáron bemu-
tatott görögkatolikus szentmise 
magasrangú szlovákiai egyházi 
elöljáró részvételével, a mint-
egy 1300 szlovákiai zarándo-
kot  Ferenc pápa személyesen 
üdvözölte. 

Az Örök város gyalogos 
megtekintését az énekkar a 
zsúfolt utcákon, tereken szem-
besülhetett egy egész más 
stílusú zenéléssel, énekléssel 
a Traianus oszloptól a Colos-
seumig. Krónikásként itt ér-
zem szükségesnek megemlí-
teni mindazokat, akik odaadó 
munkájukkal kellemessé tették 
a Concordia vegyes kar néhány 
napos kultúrmisszióját: a   szer-
vező csapat minden tagját, a Pe-
pita Tour Utazási Irodát, Henz 
Kornétl és társát, az autóbusz 

vezetőit a biztonságos szállítá-
sért, Pócs Erzsébet utazásszer-
vezőt a pontos tájékoztatásért. 
Köszönet jár a colleferroi fellé-
pés megszervezéséért Zsuzsan-
nának, valamint a római ide-
genvezetésért Világos Beátának 
a részletes, gazdag történelmi, 
vallási, művészeti, gasztronó-
miai és aktuális eseményekkel 
kapcsolatos tájékoztatásért, vá-
rosvezetésért. 

Mindez, ez a kulturális 
misszió nem sikerülhetett vol-
na ilyen jól az énekkar tagjai 
nélkül, akiknek emberi ma-
gatartása minimálisan olyan 
szinten rezonál, mint minden-
kori énekkari teljesítményük. 
Az, hogy ezek a nem hivatásos 
énekesek ilyen magas művészi 
szinten teljesítenek, viszik hírét 
a világba a szlovákiai karének-
lésnek, elsősorban karnagyuk, 
Stubendek István tudásának és 

emberi nagyságának köszön-
hető. Túlzás nélkül elmondható 
róla, hogy vérbeli nagyköve-
te a magyar művészetnek. A 
Concordia vegyes kar és kar-
nagya példaként szolgálhat 
minden hazai együttes számára 
úgy szakmai, mint emberi ma-
gatartásból.

Végezetül, a Rómában el-
töltött utolsó nap is tele volt 
művészi élménnyel. A Vatiká-
ni Múzeum hosszú, több mint 
hatórás látogatása (az idegen-
vezető Beáta állandó, részletes 
magyarázatával fűszerezve), a 
Szent Péter Bazilika és a kupo-
la, a Spanyol lépcsők és a Trevi 
kút tette kerekké a Concordia 
vegyes kar misszióját.

További munkájukhoz kí-
vánunk nekik jó egészséget, 
tiszta, szívből jövő éneklést!

Szalay György

Az Eötvös diákok újabb sikerei

CONCORDIA – a kultúra lovagjai, a kultúra nagykövete
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Apróhirdetés

Újszülöttek
Keszeli Olivér, Gúta; Vörös Vivien, Megyercs; Bieliková 

Nina, Bátorové Kosihy; Balko Robin, Komárom; Václavová Di-
ana, Perbete; Ponty Noel és Ponty Tia, Komárom; Tóth Bian-
ka, Marcelháza; Borka Mátyás, Madar; Bese Ádám, Nemesócsa; 
Danišová Lara, Keszegfalva; Holent Adam, Jasov; Csóka Szabolcs, 
Komárom; Babósová Sara, Vágsellye; Rezňáková Zoe, Komárom; 
Pogány Enikő, Ógyalla; Tóth Enikő, Naszvad; Lemonnier Batiste, 
Komárom; Šulek Samuel, Zólyommiklós; Pataki Léna, Ekel; Takács 
Mateo, Érsekújvár; Šalamonová Lana, Komárom; Nagy Hanna, 
Csicsó; Bičanová Natália, Ógyalla; Czita Gréta, Komárom; Gál Ka-
talin, Marcelháza; Kostanko Ármin, Komárom; Hengerics Johanna, 
Naszvad; Pethes Máté Zalán, Balony; Halász Boglárka, Kamocsa; 
Laca Oliver, Imely; Németh Nadin, Komárom; Pozsár Zétény Ta-
más, Helemba; Šukola Kornél, Perbete; Trencsik Dóra, Bátorkeszi; 
Kononenko Nikolaj, Lipová; Stojková Sofia, Ógyalla    

Elhunytak
A 43 éves Gulyás Magdaléna, Komárom; 78 éves Markovics 

Éva, Komárom; a 90 éves Szih Vilma, Megyercs; a 82 éves Vajdová 
Alžbeta, Gúta; a 96 éves Németh Mária, Marcelháza; a 75 éves 
Czibor Szerén, Marcelháza; a 92 éves Vanga Valéria, Komárom; a 68 
éves Schmidegová Mária, Komárom; a 79 éves Rausch Zoltán, Ko-
márom; a 73 éves Hajtman Ernő, Komárom; a 70 éves Horňáčková 
Mária, Komárom; a 74 éves Paulisz János, Szentpéter; a 66 éves Jády 
Tibor – Bubu, Komárom; a 83 éves özv. Petrók Ilona, Komárom; a 
71 éves Mórocz Zoltán, Komárom; a 94 éves Geričová Valéria, Ko-
márom; a 70 éves Černák Břetislav, Gyulamajor; a 77 éves Kukoda 
Ladislav, Komárom; a 90 éves Holecz Ilona, Szentpéter; a 89 éves 
Pálfi Rudolf Štefan, Búcs; a 94 éves Králiková Mária, Komárom; a 
95 éves Massányi Lajos mérnök, Komárom; a 86 éves Hrabovská 
Eva, Komárom; a 84 éves Balogh Sándor, Gúta; Kopócs Kálmán, 
Kolozsnéma; a 80-éves Hoštáková Lýdia, a 62 éves Gerendás Károly, 
Komárom

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretet-

tel emlékeztünk halálának 10. évfordulóján 
november 14-én a szeretett testvérre

HÜBSCH Bélára
„Pincér“.

Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá velünk együtt 
ezen a szomorú évfordulón.

A gyászoló család

l NYUGDÍJAS PEDAGÓ-
GUS KORREPETÁL SZLO-
VÁK NYELVBŐL, alapiskolá-
sok és középiskolások részére. 
Tel.: 035/7702 069.
l Digitális kaputelefonok és 
proxi beléptetők szerelése! Tel.: 
0903/289 663.
l Pedikűr címre is (önnél ott-
hon). Tel.: 0908/761 373.
l Német nyelvoktatás kezdők-
nek, haladóknak. Tel.: 0918/472 
657.
l Eladó 1,5 köbös kukorica 
góré vasból és zöld ládák. Tel.: 
0915/105 658.
l Eladó Komáromban Teravari 
rotovátor. A motor teljes felújí-
tás után, komplett felszereléssel 
együtt. Az ára: 999 Euró. Tel.: 

0918/173-339.
l Eladó 4 -áras telek 300 m a 
Dunától, állondóan lakott, csen-
des és biztonságos környezetben 
(7 000 Eur). Tel.: 0915/343 149.
l Kiadó garzonlakás. Havonta: 
250 Euró rezsivel + kaució 1 hó-
napra. Tel.: 0908/761 373. 
l REKOM & EvyTom– laká-
sok teljeskőrű felújítása. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Kútfúrás. Tel.: 0948/424 805.
l Vennék garzonlakást a 
Komensky vagy a Hajós utcá-
ban. Tel.: 0908/761 373. 
l Sírkövek tisztítása, sírfel-
iratok aranyozása és ezüstözése. 
Tel.: 0904/374 273.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415 
657.

A Munka Utcai Alapisko-
lában ebben az évben is meg-
rendeztük őszi célszerű gya-
korlatunkat. Az előadások ill. 
foglalkozások témái adottak, 
s bizony évről évre kihívást 
jelent pedagógusainknak, 
hogy ezeket érdekes, interak-
tív módon tálalják tanulóink 
számára.

Idén ismét sikerült meg-
újulniuk, s látványos, szóra-
koztató foglakozások keretén 
belül elsajátíttatniuk az előírt 
témákhoz kapcsódó ismere-
teket. 

Napsütéses őszi gyakorla-
tunkat ebben az évben néhány 
segítőkész szülő és szakember 
révén még színesebbé vará-
zsoltuk: iskolánk meghívását 

elfogadták a komáromi tűz-
oltóállomás tűzoltói, az izsai 
önkéntes tűzoltók és a komá-
romi ZaMED mentőállomás 
mentőtisztjei. Az iskola ud-
vara és folyosója így percek 
alatt megtelt kis tűzoltókkal 
és „sérültekkel“.  A szakem-
berek bemutatták az általuk 
használt eszközöket, melyeket 
tanulóink nagy lelkesedéssel 
ki is próbáltak. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni vendé-
geink önfeláldozó munkáját és 
izgalmas bemutatóját.

E nap zárszavaként idéz-
nék egy folyosón elcsípett 
mondatfoszlányt: „ Ez igen, ott 
volt...!“

Podlupszki Tímea

A környezet elhanyagolá-
sa, és mindazon problémák, 
amelyek ezzel kapcsolatosak, 
egyre több embert foglalkoz-
tatnak. Minden, amit a Föld 
ellen teszünk ránk is vissza-
hat, hiszen az ember is a Föl-
dön élő lény. Egy új kutatás 
szerint a környezetszennye-
zés több embert öl meg, mint 
a háborúk és katasztrófák.

2018. november 24-én 
Komáromban kerül megren-
dezésre az első interaktív “Élj 
Tudatosan” környezetvédelmi 
konferencia, hazai és külföldi 
előadók részvételével.

Központi téma az egész-
ségügy, a környezetvédelem 
és hulladékgazdálkodás, azzal 
a céllal, hogy rávilágítsunk a 
problémák súlyosságára és a 
fenntartható fejlődés fontos-
ságára. Gondoljuk át, hogy 
mindennapi életünk során 
mennyire is ártunk a környe-
zetnek, és mi az, amin tudunk 
változtatni szűkebb és tágabb 
környezetünk védelmének ér-
dekében.

A rendezvényt ajánljuk 
vállalatoknak, pedagógusok-
nak, diákoknak, családoknak 
és mindazoknak, akiket érde-
kel a téma, akik felelősséget 
éreznek azért, ami a környeze-
tükben történik, illetve tesznek 
is annak megóvásáért. 

Az előadások témái. Első 
rész: Környezetszennyezés és 
egészség. Második rész: Egész-
ség másképpen. Harmadik 
rész: Hulladékmentes életmód 
pazarlás nélkül. Negyedik rész: 
Hulladékmentes élet a min-
dennapokban itthon és kül-
földön. 

Eseményhez kapcsolódó 
kísérő programok. A ren-
dezvény napján mindenkit 
vár az öko piac, egész napos 
workshop, ahol a kiállítók be-
mutatják termékeiket, kötetle-

nül beszélgethetnek termékek-
ről, tapasztalatokról, valamint   
a látogatóknak lehetőségük 
lesz azok megvásárlására.

A konferencia szervezői a 
fiatal családokra is gondoltak. 
Pedagógusokkal, diákokkal 
egy egész napot betöltő prog-
rammal készülnek a konferen-
cia legkisebb résztvevőinek. 

A jövő generációja számá-
ra is próbáljuk fontossá tenni 
az eseményt, hiszen nagyon 
fontos, hogy legyen kinek to-
vábbadni a megszerzett tudást 
és tapasztalatot.

Színház, és játékos progra-
mok mellett megtalálhatók az 
érdekesebbnél érdekesebb fog-
lalkozások. Érkezik hozzánk a 
Lesanka - kerüljünk közelebb 
a természethez, játékos neve-
lés, Vedecký tím Rozmarínky 
- tudományos kísérletek gyer-
mekeknek, ZdravíPredškolák 
- egészséges életmódra való 
nevelés az óvodában, a helyes 
higiénés szokások kialakítása, 
Zdravýživka - bábelőadás.

A rendezvény helyszínét 
a Selye János Egyetem Kon-
ferencia-központja biztosítja, 
mivel az egyetem egy maga-
sabb szintű oktatást képvisel, 
és a műveltség, környezettuda-
tosság, egészség szorosan ösz-
szefüggenek egymással.

Szeretettel várunk minden 
változtatni vágyó érdeklődőt. 
Kezdjük együtt a környezettu-
datos gondolkodásra történő 
áttérést magunkért, egészsé-
günkért, családunkért, mert a 
tisztább, élhetőbb környezet 
jelenti a boldogabb jövőt! 

További információkért, 
jegyvásárlással kapcsolatban 
látogassa meg  weboldalun-
kat  www.zitvedomo.sk vagy 
keresse fel facebook olda-
lunkat www.facebook.com/
events/2153109308045983/

Első alkalommal rendezik meg az Élj Tudatosan 
interaktív környezetvédelmi konferenciát

A célszerű gyakorlatunk margójára
„Ez igen, ott volt“
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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

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

ADVENT BÉCSBEN 
Egynapos buszos kirándulás a karácsonyi vásárokba

December 9. (vasárnap), ára: 25 €, indulás 7.00 órakor a Billa áruház parkolójából
9.30-kor érkezés Bécsbe, a schönbrunni kastélyhoz, a karácsonyi vásár megtekintése 

12.00-kor indulás Bécs központjába (Maria Theresia-tér, Hofburg, Graben, Stefansdom)
Hazaindulás 18.00 órakor

További info: info@elsjazyk.sk , 0908 089 370

Komáromi iskolások karácsonyi hangversenye
A hagyományoknak megfelelően december 18-án, kedden délelőtt tíz órai kezdettel ren-

dezik meg a komáromi iskolások karácsonyi hangversenyét a református templomban, amelyre 
ezúton is szívesen várják az érdeklődőket. A músorban bemutatkozik a Jókai Mór Alapiskola Ki-
csinyek és Nagyok Kórusa, az Eötvös Utcai Alapiskola Kicsinyek és Nagyok Kórusa, a Marianum 
Egyházi Iskolaközpont    Schola Mariana Kórusa, a Selye János Gimnázium Kórusa és hangszeres 
csoportja, a Selye János Egyetem Cantus Juventus női kara és a Komáromi Művészeti Alapis-
kola diákjai

Négy óra után kerül sor az 
adventi koszorú megáldására 
és az első gyertya meggyújtá-
sára. Közreműködik a Cantus 
Iuventus, a Selye János Egye-
tem női kórusa. 

December 9-én, vasár-
nap a Klapka térre beköszön 
a nagyszakállú Mikulás! A 
délután számos élményt és 
meglepetést tartogat, a Klapka 
tér valódi mesebirodalommá 
változik. A Mikulás érkezé-
se 14.35-kor várható, majd 
fél négykor Forgács Erika és 
Csicsó Tibor „Csilingelő szán-
csengő” című Mikulás-napi 
zenés gyermekműsora látható 
a Klapka téren. A műsor után 
meggyújtják a második adven-
ti gyertyát, majd a Komáromi 
Animátorok szórakoztatják a 
kicsiket és nagyokat és égnek a 
szerencselampionokat. 

Pénteken, december 14-
én kezdődik a Komáromi Ad-
venti Vásár, amely szombaton 
és vasárnap is várja az érdek-
lődőket. December 15-én dél-
után két órától szabadtéri mé-
zeskalácssütés a Klapka téren, 

majd Mézes Mázolda, azaz 
mézeskalácsdíszítés Kliment 
Andreával és a Komáromi Vá-
rosi Nyugdíjasklub tagjaival a 
Zichy-pontban. 

Ugyancsak délután két 
órakor kezdődnek a kézmű-
ves foglalkozások a Czafrangó 
Sylvia Művészeti Alapiskolá-
ban és ekkor kezdődik a Ko-
máromi Művészeti Alapiskola 
növendékeinek koncertje is 
a Klapka téren. Délután fél 
négykor a Black and White ze-
nekar tart karácsonyi koncer-
tet, Ölvecky András karácso-
nyi koncertje pedig öt órakor 
kezdődik a Klapka téren. 

December 16-án,  vasár-
nap ünnepváró karácsonyi 
kézműveskuckóba invitálják a 
szervezők a gyermekeket és a 
felnőtteket. A különleges népi 
mesterségekkel és a nem ha-
gyományos alapanyagokkal a 
Tiszti Pavilon dísztermében 
ismerkedhetnek meg az érdek-
lődők. A szervezők felhívják az 
adventi eseményekre látogatók 
figyelmét, hogy ezen a napon  
a családokat díjmentes fotózás 
várja a Zichy-pontban.

Délután két órakor kezdő-
dik Korpás Éva és barátai ad-
venti koncertje a Klapka téren, 
majd ezt követően a komáro-
mi szlovák és magyar tannyel-
vű alapiskolák karácsonyi ösz-
szeállítását tekinthetjük meg.  
A harmadik adventi gyertya 
meggyújtása után öt órakor a 
A For You Acapella zenekar ad 
karácsonyi koncertet. 

A hagyományoktól eltérő-
en a Villa Camarum Polgári 
Társulás és a társszervezők 
december 21-én, azaz pén-
teken zárják az idei adventi 
műsorfolyamot, hogy advent 
utolsó vasárnapján, december 
23-án, már mindenki az ott-
honában tudjon készülődni a 
legszentebb ünnepre. A sza-
badtéri igehirdetés a katolikus, 
a református, a baptista és az 
evangélikus gyülekezet plébá-
nosa/lelkésze/prédikátora tol-
mácsolásában fél ötkor kezdő-
dik és ezt követően kerül sor 
az ádventi koszorú negyedik 
gyertyájának meggyújtására is 
a Klapka téren. 

Áldott, békés ünnepeket 
mindenkinek!

Programkavalakád advent idején
A Mi Karácsonyunk
(Befejezés az 1. oldalról)

Veľkosklad 
armádnych odevov 

a doplnkov
Pozrite si 

naše aktuálne akcie a zľavy na

www.usarmy.sk


