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Keszegh Béla polgármester:

Szeretnénk megszolgálni a lakosok bizalmát
A Komáromi Városi Képviselőtestület december 6-án
tartja alakuló ülését a Tiszti
pavilon dísztermében, ahol
városunk új polgármestere,
Keszegh Béla leteszi hivatali
esküjét, így négy éven keresztül vezeti majd Komárom Város Önkormányzatát.
Az új polgármester vezette
Függetlenek Komáromért csoport tizenhárom, a függetlenek
öt, a HÍD-Magyar Kereszténydemokrata Szövetség koalíció
négy és a Magyar Közösség
Pártja három képviselői helyet
szerzett az újonnan megalakuló 25 tagú képviselőtestületben. Keszegh Béla polgármestert az elkövetkező időszak
legfontosabb feladatairól és
terveiről kérdeztük.
A választási kampányban több alkalommal is
elhangzott, hogy széleskörű konszenzusra és együttműködésre törekszik majd

minden olyan párttal és
csoportulással, akik készek
tenni valamit Komáromért.
A többség megszerzése után
is fontosnak tartja az együttműködést?
– Nagyon fontosnak tartom
az együttműködést, mivel a cél
az, hogy mindenkit bevonjunk
a munkába, aki nem csak bekiabálni, hanem tenni akar. Szeretnénk, ha húznánk a vonalat,
a korábbi felesleges kakaskodásokat magunk mögött hagynánk. Meggyőződésem, hogy
a képviselők nagy többsége jót
akar a városnak, ha pedig megvan a kölcsönös tisztelet, akkor
meg tudjuk hallgatni az egyes
véleményeket és javaslatokat,
majd meghozni a legjobb döntést. A többség a testületben viszont most jó lehetőséget kínál,
hogy nem kell elvtelen alkukat
kötni, így szeretnénk minél nagyobb súlyt helyezni a szakmai
döntésekre.

A szakbizottságok és a városi tanács összeállításáról
már született döntés?
– A szakbizottságok vezetése arányosan lesz elosztva. A
testület 18 tagja független képviselő, heten pedig pártlistán
indultak. A 7 állandó bizottság
közül 5 vezetése a független
képviselőkre vár, 1-1-et pedig a
pártok kaptak. A témakörök elosztásánál itt is a szakmaiságot
próbáltuk előtérbe helyezni. A
bizottságok kilenctagúak lesznek. Újdonságnak számít, hogy
létrejön egy alkalmi bizottság
szakemberekből, mely az átláthatóságot (transzparencia) és a
digitalizációt felügyeli és ajánlásokat fogalmaz meg.
Hány
alpolgármestere
lesz az önkormányzatnak és
milyen feladatokat látnak
majd el?
– Két alpolgármestere lesz
a városnak, az egyik teljes a
másik nem teljes munkaidő-

ben. Konkrét témakörökkel és
feladatokkal lesznek megbízva,
feladatuk nem csak általános
lesz.
A városi hivatal állományában, szerkezeti felépítésében várhatók változások?
Gondolok a hivatalvezető és
a főosztályvezetők személyére, hiszen ez eredményezheti
a hivatal hatékonyabb működését és a gördülékenyebb
ügyintézést is.
– Minden vezetői poszt
meg lesz hirdetve és versenyeztetve. Ez nem azt jelenti, hogy
mindenhol váltás lesz, de a
meglévőeknek is meg kell állni
a helyüket, pontosan kell látni
a következő évek céljait és azokat a problémás területeket,
ahol változtatni kell. A verseny
azonban mindenkinek nyitott,
és a siker érdekében is kulcsfontosságú, hogy a legjobb csapat
álljon össze. Örülnék, ha minél
többen jelentkeznének a felhívásokra.
Hogyan kezdi meg a munkát az új önkormányzat?
– Az ünnepi ülés után előreláthatólag december 20-án lesz
az első munka jellegű ülés. Itt
az egyes szakbizottságok tagjait
fogadjuk el, hogy indulhasson a
tárgyalási anyagok előkészítése.
Ezen kívül még pár fontos ügyben kell gyors döntés. Jövő év
elejére tervezzük a költségvetés
elfogadását és a fejlesztési tervek megtárgyalását. Munka és
Az egyre jobb eredményeket az utánpótlás nevelés, több edző teendő van bőven, szeretnénk
elérő játékos bemutató edzést foglalkozik a gyerekekkel, akik a teljes erőbedobással megszoltartott, majd játszott néhány lab- versenyeken méltón képviselik a gálni a lakosok bizalmát.

Komáromban járt a legjobb magyar teniszező
A komáromi TJ Spartak
teniszklub
vendége
volt
Fucsovics Márton teniszező,
aki a 36. helyével a világranglistán a jelenleg legeredményesebb magyar teniszező.
„Soha nem felejtem, hogy
honnan indultam. Ezért is fontos nekem, hogy, ha csak megtehetem, akkor elmenjek akár
a legkisebb klubba is találkozni
teniszező gyerekekkel, tehetséges fiatalokkal. Tudom, mennyit
számít egy 8-12 éves játékosnak,
ha egy profi teniszezővel üthet
kicsit, nézheti az edzését” – írta
Fucsovics a saját közösségi ol- damenetet minden gyerekkel. A várost.
komáromi klubban folyamatos
dalán.
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Czékus Péter

Pályázati felhívás a 2019-es támogatási kérelmek benyújtására Komárom város
költségvetéséből a kultúrához és a sporthoz tartozó célirányos alapból
A pályázóknak a pénzügyi támogatási kérelmet
írásban és elektronikusan
kell benyújtaniuk a város
weboldalán keresztül. A kérelem akkor tekinthető benyújtottnak, amennyiben annak leadása mindkét módon
megtörtént.

A kérvény írásos formájához a pályázónak mellékelnie
kell az elektronikus felületen
kinyomtatott üzenetet a pályázat sikeres leadásáról, és a hozzárendelt alkalmazásszámot.
Az elektronikus pályázati űrlapot a város honlapján
teszik közzé: www.komarno.

Tisztelt komáromi polgárok,
Komárom városa a szociális szolgáltatások közösségi tervezete
módosításának előkészítése kapcsán együttműködésre kéri fel
Önöket. A www.komarno.sk honlapon található kérdőív kitöltésével mindannyiuknak lehetősége nyílik bekapcsolódni a közösségi tervezet elkészítésébe, módosításába.

sk/Városi Hivatal Oktatási,
Kulturális és Sport Főosztály/
Űrlapok/„A sport és testkultúra pénzügyi támogatása iránti
kérelem” vagy „A kulturális és
művészeti tevékenység pénzügyi támogatása iránti kérelem”
(az e-form-dokumentumok
részben).
Pályázatának elektronikus
változatát a pályázó közvetlenül a Komárom város weboldaláról küldi legkésőbb:
a) a sport területén 2018.
december 15-ig, az írásos

(nyomtatott) változatot legkésőbb 2018. december 17-ig
igazolható módon kell leadni
a városi hivatal iktatójában.
b) a kultúra területén 2018.
december 31-ig, az írásos
(nyomtatott) változatot legkésőbb 2019. január 2-ig igazolható módon kell leadni a
városi hivatal iktatójába.
A teljes felhívás elérhető a város honlapján: www.
komarno.sk
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Megnyílt a jégpálya

A múlt héten kezdték a
jeget hűteni, ami három napot vett igénybe, hogy a 3-5
centis jégréteg kialakuljon.
Pénteken aztán megnyitotta
kapuit az Erzsébet-szigeten
található koripálya.
Munkanapokon reggel 8
órától este fél 6-ig tart nyitva
a pálya. Hétvégén, ünnepnapokon és a szünetben 10 és 13,
valamint 14 és 17.30 óra között várják a korcsolyázókat.
A jégkorongozók 7.30 és 9.30,
valamint 18.30 és 22 óra között használhatják a jeget.
A felnőttek 3 eurót, a
gyermeküket korcsolya nélkül kísérők 1 eurót fizetnek a
belépőjegyért. A 15 belépésre
jogosító bérlet 36, míg a 30 be-

lépős 65 euróba kerül, az egész
szezonra szóló bérlet ára 100
euró. A 15 év alatti gyermekek,
a nyugdíjasok és az egészségkárosultak 2 eurót fizetnek a
belépőjegyért. A bérleteket is
kedvezménnyel vásárolhatják.
A nyilvános korcsolyázáson
túl, szervezetten érkező óvodások és iskolások fejenként 1
euró 20 centet fizetnek a belépőjegyért.
Bérelni is lehet a jégfelületet. Délelőtt, zuhanyozási lehetőséggel, 70 euróba kerül egy
órára. Lehet kölcsönözni korcsolyát, de hétfőtől csütörtökig
munkaidőben korcsolyaélesítésre is van lehetőség. Az öltözőben szekrény is bérelhető.
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Még december kilencedikéig szavazhatunk
városunk közösségi kertjére
A sikeres Žihadielko/Fullánkocska program után közös összefogással most tovább szépülhet Komárom. A VUB
Bank a közelmúltban közösségi kert megépítésre írt ki pályázatot. A komáromi civilek kezdeményezése és a Komáromi Református Egyházzal karöltve egy újabb összefogással a
Timóteus Nyugdíjas Otthon területén épülhet meg a régió
első közösségi kertje.
A pályázatra benyújtott tervezet olyan sikeres lett, hogy
a közel 400 nevező közül a komáromi bekerült a második
körbe, ahol már az emberek szavazatai döntenek.
Kérjük, hogy aki teheti szánjon másfél percet arra, szavazzon, hogy városunkban épülhessen meg a régió első közösségi kertje. Szavazni a www.komunitnegranty.sk oldalon
lehet, ahol kiválasszuk Nyitra megyét, majd ezen belül a
Druhý život projektet kell megjelölni. A szavazás ingyenes,
viszont csak telefonszám megadásával és az arra érkező kód
beírásával válik érvényessé. Egy telefonszámról csak egyszer
lehet szavazni 2018. december 9-éig.

Időben rendezze tartozását

Komárom Város felhívja az érintett polgárok figyelmét,
hogy 2018. december 15-ig rendezzék az ingatlan- és a kutyatartási adó-, illetve a kommunális hulladék, a nem lakás
célú helyiségek, a telkek és a kertek használata utáni illetékeket. Ez a felhívás azon polgárokra is vonatkozik, akik az
előző esztendőkben szintén elmulasztották kiegyenlíteni
hátralékaikat. Fontos, hogy tartozásaikat mielőbb befizessék,
és így megelőzzék a kellemetlen és fölöslegesen költséges
adóbehajtást.
Figyelmeztetjük továbbá a polgárokat, hogy a fentebbi
időpont lejárta után Komárom Város végrehajtási eljárás
útján hajtja be a hátralékot, ami az érintettek számára további költséggel jár.
Az esetleges tartozásokkal kapcsolatos információk elektronikusan is elérhetők az odp@komarno.sk címen. Kérjük,
részesítsék előnyben ezt a tájékozódási lehetőséget, de ebben
az esetben kérjük feltüntetni az egyértelmű azonosításhoz
szükséges személyi adatokat, illetve az ügyfél megjelenését
a Tiszti pavilonban az első emeleti, 18. számú irodában. (Komárom, Pevnostny rad - Vársor u. 3.). Telefonos elérhetőségek: 035 28 51 330, 331, 353, 334, 317.
Komáromi Városi Hivatal
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Hagyománnyá váljon a tiszteletadás

Egy-egy közösség ragaszkodása a múlt jeles eseményeihez, s az azokhoz köthető személyekhez azon mérhető
le leginkább, emlékeznek-e rájuk? A halottak napján zsúfoltak a temetők; a sírokon virágokat, koszorúkat látunk,
lobognak a mécsesek és a gyertyák.
Idén egy újabb helyszínen, a belvárosban, a Magyar Területi Színház (MATESZ) alapító tagjainak emlékét őrző
Aranyember szobor talapzatán is fellobbantak az emlék-fényecskék. Konrád Józsefné, Márta asszony, a MATESZ színművészének, majd igazgatójának felesége gyújtott elsőként
mécsest azok emléke előtt tisztelegve, akik „a semmiből”
teremtették újra a hazai magyarság színi kultúráját, s a szó
szoros értelmében áldozatot hoztak jövőnkért. Reméljük, jövőre megszaporodnak a mécsesek, s halottak napján hagyománnyá válik a tiszteletadás itt is!		
(b)

Chanuka Komáromban

Müller Péter Sziámival és Szakcsi Lakatos Bélával
A Komáromi Zsidó Hitközség idei chanukai ünnepségét 2018.
december 9-én 14.30-kor tartjuk a Menházban (Eötvös utca
15., 94501 Komárno). Ünnepeljenek Önök is velünk! Mindenkit szeretettel várunk! Az ünnepség programja:

Szakcsi Lakatos Béla és Müller Péter Sziámi formációja, a PIANISSIMO! DUÓ – koncertje
Ünnepi gyertyagyújtás- Radnóti Zoltán főrabbival
Gyermekprogram kicsiknek és nagyobbaknak
A chanukai programunkról, erről a kivételesen izgalmas és gazdag koncertról így vall Müller Péter Sziámi:
„Keressük a közös műfajunkat, nagyon messziről indultunk
egymás felé. Olyan formát kutattunk, amelyben a dal ütőképessége úgy marad meg, hogy közben tér nyílik az improvizációra.
Ehhez egy filmszerű formát találtunk ki, amit úgy neveztünk
el, hogy Movies for the Blind, azaz filmek a vaknak. Rájöttünk
ugyanis, hogy az egész egy montázsszerkezetben érvényesül, vagyis tematikus improvizációk viszik tovább a történetet ott, ahol
a szó megáll”

Kiss Mihályra emlékeztek
November huszonharmadikán telt házas rendezvény
helyszíne volt a CSEMADOK
Kossuth téri székháza: a járási szervezet tíz esztendeje
elhunyt legendás titkárára,
Kiss Mihályra emlékeztek
tisztelői, akik egy évtized
múltán sem felejtik áldozatos tevékenységét kultúránk
és nemzettudatunk megőrzése érdekében.
Az est megrendezését
Kiss Márta, Kiss Mihály özvegye kezdeményezte, megvalósításában Kiss Márton,
Vass Laura, Török Ágota és id.
Batta György működött közre, és köszönet jár a szponzoroknak is. Megtudtuk, hogy
Kiss Mihály tárgyi hagyatéka hatalmas kincs: az általa
megélt történelmi korszakot
dokumentálva
beszédeket,
újságcikkeket,meghívókat,
fényképeket őrzött meg az utókor számára. Ha nem "a múltat
végképp eltörölni" hírhedt jelmondat parancsát követnénk,
portrékönyv születhetne Kiss
Mihályról, tartalmazva az említett dokumentumokat.

105 éves Komárom büszkesége, a Kultúrpalota
„Az élet rohan és aki annak forgatagába kerül, nem
veszi észre, hogy vele együtt
rohan ha térben nem is, de
időben igen. Az az idő, amely
a Jókai Egyesület alapításától kezdve elsuhant felettünk,
maga a történelem: csak mi
nem vesszük észre, hogy történésnek vagyunk aktív vagy
passzív részesei vagy tanui
és a história homokórája pereg fejünk felett elhullajtva a
feledés mindent, emlékezést,
történetet ellepő homokját.”
Így kezdődik a Jókai Egyesület első tizenöt évét leíró kis
könyv, Alapy Gyula dr., a Jókai Egyesület akkori főtitkára
írása 1926-ból. A kézikönyv
egy csoda, amit ajándékba
kaptam egy kedves ismerőstől, aki úgy gondolta, nálam
jó helyen lesz. Ahogy olvasom,
néha elcsodálkozom: mintha
visszaköszönne egy-két dolog
a mai történésekben is. Ebből
a könyvből idézem fel az eseményeket a mai Kultúrpalota
megálmodásától az ünnepélyes felavatásig.
Ebben a kézikönyvben olvashatunk arról, hogy Alapy
Gyula a Múzeum Egyesületben 1905-ben veti fel, hogy
a három kultúrintézményt: a
Muzeum Egyesület gyűjteményeit, a vármegyei könyvtárat
és a Közmívelődési Egyesületet
egyesíteni kell, és ezekből megalakítani a nagy kultúregyletet,
hogy Komáromot kultúrházhoz juttassák. Maga Komárom
a legszebb telkét, a felszabadult
kisgimnáziumot adta át a kultúrház céljaira.
„Hiába azonban a nagy
akarat, ha a viszonyok nem
kedvezőek egy szép elgondolás
megvalósítására.
Komárom
közélete az 1906-1910. években
nagy politikai harcok színterévé vált. Ezek a harcok elmérgesedtek és a város közönségét két
táborba sorakoztatták” – olvashatjuk a kézikönyvben.
1911. március 5-én megalakul a Jókai Egyesület. Sikerrel végződik az egyesülés
előkészítése és az alapszabály
elkészülte lehetőséget teremt,
hogy a régi terv megvalósuljon. November 21-én döntött a feloszlatásról és a Jókai

Az emlékest Fekete Éva,
Ganzer Eszter és Dráfi Mátyás
műsorával, majd a Kiss Mihály
életének fontosabb eseményeit felvillantó fotók vetítésével
kezdődött, valamint részletek
hangzottak el a róla szóló, illetve az általa jegyzett írásokból.
Meghatóak voltak tisztelői vallomásszerű emlékezései: Pásztor István, Dr. Bognár József,
Mácza Mihály, Keszegh Margit, Dékány György, Czékus
Dezső, Marákyné Mogyorósi Mária, Szobi Eszter, Szabó
Olga, Varga Anna és Dráfi MáA kárpát-medencei pénztyás idéztek fel közösen megélt ügyi verseny döntőjébe juélményeket.
tott a komáromi Gépipari és
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A Kultúrpalota épülete 1914-ben
Egyesületbe való beolvadásról
a Közmívelődési Egyesület és
a Muzeum Egyesület is. 1912ben pedig a vármegyei törvényhatóság engedi át a Jókai
Egyesületnek a megyei könyvtárat.
A Jókai Egyesület élére
Beöthy Zsolt állott, a főtitkári tisztet Alapy Gyula töltötte
be. A Jókai Egyesület megalakulása után első legfontosabb
feladatának tekinti a kultúrház építésének előkészítését.
Ekkor már rendelkezésre állt
Hültl Dezső dr. műegyetemi
tanár térvázlata és sikerült biztosítani az építéshez szükséges
anyagi fedezetet is. Az akkori közoktatásügyi miniszter,
Zichy János gróf a 100 000 korona építési segélyt felemelte
180 000 koronára. Később az
elkészített terveket módosítják
és 1912. szeptemberében el is
készülnek a végleges tervrajzok. Az építkezés költségeihez
támogatást ad a vármegye és a
város is. Pályázat alapján a kivitelező Nagy Mihály hírneves
komáromi építőmester lesz,
aki ahogy a krónika jegyzi:
„nagy erővel látott a kivitelhez
és ez sietteti az építésnek tempóját.”
1913. tavaszán kezdik lebontani a volt jezsuita, később
bencés gimnázium épületét,
megtörténik az első csákányütés a kisgimnázium épületére, s elkezdődik maga az

építkezés azzal a szándékkal,
hogy az év végére felépüljön
Komáromban a kultúra háza.
Az alapkőletételre 1913. május
4-én került sor. Az alapkőbe,
amely a bejárati kapu alapfalába van beleillesztve, bádogtokba zárt okiratot helyeztek
el, azt légmentesen leónoztak,
és az akkor használatos pénzdarabokkal egészítették ki. Az
okiratot Alapy Gyula dr. szerkesztette, Beöthy Zsolt elnök
jóváhagyásával.
Az építkezés jól haladt és
május végén már a bokréta
ünnepet tartották. Októberben már folytak a díszítési és
szobrászmunkák és elkészült
az épület vaskerítése is. November közepén az épület
bekerítve, kovácsolt vas kapuval, befejezve várja az átadást.
A világítási is elkészült, csak
a berendezés hiányzott. Az
anyagiak előteremtése után a
berendezés mellett még egy
Förster-féle zongorát és vetítéshez szükséges gépet, írógépet és fényképezőgépet is
sikerült vásárolni. Az építési
bizottság a kultúrház megnyitásának időpontjául 1913. november 29-ét jelölte meg.
1913. november 29-én,
105 évvel ezelőtt, szombaton
nyitotta meg dísztermét a
Kultúrpalota a képzőművészet számára. Komáromi Kacz
Endre festőművész és felesége
kiállításának adott helyet. A

kiállítás megnyitása előtt került sor az épület ünnepélyes
felavatására, átadására neves
közéleti és állami személyiségek jelenlétében. Ünnepi beszédet a Jókai Egyesület akkori
elnöke, Beöthy Zsolt mondott.
A Kultúrpalota dísztermében
és előcsarnokában legalább
hatszázan voltak jelen. A felejthetetlen napot este ünnepi
hangverseny zárta a népes,
háromszáz lelket számláló közönség előtt. Az ünnepi hangversenyt a 83. gyalogezred
szimfonikus
nagyzenekara
nyitotta meg Erkel Hunyadi
László operája előadásával,
majd szavalatok, hegedű és
zongora előadások következtek. Jászai Mari, a Nemzeti
Színház nagy tragikája elszavalta Vörösmarty és Petőfi
egy-egy versét, s végezetül Vörösmarty Mihály Szózatát. A
katonai szimfonikus zenekar
Liszt XIV. rapszódiájával fejezte be a Jókai Egyesület első
hangversenyét a Kultúrpalotában.
A kézikönyv így summázza a történteket:
„Így végződött a nevezetes
nap melyen teljesedésbe ment
egy évtizednek akadályoktól
meg nem riadó munkája.”
Isten éltesse büszkeségünket, a 105 éves Kultúrpalotát!
Dr. Keszegh Margit
a Jókai Egyesület elnöke

„PénzSztáros“ iparisták magyarországi sikere
ügyi, gazdasági és vállalkozási versenye, melynek színvonaláról mindent elmond,
hogy a zsűri tagjai a Miskolci
Egyetem Gazdaságtudományi
Karának dékánja, a Budapest
Bank miskolci kirendeltségének igazgatója, illetve az adóhivatal munkatársai voltak. Az
online verseny 2 iskolai fordulóján 1096 csapat indult, (997

magyarországi, 64 erdélyi,
21 vajdasági és 16 felvidéki),
melyből 115 jutott a harmadik
körbe (száz Magyarországról,
öt-öt Erdélyből, Vajdaságból,
ill. a Felvidékről). A verseny
ezen fordulójára magyarországi nagyvárosokban került
sor. Iparistáink Miskolcon, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
épületében teljesítették a fel-

adataikat és kvalifikálták magukat Szlovákiából a döntőbe,
melyre november 22-én kerül
sor Budapesten az első helyen
végzett magyarországi és külföldi csapatok részvételével.
Már diákjaink eddigi szereplése is büszkeségre ad okot, de
felkészülve várjuk a megmérettetés utolsó fázisát is.
Ing. Szitás Zsuzsanna
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Mesterségek napja
a Munka Utcai Alapiskolában

A Concordia vegyes kar Arany Oklevele Budapestről
Magyarország
zenei
nagyhatalom: Liszt, Bartók,
Kodály örökségét ápoló, de
egyben mindenkor gazdagító
nemzetközösség. A számtalan zenei rendezvény, legyen
az a muzsika bármely területéről, bizonyítja, hogy ennek
irányítása, megszervezése és
életrekeltése értő, tudatos,
szívüket, s lelküket kitevő felelősen gondolkodó, ezen a
zenei vénán felnövekvő szakemberek közös törekvése.
Egyértelmű, hogy Kodály
Zoltán neve kerül előtérbe,
amikor a „Legyen a zene mindenkié” szavak alkotója, komolyan véve ezt a mondatot,
életét áldozta a nemes zene
közkinccsé tételéért. Ebben
a szellemben és küldetésben
találkozhatott 27 énekkar
mintegy ezer énekese a Kodály Zoltán VIII. Magyar Kórusversenyen, 2018.november
15-18-ig, Budapesten.
A különböző kategóriák-

ban – kicsinyek kórusa, gyermekkarok, egynemű karok,
ifjúsági leány,- férfi, és vegyes
karok, kamarakórusok, énekegyüttesek és vegyes karok –
adták legjavát énekkari felkészültségüknek.
Ennek a versenynek résztvevőjeként mérettette meg tudását a komáromi Concordia
vegyes kar. Teljesítményüket
a nemzetközi zsüri arany oklevéllel jutalmazta. Műsoru-

kon négy kórusmű szerepelt:
Szőnyi Erzsébet: Ima alkonyi
harangszóra (mint kötelező
mű), Claudio Monteverdi:
Cantate
Domino,
Ivan
Hrušovský: Źalm 23 és Kodály
Zoltán-Petőfi Sándor: A magyar nemzet.
Az énekkar hosszú évtizedes sikeres munkájának és az
egész esztendő olykor fárasztó koncertsorozatának méltó
bezárása ez a nagyszerű ered-

mény.
„Nagy kincset kaptatok a
Teremtőtől, hogy ilyen szépen
tudtok énekelni! Hála néked,
Uram. A mai nap ismét bearanyoztátok Komárom dicső
nevét. Legyen ez megérdemelt,
méltó ajándék, ami mögött
Mindenki (kórustárs, házastárs
és bajtárs) sok-sok áldozatos
munkája van. Köszönöm és
gratulálok!”
Stubendek István, karnagy

Emlékeznek még az
„Amerikából jöttem, mesterségem címere…” nevű játékra? A mai gyerekek szinte
már nem is játsszák. Pedig
milyen szórakoztató is volt
két betű és némi „pantomim”
segítségével kitalálni egy-egy
szakma nevét. A Munka Utcai Alapiskolában még csak
találgatniuk sem kellett a
felső tagozatos tanulóknak:
a szakmák házhoz jöttek (ám
nem Amerikából), életre keltek és kipróbálásra csábították a lányokat s fiúkat.

tés ill. a virágkötészet során,
megtudhatták, milyen szakot
rejtenek a design, a grafika és
a logisztika szavak. Lehetőségük adódott egy-két fiús és
lányos szakmában is próbára
tenni képességeiket: asztalosmunka, villanyszerelés, festés,
koktélkeverés, kézi és gépi varrás, hogy csak párat említsek
a széles kínálatból. Készültek
csodás frizurák, decens sminkek, s a lányok ugyanolyan
ügyesen bántak a csavarhúzóval, mint ahogy a fiúk kezelték
a varrógépet.

November 15-ét és 16-át a
Mesterségek napjává „avattuk”
intézményünkben. A rendezvény idejére az iskola számos
tanterme átalakult műhellyé,
szalonná vagy épp sütésre –
főzésre alkalmas konyhává.
Örömünkre szolgált, hogy
a megszólított komáromi és
környékbeli szakközépiskolák
egytől egyig elfogadták meghívásunkat. Készséges mestereik
és ügyes diákjaik segítségével
alig egy óra alatt berendezkedtek a rendelkezésükre bocsátott termekben, hogy tettre készen várhassák a műhelyükbe
látogató csoportokat.
Az is bebizonyosodott,
hogy az iskola ismét számíthat
a segítőkész szülők, iskolabarátok támogatására is: egy-egy
anyuka, nagymama, apuka és
nagynéni, pár barát, valamint
egyik volt tanítványunk szintén felajánlották, hogy bemutatják szakmájukat tanulóinknak.
A kétnapos rendezvény
folyamán közel 200 felső tagozatos tanuló 16 különféle
szakmába, mesterségbe kóstolhatott bele. Kipróbálhattak
néhány kézműves mesterséget mint pl. a nemezelés, a
szappanöntés vagy a kukoricamorzsolás, „tesztelhették”
kézügyességüket a tűzzománcozás, a vitrázsüveg-készí-

Úgy gondolom, nemcsak
nagyon mozgalmas, hanem
sikeres és izgalmas két nap is
áll mögöttünk. A folyosón elhelyezett „véleménypalack”
megtelt tanulói üzenetekkel,
melyekben a következő szavak
ismétlődtek: „nagyon tetszett”,
„remélem, jövőre is…”. Igazán
örülünk, hogy a gyerekek így
értékelték a rendezvényt. Bízunk benne, hogy a kezdeményezés elérte célját: tanulóink
közelebbről megismerkedtek
egy-egy szakmával, akár érdeklődésük és vonzalmuk is
nyiladozni kezdett egyik –
másik iránt, s néhányan talán
még a „mi leszel, ha nagy leszel?” kérdésre is megtalálták
a választ.
Köszönjük
a
részvételt, a mesteri felkészülést és
foglalkozásokat
valamen�nyi szülőnek, iskolabarátnak
és a következő iskoláknak: a
komáromi Kereskedelmi és
Szolgáltatóipari Szakközépiskolának, a komáromi Gépipari
és Elektrotechnikai Szakközépiskolának, a komáromi
Műszaki Szakközépiskolának,
a gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolának és a
Karvai Szakközépiskolának.

Károlyi Szikonya Judit
az iskola igazgatója
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Tavasszal majd a negyedik helyről

Teremfoci-sikerek
a Selye Gimnáziumban

Az elmúlt hetekben sem
állt meg az élet a sportversenyek terén a Selye János Gimnáziumban. 2018. november
22-én került sor a középiskolások futsal járási döntőjére.
A versenyen rendkívül izgalmas meccsek zajlottak, végül a Selye János Gimnázium
csapata végzett az első helyen.
November 24-én zajlott Bu-

dapesten a Szent István Gimnázium szervezésében a hagyományos Nemzetkozi Szent
István Tanár-teremfoci Kupa.
A Selye János Gimnázium
csapata nagy küzdelemben az
előkelő 2. helyet szerezte meg.
Mindkét nyertes csapatunknak
gratulálunk a győzelemhez, és
további sok sikert kívánunk!
Andruskó Imre

Apróhirdetés
l NYUGDÍJAS
PEDAGÓGUS KORREPETÁL SZLOVÁK NYELVBŐL, alapiskolások és középiskolások részére.
Tel.: 035/7702 069.
l Digitális kaputelefonok és
proxi beléptetők szerelése! Tel.:
0903/289 663.
l Pedikűr címre is (önnél otthon). Tel.: 0908/761 373.
l Német nyelvoktatás kezdőknek, 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 felújítás után, komplett felszereléssel
együtt. Az ára: 999 Euró. Tel.:

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

Újszülöttek

Csíri Zsolt, Ipolybalog; Zongor Péter, Ógyalla; Kešiar Leona,
Komárom; Michaličková Anna, Surány; Kuzla Oleg, Komárom; Janík Benjamin, Komárom; Kiss Natália, Búcs; Nagy Róbert, Gadóc; Tóth Anna, Komárom; Fulajtár Matúš, Korpona;
Al-Tawasch Nathan, Komárom; Fujasz Zoja, Udvard; Bóna Csaba, Bátorkeszi; Gál Sebastián, Perbete; Csicsó Kevin, Marcelháza;
Biteková Viviana, Surány; Kottra Matúš, Komárom; Stifnerová
Nóra, Kőhídgyarma; Bubán Amira, Őrsújfalu; Papp Lilien, Martos;
Beke Teodor, Kolozsnéma; Velsicz Vivien, Komárom; Dobrovocká
Elizabeth, Naszvad; Gubala Karol, Bögellő; Hruškár Marian, Érsekújvár; Ulrich Olivér, Komárom; Bólya András, Köbölkút; Horváth
Liliana, Imely; Kováč Dominik, Gúta; Kopecký Jakub, Jasov; Jezsó
Tamás Zsongor Jezsó, Gúta; Neszi Dániel, Komárom; Tóth Dorka,
Kisizsa; Csepy Veronika, Csallóközaranyos; Fabo Sebastien, Fűr

Házasságot kötöttek

Kuki Gabriel és Lakatošová Eva; Kontáš Csaba és Világosi Silvia;
Prágay Péter és Šalgóová Anna; Tóth Daniel és Závodszká Agneša;
Hencz Gábor és Gruntová Tímea

Elhunytak

A 80 éves Podhorszky István, Komárom; a 91 éves Zaťková
Helena, Bátorkeszi; a 85 vées Oláh József, Gúta; 84 éves Tősér Alfréd,
Komárom; a 69 éves Kajanová Anna, Újgyalla; a 82 éves Tóth Amália, Komárom; a 79 éves Csipes Mária, Komárom; a 82 éves Domján
Kálmán, Komárom; a 87 éves Habalová Gizela, Komárom; a 66 éves
Graszl János, Komárom; a 76 éves Magyari Ferenc, Hetény; a 83
éves Németh Gizella, Izsa; a 72 éves Pálinkás Ilona, Komárom; a 71
éves Buga Edit, Komárom; a 80 éves Farkas Sándor, Komárom; a 82
éves Haller László, Komárom; a 87 éves Hamran Károly, Szentpéter;
a 90 éves Puskás Erzsébet, Komárom; a 67 éves Szűcs Mária, Komárom; a 67 éves Bokros Sándor, Kava; a 75 éves Sereghy Katalin,
Komárom; az 54 éves Kurucz László, Izsa

Nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy jó őszi évadot tudhat
maga mögött a komáromi KFC
labdarúgó csapata. Egy évvel
korábban az őszi évad után
már sokan temették újonc csapatunkat a második ligában,
de tavasszal az új edző, Jozef
Olejník szó szerint gatyába
rázta a csapatot, amelyik végül
nemcsak hogy megmenekült a
kiesési zónától, de feltornázta
magát a táblázatban a remek
hatodik helyre.
Az idei folytatás a második vonalban szinte álomszerűen indult, nem csoda, ha
a stadion lelátóin egyre több
szurkoló buzdította a lila-fehéreket. A 12. fordulóig ment
minden mint a karikacsapás,
csapatunk Szakolca gárdájával csereberélve volt a táblázat
éllovasa. A sportban is viszont

vannak holtpontok, és ezek a
KFC csapatát sem kerülték el.
A vereségek azért voltak váratlanok, mert olyan ellenfelekkel
futott be a csapatunk a csőbe,
akikkel nem számoltunk. De
megtörtént. Főleg az őszi bajnokságot lezáró, hazai, Bártfa

elleni 2:1 arányú vereség volt
több mint fájdalmas, ugyanis
a keleti csapat a táblázat alján
kullogott. Egy szó mint száz,
az őszi szezont lezáró a 17.
forduló után a II. liga táblázatának élén az FK Pohronie csapata telel át 36 pontot gyűjtve,

második helyen a jól finiselő
Liptószentmiklós csapata 33
ponttal, harmadikon Szakolca
gárdája ugyanilyen pontszámmal, míg a mi csapatunk 30
ponttal a negyedik helyről
folytathatja a tavaszi pontvadászatot.

A KFC női csapata új színfolt a női második ligában

Érdekes módon újonc női
labdarúgó csapatunk is az őszi
évad után a negyedik helyről várja a tavaszi folytatást.
Komáromban már a korábbi
évtizedekben is voltak próbálkozások a női labdarúgás elin-

dítása terén, de remélhetőleg
a mostani már életképesebb
lesz.
Hajabács Gábor csapatvezető optimistán értékelte
újonc csapatunk őszi szereplését, sőt a második liga meg-

lepetés csapatának nevezte a
lila-fehér lányokat, akik az őszi
szezon végére 18 bajnoki pontot szereztek, és csak a ros�szabb gólarányuk miatt nem
sikerült dobogós helyen zárniuk az őszt. Egy korábbi be-

szélgetésünk során Nagy Jenő,
a csapat edzője megjegyezte,
hogy a második női ligában az
első két helyet a sokéves rutinnal, és női labdarúgó hagyománnyal rendelkező csapatok,
Pozsonyhidegkút és Érsekújvár uralják, de lányaink fejlődését és kitartását látva azt
meg lehet előlegezni, hogy tavasszal akár a dobogó harmadik helyét is megcélozhatják.
Nagy Jenő dicsérte a lányok
hozzáállását az edzésekhez, és
a mérkőzésekhez. Nagyon fiatal a csapatunk, 16-18 év az
átlagéletkor, tehát van idő a
beérésre, és hozzáfűzte, hogy
a második liga nekünk nagyon
is megfelel.
Keresztényi Gábor
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Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is!
www.tvkomarno.sk, www.youtube.com/mstvkn, www.facebook.com

Komáromi iskolások karácsonyi hangversenye

A hagyományoknak megfelelően december 18-án, kedden délelőtt tíz órai kezdettel rendezik meg a komáromi iskolások karácsonyi hangversenyét a református templomban, amelyre
ezúton is szívesen várják az érdeklődőket.

Veľkosklad
armádnych odevov
a doplnkov

Pozrite si
naše aktuálne akcie a zľavy na

www.usarmy.sk

Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
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)

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

Volajte na tel.č.:
035 7713 003
Mobil: 0907 562 522

