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Alapítva 1849-ben

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 
2007-ben határozatban jelölte meg áp-
rilis másodikát az autizmus világnapjá-
nak, azzal a céllal, hogy felhívja a világ 
figyelmét az autizmusra. Idén Komárom 
is csatlakozik a kezdeményezéshez.

A tizenkét évvel ezelőtti indulása óta 
egyre több ország, önkormányzat és szer-
vezet csatlakozik a már világszerte ismert 
„Ragyogj kékben!” nemzetközi kampány-
hoz, ami a toleranciát, az empátiát közve-
títi autista embertársaink, illetve mind-

azok felé, akiket valamilyen módon érint 
ez a betegség. A kezdeményezés lényege, 
hogy felhívja az emberek figyelmét, léte-
zik ez a fejlődési zavar, és hogy az autista 
emberekhez való helyes hozzáállás és ma-
gatartási forma megtanulható.

Az autizmus sokáig nem számított 
külön betegségnek, önálló kórképként 
először 1943-ban, Dr. Kanner írta le. A je-
lenség pontos oka nem ismert, de egyre 
valószínűbb a genetikai eredet szerepe. 
Legfőbb tünetei  közé tartoznak az érzel-

mi kötődés hiánya, a kapcsolatteremtési 
zavar, kommunikációs és egyéb viselke-
dési zavarok. Az autizmus skálája igen 
széles.

Az autizmus világnapján, április 2-án 
18 órai kezdettel rendezik a Tiszti pavilon 
épületében a 16 éves, rendkívül tehetséges 
autista kislány, Barkó Sára bemutatkozó 
koncertjét, amelyen ismert és népszerű 
komolyzenei darabokat játszik zongorán 
és hegedűn. A zenei esemény vendége 
Teleki Gergő zongoraművész. A rendez-
vényre a belépés díjtalan, aki viszont tá-
mogatni kívánja az autista kislányt a hely-
színen megteheti, vagy a későbbiekben is, 
az alábbi bankszámlákra történő utalás-
sal: HU: 11600006-00000000-77893761, 
SK: SK16 0200 0000 0034 7878 5058.

Ez évben városunk első alkalommal 
csatlakozik az autizmus világnapján a 
„Ragyogj kékben!” kampányhoz, mely-
nek keretében sötétedéstől megvilágítják 
majd a Tiszti pavilon homlokzatát.

„Egy olyan várost szeretnénk, ahol 
odafigyelünk egymásra és a nehezebb sor-
sú embereket kellő törődéssel segítjük, hogy 
gondtalanul élhessenek. Mert az életünk 
közös” - nyilatkozta Keszegh Béla polgár-
mester.                                                       vh

Koncert az autizmus világnapján

Kékre festik a Tiszti pavilont

Így választottunk
Városunkban rendben zajlott az elnökválasztás első for-

dulója, de az országos részvételhez mérten (48,7%) alacso-
nyabb volt a komáromi polgárok választási kedve. A szava-
zásra jogosult 28 087 személyből, csak 8 809-en járultak a 
szavazóurnákhoz, ami 31,36 %-os részvételnek felel meg.

Mint ismeretes az elnökválasztás második fordulójába 
Zuzana Čaputová és Maroš Šefčovič jutott, és hogy ki lesz 
a Szlovákia elnöke az elkövetkező időszakban, arról már-
cius 30-án döntenek a választópolgárok. Komáromban a 
legtöbb szavazatot Zuzana Čaputová kapta, pontosan  4578-
at, a második helyen Bugáér Béla végzett 1 286 szavazattal. 
Maroš Šefčovič 999, Štefan Harabin 780, Marian Kotleba 330, 
František Mikloško 255, Milan Krajniak pedig 178 szavaza-
tot kapott. A többi jelölt szavazata nem érte el a százas határt 
sem. A szavazás érdekessége, hogy a visszalépett jelöltek is 
gyűjtötek be szavazatokat, Robert Mistrík 9 és Menyhárt Jó-
zsef 33 voksot kapott a komáromi polgároktól.

Komárom az elmúlt idő-
szakban két versenyben is 
képviseltette magát. A hatal-
mas összefogásnak köszön-
hetően a Lidl áruházlánc 
által indított, internetes sza-
vazáson alapuló versenyen 
az első helyen, a TESCO áru-
házlánc projektjében pedig a 
második helyen végzett.

A tervek szerint az új 
„Žihadielko-Fullánkocska” 
gyermekpark ünnepi megnyi-
tója június 29-én lesz a Sza-
badság utcában. A projektdo-

kumentációt március 18-án 
vette át Komárom polgármes-
tere, Keszegh Béla. Érdekes, 
izgalmas programokban sem 
lesz hiány a megnyitó napján, 
rengeteg meglepetés várja a 
családokat az egész nap folya-
mán. Az áruház idén már arra 
is odafigyel, hogy csak kör-
nyezetbarát eszközöket hasz-
nálnak a rendezvényen. Az új 
játékpark értéke megközelíti a 
70 ezer eurót, de a városi költ-
ségvetésben is elkülönítettek 

Június végén 
adják át az új játszóteret

 A képviselő testület 
márciusi ülésén másfél mil-
lió euró sorsáról döntött, 
a korábban elfogadott ke-
retösszegek felhasználását 
pontosították a képviselők. 
A tételek közt szerepelnek 
nagyobb és kisebb projektek, 
minden városrészben meg-
valósulnak fejlesztések.

Egy 200 ezer eurós csomag 
a sportlétesítmények felújítá-
sát célozza, mind a hat önkor-
mányzati alapiskola tornater-
mébe jut a keretből 160 ezer 
eurós tételben. Az Eötvös és a 
Munka utcában a padlóburko-
latot, a Komensky és a Határőr 
utcában az ablakokat cserélik, 
a Jókai Mór Alapiskolában a 
védőburkolatot újítják fel, a 
Rozmaring utcában a szociális 
helyiséget rakják rendbe. Ebből 
a csomagból kap 25 ezer euró 
támogatást még az őrsújfalui 
fociklub a tornatermük felújí-
tására és 5 ezret a Spartacus 
birkózóklub az edzőtermük 
tetejének javítására.

További 10 ezer euró az 
Erzsébet-szigeten található 
focipálya rendbe tételére lesz 
fordítva, amely egy közkedvelt 

találkozóhelye a mozogni vá-
gyóknak.

A képviselők pontosították 
az iskolakonyhák felújítására 
szánt összeget is, amely 400 
ezer eurós összegben tervezi 
5 konyha felújítását és egy új 
létrehozását a Rozmaring ut-
cai alapiskolában. Azt is jóvá-
hagyták, hogy a munkálatokat 
a város járulékos szervezete, a 
Comorra Servis végzi el.

További 700 ezer euró ér-
tékben több fejlesztési tétel 
lett jóváhagyva, amelyek közt 
több olyan is szerepel, ami 
benyújtott pályázatok köte-
lező önrészének biztosítását 
szolgálja. A város jelenleg több 
helyre pályázik, így próbál 
külső forrásokat biztosítani a 
fejlesztésekhez. Ugyancsak ez-
zel kapcsolatosak a tervdoku-
mentációk elkészítésére szánt 

összegek, amelyre több mint 
100 ezer eurót tervez a város.

45 ezer euró összegben 
felújítják Őrsújfalun a Belső 
utca útfelületét, 40 ezer kerül 
a termálfürdő medence szűrő 
berendezésének felújítására. 
Az egyik nagyobb fejlesztési 
tétel a szemétlerakó- konténer 
fészkek felújítását érinti, amire 
idén 160 ezer eurót költ a város. 

Másfél millió euró fejlesztésekre

Elhunyt Keszegh István
Március 24-én, 68 éves 

korában elhunyt a legendás 
matematika tanár, a komá-
romi gimnázium korábbi 
igazgatója.

Keszegh István 1950. 
június 22-én született, 1968-
ban érettségizett a komáro-
mi magyar gimnáziumban, 
majd 1974-ben a prágai 
Károly Egyetemen szerzett 
diplomát matematika-fizi-
ka szakon. Tanári pályáját 
a nagymegyeri gimnáziumban kezdte, majd 1980-ban a 
komáromi gimnáziumba került, melynek igazgatója volt 
1985-től hat éven keresztül. Az ő vezetése alatt nőttek az 
évfolyamok öt osztályosra. Számos diákja nyert különböző 
versenyeken, de szinte mindenkivel megszerettette a ma-
tematikát.

Munkásságát több szakmai díjjal is jutalmazták, így 
2003-ban a Szent Gorazd, ugyanebben az évben a Felvidé-
ki Magyar Pedagógus-díjjal, 2011-ben a Beke Manó Em-
lékdíjjal. 2019-ben Komárom város képviselő testülete Pro 
Urbe díjjal tüntette ki.

Nyugodjék békében!

(Folytatás a 3. oldalon)

A napokban kezdődött el a megyeház restaurálásának harmadik szakasza is, több mint 
156 ezer eurós tételben

(Folytatás a 2. oldalon)
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Mi Hol Mikor – kulturális és közéleti ajánló

Ezzel a mottóval kerül 
megrendezésre idén újra a 
kerékpározás előnyeit nép-
szerűsítő kampány. Komá-
rom város már hagyományo-
san része a programnak, ami 
az egészséges életmód mel-
lett a környezetvédelemre és 
a modern közlekedés fontos-
ságára hívja fel a figyelmet. 
Emellett motivációs értékei 
is vannak, hiszen a közös cél 
érdekében a csapatok tagjai 
között jelentősen erősödik az 
együttműködés és a csapat-
munka. 

A csapatok május 5-ig re-
gisztrálhatnak, a verseny júni-
us 31-ig tart, amelyen középis-
kolák és az egyetemek diákjai 
is részt vehetnek. A verseny 
részleteiről bővebben olvas-
ni és ingyenesen regisztrálni 
ezen a kétnyelvű weboldalon 
lehet: www.dopracenabicykli.
eu. A verseny végén a részt-
vevők többek között hat ösz-
szecsukható kerékpárt, egy 
elektromos robogót, egy elekt-
romos kerékpárt, és más von-
zó díjakat is nyerhetnek.

Komáromban és kör-
nyékén az elmúlt években 

számos bringás fejlesztés 
történt. Bicikliutak épültek 
a város körül, a városon belül 
kerékpártárolókat telepítettek 
sok helyen.

Az idei évben 5 ezer eurót 
különítettek el a város költség-
vetésében kerékpáros szerviz-
pontok telepítésére. Már ha-
gyományos rendezvényekké 
vált a Csárda túra és a kerék-
páros felvonulás, az egyes ver-

senyekről éves programfüzet 
jelenik meg. 

„A kerékpározás előnyei 
egyértelműek, nem csak a napi 
mozgásnak van jótékony hatá-
sa, de elkerülhetjük a forgalom-
torlódásokat, parkolni is jóval 
egyszerűbb, és még anyagilag 
is előnyösebb. Szeretnénk foko-
zatosan egyre jobb feltételeket 
kialakítani a napi kerékpáro-
záshoz, úgy ahogy az minden 

modern városra jellemző“ – 
mondta el Keszegh Béla pol-
gármester, aki maga is kerék-
páron jár munkába. 

A Bringázz munkába! egy 
jó alkalom, hogy elővegyük 
a kerékpárt a hétköznapokon 
is. Csapatokba verődve pró-
báljuk ki a bringázás előnye-
it. Ez olyan kezdeményezés, 
amivel minden résztvevő csak 
nyerhet.

Bringázz munkába! 
Május 5-ig várják a csapatok jelentkezését

Március elején a fedett uszodában rendezték az U-15 korosztály vizilabda bajnokság má-
sodik fordulóját. A szülők, a volt csapattársak és a barátok szurkolásától volt hangos három 
napig az uszoda, hiszen a komáromi fiúk fergetegesen játszottak: megnyerték minden mecs-
csüket! Az összecsapásokon az ,,Egy csapat egy lélek” hangulata uralta a fiúk játékát és ren-
geteg alkalommal érvényesült a három nap alatt az a mondás: ,,A lélekben ötvenszer annyi 
kitartás van, mint az izmokban”. A komáromi vizipolós ifjak a tapolcsányiakat 16:11, Vrútky 
csapatát 7:6, a pőstyényieket 10:5 és a somorjai csapatot 16:9 arányban győzték le.

Czibulka Dávid sikere
Március elején Ausztri-

ában rendezték az UAEJJF 
Austrian Pro Graz nem-
zetközi jiu-jitsu versenyt, 
amelyen a városunkbeli 
Czibulka Ádám eredmé-
nyesen szerepelt. A számos 
sikert elért jiu-jitsu harcos 
a nemzetközi bjj tornán 
két ezüstérmet is szerzett. 
Az elsőt a 94 kg-os súlycso-
portban, a másodikat pedig 
az abszolút kategóriában, 
ahol minden súlycsoport 
legjobb három versenyzője 
küzd meg egymással.

A II. labdarúgóliga 19. 
fordulójában a komáro-
mi KFC csapata Dubnica 
(Máriatölgyes) együttesét fo-
gadta hazai pályán. 

A tavaszi első fordulóban 
Ligetfalun vereséggel kezdett a 
csapatunk, ezért javítani szere-
tett volna a második fordulóban. 
Nem volt könnyű a feladat, mert 
a táblázatban mögöttük álló el-
lenfél jó csapatnak bizonyult. Az 
első félidőt Nurkovič találatával 
egygólos előnnyel zárta a hazai 
gárda.

A mérkőzés során aktívabb 
volt a hazai lila-fehér együttes, 
uralta a középpályát, több hely-
zetet is kidolgozott, de növelni 
az előnyét már nem tudta. Sőt, 
egy ártalmatlannak tűnő táma-
dás végén a góllövőlistát veze-
tő dubnicai csatár, Vujoševič 
egyenlíteni tudott. Az 1:1-es 
döntetlen vendégsikernek szá-
mít.

A döntetlen 
csak egy pontot ért

A közismert, városunkbeli 
fotográfus, Krűger Viktor 
alkotásaiból nyílik kiállítás 
március 29-én 18 órakor a 
Limes Galériában, amely áp-
rilis 21-ig tekinthető meg a 
Ferences barátok utcájában ta-
lálható galériában. Ugyancsak 
fotokiállítással várja az érdek-
lődőket a Helios  Fotóklub 
április 2-án 17 órai kezdettel 
a Duna Menti Múzeum Zichy 
palotabeli galériájába. Kopják 
Angelika és Krüger Tibor al-
kotásait bemutató tárlat június 
19-ig várja az érdeklődőket.

Elsősorban az édességek 
kedvelőit szólítja meg a Duna 
Menti Múzeum Csokoládé 
– Édes csábítás című vándor-
kiállítása, amely május 25-ig 
tekinthető meg az intézmény 
Zichy palotabeli kiállítótermé-
ben. 

A Komáromi Területi Va-
dászkamara Vadásztrófeák 
2018 című kiállítása április 
4-ig látogatható a Nádor utcai 
Kultúrpalotában. A tárlathoz 
múzeumpedagógiai foglalko-
zás is igényelhető a 035/77 31 
476-os telefonszámon. 

Kerekes Vica színésznő a 
Kikötő Polgári Szalon követ-
kező vendége, akivel színészi 
szerepekről, tapasztalatokról, 
érzékiségről és identitásról 
beszélget az est házigazdá-
ja Bödők Gergely történész. 
A március 28-án 18 órakor 
kezdődő esemény helyszíne 
a RÉV Magyar Kultúra Háza. 
A belépő jelképesen egy euró, 
vagy tetszés szerinti adomány, 
amelyet a szervezők az Eötvös 
Utcai Alapiskola színjátszó 
szakkörének ajánlanak fel.

100 ezer euró lett elfogadva a 
Tiszti pavilon homlokzatának 
felújítására, amely balesetve-
szélyes állapotban van.

A képviselőknek további 
250 ezer euró állt rendelkezé-
sükre, amelyben kisebb-na-
gyobb elképzeléseket javasol-
hattak, minden képviselő 10 

ezer euró felett rendelkezve. A 
márciusi ülésen így 230 ezer 
eurót osztottak szét, minden 
városrészben megvalósulnak 
fejlesztések különböző terü-
leteken. Az egyes javaslatok 
pontos listája a táblázatban 
található meg.

vh

Másfél millió euró 
fejlesztésekre
(Befejezés az 1. oldalról)

Fejlesztési tételek EUR
Holt-Vág csónak és vizibicikli kölcsönző 40 000
Aranyember kápolna felújítása a VII. Lakótelepen 10 000
Víztorony teljes megvilágítása 12 000
Kutyafuttató játékelemek telepítése 3 helyre 10 000
Városi piac fejlesztése az erőd mellett 10 000
Rózsakert közvilágításának fejlesztése 5 000
Evangélikus kápolna felújítása a temetőben 5 000
Őrsújfalui kultúrház tetőszerkezetének javítása 20 000
Kerékpáros szervizpontok több helyen 5 000
A kavai kultúrház külső homlokzatának felújítása 10 000
Gyulamajori játszótér bővítése csuszdával 2 000
Teqball pálya a Ráczkertben 3 000
Dob utca-Csillag utca kosárlabdapálya felújítása 10 000
Virágtartók és virágok a belvárosba 15 000
A speciális iskola kerítésének javítása 3 000
Jókai Mór Alapiskola kültéri tanterme 3 000
Eötvös 64. óvoda udvarába kültéri játékok 3 000
Pohraničná alapiskola fűtőelemeinek cseréje 4 000
Padok telepítése a városban 10 000
Röplabdacsarnok fejlesztése 10 000
Szökökút javítása a Nádor utcán 10 000
Eötvös utcai alapiskola-kültéri fitpark kialakítása 10 000
Forgalomlassítók kiépítése az Erzsébet szigeten 6 000
Padok kihelyezése az Erzsébet szigeten 4 000
Harcsási közvilágítás fejlesztése 10 000 
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Kis emberek dalai
A Concordia Chorus Polgári Társulás és a Szlováki-

ai Magyar Zenebarátok Társasága szervezésében április 
5-én 16 órakor kezdődik a komáromi magyar óvodá-
sok II. hangversenye, amelynek a Duna Menti Múzeum 
főépülete ad otthont. Az óvodások Kodály Zoltán: Kis 
emberek dalai című szerzeményeivel örvendeztetik 
meg a hallgatóságot. A szervezők mindenkit szeretettel 
várnak.

Március 15-én az 1848-
49-es magyar forradalomra 
és szabadságharcra emlékez-
tek a komáromi polgárok. 
Már nemzeti ünnepünk elő-
estéjén elkezdődött  a forra-
dalom kitörésének 171. évfor-
dulója alkalmából rendezett 
ünnepségsorozat.

A Komáromi Magyar 
Gimnázium Öregdiákjainak 
és Tanárainak Baráti Köre, a 
Csemadok Komáromi Városi 
Alapszervezetével és a Komá-
romi Városi Művelődési Köz-
ponttal együtt a művelődési 
központban tartotta a komá-
romi óvodák és iskolák ünnepi 
műsorát. Stubendek László, a 
Csemadok városi szervezeté-
nek elnöke köszöntötte az ün-
neplőket, majd a Ferencesek 
utcai óvodások, a Jókai Mór 
Alapiskola tanulói, a Selye Já-
nos Gimnázium, a Selye János 
Egyetem hallgatói, Nagy Fe-
renc versmondó, valamint a 
GAUDIUM lépett fel, Stirber 
Lajos vezényletével. Március 
15-én délelőtt a Petőfi-szobor-
nál folytatódott az ünnepség, 
az Egy Jobb Komáromért Pol-
gári Társulás szervezésében, 
ahol az óvodások, valamint az 
alap- és középiskolák diákjai és 
pedagógusai együtt szavalták 
el a Nemzeti dalt. Knirs Imre 
elnök köszöntője után Nagy 

Ferenc versmondó és Nagy 
Csaba diák szavalt. A Himnusz 
eléneklése után számos intéz-
mény és szervezet képviselői 
helyezték el koszorúikat Petőfi 
Sándor mellszobránál. A Tuli-
pán Óvoda gyermekei pedig 
sajátkezűleg készített intege-
tőkkel díszítették fel a szobor 
környezetét.

Délután a két hagyomá-
nyos helyszínen gyűltek össze 
az emlékezők. A Jókai szobor-
nál Petheö Attila, a Csemadok 
Komáromi Területi  Választ-
mányának elnöke köszöntötte 
a résztvevőket, majd Domin 
István izsai polgármester ün-

nepi szónoklata következett, 
aki eképpen fogalmazott: A 
nemzet, függetlenség, keresz-
ténység olyan értékek, amelyek 
mellett fogtak fegyvert 1848-
49-ben a szépapáink, és ezeket 
újra meg kell védelmeznünk. 
Olyan szellemiség ellen kell 
fellépnünk közösen a 21. szá-
zadban, ami a devianciát erősí-
ti és a hagyományos értékein-
ket rombolja. De sosem szabad 
azokat a kapunkon belülre en-
gedni, akik készen állnak arra, 
hogy átvágjanak bennünket 
és elfoglalják szállásainkat. A 
tömeg aztán a Klapka térre 
vonult, ahol a Szózat hangzott 

el a Concordia vegyes kar tol-
mácsolásában, majd Farkas 
Adrianna gimnáziumi tanár 
köszöntötte a résztvevőket. Az 
ünnepi szónok, Fónagy Zoltán 
történész gondolatai után fel-
olvasták Orbán Viktor minisz-
terelnök határon túliaknak írt 
levelét. 

Ezután a két Komárom 
városvezetői, az egyes pártok, 
a kulturális és civil szerveze-
tek és az oktatási intézmények 
képviselői elhelyezték koszo-
rúikat Klapka György tábor-
nok szobránál.

batta

Családi ovis nap
a művelődési központban

A Rákóczi Szövetség szeretettel meghív minden kedves 
érdeklődőt a Magyar Iskolaválasztási Kampány keretében 
megrendezésre kerülő Családi ovis napra, amelyet március 
30-án, szombaton 9.30 és 13 óra között tart a városi művelő-
dési központban. A program ringatóval indul, majd a népme-
sét, néptáncot és interaktív mesejátékot bemutató Görömbő 
Kompánia műsorát nézhetik meg az érdeklődők.  A rendez-
vény programja az Alma együttes koncertjével zárul. 

A rendezvény ideje alatt kézműves foglalkozások színe-
sítik a programot. A nap folyamán Duna-menti termékeket 
kóstolhatnak a résztvevők a Dunamente TDM jóvoltából. 
Jelen lesznek az Artis Centrum munkatársai - ingyenes kon-
zultáció szakemberekkel, képességfejlesztő játékok kipróbá-
lása. A belépés ingyenes!

Március közepén Po-
zsonyban tartották a német 
nyelvi olimpia országos for-
dulóját, amelyen az egyes 
kerületeket hét kategóriában 
egy-egy diák képviselte. Az 
1B kategóriában Kovarčík 
Beáta (a felvételen) a Selye 
János Gimnázium tanulója 
képviselhette a nyitrai kerü-
letet, miután megnyerte a ke-
rületi fordulót.

Bea az írásbeli és szóbeli 
részből álló versenyen a lehet-
séges 100 pontból 98-at szer-
zett, s ezzel nemcsak saját ka-
tegóriájának, hanem az egész 
versenynek (55 versenyző) a 
legsikeresebb résztvevője lett. 
Az országos első helyet jelentő 
aranyérmet a Német Szövetsé-
gi Köztársaság pozsonyi nagy-
követétől vette át, aki beszé-
dében hangsúlyozta az idegen 
nyelveken való kommunikáció 
fontosságát egy erősebb Euró-
pa érdekében.

A díjkiosztón tiszteletét 
tette az osztrák nagykövetasz-
szony, az iskolaügyi minisz-
térium képviselője, a Goethe 
Intézet vezetője, és Henßen úr, 
a DSD program szlovákiai ko-
ordinátora is. Ő adta át „arany-
érmesünknek” az egy hónapos 
berlini ösztöndíjat, ami külön 

elismerésnek számít.
Kovarčík Bea nemcsak te-

hetséges diáklány, hanem ked-
vessége, szerénysége és szor-
galma példaképül állítható 
diáktársai elé. Tájékozottsága, 
tudása sokkal nagyobb, mint a 
legtöbb kortársáé. Jártas a né-
met kultúrában is, véleményt 
tud alkotni, érvelni, és mindezt 
akár német nyelven is. Bea né-
metnyelv tudását már kiskorá-
ban, tévéműsorok és gyermek-
mesék révén alapozta meg. 

Az olimpia nagy kihívás 
volt, s az elért eredményre na-
gyon büszkék vagyunk. Beátá-
nak szeretettel gratulálunk az 
1. helyhez!

Szénássy Edit 
felkészítő tanár

Kovarčík Beáta a német nyelvi 
olimpia országos első helyezettje

Március 19-e – a naptár 
szerint a tavasz közeledtét 
jelenti. Ez a nap az Eötvös 
Utcai Alapiskola vers- és pró-
zamondó diákjai számára a 
szép tavaszi időn kívül sokkal 
többet hozott. Ugyanis ezen 
a napon rendezték a Tompa 
Mihály Vers- és Prózamon-
dó Verseny járási fordulóját, 
melyen a Komáromi járás 
120 diákja szólaltatta meg a  
szépirodalom remekműveit.

A Csemadok által szerve-
zett országos verseny az irodal-
mi alkotásokat kedvelő diákok 
körében az egyik  legfontosabb 
tehetségkutató verseny, hiszen 
az iskolai fordulótól az orszá-
gos döntőig hosszú az út. A 
járási fordulóba alapiskolánk 
17 tanulója állt a szakmai zsűri 
elé, hogy összemérje tehetsé-
gét a járás legjobbjaival. 

Az eredményhirdetéskor  
nagy örömmel tudatosítottuk, 

hogy 14 diákunk bekerült az 
országos elődöntőbe, amelyet 
Érsekújvárban rendeznek. Az 
országos elődöntőn a követ-
kező diákjaink mérik össze 
tehetségüket az Érsekújvári 
járás, Lévai járás és Komáromi 
járás legtehetségesebb szava-
lóival: Jančík Lilien, Mácsik 
Bence, Pipper Sofia, Novotný 
Liana, Majer Jázmin, Mészá-
ros Sára, Horváth Lisa, Madari 
Hanna, Fónad Lili, Balla Kiara 
Priscilla, Pinke Marián, Jelen 
Jázmin, Jančík Dóra és Maczkó 
Fanni, aki az országos elődön-
tőn lép versenybe, mivel az 
előző évben az országos döntő 
gyúztese volt.

Az elért eredményhez 
valamennyi versenyzőnek és 
felkészítőnek gratulálunk, a 
következő fordulóhoz nagyon 
sok sikert kívánunk!

Kovács Tünde

Taroltak az Eötvös Alapiskola diákjai

Töltse ki a kérdőívet és nyerjen 3 db páros, 
egész nyári szezonra szóló strandbérletet!
A kérdőívvel Komárom város és a KompAkt nonprofit 

szervezet a polgárok környezettudatosságát szeretnék fel-
mérni. A kitöltés összesen két percet vesz igénybe és március 
31-ig van rá mód. A kérdőív megtalálható a https://goo.gl/
forms/Fxe81at67lBVoU1I3 internetes elérhetőségen.

A költészet napja városunkban
Komárom város és a 

Kárpátia Sport Polgári Tár-
sulás szervezésében április 
11-én, este hat órai kezdettel 
a Nádor utcai Kultúrpalota 
dísztermében tartják a költé-
szet napját.

A rendezvényen a köl-
tészetről, a magyarságról, a 
nemzettudatról szólnak majd 
a beszélgetések. Oláh Kálmán 
tanár beszélgetőtársai lesznek 
Duray Miklós író, egyetemi ta-

nár, Batta György költő, szín-
műíró, szerkesztő és Szentesi 
Zöldi László újságíró. Közre-
működnek: Boráros Imre Kos-
suth-díjas színművész, Dráfi 
Mátyás Jászai Mari-díjas szín-
művész, Gál László Latinovits-
díjas előadóművész, Nagy Fe-
renc versmondó, Bukovszky 
Orsolya és a Borostyán együt-
tes. A szervezők szeretetel vár-
nak minden érdeklődőt. 

Számos rendezvényt tartottak nemzeti ünnepünkön

A komáromi ifjak egy csoportja a Petőfi szobornál megtartott ünnepségen

10 ezer eurót a játszótér kör-
nyékének rendbe rakására. 

A Tesco áruházlánc „Ön 
dönt, mi segítünk“projektjének 
köszönhetően a nemrégiben 
felújított Selye utcai játszótér 
új hintái és játékai köré sö-
vényt ültet a város. Ennek fő 
célja, hogy a környezet szépí-
tésén túl elkülönítse a parkolót 
a játszótértől, így növelve a 
gyermekek biztonságát. 

A játszóteret tavaly a város 
30 ezer euróból fejlesztette, 
amiből 20 ezret a város költ-
ségvetéséből, 10 ezret pedig az 
ARRIVA vállalat alapítványá-
nak támogatásából fedezett. A 
játszótér országos elismerést 
is kapott a Szlovákia akadá-
lyok nélkül versenyen, mivel a 
mozgáskorlátozott gyerekekre 
is gondol speciális játékele-
mekkel. 

vh

Június végén 
adják át az új játszóteret

A LIDL áruházlánc képviseletében Zuzana Sobotová, projekt 
mendzser átadta Komárom város polgármesterének, Keszegh 
Bélának, az új játszótér projektdokumentációját.

(Befejezés az 1. oldalról)
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Apróhirdetés

EVYTOM
Lakásfelújítás

A-tól Z-ig

Rekonštrukcia bytov
od A po Z

0905 450 570

Harmos Károly 
festőművésztől származó  

olaj-, tempera-, akvarell–vízfestményt 
és grafikát vásárolnék.

Mobil: Ágoston, 0903 439 138

Tavaszi nagytakarítás a kertekben!
Komárom város értesíti polgárait, hogy 2019. áp-
rilis 5-től április 8-ig, a tavaszi nagytakarítás kere-
tén belül nagyméretű szeméttároló konténereket 
helyez el az alábbi kertövezetekben.
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, 
Diófasori kertek, Doprastav mögötti kertek, Erzsébet sziget.
A harcsási úton üzemelő gyűjtőudvar szintén alkalmas a 
lomtalanításból származó hulladék, ill. zöldhulladék díj-
mentes elhelyezésére. A gyűjtőudvar nyitvatartási ideje: 
hétközben hétfő kivételével 10 és 18 óra között, szombaton 
8 és 12 óra között.
A hulladék lerakása az elhelyezett konténereken 

kívül tilos és büntetendő!
A zöldhulladék részére elhelyezett konténerekbe 

más hulladék elhelyezése szigorúan tilos!
További információk: Komáromi Városi Hivatal, tel.  
035/2851 362, Clean City Kft, tel. 035/771 30 91

Párhuzamok és metszéspontok 
A Kárpát-medencei népek zenéjében

Hanusz Zoltán zenekara, a Folkkvartett március 31-
én, vasárnap 18 órai kezdettel tart koncertet a Megye ut-
cában található Zichy-pontban.

Az ismert komáromi népzenész elmondta, hogy az elmúlt 
évek azon zenei felismerései inspirálták, miszerint a külön-
böző Kárpát-medencei népek, nemzetiségek oly különböző-
eknek tűnnek, mégis ugyanazt a zenei nyelvet beszélik. Ezt 
a nyelvet alakították, formálták saját izlésükre, vagy látták el 
saját szövegeikkel. Ezekből, és további zenei párhuzamokból, 
és metszéspontokból áll össze a bemutatásra kerülő egész 
estés műsor. Nem néprajzi vagy ismeretterjesztő előadást 
terveztek, hanem mind a zeneértő, mind a laikus közönség 
számára élvezhető koncertet. 

Rendeljen 
reklámot

kedvezményesen!
035 77 13 488

l TAKARÍTÁST VÁLLALOK Komárom-
ban. Tel.: 0944/465 120.
l Sírhelyek tisztítása már 50 eurótól, új-
raaranyozás 0,70 eurótól betűnként. Tel.: 
0904/374 273.
l Eladó KERT az Erzsébet szigeten Komá-
romban, területe 16,6 ár, közel a korcsolya-
pályához. Víz, vilany, gáz. Tel.: 035/7731 026, 
0949/073 405.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415 657.
l REKOM– lakásfelújítás. 0948/622 051.
l Pedikűr címre is (önnél otthon). Tel.: 
0908/761 373.
l Kútfúrás. Tel.: 0948 424 805

Újszülöttek
Szabó Ronald, Komárom; Farkas Hanna, Agyagos; Opálková 

Krisztína, Csallóközaranyos; Czibor Bálint, Marcelháza; Kozma Sofia, 
Lakszakállos; Izsák Csanád, Komárom; Dobai Édua, Szelőce; Fülöp 
Ádám, Gúta; Lévai Regina, Lándor; Kňažková Natália, Csallóközaranyos; 
Kockás Zsófia, Komárom; Kristof Kevin, Komárom; Lakatošová 
Jasemin, Naszvad; Kerestešová Sofia, Komárom; Németh Sebastian, Kő-
hídgyarmat; Tanka Bence, Kava; Károly Dóra, Őrsújfalu; Dudek Dániel, 
Csicsó; Csáki Zoltán Marcel, Helemba; Hlavatá Tamara, Érsekújvár; 
Pasztorek József, Martos; Varga Zoltán, Búcs; Doležáková Sofia, Érsek-
újvár; Kuczman Máté, Dunamocs; Bilkóová Tamara, Szentpéter; Natkai 
Sándor, Keszegfalva; Horesnyík Oliver, Pat; Zsember Zoja, Naszvad; 
Rákocza Benett, Hetény

Elhunytak
A 73 éves Vígh József, Csallóközaranyos; a 90 éves Gőgh Etela, 

Komárom; a 92 éves Kocsis Dezsőné, Hetény; a 86 éves Roszicska Er-
zsébet, Marcelháza; az 58 éves Kecskés Erzsébet, Komárom; a 85 éves 
Szulcsányi Sándor, Gúta; a 62 éves Bednárik Katalin mérnök, Komá-
rom; a 82 éves Žiška Július mérnök, Komárom; a 68 éves Bugrišová 
Marta, Csallóközaranyos; a 88 éves id. Prágay Miklós, Komárom; a 83 
éves Horváth Margit, Komárom; a 70 éves Kurhajec Anton mérnök, 
Komárom; a 83 éves Szendi Irén, Ekel; a 94 éves Bohanesová Alžbeta, 
Komárom; a 88 éves Angyal Rudolf, Komárom; a 65 éves Zabcsík József, 
Gúta; a 61 éves Zakály András, Komárom; a 95 éves Gaborek Sándor, 
Komárom; a 62 éves Šemnický Peter, Komárom; a 80 éves Dufeková 
Irena, Hetény; a 75 éves Jassa Mihály, Nagykeszi

MEGEMLÉKEZÉS
„Gyertyát gyújtunk, égjen a
szeretetért, a veled eltöltött,
minden pillanatért!
Elmentél tőlünk, nem látunk már többé,
de szívünkben itt élsz mindörökké.“
Március 27-én emlékezünk drága papánkra

BURGEL Lajosra
Komáromban

halálának 3. évfordulóján.
„Drága papa!Hiába várunk!
Nem jösz többé. Szeretni fogunk mindörökké!“

Lányai Gyöngyi és Ilike családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS 
Fájó szívvel és soha el nem múló szere-

tettel emlékezünk halálának 2. évfordulóján 
március 24-én a szeretett feleségre, édesanyá-
ra és nagyikára 

SKULiBA Piroskára.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek ve-
lünk együtt ezen a szomorú  évfordulón.

Emlékét örökké őrző családja.

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

2019 április 8. – április 12. között 
(FIGYELEM! Csak a kerti hulladékot rakja ki!) 

2019 április 22. – április 26. között 
(papír, műanyag, fém, TRI, üveg, kerti hulladék)

A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a megadott idő-
szakokban a hét azon megszokott napján tegyék ki házuk elé, 
amelyik napon a hulladékszállító járművek az Önök utcájából 
elszállítják a hulladékot. A gyűjtőedények tartalmát ill. az osztá-
lyozott hulladékkal telt zsákokat a Clean City Kft. más-más jár-
művei szállítják el. A zsákokat a megadott időpontoktól eltérő 
időpontokban közterületre kihelyezni tilos!
Fontos tudnivalók: Háztartásonként maximum 4 + 1 zsák igé-
nyelhető havonta (a kihelyezett zsákok mennyiségétől függő-
en). Komárom Város 2016/9-es számú általános érvényű rende-
lete alapján a kerti hulladékot elsődlegesen komposztálni kell a 
kerti hulladék keletkezésének helyszinén! A komposztált kerti 
hulladék kiválóan alkalmas a pázsit és a kert talajminőségének 
javítására. A háztartási hulladék szelektált összetevői térítés-
mentesen leadhatók a Harcsási úton üzemelő gyűjtőudvarban.

Második alkalommal ren-
dezik meg április 24-én, szer-
dán a városi sportcsarnokban 
az Aranycsapat Kupát, ame-
lyen az Erdélyből, Délvidékről, 
Kárpátaljáról, Magyarország-
ról és a Felvidékről érkezett 
középiskolás csapatok mérik 
össze tudásukat.  Az ünnepé-
lyes megnyitóra a dél-komá-
romi városi sportcsarnokban 
kerül sor, amelyen köszöntőt 
mond Németh Zsolt, a Ma-
gyar Országgyűlés Külügyi Bi-
zottságának elnöke. A mérkő-

zések helyszíne a városunkbeli 
sportcsarnok, amelyekre sze-
retettel vár minden érdeklő-
dőt. A rendezvény főszerve-
zője, a Kárpátia Sport Polgári 
Társulás. A teremlabdarúgó 
torna az Aranycsapat Emlékév 
és a Czibor Zoltán Emlékév 
jegyében zajlik. Fővédnöke dr. 
Lomnici Zoltán, az Aranycsa-
pat Emlékév Testület elnöke, 
védnökei Molnár Attila Dél-
Komárom és Keszegh Béla 
Észak-Komárom polgármes-
tere.

Focitorna a városi sportcsarnokban

Elkezdődött a rájátszás a Röplabda Extraligában
Szombaton a kassai csapatot fogadta röplabdacsapatunk, ám 

hiába nyújtottak remek teljesítményt a komáromi csapat tagjai, 
3:0 arányban alulmaradtak a kiválóan játszó, a táblázat második 
helyén lévő együtessel szemben. A legközelebbi összecsapáson 
az 5. és 8. helyért folytatódik majd a küzdelem.
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Príjmeme
administratívnu pracovníčku

a pomocníčku do domácnosti.
Všetky informácie po 14. hodine na tel. č.: 0905 615 476.

Felveszünk
adminisztratív munkaerőt

és háztartási segédmunkaerőt.
Bővebb tájékoztatás 14 óra után a 0905 615 476-os telefonszámon

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

HAjRá KFC!
Felnőtt labdarúgócsapataink mérkőzései

A férfiak hazai pályán március 30-án, szombaton 15 órai 
kezdettel az eperjesi FC Tatran csapatát fogadják, majd áp-
rilis 13-án, szombaton 16 órai kezdettel a poprádi csapattal 
mérik össze erejüket. A női csapat március 31-én, vasárnap 
10 órai kezdettel az ŠK Svätý Jur csapatát, majd április 7-én, 
vasárnap szintén 10 órai kezdettel az érsekújvári FC Union 
csapatát fogadja. 

Kurt Cobain emlékkoncert a RÉV-ben
Felvidék idei legnagyobb GRUNGE estjére készülnek

Kurt Cobain halálának 25. évfordulója alkalmából emlék-
estet tartanak a RÉV Magyar Kultúra Házában. Az április 5-én 
este kilenc órakor kezdődő rendezvényen a három seattlei 
„nagy” dalai csendülnek fel két magyarországi tribute banda 
és a városunkbeli Aylen's Fall előadásában. 

21:00-22:30 SOUNDGARDEN - SUPERUNKNOWNS Tribute 
Band 

22:30-24:00 NIRVANA - az AYLEN'S FALL előadásában. Ven-
dégek: a Corvinus Egyetem komáromi kihelyezett kara egye-
temi zenekarának tagjai: Bachorec Andi - gitár, basszusgitár, 
Mudroch Zoltán - gitár, basszusgitár, Vermes Zsuzsi - dob.

00:30-02:00 PEARL JAM - PEAR JAM Tribute Band

Középkori kocsmazene 
a Borozóban

Március 29-én, pénteken 
este kilenc órától az Euró-
pa-udvarban található Bo-
rozóban a Bordó Sárkány 
Régizene Rend ad koncer-
tet. Saját meghatározásuk 
szerint „középkori világzenét” 
játszanak és ezalatt azt értik, 
hogy a középkori táncokat 
és dalokat önkifejező módon 
közelítik meg, a saját szerze-
ményeik viszont magukon 
viselik a középkori zene stí-
lusjegyeit.


