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Programokban gazdag lesz az idei Komáromi Kulturális Nyár

Gazdag programkínálat-
tal várja a nyári hónapokban 
a kikapcsolódni, szórakozni 
vágyó polgárokat a Komá-
romi Kulturális Nyár ren-
dezvénysorozat, hangzott el 
azon a sajtótájékozatón, ahol 
Keszegh Béla polgármester 
a társzervezők vezetőivel 
közösen ismertette a június 
elején induló rendezvényso-
rozat részletes programját. 
Mint elmondta, a város célja 
az volt, hogy a helyi kultu-
rális és civil szervezetekkel 
összefogva igényes, színvo-
nalas és mindenki számára 
vonzó programok kerülje-
nek bemutatásra.

A rendezvénysorozat 
koordinátora és egyben szá-
mos előadás szervezője az 

Egressy Béni Városi Műve-
lődési Központ. Lakatos Ró-
bert igazgató többek közt 
beszámolt arról is, hogy a 
hagyományosnak mondha-
tó programok mellett egy új 
kezdeményezés is várja a 
zenekedvelő közönséget. A 
hahstagKN címet viselő ren-
dezvénysorozaton városunk 
és régiónk kevésbé ismert, 
ám színvonalas zenét játszó 
együttesei mutatkoznak majd 
be. A koncertek helyszíne 
elsősorban a Klapka tér, de 
lesznek olyan előadók, akik 
majd a Tiszti pavilon szabad-
téri színpadán lépnek fel. 
A városi művelődési köz-
pont még az év elején tette 
közzé felhívását, melynek 
köszönhetően tizennégy 

zenekar jelezte részvételi 
szándékát a hahstagKN ren-
dezvénysorozaton. A tavalyi 
sikerre való tekintettel újra 
lesz Jazzpiknik a Tiszti pavi-
lon udvarában és három év 
kényszerszünet után a Jókai 
Napok színjátszó fesztivált is 
megtartják. 

Klemen Terézia, a Lehár 
Ferenc Polgári Társulás elnö-
ke elmondta, hogy az idén 
már új helyszínen, a Tiszti 
pavilon szabadtéri színpa-
dán lépnek fel az idén ti-
zedik jubileumát ünneplő 
Lehár Nyár előadói és együt-
tesei. Jozef Černek, a Matica 
slovenská helyi szervezeté-
nek elnöke elmondta, hogy a 
Slovenskí rebeli tánccsoport 
is több előadással várja majd 

az érdeklődőket a Tiszti pavi-
lon udvarában.

Varga Emese, a Jókai 
Színház művészeti vezetője 
elmondta, hogy az idén is 
lesz Bérletek éjszakája, ahol 
már ismertté válik a szep-
tembertől jubileumi, azaz 
70. évadát ünneplő társulat 
műsorterve. Az idei rendez-
vénysorozat kínálatában már 
a Szinnyei József Könyvtár al-
kalmai is szerepelnek, ame-
lyeken elsősorban közismert 
emberekkel, írókkal, költők-
kel találkozhatnak majd az 
érdeklődők.

Színvonalasnak ígér-
kezik az idei Jazz és Bor a 
Bástyák Alatt című rendez-
vény is, melynek szervezője, 
Ferenczi Zsolt egy újdon-
ságról is beszámolt. A régió 
neves sörgyárának köszön-
hetően augusztus elején ha-
gyományteremtő szándékkal 
indítják útjára az első Komá-
romi Sör Napokat. A Komá-
romi Kulturális Nyár júniusi 
részletes programja lapunk 
5. oldalán található.

A júliusi és az augusztusi 
hónapok részletes programja 
is elérhető lesz lapunk ha-
sábjain, de az egyes rendez-
vények időpontja és hely-
színe elérhető a város és a 
társzervezők webfelületein 
is (www.komarno.sk, www.
mskskomarno.sk).

sz

Az elmúlt napokban több 
mint 10 ezer színes virág lett 
kiültetve a város több pont-
ján és látványosan megújult 
a Komáromi Jókai Színház 
előtti tér, valamint az utolsó 
simításokat végzik a Vársor 
utcában. A járda felújítása 
mellett a teljes  útszakasz is 
új aszfaltfelületet kapott, így 
a vasárnapi börzére érkezők 
már egy megújult környezet-
ben jöhetnek a vár melletti 
piactérre.

A színház előtti kivirág-
zott tér a város ajándéka a 
megalapításának hetvenedik 
évfordulóját ünneplő intéz-
ménynek. A virágokon kívül 
padok is kerültek az épület 
elé, amivel egy új közösségi 
tér létesült. A Szentháromság 

szobor előtti tér a KN Smart 
Servis városi vállalat dolgo-
zóinak munkáját dícséri, akik 
eltávolították az elöregedett, 
korhadt örökzöld növényze-
tet és helyére színpompás vi-
rágágyások kerültek. A költ-
ségek jelentős részét a város 

biztosította, de a 10 ezer 
virág kiültetését a Komáromi 
Napok ideje alatt megtartott 
rétesárusítás bevételéből fe-
dezték. Az Öregvár napon 
a Komáromi Városi Hivatal 
munkatársai, Varga Krisztina 
vezetése és irányítása mel-

lett reggeltől késő délutánig 
folyamatosan készítették a 
különböző ízesítésű rétese-
ket, melyek sütésében Földes 
István pékmester nyújtott se-
gítséget. A rétesért a vásárlók 
egy becsületkasszába fizet-
hettek, mindenki saját belá-
tása szerint. A szorgoskodás 
eredményeként 1179 euró 
gyűlt össze, amelyből a most 
kiültett virágok megvásárlá-
sát fedezték. Többek közt a 
Tiszti pavilon épülete melleti 
körforgalomba és a belváros 
több pontján található nagy-
méretű betonágyásokba ke-
rültek a virágok.

Érdemes tehát ellátogat-
ni a belvárosba egy fagyi-
ra és megtekinteni a színes 
virágkavalkádot.

Megújult és virágba borult a belváros számos pontja

Indul a strandszezon!
Az elmúlt évek hagyomá-

nyaihoz hűen június 1-jén  
nyitotta meg kapuit a komá-
romi strand. A hét minden 
napján reggel fél tíztől este 
fél kilencig várják az érdek-
lődőket, akik hét medence 
közül választhatnak és a 
megszokott szolgáltatások 
között továbbra is megtalál-
ható a finn- és infraszauna, a 
masszázs, a manikűr, a víz-
esés, a beach volleyball és a 
pingpongasztal is. 

A belépőjegyek ára 
ugyan minimálisan emel-
kedett, de ennek ellenére 
a komáromi még mindig a 
régió legolcsóbb strandja, 
sőt a városunkbeli polgárok 
kedvezményes belépője-
gyet kapnak. A mérsékel-
ten megemelt belépőjegyek 

mellet több újdonság is várja 
a strandolni vágyókat. A fel-
újított csúszdák ingyenesen 
használhatóak, egy nagyobb 
méretű trambulin is várja a 
gyerekeket és tovább bővült 
az étel- és italkínálat is. 

Az eddig is már nagy 
sikernek és látogatottság-
nak örvendő zumbapartik 
tovább folytatódnak és vár-
hatóan meghosszabbított 
nyitvatartással több, kisebb 
koncertet is tartanak majd 
hétvégenként. 

A strand épületeinek fel-
újítását már régóta tervezi 
a város, a korszerűsítésről a 
közelmúltban döntött a vá-
rosi képviselő-testület. A ter-
vek szerint az idei évben már 
nem valószínű, de jövőre el-
kezdődhet a felújítás.

Komárom városa a Vág 
folyó árterében biológiai 
eljárással megkezdte a szú-
nyogok gyérítését. A szak-
emberek első lépésként a 
szúnyogok legnagyobb te-
nyészőhelyein vetették be a 
szert. A VECTOBAC G egy 
biológiai anyag, melynek 

használatával baktériumot 
juttatnak a vízbe granulátum 
formájában, ahol a lárvák 
fejlődnek, s ettől elpusztul-
nak. A szer kizárólag a szú-
nyoglárvákra jelent veszélyt, 
minden más élőlényre telje-
sen ártalmatlan.

Elkezdődött a szúnyogok 
elleni küzdelem
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A múlt héten vasárnap 
megtartott Komáromi Csalá-
di Pikniken számos rendez-
vény várta a családokat és a 
szervezők nagy örömére, bi-
zony az érdeklődőkből, va-
lamint a résztvevőkből sem 
volt hiány.

A városi gyermeknap 
rendezvényei a Szinnyei Jó-
zsef Könyvtár Nádor utcai 
épületében kezdődtek, ahol 
csoportos foglalkozások-
kal várták a legkisebbeket. 
Szlovák és magyar nyelvű 
mesefelolvást tartottak, va-
lamint az intézmény munka-
társai könyvjelzőket és kap-
szulamanókat is gyártottak a 
gyerekeknek.

A Zichy pontban retro 
számítógép kiállítás várta az 
érdeklődőket, amely végig 
teltházas volt. A számítógé-
pek egyetlen pillanatig sem 
pihentek, a gyerekek pedig re-
mekül szórakoztak. A Komá-
romi Regionális Művelődési 
Központ az Anglia parkban 

várta a fotózás iránt érdek-
lődőket, a Komáromi Sza-
badidőközpont munkatársai 
pedig az intézmény előtti 
szabadtéren tartotta meg 
rendezvényét. A sok móka 
és kacagás mellett volt ját-
szóház, pártakészítés és arc-

festés. A Klapka téren a helyi 
művészeti alapiskola tanárai 
tartottak interaktív hangszer-
bemutatót és az ügyesebbek 
a különféle képzőművészeti 

technikákkal is megismer-
kedhettek. A gyereknap al-
kalmával már hagyománnyá 
vált, hogy a városháza is szé-
lesre tárja kapuit. A gyerekek 

kipróbálhatták a történel-
mi polgármesteri széket és 
szimbólumokat, valamint a 
támogatóknak köszönhetően 
rengeteg finomsággal és me-
selemezekkel távozhattak. A 

KOMVaK vállalat kvíz-játék-
kal várta a gyerekeket, a sike-
res kitöltők pedig ajándékot 
kaptak. A város támogatásá-
nak köszönhetően pedig az 
idén is újra vendégül látták a 
gyerekeket egy fagyira a gye-
reknap alkalmából.

Az Egressy Béni Városi Mű-
velődési Központ előtt meg-
újult téren a Villa Camarum 
Polgári Társulással karöltve 
valósultak meg a programok. 
Elsőként a művelődési ház 
művészeti csoportjai mu-
tatkoztak be, a Komárom 
Gyermeknéptáncegyüttes 
és a Balettissimo balerinái. 
A mesesarokban Lakatos 
Rák Viktória és Dráfi Má-
tyás színművészek mondtak 
mesét, a Ricsi bácsi zenés 
játszóházát pedig a Pósfa 
zenekar kísérte. A gyerekek 

körében azonban népsze-
rűek voltak a népi fajátékok 
és fakörhinta is. A Komáromi 
családi piknik Zsapka Atti-
la és zenészbarátai Csiribik 
koncertjével zárult.

Rengeteg érdeklődőt vonzottak a gyermeknap rendezvényei 

A Komáromi Szabadidőközpont az intézmény előtti szabadtéren tartotta meg rendezvényét

A mesesarokban Lakatos Rák Viktória mesélt a gyerekeknek

A retro játékok iránt is nagy volt az érdelődés a Zichy pontban

A vasárnap megtartott Komáromi Családi Piknik után, de 
még a gyereknap jegyében szerda délután tartott szabadtéri 
koncertet az Alma zenekar

Jótékonysági bált rendeztek
Adománygyűjtő jótékonysági bált szervezett a ritmikus 

sportgimnasztikát városunkban egyesületi szintre emelő 
Chassé Gymnastique. A közelmúltban alakult egyesület 
célja a Komáromban egyre nagyobb népszerűségnek ör-
vendő sportág támogatása, népszerűsítése és egyesületi 
szinten való művelése, elsősorban az ifjabb korosztály kö-
rében. A ritmikus sportgimnasztika a balett, a torna és a 
tánc elemeit használja és egységesíti, melyből bemutatót is 
tartottak a sportegyesület ifjú táncosai. Kiss Enikő a sport-
egyesület vezetője elmondta, hogy versenyzőik májusban 
vettek részt az első megmérettetésen és két tornászuk a 
Siófokon megrendezett döntőben két dobogós helyet is 
szerzett. A kitűnő zenének, a csodálatos díszítésnek, a re-
mek szervezésnek és a lelkes támogatóknak köszönhetően 
remek volt a báli hangulat. A támogatásokból és a tom-
boladíjakból befolyt összegből pedig a szervezők a sport-
egyesület további működését kívánják támogatni.

Még az idén elkezdődik 
a Lehár-épület – az egykori 
Aranyhordó – felújítása. Az 
új tulajdonos szállodát ala-
kít ki a patináns épületben. 
Az önkormányzat pár hete 
jóváhagyta a tulajdonos kér-
vényét, mely szerint kiköl-
csönözhetik az épület mel-
letti városi területeket.

A Lehár-épülettel kapcso-
latos történet 2017-ig nyúlik 
vissza, ekkor került a város 
tulajdonába a Selye János 
Egyetemtől, egy mindkét fél 
számára előnyös ingatlan-
csere nyomán. A város há-
rom városi ingatlant, illetve 
ingatlanrészt adott cserébe, 
olyanokat, amelyeket egyéb-
ként 2005 óta úgyis használt 
az egyetem.

Ezt követően a városi 
képviselők között éles vitát 
váltott ki a kérdés, mi legyen 
az épülettel – néhány kép-
viselő úgy vélte, nem lenne 
szabad „elkótyavetyélni“ a 
szép épületet, ám a többség 
az eladást támogatta, első-
sorban azzal érvelve, hogy a 
városnak legalább egymillió 
eurójába kerülne csupán az, 
hogy legalább olyan állapot-
ba hozza, hogy bérbeadható 
legyen. Ezután a város há-
romszor hirdette meg el-
adásra a volt Aranyhordó 
épületét, ám csak a harmadik 
nekifutásra futott be ajánlat: 
a dunaszerdahelyi székhelyű 
DS Property társaság végül a 

becsült árnál 5 ezer euróval 
többet kínálva, 564 ezer eu-
róért szerezte meg az ingat-
lan tulajdonjogát még 2019 
nyarán. Az önkormányzat az 
eladásból befolyt összeget 
egyébként belvárosi épüle-
tek felújítására használta fel, 
így például a Tiszti pavilon 
és a Zichy-palota külsejének 
részbeni restaurálására.

Mivel a beruházóknak 
az építkezési engedélyhez 
szükségük van egy bizonyos 
számú parkolóhely biztosítá-
sára, a kérvényük értelmében 
20 évre ingyenesen bérbe 
kapják a várostól a Duna rak-
part felőli 14 parkolóhelyet. 
Cserébe ezeket saját költsé-
gükön felújítják, ugyanígy a 
Lehár-park felé eső területet 
is rendbe teszik: egy teraszt 
alakítanak itt ki, ami nem-
csak az épület céljait, hanem 
a parkban megrendezésre 
kerülő városi rendezvénye-
ket is szolgálja majd. Ezen 
kívül az építkezés idejére az 
épület melletti városi járdá-
kat is bérbe kapják: ezeket 
ugyancsak saját forrásból 
újítják fel. A város a megújult 
Európa hotel esetében ha-
sonló elv szerint járt el, ak-
kor a tulajdonosok az épület 
előtti parkolók kölcsönzésé-
ért cserébe az út túloldalán 
lévő városi parkolóhelyeket 
is felújították a Štefánik-park 
teljes hosszában.

Forrás: deltakn.sk

Hamarosan kezdődik 
a Lehár-épület felújítása

A Duna Menti Mú-
zeum Baráti Körének a 
szervezésében június 
7-én a Zichy-palota Alapy 
Gyula termében mutat-
ják be Simon Attila: Az 
átmenet bizonytalansága 
- Az 1918/19-es impéri-
umváltás Pozsonytól Kas-
sáig című kötetét. A be-
mutatón a szerzőnek az 
államfordulat komáromi 
vonatkozásait ismertete-
tő előadására is sor kerül. 
A szerző szerint a kötet 
alapvetően egy felvidéki 
Trianon könyv, melyben 
kutatásai alapján megpró-
bálta azt bemutatni, hogy 
abban a térségben, amit 
ma Dél-Szlovákiának ne-
vezünk, hogyan zajlott az 
ún. államfordulat.



 2022. június 3. 3

Nagyszabású produkció-
ra készül az idén Pro Urbe 
díjjal kitüntetett Korpás Éva 
népdalénekes. Szívharang 
# koncertszínház címmel, 
tájainkon ritkán látható for-
mában mutatja be legutóbbi 
cédéje anyagát, 16 zene-, 
tánc- és bábművész közre-
működésével, Gergely Ro-
zália rendezésében, június 
23-án, csütörtökön 19 órai 
kezdettel a Komáromi Jó-
kai Színházban. Jegyek már 
kaphatók. 

„Eddig talán nem volt 
elég bátorságom, hogy ezt 
felvállaljam. Olyan inspiráló, 
kreatív csapattal, olyan em-
berekkel vagyok körülvéve 
Csernók Klári prímás, Takács 
Ádám hegedűs, Papp Endre 
brácsás, Kuti Sándor cimbal-
mos, Hanusz Zoltán nagybő-
gős személyében, akik part-
nerek ebben” – nyilatkozta 
a háromszoros Harmónia-, 
kétszeres Fonogram-, Külho-
ni Magyarságért Díjjal és Pro 
Urbe díjjal kitüntetett nép-
dalénekes, előadóművész.

A # koncertszínházzal a 
hagyományos népzene meg-
jelenítése mellett modern 
világot hoznak a színpadra, 
huszonegyedik századi felfo-
gásban próbálják megmutat-
ni, hogyan alakultak, miképp 
változtak meg az emberi 
kapcsolatok régen és ma.

Korpás Éva és zeneka-
ra mellett énekes lányok, 
Czajlik Boglárka, Janovszki 
Csenge, Korpás Réka, Laka-
tos Lili, Szabó Júlia, Zsoldos 
Viktória, továbbá Bánky Sára 
és György Zoltán Dávid báb-
művészek, valamint Tókos 
Attila, a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes, Paput Júlia, a 
Magyar Nemzeti Táncegyüt-
tes és ifjabb Zsuráfszky Zol-
tán, a Magyar Állami Népi 
Együttes táncművészei sze-
repelnek a nem mindenna-
pi produkcióban, amelynek 
dramaturgja Varga Emese, 
a Komáromi Jókai Színház 
művészeti vezetője.

(bj)
Fotó: Decsi Kati

Bábosokkal és táncosokkal készíti 
új produkcióját Korpás Éva népdalénekes

Az elmúlt napokban két, 
városunkhoz kötődő alkotó-
művész tárlata nyitotta meg 
kapuit a művészetkedvelő 
közönség előtt. Szilva József, 
komáromi festőművész, a 
helyi művészeti alapiskola 
pedagógusának olajfestmé-
nyei Vincent Van Goghot 
idézik meg a Platz Galériá-
ban és a 2018 karácsonyán, 
váratlanul elhunyt Nagy 
János László művei pedig a 
Limes Galériában tekinthe-
tőek meg.

Szilva József festőmű-
vész Vincent van Gogh meg-
idézése című kiállításán a 
világhírű holland festőmű-
vészről készített, közel 30 
portré tekinthető meg. Szilva 
József elmondta, hogy már 
gyermekkorától kezdve nagy 
csodálója Vincent van Gogh-
nak és a mindössze 37 éves 
korában elhunyt holland 
mester zsenialitása teljesen 
lenyűgözte. Mint megtudtuk, 
közel 15 éve fest Van Gogh-
portrékat, de a művek több-
sége az utóbbi két évben ké-
szült. A kiállítás június 18-ig 
látogatható a Platz Galériá-
ban.

Nagy János László fafa-
ragó művész Ógyallán élt és 
alkotott, de számos szállal 
fűződőtt városunkhoz, töb-
bek közt két komáromi kó-
rusban is hosszú éveken át 
énekelt. Gyermekként élte át 
a deportálást, amikor 1947-
ben a nagyszüleivel együtt a 
magyarországi Mór községbe 
telepítették, ahol 1956-ig élt. 
Azután családostul kiköltöz-
tek Kanadába, ahol 48 évet 
töltött. 2004-ben tért vissza 
a Felvidékre és feleségével 

Ógyallán telepedtek le. Ek-
kor kezdett el a fafaragással 
foglalkozni, melynek segít-
ségével igyekezett bemutatni 
a magyar történelem jelentős 
pillanatait és eseményeit. A 
most megnyílt tárlaton élet-
művének legmeghatározóbb 

alkotásai a hónap végéig te-
kinthetőek meg.

A közelmúltban megnyílt 
kiállítások sorából nem ma-
radhat ki a Duna Menti Mú-
zeumban látható emlékkiál-
lítás, amelyet Konkoly-Thege 
Miklós, a világhírű tudós 

és csillagász születésének 
180. évfordulója alkalmá-
ból rendeztek. A Csillagok-
nak tündöklő barátja című 
tárlatanyagon színes, gaz-
dagon illusztrált bannerek 
mutatják be Konkoly-Thege 
Miklós életútját és munkás-
ságát. Konkoly-Thege Miklós 
1867-ben Komárom várme-
gye aljegyzője lett, azonban 
a hivatal viseléséről csakha-
mar lemondott és kizárólag 
a csillagászati tanulmányok-
nak szentelte idejét. 1869-
ben ógyallai birtokán csillag-
vizsgálót építtetett, amelyet 
az évek során nemzetközi 
hírű obszervatóriummá bő-
vített. 1899-ben ógyallai bir-
tokát és az obszervatóriumot 
a magyar államnak adomá-
nyozta. Az ógyallai csillag-
vizsgáló napjainkban a Szlo-
vák Központi Csillagvizsgáló 
történelmi épülete.

Nemcsak a művészetkedvelő közönséget várják

Szilva József olajfestményei Vincent Van Goghot idézik meg a Platz Galériában

A Konkoly-Thege Miklós életútját és munkásságát bemu-
tató kiállítás szeptember 24-ig látogatható a Duna Menti 
Múzeumban

25 éves a Kantantína
Megalakulásának negyedszázados jubileumát ün-

nepelte a Kantantína Női Kamarakórus. A Tiszti pavilon 
dísztermében megtartott hangversenyen a város nevében 
Ondrej Gajdáč alpolgármester köszönte meg a kórus ed-
digi tevékenységét, akik fellépéseikkel számos esetben tet-
ték színesebbé városunk kulturális eseményeit. Az ünnepi 
köszöntőben elhangzott, hogy a kórus 1997-ben alakult a 
városi művelődési központ mellett és az elmúlt 25 évben 
számos szakmai elismerést szerzett a különbőző versenye-
ken. A jubileumi hangversenyt a Határőr Utcai Alapisko-
la gyermekkórusa, a női kar tagjaival baráti kapcsolatokat 
ápoló érsekújvári Enthea Női Kamarakórus és a Gaudium 
Vegyeskar fellépése tette színvonalasabbá.

A Kikötő – Polgári sza-
lon következő, június 16-
án, a RÉV-Magyar Kultúra 
Házában 18 órakor kezdő-
dő eseményének témája az 
ötven évvel ezelőtt útjára 
indult táncházmozgalom, 
illetve a népi kultúra helye 
és szerepe mai világunkban. 
A beszélgetős est vendégei 
Novák Ferenc „Tata”, kore-
ográfus, Kossuth-díjas ren-
dező, Novák Péter színész, 
szövegíró, műsorvezető és 
Sidó Szilveszter, állatorvos, 
fafaragó. Házigazda: Bödők 
Gergely történész. 

Az est vendégei, az idén 
ötvenéves táncházmozgalom 
apropóján ismert rendező és 
koreográfus, műsorvezető és 
színész fia, valamint felvidéki 
elkötelezett Erdély-járó állat-
orvos és fafaragó elsősorban 
a következő kérdésekre kere-

sik majd a válaszokat. Miért 
épp a széki táncok jelentették 
a táncházmozgalom alapját? 
Miben rejlett a helyi paraszti 
kultúra elementáris vonzere-
je, amikor az eredeti köze-
gében eddigre szinte kihalt? 
Hol van ma a táncház az el-
lenkultúra és a fősodor közt 
és mennyire más, mint egy-
kor? Tényleg popzenei jelen-
ség-e a táncházmozgalom, 
vagy művészeti irányzat és 
mi a helye a mai kulturális 
életben? Korszerűek-e még 
ma is a népdalok és mi a 
titkuk? Akad-e még további 
kutatnivaló a népzenében és 
a táncban és mennyire sza-
kadt el a néptánc és a nép-
zene az eredeti funkciójától? 
A beszélgetés végén diafilm-
vetítésre kerül sor Sidó Szil-
veszter hetvenes évek végi 
erdélyi fényképfelvételeiből.

A táncházmozgalomról, 
a népi kultúra helyéről és szerepéről

A Tiszti pavilon díszter-
mében május 28-án került 
sor a komáromi kórusok ha-
gyományos baráti találkozó-
jára, melyet ezúttal számos 
jubileum tarkított. 

A Vox Humana kórusta-
lálkozót az idén 20. alkalom-
mal tartották meg, amelyet 
Kodály Zoltán születésének 
140. évfordulója jegyében 
szerveztek. A fellépő kóru-
sok közül a Gaudium Vegyes 
Kar és Hangszeres Kamara-
együttes 20. születésnapját, 
az Egressy Béni Városi Mű-
velődési Központ és a Jókai 
Mór Alapiskola Gyermekka-
ra megalakulásának 60., il-
letve a Kicsinyek Kórusa 50. 
évfordulóját ünnepelte. 

A rendezvényt elsőként 
Lakatos Róbert, az Egressy 
Béni Városi Művelődési Köz-
pont igazgatója üdvözölte, 
aki elmondta, hogy két év 
kényszerszünet után meg-
érdemeljük, hogy közösen 
ünnepeljük a kórusmuzsikát. 
A VMK számára nagy öröm 
és egyben felelősség is az, 
hogy sok énekkar az intéz-
mény égisze alatt működik.  
Keszegh Béla, városunk 
polgármestere köszöntőjé-
ben a 80 éves Stirber Lajos 
zenepedagógus és karnagy, 
a Magyar Kultúra Lovagja 
munkásságát méltatta, aki a 

komáromi kórusmozgalom 
motorjaként, fáradhatatlanul 
szervez, vezényel, zenél és 
ír. Keszegh Béla reményét 
fejezte ki, hogy Stirber La-
josnak köszönhetően még 
sok szép művészi élménnyel 
gazdagodik Komárom művé-
szet pártoló közönsége.

Az est folyamán egy ős-
bemutatóra is sor került. A 
Gaudium Vegyes Kar felké-
résére Zsákovics László ko-
máromi zeneszerző zenésí-
tette meg a jubileumi esten 
részt vevő solymári költő, 
Rozványi Dávid a Gaudium 
számára írt, Énekeljetek - 
minden föld az Úrnak örven-
dezzen! című versét.

A találkozón jubiláló 
kórusok mellett fellépett  a 
Kantantína Női Kamarakó-
rus, a Concordia Vegyeskar 
és a Selye János Egyetem 
Cantus Juventus női kara. A 
rendezvény további érdekes-
sége volt, hogy a Gaudium 
csak komáromi szerzők alko-
tásait adta elő. Így csendül-
tek fel Schmidthauer Lajos, 
Lehár Ferenc, Krizsán József, 
Schmidt Viktor és Dobi Géza 
művei.

A kórustalálkozó végén 
az egyesített karok Kodály 
Zoltán Esti dalával búcsúztak 
a közönségtől.

sz

Jubileumot ünnepeltek 
a komáromi kórusok
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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

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék

3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 
konténerekben

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V 
OKRESE KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

l Eladó kétkerekű kézikocsi, 
kétkerekű targonca, kalapács-
üllő, új kád, Pioneer satu és 
hegesztő. Tel.: 0915 105 658.
l Szőnyegmosás és kárpit-

tisztítás. Tel.: 0940 353 630.
l Pedikűr címre is (Önnél ott-
hon is). Tel.: 0908 761 373.
l REKOM lakásfelújítás. Tel.: 
0948 622 051.

Apróhirdetés

Viking Pub & Saga Cafe
Észak-Komárom, Nádor utca 14.

A jó sör, a kávé
és a jó hangulat

garantált!
Minden pénteken

és szombaton

zenés rendezvényünkre

várjuk a kedves vendégeket!

Osztályozzuk a hulladékot!
Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja, hogy a há-

ztartási hulladék összetevőinek (papír, műanyag, fém, TRI, 
üveg, kerti hulladék) szelektív gyűjtése a családi házas 
övezetekben a következő időpontban folytatódik:

2022. június 13. – 2022. június 17. között 
(papír, műanyag, fém, TRI, üveg, kerti hulladék) 4 zsák

2022. június 27. – 2022. július 1. között 
(FIGYELEM! Csak a kerti hulladékot rakja ki!) 1 zsák

A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a mega-
dott időszakokban 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 osztályozott hulladékkal telt zsákokat a 
Clean City Kft. más-más járművei szállítják el. A zsákokat 
a megadott időpontoktól eltérő időpontokban közterületre 
kihelyezni tilos!

A háztartási hulladék szelektált összetevői térítésment-
esen leadhatók a Harcsási úton lévő gyűjtőudvarban is 
(nyitvatartás: Kedd-Péntek 10.00-18.00, Szombat 8.00-
12.00, hétfőn, vasárnap zárva)

Felhívás ösztöndíjkérelmek benyújtására 
Komárom város célirányos költségvetési alapjából 

a tehetségek támogatására 
Komárom városa ösztöndíjjal támogatja a fiatal te-

hetségeket, melyet évente legfeljebb két kérvényezőnek 
ítél meg. A kérelmeket, a kötelező mellékletekkel együtt 
a 2022/2023-es tanévre vonatkozólag, legkésőbb 2022. 
június 30-ig kérjük eljuttatni a Komáromi Városi Hivatal 
címére. A felhívás teljes szövege megtalálható a város hon-
lapján (www.komarno.sk), a Hirdetőtábla – Információ az 
állampolgárok számára menüpontban.

Komáromi Városi Hivatal

Egy tökéletes helyszínt keres 
esküvőre, konferenciára 
vagy más rendezvényre?

Várja a Tiszti pavilon a belváros szívében. 
Egy különleges környezet minden szükséges 

szolgáltatással egybekötve.

Komplex rendezvényszervezést biztosítunk, amely magában 
foglalja az étkeztetést és a díszítést.

A terembérléssel kapcsolatos további tájékoztatás 
az info@mskskomarno e-mail címen kérhető.

Újszülöttek
Czékus Emma, Madar; Szapu Natália, Komárom; Mada-

rász Fanni, Ekecs; Tornóczi Vivien, Perbete; Molnár Michael, 
Bogya; Stojková Frederika, Bajcs; Juhász Luca, Dunaradvány; 
Szekeres Emese, Tardoskedd; Herdová Léna, Kisgyarmat; 
Kasanovský František, Újgyalla; Leomonier Elise, Komárom; 
Kis Abigél, Szímő; Matušeková Nina, Ógyalla; Molnár Dá-
vid, Ekel; Fudalová Anna, Komárom; Kočkovičová Rebe-
ka, Bátorkeszi; Balogh Natália, Tardoskedd; Czuczor Stela, 
Szentpéter; Jassa Levente, Kurtakeszi; Szabó Terézia, Po-
zsony; Hegedűšová Emily Anna, Újgyalla; Alaxa Hugo, Andó; 
Szokolai Viktor, Komárom; Vígh Luna Viviána, Perbete; Chrén 
Emily, Kurtakeszi; Majčák Lara, Nagyharcsás; Stojka Igor, 
Ógyalla; Ondrušek Teo, Szilos; Vavrek Alex, Komárom; Mol-
nár Noel, Őrsújfalu; Nagy Anna Dóra, Komárom

Házasságot kötöttek
Czegvéd Péter és Markovičová Monika; Tóth Zoltán és 

Parádiová Mária; Farkaš Ladislav és Both Nicole; Kashalmi 
Dávid és Vasová Bernadett 

Elhunytak
A 92 éves Markovičová Ľudmila; 79 éves Rakús Ambróz, 

Komárom; a 60 éves MUDr. Balázs Lívia szül. Mikó, Komá-
rom; a 67 éves id. Mészáros Mihály, Komárom; a 91 éves 
Gulišová Mária, Komárom; a 70 éves Kovács Tibor, Keszeg-
falva; a 66 éves Koczkás Magdaléna, Komárom; a 76 éves 
Bitter Kálmán, Komárom; az 50 éves Kurcsik Lajos, Vadas; a 
79 éves Németh Magdolna szül. Csécsi, Komárom; a 88 éves 
Bartal Juliana, Komárom; a 61 éves Kováč Štefan, Komárom; 
a 89 éves Verbó Pavla, Csallóközaranyos; a 67 éves MUDR. 
Riszdorfer Géza, Komárom; a 72 éves Csonka Zdenka, Ko-
márom

Komárom Város pályázatot hirdet 
az alábbi iskolai intézmény igazgatói tisztségének betöltésére: 

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, 
Letná 12, Komárno

A kérvények benyújtási határideje: 2022. 06. 27.

A megbízatási időszak várható kezdete: 2022. 09. 01.

A pályázati kiírás teljes szövege megtalálható a város honlapján, 
az Átláthatóság – Munkahelyek menüpontban.

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk halálának 15. 

évfordulóján a drága férjre, édesapára, 
nagyapára és dédnagypapára

RECHTORIS Miroslavra.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy 
néma percet ezen a szomorú évfordulón.

Felesége, fiai és lánya családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
Mély fájdalommal emlékezünk júni-

us 4-én

BÓSZA Andrásra
halálának első évfordulóján.

Emlékét örökké őrző családja

MEGEMLÉKEZÉS
„Elmentem tőletek, 
nem tudtam búcsúzni, 
Nem volt időm, el kellett indulni. 
Szívetekben hagyom emlékem örökre, 
Ha látni akartok, nézzetek az égre.“

Szomorú szívvel emlékezünk június 5-én, halálának 
12. évfordulóján

BARAN Lacikára,
aki 19 évesen távozott szerettei köréből.

Emlékét örökké őrző szerető szülei, 
testvére, nagyszülei

A közelmúltban ünne-
pélyes keretek közt adták át 
az idei Szlovákiai Civil Be-
csületrendet. A Kultúrpalota 
dísztermében Simek Viktor 
zoboraljai értékmentő ve-
hette át a megtisztelő elis-
merést. 

A Szlovákiai Civil Becsü-
letrend Polgári Társulás kura-
tóriuma által adományozott 
díj elsődleges célja az értel-
mes, példaértékű és önzetlen 
emberi tevékenység jutalma-
zása. Klemen Terézia, a tár-
sulás elnöke ünnepi köszön-
tőjében elmondta, hogy az 
idén több jelölés is érkezett, 
amelyek közül mindannyian 
megérdemelték volna az el-
ismerést. A kuratórium hosz-
szas mérlegelés után döntött 
Simek Viktor mellett.

A Nyitra közeli Zsére 
községben született Simek 
Viktor festőművész, karnagy, 
a Magyar Kultúra Lovagja 

az aranyosmaróti pedagó-
giai iskolán tanult, majd a 
nyitrai Pedagógiai Karon 
végzett. Később művészeti 
oktatás szakot is végzett, il-
letve Pozsonyban karmesteri 
engedélyt szerzett. Több év-
tizeden keresztül volt alapis-
kolai pedagógus, miközben 
a nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Pedagógiai Kará-
nak Zenei nevelés szakán 
szakmai asszisztensként is 
dolgozott. Karmesterként a 
nagykéri, a gímesi, a zsérei, 
a koloni, az alsócsitári és a 
nyitrai egyetemi pedagógiai 
énekcsoportok vezetője.

Zeneművek és kiadvány-
ok szerzője, zenei esemé-
nyek szervezője elsősorban a 
Zoboralján. 1976 óta művé-
szeti kiállításai is voltak, töb-
bek között a zoboraljai nép-
viseletről, tájról városunkban 
is látható volt tárlata.

Fotó: Miskó Ildikó

Simek Viktor kapta az idei 
Szlovákiai Civil Becsületrendet

Klemen Terézia, a Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári 
Társulás és Simek Viktor zoboraljai értékmentő

„Muzsika, bor és barátság!" – ez a Komáromi Jazzpiknik
Az elmúlt évtizedek magyar slágerei csendülnek fel Sárik Péter és csapata, valamint Falusi 

Mariann tálalásában a II. Komáromi Jazzpikniken! Nem túlzás, ha azt állítjuk: igazán párat-
lan zenei élményben lesz része annak, aki egy pohár kiváló borocska mellett a Tiszti pavilon 
udvarának gesztenyefái alatt átadja magát a világszínvonalúnak ígérkező produkciónak. 
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