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Andrej Kiska köztársasági elnök:

Erkölcsi kötelességem segíteni

Andrej Kiska köztársasági
elnök régiónkban tett látogatásának első állomása Komárom volt június kilencedikén.
Az államfőt szállító konvoj
reggel kilenc órakor gördült
be a Klapka térre, ahol a város
vezetői mellett csaknem 150
polgár várta és tapssal fogadta
őt. Andrej Kiska kezet rázott
a polgárokkal és néhányukkal
elbeszélgetett.
Ezután a városi hivatal
üléstermébe vezetett az útja,
ahol Stubendek László polgármesterrel, és helyetteseivel,
Bohumír Kóňa hivatalvezetővel,
Gráfel Lajos főosztályvezetővel
és Csintalan Miklós főellenőrrel találkozott. A tanácskozáson
arra volt kíváncsi, milyen gondokkal küzd Komárom.
Megtudta, hogy leginkább a
munkanélküliség, a hiányos infrastruktúra, a fiatalok elvándorlása nyomasztja a komáromiakat. Mint mondotta, az államfői
jogkörök adottak, korlátoltak,
ám erkölcsi kötelessége, hogy
lehetőségei szerint segítő kezet
nyújtson, hiszen a komáromi
emberek bizalmat szavaztak
neki a választásokon.
Az államfő példaértékűnek
nevezte a magyarok és szlovákok együttélését Komáromban.
Kedves pillanat volt, amikor az
újságírók között utat törve magának, egy kisfiú – édesanyja bátorítására – egy kisautóval lepte
meg az államfőt. „Az autón 2-es
szám van, ez a szerencseszámom,
hiszen a második hónap máso-

Testületi krónika

Június 18-án kilencedik
ülését tartotta a városi képviselő-testület, melyen a KOMVaK
Rt-vel kapcsolatos témák kerültek napirendre. Így például a vállalat tavalyi zárszámadása, éves értékelése, illetve
a város és a KOMVaK közötti
kölcsönös követelések és kötelezettségek megtárgyalása.
Elhangzott az is: európai
uniós irányelv az, hogy a kétezer lélekszám feletti településeken is ki kell építeni korszerű
csatornahálózat- és szennyvíztisztító rendszert. A vállalat sikerrel pályázott, és így ők végzik el ezeket a munkálatokat
Csallóközaranyoson,
aminek

köszönhetően nő a cég vagyona.
A testület tudomásul vette az
erről szóló tájékoztatót. A vállalat idei vállalkozói tervét nem
hagyta jóvá a testület.
A képviselők tudomásul vették az idei évre szóló, az ivóvízés szennyvízdíjjal kapcsolatos
beszámolót: eszerint az elmúlt
évekhez hasonlóan ebben az
esztendőben sem emelkednek az
árak. A városatyák nem szavaztak a város és a vállalat közötti
bérleti szerződés módosításáról.
A beterjesztő ugyanis levonta az
anyagot, melyet egy későbbi ülésen terjeszt be ismét.
-t-

Szeptemberben állni
fognak a mobilgátak
dik napján születtem” – mondta
mosolyogva Andrej Kiska, aki
ezután sétát tett a belvárosban.
A Tiszti pavilon udvarán
Tóth János, a Selye János Egyetem rektora köszöntötte az államfőt, aki a történelmi falak
között az intézmény hallgatóival
is megosztotta gondolatait s válaszolt kérdéseikre is.
A rektor köszöntőjében
bemutatta a több mint egy évtizede megalakult egyetemet,
amely a félmilliós magyarság
egyetlen saját felsőfokú intézménye. Andrej Kiska szerint bár

a stresszelmélet megalkotójáról
elnevezett intézmény az ország
legkisebb és legfiatalabb egyeteme, mégis fontos küldetést
teljesít.
„Amilyen egy adott ország
oktatásügye, olyan a jövője is.
Számomra is az oktatásügy az
egyik legfontosabb prioritás,
fontos az oktatók, hallgatók, a
jövőbeni menedzserek feladata.
Manapság nem bővelkedünk
hiteles személyiségekben, követendő példaképekben, ezért ezt a
szerepet a pedagógusok láthatják
el“- mondta.

Andrej Kiska köztársasági
elnök a Stroje a mechanizmy
vállalat, majd a csónakház vendége volt. Ott világhírű kajakosainkkal és a klub vezetőivel találkozott, s megtekintette az ifik
és serdülők edzését is. Viccesen
megjegyezte: barátai óvták attól,
hogy ő is csónakba üljön, mert
egyrészt szűk, másrészt pót-öltönyt sem hozott magával.
Itt ért véget az államfő komáromi látogatása: Andrej
Kiska ezt követően Vágfüzest és
Csallóközaranyost kereste fel.
-batta-

Rubinmatúrás is akadt

Békésen, szelíden hömpölyög most a Duna. A folyó, amely
az emberek barátja, a Duna-medence éltető ereje, s amely 2 780
kilométeres összhosszával, a kontinens második legnagyobbja: 10
államon folyik keresztül, mellékfolyóinak száma több mint 120-ra
tehető. 19 államot és 81 millió embert kapcsol össze. S egy tanulmány szerint Európa kilencedik legszebb folyója. De 1965 júniusában – a visszaemlékezők találó szavait idézve – bejött hozzánk a
Duna. Az elemi csapás során több tízezer ember kényszerült otthona elhagyására, házak ezreit döntötte romba a hatalmas víztömeg.
Az akkori Csehszlovákiában szinte minden település, nagyüzem
megmozdult, hogy segítsen. Új házak, új utcák épültek, a gyermekeket pedig morvaországi és észak-szlovákiai pionírtáborokban
helyezték el. Volt, aki a tanévet is az otthonától távol fejezte be. A
fotó Berecz Imre gyűjteményéből származik.

Június hatodikán tizenegyedik alkalommal tartották
meg azt a találkozót, melyet a
Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre, a Selye János
Gimnázium igazgatósága szervez évente a Komáromi Bencés
Gimnázium, valamint a Király
püspök utcai épületben később
különböző neveken működő
utódiskolák és a Pedagógiai
Iskola volt diákjai, s a huzamosabb ideig itt tanító pedagógusai számára.
Az idei találkozón – melyre
az ország számos pontjáról érkeztek egykori diákok - a Selye
János Gimnázium diákjainak és
a Gaudium vegyes karnak a műsorát láthattuk-hallhattuk.
A szép műsor után a köszöntések következtek. Gondolatait Dr. Viola Pál, a Baráti Kör
elnöke, Andruskó Imre igazgató
és a Pannonhalmi Bencés Gimnázium nyugalmazott főigazga-

tója, Pintér Ambrus atya mondta el. Ezúttal, első alkalommal
adtak át rubinmatúra emléklapot, hogy így köszöntsék a 75
éve érettségizett egykori diákokat. Nemrégiben értesültek
ugyanis arról, hogy Budapesten
él Szalontayné Kenessey Margit,
aki 1937-ben érettségizett az
egykori komáromi bencés gimnáziumban. Sajnos egészségi
állapota nem engedte, hogy ő is
eljöjjön a találkozóra, de az emléklapot eljuttatják neki.
Az ünnepségen átadták a
gránit, a gyémánt és az aranymatúra okleveleket is: azoknak az
egykori diákoknak, akik 1945ben, 1955-ben, illetve 1965-ben
érettségiztek. Az aranymatúra
emléklapokat Oláhné Domonkos Ilona, Icu néni és Kamocsai
Gyuláné adták át. Gyémántmatúra emléklapot vehetett át
mások mellett Dr. Viola Pál, a
Baráti Kör elnöke.
bt

Szomorú
évfordulóra
emlékezünk, az öt évtizeddel
ezelőtti nagy dunai árvízre,
amely akkoriban sokezer ember életét keserítette meg. Két
esztendővel ezelőtt is gondot
okozott a kontinens egyik leghosszabb folyója: ismét ös�szefogásra volt szükség, hogy
megállítsuk a vízáradatot.
Bastrnák Tibor, a Híd párt
parlamenti képviselője, aki szívén viseli régiónk, s az itt élők
sorsát, s aki rendszeresen interpellálja a parlamentben az
illetékes tárcavezetőket, két éve
szorgalmazza, hogy városunkat
is tegyék biztonságosabbá, védettebbé. Vannak új fejlemények
ez ügyben?-kérdeztük Bastrnák
Tibortól.
– Emlékszünk mindannyian
a két évvel ezelőtti eseményekre,
amikor ismét veszélyeztetett bennünket a Duna. Akkor mindenki
„legény volt a gáton“, az összefogásnak hála elkerültük a nagyobb bajt, de ez is megmutatta,
hogy városunkat védettebbé kell
tenni. Itt, a helyszínen és a parlamentben is több alkalommal
felszólítottam Robert Kaliňák és
Peter Žiga miniszter urakat, hogy
az állam erősítse meg a gátrendszer védelmét. Ebben társam volt
parlamenti képviselő kollégám,
Vladimír Matejička is.
A tárcavezetők ígéretet tettek
erre, szavaik szerint tanultak a

múltból, s azóta megtörténtek az
ezt a célt szolgáló lépések. Kapcsolatban állok a miniszterekkel,
s reményeim szerint az idén nyár
végéig városunk nagyobb biztonságban lesz. Az elmúlt két évben
többször kommunikáltam velük
erről a parlamentben, de mivel
a szó elszáll, az írás megmarad,
ismét interpellációban kérdeztem
meg Peter Žiga minisztert, hogy
miként halad az utolsó szakasz
megvalósítása.
Legutóbbi interpellációjára pedig éppen a napokban
érkezett meg a válasz.
– Így van. A válaszban leírták, hogy „Az árvízvédelmi
rendszer rekontsrukciója“ című
projekt keretén belül a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat
megerősítette a gátakat Komáromban és a járásban, s a város
– Pozsonyhoz és a Párkányhoz
hasonlóan – új mobilgátakat
kap. A két említett város példája
is bizonyítja, hogy jól szolgálták
az árvízvédelmet. Ezekkel a mobilgátakkal töltik ki azokat a részeket, ahol meg van szakítva a
gátrendszer.
Már lezajlott a közbeszerzés, idén május 15-én aláírták a
szerződést, három nappal később
pedig átadták az építési területet,
s innentől kezdve minden egy
megszabott harmonogram alapján zajlik tovább. A mobilgátak
elhelyezése idén szeptemberben
fejeződik be. A rendszer működtetője az Állami Vízgazdálkodási
Vállalat komáromi kihelyezett
részlege lesz, kezelését az itteni
szakemberek végzik majd. Öröm
számomra, hogy városunk és járásunk védelme a jövőben teljes
lesz és így nem ismétlődhet meg
az öt évtizeddel ezelőtti tragikus
esemény.
-sz-
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Csobbanjon családjával a legelőnyösebb áron!
A belépőjegyek és szolgáltatások árjegyzéke
A jegyek naponta
1 belépésre érvényesek
Felnőttek
Nyugdíjasok, diákok
Gyermekek
6-15 éves korig
csak szülői kisérettel
Családi jegy
(max. 2 felnőtt + 2 gyerek)

A nyári meleg érkeztével megnyitotta kapuit a komáromi strand is, amely várja a helyi és
a távolabbról érkező látogatókat. Több újdonsággal szeretnék szolgálni a pihenni vágyók
kényelmét, a belépőjegyek ára is családok pénztárcájához van szabva.
„A strand környezetét igyekszünk fokozatosan
csinosítani, hogy a komáromiak a forró napokon
a régi jó strandjukon pihenhessenek, amihez a
legtöbbünket számos élmény köt. A jó minőségű
víz mellett napozóágyak is lehetőséget kínálnak

a kikapcsolódásra” – mondta el Nagy Tamás, a
strandot működtető Comorra Servis ügyvezető
igazgatója.
„Akik mozogni szeretnének, azokat pingpongasztalok és röplabda várja, a legkisebbek pedig az
ugrálóvárban szórakozhatnak. Ki szeretném emelni, hogy a komáromi víz minősége kiváló, ráadásul
a régió strandjaival összehasonlítva a legelőnyösebb
belépőárak mellett lehet a családoknak fürödni” –
tette hozzá Nagy Tamás.
sz

Hegesztés nemzetközi gyakorlatban

Az idei év tavaszán a Pozsonyi úti Műszaki Szakközépiskola 3 tanulójának nyílt rá
lehetősége, hogy Magyarországon, Békéscsabán töltsön el
két hetes szakmai gyakorlatot.
A tanulók kiutazásának
és tartózkodásának költségeit
európai uniós pályázati források biztosították az Erasmus +
program jóvoltából.
A projekt célja az volt, hogy
tanulóink nemzetközi hegesztőgyakorlaton vehessenek részt, új
szakmai tapasztalatokat szerezzenek, értékes tudásra tegyenek
szert, és természetesen kulturális programok is vártak rájuk.
Tanulóink számára partneriskolánk, a békéscsabai Köz-

ponti Szakképző Iskola és Kollégium biztosította a szállást és
a szakmai gyakorlatot az orosházi és a békéscsabai Linamar
cég tanműhelyeiben. Tanulóink
elsősorban összeállítási-, hegesztési munkákat végeztek, de
lehetőségük nyílt megismerni
a gyár robotgépes részlegét is,
amely óriási élményt jelentett
számukra, hiszen környékünkön nem található hasonló, korszerű gépekkel felszerelt hegesztőműhely.
Emellett változatos kulturális programokkal kedveskedtek
diákjainknak, akik megtekinthették Békéscsaba, Gyula, Arad
nevezetességeit, a gyulai Várfürdőben és a Csaba Centerben pe-

A Komáromi Jókai Napok Alapítvány és a Komáromi Városi
Művelődési Központ 2015-ben is meghirdeti

hagyományos színjátszó táborát.

A tábor helyszíne Karva, a helyi középiskola parkja, épülete és
kollégiuma, csodálatos környezetben a Duna partján. Várjuk
minden olyan diák- és felnőtt színjátszó jelentkezését, akik szeretnének egy intenzív nyári tanfolyam keretében többet megtudni a színpadi beszédről, mozgásról, zenéről és magáról a
színházcsinálásról. A tanfolyamot neves hazai és magyarországi
oktatók vezetik: Solténszky Tibor – dramturg; Szabó Csilla –
drámapedagógus; Sereglei András – színész, rendező; Hernádi
Kriszta – beszédtanár; Benkő Ágnes – mozgástanár; Kovács
Áron Ádám – zenetanár.
Időpont: 2015. július 31 – augusztus 9. (péntek – vasárnap).
Részvételi díj: 80,- euro (tartalmazza a szállás költséget, napi
háromszori étkezést és a lektorok tiszteletdíját). Jelentkezési
határidő: 2015. július 15. Jelentkezés és bővebb tájékoztatás a:
csengel.monika@gmail.com e-mail címen.
Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
Ügyvezető igazgató: Pék Zoltán. Szerkesztőség: ifj. Batta György főszerkesztő, Ľubica Balková szerkesztő,
Czékus Péter webmester, Šebedovská Iveta szerkesztőségi titkár.
Gazdasági ügyek: Deminger Gita. Székhely: Klapka Gy. tér 1., 945
01 Komárom. Levélcím: Tiszti pavilon, Pf. 136, 945 01 Komárno.
Tel.: 77 13 488, fax: 77 13 489. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. ISSN 1339-8636. Nyilvántartási szám: EV 4572/12.
IČO: 36522309. Nyomja a Petit Press. E-mail: kl@komarno.sk.
Web: www.tvkomarno.sk

dig kipihenhették a munkahét
fáradalmait.
A sikeres gyakorlatot követően diákjaink megkapták az
Europass mobilitási igazolványt,
amely az európai munkaerőpiacon segíti majd őket az elhelyezkedésben.
Nagy Ágnes,
a MSZKI tanára

9.00-tól

14.00-tól

18.30-tól

3,30 €
2,90 €
2,50 €

2,80 €
2,30 €
1,90 €

1,60 €
1,60 €
1,60 €

7,90 €

6,90 €

6,90 €

Bérletek
Felnőttek
			
15 belépés
35,00 €
10 belépés
25,00 €
Ugrálóvár gyermekeknek

Gyermek, diákok,
nyugdíjasok
29,00 €
20,00 €
1,00 €

gyermek/nap

A 2015 -ben vásárolt bérletek 2015. december 31-ig érvényesek
Család = 2 felnőtt + max. 2 gyermek ( 6-tól 15 éves korig )

minden következő gyermek belépője az aktuális árjegyzék alapján érvényes

Kölcsönzések,
szolgáltatások
szekrény
napozóágy

Illeték

Kaució

0,50 €
1,20 €

1,00 €
0,00 €

1 órára
beach pálya
röplabda
ping-pong ütők

Illeték
1,00 €
1,00 €
1,00 €

Kaució
5,00 €
15,00 €
4,00 €

Könyv és emlékest Oláh György tiszteletére

Június 18-án a kétszeres Beke Manódíjas középiskolai matematikatanárra,
Oláh Györgyre emlékeztek a révkomáromi
Selye János Gimnázium dísztermében, 75.
születésnapja alkalmából. A Széchenyi
István Polgári Társulás által rendezett
emlékesten bemutatták Tarics Péter „Oláh
György Breviárium – A matematika és a
magyarság bűvöletében” című reprezentatív könyvét, amely apró részletekbe menően dolgozza fel a legendás révkomáromi
matematikus életét, életművét.
Az emlékest Illyés Gyula „Haza a magasban” című vers gondolataival kezdődött
– ez volt Oláh György legkedvesebb verse –,
amelyet Tarics Péter mondott el.
Tarics bevezetőjében hangsúlyozta:
Oláh György az egész Kárpát-medencében
közkedvelt és népszerű, karizmatikus személyiség volt, aki a magyar matematikai
tehetségek apostolává vált. Mind mondta,
számára a tanítás, a tehetséggondozás nemcsak munka volt, amiért fizetést kap, hanem
küldetés, nemes hivatás.
– Hihetetlen szorgalommal, kitartással,
konoksággal szervezte a nemzetközi és regionális matematikaversenyeket – fogalmazott Tarics Péter, aki szerint Oláh György
felbecsülhetetlen értékű tehetséggondozó
tevékenységét mindig gondosan összekötötte a magyarságtudat erősítésével, sokoldalúsága a magyarság örökség része. Ezt követően néhány humoros történetet olvasott
fel a könyvből, illetve Oláh Györgyről szóló
eseményeket elevenített fel. Oláh Mária,
Oláh György özvegye mindenekelőtt megismerkedésük különleges és szép történetét

Tarics Péter Oláh György kedvenc versét tolmácsolja a hallgatóságnak. Mellette
Oláh Mária és Stégmár Dénes.
vázolta fel, kiemelve együttlétük értékeit, illetve hangsúlyozva Oláh György könyv- és
Erdély szeretetét. Dr. Gazda István profes�szor, tudománytörténész elsősorban Oláh
György egyetemes gondolkodását, kreativitását emelte ki, valamint azt, hogy a tanár
úr nemcsak zseniális szervező, hanem kiváló matematikus is volt, ami nem jár mindig
együtt.
Elmondta: Többek között Oláh Györgynek köszönhető azt, hogy a magyarországi
magyarok a hetvenes-nyolcvanas években alaposan megismerhették a felvidéki
magyarok életét, szokásait. – Gyuri tudománytörténeti szempontból is maradandót

alkotott, például Nagy Károly komáromi
születésű polihisztor életének feldolgozásával – fogalmazott Gazda István.
Ezt követően Csorba Ferenc győri,
Mészáros József galántai, Keszegh István
komáromi gimnáziumi matematikatanár,
majd Stégmár Dénes, Oláh György egykori
gimnáziumi osztálytársa emlékezett szeretettel a tanár úrra, felidézve a sok-sok közös
élményt. A könyvbemutatón – amelyen az
egész Kárpát-medencéből voltak vendégek
– Tarics Péter több mint félórán át dedikálta
az Oláh Györgyről szóló könyvét, amely a
komáromi könyvszalonokban is kapható.
László Attila
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A köztisztaság érdekében Munkalehetőség

A városi hivatal fokozott
és összehangolt erőfeszítéseket
tesz a környezetvédelem és az
életkörülmények javítása érdekében. Komáromban, járásunk székhelyén is egyre több
a fa, díszcserje, a zöldövezet és
a virágágy, melyek a széleskörű összefogás eredményeként
„születtek“.
Akadnak azonban közöttünk nemtörődöm, önző emberek is, amiről több alkalommal
magunk is meggyőződhetünk a
várost járva. Sok esetben a nagy
erejű szél játszadozik a szemét-

tel, papírhulladékokkal és a járókelők szemébe vágja, „kidíszíti“ a zöldövözeteket, a járdákát
és az úttestet.
Honnan hordja a szél a hulladékot? A szemeteskukákból
vagy azok mellől. Persze, felmerül a kérdés, a szülők miért
a gyerekekre bízzák, hogy a szemetet a kukába tegyék? Hiszen
ők jóformán fel sem érik, vagy
fel sem tudják nyitni a fedelét,
és inkább a kuka mellé öntik a
szemetet. Vagy ha felérik a fedelét, rendszerint nyitva hagyják.
A szél pedig felkapja és tova-

Átadták a felújított járdát
Megújult a város egyik legforgalmasabb részén található,
a Nádor és a Lehár utca közti
járda, az egykori Kormorán
áruháztól a Danubiusz diákszálló sarkáig.
A 9 600 euró költséggel
járó munkálatok során komplett betonalap-csere történt és
új aszfaltréteggel borították a
45 méter hosszú és 3 méter széles járdát. Az út és a járda közti

eredeti szegélyt megőrizték, kiegyenesítették. A két nagy, beteg
juharfát, melyek gyökerei már a
szomszédos ház pincéjében voltak, kivágták. Ezek a fák ugyanis
életveszélyessé tették itt a közlekedést, gyökereik miatt már
a járda is repedezett. Helyettük
hat japán cseresznyefát ültettek.
A járdafelújítás kivitelezője a
Korrekt kft volt.
bt

kergeti...Változtassunk ezen a
helyzeten, hogy minél kevesebb
bosszúságot okozzunk a köztisztaságért felelős szerveknek.
A rend őrei nagyobb figyelmet,
tőrődést fordíthatnának városunk tisztaságának érdekében és
szigorúbb ellenőrzéséket végez-

hetnének, szankciókkal sújthatnák a szabálysértőket. Védjük és
szépítsük környezetünket.
Tóth László
79 éves nyugdíjas,
a városi hivatal
közrendvédelmi bizottságának
tagja

A legjobbakat köszöntötték

A városunkban működő
alap-és középiskolák legjobb
tanulóit, diákjait köszöntötték
városunk vezetői a Tiszti pavilon dísztermében. Az ünnepség résztvevőit Weszelovsky
Gábor főosztályvezető üdvözölte, majd az egyes oktatási
intézmények igazgatói mutatták be diákjaikat.
Mint mondták, nehéz feladat volt az elismerésre méltó
hat diák kiválasztása, hiszen
sokkal több, szintúgy tehetséges, kiváló eredményeket felmutató fiatal látogatja iskolájukat.
A diákok kiválasztása tehát úgy
történt, hogy valamennyi tanulmányi tárgy, a képzőművészet
és a sport képviselői is itt lehes-

senek. A hazai és nemzetközi
versenyeken jól szereplő diákok
eredményei azt vetítik előre,
hogy kitűnő matematikussá,
biológussá, nyelvésszé, sportolóvá, képzőművésszé vagy éppen énekessé válhatnak. Szorgalmas, sok oldalú, jól teljesítő,
ám emellett szerény lányokról,
fiúkról van szó, akik méltón
képviselték városunkat, bárhol
is kellett helytállniuk.
A város nevében Stubendek
László polgármester, Knirs Imre
alpolgármester és Szénássy Tímea, az oktatási bizottság elnöke nyújtotta át az ajándékokat,
köztük könyveket is, hiszen ezek
a gyerekek szeretnek olvasni és
szabidejüket is hasznosan töltik.

A komáromi zsidóság deportálására emlékeztek

Komáromban június 14én, vasárnap emlékeztek meg
a város zsidósága deportálásának 71. évfordulójáról. A zsidó
temetőben Paszternák Antal,
a Komáromi Zsidó Hitközség
elnöke mondott ünnepi beszédet, és dr. Frölich Róbert,
a Dohány utcai zsinagóga főrabbija emlékezett az európai
zsidóság kálváriájára. A megemlékezésen Rudas Dániel főkántor működött közre.
Paszternák Tamás, Komáromi Zsidó Hitközség, koordinátor:
– Az emlékezés nem a zsidó
közösség ügye. Fontos emlékezni
azért, hogy tudjuk azt, hogy a
zsidó közösség itt élt, amit főrabbi úr is elmondott beszédében a
temetőben, azt, hogy része volt
a magyar nemzetnek, a komáromi társadalomnak, és hogy mi
történt itt 71 évvel ezelőtt, azt

fontos, hogy tudja minden itt
élő polgár. Ezért is hívunk meg
minden évben mindenkit ezekre az eseményekre. Sajnos, már
előfordul Komáromban az, hogy
néhányan próbálják azt elhitetni,
hogy ez nem is történt meg. Azt
gondolom, hogy itt a nevek, az
emléktáblák, a családi történetek
magukért beszélnek. Nekünk kötelességünk az, hogy erről beszéljünk. És nemcsak nekünk, hanem
minden jóérzésű embernek.
Czimbalmosné
Molnár
Éva, Magyarország pozsonyi
nagykövete:
– Erre állandóan emlékezni
kell. Szembe kell nézni a múltunkkal, és fel kell hívni a társadalom figyelmét arra, hogy ilyen
soha többet ne történhessen meg.
A gyerekeket okítani kell, tanítani kell. Magyarországon is sokat
foglalkozunk ezzel a témával.
Délben a zsinagógában

gyertyagyújtással tisztelegetek a
holokauszt áldozatainak emléke előtt. A Mártírnapra a szélesebb régióból, Magyarországról,
Ausztriából és Izraelből is érkeztek résztvevők, holokauszttúlélők, de legtöbben komáromiak voltak.
Novák Tamás, Komáromi
Zsidó Hitközség:
– Ez mindig egy üzenet kifelé. Nemcsak belülről fáj, hanem
kifelé is üzenni kell, mert nagyon
fontos, hogy mindenki tudja, hisz
tele van a net, tele van a facebook
a holokamuval, meg nem is volt.
Akkor hol a 85 rokonom? Hogyhogy nem jött vissza? Hol vannak? Hol a házuk, a vagyonuk?
Hol vannak azok a gyerekek,
akik nem születtek meg?
A mártírnap keretében értékelték ki a második éve meghirdetett „A múltnak hagyatékát kell kutatnod” helytörténeti

pályázat eredményeit, melynek
idei témája a zsidó épített örökség volt.
Szalai Vilma, Komáromi
Zsidó Hitközség:
– Az imaházat, amiről írok,
jóformán már senki sem ismeri, mert már a régi komáromiak kihaltak, akik abba a házba
jártak,és duplán kihaltak azok
is, akiké az a ház volt, a Milchcsalád. Azért döntöttem így, mert
a gyerekkoromat eme épület körül töltöttem, ott játszottunk.
Komáromból 1944. júniusában kezdték meg a zsidók deportálását. A városban abban az
időben 2170 zsidó élt, jelentős
szerepet töltöttek be Komárom
gazdasági, kulturális és szellemi
életében. A koncentrációs táborokból 1922-en sohasem tértek
haza, nevüket ma emlékkönyv
őrzi a zsinagógában.
-pad-

Veled együtt ott lesz MINDENKI Martoson

Alig két hét van már csak
hátra, hogy az év 5 legjobb
napjából felvirradjon az első.
A cél eléréshez egyre közelebb kerülnek a szervezők, hiszen idén július 8 és 12 között
már harmadszor nyílik meg a
Feszty Park kapuja, hogy fogadja a tartalmas szórakozás
híveit.
A fesztivál két fő pillérét a
délutáni előadások, beszélgetések és az esti koncertek alkotják.
A szabadegyetemi kínálat műsora még kialakulóban van, de
több vendég neve már ismert.
Lukács Csaba riporter-újságíró
a világ legizgalmasabb helyeit
járja be, hogy aztán beszámolhasson róluk írásban és szóban
– Martoson ez utóbbi fog megtörténni, ráadásul a bolíviai börtönéből nemrég szabadult Tó-

ásó Előd is eljön vele. Sor kerül
Gazdag József Egy futballfüggő
naplója című könyvének bemutatójára, valamint a híres magyar élsportolókkal, Kiss Virág
fitneszvilágbajnokkal, Gubík
Ági színésznővel, az Argo 2
csapatával történő beszélgetés és Felvidék szépe – Balogh
Viktória – részvétele könnyedebb időtöltést ígér.
Emellett kiemelkedő magyar sportolók is várhatók a
szabadegyetemre, ahogy fontos
közéleti szereplőkre, szakértőkre, politikusokra és más különleges emberekre is számítani
lehet. Szombaton a jótékonyságé a főszerep. A Kantha Dóra
Alapítvány jóvoltából jótékonysági délutánra kerül sor. Gazdag
zenei program várja az érkezőket. Többek közt fellép Vadkerti

Jimmy, Zsapka Attila, Zsapka
Zsolt, Zsapka Tina, Mészáros
Tamás, Miklós Mónika, Sipos
Dávid, Kovács Koppány a Rómeó Vérzik együttesből, Last
Blues Band a programot DJ
Szemi zárja. Emellett kézműves
és egyéb családi programok várják a látogatókat.
A zenei kínálat immár hiánytalan. A szerdai nulladik napon a Kicsi Hang, Rúzsa Magdi, valamint a legendás Török
Ádámmal kiegészülő Expired
Passport adja meg az alaphangot a továbbiakhoz. Csütörtökön
erősen kezdődik az este, hiszen
Demjén Ferenc slágerparádéja
nyitja a zenei színpadot, utána
pedig a Kerekes Band magyar,
végül a Firkin kelta népzenéből
ötvözött produkciójára pöröghet
a hallgatóság. A péntek a vér-

beli rockzenéé: a Zorall zúzós
feldolgozásai után következik a
mindig tömegeket megmozgató
Tankcsapda, majd az afterpartik
ásza, a Zsapka–Emmer duó vezeti be az éjszakába azokat, akik
végig bírják az iramot. Szombaton a régiek domborítanak a
babos kendők előkerülhetnek
a Beatrice kezdi a koncertek
sorát, majd Deák Bill Gyula bluescirkusza után az LGT
Revival Band idézi meg Presser
Gáborék legjobb pillanatait. Vasárnap ismét előtérbe kerülnek a
népzenei hangulatok, hiszen jön
a Balkan Fanatik, majd utánuk
az Ismerős Arcok zenekar koncertjén kapaszkodhatnak össze,
akik együvé tartoznak.
(vésey)

A 2004/5-ös számú törvény 50j §-a alapján Komárom város, a
Komáromi Munkaügyi Hivatallal együtt hét munkahelyet kínál
fel munkások részére meghatározott időre, azaz kilenc hónapra.
Fizetési feltételek: minimálbér.
Kvalifikációs követelmények:
1. szaktanintézeti képzettség (festő, asztalos, lakatos, villanyszerelő, bádogos, kőműves)
2. feddhetetlenség
Az érdeklődők hozzák magukkal személyigazolványukat és erkölcsi bizonyítványukat, amely nem lehet három hónapnál régebbi.
Jelentkezni a Komáromi Városi Hivatal polgári védelmi osztályán lehet: Zámory utca 12, 94501, Komárno.
A jelentkezés leadásának határideje 2015. július 23.
Részletesebb tájékozatást nyújtanak személyesen Siliga Viliam
és Majerik Ladislav.

Hol vannak a fiatalok?

Nem telik el úgy hét, hogy
lapjainkban ne szerepelne híradás a komáromi Selye János
Gimnáziumban tartott rendezvényről, az iskola diákjainak
tanulmányi vagy sportversenyekben elért eredményeiről,
közérdeklődésre számot tartó
társadalmi eseményen való
részvételéről. Az intézmény
diákjai és azok szülei méltán
büszkék az iskola jelenére, volt
diákjai pedig szívesen emlékeznek vissza sikerekben gazdag múltjára.
Egy efféle visszaemlékezés
színhelye volt október 20-án is a
gimnázium aulája: A Komáromi
Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti
Köre ekkor tartotta tagsági ös�szejövetelét – évi taggyűlését –,
amely idén már a nyolcadik volt
a baráti kör 2004-ben való megalakulása óta.
A taggyűlés annak rendje és
módja szerint zajlott, írásomat
nem is az ott elhangzott beszámolók, értékelések elemzésének
szándékozom szentelni. Annál
inkább a résztvevők struktúrájának. A baráti kör – fennállása
óta – több mint 300 tagot tömörít, akik közül mintegy 280
fő rendszeresen befizeti az évi
tagsági díjat – 5 Eurót. A taggyűlésen a tagok több mint egyharmada volt jelen: láthatóan
azonban a nyugdíjas korosztály
képviselői. Andruskó Imre, a
gimnázium igazgatója üdvözlő
beszédében említést tett a budapesti Szent István Gimnázium
öregdiák-szövetségéről, amely
az anyaiskolát sokszor több millió forinttal is támogatja.
Az ellenőrző bizottság beszámolójából azonban az derült
ki, hogy a mi öregdiák baráti
körünk, éppen hogy csak „tengődik”: a 2011-es adózási évből
senki sem ajánlotta fel adójának
2 %-át a körnek, a rendes tagsági díjon felül pedig csak néhány
adományozó juttatott kisebbnagyobb összeget szervezetünknek. Az évi négy hírlevél kiadása mintegy 200 tag évi tagdíját
emészti fel. Az iskola és sikeres
diákjainak támogatására szinte gondolni sem lehet! Ahhoz,
hogy anyagilag talán jobban álljunk, hiányzik a tagságból a „kereső” korosztály – a harminc-,
negyven-, ötvenesek! A tagság
mintegy háromnegyede a 60-as
években vagy még azelőtt érett-

ségizett – sőt 21 bencés gimnáziumbeli öregdiák is van sorainkban. Sajnálatos, hogy a tanári
kar képviselői is hiányoznak közülünk: a baráti kör alelnöki
funkcióját ellátó Fehér István,
a háziasszony szerepét betöltő
PaedDr. Farkasné Bartakovics
Adrianna és az iskola igazgatója – aki egyike azon nyolcaknak,
aki a baráti kör megalapításánál
is jelen voltak – kivételével egy
aktív pedagógus sem vett részt
az összejövetelen, és a baráti
körben való tagság is csak néhányuknak „szívügye”.
Tanév elején, az első összszülői értekezleten minden
jelenlévő szülő megkapta a Komáromi Öregdiák – a baráti kör
hírlevele – szeptemberi számát.
A lapot speciálisan erre a célra
állítottuk össze: felkelteni az érdeklődést a jelenlegi gimnazisták szüleiben – akik közül sokan
ebben az iskolában érettségiztek – a baráti kör iránt, belépési nyilatkozatot tettünk közzé,
melynek kitöltése és az évi tagdíj
befizetése elegendő ahhoz, hogy
valaki tagja legyen közösségünknek. Ezidáig egy jelentkező
lap sem került vissza!
Az érettségi találkozókon a
padokon rendszeresen ott van a
Komáromi Öregdiák legfrissebb
száma, s nem hiányzik a belépési
nyilatkozat sem. Az eredmény:
egy-két jelentkező.
Pedig nem igaz, hogy a fiatalabb korosztályban nincs jelen
a régi alma mater iránti szeretet,
tisztelet, az összetartozás érzése.
Idén már harmadik alkalommal
került megrendezésre a Generációk találkozója elnevezésű
focitorna (idén röplabdával is
kiegészítve), melyet a gimnázium testnevelés tantárgybizottsága
rendez-szervez-irányít.
Ezen a rendezvényen több, mint
száz öregdiák volt jelen – a legfrissebb érettségizettektől az ötvenes éveiket taposókig. Talán
össze kéne kötni ezt a két fonalat! Felejtsük el, hogy öregdiák
az, aki nyugdíjba vonult. Mindenki, aki leérettségizett, öregdiákká válik! Találjuk meg az
egymáshoz vezető utat, a közös
célokat, érdeklődési pontokat,
hogy egymással szövetkezve lelkes pártfogói, bőkezű támogatói
lehessünk valamikori alma materünknek, a komáromi Selye
János Gimnáziumnak!
Fehérné Kürthy Erzsébet
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A Komáromi Munka Utcai Alapiskola Pogácsakedvelők gyermekszínjátszo csoportja a napokban mutatta be EMBER, VAGY
AMIT AKARTOK című színpadi játékát.
A darab szereplői: Kiss Csilla, Fiala Tímea,
Lévay Máté, Beke Máté, Bartal Áron, Keserű Borbála, Bajcsi Karin, Szalay Mátyás,
Szalai Márton, Méhes Bence, Gyürky Mátyás, Botik Liza Napsugár, Szalai Lili, Szarka Bea, Bajcsy Tünde, Zakál Dóra, Králik Máté,
Fekete Réka, Szekeres Viktor, Horváth Kinga, Boros Niki, Pikler
Mihály. Csoportvezető: Habán Hajnalka. Rendezte: Laboda Róbert. Gratulálok és örülök, hogy részt vehettem ezen a nagyszerű
előadáson. Ezúton sok sikert kívánok a jővőben is.
Madiné Kulcsár Irén (Csiri néni), nyugalmazott pedagógus

Újszülöttek

Szeles Natália, Komárom; Turán Korinna, Komárom; Újhelyi Bence, Búcs; Lovász Adrián, Nagymegyer; Földes Anna, Gúta; Zachar Máté,
Komárom; Tóth Zsuzsanna, Komárom; Szép Dorian, Bátorkeszi; Peredy
Viktor Levente, Komárom; Horváth Zara Sofia, Gúta; Kovács Santiágo,
Ógyalla; Gyarmaty Natália, Érsekújvár; Kovács Boglárka, Gúta; Szalay Lilla
Izabelle, Komárom; Korinek Olivér, Ógyalla; Amzler Dávid, Marcelháza;
Andrášiková Izabella, Érsekújvár; Czukár Dávid, Gúta; Hrabovský Tomáš,
Komárom; Molnár Hanna, Madar; Szoboszlai Laura és Sofia, Gellér;
Mrázová Kristína, Érsekújvár; Kovács Natália, Izsa; Héger Leonóra, Komárom; Lévai Karolína, Lándor; Monozlai Zsófia, Ekecs; Gubiš Mátyás, Párkány; Sztojka Fábián, Gúta

Házasságot kötöttek

Siegl František és Krutošíková Denisa; Psota Béla és Menyhárt Veronika; Lengyel Imre és Puzsér Zsuzsanna; Vörös Zoltán és Balogh Erika;
Bystrický Tomáš és Šebenová Darina; Szabó Zsolt és Szalai Mária

Elhunytak

A 92 éves Vödrös Anna, Ekel; a 90 éves Dolezsa Anton, Komárom; a 62
éves Reháková Zuzana, Dunaradvány; a 89 éves Halmo Vladimír, Gadóc;
a 83 éves Ferenczi Brigita, Lakszakállas; az 59 éves Bese Jolana, Komárom;
a 82 éves Sótyi Ilona, Komárom; az 59 éves Valovič Štefan, Komárom; a
81 éves Kún Magdaléna, Madar; a 80 éves Paszmár Erzsébet, Gúta; a 75
éves Vlčková Šarlota, Bátorkeszi; a 91 éves Polgár Mária, Komárom; a 22
éves Cséplő Veronika, Bátorkeszi; a 80 éves Lehner Mária, Komárom; a 74
éves Múčková Mária, Komárom; a 63 éves Tokár Július, Gúta; a 72 éves
Kaszanyóczki Imre, Marcelháza; a 72 Marczinkó Miklós, Marcelháza; a 64
éves Szakál Mária, Komárom; a 77 éves Sýkora Štefan, Gúta; a 75 éves Varga János, Búcs; a 67 éves Kovács János, Megyercs; a 73 éves Győri Jolana,
Vágfüzes; a 67 éves Kajtár Sándor, Marcelháza; a 71 éves Szabó Ernő, Hetény;
a 73 éves Terdy Juraj, Komárom; a 77 éves Varga Magdolna, Kisizsa; a 72
éves Szolik Erzsébet, Keszegfalva; a 85 éves Besztró Julianna, Komárom;

MEGEMLÉKEZÉS

„Elvesztettem azt akit annyira szerettem,
jó kedvem, nyugalmam veled eltemettem.“

Soha el nem múló mély fájdalommal emlékezünk a szeretett

MOLNÁR Erzsébetre
szül. Barta

halálának 6. évfordulóján, aki súlyos betegség után 2009. július 1-én hunyt el.
Szerető férje és családja

Köszönetnyilvánítás

Szívünkben mély fájdalommal mondunk köszönetet
minden kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek, volt munkatársnak, szomszédoknak, akik 2015. június 3-án a komáromi
református temetőbe elkísérték utolsó útjára

GERHÁT Arankát.

Köszönjük a sok koszorút, virágokat és a vigasztaló szavakat,
amelyekkel enyhíteni igyekeztek fájdalmunkat.
A gyászoló rokonság

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

Orosz Györgyre

Orosz Georgínára

halálának 4. évfordulóján

halálának 1. évfordulóján

Emléküket örökké örizzük.

született Fikész,

Szerető családja

Gálamérkőzéssel búcsúztak a Gergely testvérek

Elköszönni jöttek oda, ahonnan elindultak
A komáromi vízilabda
szakosztály, és személy szerint
Szabó Ákos kezdeményezte
azt a nagyon sikeresre kerekedett vízipóló gálát, amelyiken
a sportág két híres komáromi
képviselője, a Gergely testvérek, István és Mihály búcsúztak el az aktív versenypályafutásuktól.
Rég nem látott nézői érdeklődés mellett, látványos elemekkel tüzdelt mérkőzésen csapott
össze István és Mihály csapata,
ahol néhány komáromi játékoson kívül. akikkel a kezdetekben
még együtt játszottak, több, még
ma is aktív magyar és szlovák
válogatott játékos növelte a gála
színvonalát.
Többek között magyar részről Szívós Márton, a szlovák válogatottból Gyurcsi Géza, Nagy
Sándor, Veszelits Péter, és a kapus Gogola Michal. A meccset
Faragó Tamás, arany, ezüst és
bronzérmes magyar olimpikon
fújta. A mérkőzést végül Pisti
csapata nyerte meg 14:10 arányban. Mihály kétszer is betalált
bátyja kapujába, de láttunk egy
parádés kapus teljesítményt Pistától is, aki jó helyzet felismerésének köszönhetően egészpályás
gólt ragasztott Gogola kapus hálójába. Egyszóval tényleg nagyszerű ötlet volt ez a gála, remekül népszerűsítette a sportágat,
ráadásul nemes céllal volt összekötve, mert a bevétel a komáromi kórház javát szolgálta.
Ezen a gálán valóban nem
a mérkőzés végeredménye volt
a fontos, hanem a tény, hogy
a két híres sportoló testvér hazai
medencében, lelkes hazai nézők
előtt, kitűnő sporttársak közreműködésével búcsúzhatott el az
aktív sporttól.
Szívós Márton olimpiai
bajnok vízilabdázó: „Számomra nagy megtiszteletetés, hogy itt
lehetek Pista és Misi búcsúmérkőzésén, és külön öröm, hogy a komáromi kórházon is segíthetünk.
Első pillanattól kezdve együtt
játszottam Pistával, amikor Magyarországra érkezett.
Egy nagyon jó természetű
ember, nem csoda, ha egyből belopta magát a szívünkbe. Tehetsége és tudása gyorsan megmutatkozott. Két olimpiát is nyert,
világbajnok, tehát nagy legenda.
Ritkaság, hogy kapus posztján

valaki ennyire szorgalmas legyen.
Mindkét Gergely testvér nagyon
jó barátom, ezért örülök, hogy
részese lehettem ennek a remek
kezdeményezésnek.“
Gyurcsi Géza, sokszoros
szlovák válogatott: „A Gergely testvérek remek sportolók,
kitűnő emberek, nagyon régiek
a kapcsolataink, ezért is örülök
a meghívásnak. Pistára nagy
szüksége lett volna a szlovák
válogatottnak, de a többi társaimmal együtt is örömmel nyugtáztuk a sikereit, melyeket a magyar válogatott színeiben ért el.
Nagyon jó érzés volt ma itt lenni
ezen a búcsúgálán, sok néző előtt
átélni ezt a kitűnő légkört.“

Ondrej Gajdáč, a komáromi szakosztály elnöke: „A
Gergely testvérek 7-8 évesen itt
kezdtek nálunk ebben a medencében, és 18 éves korukig a mi
csapatunk erősségei voltak. Ifiként két Európa, és egy világbajnokságon vettek részt. Az utóbbiról bronzérmekkel tértek haza,
ami ifi szinten Szlovákia eddigi
legnagyobb sikerének számít. Az
említett világversenyeken Pista
a legjobb kapusként volt kiértékelve, de Mihály is a válogatott
egyik nagy erőssége volt.
Sok-sok közös élmény fűz

Apróhirdetés
l Villanyszerelő. 0908/415 657.
l Kútfúrás. Tel.: 0908/179 712.
l Eladó 25, 15 és 10 literes üvegek,
kisebb prés szőlőre és egy darab
skopka. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0907/341 176.
l Kiadó 3-szobás lakás hosszú
távra a Bástya lakótelepen 350 Euró
rezsivel vagy eladó 27 000 euróért.
Tel.: 0905/315 092.
l Eladó érdekes, felújított 4 szobás
lakás (100 m2) a Hajós üzletközponttal szemben. 0903/149 806.
l Komáromban
az
Erzsébet
szigetene eladó 7-áras kert a jégpályához közel. Víz, gáz, villany, csatorna van. Tel.: 0949/073 405.
l Eladó Kisizsán építkezési telek,

állami támogatás lehetséges (egészségkárosult személyek, állami segítség a ház vételére). 0904/827 633.
l Eladó kirántani való és pecsenye
nyulak és 2 hónapos kecske húsnak.
Tel.: 0944/473 990.
l Zálogház a Ferencesek utca 5.
szám alatt, a Penita étterem mellett.
Készpénzért felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikkeket. Állandó ügyfeleinknek hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz
megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. Tel.:
0915 389 405.
l Szeretne kényelmesen otthon
hajat vágatni, frizurát készíttetni?
Házhoz megyek. Tel.: 0907 271-670.

hozzájuk, a válogatott edzőjeként pedig kijelenthetem, hogy
valóban meghatározó játékosai
voltak a szlovák válogatottnak.
Pista kétszeres olimpiai bajnok
lett a magyar válogatottal, ami
óriási siker. Komáromiként ezt
csak ő mondhatja el magáról. Az
ő sikere, és elért eredményessége
klubunk és városunk számára is
mérvadóak, nagyon büszkék vagyunk rá.”

Gergely István, kétszeres olimpiai, és világbajnok:
„Nagyon sok emlék köt ehhez
a medencéhez. A mai gála előtt
először egy virágcsokorral édesanyánkat köszöntöttük, mert
öcsémmel együtt mindent neki
köszönhetünk. Kisgyerekként ő
„dobott” be bennünket a mélyvízbe, ma sem tudjuk miért a
póló mellett döntött. Lehet, hogy
valamit megérzett.
A kezdet persze számunkra
sem volt könnyű, de az anyai
szigor, a „muszáj edzésre menni”
ahhoz hozzásegített bennünket,
hogy kitartottunk. Nem voltunk
mi csodagyerekek, de fokozatosan rájöttünk, hogy érdemes
keményen edzeni. Azt azért az
édesanyánk sem sejthette, hogy
az egyik fia majd két olimpiai
aranyéremmel
büszkélkedhet.
Sokat köszönhetünk neki, mert
egyedül nevelt bennünket, elindított egy pályán, és mi az öcsémmel kitartottunk. A mostani pólós generációnak, vagy egyáltalán

a kezdő sportolóknak is csak azt
tudom üzenni, hogy Komáromból is el lehet jutni a csúcsra, csak
keményen meg kell dolgozni érte.
A mai gálamérkőzést jó ötletnek
tartottam, remek lehetőségnek
sportágunk népszerűsítésére, ráadásul nemes célt is szolgál.”

Gergely Mihály, junior világbajnoki bronzérmes, két ország ötszörös bajnoka, két éve
hagyta abba az aktív sportolást, jelenleg a komáromi klub
szakmai tanácsadója: „Mindenért, amit elértem, az első köszönet édesanyánknak szól. Célt
adott nekünk, nem kallódtunk
el. A bátyámmal együtt eddig is
tudtuk, hogy utunkon merre van
a cél, és ez így lesz továbbra is.
Sokat kaptunk a komáromi
anyaegyesületünktől, úgy érzem
ideje valamit visszaadni. Nemcsak az extraliga A csoportjába
visszakerült férfi gárdával, az
ifikkel is foglalkozni fogok. Meg
kell a srácokat tanítani, hogy kellő komolysággal vegyék az edzésmunkát. Egyszóval megpróbáljuk
az új vezetőséggel és az edzőkkel
elérni, hogy pozitív irányba változzon a szellemiség. A mai gálát
illetően bevallom, hogy már két
éve nem játszottam, de most nagyon élveztem.
Nagyszerű társak jöttek el
erre a csodálatos gálára, amelyikkel lezártam életem egyik
fontos szakaszát, és készülök a
másikra.” Keresztényi Gábor

Gyertek vizilabdázni!!

A KVP Komárom vízilabdaklub szívélyesen várja azokat
az úszni tudó fiúkat,  akik 2005-ben vagy később születtek. Várjuk idősebbek jelentkezését is.
Próbáld ki milyen nagyszerű vízilabdázni, gólt lőni és
a pólósok nagy családjához tartozni!

Gyertek közénk !

Jelentkezni lehet Pavol Laczó edzőnél
a 0905 267 145 –es telefonszámon
vagy pedig a komarnokvp@gmail.com címen.
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Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
cleancity@inmail.sk

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

Egyet fizet,
kettőt kap!
Rendeljen reklámot
a Komáromi Lapokban
és a Komáromi Városi
Televízióban!

Tárcsázza

a 035 77 13 488-as

telefonszámot!

Kövesse a Komáromi Városi Televízió
adását az interneten,
ahol megtalálja Komáromi Lapokat is!
www.tvkomarno.sk

