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Már zajlik a tetőszerkezet cseréje

Az elmúlt évtizedek legnagyobb beruházása zajlik Komáromban: a történelmi vár
tetőszerkezetének a felújítása.
A felújítás összértéke 1 millió
854 ezer euró.
Gráfel Lajos, a fejlesztési
főosztály vezetője: – A kulturális értékek megerősítését célzó
regionális operációs program keretében a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztérium 2013
év végén egy felhívást tett közzé
vissza nem térítendő támogatások elnyerésére. Ezek a nemzeti
műemlékekkel kapcsolatos támogatások, s az említett operációs
program ezeknek az állami, közigazgatási tulajdonú emlékeknek
a felújítását célozza.
Mi úgy döntöttünk, hogy
mivel az erődrendszeren belül az
Újvárban található kaszárnya
van a legrosszabb állapotban,
ezért ennek a felújítására adjuk
be a kérelmet, azzal, hogy ezen
a helyen egy, a katonai építészetet bemutató kiállítás nyílik.
Természetesen fő célunk az volt,
hogy a kaszárnya tetőszerkezete
megújuljon, hiszen ma már igencsak balesetveszélyes, nagyon
rossz állapotban van. A kérelmet áprilisban nyújtottuk be, és
sikerrel jártunk, nem úgy, mint
2009-ben, amikor elutasították
kérelmünket.
Szeptemberben értesítettek
bennünket, hogy elnyertük ezt a
vissza nem térítendő támogatást,
s nem egészen egy hónapon belül
alá is írtuk a szerződést a minisz-

Július 10-én a MARTfeszt keretén belül rendhagyó véradásra kerül sor a martosi kultúrházban, reggel 8-tól 11.00
óráig. A szervezök minden egészséges, önkéntes véradót
szeretettel várnak. Ezen a napon a komáromi kórházban a
véradás elmarad, legközelebb július 13-án várják a kórházba
a véradókat.

Testületi krónika

tériummal. Sajnos a közbeszerzés
miatt kitolódtak az időpontok.
A munkálatok elvégzése
12 hónapra volt tervezve, de a
közbeszerzés miatti késés okán
hat hónap alatt kell befejezni a
munkát. Júniusban alá lett írva
a szerződés a sikeres pályázóval,
a pályázat nyertesével, illetve az
építésfelügyelővel, majd ezután
Komárom városa átadta az építési területet a kivitelezőnek, s a
munkálatok azonnal megkezdődtek.
Fő célunk valóban az, hogy
megmentsük ezt a rendkívül jelentős műemléket, hiszen ha nem
újulna meg a tetőszerkezet, akkor maga az objektum sem lenne
használható. Ezt az értéket tehát
át kell mentenünk az elkövetkező
nemzedéknek, s az idegenforgalom, illetve az oktatás, művelődés terén kell szerepet adni neki.

Ezért is kap itt helyet a már említett kiállítás.
Šimon Péter, ügyvezető
igazgató, DARTON Kft
– Cégünk sikerrel járt, megnyerte a meghirdetett közbeszerzést, mégpedig a legalacsonyabb
ár benyújtásával. Az ár teljes
mértékben fedez minden olyan
költséget, ami a projektben, illetve a munkálatok költségvetésében szerepel. A szerződésben
foglalt árat, hacsak nem lesznek
váratlan többletmunkák, betartjuk. A szerződés aláírása után, illetve átvettük az építési területet,
azonnal munkához láttunk, hiszen rövid a határidő s a munkát
ez év végéig be kell fejeznünk.
Elsőként az azbeszt eltávolítását kezdtük meg, hiszen veszélyes hulladék, utána következnek
az ácsmunkák a tetőszerkezeten,
majd a fóliázás és az új tetőszer-

kezet elhelyezése. A munka részeként kitisztítjuk a padlásteret és
itt kap helyet a katonai múzeum
is. A homlokzat egy része, illetve
a belső tér megújul. Sajnos több
nem fért bele a projektbe.
Valamennyi munkafolyamat
a kerületi műemlékvédelmi hivatallal egyeztetve történik meg,
rendszeresen konzultálunk velük,
például arról, hogy milyen anyagokat kell lecserélni. Szeretnénk
megőrizni az objektum történelmi jellegzetességeit, jegyeit, hogy
eredeti formájában őrizzük meg
és adjuk át a következő nemzedéknek. A felújítás során – a határidő betartása céljából – egyszerre 80-100 ember is dolgozik
majd, persze csak azután, ha a
veszélyes anyagokat már eltávolítottuk.
-ba-

Megkezdődött a körforgalom kiépítése

Elkezdődött egy újabb
komáromi körforgalom építése, mégpedig a város egyik
legbalesetveszélyesebb forgalmi csomópontján, a Zámory
és a Ferencesek utcája kereszteződésében.
Az említett útszakaszon az
útkereszteződés bonyolultsága
és az érvényben lévő - nem túl
gyakori - jobb kéz szabály alapján elsőbbségadási gyakorlat
miatt számos esetben balesetveszélyes helyzet alakult ki a
múltban.
A járási rendőrség közlekedésrendészeti osztálya már
több alkalommal felszólította a
várost, hogy tegyen lépéseket a
helyzet megnyugtató megoldása
érdekében. Képviselői javaslatra
a körforgalom kiépítése bekerült
az idei fejlesztési tételek közé,
így a napokban megindulhatott
az átépítés előkészítése.
A körforgalomhoz kötődő
projekt a közlekedésrendészettel
folytatott hosszas tárgyalás végeredménye, amely megoldást

A komáromi véradókat is várják a MARTfeszt-re!

Június 25-én tizedik rendes
ülését tartotta a komáromi városi képviselőtestület, melyen
Stubendek László polgármester bejelentette: július elsejétől
– Fekete Tamás személyében
– új hivatalvezetője lesz a hivatalnak. Az új elöljáró 55 éves és
33 évig dolgozott a bankszférában.
Az interpellációk után a
határozatok teljesítéséről szóló
tájékoztató, illetve a főellenőr beszámolója következett. A
testület jóváhagyta a KOMVaK
részvénytársaság
beterjesztését önrész biztosítására és áthidaló hitel felvételére: erre
a csallóközaranyosi ivóvíz és
szennyvíztisztító hálózat megépítéséhez van szükség.
A képviselők általános érvényű rendeleteket is elfogadtak,
melyek az élet több területén
nyújtanak támogatást a város
költségvetéséből. Támogatják
például az idegenforgalom fejlesztését, a szellemi és kulturális
értékek, illetve a környezet védelmét.
A vár tetőszerkezetének
felújításával kapcsolatban elhangzott: a közbeszerzést a komáromi Darton kft nyerte meg.
A munkálatok a tervek szerint
augusztus 31-én fejeződnek be,
és szükség esetén október végéig tolódhat ki a határidő, ha ezt

az illetékes minisztérium jóváhagyja. Az ülésen elfogadták az
Ispotály utcai nyugdíjasotthon
elmúlt évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót
és döntöttek a lakás -és szociálisügyi, illetve vagyonjogi kérdésekben is.
A testület július elsején
folytatta tanácskozását, melyen
több, a vállalkozóknak lehetőségeket hozó döntés született és
arról is határoztak, hogy a város
ezer euró önrésszel támogatja a
Rozmaring utcai alapiskola pályázatát az akadálymentesítésre.
A projekt teljes összege 8 ezer
száz euró.
Határozat született arról is,
hogy a város igyekszik peren kívül megegyezni a COM-Vargas
kft-vel, melyben a város 33 százalékos arányban kisebbségi
tulajdonos. A határozat szerint
Komárom város lemond társtulajdonosi részéről és kéri a 63
ezer eurónyi részesedése kifizetését.
A napirendi pontok között
szerepelt a város gazdasági és
szociális fejlesztési programjának a kiértékelése, továbbá a
kidolgozott és beadott pályázatokról, valamint a vissza nem térítendő és az megkezdett, illetve
elvégzett beruházásokról szóló
tájékoztató is.
-sz-

Elment egy jó ember...

kínál a járdák, járdaszigetek,
gyalogos átkelők és más eddigi
problémákra is.
A közbeszerzés során 16 kivitelező lett megszólítva, közülük került ki győztesen a komáromi StaviKom Kft., amely 24

362,80 euróért (forgalmi adóval
együtt) végzi majd el a munkát.
A szerződésben foglaltak értelmében október végéig köteles
a cég befejezni a munkálatokat,
azonban a kivitelező számítása
szerint - jó esetben - akár jú-

lius végig is be lehet befejezni
az átépítést, így előreláthatólag
csupán a nyári vakáció első felében lehet majd forgalmi korlátozásokra számítani az említett
szakaszon.
sz

A múlt héten, június 26án hosszan tartó betegségben
elhunyt Zsapka Károly, a városi rendőrség munkatársa,
a Royal sportlövő klub egyik
legjobb, legsikeresebb lövője.
Karcsi, ahogy a barátai nevezték, 52 évvel ezelőtt született Paton.
Mindig mosolygós ember
volt, aki fafaragással is foglalkozott, szerette a történelmet,
s legkedvesebb hobbija a
sportlövészet volt. Az elültöltős fegyverekkel lövők országos szövetségének tagja volt,
számos csúcs fűződik a nevéhez. Zsapka Károly a világ- és
európa-bajnoki ezüstérmes
szlovák csapat tagja volt, s a
városi rendőrök nemzetközi
versenyének egyik elindítója.

Súlyos betegsége ellenére lelkiismeretesen készült az idei,
portugáliai világbajnokságra.
Sajnos, erre már nem kerülhet sor. Szerettei június 29én, hétfőn kísérték el utolsó
útjára. Kevés szelet és jó vadászatot! Nyugodj békében,
Karcsi!
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Élvezetes Borostyán
Zenei Fesztivál

Június huszadikán az Európa-udvarban kezdődött, huszonkettedikén a Tiszti pavilon amfitátrumában ért véget a
Borostyán Együttes immár huszonegyedik zenei fesztiválja.
A program most is a megzenésített versekre épült, de persze úgy, hogy más műfaj is helyet kapjon, és ha családostul
érkeznek a hangversenyekre a zene kedvelői, a gyerekeik is
élvezhessék a muzsikát.
A három nap folyamán az Udu People, a Kicsi Hang,
(Bertók István zongoravirtuózzal kiegészülve), a Borostyán,
a Kaláka, a Zsebsün,az Acoustic Flames és a Lokomotiv
Revival Band, valamint Vadkerti Imre, Emmer Péter, Madarász András, Sipos Dávid és Zsapka Attila lépett fel. Már
a felsorolt nevek is jelzik, hogy a mindhárom napon szép
számban megjelent közönség színvonalasan és remekül szórakozott, sőt: akadtak olyan „törzstagok” is a nézők között,
akik valamennyi eddigi Borostyán fesztiválon részt vettek,
s a mostani tartották a legsikeresebbnek. És ezúttal az idő
is eszményi volt, így hát örömmel jegyezhetik fel a krónikások: zúgott a taps az Európa-udvarban és a Tiszti pavilon
amfiteátrumában.

Méltó ünnep

Ahogy arról már hírt adtunk, alapításának 60. évfordulóját ünnepelte Komárom
egyik rangos magyar általános
iskolája. 1955. szeptember
1-jén 330 tanuló és 11 pedagógus kezdte meg munkáját az
akkori II. Lakótelepi Alapiskolában. Az évek során később
Béke Utcai Alapiskola lett az
intézmény neve, majd 2005ben felvette a város nagy mesemondója, Jókai Mór nevét.
A Gaudium vegyes kar színes és szívmelengető gálaműsorral ünnepelte a Jókai Mór
Alapiskola 60. születésnapját.
A Kontrasztok című összeállításban sok-sok zenés műfaj
csendült fel; volt komolyzene,
operett, népdal, kórusmuzsika,
kamarazene, régi és új slágerek.
Mindezt az iskola egykori tanárai, diákjai szolgáltatták. Stirber
Lajos karnagynak, nyugalmazott
tanárnak, az est szervezőjének
célja az volt, hogy bemutassa:
az iskolából kiváló muzsikusok,
zenészek kerültek ki.
Vörös Mária pedagógusi pályafutásának közel harminc évét
töltötte a Jókai Mór Alapiskolában, ebből 23 éven át vezette
az intézményt. A gálaműsoron
büszkén tapsolt egykori diákjai
teljesítményének.
Vörös Mária, nyugalmazott igazgató: – Mindazok, akik
a színpadon ott voltak, vagy legalábbis azoknak javarésze a diákunk volt, a diákom volt, és nagynagy öröm volt látni őket, és én
bízom benne, hogy azért voltak
ma a színpadon, mert valami talán elindította őket ebből az iskolából. Hiszem, hogy van valami
a falak között, ami bekerül a gyerekek lelkébe. A közösség ereje
mellett rendkívül fontos az, hogy
legyenek olyan meghatározó sze-

mélyiségű tanárok, akikre a diákok nemcsak visszaemlékeznek,
de valami olyan útravalót kapnak tőlük, amely meghatározza
az egész további pályájukat. Azt
hiszem, hogy Stirber Lajos ennek
az egyik legszebb példája.
Korpás Éva ismert és elismert népdaléneksünk is „jókais“ volt. Édesanyja ebben az
iskolában tanított, így Éva két
testvérével együtt – annak ellenére, hogy körzetileg máshová
tartoztak –, ide járt.
Korpás Éva, népdalénekes: – Ez az iskola számomra
egy szívügy, sőt, még én is itt tanítottam, itt kezdtem tanítani, és
ebből kifolyólag természetes volt
számomra, hogy a két gyermekem is ide jár, ide járt, mert a lányom már gimnazista, és büszke
vagyok, hogy itt állhattam ezen
a színpadon a többi művésztársammal együtt.
A Jókai Mór Alapiskola viszi
tovább a hagyományt, arculata
ma is a művészeti nevelés, a tehetséggondozás.
Mátyás Katalin, igazgató:
– Az iskola a 60 évben megpróbálta megtartani a profilját,
tehát maradt nekünk a művészeti nevelés, zeneorientáltság, sport
tehetséggondozás. Nagyon fontos
számunkra az oktatói-nevelői
munka mellett a családias hangulat, családias légkör. Itt szintén
rengeteg programot, szülőkkel
együtt szerveznek az osztályfőnökök.
A Jókai Mór Alapiskolának
ma 446 tanulója és 38 pedagógusa van. Meg jó híre, hiszen
diákjai, pedagógusai számos
megmérettetésen állják a sarat,
hoznak el díjakat. Aki pedig
egyszer idejárt, gyermekét is
ebbe az iskolába íratja.
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A Dzsungel könyve a színházban
A komáromi Jókai Színházban június 12-én mutatták
be Dés László, Geszti Péter és
Békés Pál népszerű musicaljét,
A dzsungel könyvét. Az előadást a színház főrendezője,
Méhes László állította színpadra.
Vajon ki tudná összefoglalni, mi mindenről szól a farkasok közt nevelkedett Maugli, az
emberek ketrecéből szabadult
Bagira, a törvényt bölcsen oktató Balu, a titokzatos Ká, a bos�szúra és embervérre szomjas Sír
Kán története? Szól a születésről és a halálról, a befogadásról
és a kitaszításról, a csapatról és
a magányról, a gyerekkor és a
kamaszkor varázslatos időszakáról — vagyis mindarról, ami
egy „kölyökkel” megeshet, akár
farkasok, akár emberek között
nevelkedik.
Méhes László, rendező:
– Lehet az előadást egyszerű történetként felfogni az embergyerek történetéről, felnőtté válásáról, de azt gondolom, hogy ennél
jóval lényegesebb gondolatok is
benne vannak, ami az elfogadás
kérdését járja körbe. Hogy elfogadjuk-e egymást, hogy olyanok
vagyunk amilyenek, azok vagyunk amilyenek, elfogadni azt,
hogy párhuzamos igazságaink
vannak. És nem felcímkézni egymást.

A dzsungel ura, az öreg,
gyengülő Akela utódjául neveli
Mauglit, az embergyereket. Ám
akad valaki, akinek ez nem tetszik, saját szája ízére szeretné
szabni a dzsungel törvényét.
Tóth Károly, Sir Kán: – Az
előadásban elhangzik, hogy ő az
a figura, aki szabadjára engedte
a halált, és ez nagyon erősen ott
van az egész történetben. A tigris
a hatalmat, a félelmet, a tiszteletet? Nem is megtestesíti a tiszteletet, hanem ő az az ember, aki ki
szeretné harcolni a tiszteletet.
A dzsungel könyve nem
állatokról, hanem emberekről
szól. És Maugli sorsa a felvidéki

magyar közönség számára több,
mint jelképes.
Méhes László, rendező: –
Te ez vagy, te az vagy. Neked van
jogod itt lenni, neked nincs jogod
itt lenni. Másoknak több joga
van itt lenni, mert ők már régebben vannak itt. De van egy másik
vonulata is, hogy itt létező, élő –
és akkor hadd mondjam a teljes
idiotizmust: itt élő, létező magyar
közösség tagja átmegy Magyarországra, és vannak – sajnos nem
kevesen, akik azt mondják, hogy
te szlovák vagy.
És máris óhatatlan a párhuzam mindazokkal, akiket az
a közösség sem fogad el, ahol

élnek, és ott is idegenként kezelik őket, ahová természetüknél
fogva tartoznak.
Sándor Péter, Maugli, m.v.:
– A farkasok megtagadják, kitagadja a dzsungel. Elmegy az
emberek közé, de az emberek
sem fogadják be. És megtalálja
a szerelem, és egy nő. És ketten
alkotnak egy családot.
A további szerepekben
Holocsy Krisztina, Tóth Tibor,
Tóth Károly, Bandor Éva, Majorfalvi Bálint, Bárdos Judit,
Bernáth Tamás, Skronka Tibor,
Olasz István, Szabó Viktor, és
két gyerekszereplő, Méhes Gergely és Bernáth Áron látható.

Sikeres volt a IUVEN kispályás focitorna
Szombaton a IUVEN ifjúsági szervezet komáromi
csapata kispályás focitornát
szervezett az Eötvös utcai focipályán. Minden adott volt egy
jó „focizós” napra, szerencsére
az időjárás pont kedvező volt,
a IUVEN ifjúsági szervezet
biztosítototta a frissítőket, ásványvizeket, szendvicseket és
a zenét is, a többi már csak a
csapatokon múlott.
A tornán hat csapat vett
részt Komáromból, a környékbeli falvakból, sőt Győrből is
jöttek játékosok. A helyezések pontozás alapján születtek
meg, miután mindenki játszott
mindenkivel. Az 1. helyet nagy
fölénnyel az Fc Aba csapata sze-

rezte meg, a 2. helyért már szorosabb küzdelem zajlott, de végül a Drink Team szerezte meg,
a 3. helyezett pedig a San Diego
lett. Az első 3 csapat Adidas
labdát, valamint kupát kapott

Feltáratlan kincs a Csemadok pince

A Komáromi Magyar Civilek Egyesülésének (KoMCE)
elnökei június 22-én a CSEMADOK- székházban tartották újabb tanácskozásukat,
amelyen Stubendek László
polgármester is részt vett.
A tizenhat polgári társulás
vezetői örömmel fogadták Nagy
Ferenc ügyvezető elnök javaslatát: tisztítsák ki, újítsák fel és
tegyék használhatóvá a székház
alatti boltíves,akár kamaraszínházi előadások tartására is alkalmassá tehető pincét. Működhetne ott egy ülésterem és egy büfé
is. Ha sikerülne a felújítás, melyhez a polgármester úr a támogatását ígérte, végre kialakulhatna
a városközpontban egy olyan
találkozóhely (is), ahol a komáromi kultúra napszámosai bár-

mikor eszmét cserélhetnének
egymással. A felújítási alapterv
elkészítését Nagy Ferenc ügyvezető elnök,az efféle munkák
tapasztalt szakembere vállalta.
Támogatták a résztvevők azt a
javaslatot is, amely a KoMCE és
a budapesti székhelyű Civil Ös�szefogás Fórum (CÖF) közötti
kapcsolat felvételt kezdeményezte. A CÖF a nagy sikerű és
hatásos, százezreket megmozgató békemenetek szervezője,
melyeken rendszeresen részt
vesznek komáromiak is.
A júniusi civil „fórumról”
hiányzott Dráfi Mátyás színművész, aki a közelmúltban súlyos
műtéten esett át Pozsonyban.
Lábadozó társuknak ezúton
is teljes felépülést kívánnak az
egyesülés tagjai.

nyereményül. További sorrend:
Jókai, IUVEN, Másnaposok. A
torna különdíja a legtöbb gólt
lövő játékosnak járt, aki az Fc
Aba csapatából került ki, ő szintén kapott kupát, valamint egy
üveg pezsgőt is. Az eseményen
a részvétel ingyenes volt. A tornát Bastrnák Tibor és Solymos

László támogatta. A IUVEN
ifjúsági szervezet szívesen várja
csapatába további fiatalok csatlakozását, olyanokét, akik az
ifjúságnak szeretnének eseményeket szervezni, valamint jobbá tenni a várost és környékét,
és várja az ötleteket a következő
akciókhoz is.

Orbán Viktor levele Nagy Jánosnak

Mint már írtuk, Nagy János szobrász- és éremművész,
aki ezer szállal kötődik városunkhoz, június 17-én töltötte
be a nyolcvanat. A magyarság
egyik jelentős alkotóját születésnapja alkalmából a Magyar
Művészeti Akadémián is köszöntötték, melynek tíz esztendeje tagja.
Megünnepelte őt jövendő
életének színhelye, Tata is: a
művész munkásságának legértékesebb darabjait a felújított
Vaszary-villában helyezik el, s
ott születhetnek meg újabb alkotásai is, köztük Mátyás király
négy-öt méter magas szobra.
(Azt Tata város rendelte meg.)

A jó hangulatú, bensőséges
születésnapi ünnepségre is a
Vaszary villa kertjében került
sor, ahol mások mellett Michl
József polgármester szólt a mesterről. Ide érkezett Orbán Viktor miniszterelnök úr köszöntő
levele is, melyből most néhány
mondatot idézünk: „...Ön szívügyének tekinti történelmünk és
kultúránk nagyjainak művészi
megformálását...Alkotásai emlékeztetnek bennünket arra, hogy
kik vagyunk, honnan jöttünk és
hová tartunk...Életműve az egyetemes és szétválaszthatatlan magyar kultúrának nem csak része,
hanem gazdagítja is azt...”
(BTI)
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Ünnepi évzáró műsor az Eötvös Utcai Alapiskolában

Eljött hát a nagy nap! Tíz
hónap után minden osztály,
de talán minden tanuló erre
az eseményre készült, mert az
Eötvösön eseménynek számít
ez a gála, melyben helyet kap
évente a hátrahagyott iskolai
év minden jelentősebb történése. Az ünnepi évzárót az iskolaigazgató, Ölveczky Árpád
nyitotta meg. Szólt a diákok és
egyben az iskola sikereiről, köszönetét nyilvánította ki a szülők aktív támogatásáért, hisz
diák-szülő-pedagógus szoros
együttműködése nélkül nem
képzelhető el eredmény.
Az ünnepség keretén belül
az iskola vezetése kiosztotta a
jól megérdemelt kitüntetéseket.
A Hűséggyűrűt az idén Mgr.
Rózsár Mária vehette át, az
Eötvös-díjat Pinke Éva kapta.
Az idén két pedagógus döntött
a nyugdíjba vonulás mellett, név
szerint Dr. Kapsa Eleonóra és
Mgr. Szilárd Erika. Megható
jelenet volt, amikor a sok évtizedes munkájukat, életművüket
értékelték.
Aztán elcsendesedett a nézőtér, felgördült a függöny és
kezdetét vette a színvonalas
műsor. Engedje meg a Kedves
Olvasó, hogy a teljesség igénye

nélkül soroljam fel az ünnepi
műsorszámokat, hisz egy-egy
fellépő csoportról, évfolyamról egy egész cikket írhatnék.
Nyitányként az ezüstsávos minősítésű Kicsinyek Kórusa XX.
századi dalokat énekelt Szilárd
Erika vezetésével. Őket követte
az iskolában 45 éve működő Nagyok Énekkara Sipos Jenő vezetésével. Az énekkar rendszeres
résztvevője a nagy megmérettetéseknek, ezzel is öregbítik az
iskola jó, énekkaros hírnevét.
A
legkisebbek,
a
nulladikosok a Banyatanya kedves, vidám jelenetét adták elő.
Igazán aranyosak voltak a kis
„boszorkányok”. Felkészítőjük
Kiss Gitta és Majer-Szendi Gabriella voltak. Majd Pinke Éva és
Csémy Terézia közreműködésével fellépő 1. a osztályosok sikeres táncot, a Madárijesztők táncát mutatták be. A 3. b osztály
tanulói Macskaiskola címmel a
macska-egér harcot vitték színre nagy sikerrel. Takács Malvina
és Rózsár Mária tanították be a
táncot.
A színpadon megjelent a
kikötők réme, a gyorskezű és
fürgelábú matróz, Szentiványi
Richárd és kedvese, a fokozatosan gyorsabb ütemre táncoló

Takács Odett. Az általuk táncolt
balett és a boogie-wogie nagy
élmény volt a jelenlévők számára. A máig ismert és kedves mesefigurák, a Hupikék Törpikék
árasztották el a színpadot és fergeteges tánccal vitték színpadra
a „Törpök a parton” című jelenetet. Őket Barta Csilla készítette fel. Jancsík Dóra 4. a osztályos tanuló Cinca Katica versét
szavalta, mellyel aranysávos
besorolást nyert a Kaszás Attila
Versmondó Fesztiválon.
A Tekergők bábcsoport sok
sikeres fellépést mondhat magáénak. Ez alkalommal Egy királylány kalandja a békával című
mesejátékát mutatta be, mellyel
nagy élményt szerzett a közönségnek. Felkészítőjük Gazdag
Nagy Anikó, Izsák Katalin és
Tóth Tibor voltak.
Az Üzenet haza című irodalmi összeállítás jól átgondolt
formában tartalmazta az iskolától búcsúzó kilencedikesek
előretekintését. Az idézett versrészletek szívhez szólóan szóltak, a jelenlévő hozzátartozók
szemébe könnycseppeket csalogattak. A szereplő tanulók egyegy szál virággal köszönték meg
hozzátartozóik gondoskodását,
szeretetét. Felkészítők: Budai

Ágnes és Molnár-Belány Szilvia.
A jó hírű, világot látott „Tarisznyás” tánccsoport, moldvai táncot mutatott be nagy sikerrel.
A produkciót a jelenlévők zúgó
tapssal jutalmazták. Felkészítőjük: Ölveczky Árpád és Vrečič
Katalin. Pikler Attila és Bagócsi
Lilla Mezőségi táncokat vittek
sikerre a színpadon.
Mint minden ünneplésnek,
bemutatónak eljön a vége, így
jött el a színre lépő 1. a, b, c és
a 9. a, b osztályok közös Palotás
táncával a befejezés is. Mielőtt
a függöny legördült, nézőként
elmondom, hogy míg a kilencedikes tanulók méltóságteljes
tartással búcsúztak el iskolájuktól, addig az elsős tanulók,
a jövő zálogai kicsit pajkos tekintettel nézegették a nagyokat.
Valószínű az fordult meg a buksi
fejükben, hogy ők vajon mikor
táncolhatnak újra Palotást, már
végzősként.
Vége lett a felkészülésnek,
befejeződött a gyakorlás, sikert
hozott a fellépés és elhangzott
a „Ballag már a vén diák”. Most
már csak a bizonyítványosztás
maradt hátra. Szép volt, jó volt,
következhet a várva várt megérdemelt vakáció.
Dr. Bartanusz Attila

Quo vadis Komáromi Jókai Színház?

Nem vagyok a prüdéria és az
álmoralizálás híve, azonban ez
nem mehet az anyanyelvi kultúra és fejlődés rovására. Hogyan
és mikor fogunk visszatérni a
helyes útra, amikor nyelvünket,
kultúránkat amúgy is a globalizálódó világ veszélyezteti? Színházunk, mint kultúránk egyik
fáklyavivője milyen szerepet
akar betölteni az ifjúságnevelésben? A kultúrát igénylő embert
nem a durvaság ilyen megnyilvánulásai fogják színházunkhoz
kötni. Igen, eddig ez egy kiragadott részlet a 2003.február 9-én
írt cikkemből, amely megjelent
akkor a Komáromi Lapokban.
Lelkiismeretemre hallgatva,
aktuálisnak tartva 2015. február 20-án ismét továbbírtam a
cikket, ugyan akkor még nem
jelentettem meg, bízva egy jobb
folytatásban. Nem tagadom,
olyan darabok is hozzájárultak
ehhez, mint a Bányavirág és
a Csirkefej.
Az alpári szöveg nemcsak kultúrintézményeinkben
„gyakori”-„modern”-„divatos”„menő” megnyilvánulás, de
befészkelődött az iskolákba,
családokba, sőt mondhatom a
médiák hathatós segítségével a
közéletbe is. A karakter ábrá-

zolás érdekében néha be lehet
vetni sokkoló hatásokat rávilágítva bizonyos jellemvonásokra,
hogy jobban kidomborodjanak.
Azonban ilyenkor sem téveszthető össze a pozitív emberi
értékrenddel, amit szerintem
a színházunknak tolmácsolni
kellene a mai idők kultúréletre
éhes közönsége felé. De „kultúrált” tolmácsolásának számít
például az, hogy színielőadások
sorozatában a nyelvezet meg
van tűzdelve a legalpáribb szövegekkel (kérünk belőle, vagy
sem)? Muszáj ezzel kulturális
„igényünket” ismételten feltölteni? Nem beszélve a „nevelő”
hatásról, hiszen az iskolai előadásokat fiatalkorúak is látogatják. Tudom, hogy a fiatalok szótárában nem hiányzik egy trágár
kifejezés sem, amit a színházban
hallottak, vagyis egyértelmű, itt
is célt tévesztett az előadás, újat
nem tanultak! Ha csak nem úgy,
hogy megerősítést nyert az a
gondolkodásmód, miszerint ez
a trendi, az igaz vagány magyar
ember természetes - követendő kifejezésformája és az édes
anyanyelvünk mindennapjainak
szókincse?!
Szomorú, beszélve magyar
iskolásainkkal, nem is a trá-

gárságra nehezteltek, hanem
visszataszítónak és durvának
találták, sokszor pedig üresnekunalmasnak a darabot. Nagyon
aktuális lenne végre jobban
odafigyelni erre a problémára!
Színházunkat inkább támogató,
mint látogató ember évről évre
megvívja a maga harcát, hogy
továbbra is kiváltsa-e az éves
színházi bérletét, mert szeretné
támogatni kisebbségi kultúránkat, konkrétan a szeretett, saját,
magyar Jókai Színházunkat.
Bizonyára észrevették már színházunk szervező emberei, hogy
mind többen tartósan elhagyják
bérleteiket. Szomorú az is, ha az
első felvonás után már nem térnek vissza a terembe sajnálva azt
az időt, amit az előadáson végig
kellett volna szenvedni. Konkrétan tudok több színházlátogatóról, akik inkább Győrött,
vagy Pesten látogatja tovább a
színházi előadásokat. Meddig
lehet évenként újból megtölteni
színházunk padsorait? Miért?
Hát éppen az említett előadások
programválasztása miatt!
2015. június 12. Jókai Színház, Komárom
Megcsillant a remény, vagy
talán mégis látszik a fény az
alagút végén?

Mivel a komáromi színházi
emlékeim több évtizedre visszanyúlnak, természetesen múltban (a felsorolás igénye nélkül)
tanúja lehettem nagyon sok sikeres előadásnak. Évadzáró előadás után (A Dzsungel könyve)
felcsillant a remény, gondolom
színészeink is bizonyára érezték, hogy ez a taps őszintébb
és lelkesebb volt, mint máskor.
Nemcsak a nagyszerű színészi
társulatnak kijáró megtiszteltetése volt ez, hanem egy örömteli
felszabadult igent és köszönetet
jelentett egy színvonalas szórakozáshoz, nagyszerű zene, ének,
koreográfia- melyben már rég
részesülhettünk.
Bebizonyosodott, ilyen könnyű darabban
is lehet klasszikus értelemben
mély filozófiai-emberi gondolatokat tolmácsolni, és felszínre
hozni pozitív emberi értékeket,
melyek egy-két mondatban el
is hangzanak a darabban. Ilyen
darabbal minden korosztályt
sikerrel lehet megszólítani. Változtatni kell és érdemes, amíg
nem késő! A színház a közönségért van, és az ő jelenléte, támogatása-tapsa fogja a jövőben
is éltetni.

Ismerkednek egymással
a Kárpát-medencei magyar alkotók
Figyelemre méltó tárlat nyílt
a közelmúltban, a Limes Galériában Jelen-Lét címmel. A kiállítás a megújult Magyar Alkotó
Művészek Szlovákiai Egyesülete
(MAMSzE) tagjainak munkáit
tárja a közönség elé. Kopócs Tibor festő-,grafikus- és zománcművész, az egyesület elnöke:
– A Jelen-Lét a heterogén (másmás) korosztályok egymástól eltérő
szemléletű alkotásait mutatja be.
Ezek mind izgalmasak, de még közülük is kiemelkednek építészeink
magas színvonalú tervei. Közülük
számos már megépült Európaszerte. A tárlat nem sokkal a Komáromi Lapok megjelenése után,
július 12-én bezár, de az anyaga
együtt marad, és Délvidékre kerül,
ahol először Zentán, majd Szabadkán lesz látható. Mindkét helyen
Wehner Tibor budapesti művészet-

történész nyitja majd meg a kiállításunkat, amely Miglinczi Éva
tatabányai művészeti író közreműködésének köszönhetően valósulhat meg. Miglinczi Éva a kurátora
a Limes Galériában látható tárlatunknak is, ő tárgyalt délvidéki kollégáinkkal arról, hogy jó lenne Két
határon túl címmel kölcsönösen
bemutatkoznunk Szerbiában, és
Szlovákiában. A délvidéki magyar
alkotóművészek munkái július
huszonnegyedikétől a komáromi
Limes Galériában láthatók.
Úgy tetszik, megállíthatatlan
a Kárpát-medencei, határon túli
magyar nemzetrészek összeismerkedési folyamata, amelynek
nemcsak a nemzetegyesítés szempontjából van óriási jelentősége:
a kapcsolatfelvétel lehetővé teszi
más, velünk együtt élő kultúrák
megismerését is.

EGÉSZségben, TELJESségben
Nagyszerű előadás részesei lehettek azok, akik 2015. 6.
4.-én a Selye János Gimnázium Aula termében résztvettek
Ferenczy László természetgyógyász előadásán – nyilatkoztak az előadás szervezői:
Fekete Ágnes, Fekete Dániel,
Pálfi Katalin és Kis Gergely. A
téma aktuális, egészségünk védelméről, betegségek megelőzéséről, gyógyításáról szólt.
Ferenczy László dinamikus
stílusát szinte csak nyíltsága,
éles, kendőzetlen fogalmazása
múlta felül. A hallgatók olykor
csak döbbent csendben, maguk
elé nézve „itták“ a szavait...és
magukban, mélyen egyetértettek hozzáállásával.
Nem a betegségre kell koncentrálni, hanem a betegség
megelőzésén kell munkálkodnunk. Legfőképpen a táplálkozási szokásaink megváltoztatásával (állati eredetű zsírok bevitele
a szervezetbe nagyon fontos,
hogy az epénk kellőképpen tudjon működni), a tiszta, ill. tisztított víz fogyasztásával tudjuk
szervezetünk igényeit optimálisan kielégíteni. Ez az alap, amit
meg kell teremtenünk. Felhívta
a figyelmet a vegyszermentes
háztartás fontosságára is, hiszen
napjaink legtöbb részét családi

lakásunkban, házunkban töljük.
Ezért nagyon fontos, mi vesz
minket körül, mit lélegzünk be,
mivel érintkezik a bőrünk. A
következő fontos terület, amire oda kell figyelnünk, az nem
más, mint a személyi higiénánk
a megfelelő, vegyszermentes
krémek, szappan, fogkrém használatával. Nem is gondolnánk,
hogy pl. a fogkrémünk rossz
megválasztása mekkora rombolást tud végezni a szervezetünkben! Dr. Lenkei Gábort idézve,
nem élhetünk teljes, problémáktól mentes életet vitaminpótlás
nélkül. A mai tápanyagforrás
igencsak kimerült, nem tartalmazza azokat a fontos ásványokat, nyomelemeket, melyeknek
a szervetünknek szüksége van.
Alapvető odafigyeléssel élhetőve
tudjuk tenni a mindennapokat,
hogy ne a panaszokról szóljon.
És ne feledkezzünk meg arról
sem, hogy minden ember egy
egyszeri,
megismételhetetlen
csoda.
Ahogy Ferenczy László fogalmazott: Önmagunk felfedezése és álmaink megvalósulása
a legnagyobb csoda, ami egy
emberrel történhet. Ezzel az
gondolatisággal indította útjára
a komáromi hallgatóságot.
sz

Bugár Dávid a Nemzetközi
Fizikai Diákolimpiára készül

Ami a fizikaversenyeket
illeti, iskolánk, a Selye János
Gimnázium diákjai hosszú
évtizedek óta a megye és az ország legjobbjai közé tartoznak.
Idén egyik fizikusunk ismét
„világraszóló“ sikert könyvelhet el. Bugár Dávid az öt tagú
szlovák válogatott tagjaként
képviseli országunkat a 46.
Nemzetközi Fizikai Diákolimpián (IPhO), melyet ez év július 4. és 16. között rendeznek az
indiai Mumbai városában.
Hosszú, sok tanulással,
számolással eltöltött év áll e
siker mögött. Dávid már az elmúlt években is sorra nyerte
a különböző fizikaversenyeket.
Ebben a tanévben is imponáló
magabiztossággal nyerte meg
Dr. Hollósy Tamás a fizikaolimpia negyedikes gim-

nazistáknak rendezett megyei
versenyét. Innen továbbjutva
az országos döntő 2. helyezettjeként került a tíz tagú, bővebb
válogatott keretbe. Kéthetes
összpontosítás után újabb erőpróba következett; azt a válogatóversenyt, amely alapján az öttagú válogatottat összeállították,
Dávid megnyerte, így korosztálya legjobbjaként lett a Szlovákiát képviselő csapat tagja.
Dávid a gimnázium matematika–fizika tagozatos 4.A osztályába járt. Sikeréhez nagyban
hozzájárult fizikatanára, Szabó
Endre tanár úr, akinek két másik tanítványa, Lőrincz Zoltán
és Rózsa Tibor (szintén 4.A osztályosok) is az országos döntő
eredményes megoldói voltak.
Králik Zsuzsanna
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Csinger Dorka, Ekel; Gőgh Lilla, Fűr; Kubik Tommy Ben,
Komárom; Špák Lara, Martos; Kravec Sophie Maria, Komárom;
Konnyű Maja, Ekel; Holec Nikolas, Szentpéter; Markó Oliver,
Ekel; Mórocs Benedek, Komárom; Bršťák Martin, Szinóbánya;
Vörös Noel, Marcelháza; Farkas Oliver, Komárom; Szoboszlai Simon, Keszegfalva; Sikora Mark, Bátorkeszi; Gazdag Ábel, Komárom; Rafael Leilla, Bálvány; Kováčová Jennifer, Szántó; Mácsodi
Krisztián, Bátorkeszi; Eötvös Barbara, Ipolyszalka; Tóth Natali,
Perbete; Čepregi Boris, Naszvad; Dobosi Gábor, Naszvad; Laky
Bence, Nemesócsa; Lakatos Eugénia, Marcelháza; Bognár Hanna, Szentpéter; Lakatošová Léna, Ógyalla; Toma Alex, Szentpéter;
Kaštíl Martin, Komárom; Varga Jázmin, Madar; Zakál Emma, Komárom; Téglás Péter, Marcelháza; Ollé Kitti, Madar; Gogoľa Matúš,
Komárom; Csanda Félix, Érsekújvár; Berkes Dávid, Komárom

Házasságot kötöttek

Csonka Gábor és Gőgh Orsolya; Farkas Zsolt és Peťovská Flóra;
Bedecs Tamás és Máté Angelika; Šimko Ladislav és Princz Adela;
Krojer Ladislav és Šamuová Veronika; Csente Márió és Horváth
Nikoleta; Hengerics Róbert és Zsidó Ingrid; Izsák Csaba és Vajkai
Izabela

Elhunytak

Bajnokságot nyert a KFC utánpótlás csapata

A KFC ifistáinak sikere előtt egy rövid értékelés a
III. ligás felnőtt csapatunk
házatájáról. A 32. fordulóval
lezárult az idei pontvadászat. A zárófordulóban a lilák
Nagyölved csapatát fogadták
hazai pályán és 2:0-ás félidő
után 2:1 arányban begyújtötték
a három bajnoki pontot.
A megszerzett 39 pont a 12.
hely megszerzésére volt elég. A
klubvezetés véleménye alapján
az idei évadban az volt a lényeg,
hogy a csapat továbbra is a III.
ligában szerepelhet. Ugyanakkor azt is megjegyezték, hogy
az idei bajnoki évadban a klub
a hangsúlyt az utánpótlásra helyezte.
A kitűzött cél teljesítve,
Gyurenka István edző ifistái remek játékkal végeztek a III. liga
élén, így a következő bajnoki
évadban már a II. ligában folytatathatják szereplésüket. A si-

A 80 éves Kriska József, Komárom; a 86 éves Horváth Vilmos,
Szentpéter; a 86 éves Csernyánszky Antal, Ekel; a 69 éves Szabados Margit, Komárom; a 67 éves Kováčik Ján, Őrsújfalu; a 74 éves
Ďurčovič Koloman, Vék; a 87 éves Massányi Edit, Komárom; a 75
éves Varga Mária, Komárom; a 67 éves Hubert Kálmán, Komárom; a
72 éves Varga Péter, Komárom; a 66 éves Hibský Martin, Keszegfalva; a 72 éves Lovász Erzsébet, Komárom; a 87 éves Štefanec Anton,
Komárom; az 57 éves Seres József, Komárom; a 74 éves Herdics
Irén, Megyercs; a 83 éves Bereczk Julianna, Csallóközaranyos; a 77
Ragyogó napsütéses időéves Janus Mihály, Martos; a 62 éves Varga Erzsébet, Gúta
ben zajlott az idei nagydíj,
ahol Szlovákia, Magyarország,
Csehország és Szlovénia 22
Júniusban örökre elhagyott bennünket
klubjának 409 versenyzője szetestvérem
repelt a rajtlistán. Az első verBese Jolán
senynapon a rövidebb távok, a
szül. Zachar Komáromból
200 és 500 méter versenyei volAkik ismerték és szerették emlékezzenek rá
tak műsoron, míg a második
egy néma pillanattal.
versenynapon a hosszabb táNővére Ági és a család
vok, a 2000 és az 5000 méteres
kajak és kenu versenyszámok
zajlottak.
MEGEMLÉKEZÉS
Az ifjúságiak pontversenyében az idén a dobogós helye„Csillag volt, mert szívből szeretett,
ken így alakult sorrend: 1. KRK
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Nováky, 2. KCK Somorja, 3. KSI
Mégis elment tőlünk mint a lenyugvó Nap,
Budapest. A hazai klub ifjú verde a szívünkben él, és örökké ott marad.“
senyzői ezúttal a negyedik heFájó szívvel és soha el nem múló szerelyen végeztek. A díjakat, érmeket
tettel emlékezünk halálának 1. évfordulóján
Wichmann Tamás, kilencszeres
a drága feleségre, édesanyára, nagymamára
kenus világbajnok, Szabó Attila
és testvérre
kajakos világbajnok, és Soos TiÓdorné Martina
bor a komáromi klub leköszonő
szül. Esztergályos.
elnöke adták át.
Egy évtizede a komáromi
Emlékét örökké őrző családja
nagydíj egyik érdekes műsorpontja az old boys kategória
versengése, amelyen öt hajó leMEGEMLÉKEZÉS
génysége versenyzett. Az idén a
„Távol vagy tőlünk, mégis oly közel.
pirosmezesek győztek, és vehetMert szívünk mélyén mindig ott leszel.“
ték át Bača György ötletgazdától,
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk
olimpiai bronzérmes kajakostól,
július 13-án halálának 1. évfordulóján a koa hatalmas vándorserleget. A
máromi
győztes hajó legénysége: Földes Erik, Tóth Norbert, Karvaš
SEREK Ferencre.
Ervin és Bukovszki Tibor volAkik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy néma
tak. A második helyen a fekete
pillanatot ezen a szomorú évfordulón.
mezesek, Zaukó Róbert, Ďurčo
Emlékét őrző családja
Marek, Mádel Michal, Paraszka

ker értékét növeli a tény, hogy a
KFC utánpótlás csapata utoljára
28 évvel ezelőtt szerepelt a II. ligában. A KFC klub idén ünnepli
fennállásának 115. évfordulóját,
így elmondható, hogy az utánpótlás csapata a magasabb osztályba való feljutással nagyon
szép ajándékkal lepte meg a
klubvezetést és a szurkolókat.

A győztes U 19-es csapat
tagjainak névsora: Mihalík
Tomáš, Šušik Imre, Szikonya
Dávid Krisztián, Kováč Peter,
Csintalan Gábor, Kuruc Ádám,
Ladányi Márton, Šenkár Martin, Hegedűs Olivér, Sánta Attila, Lakatos Attila, Kanyicska
Bálint, Varga Viktor, Domonkos Ferenc Krisztián, Kociha

Pavol, Fiala Tamás, Nagy Alan,
Lubuški Alex, Bugár Gergely
és Kováč Martin.
Az U17-es utánpótlás együttes, Zsidek Miroslav edző csapata is remekül helyt állt, a harmadik helyen végeztek, és idősebb
társaik sikerének köszönhetően
ők is a második vonalban folytathatják a pontvadászatot. kg

A Komáromi Kajak-kenu Nagydíj 57. évfolyama

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

éves fiúk: Lucas Léránt, Martin
Kvaltyn. K1-2000 m – 10 éves
fiúk: Dominik Doktorík. K12000 m – 9 éves fiúk: 1. Lukáš
Grolmus.
Kadet korosztály: C1-500
m – 1. Richard Zilizi, 2. Koczkás
Dávid. K1-500 m – 3. Obert
Ákos. K1-500 m – 1. Marianna
Petrušová. K2-500 m – lányok:
3. Marianna Petrušová, Viktória Zalková. C2 -500 m – 1.
Koczkás Dávid, Zilizi Richárd.
3. Sýkora Daniel, Banai Tóth
István. K1-2000 m – 2. Obert
Ákos. K1-2000 m – 1. Marianna Petrušová. C2-2000 m – 2.

Obert Ákos, Denis Libai. C22000 m – 1. Koczkás Dávid, Zilizi Richárd. 3. Csontos István,
Kleman Tomáš.
Junior korosztály: C1-500
m – 2. Kara Mátyás. K1-500 m
– 1. Adam Botek. C2-500 m- 2.
Kara Mátyás, Sidó Zoltán. C15000 m – 3. Kara Mátyás. K15000 m – 1. Botek Adam.
Férfiak: K1-500 m- Szokol
Daniel.
Veteránok: K1-500 m – 1.
Zirkelbach Gabriel, 2. Csoma
Tamás.
Keresztényi Gábor

Korosztályos országos vízilabda bajnokság városunkban

Vízilabdában a 11. évesek
korosztálya a legfiatalabb, akik
számára már rendeznek országos bajnokságot. Egyébként a
csapatok év közben a területi
bajnokságban
versengenek
egymással, de számukra mégis
az országos bajnokság döntője
jelenti a kicsúcsosodást.
Az elmúlt hétvégén, négy
napon át, a komáromi strandfürdő medencéjében mérte
össze tudását Szlovákia kilenc
klubjának csapata. Naponta két
mérkőzést játszva, mindenkimindenkivel alapon zajlottak a
találkozók, így összesen 36 mérkőzésre került sor. A korosztálynak megfelelően kisebb volt a
pálya, a kapu és a labda mérete,
és rövidebb volt a mérkőzés idő-

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

tartama is (4x6 perc tiszta játék
idő).
Az országos bajnoki címet
veretlenül szerezte meg Nováky
csapata. A további sorrend így
alakult: 2. Eperjes, 3. ŠKP Kassa,
4. Zsolna, 5. ČH Hornets Kassa,
6. Komárom, 7. Pőstyén, 8. Pozsony, 9. Tapolcsány.
Ondrej Gajdáč, a komáromi KVP vízilabda szakosztály
elnöke megjegyezte: „Ennél a
legfiatalabb korosztálynál még
nem az a lényeg, hogy ki a győztes, hanem maga a játék, hiszen
ezek a srácok még csak most
tanulják a sportág alapjait. Az,
hogy melyik klubban milyen a
színvonal, sokban függ a lehetőségektől. Az eredmények is mutatják, hogy ezen a téren Nováky
áll a legjobban. Mi a lehetőségeinkkel a középmezőnybe tartozunk. Sajnos Komáromban nincs

előírásos medencénk, amelyik
minden korosztálynak nagyon
kellene, és persze az úszóknak is.
Egyelőre csak álom számunkra
egy igazi saját uszoda.”
Balázs Sándor, a 11 évesek korosztályájának edzője:
„Ez volt a gyerekek első komolyabb megmérettetése. Pozsony,
Pőstyén és Tapolcsány csapataival kerületi szinten már találkoztunk, és le is győztük őket, de
most kiderült, hogy közép és kelet
Szlovákia csapatai erősebbek.
Egyébként 17 gyerekkel foglalkozom, a csapatom nagy része még
csak tízéves. Ezúton is szeretném
felhívni a komáromi srácok figyelmét, hogy akiket érdekelne a
sportágunk, az bátran jelentkezzen nálam. A nyár folyamán kint
edzünk a strandfürdőben délután
hat órától.”
keresztényi

Segítsenek megtalálni

Orosz Györgyre

Orosz Georgínára

halálának 4. évfordulóján

halálának 1. évfordulóján

Emléküket örökké örizzük.

István, a harmadikon a sárgamezesek, Tóth Lajos, Ambrus
Attila, Hamran Juraj, Hodúr
Tomáš végeztek.
Komáromi dobogós eredmények
Gyerek korosztály: C1 –
11 éves fiúk: 1. Lucas Léránt.
K1 – 10 éves fiúk: 1. Dominik
Doktorík. K1 – 9 éves fiúk:
2. Lukáš Grolmus, 3. Dávid
Podleiszek. C1 – 13 éves fiúk: 2.
Peter Christpher Léránt, 3. Dávid Galko. C2 – 13-14 éves fiúk:
2. Peter Léránt és David Galko.
C1 – 13 éves lányok: 1. Viktoria
Ikrényiová. C2-2000 m – 11-12

született Fikész,

Szerető családja

ZACHAR
Józsefre

halálának 25. évfordulójára
Emléküket örökké őrző

ZACHAR
Herminára

halálának 5. évfordulójára.
lánya Ági és családja

A komáromi rendőrség a polgárok segítségét kéri a 60 éves
Ján Vandlík felkutatásában. A férfi a városunkbeli hajléktalanszállón élt, ahonnan június elsején távozott és azóta nem jelentkezett lakótársainál.
Ján Vandlík 190 centiméter magas, közepes testalkatú. Rövid barna haja és zöldesbarna szeme van. Legutóbb világoskék
farmarnadrágot, világoskék inget és fehér tornacipőt viselt. Személy igazolványa, egészségügyi biztosítási kártyája nála volt, 50
euró készpénzzel együtt. A férfi hollétével, tartózkodási helyével kapcsolatos információkat a rendőrség 158-as telefonszámán vagy bármelyik rendőrőrsön bejelenthetik.
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Apróhirdetés
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

Hirdessen
Ön is
lapunk
hasábjain!

l Villanyszerelő. Tel.: 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. Tel.:
0903/149 806.
l Eladó 1 szobás lakás nem felújított plasztablakokkal, biztonsági ajtóval a Hviezdoslavov utcában
(földszint). Tel.: 0908/767 345.
l Eladó Kisizsán építkezési telek állami támogatás lehetséges
(egészségkárosult személyek, állami segítség a ház vételére). Tel.:

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 271670.
l Eladó 8 áras kert (fele szőlő)
Komáromban, a Pozsonyi úttól 60
méterre. Villany, víz és parkolási
lehetőség. Tel.: este 035 77 00 256.

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

A helyi, városi utak teljes vagy részleges lezárásának időpontjai

Komárom város értesíti a polgárokat, hogy gázvezeték-csere miatt teljes vagy részleges útlezárásokra kerül majd sor a Patak, Határőr és a Megyercsi úton a következő időpontokban:
Teljes útlezárás a Patak utcában 2015 július 1-jétől július 30-ig
A lakossági hulladékelszállítás folyamatos lesz a lezárás ideje alatt is.
Részleges útlezárás a Megyercsi úton, a kórház előtt 2015. július 15-től augusztus 30-ig
Részleges útlezárás a Határőr utcában 2015. augusztus 15-től szeptember 30-ig

Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

Sme tu pre Vás každý deň, 7 dní týždni
Po-So 7.00-18.00, Ne 8.00-16.00

0903 887 980

Každý zákazník dostane od nás

kávu zadarmo

Minden ügyfelünknek

ingyen kávé

Az FK Actív csapata nyerte a szuperkupát

A járási labdarúgó szövetség immár hagyományosan
megrendezi a járási első- és
másodosztály győzteseinek
rangadóját, a szuperkupát.
A másodosztály győztese az
idén Szilos csapata volt, és
kérésükre az első osztály bajnoka, a komáromi FK Actív
klub beleegyezett, hogy az ő
otthonukban kerüljön sor a
rangadóra.
A mérkőzés első félidejében egyértelműen a komáromi
csapat dominált, amit a 3:0-ás
előny is jól jelzett. A kiegyensúlyozottabb második félidőben a hazai csapatnak sikerült

megszereznie a becsületgólt. A
találkozó záró akkordjaként a
járási futballszövetség elnöke,
Nagy Ferenc mérnök adta át
a bajnoki címért járó érmeket és a kupákat az FK Actív
játékosainak. Reméljük, hogy
Komárom másik, egyúttal jóval fiatalabb futballklubja az
5. ligában is meg fogja állni a
helyét.
Robert Michalička, az FK
Actív klub elnöke: „Klubunk
2004-ben alakult meg, korábban Premium név alatt szerepeltünk. Különböző átszerveződések után 2008-ban vettük fel
az FK Actív nevet. Új klubként

két éven át a járási bajnokság
legalacsonyabb
osztályában
szerepeltünk, majd onnét jutottunk fel a járási első osztályba.
Ebben az osztályban négy bajnoki évet húztunk le, és most
onnét sikerült kiharcolnunk a
feljutást az 5. ligába.
Megvalósult a fiúk, és az
én nagy álmom is. Az 5. liga
számunkra egy újabb kihívás,
de újoncként ott is szeretnénk
helytállni. Majd meglátjuk,
mire vagyunk képesek. Valóban nagy a kihívás, de örülünk
és állunk elébe.”
keri

