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Alapítva 1849-ben

Legutóbbi számunkban 
már beszámoltunk róla, hogy 
zajlik az elmúlt évtizedek 
legnagyobb beruházása Ko-
máromban: a történelmi vár 
tetőszerkezetének a felújítása. 
Friss hír, hogy az illetékes tár-
ca jóváhagyta a munkálatok 
határidejének módosítását.

Gráfel Lajos, a fejlesztési 
főosztály vezetője: – A kultu-
rális értékek megőrzését célzó 
operációs program keretében 
szerződést írtunk alá az illetékes 
minisztériummal, amely visz-
sza nem térítendő támogatásról 
szól. A szerződés értelmében 
a felújítási munkálatokat idén 
augusztus végéig kellett volna 
elvégezni, ám most jó hírrel 
szolgálhatunk. Azzal a kéréssel 
fordultunk a minisztérium irá-
nyító szervéhez, tegye lehetővé 
a határidő meghosszabbítását, 
mivel a hónap végéig nem tud-
juk befejezni a munkát. A tárca 
eleget tett kérésünknek, s az er-
ről szóló levelet már meg is kap-
tuk, így hát az új határidő ok-

tóber harmincadika. Egy kissé 
megnyugodtunk a hír hallatán. 
A munkálatok teljes összegzé-
sét, az elszámolást ez év végéig 
kell megtennünk.

Šimon Péter, ügyvezető 
igazgató, DARTON Kft: – Az 
azbeszt kilencven százaléka 
már lekerült, de napokon belül 
lekerül az összes. Több helyen 
javítjuk a tetőszerkezetet, zajlik 
a lecezés, folyamatosan  javítjuk 
a kéményeket, s lassan kezdjük 
befedni az alsó részeket, úgy, 
hogy betartsuk a megadott ha-
táridőt. A megkárosodott része-
ket ki kell cserélni, hiszen vélhe-
tően további száz évig senki sem 
megy fel a tetőre. Beszélgeté-
sünk idején 54 ember dolgozik 
itt, de visszajönnek azok is, akik 
az azbesztet elszálították, jönnek 
a kőműves szakemberek, így 80-
100 ember végzi majd a munkát 
csúcsidőben. A munkavégzést 
nehezíti a trópusi meleg időjá-
rás, a napokban öten is rosszul 
lettek a forróságtól. 

Augusztus huszadikán 
ünnepi istentisztelettel vette 
kezdetét a komáromi Szent 
István napi ünnepség, majd a 
polgárok – már hagyományo-
san – az államalapító király 
lovasszobránál gyűltek össze, 
ahol Keszegh Margit, a Jókai 
Közművelődési és Múzeum 
Egyesület elnöke köszöntötte 
a résztvevőket. Mint mondta, 
Szent István hagyatéka ben-
nünk és velünk él, s mi felelős-
séggel tartozunk azért, hogy 
mit hagyunk örökségül a jövő 
nemzedékre.

A Kárpát-medence nem-
zeti szinű szalaggal díszített 
kenyerét Elek László, római-
katolikus esperes-plébános 
és  Czinke Zsolt, református 
espereshelyettes szentelte, ál-
dotta meg. A kenyér – melybe 
jelképesen a nemzet erejét gyúr-
ták bele – komáromi pityókából, 
parajdi sóból, zentai kovászból, 
alföldi lisztből és beregszászi 
forrásvízből készült.

A megemlékezésen Czim-
balmosné Molnár Éva, Ma-
gyarország pozsonyi nagykö-
vete mondott ünnepi beszédet, 
aki a bizalmon alapuló össze-
fogásra szólított fel és méltatta 
államalapító királyunkat.

„Szent István király felismer-
te, hogy a kereszténység felvétele, 
az erős államszervezet kiépítése 
és az európai életforma min-
tájának átvétele a magyarság 
megmaradásnak feltétele. Első 
királyunk hatalmas szervező 
munkájának volt köszönhető, 

hogy az új haza korszerű, keresz-
tény európai állammá vált, s elég 
erős volt ahhoz, hogy megvédje és 
fenntartsa magát.

Szent István élni tudott az 
államalapítás lehetőségével. Akik 
nem éltek vele, azokat szétmor-
zsolta a történelem. Nem kis 
büszkeség, hogy mi, magyarok, 
a megmaradó, államalkotó nem-
zetek közé tartozunk –mondotta 
a nagykövet asszony, aki szerint 
államalapító királyunk legna-
gyobb érdemei közé tartozik, 
hogy politikai közösséget hozott 
létre, szilárd államot alapított, és 
törvényeket adott a magyar nép-
nek. A mi dolgunk pedig az, hogy 
azt, amit ezer év keresztény ma-
gyarsága felépített, megőrizzük, 

megvédjük, és építsük tovább, 
hogy a minket váltó nemzedék 
munkájához is jó alap legyen. 
Szavai szerint a magyar közösség 
a megosztottság idejét éli, ezért 
hát keresnie kell az egyetértést 
az alapvető kérdésekben. Közös 
megoldásokra van szükség, mert 
a jövő útja Közép-Európában, 
Magyarországon és itt, a Felvi-
déken is az összefogásban, az 
egyezségek megkötésén keresztül 
vezet. A magyarságnak a párbe-
szédet, az empátia és a bölcsesség 

térnyerését, az összefogást kell 
erősítenie, hiszen ez tett minket 
ezer éves államisággal rendelke-
ző néppé Közép-Európában" – 
hangsúlyozta. 

Ezt követően a kulturális, 
oktatási, egyházi és politikai 
szervezetek képviselői helyez-
ték el a kegyelet koszorúit. Az 
ünnepi megemlékezésen, amely 
himnusz eléneklésével ért véget, 
a Borostyán együttes és Lajos 
András, a Miskolci Nemzeti 
Színház tagja működött közre. 

Neves személyiségek mel-
lett több komáromi előadó 
biztosítja a jó hangulatot a 
nyolcadik alkalommal meg-
rendezett Borkorzón. Nem 
marad el a bablevesfőző ver-
seny sem, de akad program a 
család valamennyi tagja szá-
mára is. 

Az őszi komáromi progra-
mok egyik meghatározó ren-
dezvényévé nőtte ki magát a 
Komáromi Borkorzó. A szep-
tember első hétvégéjére terve-
zett fesztivál nem csak színvo-
nalas gasztronómiai élményt 
ígér, de számos különféle prog-
ramot is kínál. 

A szeptember 4-e és 6-a 
között megrendezésre kerülő 
esemény szombati napjának es-
téjén lép fel Palya Bea, vasárnap 
este pedig Peter Lipa zenekara 
szórakoztatja a közönséget. A 
fesztivál célja, hogy teret adjon 
a helyi előadóknak, így több-
ségében a régióból származó 
csoportok és zenekarok állnak 
színpadra. Péntek este Korpás 
Éva, a Borostyán, a Memória 
társulat és a ZSEB zenekar 
lép fel, de ugyancsak megte-
kinthetjük a Dunaj-Dunajíček 
tánccsoport műsorát is.

Szombaton a Prima- és két-
szeres Artisjus-díjas magyar 
népdalénekes, Palya Bea mellett 
Ölveczky András mutatkozik 
be egy új dzsessz-zenekarral, 
míg a Jókai színház művészei 
operett- és musical slágereket 
adnak elő. A fesztivált Peter 
Lipa és csapata zárja, akinek 
neve önmagában garancia a 
kellemes kikapcsolódásra. 

A fesztiválhoz különböző 
kísérő rendezvények is kapcso-
lódnak, melynek keretén belül 
a RÉV-ben kiállítás tekinthető 
meg Kincs, ami nincs cím-
mel. Emellett, szombat este a 
Folkpódium változatos prog-

ramja várja a kicsiket és nagyo-
kat egyaránt. A fesztivál ideje 
alatt újra várja a kikapcsolódni 
vágyókat a Fröccsterasz a mú-
zeumkertben, a Szent András 
templommal szemben. A kelle-
mes italok mellett élő zene biz-
tosítja majd a jó hangulatot. 

„A fesztivál célja, hogy 
megmutassuk a gasztronómia 
és a kultúra terén meglévő ér-
tékeinket. A helyi borászatok 
mellett idén a szekszárdi borvi-
déket látjuk vendégül, a komá-
romi előadók műsorát pedig két, 
nemzetközileg elismert zenész 
egészíti majd ki” – mondta el 
Stubendek László polgármes-
ter. „– Szombat a gasztronómia 
napja: ezúton is buzdítani sze-
retném a komáromiakat a Jó-
kai bablevesfőző versenyen való 
részvételre.”

„Bár a borkorzóra a régióból 
is várunk látogatókat, azt szeret-
nénk, hogy az elsősorban a ko-
máromiak rendezvénye legyen. 
A fesztivál szervezését közbe-
szerzés keretében egy komáromi 
központtal működő cég nyerte, 
amelytől azt kértük, hogy mind 
a szervezésben, mind a megva-
lósításban résztvevők is a lehető-
ség szerint helyiek legyenek. Az 
előadók nagy része komáromi, 
de jelen lesznek a régióhoz köt-
hető borászok is, akik manapság 
már a legjobbak közé küzdötték 
fel magukat. Meggyőződésünk, 
hogy számtalan olyan érték van 
térségünkben, amelyre nem csu-
pán büszkék lehetünk, hanem 
a helyi turizmus fejlesztésének 
alapjául is használhatunk. Töb-
bek között ezért is tartjuk fon-
tosnak a Komáromi Borkorzó 
megszervezését” – vallja a vá-
ros polgármestere. Hozzátette, 
fontos célként jelent meg az a 
szempont is, hogy a belvárosi 
éttermek rá tudjanak csatlakoz-
ni a fesztiválra. 

Palya Bea és Peter Lipa 
a 8. Komáromi Borkorzón

Az új időpont október végéig szól

Czimbalmosné Molnár Éva: Augusztus 20 üzenete az összefogás

Erzsébet híd Fesztivál – Szent István szobor 
augusztus 28, 16 óra; augusztus 29, 14 óra

A milánói kajak-kenu világbajnokságon aranyérmet 
szerzett sportolóinkat fogadta hivatalában Stubendek László 
polgármester, lapzártánk idején. A találkozóról a városi te-
levízió legújabb, augusztus 28-án induló új műsorában szá-
molunk be.



2 2015. augusztus 26.

Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
Ügyvezető igazgató: Pék Zoltán. Szerkesz-

tőség: 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

2015. július 8-12. között 
immár harmadik alkalom-
mal került megrendezésre 
a Martosi Szabadegyetem a 
martosi Feszty parkban és több 
más, új helyszínen.

A III. Martosi Szabadegye-
tem társszervezője a KANTHA 
DÓRA ALAPÍTVÁNY volt, 
amely 2015. július 11-én, szom-
baton 14:00 és 18:00 között „A 
Martfeszt angyalai - családi 
délután a KANTHA DÓRA 
ALAPÍTVÁNY javára” né-
ven jótékonysági rendezvényt 
tartott. A jótékonysági ese-
mény fővédnöki szerepét Iveta 
Radičová, Szlovákia egykori mi-
niszterelnöke, és Mészáros Pé-
ter békenagykövet, a budapesti 
székhelyű Egyetemes Béke Szö-
vetségének (UPF) elnöke vállal-
ta magára. A rendezvény prog-
ramjának szervezői Vadkerti 
Zsuzsa és Kantha Mária voltak.  
A Kantha Dóra Alapítvány ügy-
vezetőnőjének megnyitója után 
Horváth Ferenc békenagy-
követ mondott köszönőt az 
egybegyűlteknek. Ezután Vad-
kerti Imre „Jimmy” és barátai, 
Emmer Péter, Kovács Koppány, 
Sipos Dávid és Zsapka Attila lép-
tek a színpadra és fantasztikus 
koncertjükkel szórakoztatták a 
közönséget. A családi délután 
következő programpontjaként 
Kovácsné Thurzó Gabriella, 

a PROVITEX Rák- és immun-
betegségkutató Kft. ügyvezető-
jének előadása következett Élet 
a daganatos betegség után cím-
mel. Ezután ismét a zenéé volt 
a főszerep, ugyanis a Zsapka 
kvartett előadását élvezhették 
a nézők, majd Mészáros Tamás 
énekelt. A délután további részé-
ben MUDr. Ekshmidt Gabriel-
la a onkológia és a hematológia 
gyógyításban betöltött szerepére 
hívta fel a figyelmet, majd a Last 
Blues Band együttes koncerte-
zett. A jótékonysági rendezvény 
zárásaként Krommel Ferenc, 
a GLOBCOM rt. igazgatója és 
az O3 polgári társulás elnöke 
tartott rövid előadást, majd DJ 
Szemi és Sipos Dávid játszott a 
közönségnek. A kellemesen el-
telt délutánt Kantha Mária zár-
ta le, aki megköszönte minden 
fellépő angyalnak a részvételt, 
minden szervezőnek a segítsé-
get, az egybegyűlteknek pedig az 
adományokat. A tetszés szerinti 
belépőkből és az adományok-
ból befolyt összeget, 238 eu-
rót, a Kantha Dóra Alapítvány 
ezúttal is a súlyos betegséggel 
küzdő gyermekek és családjaik 
megsegítésére fogja fordítani.  
A jótékonysági rendezvények a 
MartFeszten vasárnap is foly-
tatódtak. A Felvidék Rádió 
jóvoltából ellátogatott a ren-
dezvényre Böjte Csaba atya 
Erdélyből és tartalmas előadást 
tartott az egybegyűlteknek. A 
Kantha Dóra Alapítvány nevé-
ben Kantha Mária köszöntötte 
Böjte Csaba atyát. Az alapítvány 
ügyvezetőnője egy oktató- és 
játékprogramokat tartalmazó 
CD- és DVD-csomagot adott át 
az atyának az erdélyi gyermekek 
részére. 

-áa-

Padokat fújt be spray-jel – Az Anglia parkban, a termálfürdő előtt 
intézkedtek a városi rendőrök a közelmúltban, ahol egy fiatalember 
spray-jel fújta be a padokat. A „művész“ a felszólítás ellenére sem 
igazolta magát, mert mint mondta, személyigazolványa nincs nála. 
A rendőrök a városi rendőrség székhelyére vitték, hogy megállapít-
sák kilétét, s ekkor már előkerült a személyigazolvány is. A fiatal-
emberre 30 eurós büntetést róttak ki, szabálysértésért.
Biciklit lopott – Egy másik eset során biciklilopás történt a Kos-
suth téren. Amíg a lopás kárvallotja bent tartózkodott az ottani 
horgászboltban, addig ellopták férfi hegyi biciklijét. Mivel a hely-
színen nem akadtak érdemleges nyomra, a környéket fésülték át a 
rend őrei, s végül egy vendéglátóipari egység előtt bukkantak rá a 
kerékpárra, illetve az elkövetőre, aki Nagyharcsáson lakik és aki be-
vallotta: valóban ő tulajdonította el a biciklit.

Az őszi nyitáskor már egy 
teljesen felújított medencében 
tanulhatnak úszni a komáromi 
gyerekek. A fedett uszodában 
zajló fejlesztésnek köszönhe-
tően nem csak szebb és kényel-
mesebb lesz a kisebb medence, 
de a működése is gazdaságo-
sabbá válik. 

Már zajlanak a munkák a fe-
dett uszoda hátsó részében, ahol 
sok komáromi és Komárom 
környéki gyerek először ismer-
kedett meg az úszással. A tan-
medence az elmúlt évtizedben 
katasztrofális állapotba került, 
rossz szigetelés, a kornak nem 
megfelelő technikai megoldá-
sok, meghibásodott talajfűtés 
és zavaró fényviszonyok között 
fogadta az úszni tanuló vendé-
geket. A város önkormányzata 
az idei évi költségvetésében egy 
fejlesztési alapot különített el az 
uszodát és több más létesítményt 
kezelő Comorra Servis költség-
vetésében. A 85 ezer eurós tétel 
célja az, hogy a járulékos szerve-
zet ne csupán a működésre és a 
legégetőbb karbantartásra költse 
el a költségvetését, de előremu-
tató fejlesztések is történjenek. 

Ennek részeként valósul 
meg az uszodában a fejlesztés, 
amely egy folyamat része. Ko-
rábban a medencék feletti te-
tőt rakták rendbe két részben, 
amely a beázások megszüntetése 
mellett már jelentős energetikai 
megspórolást is eredményezett. 
A fejlesztés része a víz és levegő 

hőmérsékletét szabályozó hő-
cserélő berendezések moderni-
zációja. Ezzel a hőszabályozás a 
kézi vezérlésről egy korszerűbb 
megoldással automatizált for-
mába kerülne, amely ugyancsak 
jelentős megspórolást eredmé-
nyez. Míg a technikai berende-
zések újítása kevésbé látványos, 
addig a tanmedence teljes re-
konstrukciója szemmel látható-
an jelentős változás.

„A munkálatok már július-
ban elkezdődtek, és lényegében 
teljesen lecsupaszították azt a 
területet, ahol a kisebb meden-
ce található. A kiszerelt, elavult 
nyílászárók helyére jobb szigete-
lésű falak és új nyílászárók ke-
rülnek. A talajra, a plafonra és 
a medencére is új burkolat kerül. 

Új berendezés szabályozza a víz 
cseréjét és tisztítását, a hosszú 
ideje működésképtelen talajfűtés 
is teljesen cserélődik. Az új pla-
fonra modern LED világítótestek 
kerülnek, a világítás a nagy me-
dence felett is megújul” - mondta 
el a részleteket Nagy Tamás a 
Comorra Servis igazgatója.

„A munkák jó ütemben ha-
ladnak, így szeptember végén a 
menetrend szerint nyílik a fedett 
uszoda. Remélhetőleg jövőre is 
folytatjuk a felújítást, hiszen az 
öltözőknél és az uszoda külsején 
is akad bőven tennivaló” - tette 
hozzá a járulékos szervezet ve-
zetője. 

„Komáromban méltán lehe-
tünk büszkék a vizes sportágak 
sikereire, az úszóink sikert-si-

kerre halmoznak, de a pólósaink 
is ott vannak a legjobbak közt. 
Ehhez a sikerekhez méltó körül-
ményeket kell biztosítanunk, hi-
szen a versenysport mellett az is 
kiemelten fontos, hogy minden 
komáromi gyerek megtanuljon 
úszni.

A fejlesztések esetén kiemelten 
kell kezelnünk azokat, amelyek 
nem csak a látható körülménye-
ket emelik európai színvonalúra, 
de jelentős megspórolást hoznak 
az állandó fenntartás terén is. 
Az energetikai jellegű fejlesztések 
ennek az egyik leghatékonyabb 
módja, ezért remélhetőleg a többi 
városi létesítményben is folyta-
tódnak a felújítások”- fejtette ki 
Stubendek László, Komárom 
polgármestere.

Rendőrségi krónika

Teljesen megújul az uszoda tanmedencéje

A MartFeszt angyalai
Jótékonysági délután 
a MartFeszten

190 éve, 1825. február 18-
án született a nagy magyar 
mesemondó, Jókai Mór. Ebből 
az alkalomból Jókai emlékévet 
hirdetett a Jókai Közművelődé-
si és Múzeum Egyesület, amely 
kapcsán számos rendezvényre 
kerül sor. A várható progra-
mokról Keszegh Margit, az 
egyesület elnöke tájékoztatta a 
nyilvánosságot.

„A Jókai emlékév egyik fon-
tos pontja a Jókai Mórhoz kötődő 
emlékhelyek felkarolása és nép-
szerűsítése. Komáromban is van 
több fontos hely, amelyhez nem 
csak a Jókai család, de az író re-
gényei is kötődnek” - mondta el 
Keszegh Margit.

Az emlékév fontos része 
egy kisfilm sorozat elkészítése 
a Komáromi Városi Televízió 

közreműködésével. A 7 részes 
összeállításban szakemberek 
beszélnek Jókaihoz kötődő he-
lyekről és az író munkásságának 
helyi vonatkozásairól. Bemu-
tatásra kerül Jókai szülőháza a 
Király püspök utcában, későbbi 
lakhelye a Határőr utcában, a 
Jókai filagória és a Jókai szobor. 
Ugyancsak az összeállításba ke-
rül a Jókay család sírkertje a ko-
máromi temetőben és a családi 
pad a református templomban. 
Kustyán Ilona tanárnő az író 
életéről beszél, de külön rész-
ben kerülnek feldolgozásra a 
komáromi utalások Jókai regé-
nyeiben.

„A terveink szerint a kisfilme-
ket DVD formájában eljuttatjuk 
az iskolákba is és felkerül a világ-
hálóra is. A kisfilmek felhaszná-
lásával QR kódok is készülnek, 
amelyek az egyes helyszíneken, 
de szórólapokon is elérhetővé te-
szik a videókat okostelefonokon 
keresztül” - árulta el a részleteket 
az egyesület elnöke.

A fontos tennivalók közé 
sorolják a Jókay sírhely rendbe 
tételét a református temetőben. 
A munkák Ryšavý Boldizsár 
vállalkozó és az önkormányzat 

segítségével valósulnak meg. A 
családi sírnál felújítják a kerítést, 
megtisztítják és konzerválják a 
sírkövet, majd a feliratokat újra 
festik. A sir környékét is rendbe 
rakják, továbbá a sírt megjelölő 
információs táblát is cserélik.

Az ősz folyamán valósul 
meg a Jókai szimpózium és 
kiállítás a Kultúrpalotában, 
amely egy újfajta megközelítés-
ben mutatja be az íróhoz kötődő 
pillanatokat. Az egyik közösségi 
oldalon felfutott Napi Jókai kép-
anyagára épülő kiállítás modern 
köntösben tálalja Jókai életét 
és munkáit. Az önkormányzat 
támogatásával megvalósuló be-
mutatóra októberben kerül sor.

Ugyancsak rendhagyó for-
mában igyekezett közelebb 
hozni Jókai Mórt a mai komá-
romiakhoz az a kvíz, amelyre a 
Komáromi Nyár rendezvényso-
rozaton került sor. Augusztus 
22-én a Klapka téren nem csak a 
jó hangulat kapott teret, de játé-
kos formában Jókaival is együtt 
lehettünk. A Jókai kvíz résztve-
vői ajándékot kaptak, kicsik és 
nagyok együtt fedezhették fel 
újra a nagy mesemondóhoz kö-
tődő dolgokat.

Sokszínű programkínálat a Jókai emlékévben

Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület
1911-ben Komáromban alakult kulturális társaságként. 

Főként Jókai Mór emlékének ápolásával foglalkozik. 1913-
ban az egyesület gyűjtésének köszönhetően épült meg a Kul-
túrpalota. 1937-ben az egyesület közadakozásból felállította 
Komárom belvárosában Jókai szobrát, Berecz Gyula komá-
romi művész alkotását. 1945 után beszüntették az egyesület 
működését, amely a rendszerváltás után újra indulhatott. 
A rendezvényeik és Jókaihoz kötődő pályázataik jelenleg az 
egész Kárpát-medencében ismertek.

Új kiállítás nyílik a Limes Galériában
A Pro Arte Danubií, Duna Mente Művészetéért Polgári Tár-
sulás tiszteletel vár minden érdeklődőt Tóth Lilla Metamor-
fózisok című kiállításának megnyitójára, augusztus 29-én 16 
órakor a Limes Galériába.
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"Víz! Se ízed nincs, se szí-
ned, se zamatod, nem lehet 
meghatározni téged, megízlel-
nek, anélkül hogy megismer-
nének. Nem szükséges vagy az 
életben: maga az élet vagy." 
(Antoine de Saint-Exupéry) 
- hangzik az ismert mondás, 
amely gondolkodásra késztet 
bennünket.

A víz magát az ÉLETET 
szimbolizálja, érthető módon, 
hiszen szervezetünk kb. 70-
75%-a vízből áll (vér 92%-a, 
csontok 22%-a, agy 80%-a és az 
izmok 75%-a), ezért is hívják fel 
a figyelmet a megfelelő minősé-
gű és mennyiségű víz minden-
napi fogyasztásásra a cikk írói, 
az egészség elkötelezett hívei, 
Pálfi Katalin és Fekete Ágica a 
„Révkomáromi Reg-Enor és 
Biocom klub“ vezetői. Vizsgá-
latok bizonyítják, hogy azok-
nál, akik nem isznak elegendő 
tiszta vizet, több mint 50%-kal 
nő a szívbetegség kockázata. 
Ha pedig a tiszta víz helyett 
gyümölcslevek, kávé, szénsa-
vas vagy egyéb italok kerülnek 
túlsúlyba, a férfiak esetében 
1,5-szeresére, a nőknél pedig 
2,5-szeresére nő a megbetege-
dések kockázata. A tisztított és 
megfelelő mennyiségű víz (10 
kg-onként 4,5 dcl) rendszeres 
fogyasztása nélkül hosszú távon 
nincs egészség! Köztudott, hogy 
szervezetünk életünk során te-
lítődik bizonyos mennyiségű 
méreganyaggal, vagyis a nem 

megfelelő táplálkozás, mozgás-
hiány, stresszes életmód és a túl-
zott gyógyszerfogyasztás mind 
kihatással van az egészségünkre. 
A méregtelenítés alapfontossá-
gú, ha hosszú távon szeretnénk 
megőrizni féltett kincsünket, 
az egészségünket. Ehhez lé-
nyeges a tiszta víz fogyasztása, 
ami átmossa szervezetünket és 
a feloldott méreganyagok köny-
nyebben tudnak távozni. Kér-
dés-e ezek után a folyadékpót-
lás? Innentől kezdve már csak 
azt kell eldönteni, hogy milyen 
minőségű vizet fogyasszunk. 
A Magyar Tudományos Akadé-
mia 2010-es kimutatása szerint 
az ivóvízbázis a felszíni vizek és 
vezetékes ivóvizek 53%-a szeny-
nyezett növényvédő szerekkel! 
Az “ivó”vízzel együtt gyomírtó 
maradványokat, szúnyogírtó 
szereket és más mezőgazdasá-
gi szereket, ipari hulladékokat, 
gyógyszerek bomlástermékeit, 
mérgező nehézfémeket és továb-
bi szennyeződéseket is juttatunk 
a szervezetünkbe, melyek hatá-
sa hosszú távon kiszámíthatat-
lan. A klórozással kibillentik az 
ökológiai egyensúlyt, ráadásul 
a klór erős oxidáló hatású, ron-
csoló méreg. Az ivóvíz klórozá-
sa során keletkező diklórfenolok 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 
egyre több embernél jelentkezik 
élelmiszerallergia. Tudományos 
vélekedések szerint, az ivóvízbe 
került fogamzásgátlók lebomlá-
sából származó hormonok ha-

tására nagymértékben csökkent 
a férfiak spermiumszáma az el-
múlt évtizedben, és a daganatos 
betegségek kockázatát is növe-
lik. A palackozott ásványvizek 
fogyasztásakor pedig számol-
nunk kell azzal, hogy a PET pa-
lackokból egészségre ártalmas 
anyagok kerülhetnek a vízbe. 
A palack felmelegedésével pedig 
3-4-szer nagyobb mennyiségű 
vegyi anyag oldódik ki. Gazda-
sági szempontból sem utolsó 
átgondolni a költségeket: Meny-
nyit is költünk palackos vizekre? 
Mindemellett a környezetünket 
is temérdek mennyiségű elhasz-
nált palackkal szennyezzük. Mi 
lehet mégis a megoldás? Van 
erre is alternatívánk: szerezzünk 
be egy házi víztisztító készü-

léket, amely mindig megfelelő 
minőségű vízzel látja el a csa-
ládot. A tapasztalatok szerint, 
ebből a megszűrt, tiszta vízből 
nem probléma meginni a napi 
ajánlott 3 litert, hiszen itatja 
magát, a gyerekeknél pedig el-
engedhetetlen. Nem kell többé 
hazacipelni a nehéz palackokat, 
mindig kristálytiszta víz áll ren-
delkezésünkre az otthonunk-
ban, átlagosan 0,02-0,03 Eur/
liter áron. Tartsuk szem előtt 
a családunkat, akarjuk nekik és 
magunknak is a lehető legjob-
bat. Előzzük meg a betegsége-
ket tiszta vízzel! Erre bíztatunk 
minden kedves olvasót, és ne 
felejtsük, a víz maga az élet.

(Felhasznált forrás: Ferenczy 
László – Egészségkönyv)

„Tanuld meg a játékszabá-
lyokat, azután már csak játsza-
nod kell – persze mindenkinél 
jobban.”            (Albert Einstein)

Ami a fizikaversenyeket il-
leti, Selye János Gimnázium di-
ákjai hosszú évtizedek óta a me-
gye és az ország legjobbjai közé 
tartoznak. Idén egyik fiziku-
sunk ismét „világraszóló“ sikert 
könyvelhet el. Bugár Dávidról 
van szó, aki az öttagú szlovák 
válogatott tagjaként képviselte 
országunkat a 46. Nemzetközi 
Fizikai Diákolimpián (IPhO), 
melyet ez év július 4. és 16. kö-
zött rendeztek az indiai Mumbai 
városában, s a versenyen bronz-
érmet szerzett.

Hosszú, sok tanulással, 
számolással eltöltött év áll e 
siker mögött. Dávid már az el-
múlt években is sorra nyerte 
a különböző fizikaversenyeket. 
Ebben a tanévben is imponáló 
magabiztossággal nyerte meg 
a fizikaolimpia negyedikes gim-
nazistáknak rendezett megyei 
versenyét. Innen továbbjutva 
az országos döntő 2. helyezett-
jeként került a tíztagú, bővebb 
válogatott keretbe.

Kéthetes összpontosítás 
után újabb erőpróba követke-
zett; azt a válogatóversenyt, 
amely alapján az öttagú válo-
gatottat összeállították, Dávid 
megnyerte, így korosztálya leg-
jobbjaként lett a Szlovákiát kép-
viselő csapat tagja. Dávid a Selye 

János Gimnázium matematika–
fizika tagozatos 4.A osztályába 
járt. Sikeréhez nagyban hozzá-
járult fizikatanára, Szabó Endre 
tanár úr, akinek két másik tanít-
ványa, Lőrincz Zoltán és Rózsa 
Tibor (szintén 4.A osztályosok) 
is az országos döntő eredményes 
megoldói voltak. 

Ezzel a szép eredménnyel 
Dávid gyarapítja azon diákjaink 
sorát, akik Földünk szinte min-
den szegletét bejárták válogatott 
olimpikonként és a versenyekről 
érmekkel, dicséretekkel tértek 
haza. Így képviselték iskoláju-
kat, szűkebb és bővebb pátriáju-
kat Ausztriában, Németország-
ban, Ausztráliában, az Amerikai 
Egyesült Államokban, Kínában, 
Angliában, Olaszországban, 
Dél-Koreában, Indonéziában, 
Tajvanban, Szingapúrban és Dá-
niában. 

Králik Zsuzsanna

Zsidó Kultúra Európai Napja 2015
A Komáromi Zsidó Hitközség idén augusztus 30-án, va-

sárnap rendezi meg egész napos programját a Zsidó Kultúra 
Európai Napja alkalmából a Menház Zsidó Kulturális és Kö-
zösségi Központban (Komárom, Eötvös utca 15., Szlovákia, 
www.menhaz.sk). A részvétel ingyenes, minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. Valamennyi program kétnyelvű, szinkron-
tolmácsolást biztosítunk.
11.00 – Zsidó hitközségek és közösségek regionális találko-
zója – kerekasztal beszélgetés a zsinagógában- vendégünk Dar-
vas István rabbi
12.00 – Izraeli lehetőségek – utazás, tanulás, önkéntesség, alija 
– a Szochnut képviselőinek tájékoztatója
14.00 – Zsidó ünnepek és szokások- Viera Kamenická, Szlo-
vák Nemzeti Múzeum – Zsidó Kultúra Múzeuma munkatársá-
nak előadása
14.45 – Zsidó kultúrképek, az életemből- Schnitzer Ármin 
komáromi főrabbi könyvének bemutatója. A szlovák és magyar 
nyelven most először megjelenő könyvet bemutatják: Katarína 
Potoková (a szlovák változat fordítója), dr. Schweitzer Gábor 
(a téma kutatója, az előszó szerzője), dr. Riszovannij Mihály (a 
magyar változat fordítója)
15.45 – A Kehila és a Kehila haver díjak átadása
16.00 – Szól a kórus már – dallamok a Nagyünnepek előtt – a 
Dohány utcai zsinagóga férfikarának koncertje a zsinagógában. 
Köszöntőt mond dr. Frölich Róbert országos főrabbi

A Selye János Gimnázium 
a 2014/2015-ös tanévben is 
folytatta azt a több száz éves 
hagyományt, melyet az egyko-
ri komáromi jezsuita, majd ké-
sőbb bencés gimnáziumok di-
ákjai és tanárai alapoztak meg. 
A tanulók nevelésében tovább-
ra is három pillérre építünk: 
magyarság iránti hűségre, a 
másság tiszteletére és a nagy-
fokú tudásra. Testvériskolai 
kapcsolatokat tartunk fenn a 
budapesti Szent István Gimná-
ziummal és a székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Gimnáziummal 
– május elején nagyszabású 
hármas találkozóval ünnepel-
tük együttműködésünk 10. év-
fordulóját.

Az elmúlt tanév több jelen-
tős eseménnyel gazdagította is-
kolánk krónikáját, melyek közül 
kiemelkedik majd 40 ezer euró 
értékű projektnek eseményei, 
melyet a Szlovák Köztársaság 
kormányhivatala és az Európai 
Gazdasági Közösség anyagi tá-
mogatásával valósítunk meg, és 
amelynek keretében az többek 
közt az iskolaudvar parkosítá-
sát is elvégeztük. A projekt ke-
retében ezen kívül művészeti 
versenyt is meghirdettünk és 
kiértékeltünk, valamint diák-
jaink egy verseny keretében 38 
prezentációt készítettek a kör-
nyezetvédelem, a klímaváltozás 
témájában. 

A tantárgyi és sportver-
senyeken kiemelkedően szép 
eredményeket értünk el az el-

múlt tanévben. Középtávfutó 
csapataink az országos döntő-
ben két bronzérmet szereztek 
a Zavarská-emlékversenyen, 
ahol a fiúk 10x1000 méteren, a 
lányok 5x800 méteren mérték 
össze erőiket. 

Történészeink is kitettek 
magukért, a Gloria Victis tör-
ténelmi vetélkedő 60 csapatos 
budapesti országos döntőjébe 4 
csapatunk is bejutott, legsikere-
sebb csapatunk az országos 5. 
helyen végzett. A 4 For Europe 
történelmi vetélkedő regionális 
döntőjében Székesfehérváron 
iskolánk csapata az 1. helyen 
végzett, majd a kecskeméti or-
szágos döntőben 6. lett. 

A humán irányú tantárgyak 
vonalán ezzel korántsem értek 
véget a sikerek, hiszen szavaló-
ink a Tompa Mihály szavaló-
verseny országos döntőjén két 
1. helyet is szereztek, melyet 
további három 2. hely is kiegé-
szített. Hasonló siker született 
a Szép magyar beszéd verseny 
országos döntőjén, ahol 1. és 2. 
helyen végeztek diákjaink, a Jó 
szó szlovák nyelvű szavalóver-
senyen pedig két kategóriában 
is országos 1. helyet érdemelt 
ki egy diákunk. Az Implom Jó-
zsef helyesírási verseny országos 
döntőjében diákjaink az 1., 2., és 
5. helyet szerezték meg, majd a 
magyarországi országos döntőn 
a 3. helyet. Tanulóink az idegen 
nyelvi olimpiákon két 1. és egy 
2. helyet szereztek a kerületi 
versenyeken, majd egy tanulónk 

német nyelvből országos 2. he-
lyet érdemelt ki.  

A reáljellegű tantárgyak 
versenyeiben diákjaink ha-
gyományosan jól szerepelnek, 
ám ez a tanév is túlszárnyalta 
várakozásunkat. Matematikából 
például összesen három kerüle-
ti 1. helyet szereztek diákjaink, 
miközben a legmagasabb kate-
góriában hárman is az országos 
döntőben képviselték iskolán-
kat. Fizikából Bugár Dávid vég-
zős diákunk az országos döntő 
2. helyén végzett, majd a válo-
gatóverseny 1. helyezettjeként 
szerzett jogot arra, hogy az idei 
Nemzetközi Fizikai Diákolim-
pián Indiában az országot kép-
viselő ötfős csapat tagja legyen. 
Az év legnagyobb sikereként itt 
is méltó módon szerepelt: a vi-
lág legjobb fizikusainak versen-
gésében bronzérmet szerzett. 

Külön örömet jelent, hogy 
az informatika területén is 
kiemelkedő eredmények szü-
lettek. Az iBobor országos in-
formatikai versenyen ketten 
is abszolút győztesek lettek, és 
további nyolcan is maguk mögé 
utasították az egész országból 
induló többi versenyző 98-99 
százalékát. A „Infoprog” orszá-
gos döntőjében csapatunk 2. lett, 
egy diákunk pedig a magyaror-
szági informatikai olimpia or-
szágos döntőjébe is bekerült.  

„Kisgimnazistáink” (azaz 
a nyolcosztályos gimnázium 
alsó tagozatának tanulói) is 
kitettek magukért, hiszen több 

elsőséget szereztek a korosz-
tályos matematika-versenye-
ken. Ezek közül kiemelkedik a 
járási matematikai olimpia, a 
Pitagorasz verseny járási fordu-
lója, valamint a Katedra verseny 
és a Nemzetközi Magyar Mate-
matikaverseny. 

A felsoroltakon kívül már 
nem maradt idő és hely a spor-
tolók további járási és kerületi 
sikereinek (asztalitenisz, futsal, 
atlétika, röplabda, kosárlab-
da), sem pedig az egyéb nem 
hivatalos tantárgyi versenyek 
és háziversenyek győzteseinek 
méltatására (Zrínyi Ilona Ma-
tematikaverseny, Nemzetközi 
Magyar Matematikaverseny, Iri-
nyi János Kémiaverseny, Poznaj 
slovenskú reč, Kazinczy verseny, 
Kenguru Matematikaverseny, 
stb.). Pedig ezeken a további 
versenyeken legalább még egy-
szer ennyi szép eredmény és 
siker született, mint a fentebb 
felsoroltak. Csak bízni tudok 
benne, hogy ez a folyamat a kö-
vetkező években is hasonlóan 
folytatódik majd.

A sikerekért természete-
sen köszönet illeti a diáko-
kat, a felkészítő tanárokat, de 
ugyanakkor a szülőket is, akik 
évről évre sok tanulót íratnak be 
hozzánk - az elmúlt tanévben 
gimnáziumunknak 565 diákja 
volt, és körülbelül ugyanennyi 
tanulóval indíthatjuk a követke-
ző tanévet is. Ez nagyon jó jel a 
jövőre nézve. 

Andruskó Imre, igazgató

Bugár Dávid a 46. Nemzetközi Fizikai 
Diákolimpián bronzérmet szerzett

A Selye János Gimnázium egy éve

EGÉSZségben, TELJESségben

Komárom városa pályázatot hirdet 
a főosztály vezetői posztokra 

Komárom Város a közérdekben végzett munkáról szó-
ló többször módosított 552/2003 sz. törvény 5. § hatályos 
rendeleteinek értelmében, valamint Komárom város Mun-
karendjének 2004.4.1-én keltezett 3 §-a valamint Komárom 
város Munkarendjének 2011 6.15-én keltezett módosításá-
nak értelmében pályázatot hirdet Komárom város polgári - 
és katasztrófavédelmi részlegének vezetői posztjára, a városi 
hivatal kommunális főosztály vezetői posztja, a Komárom 
város építészeti szakosztály vezetői posztja, Komárom város 
polgármestere szervezési osztálya vezetői posztja, illetve a 
Komáromi Városi Hivatal szociális és közigazgatási főosz-
tály vezetői posztja betöltésére. A pályázati kiírások teljes 
terdelmében a www.tvkomarno.sk weboldalon olvashatóak.



4 2015. augusztus 26.

(Befejezés az 1. oldalról)

Újszülöttek
Barta Péter, Ógyalla; Leczkési Fili, Gúta; Döme Éva, Madar; 

István Noel, Kürt; Hosnédlová Natália, Komárom; Katuš Natan, 
Párkány; Lukácsi Csepke, Komárom; Csóka Viktória, Lakszakál-
las; Kovács Csenge, Nagykeszi; Čatai Jakub, Bellegszencse; Kečkéš 
Marian, Komáromszemere; Kecskés Dávid, Ógyalla; Dékány 
Dalma, Hetény; Csalava Liána, Szentpéter; Cintula János, Komá-
rom; Šimonová Viktória, Somorja; Tóth Levente, Nagykeszi; Nagy 
Michael, Komárom; Tánczos Maja, Komárom; Krpanová Zara, 
Imely; Molnár Zoé, Gúta; Pálinkás Fanni, Bátorkeszi; Pethimútová 
Tamara, Érsekújvár; Vörös Húgó, Párkány; Klimentová Laura, Ko-
márom; Mezei Richárd, Dunamocs; György Olívia, Martos; Kontra 
Nataly, Komárom; Mitníková Natália, Ógyalla; Dédiová Elia, Ko-
márom; Zelman Zoltán, Gúta; Moravcsík Pamira és Miriam, Ko-
márom; Koštialik Dávid, Komárom

Házasságot kötöttek
Pastorek Marek és Keselyová Zuzana; Bödők Ferenc és Banková 

Martina; Izsák Gábor és PhDr. Kováčova Stela, Petróczi Zoltán és 
Igarová Eva; Toma Norbert és Blašková Bettina; Csóka István Elek 
és Mészáros Tímea; Vanin Iván és Tárnok Evelin; Ostružlík Norbert 
és Bazsó Patrícia, Pintér György és Takáčová Edina; Erős László és 
Steiner Andrea

Elhunytak
A 67 éves Paluk Ján, Marcelháza; a 75 éves Huszárik László, 

Komárom; a 46 éves Lancz Erika, Komárom; a 73 éves Nagy Júlia, 
Őrsújfalu; az 57 éves Kováč Jozef, Komárom; a 77 éves Semenei 
István, Komárom; a 70 éves Baráth István, Komárom; a 84 éves 
Czuczor Péter, Őrsújfalu; a 91 éves Kadarkai Júlia, Madar; a 89 éves 
Podbehly Erzsébet szül. Szolik, Komárom; a 81 éves Povázsai Pál, 
Komárom; a 71 éves Ibos Klára, Komárom; a 65 éves Szoboszlai 
Anton, Gúta; az 54 éves Kiničenko Jaroslav, Komárom; a 80 éves 
Szórád Etelka, Komárom; a 79 éves Szűcs Anna, Marcelháza; a 45 
éves Rapcza Róbert, Hetény; a 92 éves özv. Fister Sándorné Fazekas 
Ilona, Virt; a 63 éves Ballová Alžbeta, Marcelháza; a 86 éves Hübsch 
Béla, Őrsújfalu; a 81 éves Ancsinová Agneša, Komárom; a 69 éves 
Lucz Irma, Komárom; az 57 éves Leszkó Alica, Komárom; a 84 éves 
Kostyvová Júlia, Komárom; a 81 éves Kinczer Imre, Pat; a 67 éves 
Demeter Július, Virt; a 74 éves Uhrinová Magdaléna, Komárom; a 
83 éves Marcsa Ferenc, Búcs; az 56 éves Gőgh Tibor, Bajcs; a 69 éves 
Andruskó Béla, Hetény; a 69 éves Uhrinová Helena, Komárom

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékeztünk augusztus 24-én

TÓTH Ervinre
halálának 10. évfordulóján.

Emlékét örökké őrző családja, rokonai
és ismerősei

Köszönetnyilvánítás
Fájdalomtól megtört szívvel mondunk 

köszönetet minden kedves rokonnak, barát-
nak, szomszédnak, volt kollégának, ismerős-
nek, akik 2015. július 28-án jelen voltak a ko-
máromi katolikus temetőben a szeretett férj és 
édesapa

PÁLINKÁS István mérnök
búcsúztatóján, aki életének 68. évében távozott szerettei kö-
réből.

Köszönjük a virágokat és a részvét őszinte szavait, me-
lyekkel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat. 

Emlékét őrző családja

Komáromi úszósiker
Balatonfüreden nemzetközi nyíltvizi úszóversenyen 

BANGHA Dezső komáromi szenior a 75-79. évesek korcso-
portjában 1 500 méteres gyorsúszásban 00:26,45 perces idővel 
aranyérmes lett.

A méreteket tekintve nehe-
zen tudnánk a Holt-Vág vizén 
igazi vitorlás hajók versenyét 
elképzelni, a cím viszont igaz, 
de csak kicsiben. A Comorra 
Kupa nemzetközi versenyén 
az RG 65 Open kategóriában 
RC vitorlás hajó modellek ver-
senyeztek a vízen, míg az őket 
irányító gazdáik a partszegély-
ről navigálták hajóikat.

A távvezérléssel csak a kor-
mányt és a vitorlák állását lehe-
tett befolyásolni, a többi a szélre 
és a versenyző ügyességére volt 
bízva. És ott kellett bizony a ru-
tin. A cél az volt, hogy a kis ha-
jómodellek ( kb. 50-60 cm hajó-
hossz, és nagyjából ugyanannyi 
vitorlamagasság, és hasonló mé-
retű tőkesúly, az egész hajó össz-
súlya  pedig valamivel kevesebb, 
mint egy kilogramm ), a vízre 
lerakott bóják között lehetőleg 
ütközések nélkül, és minél gyor-

sabban megtegyék a kijelölt út-
vonalakat. Természetesen több 
futam is volt, így ha valamelyik 
nem is sikerült igazán, javításra 
volt még lehetőség. Magyarok, 
csehek, és szlovákok alkották a 
28 versenyzőből álló nemzet-
közi mezőnyt, és mint a verseny 
végén kiderült a magyarországi 
modellezők szerepeltek a legsi-
keresebben.

A komáromi Comorra Kupa 
első három helyét, és a Platzner 
Tibor vándorserleget is magyar 
modellezők szerezték meg. A 
komáromi színeket egyedü-
liként képviselő Kovács Péter 
a mezőny közepén végzett, és 
többek kötött megjegyezte: „Itt 
a versenytapasztalat a legfonto-
sabb, a szerencsének kisebb a sze-
repe, és egy kezdőnek szinte nincs 
esélye az élmezőnyben végezni.” 

kg

A TID – Tour Internacional 
Danubien Európa legrégibb, 
legnépesebb vízi-turisztikai 
sportrendezvénye. Igaz, hogy a 
Temzén, és a világ más folyóin 
is szerveznek hasonló vízi-tu-
risztikai eseményeket, de a táv 
hosszát és nemzetközi jellegét 
tekintve egyik sem veszi fel a 
versenyt a Duna-túrával.

Nem csoda, hogy van vissz-
hangja a világban, és gyakran 
előfordul, hogy más kontinen-
sekről is érkeznek résztvevők. 
E parádés Dunai lapátolás gon-
dolatát a Duna menti államok 
turisztikai szövetségei álmodták 
meg 1955-ben. A hatvan év alatt 
több tízezer vízi-turistának volt 
lehetősége megismerkedni nagy 
folyamunk szépségével, valóban 
hullámzóan változó arculatával.

A Duna-túra hagyo-
mányosan a németországi 

Ingolstadtban veszi kezdetét. Az 
idei rajt június 20-án volt. A cél 
ötvenhárom éven át a bulgáriai 
Silistrában volt, egészen addig, 
míg hét évvel ezelőtt a románok 
is elhatározták, hogy a többi 
Duna menti államhoz hasonló-
an ők is csatlakoznak a rendez-
vényhez. A korábbi 2082 folya-
mi kilométeres táv így további 
négyszáz kilométerrel bővült.

Hét éve a célváros a Duna 
deltájában lévő romániai Sf. 
Gheorghe lett, néhány kilomé-
terrel a Fekete tengertől. Nem 
csoda, hogy akik már odáig 
eljutottak nem hagyják ki a le-
hetőséget, hogy beevezzenek a 
tengerbe is.

A célba érés időpontja szep-
tember 3-a, az egész nagy folya-
mi lapátolás tehát két és fél hó-
napot vesz igénybe. Érthetően 
az egész táv egyszeri leevezését 

A komáromi Spartak röp-
labda klub augusztus első 
hétvégéjén tizenkilencedik al-
kalommal  rendezte meg a ha-
gyományos röplabda tornát.

A kétnapos rendezvény első 
napján a férfi párosok versengé-
se volt soron, ahol a 13 kéttagú 
csapat először a csoportmérkő-
zéseken harcolt a továbbjutásért. 
Főleg a negyeddöntők, majd az 
elődöntők és a döntő csatározá-
sok  a nagy hőség ellenére már 
magas színvonalon zajlottak. A 
férfi párosok mezőnyében a tor-
nagyőzelmet a vágselyei Tomáš 
Kesely – Ondrej Hrabuška páros 
szerezte meg. Második helyen 
a Peter Šmahel- Boris Petřev 
komáromi – pozsonyi páros, 
harmadikon a Peter Moravčík – 
Ondrej Kriško, komáromi- po-
zsonyi duó, a negyediken pedig 

a Németh Zsolt – Tokár Tibor 
komáromi páros végzett. A tor-
na másnapján a vegyespárosok 
találkozói voltak műsoron, 
ahol 11 páros szerepelt. A Mar-
ta Hrabovská – Németh Zsolt 
kettős megvédte tavalyi torna-
győzelmét. Második helyen a 
Kristína Harmanová – Dominik 
Szalay, a harmadikon a Mária 
Pathi- Nagyová – Tokár Tibor 
páros végzett. 

A két főrendező, Németh 
Ödön és Jobbágy Lajos főleg az 
elődöntők és a döntők színvo-
nalát emelték ki, ahol nagyon 
szoros párharcokban dőlt csak 
el a sorrend. A szervezők jövőre, 
a jubileumi, huszadik évfolyam 
tornáján szeretnék elérni, hogy 
a sporteseményt A kategóriás 
szinten sikerülhessen megren-
dezniük.                                 keri

PRO AMERICANA
NYELVISKOLA

www.proamericana.sk
ANGOL, NÉMET, SPANYOL 

NYELVTANFOLYAMOK
óvodások, iskolások, felnőttek, kezdők és haladók részére

2,00 €/45 perces lekciók, 5 tagú csoportoknál
proamericana@proamericana.sk 

035/77 30 952, 0903 202 518

Nemzetközi Duna-túra (TID) - 60. évfolyam

Már a tengerig evezhetnek a vízi-turisták
nagyon kevesen tudják csak 
bevállalni, de azért akadnak 
ilyenek is. Sokkal tipikusabb, 
hogy a vízi-turisták csak a Duna 
néhány szakaszát evezik le, de 
minden évben egy másikat, így 
az évek során megismerhetik, 
megcsodálhatják az egész ha-
talmas folyamot. Egyébként a 
TID fő szakaszai a következők: 
Ingolstadt-Linz, Linz – Pozsony, 
Pozsony – Budapest, Budapest – 
Mohács, Mohács-Belgrád, Belg-
rád – Vidin, Vidin – Silistra, 
Silistra – Sf. Gheorghe. Menet 
közben tizenöt pihenőnap van 
beiktatva, amit városnézések, 
kultúrális események tesznek 
színessé. 

Komáromban július köze-
pén egy éjszakára táboroztak le 
a kajakosok és kenusok. A több 
mint száz tagú mezőnyt főleg a 
rendező Duna menti államok 
vízi- turistái alkották (német, 
osztrák, szlovák, magyar, szerb, 

horvát, bulgár, román), de szlo-
vén, cseh, svéd, svájci, angol, sőt 
amerikai és új-zélandi résztve-
vője is volt az idei Nemzetközi 
Duna-túrának. A mi komáromi 
vízi-turistáink ebben az évben 
a Mohács – Belgrád szakasz le-
evezését tűzték ki célul, és azt 
sikerrel teljesítették is.  Lapunk 
megjelenése idején már a romá-
niai szakasz végéhez, a célállo-
máshoz, Sf. Gheorghe-hez, és a 
Fekete tengerhez közelednek a 
túra legkitartóbb résztvevői.

Keresztényi Gábor

Vitorlás hajók versenye 
a Holt-Vág vizén

A Komáromi Strandröplabda 
Torna 19. évfolyama

Vígopera a Tiszti pavilonban
A Komáromi Kamarazenekar, a Komáromi Városi Művelő-

dési Központ és a Komáromi Művészeti Alapiskola augusztus 
30-án a Tiszti pavilon dísztermében két előadás keretében, 16.00 
és 19.00 órai kezdettel mutatja be Joseph Haydn: A patikus 
című vígoperát egy felvonásban, magyar nyelven. A főbb szere-
pekben Molnár Eriket (Sempronio), Pintér Lászlót (Mengone), 
Sashalmi Ágnest (Griletta), Deáky Dalmát (Volpino) láthatjuk. 
Közreműködik a Komáromi Kamarazenekar. Díszlet Toma Iza, 
karmester Medveczky Szabolcs. Az előadás rendezője Gyenes 
Ildikó. Belépőjegy ára 5 euro, amely elővételben megvásárolható 
a Komáromi Városi Művelődési Központ jegypénztárában. 

Beíratás a Komáromi Művészeti Alapiskolába
A Komáromi Művészeti Alapiskola beiratást tart

a zene, tánc és képzőművészeti szakra.
Időpont: szeptember 2-11,

naponta 14 és 17 óra között
az iskola Nyár utca 12-es szám 

alatti épületében.

Aranyérem 
a bajnokságon

A Denis Myšák, Vlček 
Erik, Tarr György, Linka Tibor 
összeállítású férfi kajaknégyes 
aranyérmet szerzett 1000 mé-
teren a milánói kajak-kenu vi-
lágbajnokságon. 

Újabb két helyet szereztek 
a szlovákiaiak a 2016-os riói 
olimpiára, amikor a K4 1000 
méterén elsőként haladtak át 
a célvonalon, megelőzve a ma-
gyarországi és a cseh csapatot.

A vasárnapi fináléban a cse-
hek négyese harmadikként ér-
tek célba, ezáltal Gelle Péter, aki 
nyolcadikként ért célba szom-
baton a K1-es futamon, szintén 
kvótát szerzett a jövő évi nyári 
olimpiai játékokra.



Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is! 
www.tvkomarno.sk, www.youtube.com/mstvkn, www.facebook.com
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Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

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)

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE 
KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

Hirdessen 
Ön is 

lapunk 
hasábjain!

Telefonszámunk: 
035 77 13 488

l Villanyszerelő. Tel.: 0908 
415 657.
l Kútfúrás. Tel.: 0908 179 
712.
l Festés, glettelés és ta-
pétázás. Minőség kedvező 
áron. Tel.: 0904 546 397.
l Eladó átalakított 3 szobás 
lakás a Bástya lakótelepen 
27 000 Euróért. Tel.: 0905 
315 092.
l Kertet vásárolnék. Tel.: 
0907 865 280.
l Eladó nagy, 3 szobás la-
kás, jó helyen, nyugodt kör-
nyezetben, azonnal beköl-
tözhető. Tel.: 0905 351 079.
l Eladó érdekes, felújított 
4 szobás lakás (100 m2) a 
Hajós üzletközponttal szem-
ben. Tel.: 0903 149 806.
l Eladó 1 szobás lakás nem 
felújított, plasztablakokkal, 
biztonsági ajtóval a 
Hviezdoslavov utcában 
(földszint). Tel.: 0908 767 
345.
l Eladó 50 l-es szőlőprés. 
Ár megegyezés szerint. Tel.: 
0907 405 982.
l Zálogház a Ferencesek 
utca 5. szám alatt, a Penita 
étterem mellett. Készpénz-
ért felvásárolunk régisé-
geket, aranyat, ezüstöt, 
műszaki cikkeket. Állandó 
ügyfeleinknek hűségkár-
tyát 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.

Apróhirdetés


