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Világbajnokainkat köszöntötték

A milánói világbajnokságon ezer méteren aranyérmet
szerzett kajaknégyes két komáromi tagját, Tarr Györgyöt
és Erik Vlčeket, Likér Péter
edzőt és Sóos Tibort, a hazai
kajak sport kiemelkedő egyéniségét köszöntötték a város
vezetői ezen a héten.
Mint ismert, a nagyszerű
sportolók újabb két helyet szereztek a 2016-os riói olimpiára, amikor elsőként haladtak át
a célvonalon, megelőzve a magyarországi és a cseh csapatot.
Megtiszteltetés, hogy ismét
bajnokokat
köszönthetünk,
mégpedig elsőként, hiszen a
világbajnok kajakosok első útja
ide, a hivatalba vezetett. Bár
megszokhattuk már, hogy Komárom szép eredményeket ér
el, de tudjuk, hogy milyen sokat
kell harcolni, küzdeni ezért.
Örvendetes, hogy a kiváló
menedzser, Sóos Tibor után egy
fiatal edző is bizonyítani tudott
csapatával, melynek két tagja
városunkbeli-hangzott el a találkozón. A városvezetők gratuláltak a riói repülőjegyhez, vagyis
az olimpiai kvótához. Sóos Ti-

Migránsokat fogtak el

Egy angol rendszámtáblájú
furgont állítottak meg a rendőrök szerdán kora reggel, hat
óra tájban az egykori komáromi határátkelőn. A járművezető okmányainak megvizsgálása
után – akiről kiderült, hogy egy
angol útlevéllel rendelkező iraki állampolgár – átvizsgálták az
autó ablak nélküli rakodóterét,
melyben mozgást észleltek. A
sofőr kiszállt az autóból és me-

Önkéntesek bevonásával újul meg
a Tengerész szobra

bor pedig úgy fogalmazott, nem
látott még ilyen fölényes győzelmet, s mint hallhattuk, Likér
Péter munka-és edzőstílusa kitűnő. A város vezetői további si-

kereket kívántak a világbajnokoknak, s mint mondták, a város
minden segítséget megad nekik
a jövőben. Tarr György és Erik
Vlček hamarosan Rióba utazik,

hogy megszemléljék a pályát, a
szállodát, vagyis hogy pontosan
megismerjék az ötkarikás játékok helyszínét.
-batta-

Komárom városa önkéntesek bevonásával, saját pénzügyi
forrásból újítja fel Komárom
egyik népszerű, ugyanakkor
elhanyagolt, s nagymértékben
megrongálódott köztéri szobrát, a M. R. Štefánik parkban.
A szobrot 1965 márciusában
leplezték le, azóta komolyabb felújításon nem esett át. A szobrot
körülölelő szökőkút már nem
működőképes, műszakilag elavult és megrongálódott, ráadásul az üres medence balesetveszélyes volt, hiszen a parkban játszó
gyermekek beleeshettek volna.
A szökőkút így konzerválva lesz
és adott esetben - amennyiben

Megújulnak a belvárosi parkok

Folyamatosan megújulnak
a belvárosi parkok; az új padok mellett a járdák és egyéb
építmények is szebb arculatot
kapnak. A város a költségeket
részben saját, részben szponzori támogatásokon keresztül
fedezi. Célunk egy rendezett,
egységes arculatot mutató komáromi belváros megteremtése.
Két nagyobb és három kisebb városi park is megújul
a közeljövőben. A folyamat a
Csokonai szobornál található
kis szigettel vette kezdetét, majd
a Lehár park következett. Komárom híres szülöttjének, Lehár Ferenc egykori szülőházának teret adó parkban nemcsak
a padok lettek kicserélve, de új
burkolatot kapott a járdafelület
is. A jelentősen megrongálódott márványlapok lecsiszolására is sor került. A zöld részek
rendbetétele mellett a Lehár
parkba egy QR-tábla is kikerült,
amely segítségével a látogatók
– okostelefonjaikat használva – három nyelven kaphatnak
részletes információkat Lehár
Ferencről.
A kisebb parkok közül megszépült a singellői, ahol a környék felújítása – hirdetőfelületek
javítása, buszmegálló átfestése –
mellett a közeljövőben új padok

nekülni próbált, ám a rendőrök
elfogták és a komáromi rendőrparancsnokságra szállították.
A 19 férfit és egy nőt, akik
irakinak mondták magukat,
átvizsgálták majd ezután az
érsekújvári
idegenrendészetre szállították több autóval. A
migránsok, akik vélhetően illegálisan lépték át a határt, azt
hitték, hogy már Ausztriában
vannak.

kerülnek kihelyezésre.
A nagyobb ligetek közül
először az Anglia park nyert el
új külsőt. Harminc pad került
kihelyezésre, de a régiek használható elemeit is újrahasznosítjuk a város más területein. Az itt
található járdák is megújulnak,
de más részek – lámpaoszlopok, elhanyagolt villanyórák – is
vonzóbb színt kapnak.
A közeljövőben a padokhoz
illő kukák is érkeznek. A felújítás
része a gyerekpark csinosítása
is, ahonnan a veszélyes betondarabok elszállításra kerülnek,
de képviselői kezdeményezésre,
a Komáromi Függetlenek Csoportjának javaslatára az ott található kis házikó is felújításra
kerül. A régi, rossz minőségű
toalettet eltávolítják, a házikóba
kerül két új mellékhelység, továbbá egy pelenkázó, s egy büfé
kialakítására is lesz lehetőség.
Szeptemberben megkezdődött a felújítás a Štefánik parkban is. Elsőként a Matica-ház
előtti betonfal rendbehozatala
történt meg, melynek a tetejére
padok kerültek. Emellett a szobor körüli megrongálódott köveket is kijavítottuk.
A parkban az összes padot
lecseréljük, csupán a félreeső
helyeken lévők helyére nem kerülnek újak, mivel azok gyakran

rendbontások és a rendetlenség
fészkei voltak. A padok a járdára
kerülnek, így stabilabbak lesznek, takarításuk is könnyebbé
válik, és nedves időben sem kell
senkinek sárba lépnie.
„A belváros Komárom tükre,
mely valamennyiünkről hű képet
alkot” – fogalmazott Stubendek
László, polgármester. „A rendezett városkép megléte szükséges
előfeltétel a lakosok kényelmes
életéhez, de a turizmus fellendülésének is nélkülözhetetlen alapköve. Ezért is tartjuk fontosnak
parkjaink méltatlan állapotának
felszámolását, a felújítási munkák mihamarabbi megvalósítását. Természetesen Komárom
más részein is zajlanak munkák,
s folyamatosan történik a kukatárolók, játszóterek felújítása is.”
Hosszú idő után a szökőkutak lehangoló állapotában
is változás áll be. A központi
szökőkút a Štefánik parkban
felújításra kerül, a kisebb – a
tengerész-szobor előtti – más
funkciót kap. Szakmai javaslat
alapján e szökőkút már nem
javítható, csak a teljes átépítéssel lenne újraéleszthető, így a
szakvélemény annak időszakos betemetését javasolja. Jelen
formájában a kút medre balesetveszélyes volt, az időnként
felgyülemlő esővizet többször

el kellett távolítani, ezért most
ideiglenesen egy virágágyás kerül a helyére. A szökőkút a későbbiekben – a szakvélemény
szerint 20 ezer eurót meghaladó
összeggel – újraépíthető.
A padok költségeinek nagyobb részét a város fedezte, de
szponzori segítségnek – Kuchár
Miloš – SOHO Tower – köszönhetően sikerült a kisebb parkokat is bevonni a felújítási folyamatba.
„A közbeszerzés során a városi hivatal a tervezett árat közel
30 százalékkal tudta lenyomni,
ráadásul az is örvendetes hír,
hogy egy komáromi cég a beszál-

lító. A régi padok használható részeit átfestik és újrahasznosítják,
így a város többi részére is jótékony hatással van a kezdeményezés. Lakossági kérésre már több
helyen kerülhettek ki padok, és
több helyen ennek köszönhetően
valósult meg a javítás” – fejtette
ki Keszegh Béla alpolgármester. Hozzátette, hogy „bár sajnos
számtalan dolog elhanyagolt és
elfogadhatatlan állapotban van
a városban, de közhasznú munkások bevonásával fokozatosan
megvalósulhatnak a felújítások.
Életkörnyezetünk javítása a városvezetés egyik kiemelten fontos
célja.”

az erre szükséges pénzösszeg
rendelkezésre áll majd - visszaállítható eredeti, működőképes
állapotába. Azonban jelenleg
arra van pénzügyi keret, hogy
a mellette található nagyobb
szökőkút felújításra kerüljön. A
döntést az illetékes szakember
véleménye is indokolttá tette.
A szökőkút medencéjét az önkéntesek betemették termőfölddel,
így az emlékmű talapzata körül
rendezett virágágyások lesznek.
Maga a szobor és a talapzat is
megújult külsőt kap Csütörtöki
András restaurátor jóvoltából.
A projekt kezdeményezőinek célja az is, hogy az
önkéntes munka fontosságára felhívják a figyelmet. Kiss
Réka, a Komáromi Önkéntesek
Csoportjának
főkoordinátora
felajánlotta a segítségét a szervezésben és a kivitelezésben is.
Mindenkit szeretettel várnak a
szervezők szeptember 12-én,
szombaton, 9:00-kor, az M. R.
Štefánik parkban, a Tengerész
szobránál, hogy a civil erő és a
városi hivatal között köttetett
együttműködés erejével varázsolják újjá ezt a fontos emlékhelyet!
A szervezők frissítőről gondoskodnak, ugyanakkor mindenkit arra kérnek, aki tud, hozzon magával lapátot, gereblyét,
ásót, seprűt, ugyanis a szerszámok csak limitált mennyiségben
állnak rendelkezésre. A gyermekeknek felügyeletet biztosítanak
a szervezők.
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Minden kedden és pénteken várja Önt a várpiac

A közelmúltban már több
alkalommal is tájékoztattuk
a polgárokat arról, hogy a városi rendőrség épülete mögött
városi piac létesült. Igaz, a felfutási folyamat időbe telt, de a
komáromiak vélhetően szívesen látogatják majd, s vásárolnak itt gyümölcsöt-zöldséget,
házi készítésű termékeket.
Nagy Tamás: – A piac nehézkesen épült ki, hiszen az udvar
eléggé elhanyagolt állapotban
volt. Először a fát, a fahulladékot
és különféle bokrokat kellett elAz idei tanévkezdésen 575 kezdte meg; a tanévnyitón pe- távolítani. Majd később jött egy
diák sorakozott fel a komá- dagógus társainak, a szülőknek másik probléma: a szovjet hadromi Selye János Gimnázium és a diákoknak is tolmácsolta
ünnepélyes
tanévnyitóján, az augusztus 29-én Gútán, a
hogy megkezdje vagy folytassa Szlovákiai Magyar Iskolák Ornyolcosztályos, ill. középisko- szágos Tanévnyitó Ünnepségén
Ellenőrző napot tartottak
lai tanulmányait, megfogad- elhangzott „Üzenet a magyar
augusztus 26-án a komáromi
va Seneca mondását: Nem az iskolákba” című felhívást.
Újvár területén található óriáiskolának, hanem az életnek
Ezt követően Andruskó
si kiterjedésű, volt kaszárnyatanulunk.
Imre igazgató tanévnyitó beépület tetőszerkezetének felA keresztény magyarság széde következett. Bemutatta
újítása kapcsán. A helyszínen
történelmének 1020. tanévnyi- iskolánk új tanárait, amerikai
gőzerővel folyt a munka.
tóján külön nagy szeretettel üd- lektorunkat és az osztályfőnöAz épület hét részéből haton
vözöltük 100 ifjú elsősünket és köket. Gratulált az elmúlt tanévdolgoztak a szakemberek. A velegfiatalabbjainkat, a 28 prímós ben nyújtott teljesítményekhez,
szélyes hulladéknak minősülő,
kisdiákunkat. A Szlovák Köztár- külön kiemelve Bugár Dávid
azbeszttartalmú palaborítást saság és az Európa Unió elhang- eredményét, aki a Nemzetközi
az utolsó épületrész kivételével,
zott himnusza után iskolánk két Diákolimpián Indiában bronz
ahol még aznap is dolgoztak a
diákja egy rövid műsorral lépett érmet szerzett. Továbbá gratufel. Tavaly hagyományteremtő lált Elek Fanni Máriának, aki az
szándékkal már több ünnepi al- országos német nyelvű olimpikalommal is elhangzott A csitári án háromhetes tanulmányi utat
A napokban elkezdődtek
hegyek alatt kezdetű népdal, nyert Németországba.
mely a felvidéki magyarság himA tanévnyitók és tanévzárók a felújítási munkák a Polgár
nuszaként is ismert. Ezt a dalt kedves – és nagyon várt! – pil- utcában. Az egész útszakasz új
a tanévnyitón a IV. D-s Fábik lanata a szerencsetorták kisor- burkolatot kap, de a parkolóFlóra előadásában hallhattuk, solása. Egy tortát „önkéntesen” helyek is megújulnak.
Az idei költségvetésben is
utána Szebellai Dániel III. D-s legkisebbjeinknek adtunk, s a
diákunk szavalata következett.
másik két szerencsetortát Édes szerepelt az a tétel, melynek célIdén is köszöntöttük ven- Erzsébet, ill. Fonód Tibor igaz- ja összefüggő útszakaszok teljes
dégeinket: Dr. Bastrnák Tibort gatóhelyettesek sorsolták ki. javítása. Tavaly a Petőfi utca kaés Vörös Pétert, régiónk par- Fortuna istenasszonya szeptem- pott új burkolatot, idén a képvilamenti képviselőit, dr. Juhász ber 2-án nyolcosztályosainknak selők döntése alapján a Hetes laGyörgyöt, a Selye János Egye- kedvezett, hiszen a két szeren- kótelepen található Polgár utca
tem rektorhelyettesét, Jókai csés osztály a szekundó és a javítására kerül sor. A közel 250
méter hosszú és 6,5 méter széles
Tibort, az SZMPSZ elnökét terció lett.
és az iskolánk mellett működő
A 2015/16-os tanév ünne- szakaszon az utak, és a szomKirály Püspök Alapítvány kurá- pélyes megnyitója a Szózattal szédos parkolóhelyek is része a
torát, Szabó Árpád mérnököt. zárult. A primo és az első évfo- munkának.
A városi hivatal hét céget
Dr. Bastrnák Tibor köszöntő lyam tanulóit biztosítottuk, hogy
szavai után dr. Juhász György ők másnap még nem tanulnak szólított meg a közbeszerzésen,
rektorhelyettes szólt a diákok- (tankönyveket vesznek át, meg- de a lehetőség a kereskedelmi
hoz, elsősorban a végzősökhöz ismerkednek az iskolával, elő– hangsúlyozva a továbbtanulás adásokat hallgatnak meg), ám
fontosságát és lehetőségeit.
a többi osztályban szeptember
A Komáromi Művészeti
Dr. Kalácska József, isko- 3-án megkezdődött az órarend
lánk nyugalmazott matematika- szerinti tanítás – 33 iskolai hét Alapiskola szeretettel várja
tanára, ebben a tanévben óraadó és kb. 190 tanítási nap vár a ta- az intézmény valamely szakára beiratkozni vágyókat, a
tanárként dolgozik. A Felvidéki nulni vágyó ifjúságra.
gyermekeket, fiatalokat és felMagyar Pedagógus Díjjal kitüntetett tanár úr 45. tanévét
Spátay Adriana nőtteket egyaránt. A beiratás
szeptember 11-ig tart, délután
öt óráig, az iskola Nyár
Himnusz – festménykiállítás a Csemadokban kettőtől
utcai épületében.
A Komáromi Protestáns Nőegylet, a Muravidék Baráti
František Petr, igazgató: –
Kör Kulturális Egyesület és a Csemadok Komáromi Városi
A Komáromi Művészeti AlapisSzervezete tisztelettel vár minden érdeklődőt szeptember 19kolában három szakon zajlik az
én 17 órára a Csemadok Kossuth téri galériájába Orgoványi
oktatás, mégpedig zene, tánc és
Anikó Himnusz című festménykiállítására.
képzőművészet szakon. A zeneKöszöntőt mond Stubendek László polgármester.
oktatás során nagyon sok hangOrgoványi Anikó elszavalja a Hmnuszt. Közreműködik: Feszer és természetesen jól képzett
kete Éva zenetanár zongorán és Fekete Vince zenetanár heoktatók várják az érdeklődőket.
gedűn. A tárlat október 3-ig tekinthető meg.
Iskolánk a Nyár utca 12-es szám
alatt található, ahol lehetőség
Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft. van individuálisan vagy pedig
Ügyvezető igazgató: Pék Zoltán. Szerkeszcsoportokban tanulni.
tőség: ifj. Batta György főszerkesztő, Ľubica Balková szerkesztő,
Hangszeren természetesen
Czékus Péter webmester, Šebedovská Iveta szerkesztőségi titkár.
egyéni
oktatás folyik, az elmélet
Gazdasági ügyek: Deminger Gita. Székhely: Klapka Gy. tér 1., 945
01 Komárom. Levélcím: Tiszti pavilon, Pf. 136, 945 01 Komárno. oktatása pedig csoportokban.
Tel.: 77 13 488, fax: 77 13 489. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem Igyekszünk előzékenyek lenni a
küldünk vissza. ISSN 1339-8636. Nyilvántartási szám: EV 4572/12. legkisebb diákjainkkal, a gyerIČO: 36522309. Nyomja a Petit Press. E-mail: kl@komarno.sk. mekekkel, ezért valamennyi
Web: www.tvkomarno.sk
komáromi alapiskolában van kiA Nyitrai Kerületi Önkormányzat, a Duna Menti Múzeum,
a városi művelődési központ és a Helios Fotoklub tisztelettel meghívják Önt Nagy Tivadar 60. születésnapja alkalmából
rendezendő jubileumi kiállítás ünnepélyes megnyitójára, szeptember 11-én, pénteken 17 órakor a múzeum Zichy palotabeli
kiállítótermébe. A kiállítást megnyitja: Eifert János budapeasti
fotoművész és Dr. Gaál Ida művészettörténész. Közreműködik:
Radványi Balázs-gitár, ének, a kaláka Együttes Kossuth-díjas
előadóművésze, Boráros Imre-Kossuth-díjas színművész. A tárlat október 23-ig tekinthető meg.

Non scholae, sed vitae discimus

sereg után ittmaradt szennyezett
föld alatti víz. Ez is megterhelte
a költségvetésünket és lassította
a várpiac kialakításának folyamatát. De mint látható, sikerült
megoldani a gondokat és ezek az
itt látható vezetékek is eltűnnek
hamarosan.
Most már tehát elmondható, hogy felkészültünk a piac
üzemeltetésére, van bekötő út,
parkoló is, így hát a termékeit
árusító piacos az asztala közelében parkol, kipakolhatja áruját.
A piactér egy része fedett, 85
árus asztal van, illetve két rögzített fabódé. Az egyikben a ter-

vek szerint egy pék árulja majd
portékáját, a másikban büfé lesz.
Csapolt üdítők, lángos és egyebek. S persze, ha lesz rá igény,
több ilyen bódéról is gondoskodunk, kapcsolatban állunk ezek
készítőjével.
Jelenleg kedden és pénteken lesz itt klasszikus piac.
Szeretnénk, ha a vásárlók pénteken délután tudnák megvenni
mindazt, amit szombatonként
szoktak, s így az egész hétvége
szabaddá válhatna. Vasárnaponként a börze zajlik itt, amely
iránt egyre nagyobb az érdeklődés, egy dunaszerdahelyi vál-

lalkozóval is együttműködünk,
s igencsak gyümölcsöző a kapcsolat. Egyre többen jönnek, hiszen elmúlt már a trópusi hőség,
sokan jönnek vasárnaponként.
Minden hónap első vasárnapján
kisállatbörze is várja majd az érdeklődőket.
Ellátogattunk a 35 kilométerre fekvő Kisbérre is, megnéztük, hogyan működik az ottani
állatbörze, s megkérdeztük az
ottani árusokat, eljönnének-e
ide is. Szeretnének, hajlandóak, de ehhez még néhány adminisztratív lépésre is szükség
van.

Folytatódik a kaszárnyaépület tetőfelújítása
szakszerű és biztonságos eltávolítást végző szakemberek - már
teljesen eltávolították, úgyhogy
több szakaszon javában zajlik
a használhatatlan gerendák eltávolítása és az új tetőszerkezet
felhelyezése és összeszerelése.
A munkálatokat mintegy
kilencven szakmunkás végzi öt
daru segítségével. A tetőszerkezet fa részen túl felújítják a kéményeket és a tetőpárkányokat
is, melyeket sok esetben teljesen

vissza kell bontaniuk és újból
falazniuk. Az ellenőrzésen részt
vett minden illetékes szerv képviselője, a tervező, a kivitelező,
az ellenőrző, a megrendelő és a
műemlékvédelemi hatóság.
A kivitelező cég ügyvezető
igazgatója, Simon Péter kérdésünkre elmondta, hogy pénzügyi és ügymeneti szempontból is tartani tudják a tervet és
az aláírt kivitelezési szerződés
értelmében képesek lesznek a

munkálatokat a megszabott időhatáron belül elvégezni. Beleértve az esetleges kedvezőtlen időjárás miatti eseti csúszásokat is.
Tehát, ha minden jól megy, köszönhetően az uniós támogatásnak és az érintett intézmények
és szervek összefogásának novemberig az épületet új tetőszerkezet díszíti majd, ami biztosítja
az épület állagának megőrzését
több évtizeden keresztül.

Megkezdődött a Polgár utca felújítása
közlönyben is nyilvánosságra
került. Az árajánlatok érkezése után elektronikus aukció is
lezajlott, ahol tovább csökkent
a kivitelezés összege. A végeredmény szerint a komáromi
Korekt kft. a kivitelezője a munkálatoknak 178 300 eurós (áfával) összegben.
A szerződés aláírása után
szeptember elején kezdődött el
a munka, a nyertes cégnek 30
napja van a munkálatok befejezésére, azaz szeptember végéig
zajlik a munka. Az arra közlekedők ebben az időszakban részleges lezárásokra számíthatnak,
de teljes útzárra nem kerül sor.
A projekt része az ott található
114 parkolóhely felújítása, ame-

A zeneiskola várja a jelentkezőket

helyezett részlegünk, hogy a kicsiknek ne kelljen idejönniük és
a szülőket se terheljük: ehelyett
pedagógusaink látogatják meg
őket az adott iskolákban.
A képzőművészet oktatása a Jókai utca 9-es szám alatti
épületben folyik, mégpedig csoportokban, s most megint csak
megismétlem magam: itt is kitűnő oktatóink vannak.
A táncoktatás pedig szintén
az összes városunkbeli iskolában működik, vagyis a Rozmaring, az Eötvös, a Komensky
utcai oktatási intézményekben.
Nagyon szép, komoly sikereket értek el. a tavalyi tanévben
például az Európa bajnokságon
elsők, illetve harmadikok lettek.
Rendszeresen részt vesznek a
hazai bajnokságokon is, melyeken szintúgy bizonyítanak.
Jöjjenek hát el a művészeti
alapiskola Nyár utcai épületébe
és írassák be be gyermeküket
szeptember 11-ig, a megadott
időpontokban.
-ci-

lyek térköves borítást kapnak.
A képviselők nem csak az utca
kiválasztásáról szavaztak, de
lehetőségük volt a munka megkezdése előtt a terveket véleményezni.
„Komárom területén 105
kilométernyi útszakasz és 60 kilométernyi járda tartozik a helyi
önkormányzathoz,
amelynek
sajnos jelentős része rossz állapotban van. Ezért is fontosak az
ilyen fejlesztések, amelyek nem

csupán a foltozásra korlátozódnak, hanem átfogó javításban
gondolkodnak. Az anyagi források viszont szűkösek ahhoz, hogy
utolérjük magunkat, így más
pénzügyi megoldások előkészületei is zajlanak, amiről természetesen a képviselők dönthetnek.
Célunk, hogy nagyobb ütemben
beinduljon az utak felújítása” mondta Stubendek László polgármester.

Új kiállítás nyílt a Limes Galériában
A Limes Galéria tisztelettel vár minden érdeklődőt az
EKF 2013 Kassa kiemelt egyénisége, Oelschlager-Őry építész
kiállításának megtekintésére. Látogatási idő: hétfőtől péntekig, 9 és 17 óra között. A tárlat kurátorai: Priatková Adriana
és Pásztor Péter, a Kassai Műszaki Egyetem munkatársai.

A jó idő is segítette
az új komáromi fesztivált

Első alkalommal rendezték
meg a két Komárom összetartozását szimbolizáló fesztivált,
ahol kizárólag helyi előadók
léptek fel.
Gyurász Ildikó énekesnő,
dalkörök, és fiatal táncosok fellépésével kezdődött pénteken délután az első Erzsébet híd Fesztivál Észak-Komáromban, Szent
István szobrától nem messze. A
fesztivál különlegessége, hogy
két napon át kizárólag észak- és
dél-komáromi előadók szórakoztatták a közönséget.
A rendezvénynek az időjárás is kedvezett, így sokan látogattak el a fesztiválra – egyesek
komáromi kedvenceikre voltak
kíváncsiak, mások csak arra
járva maradtak egy-két fellépő
műsorára. A fesztivál lényege a
két Komárom összetartozásának, kulturális gazdagságának

és sokszínűségének hangsúlyozása volt. Pénteken a tánc mellett a klasszikus zeneműfajoké
és a rocké volt a főszerep, míg
szombaton inkább a könnyedebb műfajok, a rap, a pop, vagy
épp a musical szerelmeseinek
kedveztek a szervezők.
A fesztivált a dél-komáromi Endresz Csoport, valamint
az észak-komáromi Csemadok
szervezte meg a két város polgármestereinek
védnöksége
mellett. A két nap alatt csaknem
30 magyar és szlovák fellépő
került a színpadra – mint megtudtuk, még ennél is többen
jelentkeztek, de sokakat el kellett utasítaniuk a szervezőknek,
hiszen a fesztivál kizárólag a komáromi előadóknak akart teret
nyújtani.
-áa-

3

2015. szeptember 9.

Évadnyitó a Komáromi Jókai Színházban

A komáromi Jókai Színház
társulata megkezdte a teátrum
a 63. évadát, melyben hét új
produkciót – öt felnőtt- és két
gyermekelőadást – kínál a közönségnek.
Az első bemutatót, A kassai
polgárokat, a kassai Thália hozza októberben. Majd következik
Tauno Yliruusi Börtönkarrierje,
Nagy Ignác-Parti Nagy Lajos
Tisztújítása, Millertől Az ügynök halála, és a Frayn-MohácsiMohácsi szerzőtrió Veszett fejszéje.
Tóth Tibor, színházigazgató: – Következő évadunk a
szabadság és tisztesség jegyében,

szabadságkeresés, a szabadság
értelmezésének jegyében zajlik.
Mit jelent a szabadság? Az anyagi szabadság mindenféleképpen
szabadságot ad-e az embernek?
A politikai hatalom szabadságot
ad-e? Ezeket a témákat szeretnénk körbejárni.
A népszínház jellegét továbbra is megtartó komáromi
teátrum egyre nyitottabbá válik
– az új évadban is folytatni kívánja népszerűsítő és népszerű
rendezvényeit, és újakat is létrehoz.
Fabó Mária, marketingvezető: – Havi szinten az Európa
Udvarban színészbeszélgetése-

ket fogunk tartani. Ezen kívül
fókuszálnánk a kisgyermekes
szülőkre: az annyit jelent, hogy
megpróbálnánk délutáni matiné-előadásokat tartani úgy, hogy
ezeket a fiatal mamákat szólítanánk meg, vagy fiatalokat, és
közben játszóházat tervezünk
magában a színházban. Tehát
megpróbáljuk őket is egy kicsit
megközelíteni, akik bizony ritkábban és nehezebben tudnak
otthonról elszabadulni.
Az évadnyitó társulati ülés
napján megkezdődtek az első
mesebemutató próbái. Misi
Mókus kalandjait Pille Tamás
rendezi.

Pille Tamás, rendező: –
Megpróbálom, hogy olyan előadást csináljunk, ami hagyományteremtő, ami klasszikus,
ami nem akar többet mutatni
magából, mint amennyi, és ami
örök témát boncolgat, mint a
másság elfogadásának a témakörét. Egy gyerekelőadásnak az is
a feladata, hogy szórakoztasson,
neveljen, hogy tanítson, hogy elgondolkodtasson. Én megpróbálom ezekben a mesékben, amiket
én itt csinálok, és ebben a mesében ugyanígy ezt végigvinni.
A színház vadonatúj gyermekelőadását októberben láthatja az ifjú közönség.

Komárom városa pályázatot hirdet
a főosztályvezetői posztokra

Komárom Város a közérdekben végzett munkáról
szóló többször módosított 552/2003 sz. törvény 5. § hatályos rendeleteinek értelmében, valamint Komárom
város Munkarendjének 2004.4.1-én keltezett 3 §-a valamint Komárom város Munkarendjének 2011 6.15-én
keltezett módosításának 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 főosztály vezetői posztja betöltésére. A pályázati kiírások
teljes terdelmében a www.tvkomarno.sk weboldalon
olvashatóak.

A Selye János Gimnázium diákjai Székelyföldön jártak Városunk iskolái
A Rákóczi Szövetségnek élveztük. Megírtuk a saját törtéfelkészültek az új tanévre

köszönhetően többi iskola
diákjaival együtt mi, a Selye
János Gimnázium tanulói is
részt vehettünk a székelyföldi
ivói Erzsébet Táborban július
18. és 24. között. Szombaton
indultunk autóbusszal Komáromból. Mivel mi szállhattunk
fel elsőként, elfoglaltuk a leghátsó üléseket, s rövidesen kiderült, hol van a busz vidám
oldala.
A tábor helyszínére másnap,
vasárnap délben érkeztünk meg
16 óra kimerítő utazás után. De
megérte: a tábor épülete egy
domb tetejéről nézett le a tájra, szép és tágas volt. Minden
szobában nyolc személy fért
el. Miután mindenki sikeresen
elfoglalta a szobáját és megebédeltünk, kaptunk egy kicsi pihenőt. Az első nap programja nem
volt annyira kötött, aki akart, az
kézműveskedhetett, de akadt
olyan, aki egész délután aludt.
Az esti ismerkedést követően
pedig mindenki fáradtan tért
vissza a saját szobájába.
Hétfőn reggeli után indultunk a közeli vadasparkba. Pár
perces séta után a bejáratnál
Bambi, egy őzike fogadott minket, aki végig is kísért a sétánkon. Délután ügyességi versenyek voltak, volt lehetőségünk
barátkozni a többi táborlakóval.
Este pedig mindenki kimulathatta magát a táncházban.
A harmadik nap kirándultunk. Buszra ültünk, elmentünk
a szentegyházai múzeumba és a
környék ismert fürdőjébe. Estére fáradtan tértünk vissza, mikor azt a feladatot kaptuk, hogy
írjunk tábordalt vagy mesét. A
mi csapatunk mesét írt. Díjat
nem kaptunk érte, de mi nagyon

netünket, melyben Elek tanár úr
vállalta a medve szerepét, s beleszőttük történetünkbe a Likas
kő mondáját is.
Az utolsó előtti nap került
megrendezésre a Tábori Olimpia. Volt kötélhúzás, kislabdadobás, teke, ugrálókötél akadályverseny, de a legérdekesebb része
mindenki számára bizonyára az
íjászat volt, amit sokan először
próbáltunk ki. Az olimpián a
csapatunk szerintem nagyon jól
szerepelt, ugyanis ezüstérmesek
lettünk. Délután meghódítottuk
Székelyföld legmagasabb hegycsúcsát, a Madarasi-Hargitát.
A kilátásért megérte minden
fáradság. Aznap estefelé pihenésként székely meséket hallgattunk egy színésztől. A meséket
követően este tízkor kezdődött
a bátorságpróba. A csak lányokból és Elek tanár úrból álló
csapatunk minden nehézséggel
sikeresen megbirkózott (annyira sikítottunk a félelemtől, hogy
elijesztettük a környék rémeit),
és sikeresen túléltük az estét.
Végül az utolsó napon Szent
Erzsébetről tanultunk, később
rövid vetélkedő során be is bizonyítottuk, hogy figyeltünk.
Ez alatt a csapatunkból két ember plakát formájában készített
üzenetet a jövőnek. Ebéd után a
Ki mit tud?-on láthattunk több
táncot, hallhattunk népdalokat és megismerhettük mások
iskoláját, városát prezentáció
formájában. Ez után már csak
a táborzáró maradt, ahol kihirdették a különböző versenyek
győzteseit.
A búcsúesten meggyújtották colhattunk kedvünkre a diszkóa hatalmas tábortüzet, melynél ban. Pontban éjfélkor indult a
körbeülve énekelgettünk. Éjfélig buszunk haza.
pedig az épület földszintjén tánBár az úton volt pár nehéz-

ség, de mindenki sikeresen hazaért. A táborban sok új élmén�nyel gazdagodtunk, új barátokat
szereztünk és sokat nevettünk.

A benei óvoda családias környezetben várja a gyerekeket

A benei óvoda városunk
egyik legrégebbi magyar tannyelvű óvodája, mely családias
környezetben fogadja a gyermekeket Komárom külvárosában. 2 csoporttal – Lepke (kis
csoport) és Katica (nagy csoport) - működik. A gyerekek
életkoruknak, fejlettségüknek
megfelelően látogatják e csoportokat. Róluk 4 óvónő és 2
óvodai alkalmazott gondoskodik. A 2015/16-os tanévben 30
gyermek látogatja az óvodát.

Az utóbbi időben minden
óvoda igyekszik kialakítani saját
arculatát, ami megkülönbözteti
a többitől, így mi is felmértük
óvodánk pozitívumait s azokat
a területeket, ahol hiányosságok mutatkoznak. Az óvodára adottságait tekintve – mindig is
a családias nevelés volt a jellemző. Ezt a hagyományt folytatjuk
napjainkban is, eleget téve a 21.
század és a szülők elvárásainak.
A tanév során minden jelentős
ünneppel és az azokkal kapcso-

latos hagyományokkal megismerkedünk (Töklámpás-nap,
Karácsony és Húsvét, adventi és húsvéti játszóház, Farsang, az
1848/49-es forradalom és szabadságharc március 15-i megünneplése, Anyák napja, Gyermeknap, Ballagás) gyakorlatban
és elméletben egyaránt. Iskola-,
könyvtár- és színház látogatás
szintén szerepel a programjaink
között, az 1 hetes úszótanfolyam, valamint az évente megrendezésre kerülő Oviolimpia

állandó résztvevői vagyunk.
Igény szerint szlovák és angol
nyelv oktatására is lehetőség van
intézményünkben.
Meggyőződésünk, hogy a
korai fejlődés tudatos támogatása nagyon fontos, ehhez lehetőségeinkhez mérten biztosítjuk
a szükséges feltételeket. Nevelési programunk fő célkitűzése,
hogy a gyerekek kudarc nélkül,
sok új ismerettel, nemzettudatban gazdagodva indulhassanak
az iskolába.
Maráz Mónika

A komáromi iskolákban a
vakáció alatt is zajlott az élet.
Sok helyen azon dolgoztak,
hogy az intézmények gond nélkül megnyithassák kapuikat a
tanév kezdetén. Weszelovszky
Gábor, az oktatási főosztály
vezetője:
– A nyári szünet idején
minden munkát elvégeztünk,
amely a gondtalan tanévkezdéshez szükséges volt, azaz, hogy az
új iskolaév akadálytalanul beindulhasson. Ilyen munkálatok
voltak például: új padlózat lefektetése, festés, az iskolapadok
felújítása és újak beszerzése, de
a sort még folytathatnám.
Az idén egyébként semmilyen rendkívüli esemény nem
volt. Egy munka van csupán,
melyet nem végeztünk el, hanem most állunk neki és szeptemberben fejezzük be, ez pedig
a Rozmaring Utcai Alapiskola
által megnyert projekttel kapcsolatos. Az intézmény pénzt
nyert akadálymentesítésre. A
kérvényező Komárom város
volt, ám a projekt elkészítését és
minden ezzel kapcsolatos munkát az iskola végezte el.
A tanévre való felkészülés
része volt az igazgatókkal folytatott megbeszélés is. Erre augusztus 26-án került sor, s ezen részletesen megvitattuk, mennyire
felkészültek az iskolák, s milyen
gondok adódhatnak a tanév elején. A tankönyvek problematikája széleskörű, mégpedig két
szempontból is. Ami az oktatási
minisztérium által biztosított
tankönyveket illeti, ezek időben
megérkeztek a szlovákiai iskolákba, itt tehát nem valószínű,
hogy gondok lesznek. Ám sajnos, a magyar oktatási nyelvű
iskolákban vannak problémák.
Az első osztályok, első évfolyamokat ezek nem érintik.
Vannak gondok a munkafüzetekkel, de ezeket folyamatosan, menet közben megoldjuk. Van viszont egy újdonság,
melyet az oktatási minisztérium
vezetett be. Még júniusban megkaptuk a tankönyvek beszerzésére szolgáló pénzeszközöket, s
mi ezeket el is küldtük az alapiskoláknak, melyek elektronikus
közbeszerzés útján gondoskodtak a szükséges tankönyvekről.
- Az idei tanévben változott a diákok száma?

- Engedje meg, hogy a számokat összehasonlítsam a tavalyi adatokkal, bár úgy vélem,
pontos számadatokat szeptember 15-e után tudnék mondani.
Egyelőre arról számolhatok be,
hogy enyhe növekedés történt,
hét tanulóval több van idén az
iskolákban, mint tavaly.
Gyakori téma volt a sajtóban az, hogy a tanárokkal csak
június végéig kötnek szerződést, akik a fennmaradó időre
a munkaügyi hivatalban jelentkeznek,
munkanélküliként.
Komáromban mi a helyzet?
– Azok a szerződések, melyek a törvény életbelépését
megelőzően születtek meg, még
június 30-ig voltak elkészítve.
De azok a szerződések, melyek
már a jogszabály elfogadása után
köttettek, már augusztus végéig
szólnak. Az alapiskolás pedagógusok ilyen jellegű problémákkal még nem fordultak hozzám,
a kérdést a saját szakszervezeteikkel igyekeznek megoldani. Az
alapiskolák melletti szakszervezetek és az iskolai étkezdék
közti együttműködés gyakori és
rendszeres.
- Van-e elegendő hely az
óvodákban, vagy pedig növelni kell számukat?
– Ez egy eléggé specifikus
kérdés. Amikor azt mondtam, van kellő kapacitás, igazat
mondtam, hiszen Komárom
azon kevés városok egyike, ahol
ezidáig még egyetlen gyermeket
sem kellett elutasítani. Nem állítom, hogy minden gyermek oda
járhat, ahová a szülei szeretnék
beiratni, de biztosítani tudunk
mindenkinek helyet.
A férőhelyek tekintetében a
felső sávban vagyunk, ami azt
jelenti, hogy mindent megtettünk a kapacitás, a férőhelyek
bővítése érdekében. A város ismételten részt kért az oktatási
minisztériumtól abból a pénzcsomagból, amely ezt a célt
szolgálja. A város a Béke Utcai
Óvoda padlásának, tetőterének
a bővítésére igényelt pénzügyi
támogatást. Ami pedig a másik kérdést illeti, vagyis hogy
hogyan állunk a gyermeklétszámmal. Elmondhatom, hogy
az utóbbi években kiegyensúlyozott a helyzet. Vannak ugyan
eltérések, de kilengésekről nem
beszélhetünk.
-ta-
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Útlezárás a Polgár utcában!

A Polgár utca felújítása miatt a forgalom az építkezési munkálatok ideje alatt, azaz 2015. szeptember 8-tól 2015. október 8-ig
teljesen, illetve részlegesen le lesz zárva! Megkérjük a személygépkocsi tulajdonosokat, hogy az munkálatok ideje alatt az építkezés akadálymentes lebonyolítása miatt ne parkoljanak a Polgár utcán sem az úttesten, sem a parkolókban. A korlátozások
ideiglenes közlekedési jelzésekkel lesznek kijelölve!

III. Belatti Kupa – nemzetközi röplabda torna

Komáromi úszósikerek Párkányban

Augusztus végén Párkányban került megrendezésre a
37. Párkányi Százasok elnevezésű nemzetközi úszóverseny,
ahol összesen 53 csapat (cseh,
magyar, szerb és szlovák) 459
versenyzője mérte össze úszástudását a nyári pihenőidőszak
után.
A komáromi versenyzők
nem felejtettek el úszni a nyári
szünetben, összesen 22 érmet
érdemeltek ki, 9 aranyat, 8 ezüstöt és 5 bronzot:
Aranyérmesek: Fenyvesi
Botond (2003) 100 m mellúszás; Dikácz Bence (2004)
100 m mellúszás; Bielik Kevin
(2002) 100 m mellúszás, 100 m
hátúszás, 100 m pillangóúszás és
100 m gyorsúszás; Rózsavölgyi

Donát (2006) 50 m mellúszás
és 50 m pillangóúszás; Máté
Eszter (2004) 100 m gyorsúszás
Ezüstérmesek: Szabó Dávid
(2004) 100 m mellúszás; Máté
Eszter (2004) 100 m mellúszás
és 100 m pillangóúszás; Bartalos
Áron (2007) 50 m mellúszás
és 50 m gyorsúszás; Dikácz
Bence (2004) 100 m hátúszás és 100 m pillangóúszás
Rózsavölgyi Donát (2006) 50 m
gyorsúszás
Bronzérmesek: Bielik Dárius (2007) 50 m mellúszás; Fenyvesi Botond (2003) 100 m hátúszás; Bartalos Áron (2007) 50
m pillangó; Zseni Dóra (2007)
50 m gyorsúszás; Takács Fábió
(2004) 100 m pillangóúszás
-ra-

Apróhirdetés

l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415
657.
l Kútfúrás. Tel.: 0908/179 712.
l Festés, glettelés és tapétázás.
Minőség kedvező áron. Tel.:
0904/546 397.
l Német nyelvtanítást vállalok
alapiskolás gyermekek részére.
Hornáček Beke Kati 0903/239
917.
l Eladó átalakított 3-szobás lakás a Bástya lakótelepen 27 000
Euróért. Tel.: 0905/315 092.
l Vennék kertet. Tel.: 0907/865
280.
l Eladó nagy 3 szobás lakás,
jó helyen, nyugodt környezetben, azonnal beköltözhető. Tel.:

0905/351 079.
l Eladó 50 l szőlőprés. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0907/405
982.
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.

Újszülöttek

Urban Samuel Ladislav, Komárom; Csicsó Sebastian, Ógyalla;
Kubincová Michaela, Léva; Lévai Mia Sofia, Gúta; Záčiková Eliška,
Komárom; Gábor Lili, Hetény; Satko Richard, Gyulamajor; Csicsei
Bianka, Komárom; Škulaví Viktória, Gúta; Stojka Stefani, Ógyalla;
Kováčová Karin, Szilos; Csontos Bence, Komárom; Izsák Kincső,
Komárom; Nagy Áron, Szímő; Viczenová Mia Mária, Csicsó;
Vágner Alex, Pozsony; Beátková Daniela, Érsekújvár; Vass Kevin,
Komárom; Chren Zoltán, Marcelháza; Bábsky Patrik, Párkány;
Špalóová Miriam, Bátorkeszi; Sztankó Zétény, Komárom; Bóda
Jázmin, Dunamocs; Rehák Kornél, Komárom; Csóka Trisztán,
Gúta; Szetei Olivér, Perbete; Szeles Nina, Komárom; Kašičková
Tamara, Zsemlékes; Sabóová Cynthia, Ógyalla; Kerepecky Márk
Zalán, Szőgyén; Lengyel Noel, Perbete; Kántorová Cynthira,
Pozsonyvezekény; Molnár Ádám, Gúta

Házassagot kötöttek

Krajči Ladislav és Mészáros Klaudia; Dudáš Ondrej és Tóth
Mária; Szitás Péter és Habodász Andrea; Vörös Attila és Varga Viktória; MUDr. Ulrich Sebastián és Kurucz Nikoletta; Bese Tichomír
és Hasillová Karolína; Eliáš Kristián és Cserge Erika; Kaszt István
és Slivková Miroslava

Elhunytak

A 71 éves Baráth Benjamin, Őrsújfalu; a 85 éves Lukács Julianna, Dunaradvány; az 51 éves Bodó Viktor, Komárom; a 81 éves
Mäsiarová Alžbeta, Komárom; a 65 éves Kis Anna, Őrsújfalu; a 85
éves Németh Irén, Marcelháza; a 67 éves Beke Josef, Komárom;
az 50 éves Balázs Mária, Komárom; az 57 éves Príbojský Juraj,
Csallóközaranyos; a 82 éves Végh Béla, Komárom; a 67 éves Alföldi
Mária, Komárom; a 76 éves Németh Margit, Őrsújfalu; a 84 éves
Haász Magdaléna, Ekel; a 69 éves Lévai Matilda, Komárom; a 73
éves Kiss Ilona szül. Zirigh, Komárom; a 92 éves Palotai Károly,
Komárom; az 55 éves Tóth Gyula, Őrsújfalu; az 52 éves Bešková
Dorota, Komárom; a 60 éves Benčo Milan, Nagyharcsás

A komáromi Spartak UJS
VKP röplabda klub az elmúlt
hétvégén az új bajnoki idényre való felkészülés jegyében
rendezett kétnapos röplabda
tornát. A Belatti Kupán négy
élvonalbeli csapat vett részt,
a házigazda komáromi csapaton kívül a magyar bajnok Kaposvár, az osztrák Amstetten
és Myjava együttesei mérték
össze röplabda tudásukat.
A nézők remek játszmákat, kiegyensúlyozott összecsapásokat láthattak. A csapatok
mindenki-mindenkivel alapon
mérkőztek meg és a torna során a következő eredmények
születtek: Komárom – Myjava
1:3, Kaposvár – Amstetten 3:1,
Myjava – Amstetten 3:1, Komárom – Kaposvár 3:1, Myjava
– Kaposvár 3:1 és Komárom

– Amstetten 2:3. A torna végső sorrendje: 1. TJ Spartak
Myjava, 2. Spartak UJS VKP
Komárom, 3.Fino Kaposvár, 4.
VCA Amstetten.
Daniel Oravec, a komáromi csapat edzője a torna végén
így értékelt: „Nagyon jó színvonalú tornát láthattak a nézők,
és az új bajnoki idény kezdete
előtt mindegyik csapat számára
kitűnő erőpróba volt ez a torna. Egyébként Myjava gárdája teljesen megérdemelten lett
tornagyőztes, de én is elégedett
vagyok csapatom második helyezésével. Hiányzott két meghatározó játékosunk, Horník
és Nemec, akik ezen a hétvégén
az országos válogatott színeiben
szerepeltek. Legjobb teljesítményünket Kaposvár csapata ellenében nyújtottuk, igaz, akkor

Nemzetközi vizilabda torna
A
komáromi
KVP
vizilabda szakosztály kétnapos
nemzetközi tornát rendezett
a felnőtt korosztály számára. A
torna ünnepélyes megnyitóján
a szakosztály elnöke, Ondrej
Gajdáč, valamint Stubendek
László polgármester köszöntötte a felsorakozott nemzetközi mezőny csapatait.
Ugyanekkor a szakosztály
vezetősége emlékplakettekkel
köszönte meg volt játékosainak, Imely Károlynak, Patrik
Kedrónak, Peter Mišovičnak,
Horváth Józsefnek, Fazekas
Andrásnak, Jankovics Tamásnak, Hodek Ottónak és Majer
Dánielnek a komáromi csapat
színeiben történt korábbi sport
tevékenységét. Emlékplakettet
vehetett át Konštantin Glič is,
aki sok éven át töltötte be a klub
titkári teendőit.
A torna során a következő eredmények születtek: KVP
Komárom - WTS Bytom (Lengyelország) 16:6, Sl. Hradec
Králové – Kométa Brno 8:14,
Komárom – Brno 8:7, Bytom

– Hradec Králové 17:10, Komárom – Hr. Králové 20:5, Brno –
Bytom 13:11. A tornagyőzelmet
Komárom csapata szerezte meg,
2. Brno, 3. Bytom, 4. Hradec
Králové. A torna legeredményesebb góldobója a komáromi
Vrečič Viktor volt.
Ondrej Gajdáč, a szakosztály elnöke a torna kapcsán
megjegyezte:
„Jó felkészülés volt ez a csapatunknak, amelyik előtt komoly
feladatok állnak. Indulunk a Közép-európai ligában, és mindjárt
azt követően a Szlovák Kupában,
októberben pedig megkezdődnek
az extraliga bajnokságának küzdelmei. Hogy ott mire leszünk
képesek, az csak menet közben
dől el, de a csapataunk játékerejében benne van a lehetőség,
hogy a bajnokságban kiharcolja
az ötödik, de akár a negyedik
helyet is. A két edző, Fazekas István és Gergely Mihály is mindent
megtesznek, hogy minél jobban
felkészítsék a csapatot. A többi
már a fiúkon múlik.“
kg

a mérkőzés során kevesebbet
is kisérleteztem a mérkőzés során. Az előkészítő tornák egyik
fő feladata éppen a kisérletezés
a felállásokkal. A másik két találkozón több variációt is kipróbáltam, ami nem mindig jött össze.
Az előkészületi fázisban viszont
minden játékosnak meg kell adni
a lehetőséget. Továbbra is türelmesen kell dolgoznunk, javítgatni az összjátékon és a játékos
fegyelmen. Lehetőségem nyílott
arra is, hogy felmérjem az egyes
játékosok pillanatnyi erejét. Az
extraliga bajnoki idénye október
elején kezdődik, addig még van

időnk dolgozni azon, hogy a csapatunk minél jobban felkészüljön
a pontvadászatra, és legalább
olyan sikresen szerepeljen a bajnokságban mint a most elmúlt
idényben.“
Ferencz László, a komáromi
csapat főmenedzsere: „A most
lezajlott torna színvonalával, de
a végeredményével is elégedettek
lehetünk, ez így volt reális. Az
edzőnknek lehetősége volt kipróbálni a különböző formációkat.
Egyelőre a bővebb kerettel dolgozik, amelyik fokozatosan szűkülni fog, míg ki nem alakul a végleges csapatkeret.“ keresztényi

Gergely Mihály szaktanácsadói szerepkörben
A komáromi vizilabda
szakosztály felkérésére az új
bajnoki idénytől Gergely Mihály erősiti a klub színeit. A junior világbajnoki bronzérmes,
sokszoros felnőtt szlovák válogatott, a Honvéd, az Újpest,
Marseille és Panionios volt
játékosa egy interjú kapcsán
a következőket mondta:
„Tartozom annyival az anya
egyesületemnek, hogy a megszerzett tudásomból és tapasztalataimból valamit vissza is
adjak. A komáromi vizilabda
klub több mint hatvan éves
múltra tekint vissza, és az elért
eredményeket tekintve Szlovákia negyedik legeredményesebb
szakosztálya Nováky, Kassa és
Pozsony csapatai mögött. Ez
nem kis siker. Az új klubvezetés szeretné, ha klubunk a régi
fényében ragyogna. Ez nekem is
a szívügyem. A szakosztálynak
új impulzusokra, új módszertani alapokra van szüksége, hogy
fel tudjuk venni a küzdelmet
az előbb említett csapatokkal.
Az extraliga bajnokságára is
úgy kell felkészülnünk, hogy
legalább a táblázat közepén végezzünk, és ne legyen gondunk
a bentmaradással.
Én is tagja voltam annak
a csapatnak, amelyik a har-

madik helyen végzett a junior
világbajnokságon. Akkor, abban a válogatottban öt komáromi játékos volt, ami nagyon
szép arány. Négyen közülük
a csapat húzó emeberei voltak,
akik mindmáig hűek maradtak
a sportághoz edzőként, vagy
szaktanácsadónként. A kétszeres olimpiai bajnok István bátyám ma is a magyar válogatott
mellett dolgozik.
Klubszinten a fő célunk az
ifjúsági korosztályok, az utánpótlás felkészítése és nevelése
lesz. Köztudott az úszás és a vízipóló pozitív hatása a szervezetre. A gyerekek jó kollektívában vannak, és tapasztalt edzők
irányítása mellett jól is érezhetik
magukat. Ezek a gyerekek biztosan nem vesznek el. A kezdőket
Pavol Laco edző irányítja, nála
lehet jelentkezni a 0905 267145ös telefonszámon. A legkisebbek edzései hétfőn, szerdán és
szombaton vannak. A versenyidőszakban még plusz egy nap
edzéssel kell számolni. Mindenkit nagy szeretettel várunk,
jöjjetek közénk minél többen,
hiszen a vizipóló egy nagyon
egészséges sport. Hódítsuk vis�sza együtt Komáromnak régi
szép pólós fényét, rangját.“
ker
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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

Hirdessen
Ön is
lapunk
hasábjain!

Telefonszámunk:

035 77 13 488
FIGYELEM! – Szenes Iván turné Komáromban

Komáromi Orgonaesték

Szenes Ivánra emlékezünk dalaival szeptember 11-én és 12-én,
azaz pénteken és szombaton. Megszólalnak Kovács Kati, Koós
János, Aradszky László, Korda György és Klárika, Szécsi Pál,
az Apostol, az Express és a Neoton együtes slágerei. Közreműködik élő zenével a népszerű komárom RUBIN zenekar –
Jankovics József (Dodi), Kliment Tündi és Nehéz János.

a Szent András-templomban

2015. szeptember 13., vasárnap – 18.30

Petr ČECH – Csehország

2015. szeptember 27., vasárnap – 18.30

Kezdés 20 órakor a komáromi
Breza-Nyírfa vendéglőben

PÁLÚR JÁNOS – Magyarország
2015. október 11., vasárnap – 18.30

Osztályozzuk a hulladékot!

Szabó Imre – Szlovákia
Spoluúčinkuje – Közreműködik

Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja Önökkel, hogy a
háztartási hulladék öszetevőinek (papír, műanyag palackok,
üveg, zöldhulladék) szelektív gyűjtése a családi házas övezetekben a következő időpontokban folytatódik.

Schola Mariana Nagyok Kórusa
karnagy: Orsovics Yvette

Szervezö: Komáromi Városi Művelődési Központ
Társszervező: Komáromi Római Katolikus Plébánia
Info: VMK, 00421 35 77 13 550, 0905 892 579

2015 szeptember 14. – 2015 szeptember 19. között
2015 október 12. – 2015 október 16. között
2015 november 9. – 2015 november 13. között
2015 december 7. – 2015 december 11. között

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is!

A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a megadott időszakokban a hét azon megszokott napján tegyék ki házuk elé,
amelyik napon a hulladékszállító járművek az Önök utcájából
elszállítják a hulladékot.
A gyűjtőedények tartalmát ill. az osztályozott hulladékkal teli
zsákokat a Clean City Kft. más-más járművei szállítják el. A
zsákokat a megadott időpontoktól eltérő időpontokban közterületre kihelyezni tilos!
Fontos tudnivalók:
– háztartásonként maximum 4 zsák igényelhető havonta (a kihelyezett zsákok mennyiségétől függően)
– Komárom Város 2007/2-es számú általános érvényű rendelete
alapján a zöldhulladékot elsődlegesen komposztálni kell a zöldhulladék kitermelőjének! A komposztált zöldhulladék kiválóan
alkalmas a pázsit és a kert talajminőségének javítására.
A háztartási hulladék szelektált összetevői térítésmentesen leadhatók a Harcsási úton üzemelő gyűjtőudvarban is (nyitvatartási idő: keddtől péntekig 10.00-18.00, szombaton 8.00-12.00,
hétfőn és vasárnap zárva)
Információk: Komáromi Városi Hivatal, Városüzemeltetési
osztály, tel.: 035/28 51 362
A szállítási időpontok megtalálhatók a város honlapján is
(www.komarno.sk).

www.tvkomarno.sk, www.youtube.com/mstvkn, www.facebook.com
Felhívás városi
támogatások lehívására

A komáromi önkormányzat a 2015-ös évre jóváhagyott költségvetésében
10 ezer eurót különített el
olyan kérvények támogatására, melynek célja az életkörnyezetünk minőségének
javítása és természeti értékeink védelme. A teljes keretösszeg 10 ezer euró, egy
kérvény maximálisan 2 ezer
euróig terjedhet, amelyhez
a kérvényezőnek legalább
30 százaléknyi önrészt is fel
kell mutatnia. A hozzájárulás
része lehet civilek által elvégzett munka, vagy más, külső
anyagi támogatás.

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

