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Összefogás a régióért

Megalakult a Duna Mente Turisztikai Desztináció
Menedzsment. A Párkánytól
Komáromig terjedő térséget
felölelő regionális szervezet
célja: összefogás az idegenforgalom fejlesztése érdekében. A
gazdag történelmi múltú, csodálatos épített örökséggel rendelkező Komáromban évente
mindössze 20 ezer – vendégéjszakát töltenek a turisták.
Az új turisztikai szervezethet
nagy reményeket fűz a város
vezetése.
Stubendek László, Komárom polgármestere: – Nagyon
fontos lépés, nagyon fontos irány,
hogy tudatosan fejlesszünk, és ne
csak egy véletlenszerű, a meglévő
történelmi örökségre alapuló tevékenység legyen. Készülnek majd
programcsomagok – egynapos,
többnapos -, ahol a Komáromba
és a Duna mentére látogató azért
megkapják azt a kellő információt, aminek alapján itt tölthetnek
több éjszakát, megnézhetik a
Duna mente szépségeit, épített és
természeti szépségeit.
A város alpolgármestere szerint az ágazat fejlesztése munkát
biztosíthat a helyi lakosságnak. Keszegh Béla, Komárom
alpolármestere: – A céljaink
közösek: azt szeretnénk, hogy
a turisták száma növekedjen, és
az itt töltött éjszakák száma is

növekedjen. Ezzel megnyílhat
a lehetőség arra, hogy a meglévő turisztikai szolálgatásoknak
a kihasználtsága még nagyobb
legyen. És ami az egyik legfontosabb célunk, hogy a jövőben egyre több vállalkozás, egyre több
kezdeményezés tudjon erre csatlakozni, és ezzel új munkahelyek
teremtődhetnek.
Az sem elhanyagolható
szempont, hogy az új szervezet
állami támogatásért folyamodhat, magyarán: pénzt hozhat
a városba.
Kovács Dávid, idegenforgalmi bizottság, elnök: – Ez
a megalakult TDM egy olyan
jogi forma, illetve az egyetlen jogi

Magyar vállalkozások
bemutatkozása

November 20-a és 22-e között a hagyományosan minden
évben megrendezésre kerülő
Szent András-napi vásár keretében idén először neves
magyarországi kiállítók is bemutatkozhattak a röplabdacsarnokban.
Összesen kilenc anyaországi
vállalkozás mutatta be termékeit
a nagyközönség számára, ezzel
is elősegítve exportnövekedési
potenciáljukat a Kárpát-medencei térségben. A vásáron résztvevők között megtalálható volt
a jelentős hazai eredménnyel
büszkélkedő ablakgyártó társaság, az egyik legnagyobb piaci
részesedéssel bíró fafeldolgozó,
raklapgyártó cég, de fémmegmunkálással és fröccsöntéssel
foglalkozó középvállalkozások
is képviseltették magukat az eseményen.
A grafikai tervezéssel, informatikával és játszóparkok
gyártásával foglalkozó gazdasági társaság is úgy gondolta, hogy
a Felvidéken kívánja felvenni
a kapcsolatot jövőbeni üzleti

partnereivel.
Stubendek László polgármester a vásár megnyitóján elmondta, különösen azért örül
a magyarországi kiállítók megjelenésének, mert így látható,
hogy a korábbi szép szavakat
végre tettek is követik. Egyúttal
reményét fejezte ki, hogy a Felvidék gazdasága az anyaországi
kkv. szektorral együttműködve
jelentős eredményeket ér el.
A rendezvényen szintén
megjelent Dr. Knirs Imre alpolgármester pedig hozzátette:
„Jó látni, hogy a térségre nem
ismeretlen eredetű produktumot
próbálnak ráömleszteni, hanem
magyar gyártók 100 %-ig magyar termékei jelenhetnek meg a
piacon.”
A nagy érdeklődéssel kísért
eseményen való külpiaci részvételt a magyar állam a GINOP
1.3.1. európai uniós programon
keresztül támogatta, mely projekt egyik célja, a szomszédos
országokkal való együttműködés fejlesztése.
-ba-

forma, amit az állam is támogat.
Nagyon egyszerűen van kiszámolva ez az egész: minden egyes
befolyt idegenforgalmi adócentből kilencven százalékot hozzátesz az állam – legalábbis eddig
mindig így volt, és bízunk benne,
hogy a jövőben is így lesz.
A Duna mente alapító okiratát tizenegy szervezet – hét
önkormányzat és négy vállalkozó – írta alá. A két városon kívül
Pat, Dunamocs, Muzsla, Izsa és
Karva valamint a egy-egy párkányi és komáromi, valamint
két pati vállalkozás is csatlakozott a kezdeményezéshez.
Duka Gábor, Karva polgármestere,
kezdeményező:

– Közösen akarunk valamit. És
pont arról van szó, ami a legnehezebb: hogy összefogtunk, és így
fogunk célt érni. A legfontosabb
cél az volna, hogy megalakítsuk
a saját brandünket, kitaláljuk
saját magunkat, és idevonzzuk
a turistákat úgy, hogy opcionális programokat fogunk készíteni
számukra, vagyis nemcsak attrakciók lesznek, hanem az attrakciókból készítünk programcsomagokat.
Szlovákiában az idegenforgalom támogatásáról szóló törvény életbe lépése óta több mint
30 regionális szervezet jött létre,
melyek közt az állam 2014-ben
3,2 millió eurót osztott szét.

Megújul a Klapka-szobor
November 10-én megkezdődtek a komáromi főtéren
Klapka György tábornok szobrának restaurálási munkálatai.
A beruházás összértéke 4600
euró, amiből a megye 800 eurónyi összeget áldozott a tér névadójának bronz hasonmására, a
többit pedig a város költségvetéséből sikerült a munkálatokra
kieszközölnie a hivatal illetékes
osztályának. Egyelőre a bronz
részeket újítják fel, a talapzat kövét egy következő alkalommal
javíttatja meg a hivatal. A restaurátori munkát Stanislav Kožela
szobrászművész végzi majd el.
A tervek szerint bő két hét
alatt, azaz nagyjából novem-

ber végéig be is fejeződhetnek
a munkálatok és a tábornok
hasonmása régi fényében tündökölve tekinthet le a magas
talapzatról a büszke helyiekre és
az idelátogató turistákra.
Klapka György tábornok
komáromi öntött bronzszobrát
1896-ban közadakozásból készítette Róna József. A 265 centiméter magas szobor évtizedekig
a főtéren állt, azonban 1945ben eltávolították. 1969-ben az
Anglia parkban újra láthatta a
nagyközönség, majd 1991-ben
visszakerült régi helyére, a szintén Klapkáról elnevezett főtérre.
A jelenlegi 3,5 méteres talapzat
Nagy János munkája.

Nyilatkozat

A napokban nyilvánosságra került a Magyar Közösség
Pártjának parlamenti listája, amelynek kapcsán Berényi József
elnök ismét felkért arra, hogy induljak az MKP soraiban, függetlenként. Az ajánlat megtisztelő, ugyanakkor a város érdekében nem áll módomban azt elfogadni, s e döntésemet korábban
már többször is jeleztem a pártvezetés felé.
Egy éve Komárom polgárai azért választottak meg független jelöltként a polgármesteri tisztségbe, hogy figyelmem legnagyobb részét Komárom építésének és a közösség megerősítésének szenteljem. Ez hatalmas feladat, a megyei képviselőséggel
karöltve egész embert kíván. Azt mindenképpen el akarom
kerülni, hogy megválasztásom esetén csupán a fizetésem felvételéért járjak Pozsonyba, visszaélve választóim bizalmával.
Ismét egy túlfűtött kampánynak nézünk elébe, döntésemmel
szeretném megvédeni a várost a politikai támadásoktól is. Úgy
gondolom, van a közösségünkben, a komáromi régióban és az
MKP listáján is több olyan szakember, aki magas szinten el tudja látni a felvidéki magyarság parlamenti képviseletét. Adjunk
teret a felkészült fiataloknak és tapasztalt honatyáknak!
Az MKP listáját ugyanakkor kívülről támogatom, hiszen
szükségünk van a magyarság parlamenti jelenlétére. Meggyőződésem, hogy az MKP az egyetlen párt, amely az értékeinkre
épít, legalább részben szembe tudott nézni saját hibáival, s mint
azt a lista összeállítása is mutatja, a jövőbe és fejlődésbe vetett
szándéka őszinte. Túlléptem a személyemet és családomat ért
támadásokon, nem szeretnék hozzájárulni a szlovákiai magyar
politika személyi konfliktusokon alapuló aprózódásához. Ezért
kiállok az MKP és képviselőjelöltjei mellett, támogatom a pártot munkájában. Szlovákia magyar ajkú lakossága megérdemli,
hogy újra méltó parlamenti képviselete legyen.
Stubendek László

Helyére került a kereszt
Komárom egy újabb kereszttel gyarapodott: pontosabban, ismét visszakapott
egyet. A több mint kétszáz éves
kaszárnyaépület egyik részére,
a várkápolnára, ismét visszakerült annak három méteres
szimbóluma.
A kezdeményezők, akik valóra váltották a gondolatot, az
Öregvár-Stará pevnosť nevet
viselő nem nyereségorientált
szervezet tagjai. A szervezet
tagjai és a város vezetői is részt
vettek a kereszt ünnepélyes felszentelésén, melyet egy daru segítségével helyeztek el a kápolna

12 méteres magasságban lévő
tetejére. Előtte azonban egy üzenetet is elhelyeztek a jövő nemzedéke számára.
A kereszt másának készítője
Váradi Miro kovácsmester, restaurátor. A kereszténység vasból
készült jelképét, műemlékvédelmi dolgozók felügyelete alatt
három héten át készítette, munkáltatója, a Stroje a mechanizmy
társaság segítségével. A kereszt
elkészítésének árát a város és az
Öregvár szervezet közösen fedezi. A szimbólum a felújítás alatt
álló kaszárnyaépület dísze lett.
-bt-
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Támogatták a petíciókat Katonatársak és barátok voltak

Sajtótájékoztatót tartottak
a múlt héten Bastrnák Tibor és
Andruskó Imre városi képviselők, melyen néhány közelmúltbeli történéssel kapcsolatban
mondtak véleményt.
Mint elhangzott, sajnos a
komáromi polgárok nem lehetnek biztosak abban, hogy a városi hivatal őket szolgálja, hiszen
előfordult, hogy egy polgár által
még májusban benyújtott kérvényt csak novemberben tárgyalhatták meg a képviselők. Időközben szeptemberben is született
ugyanolyan célzattal egy másik
beadvány, de végül a szeptemberi
kérelmező lett a nyertes.
Pozitívum viszont, hogy az
I-es és II-es lakóteleppel kapcsolatban, ahol pattanásig feszült a
helyzet az alkalmazkodni képtelen polgárok miatt, megszületett
egy anyag, amely jó kiindulópont
lehet a helyzet megoldására. Ehhez viszont a polgárok petíciójára is szükség volt. Arra kértem

a városi hivatalt, hogy szülessen
három hónap múlva egy kiértékelés, melyből megtudhatjuk,
hogy milyen lépések történtek
s ezek meghozták-e a várt eredményeket? – tette hozzá Bastrnák
Tibor.
Andruskó Imre elmondta:
támogatták a duna menti turisztikai csoportosulás létrejöttét,
amely Komáromtól Párkányig
népszerűsítheti régiónkat. Megszavazták azt is, hogy a város áthidaló hitelt vegyen fel, ám mint
mondta: ebből kiderül, hogy 300
ezer eurónyi hiány van a költségvetésben, amit a hivatalnak el
kellett volna mondania a képviselőknek.
Pozitívan szólt a polgárok
által benyútott három petícióról,
ami azt jelzi, hogy a komáromiak
egyre aktívabbak az életüket befolyásoló ügyekkel kapcsolatban,
s természetesen mindhárom petíciót támogatták a HID frakció
tagjai.

A Mi karácsonyunk

A város vezetői, a városi művelődési központ, illetve a Komáromi Önkéntesek csoportjából alakult Villa Camarum
polgári társulás tagjai tartottak
sajtótájékoztatót ezen a héten,
melyen a Mi karácsonyunk
elnevezésű műsorfolyammal
kapcsolatban tájékoztattak.
Mint elhangzott, idén mintegy tíz szervezet munkálkodik
azon, hogy meghitt legyen az
ünnepvárás. Stubendek László
polgármester elmondta: a cél
az, hogy sok színű programokkal
készülhessenek a komáromiak a
karácsonyra; visszatérjen a pezsgés a városba, s hogy a külön féle
programok alkalmával találkozzanak egymással a városunkbeli
emberek.
Keszegh Béla alpolgármester hozzátette: éppen ezért az
idén a város külső részein élőket
is bevonják a műsorfolyamba.
Kiss Réka, a társulás vezetője
eképpen fogalmazott: November
29-én, (lapunk megjelenése után)

délután két órától díszítik fel az
ádventi koszorút a téren, Klapka
tábornok megújult szobránál.
Négy órakor meggyújtják az első
gyertyát, az egyházak képviselői
pedig papi áldást adnak. S természetesen minden vasárnap meggyújtanak egy gyertyát, s a téren
programok is lesznek.
December huszadikán, advent negyedik vasárnapján egy,
a téren felállított dobogón helyi
előadóművészek
szórakoztatják majd a közönséget, a Tiszti
pavilon díszterme pedig a gyermekfoglalkozásoknak, gyereksaroknak ad helyet. Az egykori
Madách könyvesbolt helyiségeiben zajlik majd a mézeskalácskészítés.
A szervezők tésztát gyűjtenek, s a polgárok segítségét is
kérik ebben. A rendezvénysorozatról, annak programjairól természetesen tájékoztatni fogjuk
olvasóinkat.

Jó hír a fogyatékos emberek számára
Egészségileg fogyatékos igazolvánnyal rendelkezik, a gyermeke vagy hozzátartozója, barátja? Lakást kéne biztosítania
saját részére vagy esetleg neki,
de a bankok által nyújtott hitelekből ez nem jön ki?
Az állam állami támogatásban részesíti a hátrányban lévő
állampolgárokat. Az állam segít a
lakásvásárlásban az egészségileg
fogyatékos igazolvánnyal rendelkező személynek. A lakás teljes
árára 1%-os fix kamatú támogatást nyújtanak, tehát az állampolgár lényegében véve csak a kölcsönzött összeget fizeti vissza. Ezt
a támogatást 40 év alatt lehet vis�szafizetni. Például ha a lakás ára
15 ezer euró, ez esetben az állam-

polgár 48 eurót fizet havonta 30
éven keresztül, vagy 38 eurót fizet
havonta 40 éven keresztül. Az idősebb állampolgárok esetében lehet
rövidebb a törlesztési idő. Például ha a támogatásért folyamodó
állampolgár 60 éves lesz, akkor a
támogatást 5 évig törleszti.
A támogatást kérvényezheti
maga az igazolványt birtokló személy vagy a személy, aki egy háztartásban él vele, tekintet nélkül
arra, hogy rokoni kapcsolatban
állnak-e.
Az állami támogatásról bővebb információt a városi hivatal
illetékes osztályán nyújtanak, a következő telefonszámon: 035/2851
373, Ing. Dana Szabóová.
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90 éves lenne dr. Szénássy Zotlán és Tarics János

Most lenne 90 éves dr.
Szénássy Zoltán (1925–2011)
író, helytörténész, magyar-történelem szakos gimnáziumi
tanár és Tarics János (1925–
2008) színész, rendező, zenei
vezető. Mindketten 1925-ben
születtek, 36 nap van kettejük
születésnapja között.
A 20. század negyvenes
éveinek derekán katonatársak
voltak, s ott szövődött barátsággá 65 évig tartó kapcsolatuk.
Mindketten a magyar hadseregben szolgáltak. Nem hajtottak
végre katonai hőstetteket, csak
egyszerű honvédként védték
szeretett magyar hazájukat. A
közéletben sem voltak hőstetteik, de mindketten maradandót
alkottak. Tették a dolgukat a magyar kultúráért, művelődésért,
színházért, iskoláért, Komáromért, a felvidéki magyarságért,
ki-ki a saját szakmájában.
Szénássy tanár úr a komáromi Református Tanárképző
Intézetben kezdte tanulmányait,
a háború kitörése miatt itt csak
három évet végzett el, majd
Pápán, a híres tanítóképzőben
érettségizett. Tarics János 1944ben érettségizett a komáromi
bencés gimnáziumban, a legendás bencés tanár, Hites Kristóf
diákjaként. Az indíttatás tehát
mindkettőjük számára kedvező
volt. Szénássy Zoltán 1949-ben
alapiskolában kezdett tanítani, majd a pozsonyi Comenius
Egyetemen szerzett magyar-történelem szakos tanári oklevelet,
1956-ban, tizennégy évvel később szerzett doktori oklevelet.
Tarics János pedig először
édesapja
bognárműhelyében
segédkezett, majd – a muzsika
szerelmeseként – zenésznek állt,
hogy ország-világ előtt megmutassa: valódi muzsikát tud
kicsalni szeretett zongorájából,
hegedűjéből, gitárjából, nagybőgőjéből.
A tanár úr 1956 szeptemberétől 1960-ig a komáromi
Magyar Tannyelvű Pedagógiai
Iskolában tanította a jövendő-

beli óvónőket, majd a 11 éves
középiskola (ma: Selye János
Gimnázium) mindkét tagozatán
a történelem és a földrajz tantárgyakat oktatta. Művészbarátja pedig 1953-ban a komáromi
Magyar Területi Színházhoz
(MATESZ) szerződött, ahol tíz
évig működött színészként, s
évekig a színház rendezője, zenei vezetője volt (a bemutatott
darabok többségének szcenikai
zenéjét a kezdetektől csaknem
harminc éven át ő készítette,
gyakorlatilag szinte mindent
csinált a színházban, hiszen
kulisszásként kezdte, de ügyelőként és gyártásvezetőként is
dolgozott), sőt 1962 augusztusától 1963 márciusáig harmad-, illetve másodmagával a MATESZ
igazgatója volt.
Zoli bácsi a hivatalos blöff
helyett a valós magyar történelmet tanította diákjainak,
történeti emlékhelyekre való
kirándulásokkal, a kommunista diktatúra által tiltott magyar
nemzeti ünnepek megünneplésével mélyítette el diákjaiban a
magyarság- és nemzettudatot,
édesapám pedig a Csemadok
komáromi színjátszó csoportjának rendezője volt évtizedeken
át, a Jókai Napokon többször
elnyerte a legjobb rendezés díját. Szénássy tanár úr presbiterként tizenkét évig szolgálta a
révkomáromi református egyházközséget, Tarics János pedig
egy időben a komáromi Egyetértés Munkásdalárda karnagya
volt. Szénássy tanár úr negyvenkét év aktív tanítást követően
1991-ben, Tarics János pedig
– harminckét év aktív színházi
munka után – 1985-ben vonult
nyugdíjba.
Nyugdíjba vonulásukat követően is hatékony és rendszeres
közéleti és kulturális tevékenységet folytattak. Szénássy tanár
úr továbbra is írta helytörténeti
tanulmányait, könyveit (összesen 16 kötete jelent meg), s ápolta Jókai Mór életművét, igazi
Jókai-kultuszt teremtve a Felvi-

A két katonatárs és barát, 80 évesen, 2005. október 17-én,
Révkomáromban
déken, előadásokat tartott szerte
a Kárpát-medencében, 2000ben újra életre hívta a gazdag
múltú Jókai Közművelődési és
Múzeum Egyesületet, melynek
tiszteletbeli elnöke volt. Tarics
János sem lett hűtlen a színházhoz, hiszen a Komáromi Jókai
Színház portása lett, egészen
haláláig bejárt a színházba, mert
annak szerelmese volt, valamint
kisebb szerepeket játszott a komáromi Teátrum Polgári Társulás által bemutatott színházi
előadásokban is.
A két párhuzamos életmű
– meggyőződésem szerint – önmagáért beszél, de ezek csupán
a száraz tények. Aki végigkísérte életüket, pályájukat, az tudja,
hogy a tanár úr milyen mély
hittel, szeretettel beszélt mindig Klapkáról, Egressy Béniről,
Komáromról, a magyar történelemről, a Himnuszról, és Tarics
János még nyolcvanévesen is végigzongorázta és végigkonferálta
a nyugdíjasok ünnepi műsorát a

városi művelődési központban,
hatszáz ember előtt.
Ők sohasem a „valamiből”,
hanem mindig a „valamiért”,
sohasem az emberből, hanem
mindig az emberért, sohasem a
közösségből, hanem mindig a
közösségért éltek. Mindketten
megvetették a hatalomért és a
meg nem érdemelt dicsőségért
való törtetést. Sohasem szolgáltak ki semmilyen politikai
hatalmat. Kis magyar közösségükért tevékenykedtek, szívvellélekkel, szeretettel, tisztességgel, becsülettel. S amikor jött az
elismerés, szerényen a háttérbe
vonultak.
Nem elég, ha csak emlékezünk rájuk, folytatni kell azt a
felbecsülhetetlen értékű munkát, amit ők végeztek. Hatalmas
felelősség tovább vinni életművüket, szellemi örökségüket.
Egyre kevesebben vagyunk,
akik ezt tesszük. Pedig nemes
kötelesség.
Tarics Péter

Sikeresen dolgozott a Komáromi Információs Központ

Gyakran meglátogatom a
Klapka téri Komáromi Információs Központot, s örömmel
tölt el a tudat, hogy a városunkba látogató turisták hasznos információkat tudnak meg
Komáromról, az itt zajló rendezvényekről.
Hamarosan itt az év vége,
így ildomos közreadni néhány
információt aktív és sokrétű
tevékenységükről, az idei esztendőben elért eredményeikről.
A tájékoztatásban Sebő Beáta
mérnöknő, az iroda vezetője és
két munkatársa, Mgr. Vincze
Rita és Mgr. Varga Alexandra
voltak segítségemre.
– Mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött, eddig több
mint ötezer látogatónk volt. A
legtöbben cseh, német, magyar
és szlovák emberek voltak, de
megfordultak itt Kanadából,
Angliából, Izraelből, Argentíná-

ból, Dél Kóreából és máshonnan
is. Örvendetes, hogy egyre több a
hajón érkező turista, akik megállnak városunkban.
Irodánk széleskörű információkat nyújt az érdeklődőknek városunkról, személyesen,
mailben, telefonon mindezt négy
– magyar, szlovák, angol és német nyelven. Új ajándéktárgyakat is vásárolunk, új szórólapokat szerkesztünk, idegen nyelvű
szövegeket fordítunk, s ha kell
idegenvezetést is biztosítunk az
erődben.
Mi iránt érdeklődnek a látogatóik?
– A legtöbben július és augusztus folyamán érkeznek.
Információkat kérnek a város
látványosságairól, ilyen például az erőd, az Európa-udvar, a
megannyi szobor, a Tiszti pavilon, de sokan a város térképét is
keresik. Nagy a keletje a külön-

böző, komáromi motívumú emléktárgyaknak: könyvek, bögrék,
mágnesek, puzzlek, azaz kirakók,
képeslapok, turista matricák.
Milyen újdonságokkal találkozhattak ebben az évben
látogatóik?
– Számos új színes szórólapot adtunk ki több nyelven, még
lengyelül is, melyekben kistérkép
van, s külön megcéloztuk a hajón
közlekedő, illetve a környéken
fürdőző turistákat. Bővült az
ajándéktárgyak kínálata városunkról és szép új komáromi képeslapok is készültek.
Irodánknak már van saját
Facebook oldala, melyen megosztjuk a nyilvánossággal az
aktuális programokat. A kirakatunkban van egy tévéképernyő,
ahol bemutatjuk az éppen aktuális városunkbeli programokat.
Fontos szólni arról is, hogy irodánk arculata a szezon folyamán

mindig megújul aktuális díszítésekkel; ezeket örömmel veszik
észre látogatóink. Természetesen
több más újdonságot is említhetnénk.
Mit szeretnének még elmondani a jövőt illetően?
– A jövőben is sokrétű munkával szeretnénk szolgálni az
ide látogató turistákat, aktív
kapcsolatot szeretnénk tartani a rendezvényszeervezőkkel,
vendéglátóhelyekkel, s továbbra
is várjuk a különböző információkat, emailben, papíron eljuttatva vagy személyesen, a városi
és környékbeli programokról. Új
szórólapokat is szerkesztünk, pl.
már készül egy új anyag az Európa-udvarról. Továbbra is szeretettel várunk mindenkit, aki
betér hozzánk, hogy megtudjon
valami újat szép dunamenti városunkról.
Dr. Bende István
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Diákhét a Selye János Gimnáziumban

Idén is változatos, színes
programokat kínált a komáromi Selye János Gimnázium
diákjainak a Diákhét. Már hagyománnyá vált, hogy a tanév
első negyedévének lezárása
után különböző programokkal oldjuk fel a feszített tanulás
okozta feszültségeket.

lyen veszélyforrások leselkednek
a gyermekekre, akár az internet
világában, akár a hétköznapokban, az iskolában. A rendőrtiszteket oktató szakember nem
csak kiváló pedagógus, és nem
mellesleg a kábítószerekből fakadó gondok és a közlekedési
veszélyek szakértője, hanem

November 13-án, pénteken
hagyományos diáknappal zártuk a diákhetet. Reggel az elsős
és kisprímós diákok hangosan
énekelve érkeztek iskolánk udvarára, ahol az igazgató úr átadta az iskola kulcsát a negyedikes ideiglenes igazgatónak,
Kotiers Misinek. Majd hangos

Édesanyám, minek szültél, ha katonának neveltél?

A komáromi kórház idén
is csatlakozik a Szlovák Vöröskereszt által meghirdetett Diákvércsepp országos akcióhoz,
amely október 19-től november
20-ig tart, és mottója „Tűrd fel
az inged egy jó ügyért!“. Diákjainkat évente megszólítják, s egyben megnyerik ennek a fontos,
közügynek számító önkéntes tevékenységnek. A diákhét egyik
programpontjaként november
10-én 26 diák (a 27-ből) adhatott vért, akik nemcsak másokon tudtak így segíteni, de így
biztosak lehettek abban is, hogy
teljesen egészségesek. A véradás
így igazi közösségi élménnyé
vált, hisz tudjuk, együtt még
jobb segíteni.
November 11-én, egy nappal
később a Járási Rendőrparancsnokság nyolc osztályban tartott
kiselőadást a drogok használatának veszélyességéről. Bemutatták, hogy a drogkereső kutya
hogyan találja meg az elrejtett
drogmintát. Ez a szúrópróba
iskolánkban egy drogmegelőző
akció része, s a rendőrök meglepetésszerűen érkeznek.
Még aznap, tíz órától
Klobusitzky György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Karának
docense tartott előadást elsős
diákjainknak. A tanár úr ötvözi
a bűnmegelőzést a baleset megelőzéssel. A bűnmegelőzés több
elemét ragadja meg. Mindenfajta preventív területet érint: a
drogbűnözést, általában a bűncselekmények áldozattá válásának a problematikáját, hogy mi-

kiváló showman is, aki olyan
szenvedéllyel tud a szenvedélymentesség fontosságáról beszélni, hogy azzal fiatalt és időset
egyaránt ámulatba ejt. Őszintén
megvallva reménykedtem abban, hátha az előadás idején az
elsősökkel lenne órám, így én
is megint nézője lehetek ennek
a magával ragadó s egyben tanulságos shownak. Klobusitzky
György előadásának célját úgy
fogalmazta meg, hogy „ő nem
rábeszélni akarja a hallgatóságot, hanem kedvet akar nekik
csinálni ahhoz, hogy maguktól
jöjjenek rá a szenvedélymentesség fontosságára. Ehhez persze
meg kell őket hökkenteni.“ Erre
szolgál a rendkívül gazdag képbankja, a sok effekt, a sötétség
és az ő különleges előadásmódja. Mint minden évben, most is
vastapssal zárult az előadás.
13.30-tól pedig a Diákhálózat aktivistái látogattak el hozzánk a felsőoktatási tájékoztató
körút keretén belül, s végzős
diáknak tartottak előadást a
továbbtanulás lehetőségeiről, a
diákklubok tevékenységéről és
az aktív diákéletről. A tanulók
betekintést nyerhettek nem csak
a hazai, de a cseh és a magyar
felsőoktatási és felvételi rendszerbe is, valamint első kézből
tájékozódhattak az egyetemi
városok nyújtotta lehetőségekről, a diákélet mindennapjairól.
A leendő „gólyák” hasznos információkat kaphattak nemcsak
az egyes szakokról, hanem például a kollégiumi elhelyezésről
vagy a tömegközlekedésről is.

énekszóval vonultak át a Klapka
térre, ahol fogadta őket a város
polgármestere is. Ezek után a
Városi Sportcsarnokban folytatódott az avatás.
A kerettörténet minden
évben más és más, idén a Trónok harca volt a fő irányvonal.
A sportjátékokon, ügyességi
vetélkedőkön kívül a fiatalok
szellemi fejlődéséről sem feledkeztek el a negyedikesek.
Képrejtvényeket, kvízt, logikai
fejtörőket kellett megoldaniuk,
verset kellett faragniuk adott
szavakból. A legnagyobb sikert
az elsősök és a kis prímósok
műsorai aratták. Mindenkinél
látszott, hogy a megelőző heteket végiggyakorolták, s ennek
eredményeként fergeteges előadásokat láthattunk. Minden
osztályt vastapssal jutalmazott
a közönség. Az elsős osztályfőnökök voltak a legaranyosabbak, ahogy végig izgultak, sikerül-e diákjaiknak a produkció.
A pontozás után eldőlt, melyik
osztály lett a legügyesebb, legkreatívabb. Az elsősök avatása
hagyományosan eskütétellel ért
véget. A rendezvény sztárvendégei a komáromi kosárlabdacsapat tagjai voltak, akik együtt
szórakoztak a diákokkal.
A napot a tanár-diák foci
zárta, melyet a negyedikes diákok megérdemelten nyertek
meg, megszakítva ezzel a tanárok sokéves veretlenségi sorozatát. Befejezésként köszönet
a szervezőknek, a negyedikeseknek.
PaedDr. Králik Zsuzsanna

Használja a közcsatornát és nem fizeti a csatornadíjat?
A KOMVaK - Komárom Város Víz- és Csatornaművei Rt. a közeljövőben ellenőrzi a csatornahálózat szerződés nélküli használatát az ún. fekete csatornarákötést.
Az illegális csatornarákötéseket a víz- és szennyvíz elvezetéséről szóló szerződés
megkötésével büntetés kirovása és az addigi csatornadíj kifizetése nélkül legalizálni lehet a 2015. december 1. és 2016. március 31. közötti időszakban
A határidő lejárta után a KOMVaK Rt. a Komáromi Városi Hivatallal együttműködve ellenőrzi az illegális csatornarákötéseket, és fekete csatornahasználat esetén a büntetésen kívül visszamenőleg a csatornadíjat is ki kell majd fizetni.
Az illegális csatornarákötés legalizálásának módját megtalálja weboldalunkon:
www.komvak.sk vagy érdeklődjön a 0905 231 684 vagy a 035 77 222 77-es telefonszámokon.

November huszadikán koraeste újabb tárlat nyílt a Csemadok Galériában: id. Stirber
Lajos amatőr festő és unokája
Stirber Péter festőművész-restaurátor közös kiállítása.
Valószínű, hogy a Csemadok Galéria fennállása óta ez a
december huszadikáig nyitva
tartó képzőművészeti bemutató
marad majd érzelmileg a legnagyobb hatású mindazok számára, akik a tárlatnyitást megelőző kis emlékező műsoron is
jelen voltak, s akikben még él az
együttérzés képessége.
Id. Stirber Lajos képei
ugyanis mindeddig családja birtokában vártak sorsukra, hiszen
ő odaveszett a második világháborúban. Az idén, századik születésnapja alkalmából kerültek
munkái a közönség elé azonos
nevű fia, Stirber Lajos nyugalmazott zenetanár, karnagy, városunk kulturális életének egyik
leglelkesebb és legtevékenyebb
szervezője jóvoltából, aki felismerte: újra meg újra fel kell
hívnunk az utánunk jövő nemzedékek figyelmét a történelem

borzalmaira.
Vajon ki tudja átérezni egy
fiatalon elpusztult családapa
hiányának fájdalmát? „Az idő
mindenre gyógyír” – szoktuk
mondogatni, de így általában
azok szólnak, akiket nem sebzett hasonló trauma. Az emberiség utolsó három és félezer
esztendejéből mindössze 226
mondható békésnek – állítják a
történészek.
Az Európából indult, vagy
földrészünkön zajlott két világháború sokaságáról a mai
napig sem ismert, hol helyezték
őket sírba... Napjainkban egyre több hadtörténész véli úgy,
hogy a harmadik világháború
már megkezdődött, de a „nyitány” nem a megszokott módon
zajlik, így hát, akit még nem
érintenek közelről az újabb borzalmak, békében érzi magát...
Ebben a káoszban megrendítően hangzott Nagy János
szobrászművész elemzése id.
Stirber Lajos tiszta és forró érzelmeket sugárzó képeiről, de
ez mondható el Nagy Ferenc és
Rozványi Dávid ez alkalomra

Börtönkarrier
a Jókai Színházban

A Komáromi Jókai Színházban november 20-án
mutatták be Tauno Iliruusi Börtönkarrier című darabját Erdeős Anna feldolgozásában és rendezésében.
A fiatal rendezőnő újraértelmezte Yliruusi történetét:
metszőbbre, élesebbre fogalmazta a társadalmi konfliktusokat.
A finn történetből kiindulva egy korrupt, deformált
társadalmi modellt állít elénk, ahol bukni csak felfelé lehet.
Mondandóját az ifjú magyar zeneszerző zenéjével és színekben komponált képi világával is aláhúzza.
Walter, a szökött rab minden újabb bűncselekménye
egy előrelépés a társadalmi elismertség ranglétráján. Így
eshet meg, hogy a börtön biztonságába visszavágyó, és vis�szajutása érdekében mindent elkövető bűnöző igazságügyi
miniszterré avanzsál.
Walter galádsága egyre vonzóbbá teszi őt az emberek
szemében. A nők kivétel nélkül omlanak a karjaiba, a férfiak csodálják, a tömeg ünnepli. Egy pillanat elegendő ahhoz,
hogy bárki, bármikor belészerelmesedjen – legyen az nagyvilági igazgatóné, pszichológusnő, vagy kisstílű bűnözőnő,
mint a piros színű Bonnie.
A Börtönkarrier további főbb szerepeiben Bandor Évát,
Holocsy Krisztinát, Bernáth Tamást, Fabó Tibort, Majorfalvi Bálintot és Skronka Tibort láthatja a közönség. A zenéjét
Szemenyei János szerezte.
Az abszurd és színekben játszó zenés darab díszletét
Taksás Mihály, jelmezeit Baracsi Orsolya tervezte. Koreográfusként Németh Eszter működött közre.

írt költeményeiről, a Gaudium
vegyes karnak és hangszeres kamaraegyüttesének szerepléséről, valamint Grassl Ferdinánd
és Bálint Albert énekszámairól
is. Kiváló ötlet volt, hogy id.
Stirber Lajos életét Stirber Bianka, a dédunoka tanuló mese
formájában tárta a telt házas
közönség elé. (A résztvevőket
Pipper László, a Gaudium polgári társulás elnöke köszöntötte,
majd Stubendek László polgármester szólt a hallgatósághoz.)
Az emlékezetes huszadikai este kiegészítéseként az
együttérző kortársak kezükbe
vehetik Stirber Lajos: Ecsettel és
tintaceruzával c. könyvét, amely
– mintha elhunyt édesapjának
készítette volna – bemutatja
nélküle élő családja és leszármazottai sorsát. Ez a nem felejtő, szívós és igyekvő komáromi
magyar család dícséretesen
megállja helyét az életben, de
az édesapa és a nagyapa hiánya
szavakkal soha nem lesz kifejezhető.
Batta György

Egy tizenéves, fogékony lelkű,
tehetséges kassai lány, Homolya
Krisztina az idén is városunkban,
nagyszüleinél töltötte vakációjának egy részét. Akkor írta ezt a verset, melyet most örömmel adunk
közre.

KOMÁROM
Hűvösödhetne már, de mégsem.
Nem zavar a szél, a nap sem.
Friss a levegő, melyet csak itt érzek,
itt megnyugodhatnak, akik féltek.
Furcsa: a táj nem mozdul.
Áll, mint egy festmény.
Elragadó, s a történelemre utal:
kis város nagy múlttal,
hisz nem is olyan rég
lánckerék nyomta a város lelkét,
ezek az utcák magukon érezhették
a világ minden terhét.
Volt itt temérdek halott,
mosoly, mely kikopott,
mag, melyből nem nőtt virág,
fekete fátylat borított rá a világ.
De most nyugalom, béke tölt el,
most, hogy itt vagyok,
mondjanak bármit szépek, csúnyák,
kicsik, nagyok,
lelkem egyik otthona ez a várrom,
ez a szép kis városka: Komárom.
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Új kiállítás a Limes Galériában Mészöly Kálmán és Sallai Sándor voltak a vendégeink

A Limes Galériában tekinthető meg Nagy Zoltán gyűjteményes kiállítása, amely 2016. január 31-ig tekinthető meg, hétfőtől péntekig, 9 és 17 óra között, hétvégén megegyezés szerint.

Születésnapi köszöntő

„Születésnapodon, nem kívánok egyebet,
Csendes lépteidet kísérje szeretet.
Szívedben béke, lelkedben nyugalom,
Légy nagyon boldog ezen a szép napon!“

December 13-án ünnepli 60. születésnapját

RUŽA KATALIN,
született Pápai, Komárom
E szép ünnep alkalmából szívből gratulálok, sok erőt, egészséget kívánok:
barátod Pali

Újszülöttek

Zúbeková Natália, Gyarak; Grasslová Dominika, Komárom;
Kováč Sebastián, Ógyalla; Vígh Brigitta, Gúta; Cseh Zsófia, Komárom; Madarász Bettina, Gúta; Kovács Krisztina, Gúta; Miklós
Máté, Dunamocs; Szabó Ármin Bence, Szőgyén; Putnoky Gyula,
Velkenye; Molnár Sarolta Anna, Komárom; Lukács Márk, Párkány;
Grsnár Dávid, Bogya; Rigó Jozef, Újgyalla; Krastenics Erik, Zemplén; Igrényi Martin Levente, Komárom; Beck Stanislav, Érsekújvár;
Kováčová Kristina, Ógalla; Kollár Hanna, Vághosszúfalu; Musitz
Hanna Vivien, Ógyalla; Árgyusi Miriam, Gúta; Beke Viktória, Komárom; Bugár Amira Lia, Komárom; Moravčík Michel, Vágsellye;
György Christofer, Martos; Uzsák Jázmin, Ógyalla; Kékesi Kristóf, Bátorkeszi; Lakatos Ronald, Bálvány; Szekeres Sofia Gabriella,
Perbete; Biskupičová Kitti, Komárom; Horváth Liana, Lakszakállas;
Novotný Noel, Komárom; Krastenics Katia, Nemesócsa; Szokol Levente, Ekel; Beke Zoé, Megyercs; Brandova Lara Lenke, Komárom;
Misurák Máté, Bátorkeszi; Juhász Izabella, Pat

Házasságot kötöttek

Nagy Hunor István és Horváth Zsanetta; Černák Mikuláš és
Dibusz Zdenka; Zácsik István és Zácsiková Edita

Elhunytak

A 78 éves Toma Irén, Megyercs; a 63 éves Janík Mária, Dunaradvány; a 47 éves Füsi Nagy Iveta szül. Döme,
Csallóközaranyos; a 66 éves Súdor Štefan, Ifjúságfalva; a 87 éves
Zsemlye Ferenc, Csallóközaranyos; a 78 éves Benko Irén, Komárom; a 61 éves Krizsan József, Komárom; a 78 éves Hengerics Júlia,
Komárom; a 67 éves Szarka Ferida, Komárom; az 59 éves Szépe
János, Gúta; a 84 éves Orsovics Ilona, Komárom; a 83 éves Madari
Mária, Gúta; a 80 éves Angyal György, Gúta; a 60 éves Gőgh Béla,
Őrsújfalu; a 61 éves Házi Katalin-Csacsa Mari, Komárom; az 54
éves Zachorec József mérnök, Ógyalla; a 90 éves Oravecz Ilona,
Őrsújfalu; a 71 éves id. Szabó Ernő, Lakszakállas

A két kiváló magyar futball válogatott labdarúgóval
való találkozásra a Tiszti-pavilon kistermében sokan voltak kiváncsiak. A szurkolók,
akik eljöttek, nem bánták meg,
mert sokan közülük, akik ismerték a pályafutásuk során
elért eredményeiket, most az
est során sok újabb részleteket
tudhattak meg a magyar labdarúgás hátteréről is.
A két futball-legenda kitett magáért, nyiltan, őszintén
és főleg érdekfeszítően beszélt
pályafutásáról. Mészöly Kálmán
szokás szerint elemében volt, de
őt régről ismerve, ezt mindenki el is várta tőle. Lebilincselően, nyiltan, olykor humorral is
megtüzdelve mondott el akár
kulissza titkokat is a magyar labdarúgás történetéből. Volt mit
mesélnie a két legendának, hiszen Mészőly Kálmán 61x, míg
Sallai Sándor 55x öltötte magára
a magyar válogatott mezét.
A főszervező Csémy Attila
jóvoltából rövid filmbejátszásokat is láthattak a jelenlévők
a magyar válogatott világbajnoki szerepléseinek mérkőzéseiből
(1966-tól 1986-ig bezárólag),
melyeknek hátteréhez fűzött
kommentárt az est két vendége.
A futball rajongók számára felejthetetlen volt ez a több mint
három órán át tartó találkozó.
Mészöly Kálmán – (1941,
Budapest), játékosként 11 évesen a III. kerületi TTVE csapatában kezdte pályafutását.
1959-ben igazolta le a Vasas,
amelyikhez egész játékos pályafutása alatt hű maradt. 1972-ben
hagyta abba az aktív labdarúgást.
A magyar válogatottban a hátvéd „Szőke Szikla” 1961 és 1971
között 61 alkalommal szerepelt.

Két világbajnokságon vett részt.
Az 1962-es chilei vb-n az ötödik,
az angliai vb-n hatodik helyezést
ért el a csapattal. 1966-ban tagja
volt a csoportmérkőzések során
a kétszeres világbajnok Brazíliát
3:1-re legyőző csapatnak.
Európa-bajnoki szereplése:
1964 Spanyolország- 3. hely,
1968 – negyeddöntő. Magyar
bajnokság: ötszörös bajnok
a Vasassal (1960-tól 66-ig), második 1970-71, harmadik 195960, 1968. Közép-európai kupa
győztes: 1962, 1965,1970, második 1963.
Edzőként: három sorozatban összesen 61x volt a magyar
válogatott szövetségi kapitánya.
Először 1980 és 83 között 31
alkalommal. 1981-ben csoportelsőként sikerült kijutnia a spanyolországi világbajnokságra,
ahol a csoportból nem sikerült
a továbbjutás és 14. lett a válogatottal. 1983-ban lemondott
posztjáról. Egy idényre vis�szatért a Vasashoz, majd Törökországban elvállalta a szövetségi kapitányi posztot, majd

a Fenerbahce, azt követően pedig az Altay Izmir vezetőedzője
volt.
1990 és 1991 között második alkalommal lett a magyar
válogatott szövetségi kapitánya, 18 mérkőzésen át vezette
a nemzeti csapatot, de a svédországi Eb-re nem sikerült kijutnia
a csapattal ezért ismét távozott.
Ezt követően Szaud-Arábiában
edzősködött, majd a Vasasnál
vállalta el az edzői munkát.
1994-ben harmadik alkalommal
is elvállalta a szövetségi kapitányi posztot, 12 mérkőzésen irányította a váloagtottat. Az angliai labdarúgó Eb-re nem sikerült
a kijutás. Ezt követően Cipruson irányította az AEL Limassol
gárdáját. Labdarúgó, edzői,
szaktanácsadói tevékenységét
2011-ben a Magyar Köztársaság
Érdemrend
tisztikeresztjével
jutalmazták. Ugyanebben az
évben a Pro Urbe Budapestért
díjat is átvehette.
Sallai Sándor – (1960, Debrecen). 1976-ban lett a Debrecen igazolt játékosa, rá két évre

Hírek a palánkok és
a magas háló alól

Köszönetnyilvánítás

Fájó szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak és
mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára
a kavai temetőbe a szeretett édesanyát, nagymamát, dédnagymamát és anyóst

NAGY JULIANNÁT

szül. Pasztorek,
aki 93 éves korában távozott szerettei köréből. Köszönet a
virágadományokért és a részvétnyilvánításokért, melyekkel
enyhíteni igyekeztek fájdalmunkat.
A gyászoló család

Megemlékezés

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálának 1. évfordulóján a
drága édesanyára, nagymamára és dédnagymamára

Beke Vilmára

Emlékét örökké szívükben őrzik lányai családjaikkal

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk halálának második
évfordulóján a drága feleségre, édesanyára,
nagymamára éss dédnagymamára

BARTALOS Irénre.

Akik ismerték és szerették emlékezzenek rá
ezen a szomorú évfordulón.
A gyászoló család

az első csapatban is bemutatkozott, mint jobbhátvéd 95 alkalommal. 1981-ben innét került
a válogatottba. 1983-ban sorkatonai szolgálata alatt a Budapesti Honvéd csapatában szerepelt
138 mérkőzésen, és innét már
nem tért vissza szülővárosába.
Tagja volt a nyolcvanas évek
Honvéd sikereinek: bajnok 5
alkalommal (1983-84, 1984-85,
1985-86, 1987-88, 1988-89).
Magyar Népköztársaság Kupa
győztese (1985,1989), döntős
1988. 1990-ben Svájcba igazolt
az SRDelémont, majd az FC
Cornol csapatához. A válogatottban 1981 és 1989 között
55 alkalommal öltötte magára a címeres mezt. Tagja volt
az 1982-es spanyolországi, és
az 1986-os mexikói vb-n részt
vevő magyar válogatottnak. Az
öregfiúk csapataiban ma is pályára lép. Komáromban a Pepita
tours által rendezett tornákon
már többször is láthattuk őt,
ahol a Magyar Borászok csapatát erősítette.
Keresztényi Gábor

Férfi vizilabda Extraliga – Győztünk Tapolcsányban

A közelmúltban rendezték meg a tapolcsányi fedett
uszodában a Pharma Group
extraliga férfi vizilabda mérkőzést. Ez az örök rangadó
nagy drámai összecsapást hozott, s örömmel tudatjuk, hogy
a mieink 10:11 -es győzelmet
arattak.
A mérkőzés első negyedét a komáromi fiúk hozták 1:3-ra, a második negyed
kiegyenlitettebb volt, mivel já-

tékosunkat a bíró végleg kiállította, mivel kisebb összetűzésbe
került az ellenfél egyik játékosával. Ez a negyed 3:3-at hozott.
A harmadik negyedben újra 4
perces hátrányba kerültünk,
mivel Szám Tomi összekapott
egy tapolcsányi játékossal. Ekkor már az ellenfélnek sikerült
felzárkóznia és átvennie a vezetést. Az utolsó negyedet 9:8-as
hátránnyal kezdtük. A komáromi fiúk nagy küzdeniakarással

játszottak, edzőjük, Gergely Mihály kitartóan buzdította őket, s
mindez 10:11-es végeredményt
hozott. Az egész meccsen „forrott a víz“, a küzdelem 26 személyi hibát (kiállítást) és 9 büntetőt
hozott. Ez is mutatja , hogy nem
volt ez egy hétköznapi meccs,
de végül győzött a jobbik. Góllövőink: Vrecsics 4, Dékány 2,
Cibulka 2, Szám 2, Zachar 1 .
Gratulálunk a csapatnak.
-b-

Kosárlabda csapatunk az
extraliga bajnokságában eddig 12 fordulón van túl. A
mérleg kedvező: 10 győzelem és 2 vereség. 22 ponttal
a táblázat harmadik helyén állunk, de az előttünk
álló két csapat Privigye (23
pont) egy, Kassa (24 pont)
pedig két mérkőzéssel többet játszott, így nyugodtan
elmondható, ott vagyunk
a táblázat élvonalában. A
bajnokságban lejátszott kevesebb mérkőzésünknek fő
oka, hogy bajnokcsapatunk
ugyanakkor a FIBA Európakupájában is érdekelt. Nos,
itt a mérlegünk már nem
valami rózsás, mert csapatunknak itt még nem sikerült győznie. A két fronton
való fárasztó helytállás után
eljön az ideje, hogy kosarasaink a folytatásban teljes
erőbedobással a hazai bajnokságra összpontosítsanak.
A röplabda extraligában a
komáromi csapat jelenleg
18 ponttal a negyedik helyen
áll, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint az előtte
álló csapatok.
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Nonprofit szervezetek könyvelése
Účtovníctvo neziskových organizácií

Apróhirdetés
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415
657.
l Kútfúrás. Tel.: 0908/179 712.
l Ki szeretné vonni a forgalomból utánfutóját? Megveszem
a papirokat. Tel.: 0948/307 237.
l Segítünk megoldani az adóságával kapcsolatos problémákat,
illetve az árveresnél és a végrehajtásoknál is. Tel.: 0908/729 612.
l Szlovák nyelvoktatást és gyermekfelügyeletet vállalok. Tel.:
0918/497 016.
l Mellékjövedelem lehetőség
anyaságin levőknek és főiskolásoknak, abszolvenseknek. Teljesít-

mény függő jutalmazás. Életrajzot
kérünk: janitsova@finanzpartner.
sk
l Zálogház a Ferencesek utca 5.
szám alatt, a Bella étterem mellett.
Készpénzért felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki
cikkeket. Állandó ügyfeleinknek
hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz megyünk, hétvégén
is. Nyitvatartás hétköznap. 9.0018.00. óráig. Tel.: 0915 389 405.
l Szeretne kényelmesen otthon
hajat vágatni, frizurát készíttetni?
Házhoz megyek. Tel.: 0907 271670.

Hirdessen
Ön is
lapunk
hasábjain!
Telefonszámunk:

035 77 13 488

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

Každý zákazník dostane od nás

kávu zadarmo

Minden ügyfelünknek

ingyen kávé

(Nonprofit szervezetek, polgári társulások, lakóközösségek
Neziskové organizácie, Občianske združenia,
Spoločenstvo vlastníkov bytov)

Katona Gábor és Katona Márta
e-mail: katonagabor81@gmail.com,

Tel.: 0917 749 692, 0905 522 162
Madácha 8/2, 94501 Komárno

Fizetni érdemes!

A Komáromi Városi Hivatal felhívja a tisztelt polgárok
figyelmét, hogy amennyiben eddig nem rendezték a várossal
szembeni tartozásukat az ezévi ingatlanadó terén, ezt legkésőbb
2015. december 15-ig még megtehetik.
A 2015-ös évre szóló a kommunális hulladék elszállítására
és likvidálására, valamint a nem lakáscélú ingatlanok, telkek és
kertek bérleti díjára vonatkozó illeték befizetési határideje pedig 2015. december 21.
Amennyiben az említett időponton túl az adóköteles személlyel szemben a Komáromi Városi Hivatal adóhátralékot tart
nyilván, annak befizetését végrehajtási eljárás útján érvényesíti,
amely jelentős pluszköltséggel jár majd az adóköteles személy
számára.
Az adósók jegyzékét a hatályos adótörvények értelmében
a hivatal közzé teszi a város honlapján!
Az adóhátralék összegéről az érintett személyek születési számuk megadásával e-mailben érdeklődhetnek az odp@
komarno.sk címen - ez a javasolt mód - , vagy személyesen a
Komáromi Városi Hivatal illetékes osztályán (Komárom, Vársor út 3, 1. emelet, 18-as ajtó). Telefonos elérhetőségek: 035 28
51 330, 035 28 51 331, 035 28 51 332

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

Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame

Vám kontajnerovú prepravu
stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(cena obsahuje aj poplatok
za legálnu skládku)

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék
3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 konténerekben

(az ár tartalmazza nemcsak a fuvardíjat,
de a legális hulladéklarakó díját is)

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

Volajte na tel.č.:
035 7713 003
Mobil: 0907 562 522

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

Tárcsázza

a 035 77 13 488-as

telefonszámot!

