XXV. évfolyam, 12. szám

Ingyenes kiadvány

2016. június 22.

Alapítva 1849-ben

Sikeres diákjainkat köszöntötték

Napokon belül beköszönt
a nyári vakáció, s ez a fennmaradó néhány nap jó alkalom az
értékelésre. A város vezetői ebből az alkalomból köszöntötték a városunkbeli alapiskolák
tanulóit: azokat, akik a különféle olimpiákon és tanulmányi
versenyeken kitűnő eredményeket értek el.
A pedagógusok bemutatták
az ügyes, tehetséges fiatalokat.
Valamennyi komáromi iskolásról elmondható, hogy a tanárok szakmai felügyelete alatt
sikerült kiaknázni tehetségüket,
gyarapítani tudásukat. Persze
emögött megannyi munka áll,
a pedagógusok a szabaidejüket
sem sajnálták a jó célok elérésére, arra biztatták őket, hogy az
elvárásoknál többre vágyjanak. S
a munka meghozta gyümölcsét,
hiszen megyei és országos szinten is bizonyítottak a diákok.
Amit az imént az alapiskolásokról mondtunk, az érvényes
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Vörös Péter: „Minden magyar
alapiskola megmenekült”

A szlovák parlament június
15-én jóváhagyta a közoktatási
törvény módosítását. A javaslatról Vörös Péter parlamenti
képviselőt, az Oktatásügyi Bizottság tagját kérdeztük.

Képviselő úr, az oktatási
tárca májusban dolgozta ki
A város vezetői a kitűnő eredményeket felmutató tanulókat és diákokat köszöntötték. Felvéte- azt a törvényjavaslatot, amely
lünkön Stubendek László polgármester gratulál a diákok egyikének, Králik Máténak.
szerint a kisiskolákat kivonják
a kötelező diáklétszámok alól.
a középiskolásokra is. Sokan ló, diák tanul, akik a kötelező is- ami nemcsak az iskolának, haA parlament azonban ennél
vettek részt olimpiákon és ver- kolai feladatokon túl is találnak nem városunknak is fontos.
szélesebb kivételt is adott. Mit
Szeretettel gratulálunk a disenyeken, majd középiskolás- időt és kedvet a többletmunkájelent ez a kivétel?
ként is folytatták a versengést, ra. Büszkék vagyunk rájuk, illet- ákoknak és pedagógusaiknak az
– Először hadd menjek vissza
bővítették ismereteiket. És bi- ve tanáraikra, hiszen egy-egy jó elért sikerekhez és munkájukhoz
egy
kicsit
az időben. 2013-ban a
zony öröm, hogy a komáromi helyezés, szép eredmény mögött további szorgalmat, türelmet és
mi- szlovák parlament elfogadott egy
iskolákban sok tehetséges tanu- felsejlik a pedagógus munkája, kitartást kívánunk.
törvénymódosítást,
amelyben
addig példátlan módon minimális diáklétszámhoz kötötte az
iskolák működését. A rendelkezés 2015 szeptemberétől lett volA városi képviselők június nagy csomag részeként kerüljön nyosan csak ezekkel a kérdésekkel re. Ez azért olyan hosszadalmas, na hatályos. A legérzékenyebben
16-án rendkívüli ülést tartot- a képviselők elé megtárgyalás- foglalkozzunk. Az előterjesztett mert nagyon sok előterjesztett a kisebbségi iskolákat érintette
tak, amelyen azok a kérdések ra, hanem külön-külön. Egy-két határozati javaslatokat, kivétel anyag nincs megfelelően előké- volna, amelyek évek óta létszámkerültek napirendre, melyeket nagyon fontos, főleg vagyonjogi nélkül megszavazták a képviselők szítve, és ezmiatt a vita elhúzó- gondokkal küzdenek. A Híd jaa testület nem tudott megtár- kérdés került tisztázásra a kép- – indokolta döntését Stubendek dik. A hivatalnak ezen minden- vaslatára még 2015 szeptembeképp változtatnia kell, mert így rében sikerült egy évvel kitolni
viselő-testület elé, és fontos volt, László polgármester.
gyalni a rendes ülésén.
– Az előzőleg meghirdetett nem hatákony az elvégzett mun- ennek a rendelkezésnek a hatály– Az utóbbi időben több, hogy a képviselők megismerjék
főleg vagyonjogi kérdés, ha- az egyes pontok részleteit. Ezért testületi ülést harmadszorra ta- ka – mondta el véleményét Sza- ba lépését, de a veszély nem múlt
el, Damoklész kardja továbbra is
tározati javaslat halmozódott szükségesnek tartottam, hogy egy lán már sikerül befejezni, de még bó Béla az MKP képviselője.
(Folytatás a 2. oldalon) ott függött az iskoláink feje fölött.
fel. Szükséges volt, hogy ne egy rendkívüli testületi ülésen, célirá- mindig nem jutottunk el a végéAz új kormány megalakulásakor
számunkra prioritás volt, hogy
ezt a problémát meg kell oldaPár hónapja indult az a a májusban magasra nőtt fű is és a kommunikáció, amire a lyázati források, míg más eset- ni. A minisztérium a koalíciós
modern technikai eszközök ru- ben – legyen szó akár a fürdő megállapodásnak megfelelően
weboldal (Odkazprestarostu. több bejelentés tárgya.
kidolgozta a törvénymódosítást,
sk), amelyen keresztül a város
A jelenlegi állás szerint ed- galmas lehetőséget biztosítanak. vagy a közvilágítás fejlesztéséről
amely azonban csak a kisiskolák–
akadnak
kiírások,
amivel
külső
vezetésének lehet üzenni. Az dig a jelzett ügyek harmadát
Az utak esetén is jó esél�alkalmazás a város honlapján sikerült megoldani a hivatal- lyel látható változás következhet forrást lehet bevonni – mondta ra, azaz az 1-4-es alapiskolákra
is elérhető. A lakosok egy tér- nak, vannak, amelyek kezelése a közeljövőben. A képviselők el Bohumír Kóňa, a pénzügyi volt érvényes.
kép használatával megfogal- folyamatban van, de akadnak nagy többséggel már elfogadták osztály vezetője. A városnak 105
Hogyan sikerült ezen válmazhatják panaszaikat, majd olyanok is, amelyek nem a város azt a szándékot, amely alapján kilométer utat és 67 kilométer toztatni?
folyamatosan lehet követni az hatáskörébe tartoznak.
2,25 millió eurós összegben több járdát kell karbantartania.
– Hosszas koalíciós egyezteügyintézés menetét.
A
hivatal
más
önkormánymint
10
utca
újulhatna
meg.
A
tések
zajlottak annak érdekében,
– Az alkalmazás a közvetlen
Az eltelt időszak statisztiká- kapcsolaton túl hasznos eszkö- kiadásokat beszállítói hitel for- zatokkal is felvette a kapcsolatot, hogy felmentést kaphassanak
ahol hasonlóan valósul meg az a teljes szervezettségű, 1-9-es
ja alapján a komáromi lakosok ze lehet annak is, hogy a képvi- májában törlesztené a város.
leginkább az utak és a járdák selők a következő költségvetés
– A jelen gazdasági helyzet- utak javítása. Pár napja zárult a iskolák is. Sikerült meggyőzni
javítását sürgetik. A bejelen- elfogadásakor jobban odafigyel- ben érdemes kihasználni az elő- közbeszerzés Léván, de Érsekúj- koalíciós partnereinket, hogy
tések közel 40 százaléka ezzel jenek a lakosok igényeire – véli nyös hiteleket, mivel történelmi vár is hasonló megoldást tervez, számunkra az egész magyar iskapcsolatos. Ugyancsak több- Stubendek László polgármester. mélyponton vannak a kamatok. Nyitrán pedig több alkalommal kolahálózat megőrzése alapvető
ször felmerülő téma az illegális Szerinte fontos a kapcsolat a la- A város jelenlegi hitelállománya végezték el a javítási munkákat fontosságú kérdés. Végül a Híd
szemétlerakatok ügye, továbbá kosokkal, az állandó visszajelzés is alacsony, ráadásul néhány ilyen konstrukcióban. A részle- parlamenti frakciója nevében
törlesztés a következő hónapok- tek pontosítása után a végleges képviselői indítvánnyal éltem a
ban végére ér, ezzel bővülnek döntést július elején hozzák meg parlamentben, amely arról szólt,
A járdák esetében
a lehetőségek. Az utak javítá- az önkormányzatban. Az utak hogy a nemzetiségi iskolákra ne
már biztosan jelentős lesz a változás
sa esetén marad még bőven tér javításánál az egyes közműháló- legyenek érvényesek a kötelező
A városi képviselők jóváhagytak egy 150 ezer eurós pénzmás fejlesztések kivitelezésére zatok kezelőjével is zajlik egyez- diáklétszámok.
csomagot a járdák állapotának javítására. A projektek elkéis, amennyiben hitelt szeretne tetés, hogy a burkolat cseréje
A parlamentben nagyon
szülte után valószínűleg ősszel valósulhat meg az összefüggő
erre felhasználni a testület. Az előtt végezzék el a karbantartási komoly támogatást kapott ez
járdaszakaszok rendbetétele.
ka a javaslat.
utak javítására nincsenek pá- munkákat.

Vagyonjogi és iskolaügyi kérdésekben születtek döntések
a képviselő-testület rendkívüli ülésén

Az utak javítását kérik a komáromiak

– Igen, számunkra is meglepő módon, mind az én képviselői
indítványom megszavazásánál,
mind a törvény végszavazásánál
több, mint kétharmados többséget
szerzett a javaslat. Régóta vagyok
a politikában, de nem emlékszem
arra, hogy kisebbségeket érintő
kérdésben a szlovák parlamentben ilyen nagy szavazattöbbséget
sikerült volna elérni. Én ezt óriási eredménynek tartom.
Hány magyar iskolát érint
ez a rendelkezés?
– Az eredeti javaslat 23
magyar, 1 ruszin és 36 szlovák
kisiskolát érintett. Az én módosításomnak köszönhetően még
további 70 magyar alapiskola
menekült meg. Így tehát összesen majd 100, veszélybe került
magyar alapiskolát sikerült megőrizni. A magyar alapiskolák így
törvényes garanciát kaptak arra,
hogy tovább működhessenek.
Ez a gyakorlatban annyit jelent,
hogy az állam egyetlen egy jelenleg is működő magyar iskolát
nem szüntethet meg azért, mert
kevés a gyerek.
Ez azt jelenti, hogy a minisztérium pénzt is biztosít a
működésükre?
– A minisztérium eddig is
biztosított pénzt a működésükre.
Ha a jelenlegi fejpénz, amelyet a
diákokra kapnak, nem elegendő,
ún. egyeztetési eljárást kell kezdeményezniük a minisztériumban,
amelynek során a tárca kipótolja a hiányzó pénzösszeget. Ezért
ezúton is arra kérek minden
érintett önkormányzatot és iskolaigazgatót, hogy a lehető legrövidebb időn belül forduljanak a
minisztériumban a nemzetiségi
osztályhoz, és minden szükséges
tájékoztatást megkapnak.
ka
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A szemétilleték fizetése alól bizonyos
esetekben felmentést kaphatnak a lakosok
Évente több ezren élnek is a lehetőséggel. A felmentés lehetőségeiről egy általános érvényű rendelet szól, amely alapján eljárhat
a hivatal. Az elmúlt években olyan változás lépett életbe, hogy
nem előre kaphatják meg a lakosok a felmentést, hanem az év
végén, a kérvények és igazolások (pl. távollét) bemutatásával, új
végzés kiadásával visszatérítik a befizetett összeget, vagy bizonyos esetekben (pl. iskolalátogatás) az összeg egy részét.

A városi hivatal vizsgálja
a szemétilleték fizetése
körüli engedményeket

Az elmúlt időszakban több
esetben érkezett visszajelzés a
szemétdíj fizetésének felmentésével kapcsolatosan. A korábbi években elfogadott igazolásokat az idén nem fogadta
el a hivatal, ami miatt nincs
mód az illeték csökkentésére.
Az ügy hátterében a megváltozott általános érvényű rendelet
áll. A hivatal készíti a változásokat a helyzet megoldására.
Múlt év végén az illeték fizetéséről szóló általános érvényű
rendelet megváltozott. Csintalan Miklós főellenőr több olyan
változtatást javasolt, amely szerint a felmentések is pontosításra kerültek. A lehetőségek közül
kikerültek az általános megnevezések, egy pontos lista szabályozza a kedvezmény megszerzésének lehetőségét. A változást
az ügyészség is kérte, mondván
a rendeletnek egyértelmű szabályokat kell lefektetni.
A mostani panaszok többségét az jelentette, hogy a felsorolásból kimaradt az átmeneti
lakhelyre való hivatkozás. Korábban ezt a hivatal el tudta fogadni, addig az új felsorolás szerint a hivatal már nem tudja azt
figyelembe venni, mivel kimaradt a pontosított rendeletből.
Az esetek száma fokozatosan
gyarapodik, a hivatal próbálja
kezelni a kialakult helyzetet.
A gazdasági és pénzügyi
osztály és a főellenőr közösen
vizsgálják az ezzel kapcsolatos
panaszokat, megoldást keresve.
Míg a főosztály a szabályok pontos betartására hivatkozik, az
ügyészi figyelmeztetés alapján,
addig a főellenőr a törvényekre
hivatkozva, túl bürokratikusnak
ítéli meg a hivatal eljárását. Kö-

zös megegyezés alapján a hivatal
útmutatást kér az adóhatóságtól,
hogy miként kell eljárnia.
– Az adóhatóság álláspontja
alapján keressük majd a megoldás lehetőségét. Célunk, hogy
segítsünk a lakosoknak, de a törvényeket és a rendeleteket be kell
tartanunk. Szeretnénk megoldást
találni az idei évre is, de a jövő
évre vonatkozóan már készítjük
elő a rendelet módosítását, hogy
ilyen esetekre ne kerüljön sor
– fogalmazott Bohumír Kóňa,
pénzügyi főosztályvezető. Az
adók és az illetékek módosítása év közben nem lehetséges, a
változások az általános érvényű
rendeletben, csak január elsejétől léphetnek érvénybe. A pénzügyi főosztályvezető hozzátette:
– Az adók és illetékek fizetése
soha nem lesz népszerű dolog,
de a becsületes komáromiak érdeke a szabályok betartása, ami
mindenkire egyformán érvényes.
A játékszabályokról ez esetben is
a képviselők döntöttek, a hivatal
feladata a végrehajtás. A pénzügyi osztályhoz eddig több mint
1500 felmentéssel kapcsolatos
kérvény érkezett, amelynek több
mint felét már kedvezményesen
elbírálták. Ez a kérvények 5-6
százalékát érintik.
Amennyiben az adóhatóság
is megerősíti, hogy az érvényes
rendelet nem ad módot a felmentésre az átmeneti lakhelyre
vonatkozóan, a hivatal még ebben az évben más módját keresi majd az érintettek eseteinek
megoldására. Amennyiben a
hatóság szerint az érvényes rendelet mégis teret enged az ilyen
felmentéseknek, úgy a hivatal
azonnal kezelni fogja az ilyen
jellegű kérvényeket.

A vidám magyar nyelvünk

Össze ne tévessze
a harcsa máját
a Marcsa hájával,
a jó bor kulcsát
a kóbor Julcsával,
a boka táját a toka bájával,
a borztanyát a torz banyával,
a csárda zaját
a zárda csajával,

a száradt füzet
a fáradt szűzzel,
a fartőt a tar fővel,
a csokorban adott bókot
a bokorban adott csókkal,
a hős ember nevét
a nős ember hevével,
a réti pipacsot
a péti ripaccsal.
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A stressz az igazság prostituálása

Június 11-én eredeti kutatási eredményeket is felmutató, mindenki számára értékes
tudnivalókat tartalmazó konferenciát rendezett Komáromban a Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság (SZMET). Az
előadások helyszíne a Selye
János Gimnázium díszterme
volt; a rendezvény telt házat
vonzott, s arra Magyarországról, s a Kárpát-medence mindegyik magyarlakta térségéből
érkeztek résztvevők, sőt: még
Prágából is.
A téma századunk talán legizgalmasabb élettani jelensége, a
mindnyájunkat, az egész bolygót foglalkoztató stressz volt,
melynek „atyja”, Selye János,
(1907-1982) a komáromi bencés gimnáziumban érettségizett,
s aki már diákéveiben is boncolt
állatokat házuk pincéjében.
A SZMET konferenciája
először szerveződött az új elnök,
Hollósy Tamás vezetése alatt, és
megállapítható, hogy a nyugalmazott szülész-nőgyógyász elő-

Kellermayer Miklós pécsi professzor, a Magyar Egészségügyi Társaság elnökének előadása
deihez méltóan, eredményesen
teljesítette feladatát: emlékezetes előadásokat hallottunk, élvezetesek voltak a kísérő műsorok:
Angyal Gábor szavalata,Radi
Bernadett dalcsokra, Czékus
Péter komáromi klippje és a Borostyán Együttes szereplése.
A résztvevőkhöz Hollósy
Tamás és Kellermayer Miklós

köszöntője után Andruskó Imre,
a gimnázium igazgatója szólt,
aki elmondta, hogy az idén ős�szel éppen száz esztendeje lesz,
amikor a Bécsből Komáromba
költözött Selye-család gyermeke átlépte a bencés gimnázium
küszöbét.
Az első előadó hazai gyógyító, Kiss László orvostörténész

volt, aki a tőle megszokott alapossággal és pontossággal kutatta fel a világhírűvé vált orvos családi hátterét, kiegészítve
a mai napig hiányos életrajzi
adatokat. (Megjegyzendő, hogy
általános volt a vélekedés az
előadók részéről: Selyéről nyomokban sincs annyi utalás a
(Folytatás a 4. oldalon)

Az állami rendőrség is besegít az Esztergályos utcán

Hosszabb ideje borzolja
a kedélyeket az Esztergályos
utcán található hármas lakótömbben lakó összeférhetetlen
lakosok viselkedése. A polgárok megoldást követelnek,
a város a törvény adta lehetőségek között próbálja több
módon is kezelni a kialakult
helyzetet.

ség találkozott. A megbeszélés
témája a város biztonsági kérdései voltak, kiemelten az I.-es
és II.-es lakótelep és a Harcsás
területén felmerülő gondokkal.
A legproblémásabb pontokon
nem csak az állandó rendbontás, rendetlenség jelent gondot,
de a kábítószerek terjesztése és
használata is előfordul.

A június elején megválasztott új városi rendőrparancsnok,
Tóth Alexander ennek keretén
belül próbálja szorosabbra fűzni az együttműködést az állami
rendőrséggel, hogy a rendőrök
fellépése határozottabb és eredményesebb lehessen. Június
elején került sor arra a találkozóra a városházán, ahol a járási
állami rendőrség vezetői, a városvezetés és a városi rendőr-

A rendőrség vezetője, Mgr.
Dušan Dragúň kapitány arról
számolt be, hogy Komáromban
és környékén két új mobil egységet, állandóan járőröző csapatot
telepítettek. Olyan feketeruhás,
felfegyverzett rendőri egységről
A téma minden bizonnyal a
van szó, akik állandóan cirkálA helyzet kezelésére más július eleji testületi ülésen is nanak, és feladatuk a közbiztonság felügyelete. Az egyik páros eszközöket is bevet a város, bár pirendre kerül.
állandóan Komáromon belül a problémás lakótömb magánka
kézben van, ami nehezíti a hamozog, a másik a régióban.

– A megbeszélés során megegyeztünk abban, hogy a mobil
egység és a városi rendőrség ös�szehangolja tevékenységét, hogy
eredményesebb legyen a rendfenntartás. Különös tekintettel
az Esztergályos utcában fogunk
nagyobb erővel megjelenni, hogy
csökkenteni tudjuk az incidensek számát. A városi rendőrség
vezetőjeként az ottani probléma
kezelését kiemelten fogom kezelni, remélhetőleg az új, kihelyezett
rendőrőrs is segít a munkában,
mivel délután négytől hajnali
négyig állandó a jelenlét – fogalmazott Tóth Alexander rendőrparancsnok.

tékony fellépést. – A találkozón
felmerült az is, hogy milyen módon próbálja a városi hivatal a
lakótömb tulajdonosát és az ös�szeférhetetlen lakosokat is rendre
utasítani. Több más intézmény
– adóhivatal, közegészségügyi hivatal – bevonásával igyekszünk
változtatni a helyzeten. A hivatal néhány konkrét javaslatot is
előkészít a felmerült megoldási
javaslatok alapján. Mivel ezek
anyagi vonzattal járnak, róluk
a képviselők dönthetnek a következő testületi ülésen – mondta el
Stubendek László polgármester
a találkozót követően.

Vagyonjogi és iskolaügyi kérdésekben születtek döntések
a képviselő-testület rendkívüli ülésén
(Befejezés az 1. oldalról)

A megnyitó után a képviselők a természet- és egészségvédelemre elkülönített alapból
hagytak jóvá támogatást a Béke
Utcai Óvoda szülői szövetségének, egy nonprofit szervezetnek,
valamint a Marianum Egyházi
Iskolaközpontnak. Ezután oktatásügyi, kulturális és ifjúságügyi
kérdésekben döntöttek a városatyák – többek közt jóváhagyták
az iskolák zárszámadását.
- Fontos volt, hogy a tavaly
elmaradt ügyek végére pontot
tegyünk. Ilyen volt a szabadidőközpont és a speciális alapiskola
helyzetének a megoldása. Az elmúlt évben a testület 82 ezer eurót hagyott jóvá a szabadidőközpont és 136 ezer eurót a speciális
iskola részére. Ennek viszont az
lett a következménye, hogy sajnos az alapiskoláinkra nem túl
sok pénz jutott. Ebben az esetben

is látható volt, hogy nem megfelelően készült el az előterjesztett
anyag – összegezte véleményét
Szabó Béla az MKP képviselője
– Az új szabadidőközpontot
a városközpontban alakítjuk ki,
és bízunk benne, hogy pár hónap
múlva megkezdheti működését,
Továbbá bízunk abban is, hogy
egy-két hónapon belül konténerek segítségével sikerül olyan
helyzetet teremteni a speciális
alapiskolában, hogy szeptembertől gond nélkül működhessen –
tolmácsolta a MOST-HÍD frakció véleményét Andruskó Imre
képviselő.
– Sajnos beigazolódtak a
csaknem egy évvel ezelőtti kétségeim. Sem a város, sem a képviselő-testület nem talált jobb helyiségeket az iskolaügyi főosztály
irodáinál. Jómagam, és mások
is meg vannak győződve arról,
hogy ezek a helyiségek nem meg-

felelőek. Az elfogadott határozattal további két dolog függ össze:
a speciális iskola és tizenkét óvoda, illetve alapiskoláink ügyének
megoldása. Ez utóbbiak számára
javasolt a testület 116 ezer euró
elosztását, egyenként négy és 15
ezer euró közötti tételek formájában. Ez nagyon fontos javaslat
volt, hiszen intézményeinknek
nagy szükségük van erre a pénzre. Sajnos éppen ez a tétel került
ki a határozatból, de a testület
kötelezte a városvezetést, hogy a
következő tanácskozásra találjon
forrást erre a célra – nyilatkozta
Ondrej Gajáč független képviselő.
Rengeteg vagyonjogi kérdésről és kérvényről döntött
a testület. Ezzel kapcsolatban
Andruskó Imre, a MOST-HÍD
képviselője két határozatot
emelt ki. – A város és a képviselő-testület fontosnak tartja a

kajak-kenu sportág hosszútávú
működtetését, amely Komárom
legsikeresebb sportága. Sikerült
megoldani, hogy a Comorra
Servisen keresztül évente 46 ezer
euróval támogatnánk a kajakkenu sportközpont működését.
Szintén fontosnak tartjuk, hogy
élettel teljen meg az erődrendszer, ezért úgy döntöttünk, hogy
támogatjuk egy magánóvoda kialakítását.
Az ülés végén a városi közbeszerzések felülvizsgálatának
szükségességéről szóltak a képviselők. Szabó Béla, az MKP
képviselője ezzel kapcsolatban
megjegyezte, hogy a közbeszerzéseket felül kell vizsgálni,
mert úgy tűnik, hogy célirányosan, megszabott személyek
felé orientált.A városi képviselő-testület nyári szünet előtti
utolsó rendes ülését július 7-re
tervezik.		
-p-
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Sikeresek voltak a komáromi színjátszók a Jókai Napokon Tanácskoztak a civilek
A nagy (Cseh)szlovákiai ma-

A nívódíjas GIMISz Diákszínpad tagjai.
Öt napot töltöttek városunkban az ország magyar
színjátszói, csatlakozva három
itteni diákszínjátszó csoportunkhoz – a Marianum Egyházi Iskolaközpont MEG+a
culpa Diákszínpada, az Ipari
Szakközépiskola VISZTA csoportja és a GIMISz Diákszínpad. Tizenegy csapat tizenkét
előadását tekinthette meg a

közönség és a Hizsnyan Géza
színházi szakember, Naszlady
Éva színművész, drámatanár,
rendező, Németh Ervin drámatanár, Száz Pál író, rendező,
Varga Emese dramaturg felállású zsűri az 53. Jókai Napokon.
A sokszínű előadások közt
volt közhelyes moralizálás egy
felállásban, mesejáték, groteszk,

Kádek Péter felvétele
komédia, politikai gyerekdarab,
falusi történet, dráma és vígjáték. Kísérőprogramban sem volt
hiány. Profi színészeink „beugróztak” a fesztiválklubban, megrendezték a II. Jókai Slam Poetry
Bajnokságot, a Múzeumi Szalonban Gál Tamás színészt faggatta Miklósi Péter publicista és
Kiss Péntek József Életpor című
kötetét is bemutatták, valamint

gyar csönd című monodrámát
adta elő Benkő Géza színész.
A zsűri az idén nem adta
ki sem a fődíjat, sem a felnőtt
színjátszók nívódíját. A diákszínjátszó csoportok nívódíját
megosztva a komáromi GIMISz
Diákszínpad Molière: A mizantróp című színműve nyomán készült előadása (rendezte Ölvecky
András) és a füleki Apropó Kisszínpad Rebellis című lovaglógyakorlata, amely Tasnádi István
Közellenség című zenés uszítása
nyomán készült. A GIMISz Diákszínpad tagja, Török Máté,
A mizantróp címszereplője lett
a legjobb férfi alakítás díjának
tulajdonosa; színészi játékáért
Szebellai Dániel, aki szintén a
GIMISz tagja kapta a zsűri különdíját. A számos egyéni elismerés mellett töbek közt a zsűri
különdíját a legkreatívabb előadásért (rendező Tóth Gábor)
a Marianum Egyházi Iskolaközpont MEG+a culpa Diákszínpad érdemelte ki és Kiss Péntek József, az Ipari Középiskola
VISZTA színjátszócsport vezetője a rendezői formanyelvért
kapta a zsűri különdíját.
bj

Érdekes szakmai kihívásokkal találkoztak

Az Ipari Szakközépiskola
küldöttsége a német, holland,
dán, magyar és szlovák partneriskoláinak találkozóján vett
részt a német Ibbenbüren és a
holland Hengelo városában az
Erasmus CROSSOVER nemzetközi projekt keretében.
Az iskolát Sáfi Katalin, Mezei Adrianna, Pisoň Erika tanárnők és kilenc diák, Szabó Gergely, Kelko Viktor, Szabó Zsolt,
Borsos Boldizsár, Kurdy Bálint,
Varga Emília, Vörös Katalin,
Szépe Krisztina a Šimo Bianka
képviselték. A projekt témája a
fenntartható fejlődés a gazdaságban, továbbá a környezettudatos gondolkodás erősítése,
főként a fiatalabb generációban
volt. Az iparista diákok bemutatták Szlovákia azon célkitűzéseit, amelyek összhangban
vannak az Európai Unió Európa
2020 néven futó foglalkoztatá-

si és növekedési stratégiájával.
Másik prezentációjukban pedig
a szlovák energetikai piaccal és
a megújuló energiák felhasználásának százalékos megoszlásá-

val foglalkoztak. Az ott töltött
közel egy hét alatt a résztvevő
csoportok számos szélmalmot,
zöld technológiás beruházást
és energiatudatos épületet láto-

Június 13-án a Viking sörözőben ülésezett a Komáromi Magyar Civilek Egyesülése, a KOMCE. A megbeszélésen
részt vett a szervezetbe tömörült polgári társulások vezetőinek zöme, s azt jelenlétével megtisztelte Knirs Imre polgármester is.
Az ülést Farkas Gáspár elnök vezette, s azon jópár téma
merült fel, így például Pint Tibor javasolta, hogy a szeptemberi
találkozóra a KOMCE hívja meg városunk polgármesterét és két
alpolgármesterét; elhangzott, hogy nagy valószínűséggel pályázati pénzből elkezdődhet a CSEMADOK-pince átalakítása közösségi találkozóhellyé és afféle műkedvelő kisszínházzá.
Szóba került, hogy a nemzeti összetartozás napján, június
negyedikén nem az elvárt és méltó létszámban képviseltette magát a magyar polgárság. Szó esett néhány forgalmas utca balesetveszélyes állapotáról és arról, hogy akadnak olyan taxisok és
kerékpárosok, akik agresszíven közlekednek,és nincs tekintettel
a gyalogosokra.
Megtudtuk, hogy a Lehár Polgári Társulás német nyelvű plakátokat is el kíván helyezni a Klapka téren és Kiskomáromban,
hogy felkeltse a német turisták érdeklődését (is) a nyári rendezvényeikre. Knirs Imre alpolgármester úr ismételten felvetette,
hogy a szabadtéri rendezvényeken nem használjuk ki a Tiszti
pavilon udvarát, ahol az amfitátrumot akár sátorral is be lehetne
fedetni.
Az ejövendő újabb választásokra már most fel kellene készülni, vélte Csukás László, hogy meg tudjuk nevezni azokat a
képviselő-jelölteket, akik valamennyien egy-egy fontos terület
szakemberei, s akiknek fontos Komárom jövője.
BTI

Jubiláló kórusok
a Jókai Mór Alapiskolában
„Megmondom a titkát,
édesem, a dalnak...“ Részesei lehettek ennek a titoknak
mindazok, akik június 7-én ellátogattak a városi művelődési
központba, s átélhették azt a
szépséget és csodát, amely a
dalok szárnyán szállt a gyermeki ajkakról.

hasonlóan szintén áldozatos,
magas szintű munkát végzett.
Néhány évig Juhász Mónika
irányította mindkét kórus munkáját. 2005 óta Pfeiferlik Annamária a Kicsinyek karnagya, aki
ugyanúgy szívügyének tekinti a
kóruséneklést, mint kedves elődei. Annamária még iskolánk
A kórusok éneke immár 55 diákjaként szerette meg az énekéve szól! Mert 55 évvel ezelőtt lést, s ezt a szeretetet táplálja a
egy matematika-fizika szakos, kicsikbe immár egy évtizede.
S a kóruséneklést nem lehet
művészetkedvelő
pedagógus
álmodott egy szépet, s meg- abbahagyni! Hihetetlen közösalakította az akkori Béke Utcai ségformáló ereje van, s valami
Alapiskola(ma Jókai Mór Alap- különleges vonzást jelent azok
iskola) gyermekkarát. Az ötlet- számára, akik fogékonyak a
gazda, az alapító karnagy Pálin- zene által közvetített szépség
kás Zsuzsa volt. Neki és későbbi iránt. Ennek ékes bizonyítéka
követőinek köszönhetjük ezt a az iskola 3. kórusának létezése.
A gyermekkar egykori tagjaiból
születésnapot.
1965-ben Stirber Lajos vette alakult felnőttkórus, a Gaudium
gattak meg. Az iparista diákok
át
a
kórus irányítását, és vezette immár 14 éve működik sikerenemcsak érdekes szakmai kisen Stirber Lajos vezetésével.
hívásokkal találkoztak, hanem hittel, lélekkel és odaadó szereKöszönet illeti a kórus zeangol nyelvi kommunikációs tettel évtizedeken át. Sok emlékezetes fellépés, a kórusverse- nei segítőit, a zongorakísérőket,
készségeiket is fejleszthették.
nyeken való sikeres szereplés, akik nagymértékben hozzájárula hazai és a magyarországi cse- tak ahhoz, hogy kórusaink a legrehangversenyek, a színpadon szebb művekkel kápráztassák el
megszülető harmónia élménye, mindenkori közönségüket. Köa közönség jutalmazó tetszés- szönjük Bakos Márta és Czókoly
nyilvánítása fűződik ehhez az Éva zeneiskolai tanároknak (az
iskola volt diákjainak) a hos�időszakhoz.
Az évek teltek-múltak, de az szú évek alatt nyújtott önzetlen
ének töretlenül szállt! Köszön- segítségüket, s köszönet illeti
hető ez Juhász Mónika karnagyi Pásztor Éva kolléganőnket is,
munkájának, őt dicséri a folyta- aki az utóbbi években kíséri
tás. Az egykori kórustagból kar- mindkét gyermekkórusunkat.

Kis betegeket látogattak meg

A Szlovákiai református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának szervezésében egy kis
csapat nagy szeretettel látogatta
meg a kórházban fekvő kis betegeket. Egyikük, Ölveczky Mónika a látogatás kapcsán eképpen
fogalmazott:
– A kórházi meseolvasást
„önző módon“ azért vállaltam,
mert nagyon szeretek mesét olvasni. Öröm látni a gyerekek
arcát, amikor beleélik magukat
a történetbe, ilyenkor úgy érzem,
mintha én is először hallanám.
A Szeretet-híd nemcsak azokat
köti össze, aki ad és aki kap, hanem azokat az embereket is, akik
hasonlóképpen gondolkodnak az
önzetlenségről.

Gulyás Viktória szintén a kis
betegeket látogatók csoportjának tagja: – Számomra nem volt
kérdés, hogy az önkéntességnek
ezt a formáját választom. Izgatottan vártam, szinte kihívásként
éltem meg. Könnyebben adok,
mint elfogadok, de tartottam
tőle, hogy a beteg, elesett gyermekekhez megtalálom-e az utat.
Ha csak percekre is, de valamit
átnyújthassak mindabból az érzéshalmazból, amely ezt a megmozdulást életre hívta. Amikor
egy hét éves kislány – leginkább
hercegnőre hasonlított :) –
ágyához léptem, szerteoszlottak
a kétségeim. Kölcsönösen építettünk hidat egymáshoz, ahol
mindketten adtunk és kaptunk

is. Mosolyt, odafigyelést, meséket, hol könyvből olvasva, hol
pedig a hétköznapjainkból merítve. Ismét megtapasztaltam,
hogy egy önkéntes tevékenység

során, mikor én szeretnék az
adakozó lenni, magam is megajándékozottá válok. Mindez
hűen igazolja, hogy: „Aki mást
felüdít, maga is felüdül.”

vezető lett, s igényes munkája
nyomán a megszerzett évtizedes dicsőség tovább ragyog. De
az úton nincsenek egyedül! Az
utánpótlást a Kicsinyek Kórusa
biztosítja immár 45 éve. Ezt az
énekkart Kaszás Jánosné alapította. Kivételes pedagógiai érzékével, szaktudásával elbűvölte
az énekelni vágyó gyermekeket.
Tőle vette át a karnagyi pálcát
Zsákovics Zsuzsa, aki elődjéhez

Kevés kórusnak adatik meg,
hogy zeneszerzők nekik írjanak
műveket. Kegyelettel gondolunk
Dobi Gézára, aki már nem lehet
velünk. Tisztelettel köszönjük
Zsákovics Lászlónak és Tóth
Árpád budapesti karnagynak,
hogy alkotásaikkal megajándékoztak bennünket, s szerzeményeiket bemutathattuk.
Ibolyáné Csipke Jolán
igazgatóhelyettes
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Apróhirdetés
l Garzonlakás kiadó. Tel.:
0915/039 639.
l Eladó felújított garzonlakás
Komáromban. Tel.: 0905/937 882.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450
570, 0948/622 051.
l Kútfúrás. Tel.: 0948/424 805.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415
657.
l Felveszünk ügyes pincért a
Fekete Kutya Vendéglőbe. Tel.:
035/7733190, 0915 892788.
l Garázs eladó a Schell
benzinkúnáll (régi Hoffer). Tel.:
0907/545 660.
l Eladó 462 m2-es kert Kabátfalun. Víz, villany van, építkezésre is
alkalmas. 0915/105 658.
l Zálogház a Ferencesek utca 5.
szám alatt, a Bella étterem mellett.
Készpénzért felvásárolunk régisé-

geket, aranyat, ezüstöt, műszaki
cikkeket. Állandó ügyfeleinknek
hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz megyünk, hétvégén
is. Nyitvatartás hétköznap. 9.0018.00. óráig. Tel.: 0915 389 405.
l Figyelem, brigádmunka! Egy
komáromi rendezvényszervező
ügynökség (Acaciateam), kreatív
fiatalokat keres brigádmunkára
(színpadi, fény- és hangtechnika
szerelésére, illetve különféle rendezvényekkel kapcsolatos feladatok elvégzésére). Jelentkezz már
most! Telefon: 0905/159 933.
l Elvesztettem a kulcscsomómat a Šeko-shop és Matica székház között. Három kulcs volt rajta,
az egyik a Suzuki autómhoz. A becsületes megtalálót megjutalmazom. Tel.: 0903/665 677.

Újszülöttek

Bohušová Patrícia, Keszegfalva; Záhorec Sebastián, Ógyalla;
Takács Diana, Dunaradvány; Lakatos Annamária és Norbert,
Érsekújvár; Lorenc Ladislav, Bánov; Csütörtöki Jázmin Dorka, Köbölkút; Lengyel Benett, Bogya; Beck Luca, Gúta; Bozsaky
Izabella, Komárom; Lakatos Sebastián, Ógyalla; Csillag Ádám,
Komárom; Kopócs Dorina, Komárom; Lakatos Vanessa, Nagyharcsás; Negyedi Csaba, Komárom; Hľadilová Mya Rayne, Komárom; Kuczman Péter, Dunamocs; Szász Emma Sára, Komárom;
Kokyová Vanessa, Szentpéter; Lakatos Kevin, Gúta; Zauška Matej,
Komárom; Benyík Oliver, Tardoskedd; Csicsai Hanna Emily, Füss;
Hölgye Noel, Nemesócsa; Polgár Zsófia, Farkasd; Lakatos János,
Vlkanovo; Bedecs Tánya, Komárom; Zsákovics Adél, Bajta; Licényi
Timon, Jászfalu; Farkas Nole, Farkasd

A KFC csapatainak szezonvégi értékelése

A szurkolók jól tudják, hogy a lilák
szemszögéből az őszi évad több mint
katasztrófálisra sikeredett. A csapat az
egész őszi szezon során mindössze 9 pontot gyűjtött össze (2 győzelem és 3 döntetlen), és a tavaszi fordulás előtt reménytelen helyzetben volt. A klubvezetésnek
lépni kellett, ha nem akart a szakosztály
felnőtt gárdája olyan helyzetbe kerülni,
hogy búcsút vegyen a 3. ligától. Edzőcsere, több új arc a csapatban, keményebb
munka, és meglett az eredmény.

Peter Lérant edző vezetése alatt a lilák
a tavaszi játékidényben 37 pontot szereztek
(11 győzelem, 4 döntetlen, és egyetlen vereség). Az őszi 9, és a tavaszi 37 pont a végelszámolásnál 46 pontot jelentett, ami a táblázatban a végső 9. helyre volt elég. Hasonló,
vagy egy kissé gyengébb őszi szerepléssel
simán meg lehetett volna nyerni a bajnokságot. A lilák felnőtt csapata tehát nagyon jól
finiselt, és ezért, úgy a klubvezetés, mint az
edző és a játékos keret megérdemlik a dicséretet. Most csak az volna a jó, ha így együtt
maradna a gárda, akkor a nyári felkészülés
után merészebb tervekkel vághatna neki az
újabb bajnoki évadnak a csapat. Ezt kívánja,
és szeretné a lilák szurkolótábora.

Gyurenka István edző csapata, az idősebb serdülők korosztálya nehéz csatákat
vívott újoncként a 2. ligában. Végül 34 megszerzett ponttal a 13. helyen zárt a csapat.
Ugyanebben az osztályban a fiatalabb serdülők gárdája, Macek Vladimír edző vezetése alatt 43 pontot gyűjtött, és a 8. helyen
zárta az idényt. Az idősebb diákok korcsoportjában nagy hajrát vágott ki Slavomír
Ďurčo edző csapata, amelyik végül a remek
harmadik helyet szerezte meg. Mint az edző

Házasságot kötöttek

Tuška Pavol és Banzi Réka

Elhunytak

A 73 éves Geletová Katarína, Komárom; a 70 éves Döme Anna,
Komárom; a 77 éves Hodosi Margit, Gúta; a 91 éves Kincer Rozália, Pat; a 65 éves Nagy Éva, Komárom; a 62 éves Rostislav Jelínek
mérnök, Komárom; a 63 éves Hajtman Éva, Dunaradvány; a 82
éves Szűcs Vilmos, Pat; a 91 éves Belobradová Anna, Komárom; a
86 éves Masár Ján, Gadóc; a 67 éves Farkas Magdolna, Bogyarét; a
89 éves Libáriková Valéria, Kassa; a 85 éves Bičian Milan, Komárom; a 90 éves Likérová Mária, Komárom; a 86 éves Varga Julianna,
Komárom; a 81 éves Oršolik Štefan, Szentpéter; a 86 éves Németh
Irén, Ekel; a 89 éves Tóth Ilona, Marcelháza; a 76 éves Žuža Karol,
Komárom; a 98 éves Marcinko Jozef, Marcelháza; a 67 éves Bocz
György mérnök, Komárom

MEGEMLÉKEZÉS

Soha el nem múlú fájdalommal emlékezünk halálának 7.
évfordulóján a szeretett drága feleségre, édesanyára és nagymamára

MOLNÁR Erzsébetre

szül. Barta
akit a kegyetlen halál 2009. július 1-én ragadott el szerettei köréből.
„Elvesztettem azt, akit annyira szerettem,
jókedvem, nyugalmam veled eltemettem.
Üres mára a lakás, nincs ki hazavárjon,
ezért nem jön éjjel szememre álom.“
Szerető férje és családja

MEGEMLÉKEZÉS

„Kinézek az ablakon,
Látom a holdat ragyogni,
Érzem a könnycseppet
Az arcomon lefolyni.
Ha most megkérdeznéd,
Mi bajom?
Csak annyit mondanék:
Hiányzol nagyon.“

Szemünkben könnyel, szívünkben fájdalommal emlékezünk június 26-án halálának 10. évfordulóján

MAJER Zsigmondra

(Komárom).
Emlékét örökké őrző szerető családja.

„Tudjuk, hogy senkit sem hozhat vissza gyertyafény,
De az emlékezet megőrzi, akiért a gyertya ég.“

elmondta, ilyen jó helyezést ebben a korcsoportban (14 és 15 évesek) még nem sikerült
elérnie a komáromi csapatnak. Mint megjegyezte, nincsenek ászok a csapatban, annál jobb a közösségi szellem. „Számunkra a
második liga ideális, itt a harmadik osztályhoz viszonyítva minden mérkőzés sokat ad a
fiúknak. Itt jó a színvonal, sokat fejlődnek, és
ez jó a komáromi futbal számára.”
Hajdók István csapata, a fiatalabb diákok is hasonlóan remekül helyt álltak, 48
pontot harcoltak ki, és a 3. helyen zárták a
bajnoki idényt. Ritkaság, hogy egy csapatot
két edző, de még ritkább, hogy apa és fia
készítse fel. Idősebb, és ifjabb Nagy Jenő a
mostani U 11-es csapatot terelgeti sikerrel
már néhány éve. Nekik is köszönhetően
van a KFC-nek bajnokcsapata. A Nyugatszlovákiai régió „A” csoportjában vereség
nélkül végeztek az élen (12 mérkőzésből 11
győzelem és egy döntetlen volt a mérlegük,
a gólarányuk meg impozáns 90:10). Ebben
a bajnokságban Dunaszerdahely végzett a
második, Párkány pedig a 3. helyen.
Keresztényi Gábor

Hat bajnoki címet is szerzett Bielik Kevin

Június 10 és 12-e között
rendezték meg a 13-14 éves
úszók országos bajnokságát a
párkányi VADAS élményfürdő
50 m-es medencéjében.
A megmérettetésen az ország 50 klubjának legjobb 242
versenyzője vett részt. Az úszók
egész évben erre az eseményre
készültek, itt szeretnék ugyanis
megmutatni legjobb formájukat. Sajnos az időjárás nem kedvezett a résztvevőknek, mivel a
hirtelen jött eső és villámlások
miat többször is félbe kellett
szakítani a versenyt.
A komáromi Bielik Kevin
(2002) mégis megmutatta, hogy
ilyen körülmények között is
helyt tud állni. Hat alkalommal
is sikerült a dobogó legfelső
fokára állnia és így hat országos bajnoki címet szerzett 400
m gyors, 1 500 m gyors, 100

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

m mell, 200 m pillangó, 400 m
vegyesúszás és 4x100 m gyorsúszás stafétájában. Háromszor
lett második a 200 m gyors, 200
m vegyesúszásban és 4x100 m
vegyesúszás stafétájában. Mi
sem bizonyítja jobban, hogy a
felkészülés sikeres volt (edzője

Szeidl Balázs), ugyanis az országos bajnoki címek mellé társult
hat egyéni csúcs, a legmagasabb
LEN pontszám a 400 m gyorsúszásért - 581 pont és a 13-14
éves fiúk legeredményesebb
úszója címet is megszerezte.

(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

A stressz az igazság prostituálása
(Befejezés a 3. oldalról)

szakirodalomban, mint amen�nyit megérdemelne; az meg az
én, valószínűleg nem elfogult
véleményem, hogy ez a zseniális
kutatóorvos bizony, megérdemelte volna a Nobel-díjat, hiszen az a tünetegyüttes, melyet
felismert, ma már igazoltan egy
sor halálos kór okozója a világ
országaiban.)

Kiss Lászlót Kellermayer
Miklós pécsi professzor, a Magyar Egészségügyi Társaság elnöke követte Lelkünk rendje és a
stressz c. előadásával. „A stressz
az igazság prostituálása” - fejtette
ki Kellermayer Miklós, aki igazság alatt mindig Isten igazságát
érti, s aki, mint a világ egyik neves élősejt kutatója megfigyelte,
hogy mihelyt „stressz” éri a sejtet – ha például leválasztjuk a

mellette lévő másik sejtről, tehát
megbontjuk az isteni rendet, az
elkülönített rész azonnal átalakulást szenved el: megváltozik
az alakja. A SZMET konferencia szép eseményeit gyarapította
Arányi Lajos komáromi születésű patológus, és Selye János
emléktáblájának, illetve Selye
János mellszobrának megkoszorúzása. Az üléselnökök prof.
Gyurkovics Kálmán, dr. Galuska

László, prof. Kellermayer Miklós és dr. Hollósy Tamás voltak.
Az együttlét a Himnusz eléneklésével kezdődött és a Szózattal
zárult. A Magyar Egészségügyi
Társaság tagjai évek óta találkoznak egymással konferenciáikon szerte a Kárpát-medencében. Közöttük már megvalósult
a nemzetegyesítés! Jó érzés volt
ezt megtapasztalni.
Batta György
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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

Ingyenes sétahajózás a Dunán!

A Nemzetközi Duna Nap alkalmából ismét ingyenes sétahajózást szervez a komáromi Híd csapata. A sétahajózáson kívül lesz még ugrálóvár, csúszda, kézműves
foglalkozás, valamint elektromos autókat is vezethetnek a gyermekek.
Természetesen az összes délutáni program ingyenes, viszont a sétahajózásra a korlátozott helyek miatt előre be kell jelentkezni a danubedaykn@gmail.com címen. A
megadott emailcímre el kell küldeni a nevet, pontos lakcímet és emailcímet azoknak,
akik hajózni szeretnének és azt is, hogy melyik időpontban.
Azzal, hogy emailt küld, biztosítja helyét a hajózásra (visszaigazolást mindenki
emailben kap) és beleegyezik, hogy az üzenetben szereplő adatait felhasználhassuk.
(Példa email küldésére: Tóth János, Komárom, Arany utca 10, tothjanos@gmail.com,
Tóth Katalin Komárom, Arany utca 10, tothkatalin@gmail.com, mindketten a 16.20as sétahajózásra jelentkezünk.) A felszállásnál igazolvánnyal (pl. személyi igazolvány)
tudják magukat igazolni.

A hajó indulásának időpontjai: 15.00, 15.40, 16.20 és 17.00

Mindenkit szeretettel várunk!

