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Komáromban járt
a kínai nagykövet

Komáromban járt a Kínai
Népköztársaság nagykövete,
Lin Lin. A nagykövetség és
a város kapcsolata már több
találkozóra nyúlik vissza,
azonban a kínai diplomácia
szlovákiai vezetője először
járt a Duna parti városban. A
városházán Stubendek László
polgármester, Knirs Imre és
Keszegh Béla alpolgármesterek, továbbá Fekete Tamás
hivatalvezető fogadta a kínai
delegációt.

viszonya előre mutató, hiszen
már többször találkozott egymással a két fél. A komáromi
látogatás azonban fontos előrelépés, mivel a kínai delegáció
személyesen győződhetett meg
a különböző lehetőségekről, ami
komoly fejlesztési távlatot rejt.
Keszegh Béla alpolgármester a gazdasági együttműködés
lehetőségeiről beszélt, mivel
Szlovákia ugyan nem egy nagy
piac Kínának, azonban Komáromon keresztül elérhető az
Ismét bizonyítottak! A Myšák Denis,Vlček Erik, (Likér Péter edző,) Tarr György és Linka Tibor összeállítású kajaknégyes az olimpiai ezüstérem elnyerésével ezúttal is megmutatta, hogy a
világ élvonalába tartozik. Büszkék vagyunk rátok, fiúk!

Szent István nem homokra,
hanem sziklára építette országát

Lin Lin beszámolt arról,
hogy bejárta Szlovákia több részét és az eltérő földrajzi adottságok ellenére több hasonlóságot is felfedezett Szlovákia és
Kína között. Mindkét országban
jelentősek a regionális különbségek, továbbá az elmúlt két
évtizedben jelentős fejlődésen
ment keresztül mindkét állam.
A kínai nagykövet egy
konkrét megkereséssel érkezett,
a Jingdezhen város testvérvárosi
kapcsolatokat építene Komárommal. Az 1,6 milliós kínai
város elsősorban az 1700 évre
visszanyúló porcelángyártásáról
világhírű, de manapság fontos
szerepe van a gyógyszeriparnak,
gépgyártásnak és más hi-tech
ágazatnak is. A városban egyre
nagyobb teret kap a turizmus
is, évente több millió látogató
fedezi fel a várost. A komáromi
küldöttséget egy őszi időpontra hívta meg a kínai delegáció,
amikor lehetőség volna megismerni a Shanghaihoz közeli
város gazdaságát és kultúráját.
A nagykövet elmondása szerint
a kapcsolatfelvételt követően a
vállalkozók és befektetők kölcsönös látogatására is sor kerülhet,
ami gyümölcsöző együttműködés lehet mindkét fél számára.

egész Európai Unió. A légi, vízi,
vasúti és közúti közlekedés lehetőségei is adottak. Komárom
felajánlotta a potenciális kínai
befektetők fogadását és a régió
bemutatását. Rövidesen elkészül
a befektetőknek szóló kiadvány
kínai nyelvű változata is, amely
a fontosabb lehetőségek mellett
a város előnyeiről tájékoztat.
Szó esett Kína bemutatásáról
és a kínai nyelv oktatásáról a
komáromi közép- és felsőfokú
intézményekben is. Ez versenyképesebbé teheti a komáromi
diákokat a munkaerőpiacon. A
város ebben szívesen vállal közvetítő szerepet.
Knirs Imre alpolgármester
a kikötő fejlesztésének lehetőségeiről beszélt, amely a következő
évek egyik legnagyobb volumenű beruházása lehet, amihez komoly stratégiai befektetők szükségesek. Komárom adottságai
nagyon jók, azonban a mostani
kikötő még sincs kihasználva
megfelelő mértékben.

A találkozó második részében munkaebédre került sor;
ezen a régió ízeiből kapott a kínai delegáció kóstolót. Távozásakor a nagykövet kijelentette,
hogy bizakodó Komárom és a
kínai város kapcsolatfelvételStubendek László polgár- ét illetően, ami az eredményes
mester hangsúlyozta, hogy a együttműködés kezdete lehet.
város és a kínai nagykövetség
vh

Az ünnepség egyik pillanata, a felvételen balról jobbra: Nt. Nagy Zsolt református lelkipásztor, Koltay
Gábor filmrendező és Keszegh Margit, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnök asszonya
A Szózat eléneklésével kezdődött, s a Himnusszal zárult
az idei Szent István napi ünnepség városunkban, melyet
hagyományosan a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület a Palatinus Polgári Társulással együtt rendezett.
A 2007 óta állandó helyszínen, 2009 óta az államalapító
király lovas szobránál megtartott emlékező és tisztelgő
eseményen Keszegh Margit, a
Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnök asszonya
köszöntötte a megjelenteket,

köztük a szomszéd Komárom
küldöttségét, kiemelve, hogy az
új hagyomány megteremtése
Szénássy Zoltán tanár úrnak, a
jeles helytörténésznek, az egyesület korábbi elnökének elévülhetetlen érdeme.
Az ünnepség szónoka
Koltay Gábor filmrendező, a
szomszéd Komárom díszpolgára volt, aki kitűnően felépített,
nagy hatású beszédében megállapította: Szent István hatalmas műve, a magyar állam, ma
is állja a történelem viharait,
mert erősek az alapjai. Neki kö-

Özönvíz sújtotta városunkat

A nyári műszaki leállás idején nem jelent meg lapunk,
így nem tudtunk beszámolni arról a július végi napról, amely
még hosszú ideig az emlékezetünkben marad: azon a vasárnapon özönvíz, vagyis csaknem 80 miliméternyi csapadék
zúdult Komáromra. A felhőszakadást kísérő orkán erejű szél
fákat csavart ki gyökerestől, sok fa vagy faág az autókra dőlt.
A családi házakat, pincéket és garázsokat ellepte a víz, és még
a környező járásokból is érkeztek tűzoltók, hogy segítsenek,
az önkéntes tűzoltókkal együtt.

szönhető, hogy felismerte: Imre
herceg halála után országunkat
csak az Isten kegyelme képes
megőrizni a jövőnek; trónörökös hiányában ezért ajánlotta
fel királyságát az Istenanyának,
Szűz Máriának. Bibliai hasonlattal élve: Szent István nem homokra, hanem sziklára építette
országát, intelmei ma is élőek,
s ez a magyarázata annak is,
hogy a magyar nemzetet miért
nem sikerült elpusztítania sem a
tátárnak, sem a töröknek, sem a
németnek, sem az orosznak.
A beszéd után a lovas szobor
talapzatánál számos emlékezőtisztelgő koszorút helyeztek el
a résztvevők, köztük Stubendek
László polgármester és Keszegh
Béla alpolgármester, majd Ft.
Elek László római katolikus
esperes-plébános és Nt. Nagy
Zsolt református lelkipásztor
megszentelte, illetve megáldotta a magyarok kenyerét, melyet
mindenki megkóstolhatott.

Éppen negyvennégy esztendeje, hogy mint újságíró ott voltam a müncheni olimpián. Két
felejthetetlen élménnyel érkeztem haza: láttam Balczó Andrást egyedül beérkezni a zsúfolásig megtelt stadionba az utolsó
tusa, (akkor a futás), s egyúttal
az öttusázók versenyének győzteseként... És az egyik délelőtt
ott lehettem sok, szereplés előtt
álló, és így még edzéseket végző
kiváló sportembert láthattam
közvetlen közelről.
Közöttük éltem meg, hogy
igenis, az emberek képesek békében élni egymással még akkor
is, ha ellenfelek: azon az edzésen
legalább ötven ország sportemberei teremtették meg ezt a
hangulatot. Aztán jött az izraeli
küldöttség elleni merénylet az
olimpiai faluban, és azóta egyik
újkori olimpia sem aggodalom
mentes, mint ahogyan ez a riói
sem volt az.
Azon már nem csodálkozunk, hogy az ókori játékok
idejére fel kellett függeszteni a
háborúskodást, s ezt az olimpia
szelleméhez legméltóbb cselekedetet ma egyik rendező ország
sem tartja be. Rio de Janeiroban
őrző-védők tízezrei próbálták
megóvni a sportolókat az atrocitásoktól, de egy sor kellemetlenséget így sem sikerült megelőzni. Eltévedt (?) puskagolyók
fúrták át az egyik újságíró sátor
oldalát, arcátlanul csalt néhány
bíró...
Ilyen világot élünk - gondolhattuk a közvetítéseket látva és a
tudósításokat olvasva. A földi
békétlenség tükrébe pillanthattunk Rióban, és nyomorban élő
milliók környezetébe. Persze, a
tükör nem csak a rosszat mutatta. Bámulatos emberi teljesítményeket, tökéletessé formált női
és férfi testeket, ezredmásodperceken múló győzelmeket vagy
vereségeket is szemügyre vehettünk. Aki belekóstolt az élsportba, tudja, hogy mennyi verejték,
kitartás, önfeláldozás és türelem
eredményezi, hogy egy áldásos
pillanatban megszülethessen az
óhajtott győzelem. Hogy dicsőség fényezze a győzőt és elismerés a hazáját.
E kis jegyzet írásakor éppen
a záró ünnepség képei peregnek
a tévében. A magyar küldöttség zászlajával a háromszoros
olimpiai bajnok (és ezüstérmes) Hosszú Katinka, a szlovák
csapat trikolórjával Erik Vlček
ezüstérmes kajakos, városunk
polgára halad el az éljenző közönség előtt.
Batta György
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Bangha Dezső, a komáromi KomKo klub versenyzője, a Gyulai Várfürdő 50 m-es versenymedencéjében, a nyílt nemzetközi
magyar országos szenior úszóbajnokság szenior korcsoportjában 200 m-es hátúszásban első, míg a 200 méteres gyorsúszásban a szabadkai Boros László mögött második lett.

A Komárom város csatornahálózatát működtető
KOMVaK vízművek állásfoglalása
a július végi rendkívüli helyzettel kapcsolatban
A KOMVaK vízművek
Komárom város területén
egységes gravitációs csatornahálózatot
működtet,
amely elsősorban a háztartási
szennyvíz, illetve az átlagos
esővíz-csapadék elvezetésére szolgál. Az egyes városrészekben működtetett hálózatok pedig (Munkásnegyed a
Hajógyár mellett, Őrsújfalu,
Gadóc, Gyulamajor) kizárólag
a háztartási szennyvíz elvezetését szolgálják, 100,853 km
hosszúságban (ebből 79,403
km gravitációs és 21,45 km
nyomásrendszerű
hálózat,
melyen 17 szivattyúállomás
van kiépítve).
A szennyvíztisztító állomás, illetve a fő átemelő állomás – melyek kapacitása a
háztartási szennyvíz esetében
640 l/s, míg a rendkívüli vízmennyiség esetében 4500 l/s
– a város keleti részében található és a szennyvizet a Vág
folyóba vezeti el. Egy további,
4 500 l/s kapacitású szivattyúállomás a város déli részén keletkező rendkívüli mennyiségű
vizet vezeti el a Duna folyóba.
Ez azt jelenti, hogy a szivat�tyúállomások összkapacitása
9 640 l/s.
A viharzóna hozta rendkívüli
csapadékmennyiség,
amely rövid idő alatt zúdult
le (2016.7.22 cca 55 mm/m2,
30-40 perc alatt., 2016.7.28
cca 45 mm/m2 30 perc alatt,
2016.7.31. cca 100 mm/m2 60
perc alatt) a teljes csatornahálózat eltelítését eredményezte,
s ennek következtében kapacitásuk, illetve a szivattyúállomások műszakilag nem tették
lehetővé az összes víz folyamatos elvezetését.
A város területén üzemelő közösségi csatornahálózat,

valamint az átemelő állomások teljes mértékben üzemeltek és üzemelnek ma is, nem
jegyeztünk fel semmilyen
meghibásodást. Egy kivétel
volt csupán, amikor hosszabb
ideig szünetelt az áramszolgáltatás Őrsújfalu városrészben,
2016.7.31-én, mintegy 7 órán
át.
A közösségi csatornahálózatot nem szabad összekeverni
a felszíni csapadék elvezetésére
szolgáló rendszerrel. Az esőnyelők az utak, illetve a szilárd
felületek részét alkotják, nem
pedig a közösségi csatornahálózat részei.
Mintegy 1 300 000 m2
olyan területet tartunk nyilván, melyekről történik az
esővíz elvezetése, ami megfelel
az óránkénti 130 000 m3 vízmennyiségnek. (100 mm/m2
60 perc alatt, vagyis 36 111
l/s.
Ilyen, rendkívül rövid
időn belül lehullott intenzív
csapadékot technikai-műszaki
szempontból nem lehet azonnal elvezetni, ezért a hálózat
üzemeltetője nem tudja megakadályozni azt, hogy a jövőben hasonló eset történjen.
Az esővíz elvezetésének
megoldására más, vízgazdálkodási jellegű intézkedések
megtételére van szükség, ám
ez nem tartozik a KOMVaK
vízművek kompetenciói közé.
Annak érdekében, hogy a
lehetőségek szerint csökkentsük a hasonló rendkívüli helyzetek veszélyét, dolgozunk a
lehetséges, javasolt intézkedések jegyzékén és az együttműködés formáin, módjain, és azt
javasoljuk, hogy ezeket személyesen vitassuk meg.
Cséplő Gábor mérnök,
igazgató

Városunkban is kiosztották a segélycsomagokat

Augusztus 17-én Komáromban is kiosztották az Európai Unió által támogatott élelmiszer segélycsomagokat a rászorulóknak. 518 csomag 307 személyhez került.
A jogosultak névsorát a munkaügyi központ (Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny) állította össze Pozsonyban. Ez alapján Komáromban 307 személyhez 518 csomag került. A rászorultság szintje szerint egytől négy csomagig kaphatott valaki. A
13,5 kilós csomag élelmiszereket tartalmaz 34 eurós értékben,
az alapélelmiszerek mellé recepteket is kaptak a csomagban. A
városi hivatal alkalmazottai és a vöröskereszt munkatársai közösen osztották szét a csomagokat.
Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
Ügyvezető igazgató: Pék Zoltán. Szerkesztőség: ifj. Batta György főszerkesztő, Ľubica Balková szerkesztő,
Czékus Péter webmester, Šebedovská Iveta szerkesztőségi titkár.
Gazdasági ügyek: Deminger Gita. Székhely: Klapka Gy. tér 1., 945
01 Komárom. Levélcím: Tiszti pavilon, Pf. 136, 945 01 Komárno.
Tel.: 77 13 488, fax: 77 13 489. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. ISSN 1339-8636. Nyilvántartási szám: EV 4572/12.
IČO: 36522309. Nyomja a Petit Press. E-mail: kl@komarno.sk.
Web: www.tvkomarno.sk

Restaurálják a megyeháza bejáratának homlokzatát

Látványosan megszépülhet a Megye utca meghatározó
épületének elhanyagolt bejárata. Az ősz végéig restaurátorok
rakják rendbe a homlokzat középső, leglátványosabb részét.

Lezajlott a közbeszerzés a
megyeháza homlokzatának javítására. A tíz megszólított kivitelező közül a legjobb ajánlatot
a komáromi kötődésű RENON
kft adta, 69.770 euróért (adóval
együtt) vállalták az épület bejárati, középső részének felújítását. Mivel műemlékről van szó, a
javítási munkákat restaurátorok
végzik az elkészült tanulmányok
alapján. A RENON kft. csapatát
Csütörtöki András restaurátor
irányítja, akinek munkájával
több helyen találkozhatunk
Komáromban. Hozzá és csapatához köthető többek között
az erőd falain belül a két kapu
restaurálása, de a Szent Andrástemplom környékén jelenleg
zajló munkáknak is részese.

tóber végéig is elhúzódhat. Az állványok mellett a bejárás viszont
biztosítva lesz a megyeházában
található hivatalokhoz” – mondta el Gráfel Lajos, aki a városi hiAprólékos restaurátori mun- vatalon belül maga készítette elő
kákról van szó, így a felújítás ok- a terveket és a munkafolyamatot
is felügyeli.

„Tavaly 53 ezer eurót hagyott
jóvá a testület a földszint egyik
szárnyának javítására, de közhasznú munkások is több ezer
euró értékű munkát elvégeztek.
Az idei tervek közt a földszint
másik szárnyának felújítása szerepel 95 ezer euró értékben.

Az épület homlokzatának
további részei később kerülhetnek sorra, több szakaszra van
bontva a munka. A megyeháza
belső felújítása is folyamatosan
zajlik.

Fontos lenne folytatni a felújítási munkát, hogy a korábban
elhanyagolt épület ne kerüljön a
volt Poliklinikához hasonló állapotba” – tette hozzá Keszegh
Béla alpolgármester.

„A szerződés aláírása után
pár nappal átadjuk a terepet a
kivitelező cégnek, akik előreláthatólag augusztus közepén tudnak nekilátni a munkának.

Barokk és a klasszicista formák viselője

A megyeháza eredeti formájában az 1798-as esztendőben,
késő barokk stílusban épült fel. Első átépítésére 1813-ban került sor, amikor a klasszicista építészeti stílus jellegzetes formái
jelentek meg rajta. A 19. század '80-as éveiben kapta meg mai
homlokzati megoldását.

Komáromnak ismét korszerű mozija van

Sokáig vártunk rá, de megérte! Komáromnak ismét korszerű mozija van és megújult
a filmes háznak otthont adó
épület is. Ezzel nem csupán a
városunkbeli emberek álma
vált valóra, hanem Ryšavý Boldizsár vállalkozóé is, aki komoly tervekkel, elképzelésekkel vágott bele a munkába.
Augusztus 17-től magyar
és szlovák szinkron, illetve felirattal ellátott új filmek várják
a látogatókat. A megnyitón a
filmek kedvelői mellett ott volt
Stubendek László jelenlegi és
Anton Marek volt polgármester,
valamint a helyi testület néhány
tagja, hiszen a város és az önkormányzati képviselők szavazatukkal is támogatták a vállalkozó szándékát.

Ön is segíthet!

Jótékonysági koncert a Timótheus ház javára
Szeptember 24-én remélhetőleg sok jószándékú
ember látogat el a Tiszti
pavilon dísztermébe, hogy
egyrészt szép zenei élmény
részese legyen, másrészt,
hogy ezzel is támogassa,
segítse a Timótheus Missziós Központot és Nyugdíjas
Otthont. Aznap este 7 órától
tartja ugyanis Visser Ágnes
és zenekara magyarnóta- és
operett estjét, azzal a nemes
szándékkal, hogy a jegyek
eladásából származó pénzt
az otthon javára ajánlják
fel.

határokat kitolva – még nagyobb szerepet kapnak a dalban és zenében kifejezett lángoló és visszafojtott érzelmek
a nótákon, a dallamos Kálmán, Lehár és Huszka operett részleteken át a dübörgő
csárdásokig. A komáromi
közönség számára már a tavalyi előadásról ismert kiváló budapesti és városunkbeli
művészekből álló kilenctagú
cigányzenekar nemcsak a
kíséretet biztosítja, hanem
Hubay, Reményi, Strauss,
Brahms és Chachaturian darabjait is előadja.

Jöjjön el Ön is, hiszen jeVisser Ágnes aranykoszorús magyarnóta énekesnő gye megvásárlásával nemes
és zenekara műsorában – a ügyet szolgálhat.

Osztályozzuk
a hulladékot!

Tisztelt polgárok, Komárom városa tudatja Önökkel,
hogy a háztartási hulladék
egyes összetevőinek (papír,
műanyag palackok, üveg,
zöldhulladék) szelektív gyűjtése a családi házas övezetekben a következő időpontokban folytatódik.
2016 szeptember 12-16
között; október 10-14 között; november 7-11 között.
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
szokták elszállítani a hulladékot.
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Hetvenéves a komáromi ökölvívás ma is aktív nesztora

A komáromi ökölvívás történetében senki nem töltött el
annyi időt a sportág szolgálatában, mint Győrfi György, aki
nemrégiben családja és sportbarátai körében ünnepelte hetvenedik születésnapját.

vívtam a döntőt, aki később
hét csehszlovák bajnoki címet
szerzett. Felnőttként a katonaság alatt Dukla Kroměríž színeiben bunyóztam, és a hadsereg
válogatottjában több hazai és
nemzetközi versenyen léptem a
Az ünnepi estén köszön- szorítóba. A katonaság után egy
tötték őt kortársai, Kovács ideig még a komáromi csapatSándor, Pintér Pál, Molnár ban szerepeltem.
1973-ban
kezdtem
el
Gyula és Bukovszky József,
akikkel ifiként együtt kezdett edzősködni, a Spartak ifistáival,
el bokszolni, de többen azok majd 18 éven át a komáromi
közül is, akiket edzőként már ČSPD ificsapatánál. Amikor
ő vezetett be a sportág rejtel- Kovács Sándor és Tibor, valameibe. Győrfi György aktív mint Jády Károly is lemondták
versenyzőként tíz évet húzott az edzősködést a Spartak férfi
le a ring tizenkét kötele között, csapatánál, átvettem a csapat
és negyvenhárom éve edzőként irányítását. Akkoriban jól ment
szolgálja szeretett sportágát. a szekér, nem csoda, hogy a
És teszi ezt mind a mai napig. neveltjeim közül sokukat elFőleg az elhivatottságának és szippantották a katonai klubok,
fáradhatatlan kitartásának kö- főleg a cseh Ústí nad Labem csaszönhető, hogy Komáromban pata. Aztán jött a rendszerváléletben van még ez a férfias tás, ami semmi jót nem hozott
a hazai boksznak, sorra szűntek
sportág.

tam a nyolcszoros csehszlovák
bajnokot, Ferenczi Józsefet, a
„Pulykát”. 32 kiló volt, amikor
Csintalan Miklós, a testnevelő
tanára lehozta hozzám, a tornaterembe. Nagy csibész volt,
de a sport embert faragott belőle. Sokat segítettem neki, de
az eredményeivel igazolta, hogy
megérte.

még elérnem, hogy a szövetség anyagilag támogatta a már
félig kész boksztornaterem befejezését. Mivel felnőtt szinten
semmilyen bajnokság nem működött, külföldi kapcsolataim
révén legalább tornákra tudtam
Amikor Komárom megverte Komáromot kivinni a felnőtt csapatomat.
Hogy a bokszra kiéhezett komáAz egyik alkalommal Ústí nad Labem és Komárom csapata
romi szurkolók rangos mérkővívta az országos döntőt, amelyet végül a cseh gárda nyert meg
zéseket láthassanak beneveztem
12:8-ra. A két tíztagú csapatból tizenöten voltak az én neveltjeKomáromot a DIGI Tv támogaim. A sportújság akkor ilyen címmel számolt be az eseményről:
tásával megszervezett közép-euKomárom megverte Komáromot. Ebben az időszakban a Korópai csapatbajnokságba, ahol
máromból a katonai klubokba bevonult srácok sok országos
magyar, cseh, lengyel, szlovák,
bajnoki címmel büszkélkedhettek. Csapatbajnoki címet ugyan
román, szerb és horvát csapatok
nem sikerült sohasem megszereznünk Komáromnak, de jó pár
szerepeltek. Az öt bajnoki évad
éven át tartottuk magunkat az élvonalban.
során a komáromi színek bokszolói három első, és egy másomeg
a
klubok
Szlovákiában.
„1959-ben kezdtem el
dik helyet harcoltak ki.
Még
az
elején
annyit
sikerült
bokszolni, első edzőim Cyril
Hogy kikre emlékszem vis�Hamran, Egyházi Jani bácsi, elérnem, hogy hat éven át a
majd Jády Károly voltak. Ifiként Trencsén kihelyezett katonai sza szívesen? A saját versenyzői
kerületi és szlovák bajnok vol- klubja, a Dukla működhetett időszakomból a kortársaim álltam, a csehszlovák bajnokságon nálunk. Annak megszűntével tak közel hozzám: Kovács Sanyi
csak a második helyen sikerült a férfi csapat teljesen feloszlott. és Tibor, Bukovszky József, Pinvégeznem, Kovács Sanyival Az utolsó pillanatokban sikerült

Mézfesztivál negyedik alkalommal

A Szlovákiai Méhészek Szövetsége komáromi alapszervezete szeptember 17-én a városunkbeli sportcsarnokban rendezi
meg negyedik alkalommal a mézfesztivált. Reggel 9-től délután
4 óráig sok érdekesség várja a látogatókat, akik megízlelhetik a
különféle méhészeti termékeket; a diákok számára rajzversenyt
szerveznek, és komáromi énekkarok, tanulók, diákok is fellépnek. Az érdeklődők kérdezhetnek a tapasztalt méhészektől,
valamint finom ételekkel, frissítőkkel is kedveskednek a szervezők. Beszédet mond az országos méhész szövetség elnöke és
Stubendek László polgármester is.

tér Pali, Molnár Gula, Kovacsik
Miklós, Szenkó Jenő, Otyepka
József, Galis Bandi. Edzőként
a neveltjeim névsora nagyon
hosszú, hiszen sok korosztál�lyal foglalkoztam. Csak nehogy
megsértődjön valaki, ha most
véletlenül kihagyom.
Az első országos bajnokom
Ambrus Ferenc volt, aki most
Ausztráliában él, Čiliak Laci
és Luboš, Nagy Miklós, Várhegyi Imre, Várhegyi Miro és
Vlado háromszoros országos
bajnokok voltak, az utóbbi a
bukaresti ifi világbajnokságon
a harmadik helyen végzett. A
Holub gyerekek, Flachbart, a két
Chrtiansky országos bajnokok
voltak, Hencz Gabi csehszlovák
bajnok, Bukor Roman háromszor is. Majd jöttek a Skuliba
testvérek, a két Sárközi, János és
Andrej, az utóbbi profi világbajnoki címet is szerzett. És ne fe-

Érettségi 2 év alatt Bátorkeszin!
Hároméves szakmákra épített érettségivel
végződő képzést indít
a bátorkeszi Magán Szakközépiskola
gépészet és közétkeztetés szakirányon

Tandíjmentesen, magyar nyelven!
Jelentkezési határidő: szeptember 15.
A jelentkezéshez a nyomtatvány elérhető
az iskola weboldalán: www.bkmaganiskola.sk

Tel.: 035/77 97 747

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is!
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

www.tvkomarno.sk, www.youtube.com/mstvkn

Dél-Komárom, Igmándi erőd,
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VIII. HON-NAP

Ghymes és Bikini koncert
Hagyományőrzők, népművészek, kézművesek, harci bemutatók,
solymászat, gyermekfoglalkoztatás, kiállítások, előadások
és sok egyéb program gyermekeknek, felnőtteknek.
Nyitás pénteken 16 órakor, szombaton 9 órakor.
Belépés 17 óráig ingyenes, utána 990 Ft – 14 év felett.
Az egész napos programokhoz az ételt-italt az Aranytál étterem biztosítja.
Vendég település Zoborlajáról: Gímes.

ledkezzek el a nagyon tehetséges
roma gyerekekről, Rafael Tibor
harmadik volt a tamperei vb-n,
és második a törökországi Eb-n,
és több nemzetközi tornát nyert
meg. Rafael Gyula, Roman és
Elemér sokszoros országos bajnokok voltak. Ezek különleges
tehetséggel megáldott srácok
voltak, ha ringbe léptek, az ellenfelek már előre remegtek. És
nem véletlenül a végére hagy-

Hogy mi tartja bennem még
ebben a korban is a lendületet?
Még szerencse, hogy legalább
ifjúsági szinten él a sportágunk.
Minden délután fél öttől este
nyolcig edzésen vagyok a gyerekekkel. Közben a hétvégeken
mérkőzések, bajnokságok, külföldi portyázások is műsoron
vannak. Bírom még, ez éltet.
Mindig akadnak szorgalmas,
céltudatos srácok, akikért érdemes csinálni az edzői munkát, és
jó tanáccsal, jó irányba terelgetni az életüket. Sokat köszönhetek a feleségemnek, aki megértő
volt, csak így tudtam csinálni az
edzői pályát. Ausztráliában és
Amerikában nem voltam, de a
többi földrészt bejártam a sportnak köszönhetően.”
Keresztényi Gábor

Apróhirdetés

l Felveszünk szakácsot, segédmunkást vezetői engedél�lyel, ügyes pincért a Fekete Kutya
Vendéglőbe. Tel.: 035/7733-190,
0915/892 788.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450
570, 0948/622 051.
l Eladó garzon Komáromban,
ár: 12 500 Eur. Tel.: 0944/342 855.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415
657
l Eladó 462 m2-es kert Kabátfa-

lun. Víz, villany van, építkezésre is
alkalmas. Tel.: 0915/105 658.
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.

Újszülöttek

Palasová Izabella Jannet, Komárom; Téglášová Tiara,
Marcelháza; Byrtuš Leonard, Komárom; Kollárová Viktória,
Chrasť; Keseg Adrián Jozef, Komárom; Noé Halasi, Komárom;
Szép Iringó Jázmin, Negyed; Csepy Dorka, Komárom; Béres Márk,
Párkány; Hüvösová Karolína, Bátorkeszi; Kováčová Rebeka, Kajal;
Kollár Viktória, Párkány

Házasságot kötöttek

Král Tomáš és Fialová Viktória; Száva Sándor és Pauličková
Mária; Bršel Michal és Malparová Viktória

Elhunytak

A 74 éves Krizsan Bruno, Komárom; a 73 éves Podleiszek
Ivan, Keszegfalva; a 66 éves Pócs László, Szentpéter; a 68 éves
Gérik František, Komárom; a 90 éves Kocsis Anton, Komárom; a
89 éves Gábor Irén, Hetény; a 61 éves Csicsó József, Madar; a 80
éves Agg Mária, Keszegfalva; a 62 éves Jeriga János, Ifjúságfalva;
a 77 éves Hencz Ilona, Hetény; a 67 éves Nagy Anton, Megyercs;
a 91 éves Dado Ján, Žiar nad Hronom; a 74 éves Vraňuch Michal,
Komárom; a 82 éves Janík József, Virt; az 54 éves Botló Katalin,
Komárom; a 81 éves Hudec Viliam, Komárom; a 67 éves Fabula
Pavel, Komárom; a 75 éves Farkaš Ernest, Komárom; a 85 éves Lajos Irma, Dunamocs; a 89 éves Szeles Ilona, Izsa; a 82 éves Balogh
Zsuzsanna, Marcelháza; az 56 éves MUDr. Bogár Tibor, Komárom;
a 72 éves Simcsik Sándor, Komárom; a 85 éves Krampoťák Ernest,
Marcelháza; a 21 éves Kráľ Klaudia, Komárom; a 78 éves PaeDr.
Kocsis Ernő Csc., Komárom
Drága papánk

BURGEL LAJOS!
Hiába várunk.

Nem jösz többé.
Szeretni fogunk
Mindörökké!!
lányai Györgyi és Ilike
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Élményekkel teli belváros
Annyi programot kínált az idei nyár
Komárom szívében, amire már régen
volt példa. A Komáromi Nyár rendezvénysorozat kicsiknek és nagyoknak,
komáromiaknak és ide látogatóknak
egyaránt biztosította a kellemes kikapcsolódás lehetőségét az összes
hétvégén, péntektől vasárnapig.
A választékos programok egyre
több embert csalogatnak a belvárosba, egyre többen döntenek úgy, hogy
kijönnek egyet korzózni, fagyizni, az

ismerősökkel és barátokkal találkozni.
Ahogy több ismert pszichológus megállapította, egy jó beszélgetés néha
többet ér, mint egy marék gyógyszer,
a belvárosi környezet nagyszerű lehetőséget ad a feltöltődésre, kiszabadulásra a mindennapok gondjaiból.
A belvárosi parkok megújultak, új
vendéglátóhelyek is nyíltak és a programkínálat is széles. Ezzel a lehetőség
adott, hogy újra nyüzsgő legyen a város, olyan, amilyet igazán szeretnénk.

3+1 érdekesség a belvárosban
3. Huszár játssza
Komárom himnuszát

1. Bella, Jókai szerelme

Nemrégiben teljesen átalakult a korábbi Penita
vendéglő, ami ma már Bella néven ismert. Az
olaszos hangzás ellenére nem egy mediterrán étteremről van szó, hanem egy ízig-vérig komáromi
jelenségről. Városunk nagy szülötte, Jókai Mór
idős korában úgy döntött, újra megházasodik. 74
éves korában vette feleségül az akkor 20 éves Nagy
Bella színésznőt. A Bella név és az étteremben található szobor neki állít emléket, amelyekhez helyi ételeket és a régió borait is megkóstolhatjuk.

2. Szeressük egymást gyerekek

Seress Rezső, eredeti nevén Spitzer Rezső ugyan
Budapesten született, de életének egy részét Komáromban töltötte. A belvárosban található az
a lakás, ahol az ismert zeneszerző fiatal korában
több éven keresztül élt. Seress először artista szeretett volna lenni, majd egy vargabetűvel talált rá
a zongorára és a zeneszerzésre. Olyan ismert slágerek kötődnek a nevéhez, mint a Szomorú vasárnap, a Gyere, Bodri kutyám, a Szeressük egymást,
gyerekek, vagy a Fizetek, főúr.

A város egyik jelképe a Klapka-induló, melyet az
1849-es ostrom idején komponált Egressy Béni,
a komáromi védősereg zenekarának hadnagya.
A diadalmas ácsi ütközet után (1849. augusztus
4-én) játszották először a városi díszfelvonuláskor. 1861-ben Thaly Kálmán írt hozzá szöveget.
Az induló 1896 óta naponta kétszer is felhangzott
a városháza tornyából, 10 és 16 órakor egy huszár
trombitán játszotta el. 1999-ben
a szabadságharc
150. évfordulójakor felelevenítették ezt a hagyományt, és azóta
újra
felhangzik
naponta négyszer
Komárom nem
hivatalos himnusza.

+1 Mocsárba
a hűtlen asszonyokat
A 17. században még a mai Klapka tér környékén
volt Komárom város széle, ahol egy elhanyagolt
vizesárok miatt mocsaras rész alakult ki. A komáromiak Büdös tónak nevezték a helyet. A legendák szerint azonban más történet is kötődik
a helyhez – árulta el Mácza Mihály történész –,
mivel akkoriban ebbe a mocsárba dobták bele a
hűtlen asszonyokat.

6. Kútfeszt a Kalákával és Gryllus Vilmossal

Szeptember 9. és 11. között kerül megrendezésre 6. Kútfeszt Fesztivál, melynek fő célja a
hazai művészek bemutatása. Az összművészeti
fesztivált idén is az Európa-udvarban rendezik
meg.
A fesztivál már hagyományosan a népszerű Beugróval kezdődik, amelyben a színészek és
vendégeik különféle improvizációkkal szórakoztatják a közönséget. Szeptember 9-én, pénteken
19.00-tól Laboda Robi, Dékány Niki, Ollé Erik,
Molnár Xénia és Majorfalvi Bálint nyitják meg
az idei fesztivált.
Idén először került a fesztivál programjába komolyzene. Este 8 kor a Kút Quartett lép
fel, melyet elismert felvidéki művészek alkotják.
Horváth József, Török Ferenc, Lakatos Róbert
és Rácz Csaba népszerű komolyzenei darabokat
játszik. Az este vendége Becse Szabó Ilona operaénekes. Elhangzanak Mozart, Bach és Lehár
művek.
Másnap, szeptember 10-én Komárom meghatározó művészeinek zenéjét hallhatja a közönség. Délután öttől Emmer Péter A.V.E trióját,
este héttől pedig Korpás Éva és zenekara adja elő

Fecském című műsorát.
Szeptember 11-én, vasárnap a gyerekeké lesz
a tér. Fél háromtól a somorjai Csali zenekar koncertezik, majd négy órától az idei sztárvendégek
Gryllus Vilmos és a Kaláka együttes szórakoztatják közismert dallamokkal a kicsiket és a nagyokat egyaránt.
„Az idei évben is az igényesebb zene kedvelőinek szeretnénk programokat kínálni, hiszen Komáromban és környékén egyre több a vájt fülű zenekedvelő. A családok minden tagja választhat valami
magának valót, így remélhetőleg a kútfesztiválozók
újra benépesítik az Európa udvart"- mondta el Lakatos Róbert, a fesztivál egyik főszervezője.

A térség legjobb borai a Borkorzón
Milyen borokat kóstolhatunk az idei korzón?
- kérdeztük Ferenczi Zsoltot, aki az idei rendezvény
egyik főszervezője.
– A hazai borászatok
mellett igyekszünk elhozni
a szlovák és a magyar élvonal képviselőit. Meggyőződésem, hogy érdemes
összekóstolni a fajtákat.
Így nem csak azt fedezhetjük fel, hogy az egyes
tájegységeken
milyen
ízkülönlegességet, plusz ízt
kínálnak a borok, de azt is
tapasztalhatjuk, hogy már
helyi borászaink is a legjobbak között vannak. Büszkék
lehetünk rájuk!
Melyik pincék érkeznek?
– A hazaiak közül Bott
Frigyes, a Mátyás család

és Hengerics Péter képviselik Komáromot, őket
egészíti ki a régióból a kürti
Kasnyik pince, a bátorkeszi
Amicius pincészet és a
köbölkúti HR Winery. Ma-

gyarországról a balatoni borok legjobbjait lehet majd
kóstolni Badacsonytól Csopakig.
Itt lesz a Gilvesy, Laposa, a Szent Donát és a
Jásdi pincészet. Szlovákiából az egyik legnagyobb
név, az Elesko borászat
érkezik, melyet egy Nyitra
környéki családi borászat, a
Víno Tajná egészít ki.
A különlegességek kedvelői kóstolhatnak Prosecco
és Frizante típusú italokat.
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Srdce mesta plné zážitkov

Tohtoročné leto ponúka tento rok v srdci Komárna
také množstvo programov, aké sme už dávno nezažili.
Komárňanské leto pripravilo celý rad akcií pre deti
i dospelých, návštevníkov aj Komárňanov, a to
možnosť príjemnej relaxácie každý víkend, od skorého
popoludnia v piatok až do nedele večera.
Bohatý program láka do centra čoraz viac ľudí
mesta, ktorí sú rozhodnutí stráviť voľný čas či už na
korze, na zmrzline, alebo sa chcú stretnúť s priateľmi
a známymi. Mnoho psychológov tvrdí, že dobrý
rozhovor s priateľmi spraví viac ako hrsť liekov, a práve
takúto možnosť ponúka aj prostredie v centre mesta.
Je to skvelá príležitosť načerpať nové sily, zabudnúť
na každodenné starosti a oddýchnuť si. Renovované
mestské parky, nové reštaurácie a celý rad výborných
programov sú skvelou príležitosťou na relax a zároveň
aj dôkazom toho, že mesto ožíva a bude také, aké by
sme ho chceli v skutočnosti mať.

3 + 1 zaujímavosti v centre mesta
1. Bella, láska Móra Jókaiho

Nedávo reštaurácia Penita úplne zmenila svoj
imidž, do povedomia sa dostáva ako reštaurácia
Bella. Napriek po taliansky znejúcemu menu
je to reštaurácia, ktorej meno sa pevne spája
s Komárnom. Jókai Mór, rodák z Komárna, sa
rozhodol znova oženiť a vo veku 74 rokov si za
manželku zobral mladučkú, 20-ročnú herečku
Bellu Nagy. V reštaurácii, ktorá nesie meno
tejto herečky - Bella, máte možnosť ochutnať
vynikajúce jedlá a kvalitné vína.

2. Majme sa radi, deti

Rezső
Seress,
pôvodne
známy
ako Rezső Spitzer
sa narodil v Budapešti, ale v Komárne
prežil časť svojho
života. V centre
meste sa nachádza
byt, kde tento známy
hudobný skladateľ
žil niekoľko rokov.
Seress sa síce chcel
najprv stať artistom,
ale ešte včas mu učaroval klavír a hudobná tvorba.
K jeho menu sa viažu také svetoznáme hity ako
Ponurá nedeľa, Môj pes Bodri, Majme sa radi,
deti, alebo Vrchný, platím.

Najlepšie vína tohto regiónu na Vínnom korze

Aké vína môžeme na niektoré regióny. Zároveň sa Gbelce. Spomedzi maďartohoročnom
korze ochut- návštevníci môžu presvedčiť ských vín môžeme ochutnať
Symbolom
mesta
nať?
opýtali
sme
sa Zsolta o tom, že už aj naši vinári najlepšie vína od BadacsoKomárna je pochod
Ferencziho, jedného z hlav- patria medzi špičky. Môžeme nyu až po Csopak, budú tu
Klapku, ktorý zložil
Egressy Béni – poručík
ných organizátorov tohto byť na nich hrdí!
vína z pivníc Gilvesy, Lapokomárňanskej posádročníka Vínneho korza.
Ktoré vínne pivnice sa sa, Szent Donát a Jásdi.
ky počas obliehania
– Snažíme sa okrem predstavia?
Privítame aj jedného z
v roku 1849. Po
domácich, prilákať aj po– Spomedzi miestnych najväčších vinárov Slovenvíťaznej bitke v Ácsi
predných slovenských a vinárov sú to Frigyes Bott, ska, napr. pivnicu Elesko, a
(04. augusta 1849)
maďarských vinárov. Som rodina Mátyásovcov a Pe- rodinnú pivnicu Tajná, ktosa tento pochod
presvedčený, že sa oplatí ter Hengerics, z regiónu je rá pochádza z okolia Nitry.
hral prvýkrát počas
ochutnať čo najviac odrôd. to vínna pivnica Kasnyik, Fanúšikovia môžu ochutnať
mestského sprievodu.
Takto máme príležitosť zistiť, vinárstvo Amicus z Báto- špeciality typov Prosecco a
V roku 1861 napísal
Kálmán Thaly k hudbe aj text. Od roku 1896 bolo aké kvalitné vína ponúkajú rových Kosíh a HR Winery Frizante nápojov.
počuť pochod dvakrát denne z veže radnice – o
10. a 16. hodine ho hral na trúbke aj husár. V roku
1999, pri príležitosti 150. výročia revolúcie, táto
tradícia ožila a odvtedy znovu počuť štyrikrát
Franz Lehár sa narodil 30. apríla 1870, Teréziou, ale vyvíja veľkú snahu pre uchovadenne neoficiálnu hymnu Komárna.
dve hodiny pred polnocou, v dome na Pa- nie tradícií Franza Lehára a pre oživenie Ko+ 1 S nevernými ženami
latínovej ulici. Rodný dom skladateľa bol márna.
do močiara
na mieste dnešného parku Lehára. SkomAj tohtoročné leto letné hudobné konV 17. storočí bol namiesto dnešného Klapkovho ponoval viac ako 30 operiet, najznámejšie certy prebudili srdce mesta, obohatené
námestia kraj mesta, celkom zanedbaná časť, z nich sú Veselá vdova, Gróf z Luxembur- o módne prehliadky a tanec. V nedeľu to boli
plná bažiny. Komárňania toto miesto nazývali ga a Cigánska láska.
programy Občianskeho združenia Franza LePáchnuce jazero. Podľa legendy sa však k tomuto
Občianske združenie Franza Lehára bolo hára, ktoré zabávali ľudí, navodili dobrú atmiestu viaže aj iný príbeh – prezradil Mihály síce založené len pred štyrmi rokmi Klemen mosféru na Klapkovom námestí.
Mácza, historik - v tej dobe do baží hádzali
neverné ženy.

3. Husár hrá hymnu Komárna

Treba zachovať tradície Lehára

Both Miklós – augusztus 27-én a Tiszti pavilonban
Both Miklós Fonogram-díjas zeneszerző,
előadóművész. A Rendhagyó Prímástalálkozó állandó szólistája. Az etnorock és világzene műfajában mozgó stílusára Jimi Hendrix,
Bartók Béla, az er délyi népzene és a fővárosi
cigányzene is hatott.
2014-ben készítette nagy sikerű alternatív
tehetségkereső műsorát, a Palimo Story-t.
Egy kis stábbal találomra végigjárták Magyarország leszakadó részeit zenészek után
kutatva. 2016-ban bekerült a Duna Televízión
sugárzott, A Dal című eurovíziós nemzeti dalválasztó show zsűrijébe.
Augusztus 27-én, a Komáromi Nyár egyik
záróprogramjában Both Miklós zenekarával
lép fel a Tiszti pavilon udvarán.

Miklós Both - 27. augusta v Dôstojníckom pavilóne
Miklós Both je skladateľ, interpret,
ocenený cenou Fonogram, je stálym
sólistom tradičného Stretnutia primášov.
Bol ovplyvnený štýlom etnorocku, Jimi
Hendrixom, Béla Bartókom, transylvánskou
ľudovou hudbou a cigánskou hudbou hlavného
mesta. V roku 2014 vytvoril veľmi úspešný
program – hľadanie alternatívneho talentu

– Palima Story. Pochodil so svo-jím štábom
celé Maďarsko, vrátane najod-ľahlejších
kútov a hľadal talentovaných hu-dobníkov. V
roku 2016 sa mu podarilo dostať do poroty
v programe Pieseň, ktorú vysielala Duna TV.
V sobotu 27. augusta vystúpi Miklós Both so
svojou kapelou v rámci Komárňanského leta
v Dôstojníckom pavilóne.

Megőrizni a Lehár hagyományokat

Lehár Ferenc 1870. április 30-án, éjfél előtt két órával született a komáromi
Nádor utcában. Az ismert zeneszerző
szülőháza a mai Lehár park helyén volt,
ahol ma a szobra található. Több mint 30
operettet szerzett, a legismertebbek A víg
özvegy, a Luxemburg grófja és a Cigányszerelem voltak.
A Lehár Ferenc Polgári Társulás ugyan
még fiatalnak mondható, hisz 4 éve alapítot-

ta megálmodója, Klemen Terézia, mégis sokat tesz a Lehár hagyományok ápolásáért és
a belvárosi élet felpezsdítéséért.
Az idei nyarat is nyári térzenei koncertek
megszervezésével gazdagították, de volt
tánc- és divatbemutató egyaránt. Vasárnaponként a Lehár Ferenc Polgári Társulás programjai szórakoztatták az embereket, rendre
jó hangulatot varázsolva a Klapka térre.

