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Alapítva 1849-ben

Újdonságok a Komáromi Napokon

Idén immár 26. alkalommal kerül sor a két Komárom
közös rendezvénysorozatára,
amelynek első hivatalos eseménye a két képviselőtestület
ünnepi ülése. Erre idén is április 26-án – Komárom város
napján – kerül sor. Itt adják
át a munkásságukkal kiemelkedő szerepet játszó polgároknak odaítélt polgármesteri- és város díjakat, valamint
a díszpolgári címet.
„Ezen a napon az 1849. április 26-i sorsdöntő csatára emlékezünk, amikor az egyesített
magyar honvédcsapatok megtörték a túlerőben lévő osztrák
csapatok hat hetes komáromi
ostromzárát” – mondta el a
sajtótájékoztatón Stubendek
László polgármester.
„Fontos változás az eddigiekhez képest, hogy a már
43. évfolyamába lépő Komárom – Komárom futóverseny
új időpontban, április 23-án
(vasárnap) kerül megrendezésre. A verseny lebonyolítását
átvállalta a Komárom Európa Futóegyesület; céljuk, hogy
minél több, vendég futó is részt
tudjon venni a versenyen, ezért
igazodtak az országos versenynaptárhoz.
Újdonság lesz a verseny
útvonala is, amelynek 10 kmes távja áthalad a Központi
erődön és az Európa- udvaron,
de az 5,5 km-es versenyszám
szintén keresztül megy a belvároson.
Nagyon fontos, hogy a zökkenőmentes rajtolás érdekében
minél többen használják ki az

elektronikus előnevezés lehetőségét, melyre március elejétől nyílik lehetőség. (http://
kefekomarom.hu/). A hagyományos kötélhúzó versenyre viszont a megszokott időpontban,
május1-én kerül sor” – mondta
el Keszegh Béla alpolgármester.
A rendezvény leglátogatottabb és legnépszerűbb eseményei a város központjában
felállított nagyszínpadon zajló koncertek és a mára már
megszokott Kézműves utca
és a Borok utcája. Ezeknek

az eseményeknek a rendezési jogát a városi hivatal idén
is megpályáztatta, melyet a
„Združenie KN 2017” –„KN
2017 Egyesület” nyert el; tagjai: Ferenczi Zsolt, Kovács
György és Doktorík András.
Az ő szervezésükben láthatjuk-hallhatjuk majd Király Viktor, Kasza Tibor, a
Budapest Bár, Veres Mónika
- NIKA, a Cimbali Band és
Danics Dóra élő koncertjét.
A szlovák könnyűzenét a
Desmod együttes, a Celeste
Buckingham, a Fuera Fondo,

Március 15-én nyílik a gyerekpark

Menetrend szerint, március közepén nyílik a központi
gyerekpark a Tiszti pavilon szomszédságában. Idén már
az ott található kisházban is beindul az élet, de a város
más részén található játszóterein is felújításokat tervez az
idei költségvetés.
Az érvényes általános érvényű rendelet szerint március 15-től október végéig van nyitva a gyerekpark az Anglia
parkban, a téli hónapokban biztonsági okok miatt zárva tart.
A nyitás előtti karbantartási munkák – festés, javítás, a fák
metszése – lezajlottak, menetrend szerint nyílik a park, március közepétől a gyerekek vehetik birtokukba a terepet.

valamint Marián Grexa képviseli majd, aki Emmer Péterrel
ad közös koncertet. Természetesen teret kapnak hazai kedvenceink is: az LGT revival
Band és MTB–Iron Maiden
Tribute Band is.
A Borok utcáján kívül
– újdonságként – lesz majd
Sörkóstoló, a Dunamenti
Múzeum udvarán pedig Édesség udvart rendeznek be, ahol
csokoládét, cukrásztermékeket, helyben készült süteményeket vásárolhatunk meg és
kávépörköléssel összekötött
kávébemutatót
nézhetünk
meg. A Kézművesek utcája
is gazdag kínálatot vonultat
majd fel, ahol sok egyedi kivitelezésű ajándékot vásárolhatunk szeretteinknek vagy
akár magunknak. Érdekes
újdonság az ugyanezen a napon zajló graffiti festés, amire a műfaj elismert szlovákiai
művésze, Evilon irányításával
kerül sor a Vág-parti árvízvédelmi falon.

Magyar Örökség-díjban részesül
a Selye János Gimnázium

A komáromi Selye János Gimnázium hatalmas megtiszteltetésben részesül a napokban, hiszen a Magyar Örökség
és az Európa Egyesület Magyar Örökség-díj bírálóbizottsága
idén többek között a komáromi tanintézménynek ítélte oda
a Magyar Örökség-díjat. A díjról szóló oklevél és aranyjelvény ünnepélyes átadására 2017. március 25-én a Magyar
Tudományos Akadémia dísztermében kerül sor.
A Magyar Örökség-díjat 1995-től kezdve ítélik oda különböző intézményeknek vagy magánszemélyeknek, évente
négy alkalommal, esetenként hét-hét díjat osztanak ki kulturális műsor keretében. A jelöltekre bárki javaslatot tehet az
összmagyarság területéről, ezen javaslatok közül egy bírálóbizottság választja ki a díjazottakat. A Selye János Gimnáziumot Oláhné Domonkos Ilona terjesztette fel a díjra.
Az elismerés nemcsak az iskola jelenlegi, hanem fennállásának 368 évén keresztül végzett munkáját értékeli. Az
intézmény 1649-ben jezsuita gimnáziumként kezdte meg
működését, 1802-1945 között a bencés rend igazgatta. A
hontalanság éveiben 5 éven keresztül nem nyithatta meg
kapuit, 1950-től viszont újra fogadja diákjait. Az iskola falai
között 1951-1960 között pedagógiai középiskola, azon belül
pedig óvónőképzés is működött.
A díj azon magyar személyeknek vagy intézményeknek
adható, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom
erkölcsi, szellemi felemeléséhez. Az elmúlt években közel
500 díjat osztottak ki többek között Teleki Pál, Bartók Béla,
Márai Sándor, József Attila, Radnóti Miklós, Szentgyörgyi
Albert, Neumann János, Teller Ede, Egerszegi Krisztina, a
labdarúgó Aranycsapat, Böjte Csaba, a Száztagú Cigányzenekar, a Herendi Porcelán Manufaktúra, az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Pannonhalmi Főapátság részére.
A díjátadó ünnepségre a gimnázium két műsorszámmal
készül, fellép az iskola énekkara és hangszeres kamaraegyüttese Stirber Lajos vezetésével: Tőzsér Árpád Kossuth-díjas
felvidéki költőnek, a Komáromi Magyar Tannyelvű Gimnázium egykori diákjának Férfikor c. versét a gimnázium
4 diákjának előadásában hallgathatják meg a jelenlévők. A
műsort Spátay Adriana tanárnő állítja össze.
Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium jelenlegi igazgatója ezúton is köszönetét fejezi ki az iskola jelenlegi és volt
tanárainak, diákjainak, hogy töretlen munkájukkal hozzájárultak az iskola sikereihez!
Vajányi Orsolya, a Selye János Gimnázium tanára

Sólymos László környezetvédelmi miniszter Komáromba látogatott
A szlovák uniós elnökség hektikus időszaka után a
környezetvédelmi miniszter
látogatás sorozatot kezdett
Szlovákia egyes régióiban.
Az első állomások közt volt
Komárom, ahová Bastrnák
Tibor, a Híd parlamenti
frakciójának képviselője hívta meg.
Sólymos László környezetvédelmi miniszter a dél-szlovákiai városban előbb a Selye
János Gimnázium tanulóival
találkozott Andruskó Imre
iskolaigazgató
meghívására. A diákoknak bemutatta a
környezetvédelmi miniszté-

rium legfontosabb terveit a
következő időszakra, beszélt a
környezethez való felelősségteljes hozzáállásról, a szlovák
uniós elnökségről, és azokról
az eredményekről, amelyeket
Szlovákia elért ebben a nehéz
időszakban. A miniszter nagy
figyelmet fordított a klímaváltozásra, hulladékgazdálkodás problémakörére, például
a gyűjtőudvarokra, valamint
foglalkozott az épületek hőszigetelésének fontosságával a
takarékos energiafelhasználás
szempontjából, amelyek nagy
mértékben érintik Dél-Szlovákiát is.

„Nagyon fontos, hogy beszéljünk a fiatalokkal a természetes
környezetünkkel
szembeni felelősségről. Az új
generációnak jobbnak kell lennie a miénknél. De nem elég
csak beszélni, megoldásokat
kell találni” – jelentette ki a
miniszter.
A gimnáziumban tett látogatást követően találkozott
Fekete Györggyel, a belvízkezelési igazgatóság vezetőjével
és Dúcz Józseffel, a Szlovák
Vízgazdálkodási Vállalat képA környezetvédelmi miniszter a Selye János Gimnáziumba is ellátogatott. A felvételen balviselőjével. A komáromi régió
legégetőbb problémáit beszél- ról jobbra Andruskó Imre, az intézmény igazgatója, Sólymos László miniszter és Bastrnák
Foto: www.komaromonline.sk
(Folytatás a 2. oldalon) Tibor parlamenti képviselő.
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Szép terveket szőnek
a szekeresgazdák

Február huszonnegyedikén a református templomban
tartotta az elmúlt esztendőben végzett tevékenységének kiértékelését a Komáromi Szekeresgazda Egyesület. Ez a polgári
társulás nagy lendülettel munkálkodik a szekeresgazda hagyomány újraélesztésén, hiszen ezek a komáromi elődeink
nem csak nagy fegyelmet követelő foglalkozásukkal - olykor
15-25 pár lóval vontatták a hajókat a Dunán az árral szemben egészen Ulmig! - hanem összetartásukkal és családszeretetükkel példaként követhetők ma is.
Az egyesület éves jelentését v. Farkas Gáspár elnök tárta
népes hallgatósága elé. Beszámolójából idézünk.
„Örömmel közölhetem, hogy 2016-ban egyre inkább kerékvágásban halad a szekerünk az előző esztendő teljesítményéhez képest. Bevételünkből így jut 55 méter sötétkék posztóra is, melyből idén 5-6 komplett szekeresgazda díszruhát
varrathatunk. Tavaly számos ünnepi eseményen vettünk
részt ünnepi díszruháinkban, így pl. koszorúztunk itthon, a
Klapka téri március tizenötödikei ünnepségen, de Ausztriában is a Szent István napokon, Budapesten a Corvin-közben,
Dél-Komáromban a Szabadság téren, stb. December ötödikén a Duna Menti Múzeumban találkoztunk a szekeresgazda
ezüstgombok és menteláncok tulajdonosaival, és bemutattuk
ezen örökségünket. Pályázunk a Szlovák Kormányhivatal
Nemzetiségi Osztályán a komáromi szekeresgazdák történetét bemutató könyv költségeire, illetve öt ünnepi viselet
másolatának beszerzése céljából. Pályázaztunk dél-komáromi testvérszervezetünk, a Kecskés László Társaság segítségével is. Reméljük, a Komáromi Város Hivatalhoz benyújtott
kérvényünk kedvező elbírálásban részesül, mert a várban, a
kápolna melletti három helyiséget ki szeretnénk kölcsönözni, hogy ott - a helyiségek rendbehozatala után - kialakíthassuk székhelyünket és bemutató termeinket. 2016-ban új
tagokkal is bővültünk, és Borbély Károly vezetőségi tagunk
elkészítette két szekeresgazda buzogány pompás másolatát.
Egyesületünk folyamatosan részt vesz a református temetőben lévő, még fellelhető, elhanyagolt sírok felújításában és
digitális beazonosításában. Örömünkre szolgál, hogy a komáromi "szekeresgazda életvitel,ruházat és bandérium" bekerült a Felvidéki Nemzeti Értékek közé."
Az elnök úr dícséretben részesítette Bábi Péter, Beke
Sándor Gyula, Borbély Károly, Csukás László, Kelemen István, Lengyel Ákos és Mórocz Tamás urakat odaadó, önzetlen munkájukért és kutatásaikért.
(GY)

Esterházy Jánosra emlékeztek

Hetedszer emlékezett meg vértanúnk, Esterházy János gróf hősies helytállásáról Nádor utcai emléktáblájánál
az Egy Jobb Komáromért polgári társulás a dél-komáromi
Endresz Csoporttal közösen. Az eddigi, talán legnépesebb
hallgatóságot Knirs Imre alpolgármester, a házigazda egyesület elnöke köszöntötte, majd Őry Péter, a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának elnöke szólt arról, hogy a
hat évtizede elhunyt mártír gróf hősiessége és mély istenhite
mindnyájunknak erőt adhat. A megemlékezésen Boráros
Imre Kossuth-díjas színművész Horváth Sándor és Gyüre
Lajos költeményeivel, Lalák Karolina és Gál Katalin éneklésével tette meghitté a rendezvényt, melyen megjelent Molnár
Imre, az Esterházy-életmű jeles kutatója is.
Molnár Imre, a legkiválóbb Esterházy-kutató lapunknak
nyilatkozva elmondta, hogy az idén remélhetően tovább tisztul az Esterházy-kép Szlovákiában, a vértanú gróf szülőföldjén is. Csehországban, a március elejei prágai konferencián
Karel Schwarzenbeck korábbi külügyminiszter kinyilvánította, hogy Esterházy Jánost hamis vádakkal küldték kényszermunkára majd a csehszlovák börtönökbe. Szlovákiában
Dagmar Babcanová is így vélekedett a Postoj c. folyóiratban.
Az igazság mindig győz a hazugságok fölött - vélekedett
Molnár Imre.
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Harmadszor választották újra az Ipari Szakközépiskola igazgatóját
Vetter János 15 éve a komáromi Ipari Szakközépiskola igazgatója. Nemrégiben
ismét ö évre szavazott neki
bizalmat az iskolatanács.
Nem tudom lehet-e ilyet
kérdezni: gombócból a tizenöt is sok, a húsz meg rengetegnek tűnik…az igazgatóként ledolgozott évekkel ez
másként van?
– Az, hogy az újraválasztásomat kollégáim, valamit az
iskolatanács többi tagja is támogatta biztos vagyok benne,
hogy ez annak szólt, hogy az
iskolánk jó irányba halad. Ez
csak részben az én érdemem,
a munkatársaim, a tanárok,
az ügyviteli és üzemviteli dolgozók munkája nélkül nehezen
boldogulnék. Az együtt elért
eredmények jelentik a biztosítékot arra, hogy a lendület még
öt évig biztosan ki fog tartani.
Milyen feladatok várnak a
következő öt éves ciklusban?
– Az elmúlt néhány évben
az iskola épülete jelentős felújításon esett át. A tavaly befejezett nyílászáró-csere nagyban

hozzájárul ahhoz, hogy az
intézmény energiafogyasztása
csökkenjen, viszont a több mint
ötven éves épület esetében további beruházásokra is szükség
van, egyrészt az épület általános
állapotának javítása, másrészt
az energiafelhasználás korszerűsítése érdekében. Leadás előtt
van olyan projektünk is, amelynek célja, hogy szakműhelyeinket, szaktantermeinket és laboratóriumainkat újítsuk fel. A
források előteremtésére minden
lehetőséget kihasználunk.
A diákok, illetve szüleik
zöme azért választja a középfokú szakképzést, mert
abban bíznak, hogy egy szakiránnyal, és egy színvonalas
középiskolai általános képzéssel jobban boldogulnak
majd fiatal felnőttként, akár
a munkába állást, akár a továbbtanulást választják az
érettségi után. Valóban így
van ez?
– Több éves adatokra hivatkozva azt mondhatjuk el,
hogy általában végzőseink fele
továbbtanul, sokan közülük a

műszaki egyetemeket választják. A tavaly végzettek több
mint 40%-a munkába állt az
érettségi után. Míg, a középiskolai tanulmányok megkezdése
előtt sokan még nem tudják,
hogy melyik irányba szeretnének majd elindulni, a negyedik
év végére már határozott elképzelésük van arról, hogy tanulni,
vagy dolgozni szeretnének-e
inkább. Visszajelzések alapján
elmondhatjuk, hogy mindkét
csoport megtalálja a számítását.
Iskoláink, így középiskoláink fennmaradását is
veszélyezteti a diáklétszám
csökkenése. Az ipari tanulóinak száma hogy alakul?
– Évek óta öt elsős osztál�lyal kezdjük meg a tanévet,
az idei jelentkezések alapján
szerencsésnek
mondhatjuk
magunkat, hiszen több középiskolával ellentétben hozzánk
az idén is annyian jelentkeztek,
mint amennyi diákot fogadni
tudunk. Az elkövetkezendő öt
év jelentős kihívása számomra
és a kollégáim számára is, hogy

ezt a diáklétszámot megtartsuk, hiszen a most középiskolás
kort elérő gyerekek száma a
legalacsonyabb: míg 1977-1981
között a Komáromi járásban
az újszülöttek száma több mint
8000 volt, addig 2002-2006
között ez a szám alig haladta
meg a 4000-et. Ők azok, akik a
következő években kezdik meg
középiskolai tanulmányaikat.
Öt év múlva akkor érezném a
legsikeresebbnek az eltelt ciklust, ha ugyanannyi zöld szalagot tűznénk fel a szalagavatón,
mint amennyit ebben a tanévben kellett. Azon leszünk!
Petheő Boglárka

Egy verseny, mellyel csak nyerhetünk

Komárom az idén is benevezett a „Munkába biciklivel” elnevezésű országos
versenybe. Kisebb csoportok
indulhatnak az egy hónapos
kihívásban, aminek célja
minél több embert nyeregbe
ültetni. A város a kerékpáros turizmus mellett a helyi
kerekezést is szeretné egyre
jobban támogatni.
A május folyamán tartó
kihívásba 2-4 fős csoportok
nevezhetnek be, hogy egy
hónapon keresztül gyűjtsék a
kilométereket. A legeredményesebb csapatok díjakat nyerhetnek, azonban a versen�nyel csak nyerni lehet, mivel
a nevezők sokat tesznek egy

környezetbarátabb városért és
a saját egészségükért.
„Láthatóan erősödik a kerékpáros élet egész Európában
és a mi térségünkben is. A kerékpáros turizmus egy meghatározó iparág lett, de a helyi
lakosok is egyre többen választják ezt a gyors és egészséges
közlekedési formát. Komárom
ugyan egy kisebb város, de már
mi is tapasztalhatjuk, milyen a
reggeli forgalomban a torlódásokban várakozni vagy mérgelődve parkolóhelyet keresni.
Azoknak, akik még nem tették
meg, itt a jó alkalom kipróbálni
egy alternatív megoldást, ami
a javukra válhat” – mondta
el Bujna Zoltán képviselő, aki

A miniszter Komáromba látogatott
(Befejezés az 1. oldalról)

ték meg, elsősorban az árvízvédelemmel foglalkoztak. Az
egyik téma a komáromi árvízvédelmi gátak megerősítése
volt.
„A legjobb megoldást közvetlenül a probléma keletkezésének helyszínén lehet megtalálni, ebben az esetben a Duna
árterületén. Az olyan fontos
kérdéseket, mint amilyen a lakosság árvízvédelme, ugyanis
nem lehet megoldani Pozsonyból, íróasztal mellől. Személyesen kell ellátogatni a régióba” –
jelentette ki Sólymos László.
Bastrnák Tibor Komárom
szűkebb régiójának két legfontosabb témájára hívta fel a
miniszter figyelmét. „Nagyon
fontos az árvízvédelmi gát

megerősítése, meg kell védenünk a várost, a polgárokat és
értékeiket. Reményeim szerint
2018 harmadik negyedévében
megkezdődhet a munka, vagyis
a kivitelezés. A másik téma a
hetényi ipari park létrehozásának elősegítése. A településnek
két megfelelő, közművesített területe is van, dolgozunk azon,
hogy újra visszakeruljon a köztudatba” – jelentette ki a Híd
parlamenti képviselője.
A környezetvédelmi miniszter Hetényen részt vett
egy lakossági fórumon is, és
találkozott Magyari Ferenc
polgármesterrel is. A találkozó
témája a hulladék-gyűjtőudvar kialakítása és az ipari park
kiépítése volt.
sz

a program koordinátori feladatait is ellátja és a Szabadság Vándorai Túrakerékpáros
Egyesület vezetője.
A versenybe a csapatok
a www.dopracenabicykli.eu
oldalon keresztül ingyenesen
nevezhetnek be május 5-ig. A
verseny részleteivel kapcsolatosan ugyancsak itt található
tájékoztató. A programot a
közlekedési minisztériumnál
dolgozó nemzeti kerékpároskoordinátor hirdette meg több
támogatóval, többek között

Peter Sagan az egyik arca.
„Az elmúlt évben számos
bringás parkoló létesült a városban, így bátran el lehet indulni
moziba vagy más eseményekre
is biciklivel. Több kerékpáros
fejlesztéssel kapcsolatos pályázat van versenyben jelenleg,
ami városon belül és kívül is
fontos előrelépéseket hozhat. A
forgalom és infrastruktúra fejlesztésénél a jövőben számolni
kell a kerékpárosokkal” – tette
hozzá Keszegh Béla alpolgármester.
ka

Tíz éve hunyt el Kaszás Attila...

Negyvenhét évesen, élete
virágában, a budapesti Vígszínház egyik előadása előtt
rosszul lett, majd négy nap
múlva a kórházban elhunyt
Kaszás Attila, a városunkban született, s ifjan az egyik
leghíresebb magyarországi
színházhoz került felvidéki
színész tehetségünk. Halálát
az orvosok véleménye szerint agyvérzés okozta - valószínűleg születése óta egyre
vékonyodott koponyájában a szétpattant ér.
Bár Kaszás Attila tehetsége nem a szülővárosában, a
Magyar Területi Színházban bontakozott ki, Komáromhoz, itt élő szüleihez, testvéréhez és barátaihoz mindvégig
hűségesen kötődött, s őt is gyakran megnézték szerepeiben Budapesten felvidéki tisztelői. Emlékét őrzendő Attila szobrot kapott a szülővárosában, a (mai) Jókai Színház
előtti térségen, alakításaira sokan emlékeznek ma is. Mind
szerepformálásaira, mind versmondására a sodró erejű
lendületesség, a drámai figurákkal való empatikus azonosulás jellemezte.
Sohasem tudhatjuk meg, milyen lehetett volna érett
művészként... Áldás poraira!
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„FECSKEVÁRÓ” az Eötvös suliban

Fél évszázados múlttal rendelkező oktatási intézményünk munkájában meghatározó jelentőségű a hagyományos erkölcsi értékrend, a családias légkör, az egymás
iránti tisztelet.
Amiért jó hozzánk járni…
l Kitűnően felszerelt nyelvi labor
l „Szorgalmas napközi“ – önálló tanuláskor felzárkóztatás, egyéni segítségnyújtás,
tehetséggondozás, hasznos és kulturált szabadidő eltöltés
l Fejlesztő torna a jobb teljesítményért
l Drámapedagógia és a kooperatív tanulási technikák alkalmazása az anyanyelv-oktatásban
l Hagyományőrzés, néptánc - Tarisznyás
és Így tedd rá! néptánccsoportunk több
program résztvevője
l Kapcsolatok külföldi testvériskolákkal
l Széleskörű sportolási lehetőségek min-

den korosztály számára
l Nagy, füves sportpálya, két jól felszerelt
tornaterem és játszópark
l Közlekedési pálya
l Hagyományos nagyszabású családi nap
–Juniális
l Mindent az egészségért! - projektnap
„Mesevarázs – felkészítő foglalkozások“ –
pedagógusaink havi rendszerességgel fogadják a leendő elsősöket.
A szülőkkel való minőségi kapcsolattartás érdekében bevezettük az elektronikus
ellenőrzőt. Hétköznapjainkat figyelemmel
kisérhetik a www.eotvos.sk, https://www.
facebook.com/eotvos.suli oldalakon.
Találkozzunk március 29-én szerdán
a nyílt napunkon, valamint április 6-7-én
a beiratkozás napján.
Ölveczky Árpád, iskolaigazgató

Bemutatkozik a Jókai Mór Alapiskola
A több évtizedes múltra visszatekintő komáromi Jókai Mór Alapiskola városunkban
egyedüliként alkalmazza az egész napos iskolaotthonos foglalkozást. A program az elsőés második évfolyamban valósul meg, melynek keretén belül a kisdiákok nem viszik haza
az iskolatáskát, hanem délután a napközis nevelőnők segítségével készülnek fel a másnapi
tanítási órákra. Ennek köszönhetően több időt és gyakorlási lehetőséget biztosítunk az
írás és olvasás alapjainak elsajátítására, valamint tehermentesítjük a szülőket az otthoni
tanulás kötelessége alól. Ezáltal több idő marad az otthoni pihenésre és a közös családi
programokra is.
Iskolánk fő irányvonala a színvonalas anyanyelvi oktatás mellett a komplex művészeti nevelés: itt kapott szerepet a vizuális, a képzőművészeti, az ének-zenei, a tánc- és
előadóművészetre való nevelés, hogy ezáltal egyrészt egyetemes értékeket közvetítsünk diákjainknak, másrészt módot adjunk számukra az önkifejezésre, az aktív részvételre. Sok-sok
generációval szerettettük meg a kóruséneklést, a vers- és prózamondást, a néptáncot, a szertornát. Az iskolai Kicsinyek és Nagyok kórusának működése országosan is egyedülálló, több
évtizeden keresztül végzett folyamatos énekkari tevékenység. Közösséget összetartó ereje,
utánpótlást biztosító szerepe felbecsülhetetlen.
Pedagógusaink évek óta hagyományosan havi egy alkalommal szombatonként előkészítő
foglalkozásokat tartanak a leendő elsősöknek. A szülők és a munkánk iránt érdeklődők számára mindig nyitott az intézményünk.
Jóba Tamás igazgató-helyettes

„Minden, amit gyerekeinknek adhatunk,
gyökerek és szárnyak.” (Goethe)
tanmedence ad lehetőséget. A délután folyamán a napközis csoportokban folytatódik a munka, ahol nemcsak játszanak, de
maradéktalanul megírják és megtanulják a
házi feladatot. A napközi otthon az iskolai
szünetek alatt is rendelkezésre áll tanulóink
számára. Színes foglalkozások, sportolás, kirándulások színesítik a programot.
A hagyományok őrzésére is odafigyelünk. Évente számos rendezvényt szervezünk, mint pl. házi versenyek, sportversenyek, megemlékezünk a jeles napokról,
tanulmányi-, osztály- és jutalomkiránduláson veszünk részt.
További információkat honlapunkon
www.muai.sk, e-mailban muai@muai.sk,
A Munka Utcai Alapiskolában 2017. telefonon: 035/77 00 277, ill. facebook
április 6-án és 7-én zajlanak a beíratások. oldalunkon találnak.
A gyermek és szülei számára meghatározó
pillanatok ezek, életútjuk egyik legfontosabb állomása ez a nap.
Elsőseink számára külön épület áll
rendelkezésre. Felújított, taneszközökkel
megfelelően felszerelt tantermeinkben, fokozatosan alkalmazkodnak az iskolai élet
szabályaihoz. Az épülethez tágas udvar is
tartozik, amelyben bőven jut idő a játékra
is. A nagyobb gyerekek között közkedvelt
a délután folyamán zajló képzőművészeti
szakkör, matematika szakkör, furulya, ill.
tánc és sportkör is.
Fontosnak tartjuk, hogy minél többet
sportoljanak, mozogjanak diákjaink. Erre
két tornatermünk a tágas sportpálya és a

Szeretettel és szeretetben

Iskolánkban, a Marianum Egyházi Iskolaközpontban kiemelten fontosnak tartjuk
a teljes emberi személyiség fejlesztését. Nemcsak az ismeretek magas szintű átadására törekszünk, hanem a belső értékek kiművelésére, és az Istenre nyitottság kialakítására is.
Kis létszámú osztályok, modern berendezések, kiváló tantestület, ahol mindenki mindenkit ismer, alkalmat adnak a felzárkóztatásra és a képességfejlesztésre egyaránt. Az itt tanító pedagógusok szeretettel nevelnek, s mindannyian hisznek a rájuk bízott gyermekek nevelhetőségében, fejleszthetőségében. Mindent megtesznek azért, hogy tudásuk legjavát adják.
Az elkötelezett tanári kar minden gyerekből megpróbálja előhívni és benne erősíteni a jót.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy pedagógusaink fele férfi.
Nem maradhat el iskolánkban a tehetséggondozás sem, minden versenybe (matematikaversenyek, szavaló- és prózamondó versenyek, anyanyelvi verseny, rovásirás verseny,
különböző rajzpályázatok, sportversenyek) bekapcsolódunk, és országos eredményekkel is
büszkélkedhetünk. Iskolánk büszke az énekkarára is, amely számos fellépésen és versenyen
bizonyult kiválónak. A Marianum állandóan fejlődik, szépül, gyarapodik. Az idei évben új
épülettel gazdagodtunk, a Szabadidőközpont tágas épületét sikerült megvásárolnunk, felújítanunk. Ebben az iskolaévben a tornaterem belső terei újultak meg teljesen, a munka azonban folytatódik a külső felújítással.
Pedagógusaink minden tekintetben a gyermeket és annak igényeit tartják a legfontosabbnak. A hittel párosított pedagógiai munka annyival több az ideológiailag semleges módszernél, hogy a nevelő bízik abban is, ami abban az adott pillanatban még nem látható, tapasztalható.
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Támogassuk városunkat szavazatunkkal!

Komáromból négy tervezet pályázik az egyik szlovákiai
bank „gesto pre mesto” elnevezésű várostámogatási szavazási projektjében. A városi hivatal a Klapka György tér szebbé,
„virágzóbbá” tételére adott be pályázatot.
Ugyan nem túl nagy az elnyerhető összeg, ezer eurót lehet elnyerni, de városunkon, intézményeinken ez a pénz is
segíthet, ezért amennyiben tudják, kérjük, hogy március hónap folyamán voksaikkal támogassák az Önöknek leginkább
tetsző és leginkább hasznosnak tűnő elképzelést az alábbi
címen:

www.gestopremesto.sk/hlasovanie/komarno

Újszülöttek

Tuloková Vivien, Komárom; Veres Alex Jozef, Nagykér;
Balážová Hanna, Naszvad; Ibolya Olívia, Nemesócsa; Chukwuka
Erik, Komárom; Bartalošová Lucia, Gúta; Rigóová Georgína,
Marcelháza; Andruškóová Amira, Hetény; Izsáki Anna, Izsa;
Kočišová Mia, Andó; Fábry Viktória, Párkány; Szenczi Ferdinánd,
Párkány; Fekete Zora, Hetény; Kecskés Benett, Nemesócsa; Vanko
Adam, Komját; Szabó Gábor, Gúta; Rumpli Noel, Kőhídgyarmat;
Marcinkó Ákos, Komárom; Břineková Carmen, Kürt; Sokolai
Kristián, Komárom; Domján Natália, Komárom; Csicsó Zsófia,
Csallóközaranyos; Kocúr Lucia, Komárom; Zuber Zalán, Gúta;
Uzola Levente Sebastián, Izsa; Rafael Raul, Keszegfalva; Csermák
Denis, Komárom; Fazekas Evelyn, Izsa; Dubán Maxim, Komárom;
Ďurišová Emília, Madar; Bárdošová Nikoleta, Gúta; Vörös Gábor,
Bátorkeszi

Elhunytak

A 77 éves Greštiaková Žofia, Komárom; a 68 éves Čontošová
Helena, Csallóközaranyos; a 88 éves Belovics Margit, Komárom;
a 86 éves Csileková Zuzana, Komárom; a 80 éves Anda Bálint,
Dunaradvány; a 80 éves Vavrovics István, Komárom; a 79 éves
Morvay Izidor, Komárom; az 59 éves Csengel Éva, Komárom; a
69 éves Tanka Ernő, Hetény; a 89 éves Kürti Mihály, Gúta; a 67
éves Spitznágel Magdolna, Nagykeszi; a 67 éves Virág Margit,
Marcelháza; a 69 éves Szűcs István, Őrsújfalu; az 56 éves Roszicska
Imre, Marcelháza; a 69 éves Szabó László, Komárom; a 85 éves
Tovaryš Jindřich, Komárom; a 80 éves Bezúrová Katarína, Gúta;
a 92 éves Zakar Borbála, Komárom; a 78 éves Fazekas Erzsébet,
Marcelháza; a 65 éves Ollé László, Gúta; a 84 éves Csuport Ilona,
Vágfüzes

Komáromi sikerek a sportlövészek országos döntőjén

A Vágselyei Városi Sportcsarnok falai között február
24. és 26. között került megrendezésre az idei Légfegyveres Liga Szlovák Országos
Döntője. A szervezők nagyszerűen előkészített versenypályával várták a versenyzőket, a lőlapokat a versenyzők
maguk kezelhették egy elektromos berendezéssel, amelyek 10 méterre voltak elhelyezve.
A versenyen szinte minden korosztály képviseltette
magát. Komárom városát, valamint a Royal Sportlövő klub
színeit három, kadett kategóriában versenyző fiatal képviselte: Mészáros Juraj, Mészáros
Gabriel, valamint Szabó Zsolt.
Mindhárman a VzPu 60–as
versenyszámban indultak, ami
azt jelenti, hogy légpuskából
kellett leadniuk hatvan, minél
pontosabb lövést. Az alapszakaszból az első nyolc legjobb
eredményt elért versenyző
küzdhetett meg a döntőben a
Szlovák Bajnoki címért.
Fiaink kimagasló eredményt értek el már az alapszakaszban, ugyanis mindhárman bejutottak az első nyolc
közé. Szabó Zsolt 602,3 körrel, a Mészáros fivérek közül

Gyurka 599,5, Gábor pedig
588 körrel tette le a puskát a
versenyszám végén.
Mivel a szervezők ös�szevont döntőt rendeztek a
kadett és junior kategóriában,
így csak Szabó Zsolt és Mészáros Gyurka jutott be a nyolcas
mezőnybe. A döntőben sok tényező befolyásolta a végeredményt, mint pl. a koncentráció, nyugalom és a pontosság.

Ezek most Szabó Zsoltnak
jöttek össze, így a döntő végén megérdemelten csaphatott
a levegőbe, ugyanis a biztos
kéznek, összpontosításnak köszönhetően elnyerte a Szlovák
Bajnok címet a kadett kategóriában.
Nem szabad azonban
megfeledkeznünk a további
két versenyzőnkről sem, mert
Mészáros Gyurka kitartva a

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk

VARGA Istvánra

halálának 1. évfordulóján.

Szerető feleséged, gyermekeid,
menyeid és unokáid

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk március 23-án

KASZÁS Attilára

halálának 10. évfordulóján.

Emlékét örökké őrző családja

MEGEMLÉKEZÉS
Ifj. NÉMETH Tiborra

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

MEGEMLÉKEZÉS

„A múltba visszanézve valami nagyon fáj,
Valakit keresni, aki nincs már.
Pedig voltak álmai, vágyai,
Ő is remélt, de élete
egy váratlan percben örökre vége ért.“
Fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
március 19-én halálának 20. évfordulóján

BOZSOKY Tiborra.

Emlékét örökké őrző testvére Zsuzsa és lánya Viktória

Fuisz Attila
Foto: id. Mészáros Juraj

Német nyelvi sikerek a kerületi olimpián

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálának tizedik évfordulóján március 15-én

végsőkig, a második helyet
szerezte meg a döntőben, így
a dobogóra két komáromi
versenyző is felállhatott. A három versenyző által elért eredmények alapján a komáromi
Royal Sportlövő Klub csapata
junior kategóriában a 2. helyet
szerezte meg.

A képen (balról): Kovarčík Beáta, Kovarčík Sára, Elek Fanni Mária és Bartalos Angelika
A komáromi Selye János
Gimnázium négy diákja indult a német nyelvi olimpia
kerületi fordulóján, amelyre február 16-án került sor
Nyitrán, a Golianová utcai

gimnáziumban. A versenyen,
amelyen az alap- és középiskolások, valamint a négy-,
hat- és nyolcéves gimnáziumok diákjai mérték ös�sze tudásukat, mind a négy

résztvevő diákunk dobogós
helyezést ért el.
A német nyelvi olimpia
mezőnye nagyon magas színvonalú volt, ám diákjaink ismét kitűnő nyelvtudásukról

tettek tanúbizonyságot szóban
és írásban. Az 1A kategóriában
Kovarčík Beáta (II.N) 97%-os
eredményességgel 3. helyezett lett. A 2A kategóriában
Kovarčík Sára (V.N) 96%-kal
az 1. helyet szerezte meg. A 2C
kategóriában indult és 93%-os
eredményességével a 3. helyen végzett Elek Fanni Mária
(IV.D), aki négyéves gimnáziumi pályafutása alatt már sok
dicsőséget szerzett iskolánknak. A verseny legnagyobb
meglepetését az „anyanyelvi
beszélő“ kategóriában induló
Bartalos Angelika (III.B) szerezte, aki 93%-os eredményességével az 1. helyen végzett,
maga mögé utasítva a valóban
német anyanyelvű versenyzőket! Sáráért és Angelikáért
legközelebb az országos fordulóban izgulhatunk, amely
márciusban kerül megrendezésre Pozsonyban.
SJG hír

Gyorsan terjedt a tűz Kabátfalun

A napokban Kabátfalun, csaknem 40 hektáron pusztító tűz oltását
jócskán nehezítette a rendkívül erős
szél. A száraz aljnövényzetet vélhetően felgyújtotta valaki nem sokkal
dél után. Hogy szándékosan tette-e,
vagy sem, még nem tudni. A tűz, a

szél hatására rendkívül gyorsan terjedt a hétvégi házak felé, ám a széljárás változása után szerencsére a
mezők felé terjedt tovább.
Két ciszterna érkezett a helyszínre, ahol megállapították, hogy
komoly tűzről van szó, ezért újabb

erősítést kellett hívni, a gútai tűzoltókollégák és az izsai önkéntesek
jöttek segíteni. A tüzet – amely csaknem két kilométer hosszú és 200
méter széles területet érintett - még
másnap is oltották.
b
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Tavaszi nagytakarítás városunkban

Komárom város értesíti polgárait, hogy 2017. március 24-től április 10-ig a tavaszi nagytakarítás keretén belül
nagyméretű szeméttároló konténereket helyez el a kertészeti- és lakóövezetekben a következő időrendi felosztásban:
2017. március 24-től 2017. március 27-ig
Selye u., Klapka György u., Rozália tér, Damjanich u., Belső
körút, Építész u., Tó u., Mély u., Nagy ér sor, Nagy sor, Augusztus 29. u., Kassai u., Megyercsi u., Körút, Vasút u., Gazda u.,
Mély u., Ifjúság u., Csák Máté u., Munkás u., Béke u., Szakszervezet u., Építész u., Ipar u., Szabadság u., Határőr u., Duna rakpart, Handlovai u., Prowazek u., Aranyember u., Seress Rezső
u., Eötvös u., Várút, Patak u., Czuczor Gergely u., Őrsújfalu,
Kava, Gyulamajor, Gadóc városrészek
2017. április 7-től 2017. április 10-ig
A következő kertészeti övezetekben: Újfalusi kertek, Vadas,
Cserhát, Szentpál, Kabátfalu, Harcsás, Kis Izsa, Sistag, Téglagyár, Izsai út, Holt-Vág, IV.-es,V.-ös,VI.-os bástya, Pozsonyi út,
Selye utca - kertek, Diófasori - kertek, Doprastav mögötti kertek, Erzsébet sziget
A harcsási úton üzemelő gyűjtőudvar szintén alkalmas a
lomtalanításból származó hulladék, ill. zöldhulladék díjmentes
elhelyezésére. A gyűjtőudvar nyitvatartási ideje: hétközben hétfő kivételével 10 és 18 óra között, szombaton 8 és 12 óra között.
A hulladék lerakása az elhelyezett konténereken kívül tilos és
büntetendő! További információk: Komáromi Városi Hivatal:
Ing. Sólymos, tel. 035/2851 362, Clean City kft: p. Potáchová
tel. 035/771 30 91

Kodály nyomában

A komáromi CONCORDIA Vegyes Kar Polgári Társulás szervezésében hangversenysorozat indul a 2017-es évben Kodály
Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulója tiszteletére, melynek első állomása Komárom.

Az ünnepi hangverseny 2017. március 15-én
18 órakor kezdődik a Tiszti pavilon dísztermében,
amelyre ezúton is meghívják
városunk kultúra szerető közönségét.

Fellépnek a Selye János Egyetem női kara és a Marianum
Egyházi Iskolaközpont Schola Mariana Ifjúsági Kórusa, a Jókai Mór Alapiskola és a Komáromi Városi Művelődési Központ Kicsinyek Kórusa, a komáromi Csemadok és a VMK
CONCORDIA Vegyeskara. Közreműködnek: Rácz Csaba,
gordonka; Sárközy Xénia, ének; Jakub Čižmarovič, zongora;
Méri Péter, zongora, Körmendi Klára Liszt és Bartók-Pásztorydíjas zongoraművész. A hangversenysorozat fővédnöke Kodály
Zoltánné Péczely Sarolta

Pedagógushangverseny a Tiszti pavilonban

A Komáromi Művészeti Alapiskola igazgatósága tisztelettel meghívja az érdeklődő közönséget idei pedagógushangversenyére,
melyre 2017. március 28-án (kedden) 17 órakor kerül sor a
Tiszti Pavilon dísztermében. A belépés díjtalan

Apróhirdetés

l Szeretettel meghívjuk SándorJózsef napi mulatságra élő zenével
a népszerű komáromi „Rubin“
zenekarral március 17-én, péntek, március 18-án, szombat 20.
órától. Romantikus és fergeteges
slágerek. Breza (Nyírfa) vendéglő,
Komárom.
l Építkezési Kft. munkatársakat
keres: kőműves, ács és festő szakmában. Tel.: 0910/44 13 13.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415
657.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450
570, 0948/622 051.
l Kőműves munkát, kartonozást, glettelést és festést vállalunk.
Tel.: 0911/362 029, 0905/708 644.
l Üzlethelység kiadó a komáromi vásárcsarnokban 10 m2, földszint 48-as helyiség. Ár megegyezés szerint. Tel.: 0911/ 911 713.
l Eladó 3-szobás téglalakás er-

kéllyel Komáromban (Megyercsi
utca) lukratív helyen; 64,7 m2, ár:
30 000 Euró. Tel.: 0915/612 439,
hétköznap fél négy után.
l Eladó
borospince
Szentpéteren, 330 tő szőllővel,
pince, présház, helység családi
összejövetelekre,
padlásszoba.
Tel.: 0908/179 051.
l Csempézést, falazást, vakolást, lakásfelújítást, térkövezést,
hőszigetelést, festést, betonozást, kartonozást vállalunk. Tel.:
+421915 847 017.
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.

Kedves művészetbarátok!

Ez van! címmel új kiállítás nyílik a Limes Galériában

FELHÍVÁS – MEGHIRDETÉS
54. JÓKAI NAPOK

A Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom Városa,
és a Komáromi Városi Művelődési Központ ezennel meghirdeti az 54. Jókai Napokat, a szlovákiai magyar amatőr
színjátszók, kisszínpadok és diákszínpadok országos fesztiválját.
A fesztivál 2017. június 12-18. között kerül megrendezésre Komáromban. Jelentkezni kizárólag írásban lehet –
postai úton vagy e-mailben – 2017. március 31-ig a következő címen: Komáromi Városi Művelődési Központ, Vár út
1. (Hradná 1), 945 01 Komárom (a borítékra írják rá „Jókai
Napok“), e-mail: csengel.monika@gmail.com. Kérjük, hogy
a jelentkezés tartalmazza a csoport és vezetője nevét, címét,
e-mail címét és telefonszámát; az előadás címét, szerzőjét és
műfaját. További információk a 0907/799823, 035/ 7713 547,
7713 550-es telefonszámokon és a feltüntetett e-mail címen
Csengel Mónikánál.

Egyet fizet, kettőt kap!

Rendeljen reklámot a Komáromi Lapokban
és a Komáromi Városi Televízióban!

Tárcsázza
a 035 77 13 488-as telefonszámot!

március 17-én, 17 órától. A tárlaton Kiss Márti és Kovács Csonga Anikó alkotásai láthatók. Minden kedves
érdeklődőt szeretettel várunk!

TELJES KIÁRUSÍTÁS!
Az üzlet április 30-val megszűnik!

Használja ki kedvezményünket
minőségi bőrkesztyűre, pénztárcákra, aktatáskákra, kézitáskákra, iskolatáskákra, papucsokra, harisnyanadrágokra, zoknikra, esőkabátokra,
esernyőkre, gyermek gumicsizmákra, cipőfűzőkre, méreten felüli férfi
ingekre 46-os méretettől egészen 56
méretig és sok egyéb árucikre.

Jöjjön és győződjön meg róla!

Rétorok csatáztak a gimnáziumban

A Selye János Gimnázium adott otthont a „Minden
morzsa számít” Közösségépítő és Segítő Egyesület,
valamint a Kölcsey Társaság
szervezésében zajló Kölcsey
Ferenc szónokversenynek.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett versenyen a magyarajkú diákok
vesznek részt.
A résztvevőket Stubendek
László polgármester is köszöntötte. A zsűri tagjai, - köz-

tük Fehér Csaba történész és
Knirs Imre alpolgármester
– döntése értelmében Komáromból négyen lesznek ott a
Vácon megrendezendő döntőben, ahol kiderül, ki lesz a
Kárpát-medence legjobb középiskolás szónoka. Gergely
Zsolt szervező elmondása szerint a verseny célja az, hogy a
magyar fiatalok találkozzanak
és játékos formában erősítsék
nemzettudatukat.
-év-

Testületi krónika

Ehéten tartotta harmincadik rendes ülését a Komáromi Városi Képviselőtestület. A városatyák egy perc
néma csenddel emlékeztek
meg a napokban elhunyt
Ipóth Barnabásról, aki városunk megbecsült, Pro urbedíjas polgára volt.
Az interpellációk és a határozatok teljesítéséről szóló
beszámoló után a testület tudomásul vette az ügyészi figyelmeztetést, és annak eleget
téve, módosította a városi piacok működési szabályozásáról
szóló általános érvényű rendeletet. Eszerint tilos a sorsjegyek árusítása ezeken a helyeken. Bővebb információkkal a

városi hivatal honlapja szolgál.
A testületi ülésen szavaztak a
vagyonjogi és lakásügyi kérvényekről, és 15 600 euró támogatást hagytak jóvá a városi
művelődési központ vízvezeték rendszerének a javítására.
Támogatták a Comorra servis
járulékos szervezet kérvényét
is, amely gázleválasztó berendezés megvételéhez kérte a város segítségét, 100 ezer eurót.
A befektetés idővel megtérül
– hangzott el az ülésen.
A képviselők eleget tettek
azoknak a kérvényezőknek is,
akik időszakos vagy állandó
jelleggel szeretnének teraszokat üzemeltetni.
b

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

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

Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

(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

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

