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Nyáron kezdődhet a nagy útfelújítás

Pedagógusainkat köszöntötték

A komáromi óvodák és
alapiskolák
pedagógusait
köszöntötték a Tiszti pavilon
dísztermében a pedagógusnap alkalmából városunk
vezetői. Azokat, akik számos
figyelemre méltó eredményt
értek el a gyerekekkel való
munkájuk során. A következő pedagógusok részesültek
elismerésben:
Marta Adameková a Kapitány utcai óvoda pedagógusa, a képzőművészeti nevelés,
a kultúra, a sport és a természetismeret terén végzett oktatói-nevelői munkájáért.
Helena Ferčíková a Béke
utcai óvoda munkatársa. Immár 27 éve az ottani énekkör
korrepetítora, aki számos
éneket, verset és mondókát
alkotott, az egyes tantárgyi témákhoz.
Gabriela Havettová a
Megyercsi utcai óvoda pedagógusa. Tevékeny szervezője
az óvodán kívüli tevékenységeknek,
együttműködik
az alapiskolákkal és egyéb
városunkbeli intézménnyel.
Šipula Katalin a Ferencesek utcai óvodában dolgozik. Ünnepi és kulturális
eseményeket szervez, képzőművészeti versenyekre készíti fel a gyerekeket, emellett
sportolimpiákat is rendez az
óvodások számára.

Andruskó Éva az Eötvös
utcai alapiskolában fejleszti a
természettudományi tantárgyakban a gyerekek tehetségét.
Kreatív, innovatív pedagógus,
aki egyebek mellett az iskola
évkönyvének is a szerkesztője,
az iskola weboldalának kezelője.
Silvia Balaďová a Rozmaring utcai alapiskola pedagógusa. Az alsótagozatos gyerekekkel foglalkozik, számos
óvodával működik együtt.
Szervezi a nyári iskolát és
szakkörvezető is.
Csermák Zsuzsanna a Jókai Mór Alapiskolában tanít.
Az idegen nyelvekben komoly
eredményeket felmutató tanulókkal foglalkozik. Fontos
számára, hogy az oktatás játékosan folyjon, s ismereteik
mellett önbizalomra is szert
tegyenek.
Jarmila Ďurčová a Rozmaring utcai alapiskola igazgatóhelyettese. Koordinátorként hozzájárult ahhoz, hogy
az intézmény több projektben
is sikeres lett. Ezek közé tartozik például a Műhelyek nevű
projekt, melyre 250 ezer euró
támogatást nyertek szaktantermek kialakítására.
Mária Hamranová a Határőr utcai alapiskola igazgatóhelyettesi tisztsége mellett
az iskola népszerűsítését is

végzi. Felkészíti a diákokat az
egyes tantárgyi olimpiákra, a
matematika és biológia versenyekre.
Elena Hrabovská a Komáromi Művészeti Alapiskola
zongora szakos pedagógusa,
aki a Komáromi Kamarazenekarral is együttműködik és
évek óta felkészítő tanár is.
Hübsch Miklós a Jókai
Mór Alapiskolában oktat. Tanulói rendszeresen jó eredményeket érnek el a járási matematika és fizika versenyeken.
A gyerekek és pedagógustársai
körében körében jó hangulatot teremt tanárként, igazgatóhelyettesként egyaránt.
László Alica a Munka utcai alapiskolában dolgozik.
Munkája során a gyerekekben
rejlő egyediséget tartja fontosnak, ügyel személyiségük fejlesztésére. Tanulói jó eredményeket érnek el a versenyeken.
Számos iskolai és városi kulturális rendezvény szervezője.
Viera Lebidová a Jan
Ámos Komensky Alapiskola
tanára. Munkájának sikerességét, a gyerekekkel eltöltött
idő hasznosságát bizonyítják
a különféle tantárgyi olimpiákon és versenyeken elért eredmények.
Markovics Ildikó az Eötvös utcai alapiskola pedagógusa, aki igyekszik új tehet-

ségeket felfedezni a rá bízott
gyermekek között. Közülük
sokan szép eredményeket mutatnak fel a matematika versenyeken, illetve az Ismerd meg
a szlovák nyelvet versenyen.
Zongorán énekkart kísér és
népdalversenyeket is szervez
gyermekek számára.
Darina Nagyová a Jan
Ámos Komensky alapiskolában tanít és különféle művészeti versenyekre készíti fel
diákjait. A csehországi és magyarországi partneriskolákkal
együtt versenyeket szervez.
Erika Sokolová a Komáromi Szabadidőközpont vezetője. Kitűnő eredményeket
ér el a gyerekekkel folytatott
munka során a kreativitásban,
alkotómunkában, mégpedig
országos, illetve nemzetközi
viszonylatban is. Emellett a
gyerek- és ifjúsági csoportok
programok lektora is.
Szabó Szilvia a Munka
utcai alapiskola könyvtárát
vezeti. Diákjai felvillantják tudásukat a különféle nyelvi és
anyanyelvi versenyeken, és az
olimpiákon is.
Vajkai Katalin a Határőr utcai alapiskola tanára, aki
már hosszú ideje foglalkozik
a tehetséges gyermekekkel. A
tanulás segítő érdekes anyagokat, segédeszközöket készít a
tanulók számára.

„Húsvétkor megtanultam, hogy eljött közénk az Isten fia, de megölték.
Ő mégis tovább él a szívünkben, és arra tanít bennünket,
hogy a szeretet a legnagyobb dolog a világon, mert a szeretet maga a béke.”

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk olvasóinknak!

A tervezettnél olcsóbban valósulhat meg annak a 15
útszakasznak a felújítása, amelyre a képviselők rábólintottak, ráadásul a kivitelezőnek 10 éves garanciát kell vállalni. Négy szakaszon a vízvezetékek cseréje is sor kerül,
hogy a későbbiekben ez se jelentsen gondot. Nyáron indulhatnak a munkálatok, ilyen mértékű útfelújításra Komáromban még nem volt példa.
A képviselő testület még tavaly döntött arról, hogy egy
nagy útfelújítási program indul, aminek keretén belül 15
utca került kiválasztásra. Elsősorban a legforgalmasabb
utakról van szó, amelyekre a kátyúzás miatt évről évre jelentősebb összeget kell költeni. A jóváhagyás után elindult az
egyeztetési folyamat a mérnöki hálózatok – gáz, villany, hő,
telekommunikáció – kezelőivel, hogy még a felújítás előtt végezzék el a legsürgősebb munkákat, ne később kelljen az utakat bontani. Az SPP Distribúcia így előbbre hozza a későbbre
tervezett munkáit, több utcában végeznek felújítást.
Az önkormányzat a vízgazdálkodási vállalattal is egyeztetett. A vízvezeték hálózat a város tulajdona, így a felújítási
munkálatokat is a város fedezi. Ennek kapcsán került márciusban a képviselők elé az a javaslat, amely szerint négy útszakaszon - a Király püspök utcában, az Eötvös utcán, Štefánik
téren és Jókai utcában – megújulna a vízvezeték, továbbá
a csatornarendszer hozzáféréseit és a fedeleket is rendbe raknák. A kivitelezést a testület nagy többség támogatta, csupán
az anyagi forrás kapcsán voltak eltérő vélemények. Végül
a képviselők többsége arra szavazott, hogy a 400 ezer eurónyi
összeg a város költségvetéséből lesz fedezve.
„Örülök, hogy egy ilyen mértékű felújítással javítunk a komáromiak mindennapi közlekedésének helyzetén és Őrsújfalu
sem marad ki. Fontos útvonalakról van szó, amelyeket nem
elég sok pénzért foltozni, hanem rendbe kell tenni. A komáromiak többet érdemelnek! Hosszú éveken keresztül a komáromi
vízvezetékeket is elhanyagolták, most egy határozott lépéssel
elindulhat egy folyamat“ – fogalmazott Stubendek László
polgármester.
A kivitelezés levezetésére egy munkacsoport alakul.
„Hasonló léptékű felújítás korábban Komáromban nem volt,
sok részletre oda kell figyelni. A nagyobb szakaszok lezárása
miatt a közlekedés irányítását is meg kell szervezni, de ez egy
jó alkalom, hogy átértékeljük a közlekedési jelzéseket is. Ezzel
például tovább bővülhet a kerékpáros forgalmat irányító jelzések kihelyezése, de reagálhatunk más igényekre is“ – tette
hozzá Keszegh Béla alpolgármester.
Az első tervek szerint a munka összege meghaladta volna
2,7 millió eurós összeget, azonban a sikeres közbeszerzésnek
köszönhetően az ár jelentősen módosult.
„Több mint 13 cég érdeklődött, majd 6 tett ajánlatot. Az
elektronikus aukcióban 1,7 millióra nyomták le az árat, három
cég tett ehhez közeli ajánlatot. A legjobb árat az Eurovia cég
tette, aki nemrégiben Léván végzett hasonló felújítást, de több
hasonló projektben vett részt és autópályák építésén is dolgozik
több országban. Míg Léván lemondtak a 10 éves garanciáról,
addig Komáromban ezt is sikerült megvédeni, így a következő
évtizedben a cégnek kell fedezni az esetleges javítási költségeket, ami jelentős spórolást jelent a városnak“ – árulta el a részleteket Keszegh Béla.
Az alábbi utcák újulnak meg: 1. Eötvös utca, 2. Duna
rakpart, 3. Hold utca, 4. Jókai utca, 5. Építők utcája, 6. Komáromi Kacz utca, 7. Király püspök utca, 8. Štefánik tér, 9.
Határőr utca, 10. Gútai sor, 11. Lehár utca, 12. Őrsújfalu: Jázmin utca, 13. Őrsújfalu: Fenyves utca, 14. Őrsújfalu: Méhes
utca, 15. Szabadság utca
vh
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Testületi krónika

A városi képviselőtestület a múlt héten csütörtökön is
ülésezett. A határozatok teljesítéséről szóló beszámoló után
döntés született arról, hogy a város, társfinanszírozóként, támogatja az újvárban lévő tetőszerkezet jobb oldali részének
felújítását, 30 ezer euró önrésszel.
Kétezer euró támogatást kap a Komáromi nyár 2017
elnevezésű kulturális rendezvény és eleget tettek a Komáromi Zsidó hitközség, a református egyház és a Jókai Mór
Alapiskola kérelmének is, melyek az új Holokauszt emlékmű
környezetének rendbetételére, a Timóteus nyugdíjas otthon
környékének parkosítására, illetve az iskolaudvar szebbé
tételére kértek támogatást. A képviselőtestület arra kérte a
városvezetést, készítsen egy új hőgazdálkodási koncepciót.
Döntés született a Pro urbe-Városért, illetve a díszpolgári
cím odaítéléséről is, melyeket április 26-án, az ünnepi ülésen adnak át. Tájékoztató beszámoló is elhangzott az I-es
és a II-es lakótelepen elvégzett, az alkalmazkodni képtelen
polgárokkal, illetve az épület tulajdonosokkal kapcsolatos
intézkedésekről is.

Összefogtak, megcsinálták!

Új, korszerű játszótérrel gyarapodott a Jókai Mór Alapiskola. A megépítéséhez szükséges pénzt a 2 százalékos adófelajánlásokból teremtették elő, de a szülők, a pedagógusok,
sőt, a gyerekek is segítették, kezük munkájával e régi céljuk
elérését. Volt, aki a már beépített anyagokkal és más adományokkal járult hozzá a játszótér létesítéséhez.
A református gyülekezet is segítő kezet nyújtott: lefestették a padokat, melyeket aztán a nevelőnők díszítettek, az
iskola mellett működő szülői szövetség pedig saját pénzéből
is támogatta a játszótér és az udvar szebbé tételét. Az iskola
folytatni szeretné a munkát, ezért pályázat útján támogatási
kérelmet nyújtott be a városi hivatalba. A kicsik és nagyok
örömmel vették birtokukba az új játszóteret.

Egy napon át olvastak

A Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola pedagógusai és diákjai már ötödik alkalommal rendezték meg
a könyvolvasó maratont, „A könyvek ölelésében“ címmel.
Ezúttal is sok érdeklődőre talált a rendezvény, hiszen 82 diák
kapcsolódott be, akik csoportokban 24 órán át olvastak. A
könyvolvasó maraton célja nem csupán új rekordok felállítása, hanem az olvasás népszerűsítése is volt.
Az ötödik évfolyam során a városunkbeli alkotók műveire összpontosítottak, hiszen a szakközépiskola is komáromi
intézmény. Az esemény védnöke Daniela Kapitáňová írónő
volt, de meghívást kapott Bujna Zoltán világutazó is, aki saját művéből olvasott fel, magyar és szlovák nyelven.

Komáromi óvónők Törökországban

Sikeresen pályázott Komárom városa az Erasmus+
program keretén belül egy
iskola előkészítő oktatás fejlesztésére kiírt projektre. A
Komáromi Városi Hivatal Iskolai-, Kulturális és Ifjúságügyi Főosztálya a Komáromi
Szabadidőközponttal és az
Eötvös utcai szlovák tannyelvű óvodával karöltve vesz
részt a kétéves projektben,
melyre közel 18 ezer eurót
nyertek.
Az Erasmus program az
Európai Unió által támogatott projekteket ír ki, amelyek
elsősorban az iskolaügyben
dolgozók fejlődését segítik, a
külföldi partnerkapcsolatok
kiépítését támogatják, és a pedagógusok szakmai fejlődésére helyezik a hangsúlyt.
A városi hivatal főosztályának nyertes projektje az óvodák nagycsoportjában zajló iskolai előkészítés minőségének
javítását célozza meg, három
partnerországgal együttműködve. Így Komáromon kívül
a törökországi Cankiri, a ro-

mániai Botosani és a bolgár
Sumen városa dolgozik majd
együtt.
A nyitórendezvényt márciusban tartották a projektvezető országban, Törökországban.
A komáromi munkacsoportot
az Eötvös utcai óvodából Tóth
Angéla és Bálint Andrea, a
szabadidőközpontból Sokol
Erika, Lengyel Szilvia és Kiss
Zsuzsanna, valamint a város
képviseletében a projekt koordinátora Veleba Georgina
és Szénássy Tímea, az önkormányzat iskolaügyi bizott-

ságának elnöke képviselték.
A komáromi szakemberek
workshopokon, előadásokon,
óvoda látogatásokon vettek
részt, valamint megismerkedtek a törökországi iskolarendszerrel is.
Minden egyes ország küldöttsége bemutatta pedagógiai intézményeit, valamint
oktatási rendszerét, majd kiértékelték a különbségeket és
meghatározták az esetleges
fejlődési, kitörési pontokat.
Az egyhetes ott tartózkodásuk alatt a küldöttségek tagjai

Megható Simándy- és Bánk bán-est

Virágvasárnapi villőzés

A Zoboraljai Szent László Hagyományőrző Egylet a
szórványban élő Nyitra-környéki magyarság tavaszköszöntő
népszokásaiból mutatott be ízelítőt városunkban közvetlenül
a nagyhét beköszönte előtt.
A Kárpát-medence legészakibb részén élő honfitársaink
- köztük gyerekek is - egy szempillantás alatt életet varázsoltak a belvárosi utcákba; zenéltek, énekeltek, díszes népviseleteikben pompáztak, feldíszített ágakkal vonultak. Sugárzott
belőlük az életerő, nem rombolta le hangulatukat a jeges szél.
Reméljük, egy esztendő múltán ismét láthatjuk őket, s akkor
népesebb lesz közönségük is.

Együttműködni szeretnének

Nagy-Britannia pozsonyi nagykövetének helyettese,
Kimberly Gillingham járt városunkban, aki Komárom történelméről, kulturális életéről, gazdasági helyzete felől érdeklődött. A város vezetői arról tájékoztatták a diplomatát, hogy
a Nyitra mellett hamarosan megvalósuló nagy autóipari beruházás reményeik szerint jótékony hatással lesz a komáromi régióra. Szó volt arról is, hogy a város szívesen fogadna
nyelvi lektorokat az itt működő iskolákban és lehetővé tenni
az angol kultúra bemutatását a különféle fesztiválokon.
Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
Ügyvezető igazgató: ifj. Batta György.
Szerkesztőség: ifj. Batta György, Ľubica Balková, Czékus Péter,
Šebedovská Iveta. 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

találkoztak Cankiri tartomány
oktatásügyi miniszterével, a
260 ezres város polgármesterével és az ankarai oktatási és
innovációs technlógiák felelős
vezetőjével.
A projekt következő állomásaként Komárom városába látogat a török, a román
és a bolgár küldöttség, amely
a helyi iskolarendszerrel ismerkedhet meg. A látogatásra
május végén kerül sor, a kiértékelő, záró találkozónak a
romániai Botosani városa ad
majd otthont.
D

A felvételen Kereszti Ferenc, Simándy Péter és Tarics Péter
Szem nem maradt szárazon a közelmúltban, városunkban megrendezett magyar nemzeti est alkalmával.
A Széchenyi István Polgári
Társulás és annak alapító elnöke, Tarics Péter által szervezett rendezvény mindenekelőtt a világhírű magyar
tenorénekes, minden idők
legnagyobb Bánk bánja, a
kistarcsai születésű Simándy
József előtt tisztelgett, a Magyar Állami Operaház Kos-

suth-díjas Örökös Tagja halálának 20. évfordulóján. Az
est a Selye János Gimnázium
dísztermében valósult meg,
ahol bemutatták az „Emlékem Simándy Józsefről”
című könyvet.
A házigazdától Simándy
Péter vette át a szót, aki édesapja szigorúságáról, emberségéről beszélt, tolmácsolva,
hogyan, milyen precizitással,
alázattal és hittel készült édesapja a szerepeire. Személyes

élményeivel gazdagította az
emlékestet, megható történetekkel és humorral, valamint
versek tolmácsolásával fűszerezve.
Simándy Péter (aki előadóművész és jelenleg a Magyar Állami Operaház kórusában énekel) egy kuriózumot is
hozott a komáromi közönségnek: hangkazettáról lejátszotta
Szinetár Miklósnak, a Magyar
Állami Operaház egykori főigazgatójának 1997. március

4-ei búcsúbeszédét Simándy
Józsefről. Szívbemarkoló érzés
volt…
Kereszti Ferenc – aki kezdeményezője volt a kistarcsai
Simándy-szobor
felállításának (a szobor Janzer Frigyes Munkácsy-díjas érdemes művész alkotása)
– elsősorban a kistarcsai
Simándy-hagyományok ápolásáról, a Simándy-szobor felállításáról szólt.
Elmondta, hogy a szobrot Simándy József 90. születésnapja tiszteletére 2006
szeptemberében állították fel.
Kereszti Ferenc kiemelte: A
Simándy József 100. születésnapja tiszteletére megjelentetett könyvet úgy állították
össze, hogy előzőleg pályázatot írtak ki a Simándy József
emlékek írására. Ennek hatására több fényképes beszámoló érkezett olyanoktól, aki
személyes élményeket őriznek
a híres tenorról. Emellett több
családi és civil fénykép is gazdagítja az értékes kötetet.
László Attila

Szentpétery Aranka könyvbemutatója
A Tiszti pavilon kistermében élvezetes bemutatón ismerkedhettünk
Szentpétery Aranka: Elfojtott könnyek
című portrékönyvével, amely jeles hazai
magyar színésznőnk életvallomásának
tekinthető.
A bemutatón Bárdos Ágnes és Pék
Zoltán kérdezgette a Gyurcsó István Alapítvány Könyvek sorozatában megjelent

kötet szereplőjét, aki válaszait kedvelt verseivel illusztrálta, s aki szemlátomást remek "formában" van, bármikor színpadra
léphetne. A könyvecske világra jövetelét
Bárdos Ágnes kezdeményezésére Huszár
László, a Szlovákiai Magyar Művelődési
Intézet igazgatója támogatta; mindkettőjüknek dícséret jár tettükért. A kis mű két
részből áll - az elsőben Szentpétery Aran-

ka vall az életéről, a másikban képmelléklet őriz emlékezetes pillanatokat művészi
pályájáról. Számomra ez az olvasmány
a legszomorúbbak közé tartozik, mert a
hazai magyar nemzeti közösség (egyik)
tükreként is minősíthető: a sikeres művészi pálya és egy keserűségekkel sebző élet
összefoglalója. Érdemes mindenkinek elolvasnia!
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Megújul a Kultúrpalota,
utakat és iskolát fejlesztenek

Március 27-én tartotta 30.
ülését a megyei önkormányzat. A tavalyi gazdálkodás
15 millió eurónyi többlettel
zárt, így a képviselők rendkívüli támogatásokat hagyhattak jóvá. Jelentős tételek
érkeznek Komáromba is.
Az eredményes gazdálkodás miatt a korábbi évekhez
képest bőkezűbben osztogathatott a megyei önkormányzat. A sport, kultúra, műemlékvédelem és turisztika terén
érkező kérvények nagy része
megkapta a támogatást, így
jelentős pénz érkezhet a Komáromi járásba, ezen belül a
városunkba.
Stubendek László polgármester, aki egyben megyei
képviselő is, a beruházások
kapcsán kiemelte a komáromi Duna Menti Múzeum, a
Kultúrpalota főépületének rekonstrukcióját.
„Közel félmillió eurós ös�szeget hagyott jóvá a közgyűlés, amiből többek között
megújulnak a villanyvezetékek
és a fűtésrendszer, megoldják
a statikai gondokat, fejlesztik
a tűzvédelmi berendezéseket,

de a szociális helyiségeket is,
külön toaletteket alakítanak
ki a mozgássérültek számára
is. Egy lift is beépítésre kerül,
hogy az emeleti kiállítások
akadálymenetesen megközelíthetőek legyenek” – mondta el
Stubendek László. Az engedélyek már rendelkezésre állnak,
így már idén megvalósulhat
a fejlesztés. A homlokzat és a
tető felújítása után most a bel-

ső tér alakulhat át.
Több útszakasz felújításáról is döntöttek a Komáromi
járásban, de arról is született
határozat, hogy versenytárgyaláson lehet jelentkezni a
komáromi kórház üzemeltetésére 2020-tól. Jelenleg a
Forlife/Agel SK társaság működteti a kórházat.
„Támogatás érkezik még a
komáromi Műszaki Szakkö-

zépiskolához is, ahol egy autó
vásárlásán túl 80 ezer eurót
fordíthatnak a tornaterem melletti öltözők és szociális helyiségek rendbe tételére. A helyi
Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola 83 ezret
költhet ablakcserére és a tornaterem padlójának felújítására” – számolt be a részletekről
Stubendek László.
vh

Dobi Gézára emlékezünk – 80 éves lenne

A komáromiak által nagyra becsült és tisztelt felvidéki
zeneszerző, hegedűművész,
zenepedagógus, a Pro Urbe
díjas Dobi Géza 2017. március 26-án lett volna 80 éves.
Gazdag életműve, munkássága példaértékű. Az általa oly
nagyra becsült zenei tudást,

a magyar kultúra ápolásának
kötelességét, a múlt értékeinek tiszteletét, továbbadásuk
fontosságát hagyta az őt követő nemzedékre. Tartalmat és
értelmet adott Kodály Zoltán
azon gondolatának, miszerint
„Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb

Emlékest május 14-én

Dobi Géza meg nem élt 80. születésnapja tiszteletére a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület közösen a Gaudium Polgári Társulással „MINIATŰRÖK” címmel emlékestet
rendez a komáromi Kultúrpalota dísztermében 2017. május
14-én. A műsorban egykori komáromi tanítványai, ma neves
művészek lépnek fel, tisztelegve Dobi Géza emléke előtt.

Civil becsületrend

Idén harmadszor adták
át városunkban a Szlovákiai Civil Becsületrend, egy,
"hangsúlyosan önkéntes civil
társaság" Klemen Terézia által vezetett kuratóriumának
díját, melyet a rimaszombati
Vígh Pósa Judit és a pozsonyi
Dunajszky Géza után a barkai Icsó Béla vett át.
Icsó Béla faluja 2002 óta
folyamatosan megválasztott,
47 éves polgármestere, aki az
ötszáz lelkes, Krasznahorka
közelében található településen csodákat művel. Barka lakosainak 87 százalékát romák
alkotják, s a használaton kívü-

li, régi iskolaépületből kialakított gyönyörű, egész napos
ellátású óvodába is zömében
roma gyerekek járnak. Barka lakói összetartó emberek,
mert mindennap meggyőződnek róla, hogy polgármesterük
felelősséget érez irántuk, értük
dolgozik. A faluban most az
ifjabb Horthy Istvánné tulajdonában állt kastélyt szeretnék felújítani. Barkán minden
esztendőben országos hírű
búcsút rendeznek, és található
a falucskában Honvéd Emlékmű is. Az idei becsületrendérem is jó kezekbe került!
bt

fokig, hogy embertársainak
mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember
annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának
szolgálni tud.”
Dobi Géza 1937. március
26-án született. Alapiskolai
tanulmányait Csehországban
végezte, majd a pilzeni konzervatórium pedagógiai karán
tanult. Hegedűművészi diplomáját a pozsonyi Zeneművészeti Egyetemen 1967-ben
szerezte meg. A Komáromi
Városi Zeneiskolában 1959ben kezdett tanítani. Ennek
az intézménynek volt 50 éven
át sikereres hegedűtanára.
1977-ben kinevezték az akkor
Művészeti Népiskola néven
működő iskola igazgatói tisztségébe. Nyugdíjba 2009-ben
vonult. 2011. április 9-án érte
a halál.

Pedagógiai munkája mellett az ő vezetésével zenekar
alakult a városi Csemadok
mellett. Ez a zenekar a ma sikeresen működő Komáromi
Kamarazenekar elődje volt. A
Magyar Területi Színház részére 31 színházi zeneművet
komponált és az Ifjú Szívek
Dal- és Táncegyüttese részére
is írt zenedarabokat.
Ismertek saját gyűjtésű
népdalfeldolgozásai, valamint
a csehszlovákiai és szlovákiai
magyar költők általa megzenésített versei. Az ő nevéhez
fűződik a „Martosi népdalok”
című 2002-ben megjelent kiadvány, „A szlovákiai zenei
élet magyar és magyar származású képviselői” címmel 2004ben a KT Kiadó gondozásában kiadott könyv, a 2003-ban
kiadott Magyar zeneszerzők
lexikona tanulók számára és a
Felvidéki zeneszerzők életrajzi
lexikona.
A Komáromi Kamaratrió
előadásában tizenhat feldolgozása, Fekete Éva és Andrássy
Katalin
közreműködésével,
CD-n is megjelent.
Szeretettel és tisztelettel
őrizzük emlékét.
JUDr. Keszegh Margit
a Jókai Egyesület elnöke

Megbecsülték munkájukat

Fekete Judit, a Selye János Gimnázium némettanára kitűnő nevelő-oktató munkájáért a Nyitrai Kerületi Oktatásügyi Hivatal kitüntetésében részesült. A tanárnő kimagasló
érdemeket szerzett a tehetséggondozás, valamint az ifjúság
nevelése terén kifejtett szakmai tevékenységével. A kitüntetést Nyitra megye központi pedagógusnapi ünnepségén
Milan Galaba, tankerületi igazgató adta át. Szakmai igényessége, kitartó és példamutató munkája okán a tantestület
megbecsült tagja, akire kollégái bizton számíthatnak.
Hevesi Petruf Alena, a Selye János Gimnázium spanyol
és angol szakos tanára kerületi kitüntetésben részesült a pályán nyújtott kiemelkedő teljesítménye okán. Elhivatottságát
mi sem bizonyítja jobban, minthogy hetente több szakkört is
vezet, hogy lehetőséget nyújtson az átlagon felüli képességű
diákok fejlődésére. Nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra, de emellett ugyanúgy igyekszik a többi tanuló érdeklődését is felkelteni az óráin használt innovatív módszerekkel. Nagybetűs tanárnak tartják kollegái, hisz úgy emeli fel a
tehetségeket, hogy a többieket sem hagyja elkallódni.
A Komáromi Ipari Szakközépiskola két pedagógusa is
elismerésben részesült. Farkas Lívia szakmai elismerését
a Nyitrai Kerületi Önkormányzat elnöke ítélte oda. Farkas
Lívia a Szlovák Műszaki Egyetem befejezése után, 29 éve
került az Ipari Szakközépiskolába. Ezalatt három osztály
főnökeként, öt évig a gépészeti tantárgybizottság vezetőjeként tevékenykedett, 2007-től pedig az iskola szaktárgyi
igazgatóhelyettese. Részt vett a gépészet iskolai programjának kidolgozásában, különös hangsúlyt fektetve a tanagyag
megújítására, annak gyakorlati alkalmazhatóságára, továbbá
az info-kommunikációs eszközök tananyagba történő beépítésére. Ő felel az iskola órarendjének, és a lehető leghatékonyabb helyettesítésnek a kidolgozásáért is.
Langschadl István mérnök munkásságát a Nyitrai Kerületi Oktatásügyi Hivatal ismerte el. Langschadl István az
Ipari Szakközépiskolában, melynek 1990-től tanára, főként
a szakérettségi fő pilléreinek számító gépészeti tantárgyakat
(gépészeti konstrukciók, mechanika és szakirányú gépészet)
oktatja. Több száz diákot készített fel az érettségire, a középiskolai szaktevékenység és a ZENIT versenyek fordulóira,
számos tanítványát ösztönözte egyetemi tanulmányok folytatására, továbbá az iskolatanács megválasztott tagjaként is
tevékenykedett.
A Ľudovít Jaroslav Šulek Gimnázium pedagógusa,
RNDr. Jana Pipíšková munkáját is értékelte Nyitra megye.
A pedagógus 1985 óta oktat a gimnáziumban, zömében
matematikát. A matematika, fizika és informatika tantárgyi bizottság elnöke. Minden évben számos diákot készít
fel különféle megmérettetésekre, illetve az egyetemi felvételi
vizsgákra. Egykori diákjai sikerrel helytállnak a csehországi
Károly Egyetemen és a pozsonyi Komensky Egyetemen is.

Jubilált a Gaudíum

Valószínű, hogy a városunkbeli kórusok most élik fénykorukat, jegyezte meg a Komáromi Énekkarok Tavaszi Fesztiváljának, a Vox Humanának egyik olyan vendége, aki hajdanán maga is évekig dalolt közönség előtt. Feltételezését azzal
támasztotta alá, hogy másfél óra alatt - a vendég pápaiakat
leszámítva - öt énekkar fellépését élvezhettük, s rajtuk kívül
ott van még a Concordia vegyes kar! Az idei kórusparádé
Kodály Zoltán és Schmidt Viktor legendás, városunkbeli
karnagy jubileuma, illetve a GAUDIUM vegyes kar és hangszeres együttes megalakulásának tizenötödik évfordulója
jegyében került megrendezésre. Helyszűke miatt - a hangverseny lapzártánk idején zajlott - csupán felsorolhatjuk a
program szereplőit. Fellépett: a komáromi VMK és a Jókai
Mór Alapiskola GAUDIUM vegyes kara a Kulin Eduárd,
Borsányi Borisz, Harmat Rudolf és Pazdernik Erzsébet alkotta vonósnégyessel együtt, (vez Stirber Lajos); az Eötvös
Utcai Alapiskola Gyermekkara (vez.Siposs Jenő); a komáromi VMK és a Jókai Mór Alapiskola Gyermekkara és Kicsinyek Kórusa (vez. Juhász Mónika és Pfeiferlik Annamária);
a komáromi Selye János Gimnázium énekkara ( vez.Stirber
Lajos); a komáromi MARIANUM Egyházi Iskolaközpont
Schola Mariana Gyermekkara (vez. Orsovics Yvette). Nagy
élmény volt a színpadot betöltő Egyesített karok két műsorszáma is (vez. Orsovics Yvette, Stirber Lajos). Stubendek
László polgármester ünnepi köszöntőjét követően Nagy
Ferenc Illyés Gyula: Bevezetés egy Kodály hangversenyhez
című versét mondta el.
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Kerületi bajnok a Munka Utcai Alapiskola röplabda csapata!
Március közepén, Léván került sor az alapiskolás
fiúk röplabdabajnokságának
kerületi fordulójára, ahová
a Nyitrai kerület járásainak
győztes csapatai kaptak meghívást. Köztük volt a Munka
Utcai Alapiskola fiatal csapata is, amely a Komáromi járás
iskolái közül az élen végzett.

A csoportküzdelmek során a fiúk magabiztosan meneteltek előre. Először Érsekújvár és Vágsellye csapatát,
majd Nagytapolcsány együttesét győzték le, így bejutottak
a döntőbe, ahol a házigazda,
Léva csapatával mérkőztek.
Hihetetlen izgalmak közepette zajlott a mérkőzés, na-

gyon szoros küzdelemben
2:0 arányban a Munka utcás
fiúk diadalmaskodtak Lévával szemben, így ők állhattak
fel a dobogó legfelső fokára.
Kerületi győztesként kivívták
az országos fordulóban való
részvétel jogát, melyre április
11-12-én kerül sor Detván.
Gratulálunk! Sok sikert, fiúk,

az országos döntőben!
A csapat tagjai: Pati Nagy
Simon,
Lehotka
Tamás,
Bozsoky Dániel, Méhes Bence, Baráth Bence, Farkas Erik,
Szalay Mátyás, Lévay Máté,
Liška Ádám György, Balahó
András.
Hajdók István
pedagógus

Újszülöttek

Švec Maxim, Párkány; Kovács Gábor, Gúta; Sztella Áron, Martos; Lakatos Bryan, Naszvad; Lipová Eleanor, Komárom; Opálka
Zoltán, Marcelháza; Kiss Félix, Gúta; Čepregiová Hanna, Naszvad;
Babicz Viktória, Vágfüzes; Balogh Roland, Komárom; Lakatošová
Escada, Komárom; Valent Emese, Komárom; Kashalmi Noel, Komárom; Gogolová Amina, Szímő; Babarczi Zsófia, Komárom;
Toma László, Komárom; Pinke Nikola, Besenyő; Asztalos Aliz,
Gúta; Botlik Hanna, Komárom; Sklenár Adam, Pozsony; Lakatos
Az összegyült pénz 1191 euró volt. is megköszönni, hogy gondoltak ránk,
Decemberben a dunaszerdahelyi DAC
Kevin, Gúta; Farkaš Bálint, Marcelháza; Jenei Damjan, Nagykeszi;
Ezt
az összeget három egyenlő részre osz- támogatásukkal szervezetünk munkáját
futballcsapat
jótékonysági
gyűjtést
szerCsicsóová Alexa, Dunamocs; Luptáková Mia, Kelenye; Takács Szavezett, amit felajánlott három önkéntes tották el. A pénzt szervezetünk március nagyban segítik. Köszönet a sportolók és
bolcs, Marcelháza; Bresztyáková Laura, Vágfüzes

szervezet részére. Az egyik a dunaszerda
helyi szellemi fogyatékos fiatalok, másik a
Keresteš Martin és Lencse Angelika
nagymegyeri állatmenhely, harmadik peElhunytak
dig a komáromi mozgássérült gyermekek
A 60 éves Szatmári Ferenc, Madar; a 81 éves Mészáros Mária, szüleinek alapszervezete volt.

Házasságot kötöttek

31-én ünnepélyes keretek közt vettük át menedzserük Mgr. Nagy Krisztián úr önDunaszerdahelyen, ahol találkozhattunk, zetlen segitségéért.
az ifjú focistákkal.
Köszönettel:
Kaptunk egy szurkolói sálat is, melyet
Horváth Magdolna elnöknő
az egész csapat aláírt. Szeretnénk ezúton

Komárom; a 72 éves Pálfi Ján, Komárom; a 70 éves Mgr. Finta Irénke, Komárom; a 83 éves Hájas Paulína, Gúta; a 45 éves Marsalíková
Ružena, Komárom; a 76 éves Nagy Mária, Okánikovo; a 87 éves
Telekesová Mária, Komárom; a 86 éves Szabó Erzsébet, Keszegfalva; a 93 éves Tóth Ilona, Ekecs; a 77 éves Kékesi Antal, Komárom;
A dél-komáromi Európa mazza az Így kezdődött című át a határon és hogy jusson harmincnégy oldalas visszaa 76 éves Márton László, Bajcs; a 73 éves Lucza Ernő, Hetény; a 86 Futó Egyesület fennállásának múltidézést is, az első verseny- vissza Magyarországra? Tulaj- emlékezésben Bangha Dezső
éves Németh József, Komárom; a 88 éves Léliová Estera, Komárom; 20. évfordulója alkalmából kiírás szövegét, a fővédnökök, donképpen el sem indulhatott közöl egy nagy igazságot is: A
a 45 éves Velschitzová Andrea, Keszegfalva

Futás határokon át Európába

MEGEMLÉKEZÉS

Március 27-én szomorúan emlékeztünk halálának 1. évfordulóján

BURGEL Lajosra

Komáromban, aki 83 éves korában távozott
szerettei köréből.
Burgel, Hronsky, Ferčík család

MEGEMLÉKEZÉS

könyvet adtak ki, amelyben
a Komárno-Komárom Nemzetközi Utcai Futóverseny
egyik alapító tagja, Bangha
Dezső visszaemlékezése is
olvasható.
Az 1975-ben induló sportesemény Európa egyetlen
olyan futóversenye volt, amelyiknek rajtja és célbaérkezése
a másik országban történt. A
felkérésre készült írás tartal-

szervező bizottsági tagok, a
versenybírók névsorát, a győztesek neveit és a sajtóhíreket.
A versennyel kapcsolatos több
érdekesség teszi színesebbé az
írást. Ilyen volt az angol Hugh
Jones esete is, aki a verseny
nyolcadik évfolyamában úgy
érkezett
Dél-Komáromba,
hogy csak magyarországi vízuma volt, csehszlovák pedig
egyáltalán nem. Hogy fusson

volna. Telefonok Budapestre
és Pozsonyba is több alkalommal, míg végül győzött a sport
szeretete és az illetékes belügyi
szervek vezetői hozzájárultak,
hogy a versenyző a határon
díjmentesen vízumot kapjon
és elindulhasson a versenyen.
Az észak-komáromi emlékoszlopon az 1982-évi győztesként
a Nagy Britániából érkezett
Hugh Jones neve olvasható. A

futóatléták népes táborában a
ma már Európa szerte ismert
Komárno-Komárom futóverseny azért vívta ki a zajos, forrongó és sok igazságtalansággal terhelt világunkban az őt
megillető kiemelkedő helyet,
mert a résztvevők úgy itélték
meg, mint az emberi tevékenység legigazságosabb formáját. A kiadványt huszonhat
korabeli fotó teszi teljesebbé.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk halálának tizedik évfordulóján, április 11-én a szeretett édesanyára és
nagymamára

HÜBSCH Veronikára

(Őrsújfalu)
Akik ismerték és szerették emlékezzenek rá velünk együtt
ezen a szomorú évfordulón.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

„Már tíz éve, hogy örökre itt hagytál minket,
Drága emlékeddel szívünkben maradtál,
Bármily csodás e világi élet,
Pótolni nem tud senki sem Téged.
Árván maradt minden,
amit annyira szerettél,
Drága kezeiddel, amit teremtettél,
Szíved nemes volt, két kezed dolgos,
Életed nehéz volt, álmod legyen boldog.“

Mély fájdalommal emlékezünk április 22-én halálának
10. évfordulóján

KEŠIAR Lászlóra, Komárom

aki hosszú betegség után távozott szerettei köréből.

Emlékét örökké őrző felesége, fiai, menye és unokái

Ismét bizonyítottak, remekül helytálltak a Wolf Fight Club tagjai, ezúttal a budapesti Global Grappling bajnokságon,
melyen négy ország csaknem ötszáz versenyzője közdött meg egymással. Örömteli hír, hogy az egyesület valamennyi tagja
helyezést ér el a küzdelmeken, név szerint Cibulka Dávid, Bári Patrik, Czompó Kevin, Kedro Nicolas, Petrus Pál, Vörös
Dániel, Veselý Tamás.
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A Munka Utcai Alapiskola sikerei a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen
Iskolánk diákjai, mint
minden évben, az idén is részt
vettek a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, amelybe a
magyarországi tanulókon kívül a határon túliak is bekapcsolódtak. Az alapiskolások
a második osztálytól egészen
kilencedikes korukig versenyezhettek.
A Munka Utcai Alapiskola
68 tanulója töltötte az említett
péntek délutánt a versenyfeladatok megoldásával. Érdemes
volt! Iskolánk a Nyugat-szlovákiai kerületből bekapcsolódó 27
alapiskola közül az első helyen
végzett.
Az eredményhirdetésre 17
tanulóval érkeztünk. Kategóriánként az öt legeredményesebb
versenyzőt hívták a Selye János
Gimnázium dísztermébe, ahol
oklevelekkel és tárgyi jutalommal díjazták az egyéni- és csapatverseny legjobbjait.
Tanulóink három kategóriában szerezték meg az egyéni
1. helyezést: a harmadikos Németh Zsófi, a negyedikes Baráth

Moldvai csángó táncház a Tulipán óvodában

Anna és az ötödikes Lelkes Gábor. Anna és Gábor részt vehet a
verseny országos döntőjén Debrecenben.
A csapatversenyben öt évfolyamban szerezték meg tanulóink a győzelmet – a második évfolyamtól a hatodik évfolyamig.
Hetedikeseink és nyolcadikosaink második helyen végeztek.

Pál Feri előadása első alkalommal Révkomáromban!

Fordulat: a változás kulcsa

Május 18-án kihagyhatatlan estét
ígér a lélek dolgai iránt érdeklődő közönségnek a nagy sikerű Nyitott Akadémia sorozat, hiszen első alkalommal találkozhatunk a Matica-házban
Magyarország egyik legnépszerűbb
előadójával, Pál Ferivel.
A közkedvelt papot és mentálhigiénés
szakembert ma már nem kell bemutatni,
hiszen neve az elmúlt évek során fogalommá vált, és mindenhol különleges eseménynek számít, ha előadást tart. Őt meghallgatni, élőben találkozni vele, óriási élményt jelent. Azokról a kérdésekről
beszél, amelyek a legjobban foglalkoztatnak minket, és egyszerű szavakkal
képes bonyolult összefüggéseket megvilágítani. Sosem elégszik meg olcsó,
közhelyes magyarázatokkal - ha valamivel foglalkozni kezd, annak a mélyére
ás. Ugyanakkor akár stand up komikusként is megkereshetné a kenyerét, olyan
fergeteges humora van.
Révkomáromi előadásában az egyik legaktuálisabb kérdéshez nyúl,
amellyel napjainkban mindannyian intenzíven és fájdalmasan szembesülünk.
Hiszen a kor, amelyben élünk, a gyökeres változásokról szól. Az önmagukban
is megrendítő globális történések pedig óhatatlanul kihatnak egyéni életünkre és kapcsolatainkra is, melyek szintén változnak, és sokszor egyáltalán nem
úgy, ahogyan szeretnénk. (Olykor azonban mozdíthatatlanok maradnak, amikor pedig nagy szükség lenne változásra.)
Vajon hogyan lehet ép lélekkel elviselni a nehéz változásokat, és miként
idézhetjük elő magunk a megújulást, amikor beszorultunk egy fullasztó helyzetbe? Ezekkel a fontos kérdésekkel foglalkozik előadásában Pál Feri, a tőle
megszokott lebilincselő stílusban. Az előadást Magyarország minden pontján
vastapssal köszönte meg a közönség.
A Nyitott Akadémia helyszíni standján - számos egyéb, pszichológiai és
spirituális témájú mű mellett - meg lehet majd vásárolni Pál Feri könyveit is,
melyeket a szerző kérésre szívesen dedikál.
A május 18-i komáromi előadásra jegyek kaphatók
a Diderot Könyvesboltban (Nádor utca 41.)
és a Madách Könyvesboltban (Jókai utca 25.)

Egyet fizet, kettőt kap!
Rendeljen reklámot

a Komáromi Lapokban és a Komáromi Városi
Televízióban!

Tárcsázza a 035 77 13
telefonszámot!

488-as

A csapattagok: 2. évfolyam:
Bachman Krisztián, Hajtman
Bence, Saleh Alex Kirohus. 3.
évfolyam: Németh Zsófi, Szlatki
Áron, Décsi Csanád Noel. 4.
évfolyam: Baráth Anna, Kénesy
Dóra, Bakoš Tamás Máté. 5.
évfolyam: Lelkes Gábor, Vörös Bence, Téglás Panna. 6. évfolyam: Koncz Júlia Barbara,

Mayer Krisztián, Búzás Eszter.
7. évfolyam: Juhász Balázs,
Schiller Bence, Sipos Bence. 8.
évfolyam: Téglás Panna, Pikler
Mihály, Szalay Mátyás.
Gratulálunk tanulóinknak
és felkészítő pedagógusaiknak
az elért eredményekhez!
Kosa Tímea, a matematika
tantárgybizottság vezetője

A komáromi Ipari Szakközépiskola (Petőfi u. 2.)
eletrotechnikus és gépész mérnök-szaktanárt,
valamint fizikatanárt
keres főállású munkaviszonyba
(100% - 22 tanítási óra hetente).
Alapvető elvárások: megfelelő szakképesítés: egyetemi diploma; az államnyelv és a magyar nyelv ismerete; erkölcsi bizonyítvány; egészségügyi alkalmasság; rugalmasság, felelősségtudat
és megbízhatóság
Munkaviszony kezdete: 2017. szeptember 1.
Az érdeklődők jelentkezésüket, önéletrajzukat és a végzettséget igazoló irataikat a következő címre küldjék: Stredná
priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, 945 01
Komárno, email: office@spskn.sk, Telefon: 035/773 1473
Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola,
Petőfiho 2, Komárno

prijme do pracovného pomeru na plný úväzok
učiteľa fyziky a učiteľov odborných predmetov
študijných odborov elektrotechnika
a strojárstvo
Požiadavky:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa;
ovládanie štátneho a maďarského jazyka; bezúhonnosť;
zdravotná spôsobilosť; flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
Termín nástupu: 1.9.2017
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom
a dokladom o vzdelaní prosíme zaslať do 31.5.2017 na adresu:
e-mail: office@spskn.sk.
Telefónny kontakt: 035/7731473, 0908796816

A táncház nemcsak felnőtteket vonzhatja, hanem a
fiatalokat és a gyerekeket is
képes bevezetni a közösségi
tánc és zene ősi, de mindmáig élő, mindig időszerű gyakorlatába.
Éppen ezért március 29én délelőtt moldvai csángó
táncházat tartottunk a gyerekeknek óvódánkban, melyen
a Hárompatak zenekar zenélt,
táncot pedig Balázs Lilla tanított.
Minden évben megszervezzük a szülők és gyermekek

táncházát is. Mindkét alkalommal a hagyományőrző
zenészek és táncoktatók segítségével tehetik meg kezdő
tánclépéseiket a gyerekek és
felnőttek egyaránt, ismerkedhetnek tájaink és más tájak
hagyományaival: játékaival,
szokásaival, zenéjével, dalaival, és az egyes tájak jellegzetes
hangszereivel, nemcsak hallgatóként, hanem a közös játék
és tánc résztvevőjeként is.
Michač Szilvia
óvodaigazgató
Fotó: Szlatki Izolda

Apróhirdetés
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 Eladó
berendezett,
klimatizált 3-szobás önsegélyes
lakás garázzsal, pincével a Nagy
Károly utcában. Tel.: 0918/870
618.
l Felveszünk ügyes szakácsot
(az életkor nem számít, lehet
nyugdíjas is), szükség esetén
szállást is biztosítunk. Tel.:
0908/778 637.
l Felveszünk ügyes pincért (az
életkor nem számít), szükség
esetén szállást is biztosítunk.
0908 778 637.
l Felveszünk segédmunkást
konyhára hajtási engedéllyel (az
életkor nem számít), szükség

esetén szállást is biztosítunk.
Tel.: 0915/892 788.
l Üzlethelység kiadó a komáromi vásárcsarnokban 10
m2, földszint 48-as helyiség. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0911/
911 713.
l Eladó 3-szobás téglalakás erkéllyel 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 szőlővel,
pince, présház, helység családi
összejövetelekre, padlásszoba.
Tel.: 0908/179 051.
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. 9.00-18.00. óráig.
Tel.: 0915 389 405.

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

