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145. évfordulót ünnepeltek az önkéntes tűzoltók

Kerek évfordulót ünnepeltek a tűzoltók Komáromban, aminek során bemutatóra és szentelőre is sor került.
A csapat tagjai kitüntetéseket
vettek át.

Komárom Város Önkéntes
Tűzoltó Testülete megalakulásának a 145. évfordulóját ünnepelte. A jeles nap alkalmából több tűzoltótestület tagjait
látták vendégül. A városházán

Stubendek László polgármester és Keszegh Béla alpolgármester fogadta az ünnepség
résztvevőit.
A polgármester köszöntőjében rámutatott, hogy a

tűzesetek és áradások során
Komáromban az önkéntesekre mindig számítani lehetett. Legutóbb pár hónapja a
Harcsáson kapott lángra egy
nagyobb terület, melynek oltása több napig elhúzódott. Az
önkéntesek csapata derekasan
helytállt. Az önzetlen segítségük elismerést és tiszteletet
érdemel. A város vezetése emléklapokat és kitüntetéseket
adott át a tűzoltóknak.
A rendezvény ideje alatt
a Klapka téren mutatták be a
tűzoltó járműveket és egyéb
technikai eszközöket, melyeket a lakosok is megcsodálhattak. A Szent András templomban Szent Flórián szobrát
szentelték fel, aki a tűzoltók
védőszentje.
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A gázművek miatt csúszik az útfelújítás
Pontosabban az SPP
distribúcia vállalat elhúzódó
munkái miatt csúszik az útfelújítási program, ami miatt
néhány szakasz befejezése
jövő év elejére tolódhat.
A tizenöt utcából álló útfelújítási program néhány szakaszán a gáz és vízvezetékek
felújítása is folyamatban van.
A közműszolgáltatók javaslatai alapján került kiválasztásra, hol végzik el ezt a munkát,
hogy a későbbiekben ne kelljen

megbontani az új útfelületet.
A közműhálózat cseréje nem
várt nehézségeket is okozott, a
kivitelező cégek nem tartották
az ígért határidőket. További
gondot jelent, hogy minden
munkafolyamat csak külön
végezhető, nem dolgozhatnak
egyszerre, így a csúszás kitolja
az egész munkafolyamatot.
– Az útfelújítás esetén csak
ott van jelentősebb csúszás, ahol
a közműhálózatot is cserélik. A
legnagyobb gondot a gázvezeté-

kek cseréje jelenti. Az előre jelzett határidőket nagy eltérésekkel nem tartották be. A városi
hivatal folyamatosan tárgyal
az érintett cégekkel határozott
fellépéssel, esetleges nagy összegű pénzbüntetések is felmerültek – mondta el Keszegh Béla
alpolgármester.
A Király püspök utca első
szakaszát érinti leginkább a
helyzet, ahol szinte mindent
felújítanak. A gáz- és vízvezetéken kívül a fejlesztés érinti

a közvilágítást is. A járdákat
térkővel rakják ki, így az utca
látványos arculatot kap. Az
útfelület megbontásakor arra
is akadt példa, hogy nagy üregeket tártak fel, egy helyen egy
pince fedelére akadtak.
A gázszerelés csúszása
miatt később indulhat a vízvezeték cseréje, később pedig az
időjárás jelenthet már gondot
a munkafolyamat teljes befejezésében.
(Folytatás a 2. oldalon)

Új külsőt kap a buszpályaudvar főépülete
Sikeres pályázati beadványnak köszönhetően a
napokban megújul a pályaudvar főépülete. A felújításnak köszönhetően nem csak
rendezettebb lesz az épület
külseje, de energetikai hatékonysága is jelentősen javul.
Komárom Város járulékos
szervezete, a Comorra Servis
még tavaly nyújtotta be pályázati kérvényét, melynek célja a
központi buszpályaudvar épületének hőszigetelése, továbbá
az akadálymentes hozzáférés
kiépítése. A pozsonyi székhelyű Szlovák Innovációs és
Energetikai Ügynökség által
megítélt 89.122 eurós támogatás mellé még az önkormányzat vállalta a 4.372 eurós önrész biztosítását, a munkálatok
teljes összege így 93.813 euró.

A város és a Comorra Servis vezetői közösen tekinteték meg a felújítási munkálatokat. A
felvételen (balról jobbra) Stubendek László polgármester, Vörös Magdaléna, Balázs Sándor,
Nagy Tamás igazgató és Keszegh Béla alpolgármester.
– A tömegközlekedés körülményeinek a javítása fontos célkitűzés, mivel az egyre nagyobb
forgalomban valós alternatívát

kell kínálni az autózásnak. A is szolgálja. Külső forrás beközponti pályaudvar felújítá- vonásával látványosan szépül
sa regionális viszonylatban is az épület, és az alacsonyabb
fontos, és a turizmus bővülését
(Folytatás a 2. oldalon)

A Szlovák Kempo Szövetség meghívására városunkban
tartott szemináriumot az azerbajdzsáni Kempo Szövetség elnöke az Eötvös utcai alapiskola tornatermében. A Mester a tipikusan azeri kempo technikát, stratégiát és taktikát oktatta.
Ez elsősorban a távolság lezárásra, a dobásra, a földreviteli és
a földharctechnikákra összpontosít. A jelenlévő komáromi
kempósokat nem csak hasznos tanácsokkal látta el, de sokat
mesélt az azerbajdzsáni oktatás módszeréről, annak előnyeiről és eredményességéről. A felvételen balról jobbra Szayka
Róbert, a Szlovák Kempo Szövetség elnöke, a rendezvényt jelenlétével megtisztelő Knirs Imre alpolgármester és az azerbajdzsáni kempo mester látható.

Mert jogos harc volt,
melyet megérlelt az idő
Az aradi vértanúkra és a
komáromi vár hőseire emlékezett városunk polgársága
október hatodikán. A megemlékezés a Klapka téren
kezdődött. A Szózat elhangzása után Dráfi Mátyás Jászai
Mari-díjas érdemes művész
Petőfi Sándor „Az apostol”
című elbeszélő költeményéből mondott részletet.
Az ünnepi megemlékezés
szónoka, Simon Szabolcs, a
Selye János Egyetem oktatója
volt, aki szerint – bár elbukott
és megannyi élet elpusztult
– nem volt hiábavaló a forradalom, mert jogos harc volt,
melyet megérlelt az idő.
Az aradi hősök sorsának
nagy tanulsága, hogy a levert
forradalom is előmozdítja a
történelmet. A forradalmat
kirobbantó szándék, egy nagy
közösség érdeke, célja a vereség után is tovább él. Ez az erő
késztette a győzteseket arra,
hogy elismerjék a forradalom

néhány alapvető vívmányát
- mondta Simon Szabolcs, az
ünnepség szónoka.
A résztvevők – a politikai pártok, az egyházak, civil
szervezetek és oktatási intézmények képviselői – koszorút
helyeztek el Klapka György
szobránál.
Az aradi vértanúk emlékoszlopánál Kustyán Ilona, a
Selye János Gimnázium egykori megbecsült pedagógusa
szólt az emlékezőkhöz. Hangsúlyozta: rajtunk is múlik,
hogy az aradi vértanúk és a
komáromi várvédő hősök sorsának, cselekedeteinek üzenete
valósággá válik-e a mában.
A Szénássy Zoltán kezdeményezésére állított obeliszk
Török Ignác és Lenkey János
emlékét őrzi. A két komáromi
várkapitány Aradon vált vértanúvá: hősiességük, hazaszeretetük követnivaló örök példa
marad.
batta
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Könyvbemutató a Marianumban

Október harmadikán a városunkbeli Marianum Egyházi
Iskolaközpontba látogatott Pajor András atya, a Keresztény
Kulturális Akadémia elnöke, az egyik legkiválóbb kortárs
egyházi író. A jeles vendég magával hozta új könyvét, az
Özséb c. történelmi regényt, melyet barátja, Szentmihályi
Szabó Péter költő váratlan halála után ő fejezett be. Pajor
Andrást Madarász Róbert, a tanintézmény igazgatója köszöntötte, majd Czajlik Boglárka másodikos gimnazista
kérdezgette a mű megszületésének mozzanatairól. Felhívjuk
olvasóink figyelmét, hogy a Szent István Társulat gondozásában megjelent mű fontos olvasmány: bemutatja Boldog
Özsébnek, az egyetlen magyar alapítású rend létrehozójának
életét, s azt a korszakot, melyben ez a tömörülés létrejött.
Szuperprodukciót vetítenek
Szlovákiában elsőként a Tatra Mozi vetítette minden idők
legdrágább és rekordszámú nézőt vonzó magyar szuperprodukcióját, a Kincsem című romantikus drámát. Céljuk, hogy
a film az ország valamennyi, magyar nyelven is vetítő mozijába eljusson, és tárgyalásokat folytatnak a különböző szinkronstúdiókkal, tévétársaságokkal és mozikkal arról, hogy az
alkotás szlovák és cseh nyelvű szinkronjai is elkészüljenek.
A legjobbak nyomdokaiban
A Komenský Alapiskola Nyitra megye azon három intézményének egyike, amelynek sikerült elérnie, hogy megalapíthassa az olimpiai bajnok gyaloglóról, Matej Tóthról
elnevezett akadémiát. Ennek egyik feltétele az volt, hogy az
intézmény tanulói a legtöbb kilométert tegyék meg gyalogosan és futva. Ez sikerült, így egy éven át ingyenesen üzemeltethetik a Matej Tóth Sportakadémiát.
Közösségi rendezvényeket szerveznek
Ünnepélyesen is megnyitotta kapuit a Megye utcán található Zichy pont, vagyis a Villa Camarrum és a Nec arte, nec
marte polgári társulások, illetve a Helios Fotóklub által működtetett civil közösségi és rendezvényközpont. Az új központ beszélgető esteknek, kulturális, gazdasági, helytörténeti
és egyéb jellegű rendezvényeknek ad majd otthont. A létrehozók célja a lokálpatriotizmus erősítése, s az, hogy tudjunk
és akarjunk együtt gondolkodni és létezni.
Az összefogás szép példája
A Szövetkezeti utca 21-es szám alatti lakók régen dédelgetett álmukat váltották valóra: csinos parkot alakítottak ki a
tömbház előtt, s mindezt önerőből, a bérházi alapban összegyűlt pénzükből. Az esemény főhőse a két Edit: Csizmazia
Edit virágkötő, az ötletadó és Kráz Edit házbizalmi, aki elérte,
hogy az ott lakók támogassák az ügyet, akik megszavazták
a parkosításhoz szükséges pénzt. A kivitelezést hivatásos
kerttervezőkre, Vavreczka Kornéliára és csapatára bízták. A
munka egy hét alatt elkészült, s immár szép fák, díszbokrok,
növények díszítik a területet.
Háromszáz kilogramm halat
fogtak a győztesek
A hatályos törvények szerint csak szeptember végéig lehetséges az állandó horgászat. A komáromi horgász szövetség élve a lehetőséggel, ebben az időszakban rendezte meg
a horgászmaratont a Holt-Vág partján. Az idei, öt napon át
tartó Apáli kupa második évfolyamába tizenhét csapat nevezett be, hogy összemérje tudását és ügyességét. A résztvevők
összesen 160 halat fogtak ki, zömében pontyot, de horogra
akadt nyolc darab amúr is. A legnagyobb zsákmány a 14 kilogrammos ponty volt, melyet a komáromi Švec József fogott
ki. Az első, rekordot felállító győztes csapat a Bagin, Szép és
Patócs összetételű Schubunkin az öt nap alatt csaknem 300
kilogramm halat fogott ki, melyeket természetesen visszadobtak a vízbe.
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Teljesen megújult a belváros parkolója

Október elején új arculattal vehették birtokukba a
komáromiak a város egyik
központi parkolóját a Határőr utcában. Az átfogó felújítást régészeti kutatások is nehezítették, de a fejlesztéssel
végre eltűnt a belváros egyik
szégyenfoltja.
Július elején kezdődött el
az építkezés a város egyik forgalmas részén, amit két héttel
később szüneteltetni kellett, a
közel egy hónapig tartó régészeti kutatások miatt. Ezt követően másfél hónapig tartottak a munkálatok.
– Régi adóssága volt a városnak a parkoló rendbetétele,
amely új formájában méltó
módon szolgálja a komáro-

miakat és az ide látogatókat,
gazdagítva a belvárost – fogalmazott Stubendek László polgármester.
A hatvan méteres útszakaszon kívül a Ferencesek és a
Jókai utca irányában is felújították az útfelületet. A 36 helyet kínáló parkolóban három
mozgáskorlátozottakat szolgál.
A parkoló és a járda felületét is
térkővel rakták ki. Két sávban,
közel 90 m2-es nagyságban
zöld terület is maradt és megújultak a közlekedési táblák is.
A közvilágítás rendszere
négy modern lámpa mellett
90 m új vezetékkel is bővült.
A fejlesztés része volt az esővíz
elvezetés megoldása is, 57 m
új vezetéket és hat utcai víz-

A gázművek miatt
csúszik az útfelújítás
(Befejezés az 1. oldalról)

Hasonló okokból a jövő év
elejére tolódhat az Eötvös utca
eleje és a Jókai utca felújítása,
ahol szintén a közműhálózatok cseréje miatt nem tudják
időben elkezdeni az útfelület
javítását.
– Tudatában vagyunk annak, hogy az elhúzódó munkafolyamat gondot jelent a Király
püspök utcában dolgozó, tanu-

elnyelőt építetek ki. A parkoló
mellett lévő ingatlanok új vezetéken csatlakozhattak az új
csatornarendszerre.
– Mivel átfogó felújításról
volt szó, így a munka tovább
tartott, amit még jelentősen
meghosszabbított a kötelező
régészeti kutatás. Az eredmény
viszont most magáért beszél,
sikerült felszámolni a belváros egyik szégyenfoltját, ami
a lakosokat, a turistákat és az

ló és élő embereknek. A terv
viszont az, hogy rendbe rakjuk
a sok évtized elmaradt teendőit
és utána a patinás gimnáziumhoz méltó formába kerülhet ez a szakasz. Ehhez kérjük
a lakosok türelmét is, hogy a
következő években egy egészen
más környezetben használhassuk ezt az utcát – tette hozzá
Keszegh Béla alpolgármester.
vh (Befejezés az 1. oldalról)
rezsiköltségek megtakarítást is
eredményeznek – mondta el
Stubendek László polgármester. Az épület kazánháza az
elmúlt években teljesen ki lett
cserélve, így egyszerre modern
az abban rejlő lehetőségeket. és hatékony rendszerrel műKeszeg István, Martos polgár- ködik az épület a jövőben.
A munkafolyamat egy hómestere a Martosi Rendeznapja
elkezdődött, s előrelátvényliget beruházást mutatta
hatólag
október közepéig tart.
be, illetve vázolta a népfőiskola
Kicserélték
a nyílászárókat, az
építésének terveit. Sipos Anna
épület
falaira
és tetejére vasa Duna Menti Múzeum muntag
szigetelő
réteget
került, s
katársa két kiemelt néprajzi
a
külseje
is
új
arculatot
kap.
értékkel, a martosi hímzéssel
Ugyancsak
megépülnek
az
és a komáromi ládákkal is-

ott működő vállalkozásokat is
segíti – fogalmazott Keszegh
Béla alpolgármester.
A nagy útfelújítási program része a szomszédos Jókai
utca is, amely előreláthatólag
jövő év elején valósulhat meg.
Ott ugyancsak a vízvezeték, a
közvilágítás és a járdák is fel
lesznek újítva. A műemlékvédők előírása szerint a régi
macskaköveket is fel kell használni egy bizonyos szakaszon.

Új külsőt kap
a buszpályaudvar főépülete

Inspirálni
és célt mutatni

A Csemadok Komáromi
Területi Választmánya október 4-én a Zichy-pontban
rendezett turisztikai konferenciát. A rendezvény támogatója a Nyitra Megyei Önkormányzat, társrendezője a
Villa Camarum PT volt.
A megnyitóban Petheő Attila, a Csemadok Komáromi
járársi elnöke elmondta: céljuk,
hogy bemutassák, hogy a Csemadok rendezvényei, a néphagyományaink és a közösségi
értékeink is használhatóak turista csalogatóként, ha magunk
is büszkék tudunk lenni saját
közösségünkre és egymásra.
Felvetette, hogy a Csemadok
járási rendezvénynaptárat készít az elkövetkezendő évben.
Az első előadó, Gráfel Lajos
a komáromi erődrendszerről
adott átfogó képet és elemezte

A Határőr utcai parkolót Stubendek László polgármester
és Keszegh Béla alpolgármester adta át rendeltetésének.

mertette meg a hallgatóságot.
Jó gyakorlatukról a hetényi
Tarczy Lajos Alapiskola tanárai Czibor Angelika és Rancsó
Andrea beszéltek. Bemutatták,
hogy milyen módszerekkel
ültetik el diákjaikban a régió
szeretetét és ismeretét.
A régió lelkéhez és testéhez
Varga Edit pálinkamustrájával
és Kasnyik Tamás élvezetes
előadásával kerülhetett közelebb a hallgatóság.
sz

Megváltozott a 3. számú szavazókör
választási helyiségének címe
A választási helyiség új címe: Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Építők utcája 32, Komárom.
A 3-as számú szavazókörbe tartozó címek :
– Gadóc, az egész városrész,
– Kabátfalu, az egész városrész
– Komárom városrészben a 4007 és a 4428 házszámok

akadálymentes megközelítést
biztosító járdák.
– Egy másik pályázati beadvány már elkészült, amelynek célja uniós forrásokból az
épület belsejének a felújítása,
továbbá a kinti terület átalakítása. Emellett egy elektromos
busz is működhetne Komárom
északi és déli része között. A
többi városi buszmegálló felújítása is folyamatban van; az ott
hirdető cégek bevonásával szeretnénk új fazont adni az egyes
megállóknak – tette hozzá
Keszegh Béla alpolgármester.
vh

Értesítés a 2017. évi
megyei önkormányzati választások
komáromi helyszínéről és időpontjáról
A választójog gyakorlásának feltételeiről, valamint egyes
törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 180/2014
számú törvény és annak későbbi módosításai és a Szlovák
Nemzeti Tanács elnökének a megyei önkormányzati választások kihirdetésére vonatkozó 2017. június 23-án hozott, a
törvénytárban 166-os számmal megjelent határozata alapján
értesítünk minden választópolgárt, akinek a 253/1998 számú
lakhelybejelentésről és lakossági nyilvántartásról szóló törvény és annak későbbi módosításai 7. § (1) bekezdésének d)
– g) pontjai értelmében megszüntették az állandó lakhelyét,
és a közigazgatási szervekkel és egyéb állami szervekkel való
kapcsolattartásban a levelezési címe és a választói névjegyzékbe való felvételhez szolgáló címe Komárom város, hogy
1. a megyei önkormányzati választásokra 2017. november
4-én szombaton 7 és 22 óra között kerül sor.
2. a fent említett lakcímmel rendelkező szavazópolgárok számára a választási helyiség az alábbi címen található: Základná
umelecká škola-Művészeti Alapiskola, Nyár u. 12, Komárom,
szavazókör: 27.
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Válogatás a Ferenczy Anna-gyűjteményből

November elejéig látogatható a kiállitás a Zichy palotában
A kiállított képeket abból
a kollekcióból válogattuk,
amit Ferenczy Anna ajándékozott intézményünknek,
a Duna Menti Múzeumnak
2005 augusztusában. A műalkotások (összesen 46 darab)
az ajándékozó neve, Ferenczy
Anna-gyűjtemény
címszó
alatt kerültek a múzeum képzőművészeti gyűjteményébe.
A Jókai Színház nyugalmazott érdemes művésze számos
női főszerep kiváló alakítója,
több hangjátékban működött
közre a pozsonyi rádió magyar
adásában. Írásait szlovákiai
magyar lapokban publikálta.
Könyveket is írt. Életrajzi regénye a Napraforgó (1984),
szociográfiai családregénye a
Pitypangkoszorú (1991) mellett önálló kötetben jelentek
meg a Zoboralján gyűjtött
meséi. Mindezek bevételéből a
művészetek egy másik ágát, a
festészetet támogatta.
– Hozzám a festészet áll
közelebb, természet szeretetem
miatt.
Gyermekkoromban,
amikor még falunkban nem
volt villany, se rádió (TV-ről
nem is beszélve), ami a világ
csodáit közelebb hozta volna,
az én képeim az égbolt képernyőjén formálódtak szárnyas

angyalokká,
fátyolfelhőkbe
burkolt tündérekké. Bokrokban, a fák koronáiban csodálatos mesefiguráim éltek a Zobor
alján. Iskolai kirándulásainkon
a hegytetőről lenézve mesebeli
tarka szőnyeg borult lábunk
elé – így vall a művésznő a
festészethez és a természethez
fűződő kapcsolatáról.
Nem véletlen tehát, hogy
a 70-es évektől folyamatosan
gyűjtött alkotások zömmel
tájképek – a Duna mente sík
vidéke, a Garam mente, ill.
a gömöri dimbes-dombos
táj. A művek nagyobb részét
Barta Gyula olajképei alkotják. A Duna-part gyakran
megihlette a festőt (Alkonyat
Dunamocson), aki gyakran

megfordult radványi nyaralójában. Szabó Sándor moraváni
tájképsorozata azért került a
gyűjteménybe, mert a művésznőt – saját megvallása szerint
– a gyermekkorába röpíti vis�sza. Több festményt kiállítások
alkalmával vásárolt meg. – Az
én képeim szeretetből, az alkotók iránti tiszteletből kerültek
hozzám – nyilatkozta egy alkalommal.
Gömörtől, a szülőföldjétől
elszakadni képtelen Bacskai
Béla, és tanítványa Dúdor István is értékes művekkel szerepel a gyűjteményben. Bacskai
akvarelljeinek expresszivitása
fokozódik Dúdor alkotásaiban,
amelyekben a táj szimbolikus
értelmet nyer. (Végtelen út).

Tájképekkel, csendéletekkel
szerepel a tárlaton Gerstner
István, Elena Lazinovská.
A Komáromban élő alkotók közül Roman Greškovič
Vágy c. figurális kompozíciója, valamint a garamvezekényi
születésű Szilva József széles
ecsetvonásokkal
megfestett
tájképei láthatók (Őszi hangulat, Vezekényi ház).
Ferenczy Anna annak reményében ajándékozta a múzeumnak az alkotásokat, hogy
azokat szemlélve minél többen
megismerhessék szülőföldünk
képzőművészeit. Ezzel a kiállítással is szeretnénk megköszönni a művésznő nagylelkű
adományát.
szh

Európai Sporthét a Kereskedelmi
és Szolgáltatóipari Szakközépiskolában

Az Európai Sporthét kihívás számunkra, így idén iskolánk már második alkalommal kapcsolódott be a rendezvénybe. Az I. C, I. D és a II. C felépítményi tagozatok
diákjai és tanáraik részvételükkel is hozzájárultak a pozitív motivációhoz.
Szeptember végén 10 km-es turisztikai távot teljesítettek, így bizonyítva, hogy ők is hozzájárulnak a fizikai aktivitásban való részvételhez, amely minden nap lehetőséget
nyújt a testmozgásra, ami az egészséges életmód és jókedv
alapját képezi. Az időjárás is kedvezett, a jókedvünk sem
hagyott el, így egy remek napot és kellemes érzést tudhatunk magunk mögött.
A szakközépiskola diákjai

Gyógyító mosolyok a nőgyógyászati rendelőből
Dr. Hollósy Tamás rovata
Meg kellett tartanom a komolyságomat, és természetességgel
elfogadni az alábbi kifejezéseket: „Hová lesz az injekció szúrva,
a valagamba?” „Reggelente rendesen behugyozok.” „Kicsinykót
szarul vagyok, különben hála Istennek, jól vagyok.”
Volt, aki finomabban fejezte ki a problémáját: „Kényesebb lett
a nemi szervem.”
Komolyabb panaszt jelenthetett a: „Csomók vannak az ágyikómban” - a beteg az ágyékban található, megnagyobbodott
nyirokcsomóra utalt.
Ilyen is volt a panaszok ismertetésekor: „Egyszer az egyik,
máskor a másik hasam fáj.”
A „Viszket a lenti nemi szervem” közlés sem hagyott bizonytalanságban.
Pontos volt az információ akkor is, ha a betegem így szólt:
„Én nem vagyok rosszul, csak a gyomrom.”
Egyik betegem így panaszkodott: „Kurvául fáj a hasam.”
Egy másik pedig két mondatba bugyolálta keservét: „Doktor
úr, tudja, hogy mennyire fáj a mellem? Hát úgy, mintha magát
teken rúgnák!”
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Bábos találkozó Dél-Komáromban

A Kemence Egyesület szervezésében bábostalálkozót
tartanak október 14-én a dél-komáromi Atany János utcai
rendezvényközpontban. A reggel kilenc órakor kezdődő
rendezvényen bábcsoportok előadási tekinthetőek meg,
de lesz játszóház és kézműves foglakozás is. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött a kemence.regisztacio@
gmail. com e-mail címen.
Hozz magaddal egy párnát, mert az lesz az ülőhelyed!

Apróhirdetés

l Nyugdíjas tanítónő korrepetál
szlovák nyelvből. Tel.: 035/7702 069.
l 60 éves rokkantnyugdíjas férfi
részidős munkát keres Komáromban, 4-6 órában. Tel.: 0905/693 137.
l Felveszünk ügyes pincért, szakácsot, segédmunkást konyhára hajtási
engedéllyel, (az életkor nem számít),
szükség esetén szállást is biztosítunk. Tel.: 0908/778 637.
l REKOM – lakásfelújítás. Tel.:
0905/450 570, 0948/622 051.

l Villanyszerelő. 0908/415 657.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450
570, 0948/622 051.
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.

Újszülöttek

Mészáros Nina Hanna, Nemesócsa; Csicsó Jessica, Marcelháza;
Donka Ján, Gúta; Molnár Vivien, Naszvad; Farsang Zsolt, Ekel;
Zrebná Nina, Érsekújvár; Házi István, Komárom; Berecz Viktória, Komárom; Janík Milan, Párkány; Csemez Konor, Érsekújvár;
Viczena Tamás, Nemesócsa; Sipos Evelyn, Komárom; Suchovský
Noel, Helemba; Dajcs Laura, Köbölkút; Fűri Luca, Gúta; Vas Dóra,
Gúta; Keresteš Márk, Komárom; Csontos Dorina, Naszvad; Lancz
Márton, Muzsla; Kurina Krisztián, Komárom; Hriňová Hana, Érsekújvár; Vašková Noémi, Nagypaka-Kispaka; György Tibor Kristóf, Komárom; Rigóová Lily, Újgyalla; Braham Yakoub, Virt; Janík
Noel, Dunaradvány; Bacs Nimród, Komárom; Brandtová Liliana,
Surány; Bencsík Lea, Perbete; Bak Marko, Marcelháza; Csutor Flórián, Komárom; György Esteban, Imely; Štefanec Patrik, Komárom;
Baraková Nina, Párkány; Zaušková Júlia, Komárom; Benyeová Zara,
Szőgyén; Cintula Csaba, Gúta; Nagy Dóra, Gúta; Balačin Dominik,
Ógyalla; Csicsó Natália, Dunamocs; Ivan David, Semerovo; Cseh
Anna, Nemesócsa; Jakab Gábor, Bajcs; Héger Richard, Érsekújvár

Az egészséges életmód hete a komáromi Speciális Alapiskolában
Október első hetében a
hagyományokhoz híven ismét megrendezték az Egészséges életmód projekthetet a
komáromi Speciális Alapiskolában.
Az egész héten tartó programok alatt a diákoknak lehetőségük nyílt megismerkedni
az őszi természet kincseivel,
amit az iskola folyosóján és a
tantermekben megrendezett
kiállítás keretein belül tekinthettek meg. Gyógypedagógusok irányításával egészséges, finomabbnál finomabb ételeket
készítettek, amiket közösen el
is fogyasztottak. A tanulóknak
nagyon ízlett a gyümölcssaláta,
a különféle kenők, sült tökök,
egymást szívélyesen kínálták
a készítményeikből. A projekthét keretén belül a diákok
tematikus rajzokat készítettek,
melyekből a pártatlan zsűri,
JUDr. Varga Tamás képviselő
és Mgr. Szénássy Tímea az oktatási bizottság elnöke választotta ki a legszebbeket.

A legnagyobb sikert a csütörtökön megrendezett sportnap aratta. A tanulók több
versenyszámban csoportokat
alkotva mérték össze erejüket.
Volt akadályfutás, célba dobás,
ugróköteles ügyességi feladat.
A sporteszközök vásárlását
a Kukkonia Polgári Társulás,
Dunaszerdahely támogatta.
Ezek a sportszerek nagyon jó
segédeszközöknek bizonyul-

Elhunytak

A 93 éves Michálková Adela, Komárom; a 89 éves Hermanová
Paulína, Komárom; az 58 éves Szabó Ferenc, Gúta; a 62 éves Fekete
Júlia, Komárom; a 73 éves Varga Kálmán, Csicsó; a 82 éves Tarics
Rozália, Komárom; a 71 éves Mgr. Tarabčíková Oľga, Komárom; a
83 éves Belák Alexander, Komárom; a 79 éves Pastoreková Anna,
Imely; a 78 éves Dékány Katalin, Komárom;a 86 éves Kabát Anton,
Komárom; a 92 éves Lakyová Magdaléna, Komárom;a 82 éves Fekete Ilona, Komárom; a 81 éves Fekete Oľga Mária, Komárom; a
82 éves prímás Rigó Pál, Komárom; a 95 éves Horváth Erzsébet,
Komárom

MEGEMLÉKEZÉS

„Virágerdő sűrűjében
pihen egy szív csendesen,
rég nem dobban családjáért,
messze vitted Istenem.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
akit szívből szerettek, nem felednek téged.“
Szívünkben mély fájdalommal emlékszünk
október 14-én halálának első évfordulóján

NÉMETH Jolánra,

Emlékét örökre őrizzük!

Komárom.

Szerető férje, Kati lánya és családja

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékeztünk október 4-én
halálának negyedik évfordulóján a drága
férjre, édesapára és nagyapára

JUDr. SZŰCS Sándorra

Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá
ezen a szomorú évfordulón.
Emlékét örökké őrző családja

ról Tihanyi Dániel színművész
dalaival elkápráztatta a hallgatóságot.
Megható volt látni, ahogy a
fogyatékkal élő tanulók együtt
örvendtek egymás sikereinek.
Az iskola pedagógusai mindent megtesznek, hogy a jövőben is hasonló sikeres rendezvényekkel bővítsék az iskola
nevelési programját.
Mgr. Nagy Beáta

Nyílt napok a magyar gimnáziumban

A Selye János Gimnázium igazgatósága és tantestülete
november 21-22-én (kedd, szerda) nyílt napokat rendez az
alapiskolák 9. osztályos tanulói számára.
A kb. másfél órás program első részében bemutatjuk végzős
diákjaiknak, szüleiknek és a pedagógusoknak intézményünk
múltját és jelenét, tájékoztatjuk őket az oktatásról, az új érettségi
vizsgákról, az iskolán kívüli tevékenységről, valamint a tovább
tanulás lehetőségeiről. A második részben a diákok óralátogatásokon vesznek részt, a szülők és pedagógusok a beszélgetés
során választ kaphatnak kérdéseikre.
A nyílt napokra szeretettel várjuk az alapiskolák pedagógusait, a szülőket és a tanulókat.

Házasságot kötöttek

Szabó Attila és Takács Nikoletta; Kiss Gábor és Klimentová
Tünde; Bendík Peter és Egyegová Martina; Kršteňanský Zdenko és
Klemanová Katarína; Tülek Recep Hakan és Hanzsér Anita; Rečka
Tomáš és Zemanová Katarína; Čizmadia Roland és Hrušková Elena;
Buček Tibor és Szőke Klaudia; Varga Tamás és Pakšiová Zuzana;
Skoupý Zdeněk és Mrkvová Adela mérnök; Tomaška Ladislav és
Csuka Erika; Horváth István és Lukács Denisa

nak a fogyatékkal élő tanulók
fejlesztésében. A sportnapot
anyagilag támogatta még a
Pázmány Péter Alapítvány
Galántáról, így a frissítők és az
ajándékok megvásárlása sem
okozott gondot.
A verseny teljes időtartamát a Felvidék Rádió élőben
közvetítette, így az egész internetes világ bekapcsolódhatott
a programba. Magyarország-

A Komáromi Ipari Szakközépiskola október 19. és 21.
között ismét megrendezi a már hagyományossá vált nyílt
napokat. A rendezvény keretén belül szeretettel várjuk az általános iskolák 8. és 9. évfolyamának tanulóit, a kedves szülőket és az iskolánk iránt érdeklődőket.
Látogatóinknak tájékoztatót adunk az egyes tanulmányi
szakokról, a 2018/2019-es tanévre vonatkozó felvételi eljárásról
és azokról a változásokról, amelyek az utóbbi években megvalósultak oktatási programunkban. A rendezvény ideje alatt
látogatóink „körutat“ tehetnek iskolánkban, megtekinthetik az
osztályokat, szaktantermeket, laboratóriumokat, műhelyeket
és egy látványos kiállítást is megnézhetnek, amelyet diákjaink
munkáiból állítottunk össze.
Az érdeklődőket szeretettel várjuk a rendezvény ideje alatt
naponta 8.30-tól 13 óráig! Igény esetén akár későbbi időpontban is fogadunk látogatókat! Szeretnénk kiemelni, hogy rendezvényünk utolsó napján október 21-én (szombaton) is a fent
közölt időpontban várjuk az érdeklődőket! Szívesen látunk
mindenkit, aki az ezévi nyílt napokon ellátogat iskolánkba!

Meghívó egy különleges találkozásra
Légy részese Te is,
Dr. Andrew Vidich professzor előadásainak!

Prof. Dr. Andrew Vidich New York államban több felsőfokú intézményében is tanít. Öt könyvet írt különböző spirituális
témákban. Az Amerikai Oktatási Minisztérium megbízásából
18 éve vezet tanárok részére tréningeket. Szakterülete a vezetői
képességek fejlesztése, konfliktuskezelés, kommunikáció, társas
kapcsolatok és a stressz kezelése. Az előadás során megismerkedünk a téma elméleti és gyakorlati részével és spirituális témájú
kérdéseket is fel lehet tenni.
Az előadás ideje és helyszíne: 2017. november 23., 17.30;
Tiszti pavilon díszterme. Téma: Meditációval a tökéletes békesség benső forrása felé, gyakorlati útmutatások. Info: 0905 985
160. A fordításról gondoskodunk! Kérünk, hozz magaddal kisrádiót, vagy rádióvételre alkalmas telefont és fülhallgatót! Rendezvényünk ingyenes, szeretettel várunk mindenkit!

Az őszi nagytakarítás
időpontjai városunkban

Komárom városa értesíti polgárait, hogy 2017. október
20-tól november 6-ig az őszi nagytakarítás keretén belül
nagyméretű szeméttároló konténereket helyez el a kertészeti- és lakóövezetekben. Az őszi nagytakarítás időrendi
felosztása
2017. október 20-tól 2017. október 23-ig
A következő lakóövezetekben: 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., 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., Örsújfalu, Kava, Gyulamajor, Gadóc
2017. november 3.-tól 2017. november 6-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 található 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 a kihelyezett konténereken
kívül tilos és büntetendő!
Információk: Komáromi Városi Hivatal: Sólymos mérnök, tel.:
035/2851 362, Clean City Kft: p. Potáschová, tel.: 035/771 30

FIGYELEM! VÁLTOZÁS!

Egyes helyszíneken kizárólag a zöldhulladék részére
további konténereket helyeznek ki.
A zöldhulladék részére kihelyezett konténerekbe
más hulladék elhelyezése szigorúan tilos!
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Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

Sme tu pre Vás každý deň, 7 dní týždni
Po-So 7.00-18.00, Ne 8.00-16.00

0903 887 980

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola,
Budovateľská 32, Komárno
Bérbe ad szakköri tevékenység, tanfolyamok, iskolázások,
megbeszélések és találkozók lebonyolítására alkalmas
helyiségeket naponta 14,30 és 19,30 óra között

Bérleti díj: 10,- €/óra
A feltüntetett bérleti díj nem foglalja magában a szerződés
tárgyát képező bérbeadással kapcsolatos szolgáltatásokat.

Információ: 035/7740054/55, 0907 225 108

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

Komáromi orgonaesték
a Szent András-templomban
2017. október 22. –

Szabó Imre (Szlovákia)

Váltson parkolójegyet
kényelmesen,
egyszerűen!
Az új parkolórendszer lehetővé teszi,
hogy egy mobiltelefonos alkalmazás
letöltésével parkolójegyet válthatunk a
város egész területén. A korszerű alkalmazásnak köszönhetően időben figyelmeztetést kapunk arról is, ha a parkolás
ideje hamarosan lejár. További részletek:
clickpark.sk/komarno-sk/

Töltse le
a ClickPark alkalmazást!

Parkolás egyszerűn,
kényelmesen, biztonságosan!

ÉNEKELNI JÓ!

A CONCORDIA vegyes kar várja az énekelni szerető fiatalokat,
lányokat és fiúkat a kórusba.
Jelentkezni lehet minden hétfőn 18 órakor a zeneiskola koncerttermében.
www.concordia.chorus.sk
„Legyen a zene mindenkié” (Kodály)

kávu zadarmo

Minden ügyfelünknek

ingyen kávé

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is!

Írjanak weboldalunkra is!

Kedves Olvasóink, szerkesztőségünk szeretettel várja és közli
a városunk életét, közügyeit, kulturális-és egyéb eseményeit figyelemmel kísérő, azokról beszámoló vagy azokról véleményt megfogalmazó írásokat. Mivel azonban újságunk oldalszáma véges, így a
terjedelmesebb, hosszabb írásokat, ezeket az olvasói leveleket a honlapunkon, a www.tvkomarno.sk címen jelentetjük meg, természetesen rövidítés nélkül. Ezzel nem csupán az a célunk, hogy minden
vélemény teret kaphasson, hanem az is, hogy méginkább felhívjuk
olvasóink figyelmét honlapunkra, és arra biztassuk őket, hogy még
nagyobb számban látogassanak el honlapunkra.

Každý zákazník dostane od nás

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

Egyet
fizet,
kettőt
kap!

A KOM Polster s.r.o. ülőgarnitúrákat gyártó cég

Rendeljen
reklámot lapunk
hasábjain!

Betanítás is lehetséges.

Tárcsázza a
035 77 13 488-as
telefonszámot!

felvételt hirdet

kétműszakos munkára
a következő munkakörök betöltésére:

varrónő, targoncás, gyártósori munkás

Hosszútávú munkát ajánlunk,
ingyenes buszjárat!
Jelentkezését az alábbi elérhetőségeken várjuk:

tel.: 035 785 2033
e-mail: info@kom-polster.eu
Levélcím: Kom Polster s.r.o., Hlavná 78, 945 04 Nová Stráž

