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Alapítva 1849-ben

Ondrej Gajdáč és 
Andruskó Imre igazga-
tók meghívására a Ľudovít 
Jaroslav Šulek és a Selye Já-
nos Gimnáziumba látogatott 
Milan Belica, Nyitra megye 
elnöke és Helena Psotová, a 
megyei hivatal igazgatójának 
irodavezetője.

Nem első alkalommal ke-
rült sor ilyen rendhagyó polgá-
ri nevelés órára: a megyeelnök 
rendszeresen tart előadáso-
kat a komáromi diákoknak, 
egyebek mellett régiónk és az 
Európai Unió tagországainak 
gazdasági helyzetéről, illetve 
– a Régiók Európai Bizottsá-
gának alelnökeként – az únió 
regionális politikájáról. 

Ahogy az intézményveze-
tők hangsúlyozták: vendégük 
e két intézményt rendszeresen 
támogatja, s mindig részt vesz 
a gimnáziumokban működő 

színjátszócsoportok, kulturális 
műsorokra is. 

Milan Belica megtekintette 
a Šulek Gimnázium tornater-
mének felújítási munkálatait, 
melyek a tervek szerint a jövő 

esztendő májusában fejeződ-
nek be. Megnézte a megye tá-
mogatásával kialakított műfü-
ves sportpályát, illetve a Selye  
Gimnáziumnak otthont adó 
épület felújított homlokzatát.

A megye elnöke (a felvételen jobbról, mellette Fónod Tibor 
igazgató-helyettes) rendszeresen tart előadásokat a komáro-
mi diákoknak, egyebek mellett régiónk és az Európai Unió 
tagországainak gazdasági helyzetéről.

A gimnáziumokban tett látogatást
Milan Belica, Nyitra megye elnöke

Magyarország és Szlo-
vákia miniszterelnöke mu-
tatta be az új Duna-hidat a 
nyitórendezvényen. A város 
vezetése is találkozott a kor-
mányfőkkel, megköszönve a 
város támogatását.

Október 17-én került sor 
az új Duna-híd építésének 
nyitórendezvényére, amelyen 
Orbán Viktor és Robert Fico 
kormányfők is részt vettek. A 
két vezető közösen mutatta be 
az új híd látványtervét. Orbán 
Viktor beszédében hangsú-
lyozta, hogy a Duna nem el-

választja, hanem összeköti a 
két országot. Robert Fico kor-
mányfő beszédében a sikeres 
magyar-szlovák kapcsolatokat 
emelte ki.

A rendezvényt követően a 
város vezetése is találkozott a 
kormányfőkkel. A szlovák kor-
mányfő az erődről kapott egy 
kiadványt. Stubendek Lász-
ló polgármester így akarta 
megköszönni, hogy a szlovák 
kormány az erődöt a kiemelt 
műemlékek közé sorolta, en-
nek köszönhetően újabb tá-
mogatás, 550 ezer euró érkezik 

Komáromba a tetőszerkezet 
felújítására.

Orbán Viktornak a város 
vezetői a komáromi focista-
dionra megítélt támogatást 
köszönte meg város vezeté-
se. A magyar kormányfő egy 
névre szóló KFC mezt kapott 
hatos számmal, utalva a közel 
hatmillió eurós támogatási 
összegre. A polgármesterrel 
folytatott beszélgetés során az 
is kiderült, hogy Orbán Viktor 
jól ismeri a komáromi klub 
117 éves történetét.
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Kormányfők mutatták be az új Duna-hidat

Orbán Viktor magyar kormányfő egy névre szóló KFC mezt kapott hatos számmal a vá-
ros vezetésétől utalva a komáromi focistadionra megítélt támogatás közel hatmillió eurós 
összegére.

Róbert Fico szlovák kormányfő az erődről kapott egy kiadványt. Stubendek László pol-
gármester ezzel akarta megköszönni, hogy a szlovák kormány az erődöt a kiemelt műemlé-
kek közé sorolta.

Megújul a fedett uszoda 
nagymedencéje

 Az ősz folyamán lecse-
rélik a régi nagymedencét 
az uszodában, decembertől 
már egy vízipólóra is alkal-
mas létesítmény várja az 
úszókat. A 150 ezer eurós 
fejlesztést az önkormány-
zat a saját költségvetéséből 
gazdálkodta ki.

 Az idei fejlesztések közé 
került az uszoda medencéjé-
nek  cseréje. A korábbi telje-
sen elavult, sok helyen már 
javítani sem tudták. Az új 
úszótér mélyebb lesz az ed-
diginél, így már a vízipóló-

sok is használhatják, hiszen a 
sekélyebb részén is eléri a 1,8 
méteres mélységet.

A tavalyi gazdálkodás 
eredményeképpen idén több 
mint egy millió euró jutott 
fejlesztésekre, ezért valósulhat 
meg a fedett uszoda medencé-
jének cseréje is. Ez a fejlesztés 
nagyon időszerű volt, hogy az 
úszóink és a pólósaink, akik 
kiváló eredményeket hoznak, 
megfelelő körülmények közt 
edzhessenek. Emellett ez az 
összes komáromi családot 
is szolgálja – fogalmazott 

Stubendek László a munka-
folyamat ellenőrzése után.

 A medencén kívül a 
mennyezetet is rendbe rak-
ják. A működtető Comorra 
Servis további 60 ezer eu-
rót kér az önkormányzattól, 
amivel megoldható lenne a 
talajfűtés cseréje is egyben, 
és más szükséges munkála-
tok. Erről a képviselők a no-
vemberi ülésen döntenek.

Az elmúlt években ez a 
második nagy fejlesztés az 
uszodában. Két éve a tanme-

(Folytatás a 2. oldalon)
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A komáromi civilek ezidáig 3500 sírt dokumentáltak a temetőben

Jelenlegi munkáltatóm, 
a Kultsár István Szakközépis-
kola beledobott a mélyvízbe 
és nemrég egy három napos 
képzésen vettem részt. A szo-
kásos kezdeti nemakarás óri-
ási érdeklődésbe csapott át. 
Mit is takar az iskolai közös-
ségi szolgálat megnevezés?

A magyarországi diá-
koknak (ezt törvény írja elő) 
a középiskolai tanulmányaik 
során el kell végezniük 50 óra 
közszolgálatot különböző in-
tézményekben. Amíg ezt nem 
teljesítik, nem kapnak érettsé-
gi bizonyítványt.

Első hallásra ez nagyon ke-
ményen hangzik, hiszen hogy 
képzeli az állam azt, hogy még 
pluszban kötelezi a diákokat 

valamire és ráadásul az érett-
ségi megszerzésének egyik 
előfeltételeként. Nézzük az 
érem másik oldalát.

Tudjuk, hogy a jelenle-
gi beteges iskolarendszerben 
a diákoknak nincsenek köte-
lességeik, csak jogaik. Ezért 
döntöttek úgy néhány évvel 
ezelőtt, hogy törvényben köte-
lezik a diákokat arra, hogy va-
lami hasznosat, élményszerűt 
tegyenek. A diákot 2-4 órában 
felkészítik, hogy mit is fog csi-
nálni az adott, illetve az általa 
megválasztott intézményben. 
Ezután pedig a tanítási időn 
kívül elvégzi az adott feladatot 
a befogadó intézményben. Az 
intézmény mindezt igazolja az 
iskolának, s ez belekerül a do-

kumentációba. Feltehetnénk 
a kérdést, mi a gyakorlati hasz-
na ennek?

Részben motiválja a fia-
talokat a jövőbeni önkéntes-
ségre, növeli az állampolgári 
aktivitást, személyiségfejlesztő 
hatása van és  fokozza a szo-
ciális érzékenységet, elősegíti 
a kapcsolatépítést, valamint 
a tolerancia és a segítő szándék 
kialakulását.

Remélem, hogy a jövő-
ben a szlovák oktatásügyi 
minisztérium is átveszi ezt 
a tevékenységet, ami nagy-
ban hozzájárulna a mai fiata-
lok közösségteremtö és építő 
munkájához.

Less Károly, pedagógus, 
városi képviselő

IKSZ, azaz Iskolai Közösségi Szolgálat

Megújul a fedett uszoda nagymedencéje

dence és környéke újult meg 
85 ezer euróból, amelyet szin-
tén az önkormányzat gazdál-

kodott ki. Akkor javították a 
tetőszerkezetet és a levegő-
cserélő rendszert, továbbá 
cserélték a nyílászárókat. Új 
rendszer szabályozza a vizet, 

modern világítást szereltek fel 
és a tanmedence környékén 
már cserélték a talajfűtést is. 
Elkészült egy átfogó projekt 
is, ami az uszoda teljes felújí-

tását célozza, erre pályázati 
pénzeket szeretnék megsze-
rezni – mondta el Keszegh 
Béla alpolgármester.

 Az önkormányzat jóvá-

hagyása után a munkafolya-
mat még nyáron indult és 
előreláthatólag decemberig 
tart. Az önkormányzat lehe-
tőség szerint segít az egyes 

úszókluboknak az átépítés 
ideje alatt, hogy az edzések 
folytatódhassanak.
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Bécsi klasszikusok a múzeumban
A Komáromi Kamarazenekar, a Komáromi Művészeti Alapiskola és a Komáromi Vá-

rosi Művelődési Központ szeretettel vár minden művészetkedvelőt a Bécsi klasszikusok 
című koncertre, amelyet október 30-án, hétfőn 18 órai kezdettel tartanak Dunamenti 
Múzeum Nádor utcai főépületében. A hangversenyen felcsendül Haydn A patikus című 
operájának egy részlete, Beethowen 2. zongoraversenye és Mozart Prágai szimfóniája. A 
belépőjegy ára három euró

(Befejezés az 1. oldalról)

Városunkban konferencia keretében 
mutatták be a helyi civilek egyedülálló 
kezdeményezését, amely során a refor-
mátus és evangélikus temető teljes körű 
felmérését végzik el.

A munka másfél évvel ezelőtt kezdő-
dött. A harminchét önkéntes több mint 
340 órát töltött a temetőkben, hogy rög-
zítse az állapotukat. Lefényképezik a sí-
rokat, lemásolják a sírfeliratokat, rögzítik 
a végső nyughelyek gps-koordinátáit. A 
munka költségeit saját forrásból fedezik.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 
teljeskörű felmérésben minden sírt doku-
mentálni tudjunk és a későbbiekben ren-
delkezzünk egy olyan adatbázissal, amely 
bárki számára hozzáférhető lesz – mondta 
el az egyik kezdeményező szervezet, az 
Endresz Csoport elnöke, Arlett Tamás.

Városunk történetében sajnos van-
nak olyan fejezetek is, amelyek szó szerint 
bizonyítják a civilek kezdményezésének 
létjogosultságát. Az egyik ilyen történet 

magyarázza, hogy miért is állnak sírkövek 
a református templom udvarában.

– 1957-ben egy presbiteri jegyzőkönyv 
jegyzi, hogy a református temető gondozá-
sa átkerült a helyi nemzeti bizottság hatás-
körébe. Ebben az időszakban nagyon sok 
kiemelt sírt eltulajdonítottak. Hosszas hu-
zavona után a gyülekezet vezetősége meg-
egyezett, hogy 39 darab 1790 előtti sírkövet 
elhoznak a temetőkertből annak reményé-
ben, hogy legalább ezek megmaradjanak 
az utókor számára- Ezek a református 
templom udvarában tekinthetőek meg – 
mesélte el Fazekas Zsuzsanna református 
lelkész.

A komáromi kezdeményezést minta-
projektnek szánják a kezdeményezők, és 
remélik, hogy sok határon túli magyar-
lakta település lát hasonló munkához.

– A munkát folytatni szeretnénk, és 
példát mutatni más temetők fenntartóinak, 
gondozóinak is. Ezért ez a Kárpát-meden-
cét felölelő kezdeményezés is lehet, hiszen 

mindenhol tűnnek el sírjaink. Tapaszta-
latainkat szeretnénk továbbadni minden 
érdeklődőnek, akik szintén dokumentál-
hatják és óvhatják sírkertjeiket – árulta el 
Knirs Imre, városunk alpolgármestere, és 
a kezdeményező szervezet, az Egy Jobb 
Komáromért Polgári Társulás elnöke.

A konferencián részt vett Dr. Bali Já-
nos, a magyarországi Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet igazgatója, aki elmondta, 
hogy a komáromi civilek kezdeménye-
zését közvetíti a magyar kormány  felé, 
amely reményei szerint forrásokat bizto-
sít majd a sírkert dokumentálások költsé-
geinek a fedezésére

A komáromi civilek ezidáig 3500 sírt 
fényképeztek le, és rögzítették adatait. 
A konferencián az előadók bemutatták 
az elvégzett munka eredményeit, szóltak 
a gyakorlati megvalósítások során felme-
rült kihívásokról, valamint a projekt to-
vábbi lehetséges hasznosulásáról.

pa

Az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás elnöke, Knirs 
Imre alpolgármester elmondta, hogy a komáromi kezdemé-
nyezést mintaprojektnek szánják a kezdeményezők.
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Újszülöttek
Širka Dávid, Komárom; Bogdány Abigél Elza, Komárom; Kiss 

Károly, Gellér; Hegedűs Emília, Kamocsa; Holec Monika, Párkány; 
Lévai Gergő, Komárom; Langschadl Júlia, Komárom; Lengyel 
Leonard, Farkasd; Malý Artur, Nagykér; Kovács Dávid János, Ke-
szegfalva; Lakatoš Diego, Harcsás; Rajnoha Bálint, Párkány; Vanin 
Dorka Zoé, Komárom; Kuníčeková Tiffany, Komárom; Balogh 
Márk, Komárom; Kováč Dionýz, Izsa; Szabó Abigél, Őrsújfalu; Piťo 
Viktor, Udvard; Varga László, Búcs; Nagy Lili, Perbete; Baňáková Le-
ontina, Komárom; Pintér Ádám, Hetény; Dóra és Dénes Hajabács, 
Szentpéter; Kučera Csenge, Komárom; Marton Roland, Naszvad; 
Szokoli Bettina, Komárom; Patonai Zoé, Pat; Miklós Marcell, 
Dunamocs; Tóth Tamás, Keszegfalva; Kolárik Martin, Komárom; 
Valkán Árpád, Komárom; Csuthy Gáspár Sándor, Komárom.  

Házasságot kötöttek
Ištvánik Norbert és Matusová Viktória, Strehovský Michal és 

Hasebe Akane.

Elhunytak
Az 55 éves Majling Dušan mérnök, Komárom; az 53 éves Petrík 

Ildikó, Komárom; a 86 éves Jankovics János, Keszegfalva; a 84 éves 
Bereczky Jolán, Szap; a 68 éves Halmo Pavol, Gúta; a 72 éves Bugár 
Erazmus, Komárom; a 74 éves Valeková Alžbeta, Marcelháza; a 49 
éves Lehoczký Jaroslav, Kava; a 85 éves Gál István, Csallóközaranyos; 
a 77 éves Kincer Vojtech, Pat; a 73 éves Madarász Ilona, Kava; a 71 
éves Édes Dezső, Madar; a 69 éves Toma Jozef, Megyercs; a 89 éves 
Csiba Sándor, Komárom; a 64 éves Baňák Mikuláš, Gúta; a 61 éves 
Horváth Zsuzsanna, Füss; a 94 éves Kočová Judita, Komárom; a 97 
éves Kubicza János, Komárom; a 83 éves Miklós Gabriel, Komárom; 
a 68 éves Hodek František, Komárom.  

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindazok-

nak, akik a komáromi római katolikus te-
metőben, 2017. október 10-én, utolsó földi 
útjára kísérték szeretett halottunkat: drága 
édesapánkat, nagyapánkat

Ing. Bukor Józsefet, PhD. 
(† 79),

s ezáltal mély fájdalmunkban osztoztak, enyhítették azt.
Köszönjük a gyászunkban kifejezett jóleső őszinte rész-

véteket. 
A gyászoló család

l RANDEVÚ élő zenével a népszerű komáromi 
Rubin zenekarral a komáromi Rose-Dance Vi-
gadóban. Jankovics József (Dodi), Nagy Boglárka 
(Bogi) és Nehéz János. Új, örökzöld, szenvedélyes és 
felkavaró dalok. Mikor: november 4-én, szombaton 
21 órától hajnali három óráig. Figyelmes fogadás és 
kiszolgálás.  
l 65 éves özvegy barátot keres kirándulásokra, sé-
tákra 70 éves korig. Tel.: 0914/327 570.
l Nyugdíjas tanítónő korrepetál szlovák nyelv-
ből. Tel.: 035/7702 069.
l Eladó átépített 1-szobás lakás a Csillag utcában, 
első emelet. Ár: 25 900 Euró. 0908/729 612.
l Eladó 2-szobás lakás eredeti állapotban a Megye 
utcán, első emelet. Ár: 34 900 Euró. 0908/729 612.
l 60 éves rokkantnyugdíjas férfi részidős munkát 
keres Komáromban, 4-6 órában. 0905/693 137.  
l Felveszünk ügyes pincért, szakácsot, segédmun-
kást 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. Tel.: 0908/415 657.
l Zálogház a Ferencesek utca 5. szám alatt, a 
Bella étterem mellett. Készpénzért felvásárolunk 
régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikkeket. Ál-
landó ügyfeleinknek hűségkártyát biztosítunk. Ké-
résére házhoz megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás 
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. Tel.: 0915 389 405. 
l Munkatársakat keresünk Magyarországra 
(Budapest, Mór, Kunsziget, Mosonmagyaróvár) és 
Csehországba (Jihlava, Mohelnice), minőségellen-
őrzési és targoncavezetői pozícióra azonnali belé-
péssel. A szállás, ill. Utaztatás ingyenesen biztosítva 
lakhelyéről. Tel.: 0915/600 666.   

A Selye János Gimná-
ziumban rendhagyó törté-
nelemórákon emlékeztünk 
meg az Aradon kivégzett 13 
vértanúról és a Budapesten 
kivégzett első felelős magyar 
kormány miniszterelnökéről, 
Batthyányi Lajosról.

Az egyik tanteremben 
zsúfolódtunk össze, mi har-
madikosok, hogy 13 csoportot 
alkotva kicsit másként, saját 
kutatómunkánkkal csopor-
tonként egy-egy aradi hőst 
bemutatva alkossunk képet 
azokról az emberekről, akik 
szabadságunkért, az eszméért, 
a nemzetért életüket áldozták. 
Fontos volt tanáraink – Deák 
Irén és Elek József – számára, 
hogy a vértanúkat ne csak ne-

vük alapján ismerjük, hanem 
múltjukat kutatva, megismer-
ve bemutassuk őket magán-
emberként is.

Sokféle származásukat, 
nemzetiségüket, társadalmi és 
katonai rangjukat, eltérő sze-
mélyiségüket szivárványhoz 

tudnám hasonlítani. Eltérőek 
voltak ők sokféle szempont-
ból, de a közös cél összekötötte 
őket, s ez igazán példaértékű a 
mai fiatalok számára.

Igazán izgalmas és tar-
talmas tanóra volt, hiszen 
megmutathattuk, hogy a mo-
dern kor vívmányait, – az 
okostelefonokat, az internetet 
– hogyan tudjuk felhasználni 
tanulmányaink folyamán.

Tóth Erika, III. C 

Az aradi vértanúkra 
emlékeztünk

Az Erasmus+projekt  ke-
retein belül az idén is megva-
lósuló, már hagyományosnak 
mondható külföldi szakmai 
gyakorlat az idén a „Minősé-
gi szakképzés – biztos jövő”  
elnevezéssel 11 diákot jutta-
tott  el Budapestre, ahol két 
héten keresztül a munkával, 
tanulással eltöltött időn felül 
a diákok megtapasztalhatták, 
milyen egy nagyvárosban 
élni, dolgozni.

A diákok két cég telephe-
lyén dolgoztak a két hét folya-
mán. A gépész szakos fiatalok 
a C3D tervezőirodában egy 
korábban általuk még nem 
használt 3D-s tervezőprogra-
mot, a CREO tervezőszoftvert  
ismerték meg.  Konkrét fel-

adatként először egy szelepház 
megtervezését kellett elvé-
gezniük, amit később további 
apróbb, összefüggő tartozé-
kokkal bővítettek. A próbafel-
adatok megoldása során meg-
tanulták, hogy nem feltétlenül 
a legegyszerűbb megoldás a 
legcélravezetőbb, hanem min-
dig a megrendelt tárgy hasz-
nálhatóságát kell elsődleges 
helyre tenni a tervezésnél.

Az elektrotechnika szakos 
diákok az evopro nevű cég-
ben reggel kilenc és délután 
három között elsősorban au-
tomatizálással kapcsolatos 
gyakorlati képzésben vehettek 
részt. Siemens márkájú prog-
ramozható logikai vezérlőkkel 
dolgoztak, amelyet szintén a 

Siemens által kifejlesztett TIA 
portállal programoztak. Első 
heti feladatként egy gyártósor 
makettjét kellett úgy beprog-
ramozniuk, hogy az érzékelők 
segítségével megálljon a maró 
és a fúró alatt. A második hé-
ten a Plantsimulation prog-
rammal ismerkedtek, amely 
2D-s és 3D-s szimulációk 
megtervezésére szolgál.  Ebben 
is gyártósort, illetve egy kisebb 
autópályát is tervezhettek.

Délutánonként kissé fá-
radtan, ám mindig új tudás-
sal gazdagodva tértek vissza  
Mester utcai szállásuk felé, 
hogy némi pihenés után nya-
kukba vegyék a várost. Jártak 
a Parlamentnél, a Lánchídnál, 
a budai várban, a Hősök terén, 

a Fővárosi Állat- és Növény-
kertben, meglátogatták a Bu-
dapesti Műszaki Egyetemet. 
Voltak a Láthatatlan kiállí-
táson, a Csodák Palotájában 
három kiállítást is megnéztek, 
kipróbálhatták magukat egy 
szabadulószobában is. Lazítás-
képpen moziban voltak vagy 
a Margit-sziget zenélő szökő-
kútját csodálhatták meg.

Az ellesett szakmai fogá-
sok, illetve a megrendelés-
központú szemlélet megta-
pasztalása olyan hozadékai  a 
gyakorlatnak, amelyet iskola-
padban nem tudtak volna el-
sajátítani, és biztosan haszno-
sítani tudnak majd a jövőben.

Petheő Boglárka

Apróhirdetés

Az Ipari Szakközépiskola tanulóinak külföldi szakmai gyakorlata
A Budapesti Műszaki Egyetemre a gyakorlaton lévő diákok, tanáraik és az Ipari Szakközépiskola vezetősége is ellátogatott
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Egyet fizet, kettőt kap!

Rendeljen reklámot!
035 77 13 488

felvételt hirdet
kétműszakos munkára 

a következő munkakörök betöltésére:

Betanítás is lehetséges.
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

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

varrónő, targoncás, gyártósori munkás

Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

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)

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE 
KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

RučNá AutOuMyváREň za trhoviskom

KÉZI AutóMOSó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

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

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is! 
www.tvkomarno.sk, www.youtube.com/mstvkn, 

www.facebook.com


