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Alapítva 1849-ben

Lehetőség nyílt 
a víz- és csatornadíj előlegfizetésére

A KOMVaK – Komáromi Víz- és Csatorna-
művek Rt., a fogyasztók igényeinek eleget téve 
bevezeti az előlegfizetési rendszert. Első körben 
azok a fogyasztók, természetes személyek eseté-
ben, akiknek víz- és csatornaszámlájuk összege 
meghaladja az 50 eurót, és vízfogyasztásuk félévente vagy 
évente kerül leolvasásra.

A napokban ügyfeleinknek új szerződéseket küldtünk 
az ivóvíz-ellátásról és szennyvíz-elvezetésről, melyet az új 
törvények szerinti követelményekhez alkalmaztunk, s így 
lehetővé teszik az előlegfizetési rendszer bevezetését.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a rendszeres vízóra-
leolvasást követően kiállítunk egy, az előző félévre vonatkozó 
számlát. A számla összege alapján megállapítjuk a következő 
időszakra vonatkozó előleg összegét. Az előlegfizetés üteme-
zését az ügyfél a számlával együtt kapja kézhez. A vízóra le-
olvasásának ütemterve változatlan marad, s így megőrizzük 
a félévenkénti ciklusokat.

Fontos, hogy a rendszer megfelelő és kielégítő működése 
érdekében ügyfeleink lehetővé tegyék a vízóra tervezett leol-
vasását. Ezért arra kérünk minden ingatlan-tulajdonost, akik 
bármilyen oknál fogva nem tudják a vízórát hozzáférhetővé 
tenni munkatársaink számára, hogy olvassák le a vízóra ál-
lását, és az adatokat jelentsék be a vállalatnál. Amennyiben 
nem rendelkezünk a vízóra adataival, a fogyasztást az előző 
időszakok alapján becsüljük meg, és az előleg összegét ez 
alapján állapítjuk meg. 

Kérjük azon ügyfeleinket, akik a féléves számlafizetést 
preferálják és nem kívánnak élni az előlegfizetés lehetősé-
gével, jelezzék ezt az E. B. Lukáča 25 szám alatti irodánk-
ban személyesen vagy az alábbi telefonszámokon 035 77 22 
277, 0905 213 684, vagy e-mailben: soz@komvak.sk.

Megtartotta havi tanács-
kozását a Komáromi Magyar 
Civilek Egyesülete, azaz a 
KOMCE, melynek aktuális 
témái többek közt a jövőbeni 
programok és a komáromi 
média helyzete volt.

 A rendezvényen célként 
fogalmazódott meg, hogy a két 
Komáromnak minél több olyan 
közös programja legyen, amely 
visszatekintést nyújt a múlt 
eseményeire: az I. világháború, 
Észak-Komárom újracsatolása 
Magyarországhoz és a trianoni 
diktátum. Ezzel kapcsolatban 
az ENDRESZ csoport június 
4-én a Kárpát-medencében 
egyedülálló megemlékezést 
tart 98 év 98 fáklya címmel, 
amely a trianoni békediktátum 
aláírásának évfordulójára em-
lékeztet.

A két Komáromot érintő 
rendezvények sorában a követ-
kezőre június 8-a és 9-e között 
kerül sor az igmándi erődben, 
ahol tizedik alkalommal rende-
zik meg a Hon-Napot. Ugyan-
csak ebben az időpontban,  
június 9-én délután három 
órakor kerül sor Zetényi Csu-
kás László a Szent István csata-
hajó tragédiája és megtalálása 

című előadására, amelynek az 
Újvárban található egykori Lő-
porraktár ad otthont. Augusz-
tusban kerül sor a két városrész 
kulturális rendezvényére az 
Erzsébet híd Fesztiválra, majd 
szeptemberben nyolc program 
is emlékezik az első világhábo-
rú eseményeire. A találkozón 
elhangzott, hogy a KOMCE 
tagjai változtatást igényelnek 
a helyi újsággal és médiával 
kapcsolatosan. Elképzeléseiket, 
javaslataikat ezért újra elküldik 
a Komáromi Városi Képviselő-
testületnek. 

Az észak- és dél-komáro-
mi civil szervezetek internetes 
újságja lehetőséget ad a bemu-
tatkozásra és a programok is-
mertetésére, viszont igény mu-
tatkozik olyan személy iránt, aki 
összegyűjti és kalendáriumba 
helyezi a különböző szerveze-
tek, iskolák, polgári társulások 
rendezvényeit. Célunk, hogy 
elkerüljük vagy csökkentsük 
annak a lehetőségét, hogy egy 
időpontban több program is 
várja a városunk kulturális és 
közélete iránt érdeklődőket.

KOMCE – Komáromi 
Magyar Civilek Egyesülete 

nevében: Csémi Ildikó

Tanácskoztak a komáromi civilek

Hivatalos átadó keretén 
belül köszönte meg a vá-
ros vezetése a támogatónak 
a gyerekpark felújításához 
nyújtott anyagi támogatást. 
Komárom meghatározó 
gyermekszigete az Anglia 
parkban nem csak megújult, 
de a biztonsági előírásoknak 
is megfelel.

A játszótéren több új játé-
kot szereltek fel, új homokozó 
és vízkút is várja az érkezőket. 
A játékok alá kavicságy és vé-
dőszőnyegek kerültek. Olyan 
tizenöt új pad lett felszerelve, 
amelyek kényelmes pihenést 
biztosítanak a kisebb gyere-
keknek is.

A 40 ezer eurót megkö-
zelítő fejlesztés nagy részét a 
támogató, Őszi József és Eszter 
(GAMOTA agro kft) fedezték, 
de a város is hozzájárult a költ-
ségekhez. Ugyancsak az Őszi 
család támogatásának köszön-
hető, hogy a Tiszti Pavilon be-

járatánál található óra is meg-
újulhatott, mintegy 1700 eurós 
támogatásuknak köszönhető-
en. Az egyedi gyártású óra egy 
muzslai órásmester munkája.

Az átadón Stubendek Lász-
ló polgármester megjegyezte, 
hogy egyre több vállalkozó 
nem csak a gazdasági fejlődés 

szerves része Komáromban, de 
ilyen formában is hozzájárul-
nak a város bővüléséhez. Őszi 
József hozzátette, hogy szíve-
sen támogatnak gyerekekkel 
kapcsolatos kezdeményezése-
ket, unokáival már ki is pró-
bálták a megújult játszóteret. 
Keszegh Béla alpolgármester 

arra hívta fel a figyelmet, hogy 
nem csak látványosabbak let-
tek a játékok, de biztonságo-
sabb is a park.

A gyerekparkban új szol-
gáltató működteti a büfét, a 
mellékhelyiségekben pelen-
kázó is elérhető a kisgyerekes 
családoknak.                         vh

Nagylelkű támogatással újult meg a gyermekpark

Júniustól már egy telje-
sen megújuló nagy meden-
cével várja a fürdőzőket a 
komáromi strand. Nem csak 

a medence, de a környéke is 
megszépül.

A komáromi termálfürdő 
egy közel 100 ezer eurós fej-

lesztés részeként kap új arcu-
latot – döntött a képviselő tes-
tület - amelyet a város az idei 
költségvetéséből fedez.

– A beruházásnak köszön-
hetően a komáromi fürdő kinti 
nagy medencéje több mint 30 
év után kap új külsőt, de új, biz-
tonságos burkolattal, új zuha-
nyokkal és kényelmes padokkal 
gazdagodik majd a környéke – 
mondta el Keszegh Béla alpol-
gármester. A tavaly átadott új 
csúszdákat már előkészítették 
a szezonra.

A felújítások mellett továb-
bi újdonság lesz a létesítmény 
életében, hogy a büfék új bérlő 
kezébe kerültek, amitől a mű-
ködtető Comorra Servis szín-
vonalasabb szolgáltatásokat és 
nagyobb bevételt remél.

 vh

Felújított medencével várja a strand a fürdőzőket

200 ezer eurót meghala-
dó támogatásnak köszönhe-
tően új külsőt kap Komárom 
egyik óvodája. A támogatás 
része új segédeszközök vá-
sárlása is.

A Bethlen Gábor Alapke-
zelőn (BGA) keresztül a ma-
gyar állam 215 ezer euróval tá-
mogatta meg a Víz utcai óvoda 
külső felújítását, amelyre a vá-
ros pályázati anyagot nyújtott 
be. A támogatás része további 
10 ezer euró, amely eszközbe-

szerzésre vonatkozik, digitális 
táblát, számítógépeket és más 
segédeszközöket vásárolhat 
Komárom második legna-

gyobb magyar óvodája – kapta 
meg az értesítést a BGA-tól a 
város.

– A felújítás a nyílászáró-
kat és külső szigetelést érinti. 
Mindhárom szárnyban cserélik 
a régi ablakokat és ajtókat. Az 
épület nagy részét kőzetgya-
pottal vonják be, így nem csak 
energiatakarékosabb lesz az 
épület, de a gyerekek is kelleme-
sebb környezetben tölthetik a 
napjaikat. A bejárat előtti rész 
és az egyik terasz burkolata is 

megújul, és természetesen az 
egész épület külseje új arculatot 
kap – mondta el a részleteket 
Keszegh Béla alpolgármester. 
Hozzátette, az önkormányzat 
mihamarabb szeretné lefut-
tatni a közbeszerzést, hogy a 
munka még a nyár végén el-
kezdődhessen és mihamarabb 
megvalósuljon a felújítás.

A Tulipán óvodában közel 
90 gyermekkel 4 osztályban 
foglalkoznak naponta.

vh

Új arculatot kap a Tulipán óvoda

Az ünnepélyes átadás pillanata (balról jobra) Keszegh Béla alpolgármester, Őszi József és 
Stubendek László polgármester
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Mivel a Komáromi Lapok 
és a városi televízió közpénzek-
ből működik, jogosan várható 
el, hogy a város közéletének 
legfontosabb eseményeiről, az 
önkormányzat munkájáról és 
a városi cégek eredményeiről 
közérthető módon és objektí-
van tájékoztassa a lakosokat, 
mindennemű elfogultság, rész-
rehajlás és propaganda nélkül. 
Ezért a szemléletért nem az ott 
dolgozó tapasztalt és felkészült 
szakemberek, hanem a Com-
média  mindenkori vezetői a 
felelősek.Nem csak a mi véle-
ményünk, hogy kinevezésük 
során a szakmai érvek mellett 
csoportérdekek is érvénye-
sülnek. Ezek aztán a háttérből 
igyekeznek befolyásolni, hogy 
kit és mit kell kiemelni illetve 
kiket és milyen  véleményeket 
kell elhallgatni a városban tör-
téntekkel kapcsolatosan.

Képviselőként az a dol-
gunk, hogy az észrevételein-
ket a bizottságokban, illetve a 
testületi vitában mondjuk el, 
és már megszoktuk, hogy a je-
lenlegi erőviszonyok között ez 
többnyire falra hányt borsó, a 
testület döntéseit nem tudjuk 
befolyásolni és el kell fogad-
nunk a többség akaratát amit  
általában a színfalak mögött 
zajló alkuk alakítanak ki. Ez a 
vélekedés ugyanakkor bizonyít-
hatatlan, az érintetteknek és a 
mögöttük álló médiáknak sem  
érdekük ezek leleplezése. Így az 
átlagpolgár legtöbbször csak a 
kozmetikázott, propagandaízű 
tudósításokól tájékozódhat. 
Mindez a magánkézben lévő 
médiák esetében érthető is 
lenne, viszont a városi költség-
vetésből táplálkozó Komáromi 
Lapok és városi televízió ese-
tében elfogadhatatlan. Mivel a 
város cégeiben és intézményei-
ben zajló legutóbbi események 
és az azokról megjelent hírek 
esetében sem történt pontos és 
kiegyensúlyozott tájékoztatás, 
kénytelenek vagyunk megjelen-
tetni a saját véleményünket.

A város által létrehozott, 
annak tulajdonában lévő cé-
geknek, intézményeknek a vá-
ros érdekében, hatékony és át-
tekinthető gazdálkodást kellene 
folytatniuk. Ennek alapfeltétele 
a megfelelő vezető kiválasztása, 
elsősorban szakmai elvek alap-

ján. A cégvezetés önállóságá-
nak és a város (mint. tulajdonos 
illetve alapító) folyamatos és 
következetes ellenőrző funkci-
ójának kölcsönös egyensúlya 
lenne a sikeres működés bizto-
sítéka .

Nem ritka, hogy városunk-
ban ezeknek a vezetőknek a 
jelölése, kiválasztása a testület 
többségét alkotó képviselők 
megegyezésén (alkuján?) ala-
pul, természetesen a mögöttük 
álló lobbicsoportok igényeinek 
figyelembevételével. Ennek 
következménye, hogy a város 
érdekeit döntően befolyásoló 
vitás helyzetekben, ugyanez 
a testületi többség az általuk 
funkcióba segített vezetőket 
fogja támogatni, sőt védeni. 
Nemegyszer olyankor is, mikor 
a városi hivatal felelős szakem-
berei a kötelességüket teljesít-
ve, a cégek illetve intézmények 
vezetőivel ellentétes vélemé-
nyeket, javaslatokat  tesznek az 
asztalra.

Ennek a régóta fennál-
ló  egészségtelen helyzetnek a 
legutóbbi furcsa fejleménye, 
hogy  a polgármester nem ve-
szi figyelembe az általa irányí-
tott hivatal szakembereinek a 
város érdekében megfogalma-
zott véleményét. Ahelyett, hogy 
ezekkel érvelne és felhasználná 
azokat a legjobb megoldások 
megtalálása érdekében, meg-
tagadja és értelmetlenné teszi 
saját beosztottjainak munkáját. 
Ugyanakkor teljes mellszéles-
séggel áll ki a cégvezetők és 
azok támogatóinak elképzelé-
sei mellett. Mindehhez csen-
desen, de szavazataival annál 
hatékonyabban asszisztál a 
függetlenek csapatának néhány 
tagja és azok a képviselők, akik 
különböző pártok jelöltjeiként 
már 4 évvel ezelőtt is megtalál-
ták a közös nevezőt. Jól bevált 
ugyanis az módszer, hogy meg-
éri megegyezni és az egységes 
vélemény látszatát keltve eluta-
sítani, szőnyeg alá söpörni az 
ellenvéleményeket. Ezzel szem-
ben kockázatos egymás tévedé-
seire, felelősségére rámutatva 
a választók megítélésére bízni 
közéleti pályafutásuk folytatá-
sát. Mindez persze azoknak a 
befolyásos  személyeknek is ér-
deke, akik  számára létfontossá-
gú, hogy az általuk támogatott 

közszereplők  a tűz közelében 
maradjanak. 

A fenti véleményünk in-
doklásául megemlíthetők pél-
dául a Comorra Servis parkolási 
rendszerrel és gázleválasztóval 
kapcsolatos minimum meg-
kérdőjelezhető, jogászok által 
is kifogásolt döntései vagy az 
idáig nemegyszer megdicsért 
CALOR kft. váratlan pénzügyi  
válságának kapkodó rendezése, 
természetesen a város kasszájá-
nak rovására.

A testület többségének 
kegyes toleranciája legfeljebb 
néhány ejnye-bejnyével elinté-
zettnek szavazta le az ügyeket 
ahelyett, hogy a város érdekeit 
védve, szakmai érvekre támasz-
kodva kezdeményezett volna 
konkrét felelősségrevonást. A 
médiákban leírt információk is 
ezt az óvatosságot tükrözik és  
senki sem kíváncsi azoknak a 
képviselőknek az véleményére 
akik nem értenek egyet ezzel a 
hozzáállással. 

A KOMVaK-ban történt 
legutóbbi eseményekről megje-
lent tudósítások szerintünk hi-
ányosak és pontatlanok, ezeket 
elolvasva a lakosoknak szinte 
lehetetlen követni a fejlemé-
nyeket. Nagyobb visszhangot 
érdemelt volna, hogy megkésve 
ugyan, de mégiscsak megszüle-
tett a város tulajdonában lévő 
KOMVaK részvénytársaságról 
szóló több mint 60 oldalas je-
lentés, ami 28 000 euróba  ke-
rült, és 2010-től 2017-ig elemzi 
az ott lezajlott folyamatokat. 
Meglepő módon csupán egy 
12 oldalas, cégvezetés által ké-
szített kivonat került a testület 
elé megtárgyalásra, ugyanakkor 
a város vezetése ezidáig semmi-
féle állásfoglalást nem készített 
a teljes dokumentumhoz. Két-
ségtelen, hogy a benne foglalt 
megállapítások már semmit 
sem enyhítenek a vesztesége-
ken. Hiába konstatálják a cég 
akkori vezetésének sorozatos 
hibáit, az előkészítetlen és túl-
méretezett beruházásokat, az 
érthetetlenül  előnytelen, főként 
beruházói hitelfelvételeket és a 
szinte kizárólagos beszállítóval 
évek hosszú során folytatott 
hatalmas adósságot kialakító 
viszonyt, amit az ellenőrzést 
végző jogász méltán  titulált 
mérgezőnek. Meggyőződésünk, 

hogy egy korábban elvégzett 
mélységi átvilágítás sok száz-
ezer eurót takarított volna meg 
a cégnek és ezáltal a városnak. 
Még időben lelepleződhettek 
volna többek között ezek a 
„toxikus” viszonyok is. Persze 
az ezekre utaló jelek alapján a 
testületnek már évekkel ezelőtt 
közbe kellett volna lépnie, ha 
megfontolja és komolyan veszi 
a hivatal illetékes  szakembere-
inek a véleményeit, sőt erélyes 
figyelmeztetéseit. Sajnos sem 
az előző polgármester  sem a 
testület többsége nem látott 
okot a beavatkozásra, ez pedig 
nagyon sok pénzébe került, és 
fog kerülni a cégnek és ezáltal 
a tulajdonosnak is. Most, hogy 
a hibákat  a Due Dilligence is 
leírja (ami még a cég által ké-
szített rövid publikus kivonat-
ból is kiderül) eljött az ideje 
annak is, hogy a testület régi 
vállalatvezetést védő tagjai 
egyenként felelősséget vállalva 
nyilatkozzanak a tévedésükről, 
annak okairól és az sem lenne 
felesleges ha kijelentenék, hogy 
a céggel nem álltak semmilyen 
érdekviszonyban.

A legutóbbi hírek, köz-
tük a KL rövid beszámolói a 
KOMVaK jó útra térítéséről 
szólnak aminek igazán örülhet 
mindenki. Az is dicséretes, hogy 
a cég vezetése diktálja a tempót 
és sorban hozza a konszoli-
dációt biztosító csomagokat. 
Ezek közül a hitelek bankira 
való átváltásával már az előző 
vezetés is foglalkozott (akkor 
még jóval kisebb tételről volt 
szó). Vitathatatlan, hogy még 
a most elfogadott megoldás is 
előnyösebb, mint a HASS kft.-
val megkötött megegyezés, vi-
szont a lebonyolítás egyes rész-
letei vethetnek fel kérdéseket. A 
város jövője szempontjából  a 
legfontosabb az eddigi bérleti 
szerződés üzemeltetési szerző-
désre való felváltása, ami 2019 
január elsejével lép hatályba 
és 15 évre szól. Ebben nagyon 
ki van hangsúlyozva az a tény, 
hogy felmondhatatlan?! Egyes 
vélemények szerint a város 
mint tulajdonos hátrányos, akár 
kiszolgáltatottnak is tekinthető  
helyzetbe kerül. Szerintünk ez 
még akkor sem engedhető meg, 
hogyha a cég szempontjából 
esetleg bizonytalan gazdasági 
előnyökkel járna. Az előkészítő 
tárgyalások során kértük, hogy 
a hivatal illetékes szakemberei 
a város szempontjából dolgoz-
zák ki a javasolt modellváltás 
előnyeit, hátrányait és kocká-
zatait. Mikor egy ilyen elemzés 
végre megszületett és megjelent 
a tárgyalásra bocsátott anyagok 
között, erre hivatkozva mond-
tuk el a testületi ülés vitájában, 
hogy ezt a fontos döntést nem  
lenne helyes elhamarkodni. Ja-
vasoltuk, hogy az év hátralévő 
részében folyamatosan, a régi 
modellel összevetve, a cég és a 
város jogi és gazdasági felelőse-
inek konstruktív vitájából, eset-
leg további külsős szakembe-

rek segítségével kell egy közös 
megoldásnak megszületnie. Ha 
a novemberi helyhatósági vá-
lasztások során a most alakuló 
vegyesfogat kap támogatást ak-
kor úgyis minden marad a régi-
ben, ha viszont a valódi változá-
sok reményében egy teljesen új 
összetételű testület jönne létre 
akkor az ő megítélésükre kelle-
ne bízni ezt a fontos döntést . 

Sajnos az történt, hogy a 
város vezetése, élen a polgár-
mesterrel nem merte felvállalni  
a saját hivatali szakembereinek 
jól kidolgozott, működtetési 
modellváltáshoz fűzött fenn-
tartásait. Nem tartotta fontos-
nak, hogy a szakvélemény ki-
dolgozói  kifejthessék, esetleg a 
lakosság  szeme és füle hallatára 
vitathassák meg ennek kocká-
zatait. A szakmai vita helyett a 
polgármester kijelentette, hogy 
cég javaslatát támogatja és si-
etett a szavazást letudni. Az is 
nyilvánvaló volt, hogy a testü-
let többsége már előre beígérte 
a támogatást, és a KOMVaK 
vezetése pedig érthető módon 
csupán a cég érdekeit és szem-
pontjait  hangoztatta.

A szerződési modellvál-
tás körüli vita eldöntése nem 
egyszerű, szakmai és jogi hoz-
záértést valamint tapasztalatot 
igényel. Laikusként is el lehet 
viszont gondolkodni néhány a 
város számára előnytelen kö-
vetkezményen, esetleges bukta-
tón amik a szerződés hatályba 
lépése esetén bonyodalmakat 
okozhatnak:

Az eddigi évi 485 000 euró-
nyi bérleti díj (amit a cégnek az 
árképzésben kell érvényesíteni) 
a jelenlegi szerződés szerint sem  
a cég kiszipolyozására és a vá-
ros általi eltékozlására szolgált, 
hanem a bérbe adott vagyon 
felújítására, illetve a vízvagyon-
ra felvett hitelek törlesztésére 
(ISPA 1, ISPA 2). Ezek költség-
vetési  forrásait ezentúl más té-
telek rovására kell keresnünk. 

Az eddigi bérleti díj helyett 
elvégzendő munkák behatáro-
lása az elfogadott új szerződés 
szerint pontatlan, félreérthető, 
sok esetben vitatható és min-
denképpen további egyezte-
téseket  és pontosításokat igé-
nyelnek .

Amennyiben az erre a 
célra szánt évi 485 000 euró 
a működtetőnek nem lesz elég, 
a városnak kell majd a fellépő 
hiányt pótolnia, aminek nincs 
megszabva sem a felső költ-
séghatára  sem a költségvetési 
forrása. 

Az új szerződés szerint  
a városnak kell fedeznie a mű-
ködtető jövőbeni veszteségeit 
is, ami megintcsak potenciális  
költségvetési hiányt generálhat   
sőt a lezáratlan, minisztérium 
által visszakövetelt közel 2 mil-
liós csallóközaranyosi túlárázás 
máris a város nyakába szakad-
hat.

A szerződés nem kezeli a 4 
község közös tulajdonában lévő 
vagyonrészt sem, erre továbbra 

is az eredeti bérleti szerződés 
fog vonatkozni .

A fentiek tisztázása nélkül 
szerintünk nem helyes az új 
szerződést hatályba léptetni.

Továbbra is az a vélemé-
nyünk, hogy a KOMVaK prob-
lémáit nem a bérleti szerződés  
előnytelensége, hanem a régi 
vezetés hibái okozták, ennek 
évek óta egyértelmű jelei vol-
tak, és az elvégzett független el-
lenőrzés ezt alátámasztja. Nem 
állja meg a helyét az a magya-
rázkodás sem, hogy a cégben 
történtekről nem volt a testület-
nek elegendő információja. Egy 
kellő időben módosított alap-
szabály alapján már korábban 
lehetett volna közbelépni, saj-
nos ennek az elfogadását is el-
utasította a testület többsége, és 
a végsőkig kiálltak a most már 
elmarasztalt cégvezetés mellett. 
Lehet bízni a jelenlegi vezetés-
ben, fontos, hogy a KOMVaK  
szolgáltatásai  megbízhatóan 
és hatékonyan működjenek, de 
éppen ezért kell a szerintünk 
elsietve jóváhagyott szerződés-
ben lefektetett, úgy tűnik más-
honnan lekoppintott és nem 
igazán Komáromra  szabott 
működtetési elvet részleteiben 
átgondolni.

A város intézményeként 
működő idősek otthonának 
nyújtott évi 100000 euró tá-
mogatás csupán Komáromban 
létezik, indokoltsága évek óta 
vitatott téma a költségvetés tár-
gyalása során. Ennek ellenére 
az elmúlt időszakban az intéz-
mény vezetőjének kérésére ezt 
közel a kétszeresére emelte meg 
a testület, hiába mutattunk rá 
arra, hogy ez nem helyes meg-
oldás. Többek között azért sem, 
mert ezt a támogatást csak az 
ott lakók kapják, a város többi 
nyugdíjasa ilyenben nem része-
sül. Többször elmondtuk, hogy 
a városnak az otthon állagának 
megőrzése, fejlesztése lenne a 
feladata illetve azoknak a la-
kóknak a segítése, egyéni elbí-
rálás alapján, akik sem maguk 
sem hozzátartozóik révén nem 
képesek fedezni a költségeket. A 
legutóbbi testületi ülésen került 
megvitatásra a város főellenőr-
ének jelentése az intézményről, 
ami tényekkel, számokkal alátá-
masztva tár fel hiányosságokat 
és javasol változtatásokat. Nagy 
meglepetésre a jelen lévők 
többsége, köztük olyan képvise-
lők, akik ezidáig minden alka-
lommal kiemelték a főellenőr 
hozzáértését és precizitását ez-
úttal az általa megfogalmazott, 
szerintünk cáfolhatatlan érve-
ket nem vették tudomásul. A 
véleményünk ebben az esetben 
is az, hogy éppen ez a halogató, 
mentegető magatartás árthat a 
legtöbbet az intézménynek, az 
ott élők és dolgozók helyzetének 
és a város költségvetésének.  

Rajkó Ferenc és Benyó Zoltán 
városi képviselők

Ami a tudósításokból kimarad…

A kellő kiegyensúlyozottság és objektivitás érdekében...
Az írott sajtó világában kevésbé járatos olvasó számára is nyilvánvaló, hogy minden újság a 

grafikai és szerkesztési elv alapján nyeri el végleges, nyomtatott formáját. A szerkesztési elv egyik 
fontos eleme, hogy minden érintett személynek és intézménynek meg kell adni a lehetőséget vé-
leménye, álláspontja kifejtésére. Szerkesztőségünk ezt a múltban és jelenleg is betartja. Ha felkérés 
érkezett bármelyik önkormányzati képviselő részéről, hogy véleményét közzé szeretné tenni la-
punk hasábjain, kérésének eleget tettünk. Ezt az elvet követtük jelen esetben is.

A szerkesztési elv mellett viszont fontos a grafikai elv betartása is. Ez szerkesztőségenként vál-
tozó, viszont minden esetben azt a célt szolgálja, hogy a közlésre szánt információ grafikailag is 
tetszetős és vonzó legyen az olvasó számára. A mai kor embere – tisztelet a kivételnek – eltekint a 
hosszabb lélegzetű írások elolvasásától; a rövid, a leglényegesebb információkat közlő, hangzatos 
címet tartalmazó és fotóval ellátott cikkek jobban felkeltik az olvasók érdeklődését. Szerkesztő-
ségünk is ezt az elvet követi, hiszen így sokkal több információt juttathatunk el olvasóinknak a 
szűkösre szabott lapterjedelemben. Ettől az elvtől most eltekintetünk. A kellő kiegyensúlyozottság 
és objektivitás érdekében...

Czékus Péter főszerkesztő
P.s.. A cenzúra látszatát is kerülendő a cikk csak tipográfiai korrektúrán esett át.



2018. május 23. 3

Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
Ügyvezető igazgató: ifj. Batta György. 

Főszerkesztő: Czékus Péter. Szerkesztőségi titkár: 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

IV. Komálom Gyerkőcfesztivál
Komárom, 2018. május 27.

Zichy-pont 
08.00-12.00 Gyermeknapi véradás a komáromi Forlife Kórház közreműködésével
08.00-18.00 Gödöllői Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmnapok 
 filmalkotások bemutatása
13.00-18.00 „Száguldozási“ lehetőség elektromos kisautókkal

Klapka tér 
13.00-18.00 A Children of Heaven Motoros Egyesület bemutatkozása 
 (motorozási lehetőség gyermekeknek)
13.00-18.00 A Komáromi Szabadidőközpont interaktív foglalkoztató délutánja
13.00-18.00 A PS Tuning - Komárno bemutatkozása 
 (versanyautók kiállítása, találkozás neves autóversenyzőkkel)
16.00-16.30 Családi zumba Viola Klaudiával
13.00-18.00 A „nyitott városháza“ programja (fényképezkedés a polgármesteri 
jelvényekkel, retro számítógépek kiállítása)

Nagyszínpad
10.30 A Celőke Néptáncegyüttes bemutatkozása
11.00 A Komáromi Művészeti Alapiskola zenés-táncos műsora
14.00 A Zsebsün gyermekzenekar koncertje
15.00 Hangoló gyermekkoncert (Paár Julianna koncertje)
16.00 A Dramaťák Színtársulat koncertje
17.00 A Kicsi Hang zenekar koncertje
18.30 Az Estendøn zenekar koncertje

A Tiszti pavilon előtti tér
13.00-18.00 Selfiemat a Paragraf Könyvelő- és Adótanácsadó Iroda, 
 valamint a Raiffeisen Bank támogatásával
10.00-19.00 Péksütemények, perecek, italok, lepények, kávekülönlegességek, 
 gyorsételek, vattacukor árusítása 

A Tiszti pavilon udvara 
10.00 A Bábuci Bábszínház műsora 
11.00 A Kemencés Bábcsoport műsora
14.00 A Csavar Színház (Gál Tamás és Kiss Szilva) előadása Az Asszooony! címmel
16.00 Ringató Süll Kingával
17.00 A Divadlo Jaja műsora
10.00-19.00 A Virgonckodó Játszópark nagyméretű fajátékai
10.00-19.00 A Komárno-Komárom installáció kiszínezése-kifestése 
 (a színeknek és a formáknak csak a fantázia szabhat határt)

A lezárt útszakasz a VMK előtt
13.00-18.00 A mentő-, a tűzoltó-, és a rendőrautó bemutatása
13.00-18.00 A Selye János Egyetem Testnevelés Tanszékének sportdélutánja
13.00-18.00 A VK Spartac UJS röplabdaklub sportdélutánja
15.00 A Spartacus Birkózóklub bemutatkozása
14.00 Rendőrkutyás bemutató a rendőrparancsnokság közreműködésével

Anglia park
13.00-18.00 (egyes programok már 10.00-kor elkezdődnek)
arcfestés
ugrálóvár a Digi TV támogatásával
az Arriva felfújható csúszdája
kézművesek (csuhézás, vesszőfonás, nemezelés, szövés, kőfestés és sok minden más...)
a Paragraf Könyvelő- és Adótanácsadó Iroda kézműves szeglete
a Kismester Kézműves Klub foglalkoztató asztala
Legát István foglalkozása (nádhajócskák készítése)
a Hárompatak zenekar szabadtéri népi táncháza (közreműködnek a Czafrangó 
Sylvia Művészeti Alapiskola növendékei)
talpasíjászat Nagy Imrével
a Szőnyi Lovas Sportegyesület standja
a Rex Állatvédő Egyesület örökbefogadó délutánja
a Máltai Szeretszolgálat „érzékenyítő“ programja
a dél-komáromi Vöröskereszt ifjúsági tagozatának bemutatója 
a Tandem interaktív, önismereti standja
„Régi idők világa“ – vándorló népi játszóház
mesesarok az ÉS?! Színházzal (16:00-kor mesél Füzi Rozi)  
az Arriva Tömegközlekedési Vállalat gyerkőcbuszának bemutatkozása
„A Szigetköz házhoz jön“ – a FUTURA kalanddoboz kitelepülése a komáromi Rotary 
Club támogatásával

A gyerekpark előtti útszakasz
13.00-18.00 A Komáromi Animátorok zenés-sportos foglalkozásai

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Támogatóink: Komárom város önkormányzata, Bethlen Gábor Alap Zrt., 
Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága a Külhoni családok éve c. tematikus év 

kapcsán, Nyitra megye önkormányzata, Kisebbségi Kulturális Alap (Kultminor)

Oktatási intézményünk-
ben áprilisban a tanulás mel-
lett a zenéé volt a főszerep. A 
kezdő hangot és hangulatot 
április 9-én az 5. évfolyam 
tanulói és a gitárjátékban is 
remekelő kilencedikes Pikler 
Mihály adták meg zenés–ver-
ses összeállításukkal. A meg-
nyitó utáni hetekben további 
nyolc különféle program kö-
vette egymást. Először két te-
hetséges fiatal, Misák Bence 
(egykori tanulónk) és Korpás 
Réka A zene eredete címmel 
tartottak egy-egy énekszóval 
s hangszerjátékkal fűszere-
zett előadást.

Április 11- én a költészet 
napjáról is megemlékeztünk: 
a Kicsi Hang látogatott el is-
kolánkba, hogy megzenésített 
versekkel szórakoztassa a ki-
csiket s nagyokat egyaránt. A 
következő héten aztán gyer-
mekeink maguk is részévé 
váltak a zenének és táncnak: 
a napközi otthon tanulói egy 
hangszerbemutatóval egybe-
kötött táncházon vettek részt, 
a tanítási órák közötti szüne-
tekben pedig bárki kedvére 
rophatta, ugyanis az osztályok 
által összeállított „slágerlista” 
dalaitól zengtek a folyosók s az 

udvar. Ám a legnagyobb sikert 
mégis azok a programok arat-
ták, ahol maguk a gyerekek 
voltak az előadók.

Az alsó és felső tagozatos 
osztályokat párosító zenés-
táncos előadás, mely a Népek 
zenéje címet kapta, bebizonyí-
totta, hogy az összmunkáért 
s a kreativitásért valamennyi 
fellépőnek s az őket „rendező” 
pedagógusnak csillagos egyes 
jár. Ugyancsak örömöt és oly-
kor bizony meglepetést okoz-
tak hallgatóságuknak azok a 

tanulók, akik a nagyszünetek-
ben a Gyerekektől gyerekek-
nek nevet viselő 10-15 perces 
zenei blokkok során mutatták 
meg tehetségüket s vívtak ki 
maguknak óriási elismerést. 

A zene hónapjának az áp-
rilis 26-i záróműsor adta meg 
a méltó befejezést, itt ugyanis 
szülők, gyerekek és pedagógu-
sok egyaránt kivették részüket 
a zenélésből, éneklésből. Ismét 
felcsendült a zene hónapjának 
egyik nyitódala, A zene az kell 
című, mely mottójává vált e 

rendezvénynek. Tartalmas, 
hangulatos és élményekkel teli 
hónapot tudhatunk magunk 
mögött, melynek során szá-
mos tanuló s pedagógus bizo-
nyította tehetségét. Köszönet 
az élményért Zalka Juditnak, 
a program fő szervezőjének, 
valamint valamennyi pedagó-
gusunknak, akik részt vettek a 
szervezésben és szórakoztatás-
ban, illetve azon tanulóknak és 
szülőnek, akik szintén hozzá-
járultak a zene hónapjának si-
keréhez.                                 szj

A zene hónapja a Munka Utcai Alapiskolában

A felnőtt és junior 
shinkyokushin karate Eu-
rópa-bajnokságot az idén 
Lengyelországban rendez-
ték  Wroclaw városában. A 
Seishin Karate Club csapata 
már időben útnak indult, 
hogy kipihent legyen a ver-
seny napjára. A mérlegelés is 
zökkenőmentesen zajlott, így 
maradt idő városnézésre, és 
egy jó ebéd elfogyasztására 
is, de csak mértékkel, hogy 
a versenyzők beleférjenek 
súlycsoportjukba.

Az Európa-bajnokságon 
28 ország legjobbjai mérték 
össze tudásukat. A junior kor-
osztályban Cserepes Zoltán 
remek versenyzéssel jutott el 
a döntőig, ahol viszont csak 
a második lett, de így is szép 
eredmény született, hisz meg-
szerezte a klub hatodik Európa 

bajnoki helyezését. Markovics 
Ádám és Jakab Adrienn hősi-
esen küzdöttek, de a dobogó-
ra nem állhattak fel, viszont 
mindketen a legjobb nyolc ver-
senyző közt végeztek. Hupian 
Kristína első mérkőzését 
megnyerte, a másodikban vi-
szont alulmaradt ellenfelével 

szemben, így a legjob nyolc 
versenyző közt végzett.

A bajnokságon minden 
versenyzőnk kiválóan helyt-
állt. Igaz, nem sikerült min-
denkinek a dobogóra állnia, 
viszont nagy dolog már ma-
gában az a tény, hogy kijutot-
tunk az Európa-bajnokságra. 

Mindenkinek köszönjük, aki 
bármilyen módon, anyagilag, 
lelkiekben, szurkolásával segí-
tette a versenyzők felkészülését 
és szereplését. Külön köszönet 
a klubtársaknak!

Markovics János, 
a Szlovák Shinkyokushin 
Karate Szervezet elnöke

Szép sikerek az idei Shinkyokushin Európa bajnokságon

 A harmadik szakaszban 
folytatódik a belváros egyik 
meghatározó épületének 
a felújítása. A Megye utcai 
homlokzatot és kerítést érin-
ti a mostani restaurálás, ok-
tóberig húzódik a felújítási 
munka.

 A megyeháza felújítását 
2015-ben önerőből kezdte el 
az önkormányzat a földszint 
egyik szárnyában - előbb 53 
ezer eurót, egy évvel később 
95 ezer eurót hagyott jóvá a 
képviselő-testület erre a célra. 

Tavaly további 30 ezer eurós 
keretből teljesen befejeződött 
a földszinti rész belső megúju-
lása. Két éve az impozáns épü-
let homlokzatának központi 
részét is eredeti állapotába ál-
lították vissza 70 ezer euróból, 
egy éve pedig a Megye utcára 
néző homlokzat további ré-
szeit tették rendbe 104 ezer 
euróból.

– A munka most az utcára 
néző és az oldalsó résszel foly-
tatódik, és a kerítés is felújí-
tásra kerül, amelynek költsége 

142 ezer euró. Az aprólé-
kos munka októberig tart" 
– mondta el Keszegh Béla al-
polgármester. – Nem csak az 
fontos, hogy fokozatosan fel lesz 
újítva ez az impozáns épített 
örökség, de a teljes épület bér-
be van adva, ki van használva. 
Az épület előtti út a park felől 
tavaly fel lett újítva, de nemso-
kára a járda is új formát kap, 
térkővel kirakva - tette hozzá 
Keszegh Béla.

 A külső felújítás kivite-
lezője most is a Renon Kft., 

amely a tavalyi rekonstrukciót 
is végezte. Mivel műemlékről 
van szó, jelenleg is Csütörtöki 
András restaurátor irányítja a 
munkálatokat.

A komáromi megyeháza 
eredeti formájában az 1798-as 
esztendőben, késő barokk stí-
lusban épült fel. Első átépítésé-
re 1813-ban került sor, amikor 
a klasszicista építészeti stílus 
jellegzetes formái jelentek meg 
rajta. A 19. század '80-as évei-
ben kapta meg mai homlokza-
ti megoldását.                        vh

Folytatódik a megyeháza felújítása
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Apróhirdetés

Újszülöttek
Majer Leonard, Komárom; Kovacsics Liana Viktória, Perbete; 

Vígh Liza, Szőgyén; Erős Léna, Komárom; Biliczky Bianka, Komá-
rom; Hamerlik Endre, Nagykeszi; Grasský Bence, Búcs; Sárközi 
Sabrina, Nagyharcsás; Vígh Lara, Bátorkeszi; Molnár Milan, Szalka; 
Kertész Marcel, Rubány; Krampoťáková Karolína, Marcelháza; Mé-
száros Lilien, Muzsla; Fekete Kornél, Komárom; Csicsó Brian, Bál-
vány; Szűcs Sára, Komárom; Finta Juliana, Komárom; Chalupníková 
Sofia, Komárom; Rigó Vivien, Marcelháza; Horváth Krisztina, Léva; 
Lukůvka, Komárom; Góth Annamária, Marcelháza; Rigó Mirella, 
Nagyharcsás; Adamiková Anikó és Adamiková Anna, Szentpéter; 
Piroska Attila, Hanušovice; Hegedűs Gergő György, Komárom; Ke-
lemen Ryan Roland, Komárom

Házasságot kötöttek
Kiss Ferenc és Beke Mária

Elhunytak
A 81 éves Snítka Miroslav mérnök, Komárom; a 89 éves Vans 

Aurel, Komárom; a 62 éves Danihel Matej, Gúta; az 59 éves Szabó 
Erzsébet, Gúta; a 77 éves Nagy Ferenc, Komárom; a 86 éves Kür-
ti Julianna, Gúta; a 45 éves Mernyo Károly, Gúta; a 76 éves Bodó 
Mária, Komárom; a 92 éves Bódi Klára, Komárom; a 88 éves Tár-
nok András, Dunaradvány; a 67 éves Varga Mária szül. Hortolányi, 
Komárom; a 79 éves Molnár Mária, Szentpéter; a 98 éves Eliašová 
Irena, Komárom; a 81 éves Skuliba Anton, Komárom; az 56 éves 
Rafael Aladár, Komárom; a 84 éves Tóth Edit, Vágfüzes; az 58 éves 
Balla László, Ekecs

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékeztünk május 22-én

VIDA Bélus-ra
halálának 9. évfordulóján.

Emlékét örökké őrző családja.

l REKOM – lakásfelújítás. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Kútfúrás. Tel.: 0948/424 805.
l Eladó 20 áras telek, a Dunától 
300 m-re+faház „Orava“ 22 nm-
es – kollaudált, villanyáram, víz, 
kút, darling, WC, emésztőgödör. 
Csendes helyen Komárom kör-
nyékén (Harcsás) – biztonságos 
helyen. Ár: 29 000 Euró, tel. Kap-
csolat: 0915/343 149. 
l Sírkövek tisztítása, sírfelirat-

ok aranyozása és ezüstözése. Tel.: 
0904/374 273.
l Villanyszerelő. 0908/415 657.
l Zálogház a Ferencesek utca 5. 
szám alatt, a Bella étterem mellett. 
Készpénzért felvásárolunk régisé-
geket, aranyat, ezüstöt, műszaki 
cikkeket. Állandó ügyfeleinknek 
hűségkártyát biztosítunk. Kéré-
sére házhoz megyünk, hétvégén 
is. Nyitvatartás hétköznap. 9.00-
18.00. óráig. Tel.: 0915 389 405.  

A nemrégiben Pozsony-
ban megrendezett egyéni 
országos sznúker biliárd baj-
nokságban, a Komárom szí-
neit egyedül képviselő Köles 
Balázs remek teljesítménnyel 
nyert, megvédve tavalyi baj-
noki címét.

Az idei országos bajnok-
ságba 49 versenyző nevezett 
be. A négy versenynap során 
87 mérkőzés zajlott a biliárd 
asztalokon. Balázsnak, mint 
címvédőnek, első kiemeltként, 
nem kellett selejtezőt játsza-
nia a főtáblára jutáshoz, a ti-
zenhatos döntőben viszont 
már a dobogó legfelső fokáig 
menetelt. A döntő több mint 
két órán át tartott a második 
helyezett Miroslav Šedoval 
szemben, de városunk ver-
senyzője végül simán nyert 5:0 
arányban. A harmadik helyen 
Patrik Sedlák végzett. 

Balázs elárulta, hogy a te-
levízió által sugárzott sznúker 
biliárd tornák nagymenő 
versenyzői közül Sullivan és 
Robertson a kedvencei. To-
vábbá azt is, hogy bár két 
éve ő a bajnok Szlovákiában, 
de ez nem jár együtt azzal, 
hogy automatikusan kijus-

son az Eb-re vagy a vb-re. Az 
is kiderült, hogy egész évben 
versenyszinten egyéniben és 
csapatban is jelemzően főleg  
pool biliárdban versenyez. 16 
éves kora óta, azaz most már 
nyolc éve országos válogatott 
poolban, de menet közben si-
került a másik  játék fajtában, 
a sznúkerben is feljönnie az 
országos élvonalban egészen 
a bajnoki címig. 

Még a junior válogatott 
tagjaként Balázs a Hollandiá-
ban megrendezett pool biliárd 
Európa-bajnokság csapat ver-
senyében az érmes 3. helyen 
zárt, egy évvel később pedig 
tagja volt a világbajnokságon 
9. helyen végzett csapatnak, 
ami eddig a szlovák válogatott 
legjobb eredményének számít. 

Az Európai Biliárd Szö-
vetség az idén jubileumi évet 
ünnepel. Ennek kapcsán júli-
usban nagyszabású Európa-
bajnokságot rendez minden 
korosztály részvételével a hol-
landiai Feldhowenben. Szlo-
vákiát a tavalyi ranglista első 
négy helyezettje, Komárom-
ból  Jaroslav Polách, Köles Ba-
lázs, Pozsonyból pedig Jakub 
Koniar és Lukáš Kováč fogják 

képviselni az Eb-én. Befejezés-
ként Balázst arról kérdeztem, 
hogyan áll jelenleg a tizenhá-
rom országos  csapatbajnoki 
címmel büszkélkedő komáro-
mi klubunk.

„A legutóbbi bajnoki idény-
ben az utolsó bajnoki fordu-
lóban 5:4 arányban vereséget 
szenvedtünk Pozsony csapa-
tától, így csak a második he-
lyen végeztünk. Szinte minden 

évben ez a papírforma, vagy 
mi, vagy Pozsony szerzi meg 
a csapatbajnoki címet az ext-
raligában. A többieknek szinte 
semmi esélyük nincs beleszólni 
ebbe. A komáromi színeket pool 
biliárdban Jaroslav Polách, 
Michal Hajdúch és én képvise-
lem, de a tavalyi év végéig még 
Petrovics Zoltán is a mi csapa-
tunk tagja volt.“

Keresztényi Gábor

Köles Balázs megvédte országos bajnoki címét

Bartalos Anna, a komáromi Munka 
utcai alapiskola másodikos, 8 éves ta-
nulója úszásban  korosztályában már 
olyan eredményekkel dicsekedhet el, 
melyek valóban figyelemre méltóak.

Édesapja döntése volt, hogy nem a mi 
KomKo vagy Delta úszóklubunkra bízza 
gyermekeit, Anna és Gábor úszás okta-
tását, hanem a Dél-Komáromi KUKSE 
klubban edzenek és versenyeznek. Anna 
már az előző évben, a hét évesek kor-
osztályában is figyelemre méltó eredmé-
nyekkel bizonyította tehetségét. A sokkal 
színvonalasabb magyarországi mezőny-
ben, az országos bajnokságban pillangó 
és gyorsúszásban az első, mell és hát-
úszásban a harmadik helyen végzett. Az 
előző két úszásnemben vezeti az országos 
ranglistát, a másik kettőben is obogós he-
lyen állt. 

A nemrégiben lezajlott budapesti 
BVSC kupán, ahol Magyarország klubja-
inak legjobb korosztályos utánpótlás ver-
senyzői vettek részt Bartalos Anna 50 és 
100 méteres mellúszásban, valamint az 50 

és 100 méteres gyorsúszásban aranyérmet 
nyert, az 50 méteres pillangó, és a 100 mé-
teres hátúszásban ezüstérmes lett.  A kor-

csoportos értékelésben a legeredménye-
sebb úszónak kijáró díjat is átvehette. Az 
50 méteres gyorsúszásban korosztályos 
új országos csúcsot állított fel, amit külön 
díjjal jutalmaztak. 

A dél-komáromi klubban edz és ver-
senyez Anna bátyja, a két évvel idősebb 
Gábor is, aki szintén szép eredményeket 
ér el, 50 és 400 méteres gyorson és 100 
méteres mellúszásban már tejesítette 
a szintidőket az országos bajnokságon 
való részvételhez. 

A papa, Bartalos Gábor éveken át 
a komáromi vizipóló csapatnak volt sta-
bil játékosa . A víz így érthetően nem 
véletlenül vált természetes közegévé a 
Bartalos családnak. A dél-komáromi 
úszóklubban kifejtett edzői munkával, és 
a körülményekkel megvannak élégedve. 
A jó családi háttér is biztosítéka annak, 
hogy a két  két úszópalánta reménytelje-
sen fejlődik, így még bizonyára sokat fo-
gunk hallani róluk.

Keresztényi Gábor

Reményteljes komáromi úszópalánta

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk május 23-án 

halálának 25. évfordulóján

LESKO Jánosra.
Emlékét örökké őrző felesége Elvíra, 

lánya Elvírka és fia Janko.

Ifjú életmentők versenye 
A közelmútban megrendezett versenyen a csapatok hét 

állomáshelyen a következő feladatokat teljesítették: tesztek ki-
töltése, praktikus feladatok, tűzvédelem, topográfia, céllövészet 
légpuskából és elsősegélynyújtás. A városi és járási versenyen 
18 alapiskola négytagú csapatai vettek részt, és vendégként még 
egy-egy magyarországi és cseh iskola csapata is. A kerületi dön-
tőbe a legjobb teljesítményt nyújtó első három helyezett harcolta 
ki a bejutást.

Május elején Nyitrán szervezték meg a középiskolá-
sok atlétikai bajnokságának kerületi fordulóját, melyen a 
Selye János Gimnáziumot 26 diák képviselte különböző 
versenyszámokban. A kimerítő nap után végül 11 érem-
mel tértek haza iskolánk diákjai, köztük a legnagyobb 
sikert Pint Lilla (V.N) érte el, aki a 800 m-es távot 2 perc 
30 másodperc alatt teljesítette, amivel nemcsak az első 
helyet szerezte meg, de iskolai rekordot is állított, így ő 
képviselheti iskolánkat az országos döntőben. 

A diákokat Diósi Viktor és Paraska István készítették 
fel. Minden versenyzőnek szívből gratulálunk, Lillának 
pedig sok sikert kívánunk az országos döntőben!

Vajányi Orsolya

Újabb sikerek a kerületi atlétikai bajnokságon
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Egyet fizet, kettőt kap!
Rendeljen reklámot!

035 77 13 488

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


