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Mindenkinek elérhető a mélységi átvilágítás
Ruman
Patrik,
a
KOMVaK igazgatója a város
vezetésével, Stubendek László polgármesterrel, Keszegh
Béla alpolgármesterrel sajtótájékoztatón számolt be
azokról a fejleményekről,
amely a vállalatnál történtek
az elmúlt másfél évben.
Kiemelt téma a vízgazdálkodási vállalatnál készült
mélységi átvilágítás (Due
Dilligance) volt. A vállalat
igazgatója elmondta, hogy
a vizsgálat anyaga teljes terjedelemben elérhetővé vált
mindenkinek, megtalálható a
város honlapján is. A szakmai
anyagban csupán az üzleti
titkok kerültek sötétítésre. A
tájékoztatón összefoglalták az
elmúlt időszak változásait:
Személyi kérdések
l Személycserék az igazgatótanácsban és az ügyvezetői
poszton
l Az ügyvezetői és az igazgatótanács elnöki posztjának
összevonása – a felelősségvállalás letisztázása
l Személycsere a gazdasági
vezető poszton
l A munkaerő racionalizálása
Szemléletváltás a vállalat
irányításában

Keszegh Béla alpolgármester, Stubendek László polgármester és Ruman Patrik, a
KOMVaK igazgatója sajtótájékoztatója
l Átlátható és korrekt bérezés
a vállalat vezetésében
l A gazdasági működés letisztázása – valós kép feltárása
l A kiadások racionalizálása
– Előnytelen szerződések felmondása és a szolgáltatások
újra versenyeztetése
l Mélységi átvilágítás – Due
Dilligance
l Rendőrségi feljelentés a kárt
okozó ügyekben
l Etikai kódex a vállalatnál
A gazdasági működés új
alapokra helyezése
l Működőképes cash-flow, a
tartozások törlesztése időre
l A KOMVaK vagyona felet-

ti veszély elhárítása – korábbi
jelzálog felszámolása
l A korábbi rossz kölcsön átszervezése egy előnyös banki
kamatra, 3,5% => 0.68%, ezzel
a spórolás 775 197 EUR
A partneri viszonyok átszervezése
l Az együttműködések átszervezése a falvakkal – előnytelen bérleti- helyett működési
szerződések
l Egy új és hatékony kapcsolat a várossal, működési szerződés kidolgozása
l Aktív együttműködés az
önkormányzat képviselőivel és
a városi hivatallal

A komáromi lakosok előtérbe helyezése
l Jelentős összeg visszaforgatása a komáromi vízvagyonba
– bérlet helyett fejlesztések 485
000 EUR
l A lakosokat érintő szolgáltatások javítása, aktív kommunikáció és tájékoztatás
l Társadalmi
szerepvállalás
–versenyek támogatása az iskolákban, párakapu, vízadagolók
l Esőelnyelők fokozott tisztítása, aktív szerepvállalás az
oktatási intézményeknél felmerülő javítási munkákban
l Új honlap www.komvak.sk

November 10-én lesznek a választások
Idén ősszel kerül sor az önkormányzati választásokra.
A képviselő-testület létszáma nem változott, így a következő négy évben is 25-en vitatják meg a várost érintő döntéseket.
November 10-én, szombaton reggel héttől este tíz óráig
adhatják le a lakosok a szavazataikat az idei önkormányzati
választásokon. A helyi önkormányzati szervekbe való választásokra helység azon lakosai jogosultak, akik a helységben
állandó lakhellyel rendelkeznek és legkésőbb a választások
napján betöltötték a 18. életévüket.
Képviselő-jelöltként indulhat minden 18. életévét betöltött állandó lakhellyel rendelkező komáromi lakos, a polgármester jelöltek esetében 25 éves a korhatár. A független jelöltek esetében 500 támogató aláírás az indulás feltétele.
A képviselő-testület a legutóbbi ülésén döntött arról,
hogy nem változik sem a testület létszáma, sem a körzetek
száma. Így novemberben újra 25 képviselőt választ Komárom lakossága, amelyből egy Őrsújfalut, további 12-12 pedig
két körzetben a város két részét és a külterületeket képviseli,
úgy mint az elmúlt években.

Világcsúccsal nyert aranyat
Botek Ádám

Egységes csapattal mérettetik meg magukat

Bemutatkozott az a 15 fős
csapat, amely Héder Ágnes
polgármester-jelölt vezetésével méretteti meg magát az
idei novemberi önkormányzati választásokon. A Híd
párt listáján orvosok, közgazdászok, világbajnok spor-

tolók, pedagógusok is helyet
kaptak.
Ahogy az a bemutatkozó
sajtótájékoztatón elhangzott,
minden jelölt bizonyított már
a saját területén, így bizton
számíthatnak rájuk a választók. A 15 jelöltből ketten a Híd

párt, ketten pedig a Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség tagjai. A többiek pártonkívüli, független jelöltek. Héder
Ágnes
polgármester-jelölt
tagja volt annak a maroknyi
csapatnak, amely Komáromot egyetemi várossá tette.

Tizenegy évig a Selye János
Egyetem könyvtárának igazgatónőjeként dolgozott, s ez a
tősgyökeres komáromi hölgy
jelenleg problémamegoldással
és konfliktuskezeléssel foglalkozik, amit polgármesterként
a város vezetésében is kamatoztatni tudna. Szavai szerint
céljuk Komárom átlátható és
kiszámítható vezetése, ahol a
bizottságok döntéseit komolya veszik, a polgárok pedig
egyenlő bánásmódba részesülnek.
– Nem problémákat látunk, hanem megoldásra váró
feladatokat. A részletes választási program kidolgozása folyamatban van, arról egy későbbi
sajtótájékoztatón számolunk
be. Nyitottak vagyunk bárki
felé, aki Komáromért szeretne
tenni, jelenleg is folytatunk még
tárgyalásokat. Azonban nem a
mennyiségre, hanem a minő-

A világbajnokságon résztvevő komáromi versenyzők

A plovdivi kajak-kenu U23-as világbajnokságon szép sikereket értek el
a komáromi sportolók. A
négyesfogat, amelynek egy
tagja és az edzője is komáromi, 500 méteren fantasztikus
eredménnyel lett világbajnok.
A többi komáromi sportoló
is szép eredményeket ért el.
Komárom város vezetése
(Folytatás a 2. oldalon) csütörtökön a sportolókat és

edzőket fogadta. Az élménybeszámolón és a gratuláción
kívül a sportolók átvehették
azt a pénzjutalmat is, amit a
kiemelkedő eredményekért ad
a város.
A találkozón Stubendek
László polgármester a sportolók világra szóló sikereit
méltatta, amely viszi a város jó
hírnevét. Hangsúlyozta, hogy a
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Selye János Gimnázium egy éve

Búcsúztassuk együtt a nyarat zenével,
tánccal és finom falatokkal!
A Dunamente turisztikai szervezet szeretettel vár minden
kedves érdeklődőt augusztus 29-én, szerdán a Holt-Vág partján,
ahol kistermelői és kézműves piac valamint tartalmas kísérő
programok várja a kicsiket és nagyokat.
Reggel kilenc órától délután négy óráig hazai termelők
és kézművesek portékái között válogathatnak a résztvevők. A
megvásárolt termékeket lehetőség lesz akár helyben elfogyasztani, hiszen a helyszín kiválóan alkalmas piknikezésre is – ezért
ajánlatos saját pokrócot hozni. Kísérő programok délelőtt tíz
órától: népzene és néptánc oktatás, kézműves foglalkozások,
arcfestés, A rózsa misztériuma - Káli Betty illatos, kényeztető
programja. Gyere ki a szabadba, tölts tele a kosarad, heverdj le
egy pokrócra és élvezd ki az az utolsó napsütötte nyári napok
egyikét! Kedvezőtlen időjárás esetén a programváltozás jogát
fenntartjuk!

Világcsúccsal nyert aranyat
Botek Ádám
klub és a város összefogásának
köszönhetően az evezősök jó
körülmények között edzhetnek és színvonalas versenyeket
szervezhetnek. Ennek jó példája volt a nyár eleji 60. Komáromi nagydíj, amely több
országból számos neves sportolót vonzott városunkba.
A
beszélgetés
során
Keszegh Béla alpolgármester
az utánpótlás hangsúlyos nevelésére hívta fel a figyelmet,
amely folyamatos, ennek jó
példája Botek Ádám sikere is.
Nem csupán az élsport, de a fiatalokról és a nehezebb sorsúakról való gondolkodás is jelen
van, amivel példát mutatnak.
A szlovákiai csapat komáromi résztvevői a plovdivi
U23-as
világbajnokságon:
Botek Ádám, 21 éves, edző
Likér Péter. K1 1000m – 9. hely,
K4 500m – 1. hely. Petrušová
Mariana, 18 éves, edző Likér
Péter. K1 1000m – 5. hely, K1
500m - 16. hely. Koczkás Dávid, 18 éves, edzők Koczkás
Oliver, Tóth Árpád. C1 1000m
5. hely, C4 500m – 6. hely. Zilizi Richard, 18 éves, edzők
Koczkás Oliver, Tóth Árpád
C2 1000m – 18. hely, C4 500m
- 6. hely.
A komáromi kajakklub
története még az '50-es évekbe
nyúlik vissza, a vizes sportokat
ekkor kezdték szervezett keretek között művelni. Az első
országos sikerek a '60-as években érkeztek, 1974-ben Halmo

Béla már a világbajnokságon
képviselte Komáromot. Szabó
Attila 1987-ben világbajnoki
ezüstöt és bronzot nyert Komáromnak, két évvel később
pedig világbajnok lett. A város kajakosai az 1988-as söuli
olimpia óta minden nyári játékon jelen voltak, Athénban
bronzot, Pekingben pedig
ezüstöt nyert a négyes, aminek
minden tagja komáromi kajakos volt. A legeredményesebbek közt volt a tízszeres világbajnok Erik Vlcek, aki minden
idők egyik legeredményesebb
kajakosa, Tarr György, Bača
Juraj és a Riszdorfer testvérek.
A kajakklubon belül jelenleg közel 70 gyerekkel foglalkoznak, többségük versenyekre jár. Bár a kajakosok zöme a
fiatalabb korosztályt képviseli,
a klubon belül a 8 évestől a 75
évesig edzenek, 7 képzett mester felügyeletével. 4 komáromi
kajakos jelen lesz a nemsokára
megrendeződő felnőtt kajakos
világbajnokságon Portugáliában, Montemor O Velhoban
Augusztus 23-26 között.
A klubon belül továbbra is
fut a Bača Juraj, korábbi világbajnok kajakos által felkarolt
program. Az ifjúságfalvai gyermekotthonból 15 fiatal jár hetente négyszer edzeni Komáromba. A program keretében
nemcsak az utazás költségeit,
de a felszerelést is biztosítják a
nehéz sorsú gyerekeknek.
vh
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is nagyon sok tanulónk állt rajt- szágos döntőbe. A Dobré slovo
hoz, az életkoruknak megfelelő – Jó szó szavalóversenyen tanulóink 1. és 2. díjat szereztek az
kategóriájában.
A humán irányú tantárgyak országos döntőben. Az idegen
vonalán szavalóink közül öten nyelvi olimpiákon angol nyelvis dobogós helyen végeztek a ből kerületi 3., német nyelvből
Tompa Mihály szavalóverseny kerületi 2. és 3. helyezéseket
országos döntőjén, ahol egy 1., gyűjtöttek, míg spanyol nyelvből
két 2. és két 3. helyet szereztek. a kerületi 1. hely után az orszáIskolánk 560 tanulója a tan- Hasonló siker született a Szép gos döntőn is 1. helyezést ért el
év folyamán számtalan tantárgyi magyar beszéd versenyben, egy tanulónk.
A reál jellegű tantárgyak
és sportversenyen ért el kiemel- ahol az országos döntőben két
kedően szép eredményeket az 2. helyet szereztek diákjaink. Az versenyeiben diákjaink hagyoelmúlt tanévben is. Sportolóink Implom József helyesírási ver- mányosan jól szerepelnek. Maközül országos döntőben sze- seny országos döntőjében szin- tematikából az olimpia kerületi
repelt fiú röplabdacsapatunk, tén az 1., és 3. helyen végeztek fordulójában, 3 kategóriában két
amely a kerületi 1. helyezés diákjaink, amit a kárpát-meden- 1. helyet, valamint egy-egy 2. és
után az országos bajnokságon cei döntőben 3. és 5. helyezések 3. helyet is szereztek diákjaink.
is majdnem dobogóra állhatott, követtek. A szlovák nyelvi ver- A legmagasabb kategória versevégül a 4. helyet megszerezve. A senyek között az Ismerd meg a nyében kiváló kerületi eredmélányok kosárlabdában a kerületi szlovák nyelvet verseny kerületi nyeik alapján ketten jutottak el
bajnokságon az 1., az országoson döntőjéről ezüstsávos minősí- az országos döntőbe, ahol egyipedig a 8. helyen végeztek. Asz- téssel érkezett haza egy tanu- kük eredményes megoldó lett.
taliteniszező lányaink a járási lónk. Igazi büszkeséggel tölt el Nyolcévfolyamos „kisgimiseink”
győzelem után a kerületi fordu- mindannyiunkat, hogy egy di- az alapiskolások 9. évfolyamának
lóból is dobogós, 3. helyezéssel ákunk a szlovák tanítási nyelvű kategóriájában is az 1. helyen
tértek haza. Egyéni atlétáink a iskolák diákjait megelőzve 1. végeztek a kerületi fordulóban,
kerületi döntőkben 12 dobogós helyen végzett a Hviezdoslavov majd ezt követően egy tanulónk
helyet szereztek. A nem hivata- Kubín szavalóverseny kerüle- a Pitagorasz verseny pozsonyi
los versenyek sorából kiemelke- ti fordulójában, így első olyan országos döntőjén is képviselte
dik a Komárom-Komárno futó- tanuló volt, aki magyar tanítási iskolánkat.
verseny, ahol ebben a tanévben nyelvű iskolából jutott el az orFizikából négy kerületi 1.
hely született - tehát az összes
kategória versenyét a mi diákjaink nyerték! Az A kategória
országos döntőben szereplő
négy tanulónk is méltó módon
helytállt: hárman lettek a döntő
eredményes megoldói. Az informatika területén is kiemelkedő
eredmények születtek az iBobor,
Infoprog és Zenit informatikai
versenyek különböző szintű fordulóiban.
A Selye János Gimnázium
a 2017/2018-es tanévben is tovább ápolta magyarság iránti
hűségre, a másság tiszteletére
és a nagyfokú tudásra épülő
hagyományokat, és ez a tanév
is több jelentős eredménnyel
gazdagította iskolánk krónikáját.

A szeszélyes időjárás ellenére is,
nagy volt a VI. Nemzetközi Duna-Nap
látogatottsága

A felsoroltakon kívül már
nem maradt idő és hely a sportolók további járási és kerületi
sikereinek, sem pedig az egyéb
nem hivatalos tantárgyi versenyek győzteseinek méltatására,

pedig ezeken a további versenyeken legalább még egyszer ennyi
szép eredmény és siker született,
mint a fentebb felsoroltak. Ismerve tanulóink tehetségét és
iskolánk tanárainak munkáját,
őszintén bízom benne, hogy ez
a folyamat a következő években
is hasonlóan folytatódik majd.
Büszkén vettük tudomásul, hogy
az elmúlt tanév tanulmányi
versenyeinek kiértékelésekor a
nyitrai kerület 97 középiskolája
között gimnáziumunk az 1. helyen végzett, a sportversenyekben pedig 2. helyen végeztünk.
A sikerekért természetesen
köszönet illeti a diákokat, a felkészítő tanárokat, de ugyanakkor a szülőket is, akik évről évre
sok tanulót íratnak be hozzánk.
Az iskolánk mellett működő Király püspök Alapítványnak köszönhetően az elmúlt
tanévben is számos tanulónk
részesült tanulmányi ösztöndíjban. Az év egyik kiemelkedően
fontos eseményeként a megyei
közgyűlés megszavazta iskolánk
számára az épület felújításához
szükséges 1,8 millió euró értékű
támogatást, így remélhetően néhány éven belül megvalósulhat
az épület teljes rekonstrukciója.
A gimnáziumban folyó
mindennapi sokrétű szakmai
munka feltételeinek biztosításában nagy segítségemre vannak
az igazgatóhelyettesek: Dr. Édes
Erzsébet és Fonód Tibor. Nekik
köszönhetően sikerült elérni,
hogy iskolánkon zökkenőmentesen zajlik az oktatási folyamat
minden része, illetve a régebbi
papír alapú ügyintézés helyett
egyre nagyobb mértékben használjuk ki az elektronikus rendszerek nyújtotta lehetőségeket.
Andruskó Imre, igazgató

Egységes csapattal
mérettetik meg magukat
(Befejezés az 1. oldalról)

Gyöngyszemünkre, a Duna-folyam értékeire-szépségeire, egyben óvására- védelmére és szeretetére népszerű
hagyományos
rendezvény
hívja fel a komáromiak és
régiónk lakosságának figyelmét.
Idei rendezvényen, az 1-es
Nagy-Duna rakparton a záporokkal tarkított időjárás ellenére megközelítőleg ezer személy látogatott ki a komáromi
immár hatodik Nemzetközi
Duna-Napra. A részvevőkre
színes és szinte minden korcsoportot megszólító programokkal, szórakozás-lehetőségekkel tűzdelt rendezvény várt,
melynek főszervezője már hagyományosan a HÍD Polgári
Párt városi Klubja volt.
A népszerű rendezvény
idén is családias jelleget öltött,
a közeledést, a kapcsolatteremtést szorgalmazta. A Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat

jóvoltából ezúttal is ingyenes
séta hajózás várta a résztvevőket. A szervezők érdekes
és változatos programokkal,
amelybe az elektromos autózástól, az arcfestésen, kreatív
foglalkozásokon, érdekes hagyományos fából készült játékokon keresztül belefért a
solymászok által biztosított állatsimogatás is. A zenés-dalos
hangulattal is, ahogy az egész
rendezvénnyel igyekeztek a
résztvevők figyelmét a Duna
folyamra irányítani. Felvillantani e pótolhatatlan természeti
kincsünk szépségeit, bemutatni ökológiai és gazdasági
fontosságát, és a legfontosabbat, hogy szeressük és védjük
közös Dunánkat, legalább a
minket érintő szakaszon.
A rendezvény védnöke
idén is Bastrnák Tibor, a HÍD
Polgári párt Parlamenti Klubjának vezetője volt.
ml

ségre törekszünk – hangsúlyozta a polgármester-jelölt.
Az egyes körzet képviselőjelöltje Molnár Marian,
aki szívügyének tekinti az
őrsújfalui városrész fellendítését. A kettes körzet jelöltjei:
Weszelovszky Gábor, a városi hivatal oktatásügyi főosztályának egykori vezetője, a
komáromi kosárlabda csapat
vezetőségi tagja. Fördös Zsolt
közgazdász, egy jelentős mezőgazdasági cégcsoport menedzsere. Batta György újságíró
a Komáromi Lapokat kiadó és
a városi televíziót működtető
vállalat igazgatója. Andruskó
Imre, Szlovákia legeredményesebb magyar nyelvű középiskolája, a Selye János
Gimnázium igazgatója, a jelenlegi képviselő-testület tagja.
Konštantín Glič építészmérnök, a komáromi vízilabda
klub alapító tagja. A hármas
körzet jelöltjei: Sebő Zsolt 28

évig szülész-nőgyógyászként
dolgozott a komáromi kórházban. Két cikluson át képviselőként is tevékenykedett, jelenleg
az egészségügyi minisztérium
külső munkatársa. Jágerský
Erzsébet közgazdász, a Szociális Biztosító komáromi részlegének egykori vezetője. Demin
Viktor világbajnok kajakos,
közgazdász, aki 2013-ban elnyerte az Év Sportolója címet.
Horecká Márta mentálisan
sérült felnőttekkel foglalkozik. Fonód Tibor pedagógus a
Selye János Gimnázium igazgató-helyettese. Héder Ágnes
nyelvész, pedagógus, a Selye
János Egyetem könyvtárának
egykori igazgatónője. Szolgálati útjuk miatt nem vehettek
részt a sajtótájékoztatón: Cúth
Csaba nyelvész, jogász, Szeles
Anikó, vállalkozó, és Dubány
Imre villamosmérnök, a Szlovák Gázművek nyitrai központjának volt menedzsere.
-bu-
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Folyamatosan tisztítják a lefolyókat
A vízgazdálkodási vállalat folyamatosan tisztítja
a esőelnyelő lefolyókat a városban. A heves esőzés után
a lakosok jelzéseit is várják,
hol halmozódott fel újra a
hordalék.
A komáromi vízgazdálkodási vállalat – KOMVaK folyamatosan takarítja az esőelnyelő lefolyókat. Több mint 2500
lefolyóról kell gondoskodniuk,
amelyek folyamatosan újra eltömítődnek. A takarításuk korábban el volt hanyagolva, így
a karbantartás is több időt vesz
igénybe.
Ugyancsak gondot jelentenek olyan területek, amelyek
nem a városhoz tartoznak,
így az ottani lefolyókat sem a
KOMVaK tisztítja, heves esőzéskor viszont ezek okozzák a
legtöbb gondot.
Erre jó példa a főbb útszakaszok
(Pozsonyi
út,
Megyercsi utca, Rákóczi utca),
vagy a Billa áruház melletti
parkoló, amely magánkézben
van, így a takarítást is a tulajdonosnak kell elvégezni. A város több esetben szólította fel a
terület tulajdonosát, de az út-

Csak ilyenkor, amikor egy
ereje teljében lévő, lelkes és
felelősségteljes személyt ragad
ki közülünk a halál, döbbenünk rá: senki sem születik
véletlenül, mindenki feladattal
érkezik a világra. Az MKP komáromi titkára, Hutter Mária
mindössze 55 évesen fejezte
be életét, s annak csaknem
felét felvidéki magyar nemzeti közösségünk szolgálatában
töltötte. Szervezte a Magyar Közösség Pártja rendezvényeit, vezette a komáromi irodát, és nem csak városunkban,
gyakran más településeken is hozzájárult munkájával a sikeres működéshez: életének értelme a mindnyájunk érdekében végzett munka volt. Senki sem gondolta, hogy egyik
pillanatról a másikra már csak az emléke marad velünk...
Szeretteinek őszinte részvétünket fejezzük ki, mindnyájunknak pedig méltó utódot kívánunk a titkári poszton.
A Szerkesztőség

Komvak – másképp
kezelő vállalattal is folyamatos
az egyeztetés.
– A KOMVaK idén kiemelt
figyelmet szentel az esőelnyelők
tisztítására, folyamatosan dolgozunk ezen. A nagyobb viharok esetén a levelek és ágak hirtelen felhalmozódása is gondot
jelent – mondta el a részleteket
Ruman Patrik a vízgazdálko-

dási vállalat igazgatója.
– Ezért kérjük a lakosok
segítségét is, hogy jobban figyeljenek oda, mi kerül a lefolyóba. Várjuk a jelzéseiket, hol
vannak eltömített esőelnyelők
és tisztítani fogjuk azokat. A
hatékony együttműködés a lakosokkal lehet a megoldás arra,
hogy egy ilyen hirtelen lezúduló

eső ne okozzon nagyobb károkat – fejtette ki Ruman Patrik
igazgató.
A bejelentéseket várják a
vállalat elérhetőségein, ami
megújult honlapjukon (www.
komvak.sk) megtalálható, tel.
számon 035/77 22 277 vagy a
035/32 14 161.
vh

Két éves az újjászületett Tatra mozi

vonalas hang- és képtechnika, 3D filmek, 160 kényelmes
szék, kedves kiszolgálás és
akár online jegyvásárlás várja
a közönséget. A számok magukért beszélnek, az elmúlt két
év alatt 120 ezer alkalommal
váltottak jegyet, sokan közülük törzsvendégek. Legutóbbi
látogatottsági rekordjuk most
júliusban volt, a havi nézőszám
meghaladta a 7340 vendéget.
Ryšavý Boldizsár elmondta, hogy a születésnapon ajándékokkal várták a vendégeiket,
de egy új filmvászonnal is kedveskedtek, amely még magasabb színvonalon adja vissza a
filmélményt.
A mozi rendszeresen helyet ad helyi készítésű filmeknek is, de az amatőr filmesek
fesztiválját és más előadásokat
is itt szervezték.
vh

kapta bérbe a várostól a mozi
Pályázati pénzek és saját
épületét. A szimbolikus bérleti tőke bevonása után az ország
összeg mellett rengeteg volt a egyik legmodernebb mozija
tennivaló, hiszen az épület ál- lett a Tatra mozi, ahol színlaga nagyon leromlott, a mozi
felszerelése pedig már régen
Komárom város értesíti a polgárokat,
nem felelt meg a kor követelhogy minden héten
ményeinek, így jelentős befek- kedden 7 és 8 óra között burkolattisztítást végeznek a Duna
tetésre volt szükség.
rakpart – Csillag utca – Eötvös utca közti szakaszon,
kedden 8 és 9 óra között burkolattisztítást végeznek az Eötvös utca egyirányú szakaszának jobb oldalán, a Fürdő utcától
Pótfelvételi a zeneiskolában!
a Lúdpiac térig,
A Komáromi Művészeti Alapiskola igazgatósága
szerdán 7 és 8 óra között burkolattisztítást végeznek az Eötértesíti az érdeklődőket, hogy a 2018/19-es tanévre
vös utca egyirányú szakaszának bal oldalán, az Ispotály utcától a Štúr utcáig, a Menház után.
pótfelvételit hirdet zene-, tánc- és képzőművészet szakKérjük Önöket, hogy a megadott időpontokban tegyék
ra, amelyre 2018. szeptember 4. és 13. között kerül sor
szabaddá
a parkolóhelyeket, s vegyék figyelembe a kihelyenaponta 14-től 17.30-ig az intézmény Nyár utca 12-es
zett „Megállni tilos“ táblát és annak kiegészítő táblájának
szám alati épületében. Mindenkit szeretettel várunk !
rendelkezéseit.

Két évvel ezelőtt, augusztus 16-án indult újra a komáromi mozi. Az elhanyagolt
épületet egy helyi vállalkozó
varázsolt újjá, így lett a széles
régió egyik legszínvonalasabb filmszínháza.
Egy kisebb szünet után
Ryšavý Boldizsár vállalkozó

Hutter Mária halálára

A Komáromi Lapok június 20-án megjelent 12.
számában, annak webes változatában, az ott előugró
reklámokban és a komáromi
médiafelületek nagy részében olvasható az a cikk (szerzője nincs feltüntetve) ami a
cég jó útra tereléséről szól.
A városi lap 10. számában
Rajkó képviselőtársammal közösen megjelentett és aláírt véleményünkben többek között
ezzel a céggel is foglalkoztunk,
és hangsúlyoztuk, hogy a múlt
feltárása mellett elengedhetetlen, hogy a jelenlegi konszolidációs intézkedések a hivatal
illetékes dolgozóinak szakmai,
jogi véleményezése és az esetleges nézetkülönbségek tisztázása után kaphassanak csak
támogatást.
Megértem, hogy a város
és a cég vezetésének közös
szándéka a lakosok megnyugtatása, ugyanakkor nem tartom helyesnek, hogy mindezt egyoldalú és pontatlan,
propagandaízű információkkal szeretnék biztosítani.
A hangzatos címmel ellentétben az a véleményem, hogy
a közel félmillió, pontosabban
485 ezer euróból (amit a mellékelt táblázat részletez) csupán
az utolsó 3 tétel tekinthető beruházásnak, ami 181 ezer eurót jelent, míg a többi 304 ezer
javítási és üzemeltetési költség,
amit a több mint 4 millóra
tervezett víz és csatornadíj bevételekből kell fedezni. Az esőelnyelők a törvény értelmében
nem részei a vizesvagyonnak,
mostanáig a feltüntett 100 ezer
eurós tétel tizedéért a város
kommunális osztálya végezte
a tisztításukat. A rendszeres
karbantartásuk kétségtelenül
nagyon fontos dolog, de mivel
a városnak tudomásom szerint nincs külön szennyvíz és
esővíz hálózata, csupán az elnyelők tisztítása egy esetleges

felhőszakadás esetén a gondot
nem oldja meg. Természetesen
nagyon remélem és mindenkinek kívánom, hogy a jövőben kerüljenek el bennünket
ezek a természeti csapások. A
cikk utolsó mondatához, miszerint tavaly a város költségvetéséből 330 ezer euróért volt
vízvezeték felújítva, tudomásom szerint kapacitáshiányra
hivatkozva nem volt köze a
Komvaknak, pedig az érvényben lévő szerződés alapján a
bérleti díj fejében akár meg is
tehette volna.
Sajnos csak utólag értesültem arról a sajtótájékoztatóról,
amit a város és a Komvak vezetése a Due dilligence néven
ismert átvilágításról tartott.
A már említett 10. számban
megjelent terjedelmes cikkben
már leírtuk ezzel kapcsolatos
észrevételeinket. A független
szakértők által elvégzett átvilágításból kiderül, hogy a rossz
gazdálkodás miatt jelentős és
elkerülhető károk keletkeztek,
feltételezhető, hogy valakik
nem megérdemelt haszonhoz
jutottak és mindehhez a konkrét figyelmeztetések ellenére
közéleti szereplők biztosítottak
támogatást. Kiváncsi vagyok
arra, mi lesz annak a testületi határozatnak a sorsa, ami
a város vezetésétől a konkrét
felelősségrevonás mérlegelését
várja. Arra pedig még inkább,
hogy azok a képviselők, akik
a céget csődközelbe juttató
vezetőket a végsőkig mentegették, akik megakadályozták,
hogy egy időben végrehajtott
alapszabály-módosítással
a
felhalmozott veszteségek nagy
részét a cég és így a város elkerülje, hogyan fogják ezt a
választóknak megindokolni. A
sajtótájékoztatón sugallt: „ami
történt, megtörtént, most már
minden rendben lesz” felfogással nem tudok egyetérteni.
Benyó Zoltán
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Osztályozzuk a hulladékot!

Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja, hogy a háztartási
hulladék öszetevőinek (papír, műanyag palackok, üveg, kerti
hulladék) szelektív gyűjtése a családi házas övezetekben a következő időpontokban folytatódik:
2018 augusztus 27. – augusztus 31. között
(FIGYELEM! Csak a kerti hulladékot rakja ki!)
2018 szeptember 10. – szeptember 14. között
(papír, műanyag palackok, üveg, kerti hulladék)
2018 szeptember 24. – szeptember 28. között
(FIGYELEM! Csak a kerti hulladékot rakja ki!)
2018 október 08. – október 12. között
(papír, műanyag palackok, üveg, kerti hulladék)
2018 október 22. – október 26. között
(FIGYELEM! Csak a kerti hulladékot rakja ki!)
A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a megadott időszakokban a hét azon megszokott napján tegyék ki házuk elé,
amelyik napon a hulladékszállító járművek az Önök utcájából
elszállítják a hulladékot. A gyűjtőedények tartalmát ill. az osztályozott hulladékkal telt zsákokat a Clean City Kft. más-más járművei szállítják el. A zsákokat a megadott időpontoktól eltérő
időpontokban közterületre kihelyezni tilos!
Fontos tudnivalók: Háztartásonként maximum 4 + 1 zsák
igényelhető havonta (a kihelyezett zsákok mennyiségétől függően). Komárom Város 2016/9-es számú általános érvényű
rendelete alapján a kerti hulladékot elsődlegesen komposztálni
kell a kerti hulladék keletkezésének helyszinén! A komposztált
kerti hulladék kiválóan alkalmas a pázsit és a kert talajminőségének javítására. A háztartási hulladék szelektált összetevői térítésmentesen leadhatók a Harcsási úton üzemelő gyűjtőudvarban is (nyitvatartási időpontok: keddtől péntekig 10.00-18.00,
szombaton 8.00-12.00, hétfőn és vasárnap zárva)
Információk: Komáromi Városi Hivatal, Városüzemeltetési
osztály, tel.: 035/28 51 362. A szállítási időpontok megtalálhatók
a város honlapján is (www.komarno.sk).

Köszönet a gondoskodásért!

Ezúton is szeretném kifejezni őszinte köszönetemet
MUDr. Gulyás Gabriellának és a Munka utcában található
FOVEA szemészeti klinika dolgozóinak az odadaó és gondos
ápolásért.
Tisztelettel: Fülöp István

Újszülöttek

Kalocsányi Dániel, Komárom; Szeif Hanna Erika, Komárom;
Takács Márk, Gúta; Káplócka Sofia, Imely; Sáték Márk, Komárom;
Magyarics Márton, Gúta; Nágel Kristóf, Párkány; Tomič Goran, Komárom; Kiszely Noel, Zalaba; Mikus Mátyás, Szőgyén; Biskupič Kevin,
Kava; Hencz Marko, Komárom; Zsitnyan Aurél Zoltán, Komárom; Török Enikő, Bátorkeszi; Jacob Leonardo Roberto, Gúta; Csóka Marcela,
Marcelháza; Izsák Marcell, Komárom; Nagy Markó, Gúta; Marenčíková
Marianna, Érsekújvár; Holec Mia, Szentpéter; Várady Tibor, Bátorkeszi;
Szenczi Roland, Madar; Nagy Ádám, Szímő; Csicsó Alexander, Madar;
Jakab Máté Zsolt, Keszegfalva; Rigó Bella Szofia, Komárom; Mikolai
Zoé, Bős; Ruben Benjamin, Komárom; Kovács Péter, Komárom; Chren
Olivér, Marcelháza; Mácsodi Nathaniel, Komárom; Pál Zoé, Gúta;
Števár Timon, Özdöge; Urbán Nikolas, Érsekújvár; Prónik Alex, Komárom; Tóth Filip, Érsekújvár; Vas Pál, Ógyalla; Dudáš Zoé, Pat; Szelčáni
Sebastián, Gúta; Varga Norbert, Érsekújvár; Mészáros László, Komárom

Házasságot kötöttek

Bodzás Timotej és Mazanová Miriam; Chrén Ladislav és Szegi
Silvia; Kovács Ferenc és Šebőková Lorieta; Atkáry József mérnök és
Házi Katalin; Halász Tamás és Csölle Erika; Nestler Törg és Rigó Éva

Elhunytak

A 78 éves Szabó Ferenc, Madar; a 87 éves Fehér Mihály, Komárom;
a 64 éves Botka Milan, Komárom; a 82 éves Holišová Alžbeta, Komárom; a 73 éves Gál Otília; a 80 éves Lohner Róbert, Komárom; a 67
éves Vörös László mérnök, Gúta; az 51 éves Gyűrősi Lajos, Megyercs;
a 70 éves Škuliba Milan, Komárom; a 88 éves Szabó Mária, Gúta; az
58 éves Rafael Rudolf, Keszegfalva; a 92 éves Puskelová Zuzana, Ifjúságfalva; a 76 éves Bartek Vilmos, Komárom; a 86 éves Varga László,
Gúta; a 83 éves Špacírová Irena, Komárom; a 76 éves Barczi Mária,
Bátorkeszi; a 74 éves id. Kelko László, Szentpéter; a 81 éves Šišolinová
Oľga, Komárom; a 67 éves Cserge László, Ógyalla; a 80 éves Csóka László, Csallóközaranyos; a 75 éves Božik Imrich mérnök, Komárom; az 55
éves Hutter Mária, Komárom; a 83 éves Kele Géza, Dunamocs; a 74
éves Bathó Irén, Búcs; a 72 éves Emmer Erzsébet, Komárom; a 78 éves
Polovicz Ilona, Marcelháza; a 72 éves Kiss Erzsébet, Komárom

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk

JANÁK Éva Etelára

halálának 4. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, szenteljenek
emlékének egy néma pillanatot.
A gyászoló család

TID – Nemzetközi Duna-túra 2018

Az idén 63. alkalommal rajtolt el a
németországi Ingoldstadtból a Nemzetközi Duna-túra. Komárom, mint
minden évben, most is egy napra táborhelyet biztosított a vízi turistáknak.
Hozzánk még július közepén érkeztek
meg, hogy aztán tovább folytassák a vizi
kalandozást lefelé a Duna hullámain.
A nemzetközi Duna-túra távja impozáns, a rajttól a célig, a romániai Sfantu
Gheorgheig összesen 2550 kilométert
tesz ki.
Ahogy azt a szlovákiai Duna-szakaszért felelős Bárány István elmondta,
vannak olyanok, akik beeveznek a Fekete tengerbe is, megkerülve az ott nyolc
kilométerre lévő Sakalinu szigetet. De
nemcsak a táv hossza teszi próbára a vizituristákat, idő szempontjából is igényes
ez a vállalkozás, hiszen az Ingolstadti rajt
június 23-án van, míg Sfantu Gheorgheba
szeptember 4-én érkeznek meg a résztvevők, és ez több mint két hónap. Nagy
folyamunk nyolc országa, Németország,
Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Bulgária és Románia
vízi-turisztikai szövetségei a főszervezői a
nagy vízi lapátolásnak. Szinte természetes,
hogy ezen nemzetek képviselői alkotják a
résztvevők zömét, de a rendezvény nagy

múltja, hírneve ide vonzza más nemzetek
vízi-turistáit is.
Az idén a Duna-menti országok képviselőin kívül már a szlovák szakaszon is
regisztráltunk ausztrál, olasz, svájci, svéd,
sőt kínai vízi-turistát. A már említett
hosszú időtartam miatt nem sokan engedhetik meg maguknak, hogy leevezzék
az egész távot, ezt leginkább a németek,
közülük is néhány nyugdíjas teszi meg.
Nagyjából azért, mert megteheti, telik rá.
Sokkal tipikusabb, hogy a főszakaszok közül választanak egyet vagy többet a résztvevők. Ezek a következők: Ingolstadt–
Bécs, Bécs-Pozsony, Pozsony–Budapest,
Budapest–Mohács,
Mohács-Vukovar,
Vukovar–Belgrád,
Belgrád–Silistra,
Silistra–SF. Gheorghe. Az említett helyszíneken egynapos pihenőhelyek vannak,
ahol a résztvevők kulturális eseményeken,
városnézéseken vesznek részt.
Lapunk megjelenésekor a vízi-turisták
már jócskán a Duna bulgáriai szakaszán
lapátolnak, és közelednek az Al-Duna romániai része felé. Elmondhatni, hogy az
idei nyár alapvetően kedvezett nekik, hiszen néhány előző évi kimondottan esős,
viharos, magas vízállású helyzettől meg
voltak kímélve. A nagy meleget, forróságot pedig simán el lehet viselni, elég ha

csak kiköt valaki a part menti homokos
részen, egy jó lubickolásra, lehűtésre mindig van alkalom. A vízi-turisták egyébként sem anyámasszony katonái, minden
helyzetre fel vannak készülve, és ha kell,
egymást segítik. Az, hogy naponta kell
sátrat felverni, majd másnap összerakni,
nem okoz gondot, ezt minden turista jól
ismeri. Viszont megéli, hogy sokcsillagos
sátorban alszik, amiért nem fizet csillagos
árat. A Dunán evezve pedig csodálhatja a
szépséges természetet, és az nagy élmény.
A Tour International Danubien legkitartóbb résztvevőinek kívánunk sikeres célba érést.
Keresztényi Gábor

Számos sportolási lehetőségből választhatnak a családok
Gyakori téma manapság,
hogy a felnövekvő generációknak az egészségük érdekében milyen fontos volna a
mozgás a mai kényelmesebb
világban. A sport az egészséges életmód mellett, csapatszellemre, kitartásra és
egészséges versenyszellemre
is nevel.
Komárom város minden
évben egyre magasabb ös�szeget költ a tömegsportra,
elsősorban a fiatalokat megcélozva. A sportklubok éves
támogatási kerete fokozatosan
emelkedik, de az idei évben
egy 200 ezres csomag is rendelkezésre állt, amelynek célja
a iskolai tornatermek, sportklubok pályáinak javítása, de
a fürdő külső úszómedencéje
is ebből újulhatott meg. Tavaly felújításra került még a
fedett uszoda medencéje is, de
a Comorra Servis szervezeten
keresztül évente több százezer
euró megy a sportlétesítmé-

nyek – uszoda, focipálya, korcsolyapálya, csónakház, sportcsarnok – fenntartására.
Az alábbiakban azokat a
sportolási lehetőségek találhatóak, ahol sportolhatnak a
gyerekek.

ségesebbek pedig versenyekre
mehetnek. Minden korosztály
bekapcsolódhat.
Kapcsolat:
KomKO klub – 0903 412 049.
Delta klub – 0905 336 370

Röplabda – A Spartak röplabdaklubon belül minden
korosztállyal foglalkoznak, a
csapatok a bajnokságon kívül
különböző versenyeken vesznek részt.Kapcsolat: 0903 710
920

lóban van, minden korosztály
számára szeretnék elérhetővé
tenni ezt a sportot. Kapcsolat:
TJ STEP 0903 111 068

Apróhirdetés

terület, biztonságos környék. Ára
15 ezer euró. Tel.: 0915 343 149.
l Kútfúrás. Tel.: 0948/424 805.
l Sírkövek tisztítása, sírfeliratok aranyozása és ezüstözése. Tel.:
0904/374 273.
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. Állandó ügyfeleinknek
hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz megyünk, hétvégén
is. Nyitvatartás hétköznap. 9.0018.00. óráig. Tel.: 0915 389 405.

l REKOM & EvyTom– lakások teljeskörű felújítása. Tel.:
0905/450 570, 0948/622 051.
l Eladó épületjegyzékszámmal
rendelkező 8 áras kert a harcsási
kertes övezetben. Faházikó, elektromos vezeték, vízpumpával ellátott kút, WC emésztőgödörrel,
gyümölcsfák, füvesített terület,
biztonságos környék. Ára 17 ezer
euró. Tel.: 0915 343 149.
l Eladó 12 áras kert a harcsási
kertes övezetben. Építkezési engedéllyel rendelkező betonalap faház
építésére. Gyümölcsfák, füvesített

Birkózás – A sportágba két
klubon keresztül kapcsolódhatnak be a gyerekek minden
korosztályban. Rendszeresen
vesznek részt különböző versenyeken.Kapcsolat: Spartacus
0905 116 341. Slavia 0905 861
418,
zoltanpappkn@gmail.
com

Vízipóló – A komoly hagyománynak örvendő vízilabdaFoci – A labdát rendszere- klub több ifjúsági kategóriával
sen rúgni Komáromban és foglalkozik. Kapcsolat: 0944
Kempo – Minden korosztályt
Őrsújfalun is van lehetőség. A 665 242
KFC-ben minden korosztály- Kajak-kenu – Az egyik leg- szívesen fogadnak a klubban,
nak van csapata, Őrsújfalun eredményesebb klub a nem- nemzetközi szinten is képvia 9-11 éves korosztállyal fog- zetközi versenyeken, ahol kö- selik a várost. Kapcsolat: 0905
lalkoznak. Kapcsolat: KFC – zel 70 gyerekkel foglalkoznak 360 205
0948 022 784, 0904 664 243, több kategóriában. Kapcsolat: Karate – A klubban 9 és 11 év
email:
info@kfckomarno. 0907 339 239
közötti gyerekekkel foglalkozsk. Őrsújfalu, TJ Dynamo – Kosárlabda– A kosárlabda nak. Kapcsolat: 0905 354 041
Miroslav Kelle 0905 872 431.
utánpótlás felépítése kialaku- Sakk – Minden korosztály
bekapcsolódhat ebbe a nagy
múltú szellemi sportba, több
gyerekkel foglalkoznak. Kapcsolat: kukelimre@hotmail.
Tenisz – A Spartak tenisz- com
klubon belül minden gyerek Sportlövészet - A lövészet kükorosztálynak lehetősége van lönböző ágazatait lehet gyakoÚszás – Két klub működik sportolni akár rekreációs, akár rolni 16 versenyszámban minKomáromban, ahol rendsze- versenyszinten.
Kapcsolat: den korosztálynak, fiataloknak
resen lehet úszni, a legtehet- 0905 694 099
is. Kapcsolat: 0905 280 639.

Komáromi úszósikerek

A szenior úszók 2018-as évi Nyílt Nemzetközi Szlovák Úszóbajnokságán Somorján, a 30-34 évesek korcsoportjában Lepieš
Matej 100 m-es mellúszásban negyedik lett. Bangha Dezső a 80
év feletti kategória 200 m-es gyorsúszásában és az 50 m-es hátúszásban ezüstérmet nyert. Mindkét úszó a Komáromi KomKo
úszószakoszály tagja. Gratulálunk!

Kisegítői munkakörbe keresünk embereket két hónapra, október elsejétől november 30-ig, németországi
háztartásokba betegek ápolására. Az oda és visszautazás biztosított, feltétel a német nyelv alapfokú ismerete.
A bérezés megegyezés szerint, további tájékoztatás a
0915 734 097-es telefonszámon.
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2018. augusztus 22.

8. kút

feszt

2018. szeptember 6-9
2018. szeptember 6., csütörtök
17.00 CSÍK JÁNOS másképp
beszélgetés a Kossuth-díjas művésszel a
Duna Menti Múzeum termében

Zsidó Kultúra Európai Napja 2018
A Komáromi Zsidó Hitközség hagyományai szerint idén is
programot szervez a Zsidó Kultúra Európai Napja alkalmából. A rendezvény minden érdeklődő számára nyitott.
Helyszín: Menház – Zsidó Kulturális és Közösségi Központ,
Komárom, Eötvös utca 15.

2018. szeptember 7., péntek
19.00 Hodek Quartett
Hodek Dávid, Hodek Áron,
Tomáš Gajlik, Tóth Viktor
21.00 Vadkerti Imre – Tiszta szívvel
22.30 Nosztalgia buli a Borozóban

2018. szeptember 8., szombat
16.00 Rácz Cselló Quartett
18.00 Malek Andrea Soulistic
közreműködik Jáger Bandi
20.00 Muzsikás együttes
21.30 Táncház a Borozóban. A talpalávalót
Lakatos Áron és zenekara húzza

2018. szeptember 9., vasárnap
16.00 Rozsnyói meseszínház – Öregapám
mesefája
18.00 Csavar színház – Buda halála

Időpont: 2018. augusztus 26., vasárnap
Részletes program:
11.00 Éld át! A foglalkozás során gyerekek és felnőttek látogatást tesznek egy erre a célra kialakított zsidó otthonban. A program játékos, interaktív eszközökkel mutatja be a mai zsidóság
életét, azokat a hasonlóságokat és különbségeket, melyek egy az identitását megélő zsidó és
nem zsidó család otthona között lehetnek. A programban a résztvevők virtuális meghívást
kapnak egy zsidó család „lakásába”, s azt végigjárva, kérdezve, játszva tanulnak meg alapvető
dolgokat a hagyományokról, az identitásról. A jelenlévők játszanak, beszélgetnek, kérdéseket
tesznek fel, elgondolkodnak és még kalácsot is sütnek, melyet a végén hazavihetnek. Vezeti:
Kőszegi Juci (Bálint Ház, Budapest)

Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

13.15 Közelednek a nagyünnepek. Deutsch Péter, a budapesti Bethlen téri zsinagóga rabbijának előadása
14.00 Történetek – irodalmi sáv könyvbemutatókkal. Vendégeink: Hrbácsek-Noszek Magdaléna, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem oktatója, Andrea Coddington: A zsidó nő című
művének magyar fordítója. Milan Richter, szlovák zsidó költő. Szarka Lajos, történész, a Simon
Böske naplója (az első Miss Hungary) című könyv szerzője
15.45 A Kehila díjak átadása
16.00 A Komáromi Kamarazenekar hangversenye a második világháború áldozatainak emlékére. Szólót énekel Becse Szabó Ilona, szoprán. Vezényel: Medveczky Szabolcs

Mindenkit szeretettel várunk! A belépés díjtalan! Kapcsolat: www.menhaz.sk, e-mail: kile@menhaz.sk

Kulturális seregszemle a hétvégén
A magyar kultúra népszerűsítése, a határon átnyúló kapcsolatok és a „Komárom egy város” érzésének, illetve az egy nemzethez való tartozásnak
az erősítése, továbbá a korosztályok és művészeti
ágak sokszínűségének bemutatása céljából a délkomáromi Endresz Csoport Egyesület Erzsébet
híd Fesztivál címmel együttműködve az észak-komáromi Egy Jobb Komáromért Polgári Társulással
augusztus 24-25-én, azaz pénteken és szombaton
ismét megrendezi Észak-Komárom és Dél-Komárom magyarságának kulturális seregszemléjét.
A rendezvényen két városrész kulturális egyesületei, csoportjai és előadói lépnek fel. A seregszemlével a határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatát, összetartozását,
értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységét szeretnénk erősíteni. Ez azonban nem zárja ki szlovák
anyanyelvűek részvételét a rendezvényen, őket a
Čakanka Népdalkör képviseli.
Pénteken 16.40-kor kezdődik a műsor, melynek keretében fellép a Duna Népdalkör és Nap-

Komáromi Orgonaesték
a Szent András Bazilikában
2018. szeptember 9., vasárnap, 19.00
TÓKA ÁGOSTON, Magyarország
2018. szeptember 23., vasárnap, 19.00
ANDREAS LIEBIG, Svájc
2018. október 7., vasárnap, 19.00
Szabó IMRE, Szlovákia
A belépés díjtalan!

raforgók Citerazenekar, a Komáromi Szenior
Örömtánc csoport, Borbély Károly énekes-gitáros, a Tolma Baranta harcművészeti csoport, az
Egyéb Veszély rock együttes, a BRAVO BAND,
a Memória Társulat, a PRB – ROCK BAND és a
Rockmisszió zenekar. Szombaton délután fél
négytől várják az érdeklődőket a Nádor utcai
színpad elé, ahol fellép Mikó Adrienn táncos,
a Čakanka női dalkör, a Klapka György férfi
dalkör, Szabó Gyula okleveles népdalénekes,
Dvihally Károlyné Oszuskó Sarolta versmondó,
a Georges Boulanger és Barátai alternatív zenekar, Nagy Ildikó tamburás, a Zumba tánccsoport,
Horváthné Hosszú Marika és partnere Sebestyén Tamás, Gáspár Enikő sanzon-énekes, a
Blues Walker együtes, a Sweet Hell Rock Band
nosztalgia zenekar, Korpás Réka népdal énekes.
Az estet a LGT Revival Band Együttes koncertje
zárja.
A rendezvény különlegessége, hogy minden
előadó ingyen lép fel, és a belépés is ingyenes. A
fesztivál védnökei dr. Molnár Attila és Stubendek
László polgármesterek. Mindenkit szeretettel várunk az Erzsébet híd északi hídfőjénél, a Nádor
utca elején!

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

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

0903 887 980

Každý zákazník dostane od nás

kávu zadarmo

Minden ügyfelünknek

ingyen kávé

Legyen Ön is társalkotója
a levéltári és a kulturális örökségünk megőrzésében
A Nyitrai Állami Levéltár Komáromi Fióklevéltára (Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, Nyitrai Állami Levéltár,
Komáromi Fióklevéltára) ezúton fejezi ki köszönetét Komárom
város azon polgárainak, akik a levéltár hajógyári felhívására
reagálva az intézmény részére felajánlották azokat a tárgyakat
és iratanyagokat, melyek ennek a rendkívüli, hatalmas múlttal
rendelkező gyárnak a munkáját és több évtizedes működését
örökítik meg.
A levéltár egyik feladata az olyan levéltári dokumentumok
felkutatása is, amelyek magántulajdonban vannak.
Annak érdekében, hogy egyedi információkat őrizzünk meg
a következő generációk részére, szeretnénk Önöket felkérni az
együttműködésre. Amennyiben rendelkeznek, vagy hozzáférésük van olyan sajtóanyaghoz (napilap, hetilap, folyóirat, plakát
és szórólap) vagy képanyaghoz (képeslap, fotó, rajz) amelyek a
régiónkban történt fontos történelmi eseményekhez kapcsolódnak, kérjük jelezze ezt a következő elérhetőségeken: levélcím: MVSR, Štátny archív v Nitre, pracovisko archív Komárno,
Hradná 2, 945 01 Komárno; tel.: 035/79 03 931; e-mail: archiv.
nr.kn@minv.sk. Legyen Ön is társalkotója a levéltári és a kulturális örökségünk megőrzésében.
Segítségüket előre is köszönjük!

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

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

