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Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Városunkban különleges
hangulata van október hatodikának, az aradi vértanúk kivégzése emléknapjának, hiszen
a mártírok egyike, Török Ignác
komáromi várkapitány a tizenhárom áldozat egyike volt,
és ezt a kapitányi tisztséget
látta el Lenkey János is, bár őt
nem a tizenhármakkal együtt
gyilkolták meg.
A megemlékezés a Klapka téren kezdődött, ahol a
Concordia vegyeskar Vörös-

marty Mihály Szózatát adta
elő, majd Dráfi Mátyás Jászai
Mari-díjas színművész szavalta el Ábrányi Emil: él a magyar
című versét. Ezután Stubendek
László, a Csemadok városi elnöke köszöntötte a szép számú
hallgatóságot. A szónok Fehér
István tanár volt, aki nem titkolta, hogy Komárom mai magyarságának hazaszeretete, nemzete
iránti hűsége méltatlan a szabadságharc hőseihez. 165 évvel
ezelőtt össze tudtak fogni ma-

gyarok és más ajkúak, de mára
csak a szégyenkezés marad nekünk. Fel kell tennünk a kérdést:
mit tettünk, s mit teszünk azért,
hogy magyarként élhessünk
itt-mondotta. Úgy vélte, hogy
fennmaradásunk érdekében ki
kell vívnunk a területi autonómiát. A résztvevők – a politikai
pártok, az egyáházak, civil szervezetek és oktatási intézmények
képviselői – koszorút helyeztek
el Klapka György szobránál.
Ezután az aradi vértanúk

obeliszkjéhez vonultak az emlékezők, ahol a Jókai Egyesület nevében Langschadl István
tanár szólt a hallgatósághoz,
kiemelve, hogy az aradi tizenhárom, és a szabadságharc többi
hőse örökre példát mutattak áldozatkészségből és helytállásból,
tanulnunk kellene példájukból.
A megemlékezésen a Concordia
vegyes kar, Dráfi Mátyás, a Klapka György Daloskör és mások
működtek közre.
-b-

András-napi vásár
Október 24-26

Nagy hagyományú vásárokat számos városban rendeznek.
E téren Komárom sem kivétel, hiszen a komáromi András-napi vásár évek óta nagy népszerűségnek örvend és a vásárosok
naptárában nagybetűvel szerepel. Az idén immár negyedszer
kerül a vásár megrendezésre a városi hivatal égisze alatt a szokásos
helyszínen. Jelentkezni lehet mailen (jarmok@komarno.sk) vagy
személyesen (Városi hivatal, Vársor út, Tiszti pavilon épülete, első
emelet jobbra, 12-es ajtó).
Elérhetőségek a 2014. évi András-napi vásárra való jelentkezéshez: Tel.: 0948 376 553 (12.00 - 15.00 óra között) vagy 0948 376
552 (08.00 - 15.00 óra között), kézművesek – tel.: 035 2851 262,
0948 376 551 (08.00 - 15.00 óra között) A jelentkezések fogadása
csak 2014. október 21-éig.

A 2010-2014 közti választási időszak folyamán megvalósult beruházások (I. rész)
Itt az idő, hogy megvonjuk
a 2010-2014-es választási ciklus
mérlegét. A Komáromi Lapok
mostani számában beterjesztem
a beruházásokról szóló információk első részét, megvalósításuk
szerint.
Kossuth tér – A 2011-ben
folyt a „Központi városrész
revitalizációja“ - elnevezésű projekt megvalósítása a Kossuth téren, amelyre Komárom város még
2010-ben nyert el uniós támogatást. A projekt célja a központi
tér élhetőbbé, szebbé, funkcionálisabbá tétele volt, pihenőővezet
és parkolók kialakítása által. Egy
modern parkot alakítottak ki, a
tér két oldalán pedig 87, illetve
70 férőhelyes parkolót. Ezen kívül
fákat, bokrokat ültettek ki, kialakítottak egy látványos szökőkutat
és kiépült a tér új közvilágítása is.
Az építkezés 95%-ban uniós forrásból valósult meg. A város önrésze a maradék 5% volt. A beruházás befejezésére és kolaudálására
2012-ben került sor. (1.700.221 €)
Sportcsarnok – 2011-ben
került sor a sportcsarnok utófinanszírozására. Az építkezés két
szakaszban történt. Az A-részt
2010-ben kolaudálták és adták át,
a B rész 2011-ben lett megvalósítva. A B rész-t, 325.368 euró értékben, 2011-ben valósították meg, s
teljes részben saját forrásokat vett
igénybe a város. A munkálatoknak ez a része biztosította a látogatók kényelmét és biztonságát, a
játékterek lefestését, a radiátorok
cseréjét, a jegypénztár felújítását,
lenyitható ablakok szerelését a
sportcsarnok irodáiban, és érintette az eredményjelző táblát is.
Holt-Vág – 2011-től egészen
2013-ig tartottak a revitalizációs
munkálatok, amelyek fokozatosan
az egész Holt-Vág partját érintették. A tó környékéről és a nagy
kiterjedésű rekreációs területről
kitakarították a felesleges aljnövényzetet, bokrokat, kiöregedett
és beteg fákat, kihelyeztek több
fedett asztalt, padokkal, tűzhelyeket, szeméttárolókat, toaletteket,
10 közvilágítási oszlopot létesítettek és kialakítottak egy strandröplabda pályát. Ezen fejlesztések

részben dotációs pénzből, részben
szponzori és saját, költségvetési
forrásból voltak fedezve.
Közlekedés – 2012-ben került sor a Határőr és Kertész utca
kereszteződésében található forgalomirányítási lámparendszer
felújítására. Kicserélték a lámpákat tartó oszlopokat, új vezetékhálózatot és számítógépes irányítóegységet építettek be, amely a
kamerarendszer által közvetített
kép elemzése nyomán irányítja a
forgalmat. A felújítással nagyban
javult a kereszteződés átjárhatósága és a közlekedés biztonsága.
2013-ban került sor a beruházás
befejezésére, a jelzőlámpa-oszlopok föld alatti átkötése és a járdák
felújítása szem előtt tartva a fogyatékkal élők igényeit is. (77.255 €).
Sportlétesítmények – 2012ben a futballstadion mellől áthelyezték a műfüves, többfunkciós
pályát a Bástya lakótelepre, ahol
nagyobb kihasználtsággal üzemel,
mint az eredeti helyén. Ezen kívül
a város biztosította a kért részforrást a röplabdacsarnokban létesült
mászófal kiépítésére.
2013-as beruházások:
A Vársor út egy részének átalakítása – Kiszélesítésre került
a vmk előtti útszakasz, a ferde
parkolósávok eltűntek, az út kiszélesítésével kétirányúvá vált a
forgalom az adott útszakaszon. A
szükséges részeken új aszfaltburkolatot kapott az úttest, kiépültek
a járdák és hosszanti parkolóhelyek, valamint a kikerültek szükséges útjelző táblák és elkészült az
útfestés. (23.008 €)
Közvilágítás Harcsáson – új
beruházásként kiépült a közvilágítás a főúttól egészen a szociális
lakásoktömbig. Kiépült 25 villanyoszlop és a szükséges kábelvezeték. A beruházás célja a az említett útszakasz biztonságosabbá
tétele volt. (23.354 €)
Közvilágítás-bővítés
a
Gadóci úton – 9 villanyoszloppal és a szükséges kábelvezetékkel bővült a közvilágítás az
említett szakaszon. A beruházás
célja a szociális lakástömb körüli
rész biztonságosabbá tétele volt.
(22.916 €)

Az Építők és a Hviezdoslav
utcák átkötése – az egyirányú forgalomra alkalmas út kiszélesítésével kétirányúvá vált a forgalom a
két utca közti bekötőúton, kiépült
az eső- és szennyvízelvezető rendszer és a járdák. A konténerállások
alatti részek is szilárd burkolatot
kaptak és új parkolóhelyek létesültek. (76.203 €).
Új parkolók létesítése a
Hviezdoslav és a Polgár utcán - a
Hviezdoslav utcán 13, míg a Polgár utcán 12 új parkolóhely létesült. Az új állóhelyek merőlegesek
és a mozgáskorlátozottak számára
is kialakítottak parkolóhelyeket.
a Polgár utcában egy közvilágítási oszlopot is át kellett helyezni.
(45.015 €)
Angol park, játszótér – kiépült az új járda, a játszótéren két
új famászókát helyeztek el, felújították a régi mászókákat és a bejárati kaput. A beruházás egy része
szponzori segítséggel készült el.
(23.060 €)
Sebességcsökkentő
útküszöbök létesítése az Erzsébet
szigeten – a szigeten két helyen
alakítottak ki sebességkorlátozó
útküszöböket, a Platánfa soron
az Első és Második keresztútnál,
továbbá kihelyezték a szükséges
figyelmeztető forgalmi táblákat,
ami biztonságosabbá tette a közlekedést e problémás útszakaszon.
(5.991 €)
A városi kamerarendszer
fejlesztése – részben dotációs
forrásból sikerült elhelyezni 8 új
nagyfelbontású kamerát és felújítani és áthelyezni a vezérlő- és
rögzítőegységet a Városi endőrség
épületén belül. (49.865 €)
2014-es beruházások:
A Komáromi Városi Televízió (Com-media) műsorszórásának digitalizációja – a televíziós
adás digitális föld feletti szórásának lehetővé tétele – átállás a korábbi analóg rendszerről a korszerűbb digitálisra. (36.480 €)
Komárom-Gúta kerékpárút
– társfinanszírozási rendszerben,
uniós támogatással épült meg
az említett kerékpárút a Pons
Danubii EGTC szakmai felügyelete alatt. Komárom polgármestere

vezetésével, aki a társulás elnöke.
A Komárom-Gúta szakasz hossza
17,3 km, az ára 2,1 milió euró volt,
amiből Komárom 80.460 eurót
vállalt magára.
A Komárom-Karva kerékpárút szakasz hosszabb, 28 km,
az ára 2,2 milió euró és a város
önrész hányada 40.000 euró volt.
A kerékpárút az EU anyagi támogatásával épült meg, az érintett
települések önrészével.
Határőr utca – megújult a Ľ.
J. Šulek Ginmázium előtti járdaszakasz. Új réteggel, a fák védelmére tekintettel, kockakövekkel
(23.417 €)
Parkolók létesítése:
Nádor utca – 37 merőleges
parkolóhely kiépítése a bekötőúttal együtt. (36.000 €)
Kassai utca – 22 parkolóhely
kiépítése, útszélesítés, járda kiépítése a Munka Utcai Alapiskola
kisiskolájánál (17.850 €). A lakók
kérésére, saját és szponzorok hozzájárulása által további 30 parkolóhely kialakítása.
Parlokóhelyek a 1-es lakótelepen - a Panoráma kertmozi
szomszédságában az E. B. Lukáč
utcában a lakótömbök közti udvart revitalizálta a város, ahol 27
új parkolóhely és esővíz-elvezető
rendszer épült ki. (24.750 €)
Hegesztő utca – 8 parkolóhely került kialakításra. (6.000 €)
Bástya lakótelep – 25 új
parkolóhely került kialakításra.
(27.357 €)
Kapitány utca – az utca részleges felújítása, 340 m2 új aszfaltburkolat lefektetésével. (14.970 €)
Konténer állások – a Duna
rakparton két konténer állás
kiépítése, az eredeti állások helyén új parkolóhelyek létesültek
(20.000 €), továbbá egy konténerállás a Hegesztő utcában (2.977
€), és rendezetté tették a meglévő
parkolókat is.
Petőfi utca – teljeskörű útfelújítás. (235.590 €)
További beruházások:
Őrsújfalu – a temető melletti
terület rendezése, a temető bekerítése, parkoló kialakítása nagyjából 50 autó számára, mintegy 200
méter járdafelület rendbetétele.

A helyi aktivistáknak és a szponzoroknak köszönhetően mintegy
20.000 eurót sikerült a városnak
megtakarítania.
Városi Művelődési Központ – a toalettek egy részének
teljeskörű felújítása. (20.000 €)
Kava – a kultúrház kazánházának felújítása (5.680 €), évenkénti talajrendezési munkák a
helyi tó partján és környékén.
Komárom – a Temető soron
a parkolóhelyek kifestése és a parkolót a járdától elválasztó gumiszegélyek kihelyezése (4.722 €), a
város egyes játszóterei részleges
felújítása.
Gyulamajor – az új gyermekpark és játszótér tereprendezési
munkálatai, kapu kihelyezése és a
park bekerítése. Saját forrásból és
szponzorok segítsége által mintegy 20.000 eurónyi értékű fejlesztés valósult meg.
Beruházások a COMORRA
SERVIS városi járulékos szervezet hatáskörébe tartozó létesítményekbe:
Termálfürdő – a medencék
felújítása (6.876 €), a gázrendszer
fejlesztése (8.559 €), villanyszerelési munkák (5.324 €), a szauna
felújítása (2.500 €), a bejárati ajtó
cseréje (5.884 €), büfék létesítése
(21.100 €), medencefelújítás ülőmedence (3.000 €), gyermekmedence (6.229 €), úszómedence
(14.174 €), tanmedence (3.346
€), új pénztár kialakítása (2.490
€), a termálforrás karbantartása (15.146 €), medencefelújítás
(26.870 €), a medencefűtés automatizálása (9.678 €). Összesen
131.176 €.
Fedett
uszoda
–
medencefelújítás (3.120 €), a tetőjavítás első szakasza (37.000 €),
a szellőztetőrendszer felújítása
(13.000 €), a tetőjavítás második
szakasza (21.350 €). Összesen
74.470 €.
Jégpálya – a kazánház felújítása (5.311 €), járdajavítás (2.042
€), a jégpálya karbantartása (4.248
€). Összesen 11.601 €.
Röplabda csarnok – a toalettek
és a bejárati helyiség felújítása (12
386 €), építési munkák (1 989 €).
A KFC futballstadionja –

öltözőfelújítás. (1.973 €)
Danubius Vízi Motoros
Szakosztály épülete – tetőjavítás.
(3.000 €)
Panoráma szálló – gázrendszer kiépítése (3.592 €), építési
munkálatok és festés az autókempingben (6.640 €).
Buszmegálló épülete – az
árusításra szolgáló helyiségek felújítása (2.760 €), kazánházfelújítás
(28.288 €).
Szolgáltatási Központ –
épületfelújítás. (47.594 €)
Eszközvásárlás – fűnyíró
traktor vásárlása (9.880 €), továbbá az ebéd széthordásra alkalmas
gépkocsi vásárlása a szükséges
tartozékokkal együtt (3.200 €).
Beruházások a KOMVaK
városi vízgazdálkodási vállalat
áltak kezelt víz- és csatornarendszerbe:
Szivattyú állomás a Vágon
– a durva szennyeződéseket leválasztó berendezés elkerülhetetlen
cseréje. (211.321 €)
Erzsébet-sziget – a szennyvíz-elvezető rendszer kiépítésének
második szakasza (1.583.120 €), 3
989 méternyi vízvezeték kiépítése,
az ingatlanok rákötésének lehetővé tétele. (43.208 €)
Szennyvíz-tisztító állomás
– a korábbi felújítás során nem
megfelelő csővezeték cseréje
(27.948 €).
2014. június 30-tól megkezdődött a szennyvíz-tisztító állomás kapacitásának növelése,
amelyre a cég 5,4 milió eurós uniós támogatást nyert el, a város 5%os önrésszel, azaz 257.000 euróval
járult hozzá a beruházáshoz, A
munkálatok 2015. augusztus 31-ig
tartanak majd.
6889 méter hosszúságú vízvezetékek Gyulamajoron és Kaván,
melyek segítségével biztosítva van
Zámocká pusta, Lándor és Kava
vízellátása Komáromból, s emellett
ki lett iktatva az ellenőrizetlen, alkalmatlan rendszer. (1.412.207 €)
Kedves lakosok! A Komáromi Lapok október 29-i számában
további, a 2010-2014-es választási
ciklusban megvalósult beruházásokról számolok be.
Anton Marek polgármester
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Komárom város értesíti a város polgárait, hogy
2014. október 24-től november 10-ig

az őszi nagytakarítás

Elszámolás

A választási ciklus vége felé,
az új választások előtti hajrában
egyre több ígértet zúdul a választók nyakába. A mostani önkormányzatban dolgozók közül
viszont sokan elmulasztják azt a
kötelességet, hogy először el kell
számolni az elvégzett munkával,
ez után lehet (hitelesen) ígérni
valamit. Négy évvel ezelőtt is egy
összefoglalóban mutattam be a
képviselőként elért eredményeket,
most is ezt szeretném tenni. Arra
bíztatok minden képviselőtársam,
hogy ugyanígy éljen a lehetőséggel.
Városi képviselőként a Városi
tanácsban és az Oktatási, sport
és kultúráért felelős szakbizottságban dolgoztam. Kezdeményezésemre sikerült megtartani a
sporttámogatási összegek nagyságát, amelyet rögtön a ciklus elején
jelentősen csökkenteni akartak.
Ez Komáromban kb. 30 különböIsten hozott, Panka
ző sportklubot és 1400 regisztrált
Olvasóink bizonyára emlékeznek volt
sportolót érint. A támogatások elkollégánkra, Saláth Ricsire, aki erős támasza
osztásakor arra törekedtem, hogy
volt szerkesztőségünknek, hiszen fotózott,
igazságosabb legyen a rendszer,
cikket írt és operatőri feladatokat is ellátott.
még ha tökéletes nem is létezik,
A boldog és meghatódott édesapa örömmel
de csökkentsük az aránytalanságokat.
tudatta velünk, s ezúton mi is a kedves olvaUgyancsak sikerült növelni
sókkal, hogy szeptember 30-án megszületett
a kulturális támogatásokra szánt
kislánya, Saláth Panka. Már a kórházban képénzt, ahol évente mintegy 100
szült fotón is látszódik, hogy szép és értelmes lánya született,
kérvényező kap támogatást. Javasigaz, nemcsak a büszke édesapa, hanem az édesanya vonásait is
latomra létrejött a Fesztivál alap, a
örökölte az új jövevény. Szívből gratulálunk, sok boldogságot,
15 ezres keretből 7-8 fesztivál katartós egészséget kívánunk Pankának és boldog szüleinek.
pott támogatást, hogy ezzel embereket csaljanak a (bel)városba.
Képviselőként a Munka utcai
Hegedűs Kristóf, Komárom; Riszdorfer Natalie, Komárom; alapiskola és a Ferences barátok
Chovanec Matej, Nagyfödémes; Rechtoris Ákos, Komárom; Mák utcai óvoda iskolatanácsában
dolgoztam, az ott dolgozókat érLilien, Feled; Lengyel Anna, Csallóközaranyos; Untermayer Emma,
demes megkérdezni a hozzáálláGadóc; Molnár Alex, Naszvad; Saláth Panka, Komárom; Stojka
somról és munkámról. A Munka

utcai elfuserált pályázat után
javaslatomra a tornaterem javítására közel 50 ezer eurót hagyott
jóvá a testület. Az óvoda esetében
olyan hétköznapi dolgokat kellett
megoldanunk, mint például, hogy
gyalogos átkelő kerüljön az épület
elé. Az intézmény által kért dolgok
nagy részét tető alá hoztuk.
Minden lakost érintő kérdés
a szemételhordásért fizetett illeték, amit a mostani önkormányzat
18,50-ről 27 euróra emelt. Ezt a
javaslatot NEM szavaztam meg,
mivel meggyőződésem, hogy a
feladatok átszervezésével és jobb
közbeszerzéssel nem kellene ekkora plusz terhet rakni a lakosokra.
Egyedüliként kész határozati javaslatot tettem le az asztalra,
hogy miként kezeljük a Komáromi televíziót és Komáromi Lapokat működtető Com-Media működését. Meggyőződésem, hogy a
városi média feladatait pontosítani kell, hogy kiegyensúlyozottabb
legyen a tartalom és az erre költött
nem kis összeg valóban a lakosok
érdekeit szolgálja. Sajnos a város
vezetése mellőzte a javaslatom.
Ugyancsak kész javaslatcsomagot
készítettem arra, miként működhetne a város honlapja eredményesebben, de a város vezetése
ezeket a kész és kidolgozott ötleteket sem fogadta be.
A parkolási rendszer ügyét
folyamatosan követtem, amiben
sajnos a mostani városvezetés
még inkább rontott a korábban is
előnytelen helyzeten. Főellenőri
vizsgálatot kezdeményeztem, ki a
felelős a lakosok számára előnytelen helyzet kialakításáért? Sikerült
elfogadtatni a belvárosban lakók

Készpénzért felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikkeket. Állandó ügyfeleinknek hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz
megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. Tel.:
0915 389 405.
l Tanítok matematikát alapiskolásoknak 5.-9. tanév. 0918/038 805.
l Kölcsönök. 0910/666 427.
l Eladó 1 szobás lakás a Fazekas utcában (Hrnčiarska). 0905 333 559.
l Magas fényű sötét ebédlőfal
olcsón eladó. Hossza 465 cm. Tel.:
0905/168 673.
l Eladó garzon Komáromban. Ár:
10 000 Euró. Tel.: 0908/305 105.

l Bérbe adok szobát 1-2 személynek a városközpontban. Tel.:
0908/729 612.
l Bérbe adok 2-szobás házat (ház
része) a városközpontban. Saját terasz, 2xsat. Tv, wifi internet. Berendezve vagy berendezés nélkül. Szépen átalakítva. Ár: 300 Eur+energia.
Tel.: 0948/347 566.
l Eladó 2-szobás első emeleti felújított téglalakás a Megyercsi utcában, hőszigetelt. Tel.: 777 8724, 381
0674 (12 szoba).
l VILLANYSZERELŐ.
Tel.:
0908/415-657.
l Teljes ingatlan kínálat a www.
bluechipreality.sk. Tel.: 0902/202
951.
l Szeretne kényelmesen otthon
hajat vágatni, frizurát készíteni?
Házhoz megyek. Tel.: 0907 271-670.

keretén belül nagyméretü szeméttároló konténerek lesznek elhelyezve a kertészeti- és lakóövezetekben:
2014. október 24-től 2014 október 27-ig
A következő lakóövezetekben: Selye utca, Klapka Gy. utca,
Komensky utca, Damjanich utca, Belső körút, Építész utca, Tó
utca, Mély utca, Nagyérsor, Nagy sor, Augusztus 29. utca, Kassai utca, Megyercsi utca, Körút, Állomás utca, Gazda utca, Mély
utca, Ifjúság utca, Csák Máté utca, Munkás utca, Béke utca,
Szakszervezetek utcája, Építök utcája, Ipar utca, Szabadság
utca, Határőr utca, Duna rakpart, Handlovai utca, Prowazek
utca, Aranyember utca, Seress R. utca, Eötvös utca, Várút, Patak
utca, Czuczor G. utca, Örsújfalu, Kava, Gyulamajor, Gadóc
A harcsási úton üzemelő gyűjtőudvar szintén alkalmas a lomtalanításból származó hulladék, ill. zöldhulladék díjmentes elhelyezésére. A gyűjtőudvar nyitvatartási ideje: hétközben hétfő
kivételével 10.00-18.00 óra, szombaton 8.00-12.00 óra.
A hulladék lerakása az elhelyezett konténereken kívül
büntetendő!
Információk: MsÚ Komárno: Ing. Sólymos tel. 28 51 362,
Clean City s.r.o: p. Potáchová tel. 771 30 91

Újszülöttek

Ricardo, Gúta; Šálek Roman, Palárikovo; Szalai Lia, Gúta; Tomová
Estera, Komárom; Biskupičová Sarolta, Lándor; Pšenák Adrián,
Ógyalla; Jeneiová Valentína, Érsekújvár; Farkas Sára, Komárom;
Apróhirdetés
Pintér Sofia, Kéménd; Vankó Fanni, Komárom; Loučka Matúš
Branko, Partizánske; Deák Sára, Búcs; Kürti Áron, Gúta; Mikešová l Zálogház a Ferencesek utca 5.
szám alatt, a Penita étterem mellett.
Lara, Udvard
Horváth Július és Kóšová Veronika mérnök; Semenei Tomáš és
Vargová Zuzana mérnök; Psota Zoltán és Jávorková Kristína; Mgr.
Vincze Pavel és Mgr. Simcsík Rita; JUDr. Szűcs Ádám és JUDr. Bugyi Katalin; Csepy Tibor és Vendégh Viktória; Holderik Vojtech és
Horváth Mónika

Elhunytak

Az 54 éves Gurányi József, Kava; a 82 éves Nesvadbová Irena,
Komárom; a 90 éves Hromadová Helena, Bagota; a 72 éves Melcsók
József, Komárom; a 60 éves Valko Vojtech szül. Chren, Komárom;
a 75 éves Nagy Judit szül. Csjernyik, Gúta; a 86 éves Csente Géza,
Gúta; a 68 éves Győri Miklós, Komárom; a 76 éves Husvéth Julianna, Gúta; a 81 éves Hegyi Mária, Komárom; a 81 éves Dömény
János, Lakszakállas; az 52 éves Kollár Miroslav, Bajcs

KISFIAM!

MEGEMLÉKEZÉS

„Nélküled üres és szomorú a házunk,
nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.
S habár búcsúzni sem volt alkalom már,
számunkra te soha meg nem haltál.“

SZABÓ Norbertre

(Sznokira)
halálának 1. évfordulóján.
Szülei, testvérei és a rokonság
Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
Ügyvezető igazgató: Pék Zoltán. Szerkesztőség: ifj. Batta György főszerkesztő, Ľubica Balková szerkesztő, Czékus
Péter webmester, Šebedovská Iveta szerkesztőségi titkár. Gazdasági
ügyek: Deminger Gita. Levélcím: Tiszti pavilon, Pf. 136, 945 01 Komárno.
Tel.: 77 13 488, fax: 77 13 489. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. Nyilvántartási szám: EV 4572/12. IČO: 0036522309.
Nyomja a Petit Press. E-mail: kl@komarno.sk. Web: www.tvkomarno.sk

Altiero – Október 24-től október 26-ig
Rendkívüli AKCIÓK, NAGYKERESKEDELMI ÁRAK

Ajtók 30%
Tapéták 20%
kedvezménnyel!

Minden harmadik
csomag akciós parkettát
ingyen adunk!

Szakszerű szerelés

Fájó szívvel emlékezünk

A Komáromi
Ipari Szakközépiskola
2014. október 23.
és 25. között
ismét megrendezi
a már hagyományossá
vált Nyílt Napokat.
A rendezvény
keretén belül
szeretettel várjuk
az általános iskolák
8. és 9. évfolyamának
tanulóit,
a kedves szülőket
és az iskolánk iránt
érdeklődőket.

Parketta? Tapéta? Ajtó? Irány az Altiero!
Házhozszállítás

Házasságot kötöttek

számára az ingyenes parkolást,
amivel megszűnt az őket érintő
„külön adó”. A fizetős parkolóhelyek száma csökkent, és több hasznos módosítást is támogattam,
ilyen pl. a panzió kártya, amivel
a turizmusban szerepet vállalókat
támogatjuk.
Saját kezdeményezésben sikerült felújíttatni a Vág-parton található gördeszka pályát és ugyanúgy a Víztorony környékét. Ezek
esetében szponzorokon keresztül
sikerült hozni néhány tízezer eurós tételt a város szépítésére. Kezdeményezésemre a körzetemben 3
játszóteret felújítottak, több helyre
saját költségre fákat ültettünk ki,
és két helyen a kukatárolót is sikerült felújíttatni.
Spórolási szándékkal javasoltam a képviselők számának
csökkentését, és határozottan
elutasítottam a választási körzetek számának csökkentését, amit
a pártok képviselői átnyomtak,
de a lakosok járnak vele rosszul.
Számon kértem a város vezetését,
amikor furcsa hátterű ügyvédi
irodával (szabálytalan módon)
kötött szerződést, vagy mikor 24
ezer eurós összegben épült egy rövid járdaszakasz.
Az elérhetőség kapcsán megjegyezném, hogy egyedüli képviselőként minden privát elérhetőségem is megtalálható a város
honlapján, minden lakossági
megkeresésre reagáltam. Fontos
ügynek tartom a kétnyelvűség bővítését Komáromban, kezdeményezésemre már kétnyelvűvé vált
a komáromi buszpályaudvar, de a
lakosságot értesítő döntéseket (ingatlanadó és szemétilleték) is már
két nyelven postázzák, ami szintén az általam terjesztett határozat
alapján valósult meg.
Fontosnak találom a körzetemhez tartozó külterületek

ALTIERO a VÚB mellett a Trend épületében 0901 701 931

(Kava, Gyulamajor) ügyeit. Kaván
javaslatomra új kazán került a
kutúrházba, rendbe raktuk a játszótér környékét és kavai gyerekek
is ugyanolyan utazás támogatást
kapnak már, mint a komáromi
diákok. Képviseltem a gyulamajoriak lakossági kérvényét az új játszótérre, sajnos a képviselők többsége nem támogatta, de egy köztes
megoldással mégis megvalósulni
látszik az ügy.
A turizmus kapcsán elmondanám, hogy több városhoz kapcsolódó, többnyelvű kiadvány
szerkesztésében vettem részt,
amelyek most is megtalálhatóak
a TIK irodában. Ugyancsak a kezdeményezésemre valósult meg a
QR város projekt, ahol térkép és a
várost bemutató videók készültek.
Nehéz négy év munkáját ilyen
szűk téren bemutatni, ezért csak a
legfontosabbakat szerettem volna
megemlíteni, hogy elszámoljak a
munkámmal. Teendő még akad
bőven, számos dolgot kell még
megoldani, de igyekeztem a legjobb tudásom szerint elvégezni a
munkát. Hogy ez mennyire sikerült, azt a választók értékelhetik.
Keszegh Béla, városi képviselő

Szeretettel várjuk Önt
az ingyenes
meditációs
tanfolyamra,
amely minden szerdán
18 órakor kezdődik.
Helyszín: Komárom,
M. R. Štefánika 6.
Információ:
Gróf Zsuzsanna
0905 985 160

Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
cleancity@inmail.sk

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
Magyar nyelvű meditációs tanfolyam indul
november 4-én kedden 18 órai kezdettel.

Olyan meditációt gyakorolunk, amely gyógyír a világ
összes fájdalmára.
Helyszín: Letná 22, Komárom.
Információ:
Gróf Zsuzsanna
0905 985 160
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt.
A részvétel ingyenes!

2014. október 15.

3

4

2014. október 15.

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov
samosprávy obcí v meste Komárno v roku 2014

Na základe Rozhodnutia č. 191 predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 7. júla 2014 o
vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1999 Zb. o
voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, v meste Komárno sa uskutočnia
voľby do mestského zastupiteľstva a voľba primátora dňa 15. novembra 2014.

Értesítés a 2014. évi komáromi helyi önkormányzati
választások helyszínéről és időpontjáról

A Szlovák Nemzeti Tanács elnökének a helyi önkormányzati választások kihirdető 2014. július 7-én
hozott 191. sz. határozata és a 346/1990 sz., és a későbbi jogszabályokkal teljes szövegű önkormányzati
választásokról szóló törvény 16. § (9) bekezdése értelmében a képviselőtestületi és a polgármesteri választásokra Komárom városában 2014 november 15-én kerül sor.

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov
samosprávy obcí v meste Komárno v roku 2014

Értesítés a 2014. évi önkormányzati választások
komáromi helyszínéről és időpontjáról

Na základe zákona číslo 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov a rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávy obcí zo 7. júla 2014, uverejneného v Zbierke zákonov pod číslom 191, oznamujeme všetkým
oprávneným voličom, ktorým podľa § 7 ods.1 písm. d) až g) zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
bol zrušený trvalý pobyt a adresou týchto občanov na účely doručovania písomností od orgánov verejnej
správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je Mesto Komárno, že:
1. voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 15. novembra 2014 od 7.00 hodiny do
20.00 hodiny,
2. miestom konania volieb je podľa horeuvedeného trvalého pobytu volebná miestnosť, ktorá sa
nachádza: Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno, volebný obvod č.
3, volebný okrsok č. 27.

Az önkormányzati választásokról szóló 346/1990 számú törvény és a Szlovák Parlament elnökének
az önkormányzati választások kihirdetésére vonatkozó 2014. július 7-én hozott, a törvénytárban 191es számmal megjelent határozata alapján értesítünk minden választópolgárt, akinek a 253/1998 számú
lakhelybejelentésről és lakosság nyilvántartásról szóló törvény és annak későbbi módosításai 7. § (1)
bekezdésének d) – g) pontjai értelmében megszüntették az állandó lakhelyét, és a közigazgatási szervekkel és egyéb állami szervekkel való kapcsolattartásban a levelezési címe és a választói névjegyzékbe való
felvételhez szolgáló címe Komárom Város, hogy
1. az önkormányzati választásokra 2014. november 15 én szombaton 7.00 és 20.00 óra között kerül sor
2. a fent említett lakcímmel rendelkező szavazópolgárok számára a választási helyiség az alábbi címen
található: Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Nyár u. 12, Komárom, a 3-as számú választási körzet 27-es szavazóköre

Informácia o vytvorení volebných okrskov
a určení volebných miestností v meste Komárno
na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí
v roku 2014

Tájékoztató a 2014-es önkormányzati választásokról
a Komáromban kialakított szavazókörökről
és a választási helyiségekről

Na základe zákona číslo 346/1990Zb. Z.z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov a rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávy obcí zo 7. júla 2014, uverejneného v Zbierke zákonov pod číslom 191, v meste Komárno
bude vytvorených 33 volebných okrskov. Zoznam volebných miestností je doleuvedenom v prílohe.

Az önkormányzati választásokról szóló 346/1990 számú törvény és a Szlovák Parlament elnökének az önkormányzati választások kihirdetésére vonatkozó 2014. július 7 - én hozott, a törvénytárban
191-es számmal megjelent határozata alapján Komáromban 33 szavazókör került kialakításra. A választási helyiségek a mellékelt listán szereplő épületekben találhatóak.

Zoznam vytvorených okrskov s adresou volebných miestností
okrsok
miestnosť
1 Nová Stráž klub dôchodcov
2 Nová Stráž kult.dom
3 Rieker a.s. administ. budova
4 Združ.stredná škola
5 obchodu a služieb
6
7 ZŠ s v.j.m. Móra Jókaiho
8 Ul. mieru 2
9
10 ZŠ s v j. m. Eötvösova ul.39
11
12

adresa
Vnútorná 26
Hlavná ul. 34
Ul. roľníckej školy 1
Ul. budovateľská 32
Ul. mieru 2
Eötvösova ul. 39

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov
a o utvorení volebných obvodov pre voľby
do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 9 zákona SNR
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov uznesením zo dňa 04.09.2014 č. 1738/2014
určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Komárne bude mať 25 poslancov,
ktorí budú zvolení v 3 volebných obvodoch.
Vo volebnom obvode číslo 1, ktorý zahŕňa mestské časti: Nová
Stráž, Pavel, Čerhát, bude zvolený 1 poslanec.

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov
a o utvorení volebných obvodov pre voľby
do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 9 zákona SNR
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov uznesením zo dňa 04.09.2014 č. 1738/2014
určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Komárne bude mať 25 poslancov,
ktorí budú zvolení v 3 volebných obvodoch.
Vo volebnom obvode číslo 2 , ktorý zahŕňa mestské časti:
Hadovce, Nová Osada a ulice v mestskej časti Komárno: Bažantia
ul., Bottova ul., Bratislavská cesta, Bubnová ul., Cintorínsky rad,
Čajakova ul., Česká ul., Dolná ul., Družstevná ul., Dunajské
nábrežie 16-46 párne čísla, Dunajské nábrežie 39,39A všetky čísla,
Dvorská ul., Eötvösova ul., Fialková ul., Gazdovská ul., Gútsky rad,
Handlovská ul., Hrnčiarska ul., Hviezdna ul., Hviezdoslavova ul.,
Javorová ul., Klinčeková ul., Klobučnícka ul., Krymská ul., Kúpeľná
ul., Ľaliová ul., Listová ul., Mederčská ul. 12-36 párne čísla,
Mederčská ul. 39-79 nepárne čísla, Meštianska ul., Murgašova
ul., Muškátová, Nezábudková ul., Nitrianska ul., Orechový rad,
Orgovánová ul., Palatínova ul. 32-46 párne čísla, Palatínova ul. 4171 nepárne čísla, Pávia ul., Petöfiho ul., Piesočný hon, Plynárenská
ul., Pokojná ul., Potočná ul., Priemyselná ul., Prievidzská ul.,
Prowázekova ul., Robotnícka ul., Rozmarínová ul., Rožná ul., Ružová
ul., Rybárska ul., Slnečné nám., Sústružnícka ul., Svätojánska ul.,
Šalviová ul., Špitálska ul., Štúrova ul., Tajovského ul., Topoľčianska
ul., Ul. B. Němcovej, Ul. biskupa Királya, Ul. budovateľská, Ul. E.
B. Lukáča, Ul. G. Czuczora, Ul. Gy. Alapyho, Ul. I. Kultsára, Ul. I.
Madácha, Ul. J. Baranyaiho, Ul. J. Tubu, Ul. M. Staudta, Ul. Mateja
Bela, Ul. mieru , Ul. mládeže, Ul. odborárov, Ul. pri Panoráme,
Ul. priateľstva, Ul. R. Seressa, Ul. roľníckej školy, Ul. S. Takátsa, Ul.
slobody, Ul. stavbárov, Ul. Tolstého, Ul. zlatého muža, Zváračská
ul., Zvolenská ul., Železničná ul. 1-11 nepárne čísla, súpisné číslo
4428. bude zvolených 12 poslancov.

okrsok
miestnosť
13 ZŠ Rozmarínová 1
14
15
16 Gymnázium s v.j.m. H Selyeho
17 Domov mládeže pri SPŠ
18 Stredná priemyselná škola
19 ZŠ s v j.m. Ul. práce 24
20
21 MŠ Ul. Komáromi Kacza 33
22 MŠ s v j.m. Komáromi Kacza 39
23 Regionálna spáva a údržba ciest

adresa
Rozmarínová ul. 1
Ul. bisk. Királya 5
Gazdovská ul. 13
Petőfiho ul. 2
Ul. práce 24
Ul. Komáromi Kacza 33
Ul. Komáromi Kacza 39
Okružná cesta 3526

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov
a o utvorení volebných obvodov pre voľby
do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 9 zákona SNR
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov uznesením zo dňa 04.09.2014 č. 1738/2014
určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Komárne bude mať 25 poslancov,
ktorí budú zvolení v 3 volebných obvodoch.
Vo volebnom obvode číslo 3 , ktorý zahŕňa mestské časti:
Ďulov Dvor, Kava, Lándor, Malá Iža, Veľký Harčáš a ulice v mestskej
časti Komárno: Apalská ul., Baštová ul., Beöthyho ul., Bernolákova
ul., Bočná ul., Csokonaiho ul., Damjanichova ul., Dunajská ul.,
Dunajské nábrežie 4-12 všetky čísla, Elektrárenská cesta, Gombaiho
ul., Hlboká ul., Hradná ul., Hríbová ul., Hrušková ul., Jazerná ul.,
Jókaiho ul., Kapitánova ul., Komárňanská ul., Komenského ul.,
Konvalínková ul., Košická ul., Kováčska ul., Krátka ul., Krivá ul.,
Kvetná ul., Lehárova ul., Lesná ul., Letná ul., Lipová ul., Lodná ul.,
Lúčová ul., Majstrovská ul., Malá jarková ul., Malodunajská cesta,
Malodunajské nábr., Mederčská ul. 2 jedno číslo, Mederčská ul. 1521 nepárne čísla, Mesačná ul., Nádvorie Európy, Nám. gen. Klapku,
Nám. Kossutha, Nám. M. R. Štefánika, Nám. sv. Rozálie, Nová
ul., Novozámocká cesta, Okružná cesta, Palatínova ul. 2-20 párne
čísla, Palatínova ul. 7-39 nepárne čísla, Parná ul., Pevnostný rad,
Platanová alej, Poľovnícka ul., Považská ul., Požiarnická ul., Prvá
priečna ul., Rákócziho ul., Rovná ul., Selyeho ul., Senný trh, Skalná
ul., Slnečná ul., Staničná ul., Stredná ul., Svätoondrejská ul., Šípková
ul., Športová ul., Tabaková ul., Tesárska ul., Tichá ul., Topoľová
ul., Trstinová ul., Ul. 29. augusta, Ul. Á. Jedlika, Ul. františkánov,
Ul. gen. Klapku, Ul. Gy. Berecza, Ul. holubárov, Ul. J. Husa, Ul.
J. Péczeliho, Ul. J. Szinnyeiho, Ul. K. Nagya, Ul. K. Thalyho, Ul.
Komáromi Kacza, Ul. M. Csáka, Ul. M. Urbana, Ul. pohraničná,
Ul. práce, Ul. víťazstva, Ulička, Úzka ul., Valchovnícka ul., Veľká
jarková ul., Veľkodunajská cesta, Veľkodunajské nábr., Veľký rad,
Vnútorná okružná, Vodná ul., Vozová ul., Vŕbová, Záhradnícka ul.,
Zámoryho ul., Zimná ul., Zlievarenská ul., Železničná ul. 4-12A
párne čísla, Železničná ul. 15-23 nepárne čísla, Župná ul. bude
zvolených 12 poslancov.

okrsok
miestnosť
24 MŠ s v j.m.Komáromi Kacza 39
25 ZŠ Ul. pohraničná 9
26 Spojená škola Hradná ul. 7
27 Základná umelecká škola
28 Klub dôchodcov
29 ZŠ Komenského ul. 3
30
31
32 Kulúrny dom Kava
33 MOTOREST ZOJA s.r.o.

adresa
Ul. Komáromi Kacza 39
Ul. pohraničná 9
Hradná ul. 7
Letná ul. 12
Nám. Kossutha 3
Komenského ul. 3
Kava, Hlavná ul. 36
Ďulov Dvor, Súbežná ul. 74

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby primátora mesta v Komárne
15. novembra 2014
Mestská volebná komisia v Komárne podľa § 23 zákona SNR
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta
zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Peter Benčič, 50 r., podnikateľ, Strana zelených
2. Attila Czíria, Ing., 52 r., geodet, MOST-HÍD, Strana maďarskej
komunity – Magyar Közösség Pártja
3. Magdaléna Gulyás, 39 r., podnikateľ, ekonóm, nezávislý
kandidát
4. Károly Less, Mgr., 35 r., pedagóg, nezávislý kandidát
5. Anton Marek, MUDr. 67 r., lekár, nezávislý kandidát
6. László Stubendek, Ing., 61 r., elektroinžinier, nezávislý
kandidát
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva
v Komárne 15. novembra 2014
Mestská volebná komisia v Komárne podľa § 18 zákona SNR č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva
zaregistrovala pre volebný obvod č. 1 týchto kandidátov:

1. Ján Deminger, 47 r., stolár, nezávislý kandidát
2. Július Horváth, 45 r., podnikateľ, Strana zelených
3. Ján Orvoš, 68 r., podnikateľ, Maďarská kresťanskodemokratická
aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
4. Attila Petheő, 38 r., dejepisár, MOST-HÍD, Strana maďarskej
komunity - Magyar Közösség Pártja
5. František Rajko, Ing., 59 r., inžinier prevádzky leteckej
techniky, nezávislý kandidát

5

2014. október 15.
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne 15. novembra 2014
Mestská volebná komisia v Komárne podľa § 18
zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského
zastupiteľstva zaregistrovala pre volebný obvod
č. 2 týchto kandidátov:

1. Jozef Adámik, 29 r., futbalista, SIEŤ
2. Imre Andruskó, Mgr., 45 r., riaditeľ gymnázia,
MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
3. Anita Angyalová, 36 r., aktivistka, Strana
zelených
4. Tibor Bastrnák, MUDr., 49 r., lekár, MOSTHÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
5. György Batta, Mgr., 43 r., novinár, MOSTHÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
6. Peter Benčič, 50 r., podnikateľ, Strana
zelených
7. Štefan Bende, JUDr., 47 r., právnik, nezávislý
kandidát
8. Zoltán Bujna, Ing., 32 r., inžinier, nezávislý
kandidát
9. Csaba Cúth, 36 r., právnik, jazykovedec,
MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
10. Gabriel Dékány, Ing., 34 r., ekonóm, MOSTHÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
11. František Fűri, 54 r., zamestnanec vo
verejnom záujme, SMER - sociálna demokracia
12. Ondrej Gajdáč, Mgr., 57 r., riaditeľ gymnázia,
nezávislý kandidát
13. Konštantín Glič, Ing., 57 r., projektant,
nezávislý kandidát
14. Iveta Gregušová, PaedDr., 49 r., učiteľka,
nezávislý kandidát
15. Vojtech Grotter, Ing., 57 r., strojný inžinier,
Strana zelených
16. Ágnes Héder, PaedDr., 52 r., riaditeľka
univerzitnej knižnice, MOST-HÍD, Strana
maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
17. Alžbeta Jágerská, Ing., 51 r., ekonóm, MOSTHÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
18. Štefan Jakab, 41 r., podnikateľ-konateľ,
nezávislý kandidát
19. Stanislav Jiríček, Mgr., 43 r., pedagóg,
Kresťanskodemokratické hnutie
20. Márton Kiss, 23 r., študent, nezávislý
kandidát
21. Róbert Kiss, Ing., 40 r., výrobný riaditeľ,
MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

22. József Kiss Péntek, PaedDr., 63 r., GIMISZrežisér, pedagóg, nezávislý kandidát
23. Zsolt Kolek, 37 r., pedagóg, publicista,
MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
24. Juraj Kovács, 33 r., obchodný asistent, DJ,
nezávislý kandidát
25. Milan Králik, 32 r., policajt, nezávislý
kandidát
26. Károly Less, Mgr., 35 r., pedagóg, nezávislý
kandidát
27. Jana Mačicová, 40 r., manažér kultúry,
Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana
28. Anton Marek, MUDr., 67 r., lekár, nezávislý
kandidát
29. Tibor Mayer, 47 r., podnikateľ, nezávislý
kandidát
30. Katarína Mayerová, 58 r., živnostníčka,
Strana zelených
31. Marián Michálek, Ing., 64 r., podnikateľ,
Strana zelených
32. Peter Németh, 39 r., grafik, Maďarská
kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
33. Gabriela Plevová, 54 r., podnikateľ, nezávislý
kandidát
34. Miloš Priškin, 20 r., operátor zákazníckeho
servisu, SMER - sociálna demokracia
35. Alexander Reško, Ing., 63 r., dôchodca,
Strana demokratického Slovenska
36. Baltazár Ryšavý, 41 r., podnikateľ, nezávislý
kandidát
37. Béla Sánta, Ing., 44 r., podnikateľ, nezávislý
kandidát
38. Béla Szabó, Ing., 58 r., zástupca primátora,
MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
39. Róbert Szayka, 36 r., tréner, MOST-HÍD,
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség
Pártja
40. Szabolcs Százvai, Mgr., 40 r., učiteľ, nezávislý
kandidát
41. Karol Tárnok, 40 r., manažér, SIEŤ
42. Magdaléna Tárnok, Mgr., 38 r., politológ,
MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
43. Pavol Tausk, 70 r., dôchodca, Komunistická
strana Slovenska
44. Emil Valach, 54 r., poľnohospodársky
technik, SMER - sociálna demokracia
45. Ján Vetter, Ing., 50 r., riaditeľ školy, nezávislý
kandidát
46. Štefan Zábojník, Mgr., 64 r., učiteľ, nezávislý
kandidát

Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

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

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

0903 887 980

Každý zákazník dostane od nás

kávu zadarmo

Minden ügyfelünknek

ingyen kávé

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten!

www.tvkomarno.sk

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne 15. novembra 2014
Mestská volebná komisia v Komárne podľa § 18
zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského
zastupiteľstva zaregistrovala pre volebný obvod
č. 3 týchto kandidátov:

1. Zoltán Benyó, MUDr., 61 r., lekár, nezávislý
kandidát
2. Ladislav Brinzik, 35 r., farmaceut, Európska
demokratická srana
3. Zsuzsanna Csintalan, Mgr., 61 r., pedagogický
zamestnanec, zástupkyňa riaditeľa, MOSTHÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
4. Judita Csizmaziová, JUDr., 61 r., právnička,
Strana zelených
5. Csaba Czézinger, Ing., 49 r., elektroinžinier,
nezávislý kandidát
6. Imrich Dubány, Ing., 59 r., elektroinžinier,
MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
7. Attila Farkas, 51 r., ekonóm, MOST-HÍD,
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség
Pártja
8. Zsolt Feszty, 43 r., regionálny manažér,
MOST-HÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
9. Zsolt Fördős, Ing., 37 r., ekonóm, MOSTHÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar
Közösség Pártja
10. Éva Hortai, JUDr., 60 r., advokát, MOSTHÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
11. Attila Horváth, MUDr., 39 r., lekár-chirurg,
nezávislý kandidát
12. Igor Horváth, Mgr., 34 r., súkromný
podnikateľ, nezávislý kandidát
13. Szilárd Ipóth, MUDr., 45 r., lekár, MOSTHÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
14. Béla Keszegh, Mgr., 38 r., novinár, učiteľ,
nezávislý kandidát
15. Margit Keszegh, JUDr., 61 r., advokátka,
nezávislý kandidát
16. Attila Klinda, 51 r., podnikateľ, Komárno,
Strana zelených
17. Imrich Knirs, PhDr., 53 r., súkromný
podnikateľ, nezávislý kandidát
18. Jozef Konopčík, 53 r., strojný technik,
nezávislý kandidát
19. Peter Korpás, Ing., 53 r., elektrotechnický
inžinier, MOST-HÍD, Strana maďarskej

komunity - Magyar Közösség Pártja
20. Dávid Kovács, 33 r., blogger-Napi Gerzson,
nezávislý kandidát
21. Magdaléna Kúrová, Mgr., 26 r., sociálny
pracovník, Strana zelených
22. Tibor Laky, 53 r., podnikateľ, Strana
zelených
23. Adriana Lengyelová, PhDr., 45 r., riaditeľ
DSS, Strana zelených
24. Zsolt Malinák, 41 r., sociálny psychológ,
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
25. Tibor Mayer, 29 r., živnostník, MOST-HÍD,
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség
Pártja
26. Marek Mihály, Bc., 32 r., geodet, SIEŤ
27. Oto Moravčík, Ing., 66 r., ekonóm-účtovník,
Strana zelených
28. Ferenc Nagy, Ing., 64 r., podnikateľ,
nezávislý kandidát
29. Roman Németh, 40 r., štátny zamestnanec,
SMER - sociálna demokracia
30. Vojtech Novák, JUDr., 68 r., právnik,
nezávislý kandidát
31. Gabriel Ozgyin, 51 r., manažér, Strana
zelených
32. Agnesa Padlovicsová, Dr., 46 r., právnik,
novinár, nezávislý kandidát
33. Pavol Petruš, Ing., 70 r., predseda zväzu
včelárov, Strana zelených
34. Martin Podhorný, Ing., 35 r., ekonóm,
Strana zelených
35. Zsolt Sebő, MUDr., 51 r., lekár, MOST-HÍD,
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség
Pártja
36. László Stubendek, Ing., 61 r., elektroinžinier,
nezávislý kandidát
37. Tímea Szénássy, Mgr., 31 r., konateľ
spoločnosti, ekonóm, nezávislý kandidát
38. Róbert Szilva, 34 r., strojný technik, SMER
- sociálna demokracia
39. Marta Šárai, 55 r., ekonóm, MOST-HÍD,
Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség
Pártja
40. Imrich Tárnok, Ing., 55 r., technik, nezávislý
kandidát
41. Tamás Varga, JUDr., 44 r., právnik, MOSTHÍD, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

