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Alapítva 1849-ben

A Komáromi Lapok előző 
számában a 2010 – 2014 közti 
időszak városunkbeli beruhá-
zások első részét tettük közzé. 
Most pedig a beruházások lis-
tája második felét olvashatják 
el. 

ISKOLAÜGY
2001-es év

Kapitány utcai óvoda – a fűtés-
rendszer felújítása (7.918 euró, 
ebből állami támogatás 6.639 
euró).
Komenský Alapiskola – kazán-
ház-felújítás (6.247 euró).
Eötvös Utcai Alapiskola – vész-
helyzet orvoslása, a vízmelegítő- 

és keringetőrendszer felújítása 
(3.465 euró).

2012-es év
Megyercsi utcai óvoda – nyílás-
záró-csere és homlokzatjavítás 
(1.824 euró).
Komenský utcai iskolakonyha 
– a szellőzőrendszer felújítása, 
új géppark beszerzése (7.345 
euró), új főzőkatlan vásárlása 
(3.151 euró).
Béke utcai iskolakonyha – új 
öltözőhelyiség kialakítása és a 
szociális helyiségek felújítása 
(7.380 euró).
Eötvös utcai iskolakonyha – 
nagykapacitású burgonyahámo-

zó-gép vásárlása (2.198 euró).
2013-as év

Hajós utcai óvoda – tetőjaví-
tás - 629 m2 és az egyik pavilon 
szociális helyiségeinek felújítása 
(45.200 euró).
Munka Utcai Alapiskola – a 
nagy tornaterem tető- és padló-
javítása (53.012 euró).
Víz utcai óvoda – a lapostető 
felújítása az egész épületen - 1 
369 m2 (89.980 euró).
Eötvös Utcai Alapiskola – vész-
helyzet elhárítása, a tornaterem 
teteje egy részének javítása 
(11.000 euró).

Beruházások Komáromban 
2010 – 2014 között (2. rész)

(Folytatás a 4. oldalon)

A választ keresve megál-
lapíthatjuk, hogy jelenleg vá-
rosunknak nyugalomra, kiszá-
míthatóságra és tapasztalatra 
van szüksége. Nem lózungok és 
hamis ígéretek, hanem a valós 
munka és teljesítmény segíte-
nek majd kikecmeregni abból a 
gödörből, ahova Komáromot a 
jelenlegi polgármester juttatta. 

Ehhez átlátható és számon 
kérhető programot kell az em-
berek elé terjeszteni, illetve a vá-
lasztóknak olyan csapatot a kép-
viselőtestületbe juttatni, mely 
ezt a programot meg is tudja va-
lósítani. Hiába ugyanis a legjobb 
program – ha nincs ütőképes 
csapat, mely többséget szerez 
a képviselőtestületben. Éppen 
ezért gondolom úgy, hogy az 
Összefogás csapata, melyben 
vannak MKP-sok, Hidasok, ci-
vilek, nők, fiatalok és tapasztal-

tabbak is, lesz egy olyan csapat, 
mely meg tudja valósítani, végig 
tudja vinni Komárom érdeké-
ben tett ígéreteit. 

Logikusnak tartom, hogy 
nemcsak az Összefogás csapatá-
nak tagjait kell támogatni teljes 
mellszélességgel, hanem polgár-
mesterjelöltként a csapat élén 
Czíria Attilát is. Ő a szakmai- és 
magánéletben, a közéletben is 
sikeres gyakorlati szakember, 
és bizonyosra veszem, hogy ve-
zetésével végrehajthatók azok 
a lépések, melyek elindíthatják 
majd Komáromom egy kiszá-
mítható fejlesztés útján. 

Természetesen felmerül-
het a kérdés, hogy vajon másik 
csapatkapitány nem volna-e 
alkalmas a feladatra? A válasz 
egyértelműen „nem”. Hiszen 
tudjuk jól, hogy a vélt és valós 
ellentéteket félretéve ez a csapat 
éppen azért jött létre, mert látta, 
hogy milyen nehéz helyzetben 
van Komárom! Hát már csak 
ezért is természetes, hogy Anton 
Marekot nem tartjuk megfelelő 
polgármesternek, és az a célunk, 
hogy leváltsuk őt a város éléről!

Vajon Stubendek László jól 
vezetné-e a csapatot? Itt is egy-
értelmű „nem” a válasz, hiszen 
az MKP-sok a taggyűlésükön 
már kinyilvánították, hogy nem 

vele akarnak együttműködni 
polgármesterként, hanem döntő 
többséggel Czíria Attila mellett 
tették le a voksukat. Stubendek 
László pedig önös érdekből 
szembefordult a saját pártjával, 
és nem csak városunk polgárait 
árulva el (hiszen megint hely-
zetbe hozta Anton Marekot), 
hanem saját párttársait is. Emi-
att  sem ő a  megfelelő ember a 
városvezetői posztra. 

A 67 éves Anton Marek és a 
61 éves Stubendek László sok-
éves önkormányzati tapasztala-
tuk ellenére vajmi keveset tettek 
le a közösség asztalára. Ha saját 
életüket is csak üggyel-bajjal irá-
nyítják, hogyan lennének képe-
sek egy város irányítására? Emi-
att ahhoz kérünk bizalmat, hogy 
az Összefogás csapata hatékony 
munkát végezve, egy gyakorla-
tias polgármester vezérletével 
elindíthassa városunkat felfelé a 
lejtő aljáról. 

Kérjük, hogy szavazzanak 
bizalmat az Összefogás csapatá-
nak és Czíria Attilának. Adjunk 
utat az összefogásnak, hogy sze-
retett városunk ne csak példa 
legyen, hanem élhetőbb is!  

Bastrnák Tibor 
parlamenti képviselő  

x)

Döbbenten olvastuk Marek 
Anton polgármester pontatlan 
beszámolóját a Komáromi 
Lapok címoldalán. Városunk 
regnáló polgármestere olyan 
eredményeket sorakoztatott 
fel, melyek nem az ő nevéhez 
fűződnek. Szemlélődő statisz-
ta volt azokon a testületi ülé-
seken, amelyeken javaslatokat 
vitattunk meg, hagytunk jóvá, 
vagy utasítottunk el. 

Meggyőződésünk, hogy Ko-
márom tisztelt lakosai megér-
demlik azt, hogy kiegyensúlyo-
zott tájékoztatást kapjanak! Ez 
elengedhetetlen, hiszen mind-
nyájunk adójából él és működik 
a város. 

A tisztán látás kedvéért: a 
beruházásokról és a fejleszté-
sekről mindig, minden esetben, 
minden városban a képviselők 
döntenek, persze csak akkor, 
ha van miről dönteni. A város-
atyák demokratikus úton sza-
vaznak, születik egy döntés, s a 
polgármester a végrehajtásért 
felel. Mi, akik négy évvel ezelőtt 
képviselői megbízatást kaptunk 
a polgároktól, mérlegeltünk, s 
legjobb tudásunk szerint dön-
töttünk a fejlesztésekről. Tettük 
ezt felelősségünk teljes tudatá-

ban, így arra hangsúlyosan oda-
figyeltünk, hogy ne adósítsuk el 
azt a várost, melyhez kötődünk, 
melyben élünk, s melyben gyer-
mekeink jövőjét látjuk. 

Mi nem tennénk kizáró-
lag magunkévá a Pons Danubii 
EGTC eredményes pályázatát. 
Mint ismeretes, két új bringautat 
köszönhetünk a társulásnak, de 
ehhez a városi képviselő-testü-
let adta az áldását az öt száza-
lékos önrész megszavazásával. 
A KOMVaK pályázott s nyert 5 
millió eurót fejlesztési célokra. 
Ebben az esetben is mi szavaz-
tuk meg az öt százalékos önrészt, 
hiszen a cél egyértelmű: növelni 
a lakosok komfortérzetét, s óvni 
a Vág folyó tisztaságát, hiszen a 
„spiccen” sokan élvezik a nap és 
a víz áldásos hatását. A Kossuth 
tér és a városi sportcsarnok fel-
újítása is az előző városvezetés 
sikere. Csak négy példát emel-
tünk ki a számos „polgármesteri 
eredmény” közül, melyekhez a 
polgármester úrnak – minden 
tiszteletünk mellett kijelentjük – 
semmi köze nincs. S akkor még 
nem is beszéltünk a többiről… a 
képviselőink javaslatairól, par-
kolóhelyek kialakításáról, épü-
leteink tatarozásáról, megannyi 

eredményről, amit Marek Anton 
a sajátjaként tüntet fel. 

Nagyon örülnénk persze, 
ha nem kellene városunk első 
emberének idegen tollakkal 
ékeskednie, s megvalósult volna 
az a pályázatokat figyelő osz-
tály a városi hivatalban, amit 
ő a programjában, négy év-
vel ezelőtt szavatolt. A hivatal 
struktúrájáról ugyanis ő dönt. 
Ő, egyszemélyben. Senki más. 
Ha biztosított volna külső for-
rást a város, megszavaztuk vol-
na az 5 százalékos önrészt – ha 
kell, kölcsönből is. Csak épp a 
külső források maradtak el… 
nem volt miről szavazni. Ez a 
helyzet most, tisztelt választó-
polgárok. Így teljes a kép, s talán 
árnyaltabbá válhat a pillanatnyi 
helyzet megítélése. Úgy fest, a 
polgármester úr nincs tisztában 
a jogköreivel, vagy ha tisztában 
van ezekkel, tudatosan próbálja 
manipulálni az embereket. S ez 
nem szép tőle…    

Andruskó Imre, 
Batta György, Cúth Csaba, 

Dubány Imre, Dékány Gábor, 
Héder Ágnes, Hortai Éva, 

Ipóth Szilárd, 
Jágerský Erzsébet, Sebő Zsolt, 

Szabó Béla, Varga Tamás 

Hogyan választunk?
Az önkormányzati képviselők választásánál a választó bekarikázza a kiválasztott je-

lölt, jelöltek sorszámát. Legfeljebb annyi jelöltet karikázhat, amennyi az adott körzetben 
megválasztható képviselők száma. Ez a szám a szavazólap fejlécében olvasható. 

A polgármester választásnál a választó csupán egy jelöltet karikáz.
Az 1-es számú választókörzetben 1 képviselő választható meg

Az 2-es számú választókörzetben 12 képviselő választható meg
Az 3-as számú választókörzetben 12 képviselő választható meg

Azon szavazólap, amely a törvény adta kereten túl tartalmaz megjelölést - a megsza-
bottnál több karika szerepel rajta, - vagy nem tartalmaz semmilyen megjelölést, nem 
érvényes.

Mi kell Komáromnak?

Idegen tollakkal ékeskedni 
nem tisztességes!

„Akik 1956-ban visszajöt-
tek a halálból” címmel tanulsá-
gos és értékes történeti beszél-
getésnek lehettünk szem- és 
fültanúi 2014. október 16-án 
a Selye János Gimnázium dísz-
termében azon az estén, melyet 
a Széchenyi István Polgári Tár-
sulás, a Jókai Közművelődési és 
Múzeum Egyesület, valamint 
a Csemadok komáromi helyi 
szervezete közösen szervezett 
az 1956-os magyar forradalom 
és szabadságharc 58. évfordu-
lója tiszteletére.

Az est egyik vendége 
Wittner Mária volt, aki az 1956-
os forradalom és szabadságharc 
leghitelesebb – ma is közöttünk 
élő – hőse, s aki a forradalom-

ban az első naptól részt vett. 
1957. július 16-án letartóztatták, 
és koholt vádak alapján 1958. 
július 23-án, első fokon halálra, 
majd 1959. február 24-én, má-
sodfokon életfogytig tartó bör-
tönbüntetésre ítélték. A vádakat 
nem tudták alátámasztani, bizo-
nyítani, az áldozatokat nem tud-
ták megnevezni. Tizenhárom 
évet ült börtönben, 1970. márci-
us 25-én szabadult. Az est másik 
vendége Dózsa László, az Újpest 
Színház jelenlegi színművész-
főrendezője volt, akibe 1956-
ban géppisztollyal egy sorozatot 
eresztettek, a nyaki ütőerénél 
találták el, majd egy tojásgránát 
találta el, de csodával határos 
módon mégis életben maradt. 

(A mai napig két szilánk van a 
koponyája hátsó részében). Élve 
akarták eltemetni, de a sírásó 
látta, hogy az akkor tizenöt éves 
fiú megmozdult, és megmentet-
te a fiú életét. Ezekről az élmé-
nyekről és 1956 jelentőségéről 
mesélt Wittner Mária és Dózsa 
László. Az est házigazdája és be-
szélgetőtársa Tarics Péter újság-
író, író volt, aki immár 25 éve 
szervez Komáromban 1956-os 
emlékestet. A mostani emléke-
zés a magyar himnusz eléneklé-
sével ért véget.                   (sz)

A fenti felvételen Dózsa 
László, Wittner Mária és Tarics 
Péter látható az 1956-os komá-
romi esten

1956-ra emlékeztünk Komáromban
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Mgr. Ondrej GAJDÁČ
független jelölt

a komáromi Ľ. J. Šulek Gimnázium igazgatója

Komárom polgárainak olyan képviselőkre van szükségük,
akik felelőséggel, szakszerűen, szabadon, a polgárok 

és a város érdekében, legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint, 
a nagypolitika és a pártfegyelem befolyása nélkül döntenek.

2. sz. választókörzet

12 sz.

Nyílt napok 
a gimnáziumban

A komáromi Selye János 
Gimnázium igazgatósága és 
tantestülete 2014. november 
18-19-én (kedd, szerda) nyílt 
napokat rendez az alapisko-
lák 9. osztályos tanulói szá-
mára a gimnázium épületé-
ben.

A kb. másfél órás program 
első részében bemu tatjuk vég-
zős diák jaiknak, szüleiknek 
és a pedagógusoknak intéz-
ményünk múltját és jelenét, 
tájékoztatjuk őket a gimnázi-
umban folyó oktatásról, az új 
érettségi vizsgákról, az iskolán 
kí vüli tevékenység különböző 
formáiról, valamint a főisko-
lai – egyetemi tovább tanulás 
lehető ségeiről. A máso dik 
részben a diákok óralátogatá-
sokon vesznek részt, a szülők 
és pedagógu sok kötetlen be-
szélgetés során választ kaphat-
nak konkrét kérdéseikre. Ké-
rem Önt, szívesked jen felhívni 
az érintett szülők és tanulók 
figyelmét erre a lehetőségre. 

A nyílt napokra szeretettel 
várjuk az alapiskolák pedagó-
gusait, a szülőket és a tanuló-
kat.

Andruskó Imre,
a gimnázium igazgatója

Iskolánk, a Selye János Gimná-
zium igazgatója, Andruskó Imre, 
2004. október 15-én együttműkö-
dési szerződést írt alá a budapesti 
Szent István Gimnáziummal (Lázár 
Tibor igazgató úr), amit egy évvel 
később a székelyudvarhelyi Tamá-
si Áron Gimnáziummal (Laczkó 
György igazgató úr) hármas test-
vériskolai szerződéssé bővítettünk.

Ez a kapcsolatfelvétel, barátság 
a Szent István Gimnázium igazga-
tóhelyettesének, Libárdi Péternek 
a kezdeményezésére jött létre, aki 
egykor iskolánk diákja volt és itt a 
gimnáziumunkban érettségizett. Az 
együttműködés keretében minden 
évben szervezünk közös sítáborokat, 
a budapestiek pedig a Tisza-táborba 
várják diákjainkat. Évente egy-két 
osztály ellátogat Erdélybe is, ahol né-
hány nap alatt ismerkedhettek az ot-
tani szokásokkal, hagyományokkal, 
életkörülményekkel, barátokat talál-
hatnak, ismerkedhetnek egymással. 
Ezen kívül természetesen a tanárok 

és az iskolák vezetése is szoros kap-
csolatot tart, rendszeresen vesznek 
részt egymás jeles iskolai ünnepélye-
in.

Tavaly március 14-én kollégáink 
és diákjaik Erdélyből ünnepi műsor-
ral kedveskedtek gimnazistáinknak. 
Először testvériskolánk Gereben 
néptánccsoportja lépett fel, majd a 
kopjafa megkoszorúzására került sor, 
ahol közreműködtek a Selye János 
Gimnázium diákjai élükön Stirber 
Lajos karnaggyal.

A kollégákkal való baráti be-
szélgetések során kiderült, hogy sok 
közös vonás van a két intézmény 
elképzeléseiben és mindkét részről 
fontosnak tartjuk a kapcsolat fenn-
tartását. Találkozásunk hozadéka 
egy meghívás volt, melyre 2013. áp-
rilis 27-től 30-ig Székelyudvarhelyen 
került sor. Itt találkozott mind a há-
rom testvériskola, ahol négy napot 
eltöltve a tanárok kötetlen formában, 
szórakozva véleményt cserélhettek 
különböző szakmai kérdésekben.

Idén, október 10-én, pénteken, 
a délutáni órákban a budapesti Szent 
István Gimnázium tanári kara tisztelt 
meg minket jelenlétével. Módszerta-
ni napot tartottunk, melyet városné-
zéssel kezdtek a budapesti kollégák 
Elek József történelemtanár szakmai 
vezetésével. Majd iskolánk aulájá-
ban folytatódott a szakmai, baráti 
beszélgetés. Szinte napra pontosan 
tíz éve írtuk alá az egyezményt a test-
vériskolai kapcsolatunkról, s most 
ezt megünnepelve állíthatom, ez az 
együttműködés sokáig „élni fog”.

A következő találkozóra, amely-
nek célja, hogy a három iskola a ha-
tárokon átívelő szakmai és kulturális 
együttműködése jelképezze szellemi 
műhelyeink összetartozását, 2015. 
április 30-tól május 3-ig kerül sor 
Komáromban, amikor a Selye János 
Gimnázium tanári kara és igazgató-
sága látja vendégül a két testvériskola 
küldöttségét, tanári karát.

PaedDr. Králik Zsuzsanna

Testvériskolai látogatás a Selye János Gimnáziumban
A Selye János Egyetem az Európai Unió 

által támogatott HUSK/1101/1.6.2/0050 
számú, Munkaerő-piacok határon átnyú-
ló együttműködése - WORKMARKET 
- Cezhraničná spolupráca trhov práce 
című projekt keretében több részfelada-
tot is megvalósított a Karrier-tanácsadó 
Központján keresztül. Egyrészt felmérést 
készített a munkáltatók között az állasok-
ra jelentkezők felkészültségéről, másrészt 
képzéseket szervezett az álláskeresők szá-
mára.

A Karrier-tanácsadó Központ a fel-
mérés során 1392 szlovák és magyar cég, 
vállalkozás e-mail címére küldte ki online 
kérdőívünket, amelyet végül 58-an töltöt-
tek ki. Az így beérkezett válaszokat össze-
sítette 12 papíralapon kitöltött kérdőívvel. 
Az eredményeket továbbították azoknak a 
projektben résztvevő partnereiknek, akik 
képzést szerveztek vagy tanulmányt írtak 
a témában.

A képzések megvalósítása kapcsán 
szintén érdemes felsorolni néhány számot. 
Az egyetem 18 oktatója 5 témakörben 28 
féle képzést hirdetett meg 4 nyelven. A 

meghirdetett képzéseket 6 hónapon át 30 
megadott napon 64 időpontban 365 kon-
taktórában lehetett látogatni. A megtar-
tott képzéseken összesen 95 személy vett 
részt. A képzésen résztvevők elégedett-
ségét újabb kérdőívvel vizsgálja a Karri-
er-tanácsadó Központ, hogy aztán az így 
kapott eredményeket összevessék a cégek 
által kitöltött kérdőívek adataival.

A projekt hozzájárult ahhoz, hogy tel-
jesebb képet kapjunk a munkaerő-piaci 
elvárásokról és az álláskeresők felkészült-
ségéről, illetve közelítse ezeket az elvárá-
sokat és a felkészültséget.

Cúth Csaba

Képzések álláskeresők számára

Hangverseny 
a holokauszt komáromi  
áldozatainak emlékére

2014. november 2. 18.00 
Szent András - templom

A belépés díjtalan!
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Eötvös utcai 64-es számú óvo-
da és a Kacz utcai 33-as számú 
óvoda – a játszóterek felszerelé-
se (összesen 15.450 euró).
Béke utcai iskolakonyha – a 
szellőzőrendszer cseréje (5.941 
euró).

2014-es év
Határőr Utcai Alapiskola – 
vészhelyzet elhárítása, a föld-
szinti szociális helyiségek felújí-
tása (állami támogatás 30.536 
euró).
Jókai Mór Alapiskola – vész-
helyzet elhárítása, a tornaterem 
ablakainak cseréje (állami tá-
mogatás 25.000 euró) és egyéb 
nyílászárók cseréje (saját forrás 
23.983 euró).
Béke utcai óvoda – nyílászárók 
cseréje (19.472 euró).
Eötvös utca 48-as számú óvoda 
– nyílászárók cseréje az épület 
egy részén (24.909 euró).
Eötvös utca 64-es számú óvoda 
- nyílászárók cseréje az épület 
egy részén (24.600 euró).
Kapitány utcai óvoda - nyílás-
zárók cseréje az épület egy ré-
szén (9.705 euró).
Kacz utcai óvoda - nyílászá-
rók cseréje az épület egy részén 
(9.960 euró).

2014-ben befejezésre váró 
beruházások

Komenský Alapiskola - abla-
kok cseréje az épület egy részén 
(68.630 euró).
Jókai Mór Alapiskola - abla-

kok cseréje az épület egy részén 
(46.017 euró).
Munka Utcai Alapiskola - abla-
kok cseréje az épület egy részén 
(70.000 euró).
Rozmaring Utcai Alapiskola 
- ablakok cseréje az épület egy 
részén (70.000 euró).

SZOCIÁLIS SZFÉRA
Az összeférhetetlen polgárok 

problémájának kezelése
Belső körút 51 - 2012-ben  - az 
összeférhetetlen és lakbérhát-
ralékos lakók kilakoltatása és a 
lakhatatlan ingatlan lebontása 
Duna rakpart 16 - 2012 őszén 
-  az összeférhetetlen és lakbér-
hátralékos lakók kilakoltatása
Szükségszálló – Komárom vá-
ros az összeférhetetlen és hajlék-
talan lakosok, valamint a segít-
ségre szoruló gyermekes anyák 
részére szükségszállót üzemeltet 
a Vársor út 22-es szám alatt, 
amelynek kapacitása 28 fő
2012 márciusától – hatályba 
lépett a 448/2008 Tt. A szociális 
szolgáltatásokról szóló törvény, 
amelynek értelmében az állam 
vissza nem térítendő támogatást 
nyújt a városi hajléktalanszál-
lóknak. A támogatás összege 
havi 120 euró személyenként. 
Komárom város is igényelte az 
említett állami támogatást, így 
2012-ben 33.600 euró, 2013-
ban 40.320 euró, 
2014-ben pedig 40.320 euró ér-
kezett a szükségszállás üzemel-
tetésére, ami a három év alatt 
összesen 114.240 euró összeget 

tett ki. 
Téli melegedő 

hajléktalanok számára
A város kialakított egy átmeneti 
melegedőt, éjszakai szálláshelyet 
a hajléktalanok számára, ahol a 
városi rendőrség által behozott 
és önként jelentkező hajlék-
talanok átvészelhetik a hideg 
éjszakákat és tisztálkodási igé-
nyeiket is kielégíthetik. Így si-
került megelőzni az esetlegesen 
tragikus kimenetelű meghűléses 
eseteket. (2012/2013-as télen 
8 lakója volt a melegedőnek, a 
2013/2014-es szezonban pedig 
10).
A téli hónapok folyamán a vá-
ros napi egy alkalommal ingye-
nesen biztosított meleg ételt a 
szükségszálló lakói számára.
2011-ben a rászorulók ingyen 
ebédjére költött összeg elérte 
az 1.462,17 eurót, 2012-ben ez 
az összeg 932,96 euró volt, míg 
2013-ban 1.873,76 euró.
2014-ben pedig a rászorultak 
étkeztetésére 2.359,84 eurót 
költött a város (ez a négy év alatt 
összesen 6.628,73 eurót tett ki).
Szociális terepmunka projekt

Mivel Komárom területén az 
utóbbi időszakban egyre inkább 
érezhetővé vált a kirekesztettség 
problémája, ezért 2011 októbe-
rében a város létrehozta a szo-
ciális terepmunkás munkakört, 
amely személy a kirekesztett 
csoportok gondjaival foglalko-
zik. 
2014 június 15-től két éves idő-

szakra a város felvett további 4 
terepmunkást és 2 terepmun-
kás-asszisztenst a  „Szociális te-
repmunka Komáromban“ nevű 
projektum keretében, amelyet 
az Európai Unió Szociális 
Alapja támogat 134.000 euró 
összeggel.
2014-ben a város felkérte a 
Belügyminisztériumot, hogy 
hozzon létre egy speciális álla-
mi rendőri posztot a roma kö-
zösség problémáira fókuszálva, 
amit 2014 nyarán sikerült is 
betölteni.
Szociális szolgáltatások, szoci-

ális támogatások
Komárom város szociális szol-
gáltatásainak közösségi terve 

a 2013-2015-ös évekre
2013-ban a város kidolgozta, ki-
dolgoztatta a fent említett stra-
tégiai dokumentumot, amelyet 
a városi képviselők jóváhagyása 
után úgymond apróra váltottak 
a szakemberek és kidolgozták a 
2013-as évre vonatkozó Meg-
valósítási tervet. 2013 végén a 
tervvel összhangban kidolgo-
zásra került a szociális szolgálta-
tásokkal foglalkozó komáromi 
és környékbeli intézmények és 
cégek névsora.
2014-ben kiértékelték a 2013-as 
évre vonatkozó Megvalósítási 
terv teljesítését és kidolgozták 
az aktuális, 2014-es évre vonat-
kozó tervet. 

Családtámogatás
2011-ben a hivatal szociális osz-
tálya az általános teendői és az 

egyszeri támogatáskiutalások 
mellett megszervezte a nagycsa-
ládosok ünnepélyes fogadását az 
iskolaév kezdete kapcsán, ahol 
7 család 34 gyermeke számára  
2.040 euró támogatást adott át 
a városvezetés.
2012-ben azonos célra 1.800 
euró került kiosztásra a 6 csa-
ládban nevelkedő 30 gyermek 
számára.
2013-ban A Kauflandban levá-
sárolható vásárlási utalványok 
kerültek kiosztásra a nehéz kö-
rülmények között élő családok 
számára, amit iskolaszerek vá-
sárlására használhattak fel az ál-
lamtól kapott beiskolázási támo-
gatáson felül. A városi segítséget 
azok is megkapták, akik nem 
jogosultak az állami támogatás-
ra, de iskolaköteles gyermeket 
nevelnek. Az utalványok értéke 
705 euró volt és 18 családban 
nevelkedő 47 gyermek számára 
jelentett anyagi könnyebbséget a 
város hozzájárulása.
2014-ben ez a fajta támogatás 
16 családot és 50 gyermeket 
érintett, az utalvány értéke pe-
dig kereken 1.000 euró volt.

VÁROSI RENDŐRSÉG
2013-ban a rendőrség járőr-
szolgálatát segítendő eszközvá-
sárlásra került sor, mégpedig 3 
Dacia Duster terepjáró beszer-
zése által (összesen 33.000 euró 
értékben). Szintén abban az év-
ben kibővült a városi kamera-
rendszer 8 új kiváló minőségű 
kamerával, és áthelyezték a fel-

újított megfigyelő és archiváló 
egységet egy tágasabb terembe 
a városi rendőrség épületén be-
lül (állami támogatás 30.000 
euró és 15.100 euró, saját forrás 
3.000 euró).

POLGÁRI VÉDELMI 
RÉSZLEG

2013-ban Komárom város si-
keresen megbírkózott az árvíz-
zel. Az árvízvédelmi költségek 
elérték a 199.315 eurót, amit 
a város saját forrásból fedezett, 
majd az állami költségvetés e 
költséget átvállalta és átutalta a 
város számlájára.
2014-ben a Polgári Védelmi 
Részleg átköltözött a Zámory 
utca 12-es számú városi ingat-
lanba, amely felújítására és fel-
szerelésére a város 11.000 eurót 
költött.
2014 novemberétől 2015 jú-
liusáig fut majd a helyi és re-
gionális munkahelyteremtést 
támogató projektum, amelynek 
keretében 12 komáromi lakos 
kap munkát (összesen 58.000 
euró értékben, amiből az állami 
támogatás részaránya 80%).

Tisztelt polgárok! A Ko-
máromi Lapok következő szá-
mában, amely november 12-én 
jelenik meg, további informá-
ciókat szolgáltatok Önöknek a 
2010-2014-es időszak beruhá-
zásairól.

MUDr. Anton Marek
Komárom polgármestere

Beruházások Komáromban a  2010 – 2014 között (2. rész)
(Befejezés az 1. oldalról)
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l Zálogház a Ferencesek utca 5. 
szám alatt, a Penita étterem mel-
lett. Készpénzért felvásárolunk 
régiségeket, aranyat, ezüstöt, mű-
szaki cikkeket. Állandó ügyfele-
inknek hűségkártyát biztosítunk. 
Kérésére házhoz megyünk, hét-
végén is. Nyitvatartás hétköznap. 
9.00-18.00. óráig. 0915 389 405.  
l Tanítok matematikát alap-
iskolásoknak 5.-9. tanév. Tel.: 
0918/038 805.
l Kölcsönök. Tel.: 0910/666 427.
l Eladó garzon a VII. Lakótele-
pen. Tel.: 0908/852 785
l Eladó 1-szobás lakás a Faze-
kas utcában (Hrnčiarska). Tel.: 
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. 0908/305 105. 
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 Őszi projekt: új lehetőség 
PROFI pénzügyi tanácsadóknak, 
ügyfeleket biztosítunk! Mene-
dzserek csapattal előnyt élveznek. 
Kontakt: 0907/716 378.
l Legolcsóbb gyorskölcsönök 
(DinersClub), autó és ház biztosí-
tás. Tel.: 0903/493 372.
l Szeretne üzletkötőként dol-
gozni? Szabad munkaidő, mellék-
állásban is. Tel.: 0908/797 740.
l Teljes ingatlan kínálat a www.
bluechipreality.sk. 0902/202 951.
l Szeretne kényelmesen otthon 
hajat vágatni, frizurát készíteni? 
Házhoz megyek. 0907 271-670.

Újszülöttek
Újlaki Boglárka, Gellér; Fodor Veronika, Nyitravárad; Németh 

Vivien, Gellér; Slugeňová Ľubica, Komárom; Kiss Bella Bianka, Komá-
rom; Hurtoň Adam, Surány; Lakatošová Alexa, Dunamocs; Chudáková 
Zora, Húl; Svitač Olivér, Ógyalla; Olajos Ádám István, Komárom; 
Binder Kristóf, Marcelháza; Geletová Lívia, Veľké Lovce; Édes Emma, 
Komárom; Jaszko Bence, Szilos; Nagy Natália, Naszvad; Hipská Bianka, 
Izsa; Csóka Gabriella, Marcelháza; Ferenczi Sándor, Komárom; Halmo 
Alex, Komárom; Ježová Patrícia, Dunaradvány; Lakatoš Patrik, Ógyalla; 
Gráfelová Alžbeta, Nemesócsa; Knapová Melánia, Ógyalla; Dinh Thi 
Emily, Komárom; Pákozdi Adela, Komárom; Édes Imre Ádám, Ógyalla; 
Horváth Kevin, Ógyalla; Pirtyáková Patrícia, Szvodín; Hatyina István, 
Búcs; Burdi Dorina, Komárom; Kollár Silvester, Komárom; Mezei Zsó-
fia, Dunamocs; Puskás Julianna, Komárom; Szarka Emília, Gúta; Csicsai 
Krisztián, Izsa 

Házasságot kötöttek
Szabó Roman és Trestyanszká Simona, Gonzáles Jozef Vallina és 

Magyarics Andrea, Mravec Karol és Czirák Diana, Kapusňák Marcel és 
Tóth Sandra, Karvaši József és Banzi Erika, Šalgó Ervin és Herdics Emília

Elhunytak 
A 64 éves Baráth Ilona, Komárom; a 70 éves Bartal Priska, Ko-

márom; az 53 éves Lévay László, Komárom; a 63 éves Vincze Edit, 
Vágfüzes; a 77 éves Bratko Tibor, Marcelháza; a 62 éves Urban Ladislav, 
Kurtakeszi; az 57 éves Szulcsányi Irén, Gúta; a 60 éves Kiss Gustav, Gúta; 
az 56 éves Hajlík Margit szül. Ritter, Bagota; Izsák Anton, Marcelháza; a 
87 éves Huláková Anna, Szilos; a 77 éves Bábi Béla, Dunamocs; a 69 éves 
Bölcskey Zsuzsanna, Komárom; a 85 éves Pákozdi Zsófia, Hetény; a 72 
éves Šárová Alžbeta, Komárom; a 66 éves Kianek Zoltán, Marcelháza; a 
68 éves Ág László, Martos; a 70 éves Hajnal Mária, Komárom; a 92 éves 
Soóky Ilona, Bátorkeszi; a 76 éves MUDr. Pecena György, Szentpéter; 
a 70 éves Básti Sándor mérnök, Komárom; az 51 éves Molnár Éva, Ko-
márom; az 53 éves Krivánek Štefan, Komárom; az 53 éves Kobida Alojz, 
Komárom

MEGEMLÉKEZÉS
„Suhanva száll az élet tova,
Ami elmúlt, nem jön vissza soha.
Várni valakit, aki nem jön többé,
De emlékét őrizzük szívünkben örökké.“
Fájó szívvel emlékezünk 2014. november 
3-án halálának 3. évfordulóján

BUJNA Zsoltra.
Emlékét örökké őrző édesanyja, édesapja, testvére Szilvi
családjával és gyerekei Vivien és Ákos   

MEGEMLÉKEZÉS
„Álmodtunk egy öregkort, 
csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél 
és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, 
csak álmodni mentél.“

Fájó szívvel emlékeztünk október 24-én halálának 4. év-
fordulóján

SZENDI Gézára (Komárom).
Emlékét őrző családja

Komárom város értesíti a város polgárait, hogy
2014. október 24-től november 10-ig

az őszi nagytakarítás
keretén belül nagyméretü szeméttároló konténerek lesznek el-
helyezve a kertészeti övezetekben:

2014 november 7-től 2014 november 10-ig
A következő kertészeti övezetekben: Újfalusi kertek, Vadas, Cserhát, 
Sz.Pál, Kabátfalu, Harcsás, Kis Izsa, Sistag, Téglagyár, Izsai út, Holt-Vág, 
IV., V., VI. Bástya, Pozsonyi út, Selye utca - kertek, Diófasor - kertek, 
Doprastav mögött, Erzsébet sziget.
A harcsási úton üzemelő gyűjtőudvar szintén alkalmas a lom-
talanításból származó hulladék, ill. zöldhulladék díjmentes el-
helyezésére. 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

Élelmiszergyűjtési akció 
A komáromi Charita nem nyereségorientált szervezet arra 

kéri a polgárokat, hogy kapcsolódjanak be az élelmiszergyűjtési 
akcióba, melyre november 10-e és november 15-e között kerül 
sor. Munkanapokon 14 és 20, szombaton pedig 10 és 17 óra kö-
zött a Tesco áruházban, s a Charita munkatársai és önkéntesei 
szeretettel várják önöket. A felajánlott élelmiszereket a Charita 
szervezet székházába is elhozhatják, a Jókai utca 6-os szám alá. 

Támogatásukat, segítségüket előre is köszönjük.

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

Szlovák nyelvű meditációs tanfolyam indul 
november 12-én szerdán 18 órai kezdettel.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
A részvétel mindkét tanfolyamon ingyenes!

MEGEMLÉKEZÉS
„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,
csak egy sugarat hagytál, az emlékezést.“

Fájó szívvel emlékezünk november 
8-án halálának 1. évfordulóján a drága 
édesapára, fiúra, testvérre, nagyapára

ELIÁŠ Lászlóra.
Emlékét örökké őrző családja. 

Felhívás támogatási kérvények 
benyújtására

A Komáromi Városi Hivatal értesíti a lakosságot, hogy az ér-
vényben lévő általános érvényű rendeletek értelmében a 2015-es 
évre tervezett sporttevékenységre és a kulturális vagy művészeti 
tevékenységre igényelt támogatási kérelmeket elektronikus úton és 
postai úton is be kell nyújtani. Ahhoz, hogy a kérvényeket benyúj-
tottnak tekintsük, mindkét formában meg kell érkezniük.   

A kérvények űrlapját megtalálják a város honlapján: www.
komarno.sk → Városi Hivatal → Elektronikus adatlapok → Minden 
elektronikus űrlap → (Oktatási és Kulturális Főosztály) Kérvény 
sporttevékenység anyagi támogatására, vagy Kérvény kulturális 
kenység anyagi támogatására. Az űrlap megnyitása után azt tölt-
sék ki, jelöljék be az írásos változat mellé csatolandó mellékleteket, 
majd az űrlap alján található „ELKÜLDÉS, NYOMTATÁS, MEN-
TÉS“ ikonra kattintva azt töltsék fel a városi szerverre. Ahhoz, hogy 
az elektronikus változat beküldöttnek legyen tekinthető, el kell kül-
deni (fel kell tölteni) legkésőbb:

2014. december 15.-ig (a sporttevékenységre irányuló támoga-
tási kérvény esetén),

2014. december 31.-ig (a kultúrtevékenységre irányuló támo-
gatási kérvény esetén).

Az elektronikus nyomtatvány kitöltése és elküldése után a 
kinyomtatott és aláírt kérvényt a szükséges mellékletekkel együtt 
legkésőbb:

2014. december 16.-ig 
(a sporttevékenységre irányuló támogatási kérvény esetén),

2015. január 2.-ig 
(a kultúrtevékenységre irányuló támogatási kérvény esetén)

le kell adni a városi hivatal iktatójában (Vársor út 2.) vagy az 
adott dátumig postázni a Komáromi Városi Hivatal, Oktatási és 
Kulturális Főosztály, Klapka tér 1, 945 01 Komárom címre.

További tájékoztatást a Városi Hivatal Oktatási és Kulturális 
Főosztálya nyújt.


