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Alapítva 1849-ben

Majer Olivér az első komáromi újszülött!
A 2016-os esztendő első ko-

máromi újszülöttje a kis Majer 
Olivér, aki január elsején, dél-
előtt, 11 óra 50 perckor jött a 
világra, 3200 gramm súllyal, s 
aki szülei első gyermeke.

Az idei esztendő első komá-
romi újszülöttjét és édesanyját– 
a hagyományoknak megfelelően 
– Stubendek László polgármes-
ter is meglátogatta, aki az önkor-
mányzat nevében egy 500 eurós 
utalványt is átnyújtott az édes-
anyának, Katarína Gérikovának 
és a város nevében fejezte ki 
jókívánságait, azaz hosszú, sike-
rekben, egészségben bővelkedő 
boldog életet és szeretetteljes 
családi környezetet kívánt az 
új jövevénynek. Az édesanya és 
gyermeke jó egészségnek örven-
denek.                               -batta-

Komárom környékén az 
elmúlt időszakban több kerék-
párút épült, és sikeres pályáza-
toknak köszönhetően tovább 
folytatódhat ez a folyamat. A 
város nagy lehetőségeket lát a 
kerékpáros turizmus élénkülé-
sében. 

Az elmúlt években mintegy 
50 kilométernyi bicikliút épült 
Komárom környékén, amely 
nem csupán a kerekezőket, de 
más kikapcsolódási lehető-
ségekre vágyókat is szolgálja. 
Egyre gyakrabban jelennek meg 
a városban is a két keréken ér-
kező turisták, és fokozatosan 
bővül az az európai hálózat, az 
EUROVELO-útvonal, amelyen 
át lehet tekerni több országon 
keresztül. 

Tavaly a Vág-Duna-Ipoly 
Eurorégió pályázata volt sike-
res, amely 40 ezer eurót nyert a 
hiányzó Komárom-Csicsó, to-
vábbá a Karva Párkány útvonal 
tervdokumentációjának elké-
szítésére. A tervek elkészültek, 
amellyel minden feltétel meg-
valósult a pályázat beadására. A 
fejlesztés azért is fontos, mivel 
az egész Pozsony-Párkány útvo-
nal kiépülne.

„A Duna parti kerékpáros 
turizmus fellendülése mellett 
számunkra kiemelten fontos, 
hogy ezzel Őrsújfalu és Komá-
rom között is lenne kerékpáros 
út, így az ott élőknek biztonsá-
gosan lehetne a városba tekerni” 
– mondta el Stubendek László 
polgármester. 

Az előkészületek tovább 
zajlanak, hiszen pár hónapja a 
Pons Danubii EGTC pályázata 
lett sikeres, amelynek Komárom 
Város is tagja. „A 40 ezres projekt 

90 százalékát, 36 ezer eurót kül-
ső forrásból fedezzük. A támo-
gatásnak köszönhetően további 
szakaszok tervdokumentációja 
készülhet el. Gúta után ezzel a 
járás másik városa, Ógyalla is 
össze lenne kötve Komárommal. 
Mindamellett az önkormányzat 
kezdeményezésére egy fontos fo-
lyamat indulhatna be, a város-
on belüli kerékpáros korridorok 
tervei is elkészülnek, amivel a 
meglévő útszakaszokat kötnénk 
össze. Ezeken az útszakaszokon 
el lehetne jutni a Vág Hídtól az 
Erzsébet hídig, továbbá végig 
Pozsony irányába egész a hajó-
gyári medencéig. Amint elkészül 
a dokumentáció, amely a magas 
kivitelezési költségek miatt sza-
kaszokra van bontva, beadjuk a 
pályázatot” – árulta el a részlete-
ket a Pons Danubii igazgatója, 
Bara Zoltán. 

A kerékpáros turizmusban 
Európa szerte komoly lehető-
ségek vannak, ebben Komárom 
is szeretne részt venni, hiszen 
látnivaló, akár természeti, akár 
történelmi akad bőven. „Eh-
hez készültek már a tavaly év 
folyamán tematikus kiadvány-
ok is. A turizmus bővülése is jó 
irányt mutat, hiszen a turizmus 
világszervezete (UNWTO) ada-
tai szerint tavaly Európán be-
lül Magyarországon (19,1%) és 
Szlovákián (13,3%) belül növe-
kedett a legnagyobb mértékben 
az érkezők száma, ami közel há-
romszorosa az európai átlagnak. 
Ezért volt meghatározó lépés a 
Dunamente TDM megalakulása 
is, ami segít a turisták, ezen belül 
a kerékpárosok intenzívebb meg-
szólításában” fejtette ki Keszegh 
Béla alpolgármester.

 A felhalmozódó műanyag 
szemét egyre nagyobb gondot 
jelentett a Harcsáson található 
gyűjtőudvarban, mivel több 
éve nem tudta értékesíteni a 
hivatal. A hosszas tárgyaláso-
kat követően körvonalazódik a 
megoldás, és rend lehet végre a 
gyűjtőudvarban. Az eddig gon-
dot jelentő hulladékból még 
bevétele is lehet a városnak. 

A Harcsáson közlekedők fel-
figyelhettek arra, hogy egyre na-
gyobb kupacokban halmozódik 
fel a szemét a gyűjtőudvarban. 
Az udvar a szelektált hulladék 
– papír, üveg, műanyag, gumi, 
fém, építkezési- és elektronikai 
hulladék – elhelyezésére szolgál. 
Az egyes fajták elszállítása fo-
lyamatosan zajlik, csupán a mű-
anyag értékesítése jelentett az 
elmúlt években gondot. Ebből 
adódóan 2012 februárjától gyűlt 
a műanyag szemét, amelynek 
mennyisége már meghaladja a 
200 tonnát.  

A városi hivatal az év folya-
mán intenzív tárgyalásokat foly-
tatott a helyzet kezelésére. Nyár 
elején egy kisebb vállalkozóval 
sikerült egy anyagilag előnyös 
együttműködést kötni, azonban 
később kiderült, hogy nem ko-
moly partnerről volt szó, ezért 
a folyamat leállt. Később, az ősz 

folyamán már meghatározó fel-
dolgozókkal kereste a kapcso-
latot a város. Mivel a szlovákiai 
feldolgozók előnytelen, vagy 
semmilyen érdeklődést nem 
mutattak, ezért magyarországi 
partnerrel van folyamatban a 
megállapodás. A Jász-plasztik 
és a MÁV-Rec meghatározó sze-
replői a magyar hulladék feldol-
gozó iparágnak, tevékenységük 
több évtizedre nyúlik vissza.

„A többlépcsős folyamatban 
a két cégen túl még komáromi 
vállalkozást is be kell vonni, hi-
szen a hulladék szétválogatása, 
préselése után indul az elszállítás 
és a feldolgozás. A többlépcsős 
szerződés aláírása, fordítása 

után kezdődhet meg a harcsási 
udvarból az elszállítás, és ezzel 
az ottani rendrakás. Azt szeret-
nék, hogy a mostani helyzet fel-
számolását követően a jövőben 
folyamatos legyen az elszállítás, 
úgy ahogy például a papírral és 
az üveg hulladékkal történik”- 
mondta el Stubendek László 
polgármester. 

„A folyamat beindulása nem 
csupán esztétikai kérdés, a rend-
rakáson kívül az anyagi oldala is 
meghatározó. Az értékesített mű-
anyag tonnájáért a magyaror-
szági cég 45 eurót fizet, de július 
elsejéig – míg az új törvény elő-
írásai érvénybe lépnek –tonnán-
ként további 25,50 eurót kapha-
tunk környezetvédelmi dotáció 
gyanánt” – árulta el Keszegh 
Béla alpolgármester.

A hulladék-elhelyezés kap-
csán az idei évben újdonságnak 
számít, hogy az apró építkezési 
hulladék elhelyezésért a gyűjtő-
udvarban már fizetni kell. Erre a 
változásra az önkormányzatokat 
a központi törvény kötelezte. 
Az új törvény egy sávot határoz 
meg a díjszabásra, Komárom 
esetében ez az összeg a mini-

mumhoz közeli. A hivatalnak 
aggályai vannak az építkezési 
hulladék elhelyezésének meg-
fizettetésével, mivel így az ille-
gális lerakatok száma bővülhet, 
ami nagyobb gondot okoz majd, 
azonban ezen a téren követnie 
kellett a törvény előírásait. 

Az idei évben jelentősen vál-
toznak a szelektált hulladékkal 
kapcsolatos törvények, amely a 
város számára is lehetőségeket 
kínál.

„A változó életvitelnek kö-
szönhetően egyre több szemetet 
termelünk, ezért kell sokkal na-
gyobb figyelmet fordítanunk a 
hulladék szelektálására. Komá-
romban évente közel 10 ezer ton-
na szemetet hagyunk a kukák-
ban, de további 3 ezret gyűjtenek 
össze a kukák mellől. Fontos 
volna, hogy az európai tenden-
ciához igazodva, minél nagyobb 
százalékát válogatva dobjuk ki 
ennek a mennyiségnek, mivel 
míg az osztályozatlan hulladék 
elhelyezéséért fizetnünk kell, 
addig a válogatott hulladékból 
bevételünk származhat” – tette 
hozzá Keszegh Béla. 

sz

Három év után lehet rend a harcsási gyűjtőudvarban Tovább bővülhetnek 
a kerékpárutak

A Jobb egészségért-Lepšie 
zdravie polgári társulás, a Black 
CrossGym sportklub és a futball-
rajongókat tömörítő, Felvidéken 
élő fradisták tagjai összefogtak, 
hogy gyermekeket örvendez-
tessenek meg karácsony előtt: 
a komáromi általános kórház 
gyerekosztályának ideiglenes la-
kóit.  A Black CrossGym tagjai 
játékokat, könyveket, ruházatot 

és 593 euró adományt hoztak; 
a Felvidéki Sasok édességgel, 
finomságokkal, gyümölcscsel és 
játékokkal lepték meg a gyógy-
uló gyerekeket. Az osztályon 
évente több, mint ezer gyerme-
ket gyógyítanak, akik számára 
fontos, hogy mindennapjaikat – 
a gyógyulás mellett – játékosan, 
szórakozva töltsék el.

Ismét segítettek

A sok éves hagyományt 
folytatva az ötvenedik, illetve 
hatvanadik évfordulójukat ün-
neplő házaspárokat köszöntöt-
ték a város vezetői a Tiszti pavi-
lon dísztermében, Kovács József 
és zenekara pedig szép műsorral 
kedveskedett a jubilánsoknak. 
Stubendek László polgármes-
ter eképpen fogalmazott: a mai 
modern kor, a mai modern lélek 
ma másképp tekint a világra, 

mint régen, hiszen sokak szá-
mára már nem olyan nagy érték 
a házasság, a házastársi hűség, 
mint régen, és ha egy szövetség 
férfi és nő között néhány évig ki-
tart, az már szinte csoda. Önök, 
követendő példát mutatnak 
sokaknak. Ezt a sok-sok szép, 
együtt eltöltött évet köszönjék 
meg Istennek, egymásnak és a 
családnak-mondta. 

-b-

Követendő példák

Stubendek László polgármester és František Tóth főorvos az édesanya és a kis Olivér társaságában

ENSZ Holokauszt emléknap 
és TuBiSvát Komáromban

A Komáromi Zsidó Hitközség ezúton hív meg minden érdek-
lődőt az ENSZ Holokauszt emléknapja és TuBiSvát ünnepe (a 
fák újéve) alkalmából tartandó rendezvényére, melyre 2016. 
január 24-én, vasárnap 14.30-kor kerül sor a Menházban 
(Komárom, Eötvös utca 15.)
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KONšTANTíN GLIč 
független képviselő

- A 2016-os évben azt vá-
rom, hogy: kezdődjön meg a 
komáromi termálfürdő átfogó 
rekonstrukciója, ami egy elke-
rülhetetlen lépés lenne a turiz-
mus, az idegenforgalom fejlő-
dése szempontjából. Induljon el 
az Európa-udvar revitalizációja, 
amely az egyik legérdekesebb, 
legvonzóbb turisztikai látvá-
nyossága városunknak.

Sikerüljön anyagi forrást 
találni az Európa-udvarban ta-
lálható, Millénium szökőkút 
felújítására, amely jelenleg amo-
lyan tetszhalott állapotban van, 
s csak provizórikusan működik. 
Az eddiginél sokkal hatékonyab-
ban tudjuk kihasználni Európa 
egyik legrégebbi erődrendsze-
rét: a város, s az itt élő emberek 
javára szolgáljon, ne legyen az 
enyészeté. Teremtsük meg a fel-
tételeket az Eötvös utca és az E. 
B. Lukáč utca felújítására.

Számoljuk fel az Erdő és a 
Kertekalja utcában az áldatlan 
állapotokat. Az egykori rende-
lőintézet épülete adjon helyet a 
Selye János Egyetem rektorátu-
sának. Sikerüljön külső forráso-
kat találni a Megyeház épületé-
nek felújítására. A komáromi 
emberek 2016-ban boldogab-
bak legyenek, s minél nagyobb 
számban találkozzunk szép vá-
rosunk utcáin.

HOrVáTH ATTILA 
Komáromi Függetlenek 

Csoportja
– Az idei évben a 2015-

ös évinél sokkal rugalmasabb, 
progresszívebben gondolkodó 
városvezetést remélek, beleértve 
a képviselők munkáját is. Sze-
retném, hogy már ne csak szó-
csatázzunk, hanem tegyünk is a 
városért!

Javasolnék egy nyitott tes-
tületi ülést az év folyamán sza-
badtéri megrendezéssel, olyan 
fórum jelleggel, ahova eljöhet-
nének az egyes lakótelepek, 
városrészek által megbízott sze-
mélyek, és elmondanák a leg-
sürgetőbb igényeiket, elképzelé-
seiket, hisz ők Komárom lakosai 
és így tolmácsolhatnák a többi-

eknek a város lehetőségeit a re-
alizálásukra.. Továbbá, a sport-
bizottság tagjaként örülnék, ha 
sportolóink a tavalyi évnél még 
egy picit sikeresebb évet zárná-
nak majd decemberben. És mint 
nagy kutyakedvelő, szeretném, 
ha a város vezetősége elkezde-
ne komolyabban foglalkozni, 
illetve fokozatosan kialakítani a 
csak a kutyások számára bekerí-
tett területeket.

Ezennel kívánok Komárom 
összes lakosának nagyon boldog 
új évet és jó egészséget. 

LESS KárOLy 
független képviselő

– Mit is várok a 2016-os év-
től? Akkor már úgy is feltehet-
ném a kérdést, hogy mit várok 
a „világtól”, mit várok Európától, 
mit várok ettől az országtól, mit 
városunktól – Komáromtól, an-
nak polgáraitól és önmagamtól. 
Amióta reklám-, vagy kampány-
szlogenként használnak (el) 
szép szavakat, fogalmakat, gon-
dolatokat, azóta közhely kimon-
dani, hogy a világtól elsősorban 
békét, békességet – bármerre 
nézek mindenütt háborúk, ter-
ror, erőszak.

Mintha megbolondult volna 
a világ, ennyire még nem volt 
nyilvánvaló a száguldás az ön-
pusztítás felé. Ennyire pazarló 
még sosem volt az emberiség. 
Talán még nem késő, talán még 
elég erős az emberiség életösztö-
ne ahhoz, hogy ezt a száguldást 
megállítsa. Európától egységet 
várok – megosztottsága, beván-
dorlók áradatának megállításá-
val, befogadásával, elosztásával 
kapcsolatban már-már az unió 
alapértékeinek megingásával 
fenyeget. Úgy látom Európa 
vezetőinek nincs szüksége nem-
zetállamokra, csak bólogató 
birkákra, újkori rabszolgákra. 
Persze, ahol ennyi érdek és el-
lenérdek csap össze, a színfalak 
mögött gazdasági és politikai 
erők csatároznak, az egység ne-
hezen születhet meg.

Az országban, ahol élünk, 
márciusban parlamenti vá-
lasztások lesznek, már most 
beindult a kampányháború, a 
legtöbbször súlytalan ígéretek 
és „meggyőző érvek” szinte 
az agymosás határát súrolják 
majd, egyetlen céllal – minél 
közelebb kerülni a „vályúhoz”, 
a „hatalomhoz”. A parlamenti 
választások Komáromra, annak 
polgáraira is hatással lesznek 
– sőt, még az önkormányzat 
munkáját is beárnyékolhatják, 
hiszen képviselőtársaim jelentős 
része tagja valamelyik pártnak 
és tudjuk, hogy a pártfegyelem 
nem tűr engedetlenséget. Attól 

tartok tehát, hogy nekünk, – 
nekem is – függetleneknek kell 
aktívabbnak lennünk 2016-ban, 
mert nekünk nem a pártköny-
vünk, hanem a lelkiismeretünk 
ad tanácsot, határozza meg lé-
péseinket a polgárok felé.

Mindenképp nagyobb in-
tenzitást várok a városvezetéstől 
munkahelyteremtés ügyében. El 
kell gondolkodni a helyi pénz 
bevezetéséről. A városban tör-
ténő események, programok 
hatékonyabb összehangolását 
kezdeményezném. Komáromi 
napokkor több hagyományőrzőt 
hívnék. A strand újjáépítésének 
elkezdését. Új parkolók kialakí-
tását, a parkolódíj megszünte-
tését. Komárom tüdejét bővíte-
ném a zöld övezet növelésével.

Mert a város nem a polgár-
mester és/vagy helyettesei, nem 
is a képviselők, nem is a városi 
hivatal. A város maga a polgár. 
A Polgár – akit meg kell hall-
gatni, lakossági fórumokon, 
civil szervezetek tagjaiként, 
vagy „csak úgy az utcán”. Mert 
tudnunk kell, hogy mit akar. 
Talán ugyanazt, amit a „világ” 
– békét. Talán ugyanazt, amit 
Európa – egységet. Talán azt 
amit az ország – nem agymo-
sást, de igazmondást, tetteket. 
Talán ugyanazt, amit mi, meg-
választott képviselők ígértünk 
– ébredést, becsületet, egyenes 
utat, cselekvést. Talán még elég 
erős mindnyájunk „életösztö-
ne”, hogy 2016-ban mindezt, 
egy lépéssel közelebb hozzuk 
egymáshoz. Erős hittel, kemény 
kézfogással, kompromisszum-
készséggel, de nem megalkuvás-
sal…

SZABó BéLA
Magyar Közösség Pártja
– Köszöntöm a Komáromi 

Lapok olvasóit.  Az Új évben 
sok erőt, egészséget, kitartást, 
sikereket, boldogságot és szere-
tetet kívánok minden komáro-
mi polgárnak.

A választási ciklusból egy 
év telt el, történtek jó és kevésbé 
jó dolgok. A pénzügyi bizottság 
elnökeként engedjék meg, hogy 
konkrét számokról és inkább 
csak pénzügyekről írjak.

2014-ben a folyó bevételek 
18,14 millió euró, a folyó kiadá-
sok 17,013 millió euró voltak. 
2015-ben pedig a várható  fo-
lyó bevételek 19,11 millió euró, 
a folyó kiadások 17,85 millió 
euró voltak.  A 2015-ös évben 
városunk a jövedéki adókból 
majdnem 900 ezer euróval töb-
bet kapott, mint 2014-ben, ösz-
szességében 8,38 millió eurót, 
ennek ellenére ez nem nagyon 
látszódott a fejlesztésekben 

(7,492 millió euró 2014-ben). Ez 
a bevételek legnagyobb tétele, a 
többi bevétel nagyjából maradt 
a 2014-es szinten.

A folyó bevételekből törté-
nik az összes törvényből kötele-
ző önkormányzati feladat finan-
szírozása (hivatal működése, 
az iskolaügy finanszírozása, az 
óvodák, iskolaklubok, étkezdék 
szabadidőközpont, zeneiskola, 
nyugdíjas otthon, a város tisz-
títása, közvilágítás, úthálózat, 
a zöldövezetek karbantartása, 
kommunális hulladékgazdál-
kodás, városi tömegközlekedés 
stb.)

A bevételek és kiadások po-
zitív többletét az adósságállo-
mány (2014-ben 743 ezer euró, 
2015-ben kb. 878 ezer euró) és 
a fejlesztések finanszírozására 
lehet fordítani.

A lakosság számára 2016-
ban sem változik  a helyi adók, 
illetékek mértéke (ingatlanadó, 
szemétdíj, kutyaadó). A vízdíj 
is marad a 2015-ös szinten. Az 
energiaárakat (villany, gáz) az 
önkormányzat nem tudja be-
folyásolni, de az előrejelzések 
szerint csökkennek 2015-höz 
viszonyítva.

Bízom abban, hogy 2016-
ban több fejlesztést tudunk majd 
megvalósítani. 2016-ban ismét 
növekszik a jövedéki adókból 
származó bevétel kb. 600-700 
ezer euróval. Az előterjesztett 
költségvetéshez képest módosí-
tott költségvetést fogadtunk el. 

A folyó kiadások csökkenté-
sével sikerült megnövelni a be-
ruházásokra szánt összeget 525 
ezer euróval, mégpedig 836 500 
euróra. Ennek tartalmi részét 
csak a következő ülésen tárgyal-
ja a testület. Ez nem jó megoldás, 
mert a beruházások előkészítése 
hosszadalmas, így megint csak 
a második félévben, illetve év 
végén várható a realizálás. Mivel 
nagyon sok helyre kell a pénz, 
nehéz lesz eldönteni, mi kapjon 
prioritást.

Meglátásom szerint a meg-
spórolt összegből kb. 160 ezer 
eurót vissza kell juttatni az isko-
laügybe beruházásként. A volt 
poliklinika épületének legalább 
a tetőszerkezetét kell megjavíta-
ni, hogy a további romlást meg-
akadályozzuk. Ez körülbelül 100 
ezer euró. A termálfürdő, illetve 
fedett uszoda medencéinek 
rendbetételére kb. 200 ezer euró 
kéne, de sorolhatnám a többi 
szükséges beruházást is, példá-
ul a 7-es lakótelepi Eötvös utca 
felújítása és átkötése a pozsonyi 
útra.

Nagyon sok mindent fel-
sorolhatnék, de a rendelkezés-
re álló pénzösszeg behatárolt. 
Hangsúlyozom, hogy ez az én 
meglátásom. Arról, hogy tétele-
sen mely beruházások kerülnek 
megvalósításra, a testület dönt 
majd, remélem ésszerűen.

Kilátásaink 2016-ra jónak 
mondhatóak, de szükség van a 
pénzügyi fegyelem szigorítására  
a hivatal, a városi cégek, az in-
tézmények  esetében is, hogy  az 
év valóban sikeres legyen.

Mit vár a 2016-os esztendőtől? – kérdeztük a képviselőket

Korpás éva Fecském, fecs-
kém című, tavaly év végi szép 
lemezbemutatójának szívet 
melengető egyik eseményére 
már a hangverseny kezdete 
előtt sor került: nagy élmény 
volt látni a Jókai Színházba vo-
nuló fiatal családokat pöttöm-
nyi gyerekeikkel. Valószínű, 
hogy sok kisfiú és kislány szá-
mára beavatás volt a koncert, 
annak megélése, hogy népda-
laink hozzájuk is szólnak, az ő 
lelkükben is visszhangra talál-
nak az őseink hagyományozta 
kincsek.

Így indult el énekesi pályá-
ján Korpás Éva is, aki szinte szü-
letésétől kezdve dalolt, s akinek 
az édesanyja meg a nagybátyja 
is jól énekelt. Szerencséje volt, 
mert bár Komáromban szüle-
tett, nyarainak és szabad idejé-
nek nagy részét nagyszüleinél, 
Lóton tölthette, olyan falusi 
környezetben, amelyben még 
összejártak az emberek – tollat 
fosztani például, – s amelyben 
összetartóak voltak a családok.

Éva különösen az anyai 
nagyapját csodálta, aki hat új-
jal született, s bár szigorú volt, 
mert megkövetelte a rendet, de 
az unokák kérdéseire általában 
idézetekkel válaszolt, sokat és 
szívesen olvasott, sőt: verseket 
is írt, és a népi hagyományok 
becsülésére, tovább éltetésére 
vezette őket. A Korpás-család 
tagjai egymást segítő közössé-
get alkottak, s ez manapság is 
nagy értéknek számít, bár egyre 
ritkábban tapasztalni előfordu-
lását . 

Éva az óvodában is, az isko-
lában is olyan természetességgel 
énekelt, mint aki erre született. 
És az eltelt évek igazolták, hogy 
valóban az éneklés lett az élete, 
„mert mikor az emberek átérzik 
a zenét és a szöveget,  maguk is 

szeretetet sugároznak, hogy ki 
tudjanak nyílni mások felé.” A 
cseperedő lány a (mai nevén) 
Jókai Mór Alapiskolába, nagyon 
jó helyre került, hiszen ebben a 
tanintézményben hagyomány 
a muzsika és a művészetek 
szeretete. A bátyja felhívta a fi-
gyelmét a Muzsikás együttesre 
és Sebestyén Mártára, lemezei-
ket hallgatva pedig rádöbbent, 
hogy ez az ő világa is. Ezeket 
a számokat aztán megpróbál-
ta megtanulni a lemezekről, a 
Selye János Gimnázium-beli 
osztályfőnöke,Kalácska József  
közbenjárására – meghallgat-
ta őt Bodza Klára, és „foglal-
kozott vele.” Így szerezte meg 
az önálló énekléshez szüksé-
ges alapokat, és kezdte járni a 
maga útját a komáromi Hajós 
Néptáncegyüttesben, a pozso-
nyi Ifjú Szívek Táncegyüttesben, 
majd tizennégy esztendőn ke-
resztül a budapesti Tükrösben. 
Közben sorra szerepelt külön-
féle lemezeken, így például a 
Berecz Andrásén, de énekelt 
Malek Andreával is.

A hiteles népzene mellett ér-
dekli a világzene is, sőt: legutóbb 
nagy élvezettel lépett fel Zsapka 
Attilával a Szécsi Pál emlékmű-
sorban. És jöttek az elismerések 
– így például 2013-ban három 
kategóriában is övé lett Harmó-
nia-díj, egy évvel később pedig 
átvehette a Mikola Anikó díjat is. 
Népdalénekesként  járt Ausztrá-
liában, az Egyesült Államokban 
és számos európai országban. 
Legszívesebben falun lép fel, 
mert ott találni a legmeghittebb 
kis közösségeket.

Korpás Éva nem érti, hogy 
mi, hazai magyarok miért ré-
szesítjük gyakran előnyben má-
sok népdalait, amikor a mieink 
olyan gyönyörűek?

Batta György 

Hogy ki tudjanak nyílni az emberek

Korpás Éva lemezbemutatója után
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Tisztelettel köszöntöm az 
ebben a tanévben érettségiző 
diákjaink szüleit, a tantestület 
tagjait, megjelent vendégeinket 
és az előttünk felsorakozott, ün-
neplőbe öltözött tanulóinkat, az 
Önök gyermekeit. Külön nagy 
tisztelettel és szeretettel köszön-
töm testvériskolánk, a budapesti 
Szent István Gimnázium kül-
döttségét, amely Lázár Tibor 
igazgató úr vezetésével érkezett 
szalagavatói ünnepségünkre.

Száz évvel ezelőtt, az 
1915/16-os tanévben – a bencés 
időkben – 5 rendes és 9 magán-
tanuló készült az érettségi vizs-
gákra, az idei tanévben 123 diá-
kunk, akik Szlovákia 4 megye 9 
járásának 50 települését, városát 
képviselik – a Dunaszerdahelyi, 
a Vágsellyei, a Lévai, az Érsekúj-
vári, a Nagykürtösi, a Losonci, a 
Rozsnyói és a Komáromi járá-
sokat – készül a nagy megmé-
rettetésre. A 100 évvel ezelőtt 
érettségizett 5 rendes tanulónak 
érdekes volt a vallási összetétele: 
az 5-ből 3 volt református és 2 
zsidó származású, és nem voltak 
végzős katolikusok az egykori 
bencés, katolikus gimnázium-
ban.

Ezt azért említem, mert a 
tolerancia, a másság tisztele-
te nagyon fontos érték volt az 
egykori bencés gimnáziumban 
is. Az akkori bencés atyák való-
színűleg egyetértettek volna egy 
több ezer éves sumér ékírásos 
tábláról – hangsúlyozni szeret-

ném, hogy nem tabletről – való 
idézettel: „Sértőt, gyalázkodót 
messzire elkerülj, s magad se szólj 
soha félvállról senkihez.”

S ha most visszarepülünk a 
több ezer éves ékírásos táblák 
korából a mai modern világunk-
ba – a tabletek korába – mit ta-
pasztalhatunk? Gyalázkodást, 
gyűlöletkeltést, a primitív össze-
esküvés-elméletek terjedését a 
virtuális világunknak is köszön-
hetően.

Kedves Diákok, ne feledjé-
tek: Európa nem épülhet kire-
kesztésre, gyűlöletre, a másság, 
a másképp gondolkodók táma-
dására. Talán el kéne fogadni az 
egykori francia köztársasági el-
nök de Gaulle tábornok szavait, 
aki jobboldali politikusként így 
szólt egy baloldali francia író-
hoz: „Asszonyom, maga rosszul 
szavaz, de jól ír.”

Köszönöm a négy osztály 
diákjainak a szalagavatói érte-
sítőket. A IV. A-sok Ady Endre 
idézettel, a IV. B-sek – akiket 
nemcsak igazgatóként, de tanár-
ként is nagyon kedvelek – Márai 
Sándor gondolatával, a IV. C-sek 
József Attila egyik versrészleté-
vel, a IV. D-sek pedig Széche-
nyi István bölcseletével üzentek 
szüleiknek, rokonaiknak, ba-
rátaiknak, tanáraiknak – anyu, 
apu, felnőttünk. Mi pedig, a 366 
éves múltra visszatekintő Selye 
János Gimnázium tanárai, újra 
érzékelhetjük az idő múlását, az 
idő rohanását.

Puskin Az élet szekerén 
című versében ezt a következő-
képpen fogalmazta meg (az első 
és az utolsó versszakot idézem):

„Megrakják néha roskadásig, 
de a kocsi vígan repül: a vén Idő 
ül a bakon és hajt, hajt istente-
lenül.

Estére végre megnyugodna 
az összezötykölt társaság, s pró-
bál a vackán elaludni... de a ko-
csis csak hajt tovább.”

Köszönet a kedves szülők-
nek – Dunaszerdahelytől Rozs-
nyóig –, hogy három és fél évvel 
ezelőtt a Selye János Gimnázi-
umot választották. Remélem, 
nem csalódtak, hiszen Önökhöz 
hasonlóan mi is próbáltuk min-
den gyermek, diák életszekerét 
roskadásig megrakni. Mivel 
is? Tudással, kompetenciákkal, 
egészséges magyar öntudattal – 
Selye János professzor hagyaté-
kának megfelelően – a stresszre 
való felkészülés, a stressz elhárí-
tásának képességével. E célokat 
szolgálták, szolgálják a felelte-
tések, írásbelik, az érettségi té-
telek szigorú számonkérése és a 
gimibálok előtti Švejk-beli láto-
gatásaim is, és természetesen ne 
feledkezzem el a negyedikesek 
által várt és dicsért – a diákna-
pon ezt tapasztaltam – beléptető 
rendszerről sem.

Gorkij munkássága is érett-
ségi tétel, az Éjjeli menedékhely 
című drámájából idézek: „Ide-
hallgass, öreg! Azt mondd meg 
nekem, van-e Isten? – Azt kérde-

zed, hogy van-e Isten? Ha hiszel 
benne, van, ha nem hiszel benne, 
nincs. Amiben hiszel, az van!”

Kívánom, hogy a roskadásig 
megrakott élet szekerén ott le-
gyen a hit is. Nemcsak az Isten-
be vetett hit, hanem a hit önma-
gunkban, a hit egymásban, a hit 
a családban, hit a közösségben, 
hit abban, amit csinálunk.

Hogy ma itt álltok, az maga 
a csoda. Hetven évvel ezelőtt 
1945-ben, a Beneš-dekrétumok 
és a Kassai kormányprogram 
következtében bezárták az egy-
kori bencés gimnáziumot, 660 
diák és 40 fős tantestület került 
az utcára. Száműzni akarták a 
szlovákiai magyarságot, jelen-
tős részünket kitelepítettek, de-
portáltak – de akik itthon ma-
radhattak, hittek abban, Illyést 
idézve, hogy „újra rakható kert, 
ház, haza”. Hittek a szlovákiai 
magyarság felemelkedésében, 
hittek önmagukban, hittek a 
szlovákiai magyar óvodákban és 
iskolákban.

Most is nehéz éveket élünk 
– terrorizmus, menekültválság, 
ártatlan emberek legyilkolása 
Irakban, Szíriában, Párizsban, 
s még sorolhatnám, gazdasági 
és társadalmi válság –, de hinni 
kell abban, hogy ezek a gondok, 
problémák megoldhatók. Ra-
gaszkodnunk kell Európa érté-
keihez – a zsidó-keresztény gyö-
kerekhez, a görög filozófiából 
fakadó gondolkodásmódhoz, a 
római jogra épülő igazságszol-

gáltatáshoz, az állam és az egy-
ház szétválasztásához, a női és a 
férfi egyenjogúsághoz, a Francia 
forradalomban megfogalmazott 
„szabadság, egyenlőség, test-
vériség” eszményéhez, a vallás-
szabadsághoz. S bárki érkezik 
Európába, ezeket az értékeket 
el kell fogadnia, ha nem, akkor 
sajnos nem jöhet.

Kedves Diákok, az élet sze-
kerén szerencsére, egészségre, 
kitartásra és pozitív gondolko-
dásra is szükség lesz; kívánom, 
hogy legyetek szerencsések, 
egészségesek, boldogok. Sokáig 
utazzatok az élet szekerén, és 
amíg lehet, rakjátok roskadásig. 
Ez nem lesz könnyű feladat, hisz 
ahogy az egyik leggazdagabb 
magyar vállalkozó megfogal-
mazta, „nincsenek már alacso-
nyan lógó gyümölcsök”. Min-
denért majd keményen meg kell 
dolgoznotok – idő lesz bőven, 
hisz 70 évesen mentek majd 
nyugdíjba, s egyébként is „a ne-
héz élet az Isten bókja”.

Tisztelt Szülők, Kollégák, 
kedves Diákok, köszönöm, 
hogy ma ünnepelhetünk. Egy 
iskola életében a szalagavató, a 
szalagtűzés napja, az egyik leg-
fontosabb nap – a legszebb ün-
nepi pillanat. Kedves Diákok, 
viseljétek majd büszkén az élet 
szekerén a feltűzött zöld szala-
got, amely a felnőtté válást szim-
bolizálja. De szalagavató diákok 
nélkül nem lehetséges. Minden 
évben elmondom: gyerek, gyer-

mek nélkül nincs szlovákiai ma-
gyar jövő, nincs magyar óvoda, 
nincs magyar iskola. Ne féljetek 
gyermeket vállalni, ne mond-
jatok le a gyermekvállalás gyö-
nyörűségéről.

Tisztelt Szülők, Hölgyeim 
és Uraim, az Önök gyermekei, 
a mi diákjaink tehetséges em-
berek, s ezt ma is látni fogják. 
Hisz nagy örömmel, odaadással 
készültek a mai napra – zenés-
irodalmi összeállítást, palotást, 
a Gimisz diákszínpad a Diótörő 
című zenés mesejátékot és ke-
ringőt tanultak be. Köszönet a 
kedves Szülőknek az elmúlt 3 és 
fél évben nyújtott segítségért, és 
köszönet a mai nap, a szalagava-
tói bál megszervezéséért.

Köszönöm a tanári karnak, 
hogy roskadásig rakja diákja-
ink életszekerét, hogy sikerül 
átadnia az elmúlt évtizedek-
ben felgyülemlett magas szintű 
szellemi tudást. Köszönöm az 
osztályfőnököknek: dr. Farkas 
Enikőnek (IV. A), dr. Králik 
Zsuzsannának (IV. B), Édes At-
tilának (IV. C) és Fekete Judit-
nak (IV. D) az elvégzett munkát, 
az odafigyelést.

Kedves Diákok! Jó egészsé-
get, szerencsét, kitartást, hitet, 
sikeres érettségi vizsgákat és fel-
vételit kívánok. 

Andruskó Imre, igazgató

(Elhangzott a Selye János 
Gimnázium szalagavató ün-
nepségén)

Amiben hiszel, az van! – szalagavató a Selye János Gimnáziumban
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MEGEMLÉKEZÉS
Január 9-én volt tíz éve, hogy örökre eltá-

vozott közülünk életének 28. évében szeretett 
lányunk, testvérünk és unokánk

GODA Szilvia.
Szívünkben nem múló fájdalommal kö-

szönjük mindazoknak, akik velünk együtt em-
lékeznek ezen a szomorú évfordulón.

A gyászoló család

Búcsúzunk!
A kajak-kenu sport képviselői, 

barátok, edzők, egykori tanítványok 
és családja tagjai január másodikán 
a komáromi kajakházban találkoz-
tak, hogy tisztelegjenek a kitűnő 
sportoló, a sikeres edző és ember, 
Vojtech Halmo, sokak Béla bácsija 
emléke előtt, aki december utolsó 
napján súlyos betegségben, 65 éves 
korában távozott el szerettei köré-
ből. Életét a kenusporttal kötötte 
össze, s nem csupán városunkban, 
hanem országos, sőt csehszlovákiai viszonylatban is elismerték 
őt. Már fiatal korától e szép sport kiemelkedő egyéniségei közé 
tartozott. 1971-ben, első komáromiként, az akkori csehszlovák 
válogatott tagjaként ott volt a belgrádi világbajnokságon. Nem 
szegte a kenusport, a kemény, rendszeres, kitartó munka iránt 
kedvét az sem, hogy kitűnő eredményei ellenére sem válogat-
ták be 1972-ben a müncheni olimpiára készülő keretbe: tovább 
küzdött, edzett és újabb sikereket mutatott fel. A sportpálya-
futása során szerzett értékes tapasztalatait, tudását edzőként 
adta tovább a rá bízott fiúknak-lányoknak. Több mint három 
évtized alatt sok tehetséges sportolót nevelt, akik nem csupán 
ebben a sportban, hanem az élet más területein is helytálltak, 
bizonyítottak. 

Nem csupán egykori tanítványai sikerének tudott őszintén 
örülni, hanem az őket követő fiatalabb nemzedék sikereinek is. 
Figyelte munkájukat, küzdelmeiket, tanáccsal látta el és biztat-
ta őket. Élete valamennyi akadályát legyőzte, ám a kegyetlen 
betegséggel szemben alulmaradt. Emlékét megőrizzük.

Újszülöttek
Majer Olivér, Komárom; Obert Noel, Csicsó; Adamček 

Jakub, Újgyalla; Maťašovská Miriam, Gúta; Magyarics Regi-
na, Csicsó; Momková Mendy, Leléd; Múcska Nina, Komárom; 
Mandalík Oliver, Nagykeszi; Rečková Mia, Komárom; Fábrik Peter, 
Nyitramalomszeg; Pikor Peter, Őrsújfalu; Pozsár Viktor Zalán, 
Helemba; Pangrác Daniel, Rimaszombat 

Házasságot kötöttek
Kosik Attila és Kosiková Jana; Gerendás Gyula és Žideková 

Katarína; Flender Michal és Krepsová Monika; 

Elhunytak
A 71 éves Vödröš Vojtech, Komárom; a 63 éves Vrábel József, 
Imely; az 50 éves Rafael Mária, Komárom; a 71 éves Lévai Elem-
ér, Komárom; a 101 éves Tóth Mária, Gúta; a 73 éves Molnár Irén, 
Megyercs; a 65 éves Halmo Béla, Komárom; a 62 éves Pálfy János, 
Komárom; a 81 éves Šomodi František, Bagota; a 46 éves Šimon 
Michal, Komárom; a 77 éves Patočková Edita, Komárom; a 78 éves 
Lutring Ján, Komárom; a 80 éves Tárnok András, Izsa; a 73 éves 
Lajos András, Dunamocs; a 62 éves Sárai Alexej, Komárom; a 89 
éves Juríková Anna, Komárom; a 88 éves Uzsák Margit, Ekel; a 
61 éves Góth Angela, Marcelháza; a 85 éves Bagita Stefan, Gúta; 
a 66  éves Széplaki Gizella, Komárom; a 79 éves Gajdáčová Klára, 
Csallóközaranyos; a 78 éves Krátki Michal, Komárom; a 75 éves 
Csalava Mária, Szentpéter; a 78 éves Maticska Ferenc, Őrsújfalu; 
a 85 éves Sluková Anna, Madar; a 93 éves Moayčeková Anna, Ko-
márom; a 91 éves Brezovská Helena, Komárom; a 87 éves Krivošík 
Pavol, Őrsújfalu; a 44 éves Czaník Valéria, Cserhát; a 60 éves Majkút 
Erika, Komárom

l Felveszünk szakácsot, kisegí-
tő szakácsot jogosítvánnyal (lehet 
nyugdíjas is). Tel.: 035/7733 190, 
0915 892 788. 
l Ki szeretné  vonni a forgalomból 
utánfutóját? Megveszem a papirokat. 
Tel.: 0948/307 237.
l Zálogház a Ferencesek utca 5. 
szám alatt, a Bella étterem mellett. 
Készpénzért felvásárolunk régisége-
ket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikke-
ket. Állandó ügyfeleinknek hűség-
kártyát biztosítunk. Kérésére házhoz 

megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás 
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. Tel.: 
0915 389 405.  
l Szeretne kényelmesen otthon 
hajat vágatni, frizurát készíttetni? 
Házhoz megyek. Tel.: 0907 271-670.
l	Bérbe adó 2 szobás luxus lakás 
saját erkéllyel a városközpontban. 
Tel. 0908 729 612
l	Eladó 3 szobás lakás a Szakszer-
vezetek utcájában. Irányár:  17 990 
euró (készpénz). Garázsvásárlási le-
hetőséggel. Tel. 0908 729 612

 Az ökölvívó sportág Ko-
máromban néhány évtizeddel 
visszamenőleg  a virágkorát 
élte, a legsikeresebb sportágak 
közé tartozott még országos 
szinten is az akkori Csehszlo-
vákiában. Az évek során sok-
sok rendkívül tehetséges hazai 
nevelésű bokszoló bunyózott a 
ringben és hozta lázba a sport-
ághoz valóban jól értő komá-
romi szurkolótábort. 

A ringben elért eredmé-
nyességet, az országos bajnoki 
címeket tekintve Ferenczi József 
és Kovács Sándor e tekintetben 
magasan kiemelkedtek a sorból. 
Most mégis az előbbivel fog-
lalkozom, hiszen ő a jubiláns. 
„Pulyka,” mert a szurkolók is 
legtöbben csak így szólították, 
a napokban volt 50 éves, így a 
gratuláció kapcsán vele beszél-
gettem el aktív sportolói, majd 
az azt követő edzői tevékenysé-
géről.

Ferenczi József 12 éves ko-
rában ismerkedett meg a sport-
ággal, és mint elmondta nagyon 
sokat köszönhet első edzőjének, 
Győrfi Györgynek, aki beve-
zette őt a sportág alapjaiba, és 
a továbbiakban is sok minden-
ben segítette őt. Erre szükség 
is volt, mert tizenegy gyerek 
volt a Ferenczi roma családban. 
Ügyes, mozgékony gyerek volt 
„Pulyka”, akár a futballt vagy az 
atlétikát is választhatta volna, 
mert az is vonzotta, de családi 
hagyományok is közre játszot-
tak, a papája és a nagybácsija is 
ismerték a ring légkörét.

A roma srácokra eléggé jel-
lemző, hogy nagy elánnal vág-
nak neki a sportolásnak, aztán 
egy idő után, még ha eleinte si-
keresek is, lemorzsolódnak. Per-
sze azért akadnak kivételek, és 
szerencsére ezek közé tartozott 
Ferenczi József is. Persze ebben 
fontos szerep jutott az edzőinek, 
akik látták benne a tehetséget, 

és nem hagyták elkallódni.  Az 
edzéseknek, felkészüléseknek 
meg lett az eredménye, „Pulyka” 
az aktív sportpályafutása során 
1x ifi és 7x felnőtt csehszlovák 
országos bajnoki címet harcolt 
ki, az 54 kilogrammtól 63,5 ki-
logrammig terjedő súlycsopor-
tokban.

Az országos bajnoki cí-
meken túl sok mindennel 
büszkélkedhet, például tor-
nagyőzelmekkel, az egyiken a 
világbajnoki ezüstérmes kubai 
Piňot győzte le a döntőben, vagy  
az 1983-as országos bajnoksá-
gon a rendezvény legtechniká-
sabb bokszolójának hirdették 
ki, és még lehetne sorolni. De 
van rossz emléke is, az ököl-
vívó szakvezetésre. Abban az 
időben, a súlycsoportjában az 
Ústi nad Labem-i  Madura volt 
a legnagyobb ellenfele. Jobb volt 
nála, de a szövetség az Európa-
bajnokságra a vb-re, és ami a 
legjobban fájt neki, az olimpiára 
is a cseh srácot jelölte. Pedig a 
felkészítő táborozások során is 
bizonyította, hogy ő a jobb. 

Ferenczi József húsz év után, 
32 évesen akasztotta szögre a 
kesztyűket (540 mérkőzés, 470 
győzelem). Az aktív kesztyű-
ket, de mivel máshoz nem igen 
értett, maradt a kesztyűknél, 
ezúttal viszont már edzőként. 
Edzett egészen kicsi, és nagyob-
bacska gyerekeket, és felnőtte-
ket egyaránt. Ezen a téren a leg-
büszkébb a Rafael testvérpárra, 
Elemérre, és Gyulára, akik az ő 
neveltjeiként jutottak ki a juni-
or Európa és világbajnokságra, 
valamint ő készítette fel Lakatos 
Máriót a felnőtt Eb-re és vb-re. 

Menet közben megalapította 
a Komáromi Roma Bokszklubot, 
ahol főleg a kicsi gyerekekkel 
foglalkozott, mondhatni nagyon 
szerény körülmények között. 
Még tavaly is 30 gyerek járt az 
edzésekre, de aztán becsukódott 
előttük az utolsó lehetőség is, 
nem tudták fizetni a tornaterem 
díját, nem kaptak semmilyen tá-
mogatást, és hozzáfűzte: „Ebből 
a szempontból még a szociban is 
jobb volt a helyzet. Ma minden 
sportban fizetni kell, felszerelést, 

tornatermet, edzőt, stb. A mai 
fiatalokat nem a sport vonzza, 
hanem a diszkó meg a drogok. A 
roma gyerekeket is igyekeztem jó 
irányba terelni, és lehet is, csak 
nincsenek meg a lehetőségek, pe-
dig vannak köztük is tehetséges 
srácok. Hogyan kérjek én a szüle-
iktől pénzt a tornateremre, mikor 
olyan csórók ők is.”

És mi a helyzet úgy általában 
a hazai boksz sportággal, és álta-
lában a sportolási lehetőségekkel 
? - tettem fel a záró kérdést. „Saj-
nos az amatőr boksz színvonala 
egyre lejjebb süllyed, a fiatalok 
18 évesen abba hagyják, vagy a 
tehetségesebbek elmennek profi 
bokszolónak, hogy valamennyi 
pénzt keressenek, mert az ama-
tőr ringben nincs pénz.  Nem 
rózsás a helyzet, fordult a világ. 
A szegényeknek nincs lehetősé-
ge, mert nincs anyagi hátterük. 
Most minden sportban minde-
nért fizetni kell, lassan már csak 
a gazdagabb körök engedhetik 
meg maguknak a sportolást. Saj-
nos, ez van.” 

Keresztényi Gábor

Jubilál a komáromi ökölvívás egyik legeredményesebb képviselője

Ferenczi József „Pulyka”: Mindent a boxnak köszönhetek!

Az állam 2015-ben az ál-
lami lakáscélú fejlesztési alap 
segítségével 4 millió euró ér-
tékben támogatta városunk-
ban a lakóingatlanok teljes 
felújítását célzó projekteket. A 
pénzeszközök az Európai Unió 
regionális operációs prog-
ramjából és saját forrásokból 
tevődnek össze.

Ezen forrásokból a program 
lehetővé teszi a lakóingatlan 
teljes hőszigetelését, a rend-
szerhibák eltávolítását, a liftek 
kicserélését vagy modernizálá-
sát, a közös gáz-, elektromos-, 
csatornázási-, víz- és fűtésve-
zetékek lecserélését, valamint 
egyéb modernizációkat. Az 
egyéb modernizációk maguk-
ba foglalják az olyan általános 
felújítási munkálatokat, mint 
a festés, a bejáratok, lépcsők és 
lépcsőházak felújítását. Az egyes 
felhasználási célok kiválasztása 
a kérelmező elvárásaitól függ.

A felújított házakban a 
hőfogyasztást érintő megtakarí-
tás megközelíti a 40 %-ot, amit 

a lakók a következő elszámo-
láskor érezhetnek meg pénz-
tárcájukon. Ezáltal növekszik 
az ottlakók komfortérzete, va-
lamint javul hőérzetük a nyári 
forróságokban és a téli időszak-
ban is. A felújított lakóingatla-
nokban található lakások piaci 
ára is megnövekszik. A lakóhá-
zakban igényeiknek megfelelő-
en felújítják és szigetelik a tetőt, 
a burkolatot, kicserélik az összes 
ablakot és ajtót a közös helyisé-
gekben, némelyekben a vezeté-
keket is. 2015-ben ilyen felújí-
tások történtek illetve zajlanak a 
következő utcákban: Fürdő utca, 
Selye utca, Megyercsi utca, Belső 
körút, Seress Rezső utca, Király 
Püspök utca, Barátság utca, Pol-
gár utca, Ispotály utca és Klapka 
tábornok utca. További munká-
latok vannak előkészületben a 
Rákóczi utcában, az Építészek 
utcájában, az E. B. Lukács utcá-
ban, a Páva utcában, a Hegesztő 
utcában, a Vasút utcában, a Dob 
utcában valamint a Madách 
Imre utcában. A munkálatok 

összesen 938 lakást érintenek 23 
támogatott lakóingatlanban.

Az állami lakáscélú fejlesz-
tési alap 2016-os költségvetése 
az Európai uniós alapokból 130 
millió euróval növekedett. Ezek 
a pénzeszközök célirányosan a 
lakóingatlanok felújítására szol-
gálnak. Ezen támogatások ka-
matlába fix 0%, és az állam ga-
rantálja a 0%-ot a teljes 20 éves 
futamidőre!

Ha szeretnének spórolni az 
energiával, és szebb, magasabb 
színvonalon élni, használják ki 
ezt az állami támogatást, hogy 
már 2016-ban örülhessenek a 
jobb lakhatási körülményeknek. 

További információkért 
forduljanak a Komáromi Vá-
rosi Hivatalhoz, az állami la-
káscélú fejlesztési alap ügyin-
tézőjéhez: Ing. Dana Szabóová, 
tel.035/2851 373.

Városunk jelentős sikere a lakóingatlanok helyreállításához szükséges pénzeszközök előteremtésében
Készítse el Ön is kérvényét. A felújításokra a 2016-os évben az állam 130 millió eurót adott EU-s alapokból
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Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame
Vám kontajnerovú prepravu 

stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(cena obsahuje aj poplatok 

za legálnu skládku)

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék
3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 konténerekben

(az ár tartalmazza nemcsak a fuvardíjat,
de a legális hulladéklarakó díját is)

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE 
KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

Nonprofit szervezetek könyvelése 
Účtovníctvo neziskových organizácií

(Nonprofit szervezetek, polgári társulások, lakóközösségek 
Neziskové organizácie, Občianske združenia, 

Spoločenstvo vlastníkov bytov)
Katona Gábor és Katona Márta 

e-mail: katonagabor81@gmail.com, 
Tel.: 0917 749 692, 0905 522 162 

Madácha 8/2, 94501 Komárno

Egyet fizet, 
kettőt kap!

Rendeljen most reklámot 
lapunk hasábjain!

Tárcsázza a 035 77 13 488-as 
telefonszámot!

Alapvető követelmények és a szükséges képe-
sítések 

Szakmai alkalmatosság: 
- másodfokú egyetemi végzettség  
- a hatályos  jogszabályok ismerete a fejlesztés és 
a közbeszerzés területén  
- a munkavégzés feltétele a közérdekben végzett 
munkáról szóló 552/2003 sz. törvény 3 §-a 
betartása

Egyéb kritériumok és elvárások:
- legalább három éves szakmai tapasztalat - 
vezetői beosztás, 
- vezetői, szervezési és kommunikációs készség, 
önálló szakmai döntéshozatali képesség, 
- rugalmasság, megbízhatóság, magabiztosság, 
kreativitás 
- számítógépes ismeretek - MS Office 
- elvárás az angol nyelv ismerete szóban és írás-
ban, magyar és más idegen nyelv ismerete előny

A benyújtandó dokumentumok jegyzéke: 
- a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló 
oklevél hitelesített másolata, 
- áttekintés az eddigi szakmai gyakorlatról,  
- 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági 
erkölcsi bizonyítvány, 
- egyéb szakmai oklevelek, tanúsítványok
A szükséges dokumentumok eredetijét (hite-
les fénymásolatát) a pályázat lebonyolítása előtt 
küldje el. A jelentkezéskor kérjük feltüntetni a 
telefonos elérhetőségét és e-mail címét.

A benyújtandó kérvényhez 
csatolja az alábbiakat:

- pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való 
részvételre, 

- kitöltött  személyi kérdőív – formanyomtat-
vány alapján 
- szakmai önéletrajz  
- a pályázó által írásban előterjesztett szakirányú 
koncepció a megpályáztatott munkakörre – 
maximum 3 oldal terjedelemben 
- beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi 
adatainak felhasználásához a pályázati időszak 
alatt a T.t. 122/2013-as számú adatvédelmi tör-
vény 11. §-a 4. bekezdése értelmében. 

Kritériumok a versenytárgyalás győztesének 
kiválasztására:

- a pályázó által előterjesztett szakirányú kon-
cepció 
- szakmai képesség és tapasztalat vagyongazdál-
kodási tevékenység területén 
- végzettség

Kérjük a pályázatot a pályázat részeként 
benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borí-
tékban postán a városi hivatal címére: Mestský 
úrad v Komárne, Nám. gen.Klapku č.1, 945 01 
Komárno legkésőbb 2016 január 15-ig, vagy sze-
mélyesen leadhatják a városi hivatal iktatójában 
Mestský úrad Komárno, Pevnostný rad 3, 945 01 
Komárno legkésőbb 2016 január 15-ig déli 12.00 
óráig.  A borítékon kérjük  feltüntetni: „Výberové 
konanie – vedúci Odboru rozvoja – Neotvárať!“ 

A meghatározott pályázati feltételeket teljesí-
tő jelentkezőket 7 nappal a pályázati meghallga-
tás előtt a pályázat pontos időpontjáról és hely-
színéről írásban értesítjük.

Ing. Stubendek  László polgármester

Komárom Város a közérdekben végzett munkáról szóló többször módosított 
552/2003 sz. törvény 5. § hatályos rendeleteinek értelmében valamint 

Komárom város Munkarendjének 2004. 4. 1-én keltezett 3 §-a valamint Komárom város 
Munkarendjének 2011 6. 15-én keltezett módosításának értelmében 

pályázatot hirdet
a Komáromi Városi Hivatal fejlesztési főosztály vezetői posztja betöltésére

A munkaviszony előrelátható kezdete 2016 február 1

Köszönöm!
A Komáromi Lapok hasábjain szeretnék köszönetet mondani a komáromi kórház neurológiai 

osztálya vezetőjének, Eva Hanáčková doktornőnek és munkatársainak: Tomáš Takáč doktor úrnak, 
Csintalan Zsuzsa, Szuri Ružena, Zelenák Diana nővéreknek és Szakál László ápolónak. Ottlétem 
alatt példamutatóan gondoskodtak rólam és sokat segítettek abban, hogy sikerüljön legyőznöm 
komoly betegségemet.                                                                                       Fülöp István, Komárom

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is! 
www.tvkomarno.sk 

www.youtube.com/mstvkn, www.facebook.com


