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Alapítva 1849-ben

Komárom város vezetésének nyilatkozata
Az elmúlt hetekben olyan hír kapott szárnyra, hogy a ko-

rábbi mezőgazdasági iskola területén, Gadócon, migránsok 
befogadására alkalmas helyet alakítanának ki. A város veze-
tése és az ingatlan vásárlója egy találkozó után az alábbi nyi-
latkozatban szeretné tájékoztatni a nyilvánosságot, s egyben 
eloszlatni az alaptalan félelmeket.

A korábbi mezőgazdasági iskola vásárlója az ógyallai/
zöldállási székhelyű Sawius kft., melynek ügyvezető igazgatója 
Boncsek Attila. A cég egy nyilvános versenytárgyalás keretén 
belül vásárolta meg az ingatlant a Nyitra Megyei Önkormány-
zattól. A vétel bejegyzése még folyamatban van a telekkönyvi 
hivatalban. Az ügy és a vállalkozás céljainak tisztázása érde-
kében Boncsek Attila ügyvezető igazgatóval Stubendek László 
polgármester, Keszegh Béla alpolgármester és Fekete Tamás hi-
vatalvezető találkoztak a városházán. 

A cég vezetője kijelentette, hogy a tulajdonában lévő ingat-
lant nem célja akár migránsok, akár összeférhetetlen lakosok 
elhelyezésére használni. Konkrét terveiről, amelyek kapcsán 
már előrehaladottak a tárgyalásai, és amelynek terveit a város 
vezetésének is megmutatta, az ingatlan átírási folyamatának 
lezárulása után kíván nyilatkozni. Elképzelései szerint a város 
javát szolgáló vállalkozás indulhatna az adott területen: „Ko-
máromiként nekem is szívügyem a városunk jövője”- hangsú-
lyozta Boncsek Attila. A város vezetése egyértelműen kijelentet-
te, hogy mindent megtesz bármilyen, migránsok befogadására 
létesülő hely kialakítása ellen. Ugyanakkor a teljes támogatásról 
biztosították a kft. vezetőjét minden olyan vállalkozási tevé-
kenységben, amely a város javát szolgálja, amely az elhagyatott 
ingatlannak egy új tevékenységet ad, és jótékony hatással lesz a 
gadóci városrész fejlődésére. 

A város vezetése folyamatosan követi az ingatlan sorsát, 
a korábbi tulajdonossal, a Nyitra Megyei Önkormányzattal is 
egyeztetett az ügyben. 

Második nekifutásra sem 
sikerült megtárgyalni a képvi-
selő-testület 20. rendes ülése 
napirendjének minden pont-
ját. A május 26-án megkezdett 
tanácskozás június 2-án folyta-
tódott. Az első tanácskozáson, 
azaz május 26-án mindössze 
hét pontot sikerült megtár-
gyalni a 25 pontos napirend-
ből. Az ülést a polgármester 
távollétében Keszegh Béla 
alpolgármester nyitotta meg, 
és vezette mindaddig, amíg 
Stubendek László meg nem 
érkezett pozsonyi útjáról, ahol 
a Munka-, Szociális- és Család-
ügyi minisztérium államtitká-
rával tárgyalt.

A tanácskozás elején 
Andruskó Imre kérésére szót 
kaptak az 1-es és 2-es lakótelep 
lakói. „Megkértek az első lakó-
telepen lakó polgártársak, hogy 
kérjek nekik szót, hiszen úgy ér-
zem, hogy jelenleg Komáromban 
a legégetőbb probléma az 1-es, 
2-es lakótelepen kialakult helyzet 
rendezése. Összeférhetetlen pol-
gártársaink úgy élnek, és olyan 
légkört teremtenek a két lakótele-
pen, hogy az már, sajnos, elvisel-
hetetlen. Ezért gondoljuk, hogy 
ezt meg kell oldani. Én érzem a 

városvezetés részéről a jóindula-
tot, hogy dolgozik a helyzeten, de 
ez kevés. Mindenképpen nagyobb 
csapásszámra kell kapcsolni, 
hogy ezt a helyzetet rendezzük. 
Tudom, hogy ez nem egyszerű 
probléma, nem lehet egy-két nap 
alatt megoldani, de mindenképp 
az elkövetkező hónapok egyik 
legfontosabb feladata, hogy ezt a 
kérdést rendezzük.“ – mondta el 
a képviselő.

A lakosok több kérdést tet-
tek fel a képviselőknek, elsősor-
ban azt, miért nem kaptak tör-
vényes határidőben választ az ez 
év áprilisában benyújtott petíci-
ójukra. „A megoldás csak az vol-
na, hogyha a város megpróbálná 
megvenni a tulajdonostól a két 
lakótömböt és a lakosokat onnan 
egyszerűen elhelyezné. Remélem, 
hogy valami konkrét dolgok is 
beindulnak, ugyanis igéretekből 
már éppen eleget kaptunk, és eb-
ből már nem kérünk – az ígére-
tekből.“ – nyilatkozta lapunknak 
Pavlik Mária, az 1-es lakótelep 
lakója.

A petíció benyújtásakor a la-
kosok találkoztak Knirs Imre al-
polgármesterrel, aki az ügy kap-
csán leszögezte: „Az, hogy nem 
történtek ott dolgok, az nem igaz. 

Ma is voltunk arra, polgármester 
úrral is, körülnéztünk, figyeljük 
azt, hogy járnak oda a rendőrök, 
nemcsak rendőrautóval, civil 
autóval, az állami rendőrséggel 
is történt egyeztetés, hisz már 
tartottak ott azóta házkutatást, 
embereket rendszabályoznak. 
És mi nem csak egy részmegol-
dást akarunk, hanem egy olyan 
megoldást, aminek aztán utána 
ne legyen állandóan folytatása, 
mert ezek a problémák már évek 
óta húzódnak. Nap mint nap 
dolgozunk. Kérjük az embereket, 
hogy legyenek türelemmel.“

A következő napirendi 
pont az interpellációk és kérdé-
sek hosszú sora volt. A másfél 
órás kérdés-maraton kapcsán 
Keszegh Margit elmondta: 
„Képviselőtársaim közül a több-
ség az interpellációt nem úgy 
kezeli, ahogy kellene – annak 
ellenére, hogy többször egymást 
figyelmeztetjük, hogy az inter-
pelláció egy rövid kérdésfeltevés, 
amire akár írásban lehet kérni 
választ.“

„Nagyon lassan történnek 
változások, és történnek olyan lé-
pések, ami helyreteszi a dolgokat 
városunkban. És ezért szükséges 
volt, hogy ilyen hosszú legyen 

az interpelláció, hogy a város 
vezetése ebben minél hamarébb 
komoly döntéseket hozzon. Ezek 
mind olyan dolgok, amik szinte a 
lakosságnak az egészét érintik, és 
ezért foglalkozni kell vele“ – ér-
velt Szabó Béla.

A képviselők meghatároz-
ták az idősek otthona igazgatói 
posztjára kiírandó pályázati fel-
hívás feltételeit, és megválasztot-
ták a pályázatokat elbíráló hétta-
gú bizottságot. Keszegh Margit 
szerint a határozati javaslat nem 
volt megfelelően előkészítve: 
„Annak ellenére, hogy volt elég 
idő ennek az anyagnak az elké-
szítésére, sajnos, mi, képviselők 
raktuk össze végül is a pályázati 
feltételeket úgy, hogy módot ad-
junk arra, hogy egy jó szakember 
pályázhasson“ – mondta el az 
ülés végén a képviselő-asszony. 
Ondrej Gajdáč bízik abban, 
mihamarabb új vezető kerül az 
intézmény élére: „Megszabtuk a 
pályázati feltételeket a komáromi 
idősek otthona igazgatói posztjá-
ra, és bízom abban, hogy nem-
sokára új, szakavatott igazgató 
kerül az intézmény élére.“

A városatyák megválasz-
tották a nyugdíjaztatását kérő 
Rozsnyó Lajos városi rendőrpa-

rancsnok utódját. A polgármes-
ter javaslatára Tóth Sándor eddi-
gi parancsnok-helyettes került a 
városi rendőrség élére. Ebből az 
alkalomból megköszönték a tá-
vozó parancsnok sokéves mun-
káját, és kifejezték meggyőződé-
süket, hogy a városi rendőrség 
új vezetőjének személye garan-
cia arra, hogy a rend városi őrei 
jó munkát végezzenek.

Ezen kívül a képviselők 
megtárgyalták és részben eleget 
tettek az ingatlanok értékesítése 
kapcsán beérkezett ügyészi fi-
gyelmeztetésnek, és megkezdték 
a vagyonjogi kérvények meg-
vitatását is – újabb határozat 
született a vámépület eladásáról. 
„Az épületet a telek tulajdono-
sának adtuk el. Bízunk abban, 
hogy ez a városrész megújul, és 
nem lesz többé Komárom szé-
gyenfoltja“ – közölte a határozat 
kapcsán Ondrej Gajdáč függet-
len képviselő.

A vagyonjogi kérvények 
egy részét le kellett vonni a na-
pirendről, mivel a pénzügyi 
bizottság időszűke miatt nem 
vitatta meg azokat.

Június 2-án elsőként a város 
tulajdonában lévő járdák javítá-
sáról döntöttek a városatyák. A 

határozat szerint a költségve-
tésben útjavításra elkülönített 
150 ezer euró egészét a járdák 
javítására használják fel. Döntés 
született arról is, hogy az önkor-
mányzat 2000 euróval támogatja 
az országos Matica Napok ren-
dezvénysorozatot, melynek első 
alkalommal ad otthont váro-
sunk.

Ezt követően a testület el-
fogadta a város járulékos szer-
vezetei – az idősek otthona, a 
városi művelődési központ és a 
Comorra Servis – 2015-ös gaz-
dasági eredményét, majd kö-
vetkezett a város tavalyi gazdál-
kodásának kiértékelése. Ezzel 
kapcsolatban Csintalan Miklós 
főellenőr szakvéleményét is 
meghallgatták a képviselők. 

Szabó Béla, a pénzügyi bi-
zottság elnöke szerint a város 
jobban is gazdálkodhatna: – A 
nyugdíjas otthon pozitív gazda-
sági eredményt ért el, a városi 
művelődési központ viszont kis 
mínusszal zárta az évet, de ennek 
a megoldása már megtörtént. A 
Comorra Servis tavalyi gazdál-
kodása nyereséges volt, ennek 
összege mintegy 23 ezer euró, 
ami a tartalékalapba vándorolt. 

A városatyák megtárgyalták és elfogadták a tavalyi év gazdálkodását
Új bérleti szerződés született a KOMVaK Rt. és a város között

(Folytatás a 2. oldalon)

A képviselő-testület jó-
váhagyta azt a javaslatot, 
amelynek keretén belül 150 
ezer eurós összegben járdákat 
javítanak az idei évben. Elfo-
gadták azt a listát is, amelynek 
sorrendje alapján újulhatnak 
meg az egyes szakaszok.

A város idei költségvetés-
ében 150 ezer eurós tétel szere-
pelt összefüggő útszakasz javítá-
sára. Mivel a képviselő-testület 
már elfogadott egy szándékot 
egy nagymértékű útjavításra, 
így a hivatal arra tett javasla-
tot, hogy a tervezett összegből 

járdák javítására kerüljön sor. 
Ahogy a testületi ülésen is el-
hangzott, a leggyakoribb pana-
szok közt szerepel az utak és a 
járdák állapota, a lakosok legin-
kább e téren kérik a problémák 
megoldását. A korábbi ülésen 
Varga Tamás és Ondrej Gajdáč 
képviselők sürgették a járdák 
rendbe tételét.

„Komárom város kezelésé-
be 105 kilométernyi útszakasz 
és 67 kilométer járda tartozik. 
Ezek nagy része nagyon elhanya-
golt állapotban van, elmaradt a 
fokozatos karbantartás. Célunk 

ezen láthatóan változtatni, hi-
szen az utak és a járdák minő-
sége minden lakost érint” – véli 
Stubendek László polgármester.

A javaslat megvitatása során 
két módosítás érkezett a testü-
lettől, Andruskó Imre a Király 
püspök utca járdájának javítását 
javasolta, míg Szabó Béla a Szö-
vetkezet utca lakótelepi oldalát 
kérte besorolni a listára. Mind-
két javaslatot elfogadta a testü-
let. Az idén megvalósuló javítá-
sok mennyisége a közbeszerzés 
során véglegesül, a felvázolt sor-
rendből 150 ezer euró magassá-
gáig végeznek el munkát. Több 

képviselő jelezte, hogy a hasonló 
járdajavításokat minden évben 
folytatni kéne.

„A járdák felújítása során 
szükség esetén a szegélyeket is 
cserélik, de figyelmet kap a csa-
padék elvezetése és az akadály-
mentes feljárók kialakítása. A 
következő hetekben elkészülhet a 
kivitelezéshez szükséges szakmai 
projekt, majd indul a közbeszer-
zés, ami a nagyobb összeg miatt 
hosszabb folyamat. A javítási 
munkák előreláthatólag az ősz 
folyamán valósulnak meg” – 
mondta el a részleteket Keszegh 
Béla alpolgármester.

Indul a nagy járdajavítás

1. Belső körút – a Vág híd lá-
bától a Dohány utca kereszte-
ződéséig és a Tiszti pavilontól 
a Sport utcáig
2. Király püspök utca – az út-
test mindkét oldalán
3. Temető sor – temető mel-
letti oldalon
4. Szövetkezet utca – lakóte-
lep felőli oldal
5. Gazda utca – mindkét ol-
dalon
6. Petőfi utca – az Ipari Szak-

középiskolától a Gazda utcáig
7. Nádor utca – a hídtól a Für-
dő utcáig, mindkét oldalon
8. Duna rakpart – Lehár utcá-
tól a Villanytelepi útig, a par-
kolók felőli oldalon
9. E. B. Lukáč utca – a Szak-
szervezeti utcától a Barátság 
utcáig, mindkét oldalon
10. Nap utca – az Augusztus 
29. utcától a Kassai utcáig, a 
garázsok felőli oldalon

 A képviselők egy korábbi 
testületi ülésen nagy többség-
gel fogadták el azt a szándék-
nyilatkozatot, amelynek célja 
több mint 15 forgalmas komá-
romi út felújítása.

A javítás során 10 éves ga-
ranciát kérne a város a felújított 
szakaszokra, így a következő 
években a legproblémásabb ré-
szeken nem terhelné a várost a 

javítás költsége. A szándék el-
fogadása után a hivatal ponto-
sította a részleteket, a végleges 
döntésre a következő testületi 
ülésen kerülhet sor, amikor a 
képviselők döntenek az útjavítá-
si program indulásáról. 

„A lakossági jelzések és az 
internetes bejelentések is azt 
igazolják, hogy az egyik gond, 

A javításra váró járdák sorrendje
Az utak felújítása is indulhat

(Folytatás a 3. oldalon)
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Felhívás ösztöndíj-kérelem benyújtására
Komárom Városa ösztöndíj formájában támogatja a fia- 

tal tehetségeket, melyet évente legfeljebb két kérvényező-
nek ítél oda. Az ösztöndíj megítélését a város a 8/2007-es 
sz. Általános Érvényű Rendeletével szabályozza, melyet a 
19/2008 és a 11/2012-as rendelet módosít. Az előírást a vá-
ros a holnapján tette közzé: (www.komarno.sk/docs/uradna.
tabula/2007nov/2007_08.doc). A kérvény formanyomtatványa 
a város honlapján található: www.komarno.sk/content/file/
nyomtatvanyok/iskolakultura/Stipendium kerveny.doc. 

A kérvény mellékletét a következők képezik:
1. Azonosító okirat fénymásolata (személyi igazolvány, születé-
si bizonyítvány).
2. A kérelmező elért eredményei az adott területen (okiratok 
másolata, elismerések, stb).
3. Ajánlólevél (szakmai ajánlás) szakosodott iskolából vagy más 
oktatási, kultúr-, sport vagy művészeti irányzatú intézmény-
ből.
4. A választott intézmény igazolása a tandíj magasságáról.
5. Igazolás az utolsó hónap és utolsó év családi bevételéről azon 
kérelmező részéről, akivel a kiskorú gyermek él.

A 2016/17-es tanév ösztöndíjára benyújtott kérvényeket az 
előírt mellékletekkel együtt kérjük a Városi Hivatal Iskolaügyi, 
Kulturális és Sport Főosztályára címezve legkésőbb 2016. júni-
us 30.-ig leadni a hivatal iktatójában, vagy postán feladni a kö-
vetkező címre: Komáromi Városi Hivatal, Iskolaügyi, Kulturális 
és Sport Főosztály, Klapka tér 1, 945 01 Komárom
Közelebbi információkat ad a Komáromi Városi Hivatal a 
következő elérhetőségeken: telefon számok: 035/2851 269, 
035/2851 272, 035/2851 262, e-mail címek: janos.bajkai@
komarno.sk, kultura@komarno.sk

A komáromi Kereskedelmi 
és Szolgáltatóipari Szakközép-
iskola diákjai a napokban mo-
bil könyvtárakat helyeztek el 
városunkban, amelynek célja 
az olvasás és a könyvek iránti 
érdeklődés felkeltése a modern 
technikai fejlődés korában.

Manapság a táblagépek 
és a számítógépek határozzák 
meg mindennapjainkat, ezért a 
könyvek nyújtotta felemelő ér-
zést nagyon kevesen élik meg. A 
kezdeményező PaedDr. Klaudia 
Kováč, akinek ötletét pozitívan 
fogadták a diákok és szakok-
tatóik, Slušník Dezső és Vajda 
Zoltán segítségével neki is fog-
tak az önkiszolgáló könyvtárak 
tervének elkészítéséhez.

Azokhoz a helyekhez iga-
zították őket, amelyek minket 
szolgálnak. Elég a könyvet a 
könyvtárból elvenni és elolvas-
ni. Ha valaki szeretné, szintén 

hozhat valamilyen könyvet, így 
ajándékozva meg másokat is az 
olvasás élményével.

Az asztalos és festő szakma 
tanulói a kreatív könyvtárak lét-
rehozásával hozzájárultak város-
unkban a könyvek üzenetének 
terjesztéséhez, remélve, hogy 
így minden komáromi lakos-
hoz eljut majd. A KéSzSz diákjai 
megfogadták, hogy gondoskod-
nak a könyvtárakról és folyama-
tosan frissítik a kínálatot.

Tehát ne habozzanak, ha 
idejük engedi, nézzék meg az 
ajánlatot, s lehet, hogy rátalál-
nak arra a könyvre, amely önök-
re várt. Mobil könyvtáraink 
megtalálhatók a vonatállomá-
son, a Klapka téren és az Eötvös 
utcai Szent Valéria Egészségügyi 
Központ épületében. 

A Kereskedelmi és Szolgál-
tatóipari Szakközépiskola, 

Komárom, pedagógusai

A lakótömbök között gyak-
ran szembesülünk azzal, hogy 
a játszótereken és azok környé-
kén kutyák mozognak a homo-
kozókban vagy a mászókákon 
játszó gyermekek közelében.

Van szülő, akit ez nem za-
var, mert úgy véli, hogy a jól 
idomított négylábú nem jelent 
veszélyt, sőt, egy-egy békés ku-
tyának köszönhetően a gyer-
mek megszeretheti az állatokat, 
nem tart tőlük. Mások viszont 
úgy vélik, hogy a kutya – még 
ha nem is megy közel a gyere-
kekhez – nem való a játszótérre, 
hiszen odapiszkít, és ha fel is 
szedik utána „alkotását“, akkor 
is marad belőle.

A gyerekek meg naponta 
többször is megmásszák a pa-

dokat, leülnek a fűbe virágot 
szedni. És sokan kifogásolják 
azt is, hogy még mindig akad-
nak emberek, akik rossz helyen 
sétáltatják kedvencüket és an-
nak piszkát nem dobják oda, 
ahova kéne. Ők erre azt mond-
ják, hogy kevés a hely a kutya-
sétáltatásra, kutyafuttatásra, és 
már szinte sehol sincsenek az 
ezt a célt szolgáló zacskók és 
kukák. Városunkban hogyan 
szabályozzák mindezt? Milyen 
jogai és kötelességei vannak a 
kutyatulajdonosoknak? – kér-
deztük Kartali Zsuzsannától, a 
Komáromi Városi Hivatal vá-
rosfejlesztési főosztálya munka-
társától:

– Létezik egy állami törvény, 
amely megszabja, hogy a város 

milyen rendeleteket hozhat ezzel 
kapcsolatban. E jogszabály alap-
ján született meg városunk álta-
lános érvényű rendelete is, amely 
például megszabja, hogy hol nem 
lehet póráz nélkül sétáltatni a ku-
tyát, illetve, hogy hová nem lehet 
bemenni a négylábú kedvenccel.

Ilyen tiltott területek a nyil-
vános gyerekparkok, homokozók, 
sportterek, alapiskolák és óvodák. 
A törvény értelmében a város 
nem jelölhet ki kutyasétáltatásra 
alkalmas helyet, erre nincs jog-
körünk. A törvény kimondja azt 
is, hogy ha a kutya az ürülékével 
bepiszkítja a nyilvános területet, 
azt az őt vezető személynek kell 
eltávolítania. Az ürüléket a ha-
gyományos, a kommunális hul-
ladék tárolására szolgáló konté-
nerekbe kell dobni. A felsoroltak 
ellenőrzését a városi rendőrség 
és a városi hivatal megbízott al-
kalmazottai végzik – mondta 
Kartali Zsuzsanna.

Tóth István, a hivatal jogi 

osztályának munkatársa a városi 
rendőrségre beérkező bejelenté-
sekkel, a kihágási eljárásokkal 
foglalkozik:

– Öt éve foglalkozom kihá-
gási eljárásokkal, s ezidáig hét 
hozzám érkezett, a kutyartással 
kapcsolatos kihágási ügyet intéz-
tem. Volt, amikor embert, s volt 
amikor egy másik kutyát hara-
pott meg egy kutya. Egy esetben 
rossz helyen sétáltatták a négy-
lábú kedvencet, és ide tartozik 
az is, amikor póráz és szájkosár 
nélkül volt a kutya.

Az olvasók bizonyára emlé-
keznek arra a kutyafogattal köz-
lekedő belga emberre, aki néhány 
évre városunkban „telepedett 
le“. Nos, egyik kutyája súlyosan 
megsebesített egy lakost: mivel ez 
már bűncselekménynek számít, 
az ügyet az állami rendőrség vet-
te át. Ennek köszönhető, hogy ez 
az embereket zaklató férfi elment 
Komáromból.

A kihágási eljárások zöme 
megrovással zárul, mivel a két 
érintett félnek, a sértettnek és 
az elkövetőnek általában sikerül 
megegyeznie. Tudni kell azt is, 
hogy én csak abban az esetben 
indíthatok eljárást, ha konkrét 
panasz érkezik, hellyel, idővel, 
személlyel. A kihágásokból tehát 
ezidáig hetet intéztem, de hogy 
milyen gyakorisággal és mit el-
lenőriznek a városi rendőrök, 
illetve hogy hányszor szabnak 
ki pénzbírságot, azt ők tudják 
elmondani.

Lapunk következő szá-
mában Tóth Sándort, a városi 
rendőrség újonnan kinevezett 
parancsnokát kérdezzük. 

Játszótér és kutya?
A törvény értelmében a város nem jelölhet ki kutyasétáltatásra alkalmas helyet

Ahová a kutyáknak tilos a bemenet
A törvény értelmében a kutyák számára tiltott területek a 

nyilvános gyerekparkok, homokozók, sportterek, alapiskolák és 
óvodák, viszont a törvény nem teszi lehetővé, hogy a város ku-
tyasétáltatásra alkalmas helyet jelöljön ki.

Ami a város 2015-ös évi gazdál-
kodását illeti, a formális dolgok 
rendben vannak. Igaz, a költség-
vetési eredmény mínuszos, de a 
gazdálkodási eredmény plusszal 
zárult, így mintegy 135 ezer eu-
rót osztottunk szét a tartalék- és 
beruházási alapba. Azt viszont 
mindenképpen hozzá kell ten-
nem, hogy véleményem szerint 
2015-ben a város nem hatéko-
nyan használta fel. – összegezte 
véleményét Szabó Béla.

– A költségvetést a városi hi-
vatal terjesztette a képviselőtes-
tület elé. A javaslat 8 millió euró 
bevétellel számolt a részadókból. 
Én akkor ezt javasoltam 200 ezer 
euróval megemelni, amelyet szét 
is osztottunk; kapott belőle a 
Comorra Servis, a városi műve-
lődési központ, a COM-Média 
kft, a Jókai Színház és további 
különböző szervezetek. Akkor 
kemény támadás érte frakción-
kat, hogy nem létező pénzeket 
osztunk szét, viszont igazunk 
lett, mert a befolyt összeg 8 451 
189 euró volt. Felvetődik viszont 
a kérdés: a plussz 232 189 eurót 
arra költötte a városi hivatal, 
amire akarta? - tette fel a kérdést 

Andruskó Imre, a Most-Híd 
frakcióvezetője.

A testületi ülés továbi részé-
ben a városatyák jóváhagyták a 
KOMVaK és a város között lét-
rejövő új bérleti szerződést – en-
nek értelmében a részvénytársa-
ság évi 485 ezer eurós bérleti 
díjat fizet majd Komáromnak.

– A szerződés megkötésének 
folyamata több részből tevődött 
össze. Volt egy jogi része, a szer-
ződés kidolgozása és megfogal-
mazása, majd a KOMVaK hasz-
nálatában, de a város tulajdoná-
ban lévő vagyon felmérése. Talál-
tunk olyan vagyont is, amely fe-
lesleges és nem használt, ezért az 
kimaradt a bérleti szerződésből. 
A városi vagyon bérbeadásából 
származó bevétel felhasználásá-
ról a város dönt, viszont van arra 
lehetősége, hogy ezt az összeget 
beszámítsa a KOMVaK által 
nyújtott szolgáltatások ellenérté-
keként – mondta el lapunknak 
Balogh Zsolt, a KOMVak Rt. 
igazgatótanácsának elnöke.

Stubendek László polgár-
mester szavai szerint egy nagyon 
fontos döntés született, hiszen új 
alapokon nyugszik a város és a 
vízművek közti együttműködés, 

amely most már jó értelemben 
vett partneri viszony. – A tavaly 
meghirdetett konszolidációnak 
köszönhetően megtárgyalunk 
minden olyan kényes pontot, ami 
a lakosságot szolgálja. Nagyon 
fontos, hogy a város vezetősége, a 
képviselő-testület és a KOMVaK 
vezetősége is teljes mértékben 
elutasította a vállalat bármilyen 
szintű kiszervezését vagy privati-
zációját. Az ilyen félelmeket el kell 
oszlatni – nyilatkozta Stubendek 
László polgármester.

Andruskó Imre képviselő 
viszont úgy fogalmazott, hogy 
olyan jelekre lettek figyelmesek, 
mintha a KOMVaK elnöksége 
privatizálni szeretné a céget és 
stratégiai partner belépését ké-
szítik elő. – A városi főellenőr is 
leírta jelentésében, hogy ezen az 
úton indult el a KOMVaK. Ezért 
örülök neki, hogy Balogh elnök 
úr ezt cáfolta a testület ülésén. 
Nagyon határozottan kijelentet-
te: nincs tervben a privatizáció, 
és nincs tervben stratégiai part-
ner belépése sem – zárta szavait 
Andruskó Imre.

A Komáromot és há-
rom további községet – 
Csallóközaranyost, Izsát és 

Patot – ivóvízzel ellátó városi 
kutak elidegenítését tiltó mora-
tórium lejárt. Ezért a városatyák 
olyan határozatot fogadtak el, 
hogy minden megtesznek an-
nak érdekében, hogy az említett 
községek és városunk résztulaj-
donában – de Komárom terüle-
tén – lévő kutak ne kerüljenek 
más kezébe.

– Az ivóvíz Komárom város 
legnagyobb kincse, a jövő stra-
tégiai nyersanyaga. A vízkész-
let védelme Komárom polgárai 
számára a legmagasabb szintű 
közérdek. Ezért javasoltuk Ko-
márom városának, hogy minden 
lépést tegyen meg annak érdeké-
ben, hogy ez a vagyon ne kerül-
hessen más kezekbe – mondta 
el Balogh Zsolt, a KOMVak Rt., 
igazgatótanács elnöke.

A városatyák a testületi ülés 
továbi részében megtárgyalták 
és elfogadták a Comorra Servis 
kérvényeit és javaslatait, vala-
mint döntöttek lakás- és pénz-
ügyi kérdésekben is. Azokról 
a kérdésekről, amelyeket a két-
részes ülés keretében nem tud-
tak megtárgyalni, a városatyák 
rendkívüli tanácskozáson dön-
tenek ez év június 16-án.       pa

A városatyák megtárgyalták és elfogadták a tavalyi év gazdálkodását
Új bérleti szerződés született a KOMVaK Rt. és a város között
(Befejezés az 1. oldalról)

Mobil könyvtárak  a városban
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A rendszerváltás után még 
jó néhány évnek kellett eltelnie 
ahhoz, hogy a törvényhozás, 
illetve a szaktárca komolyan 
foglalkozzon az addig állami 
tulajdonban és állami felügye-
let alatt lévő vízügyi társasá-
gok sorsával. 

Szlovákiában 1997-ben 
született meg az úgyneve-
zett privatizációs szerződések 
életrehívásának törvényi háttere, 
ekkor történt meg a tárca hoz-
zájárulása, s mindez érintette 
régiónk vízgazdálkodási rend-
szerét is-nyilatkozta újságunk-
nak Cséplő Gábor, a KOMVaK 
vízűgyi társaság igazgatója, aki 
az eddigi történéseket vázolja 
fel.

– Azelőtt az Állami Vagyon-
alap gyakorolta a tulajdonosi 
jogokat, majd egy átmeneti idő 
után a vagyonalap és a Komá-
rom városa között megkötött 
szerződés keretén belül, a tu-
lajdonosi döntéseket hozó kép-
viselő-testület döntése alapján 
megalakult Komárom „vizes 
cége“, a KOMVaK részvénytár-
saság, amely a kezdetektől a ke-
reskedelmi törvény vonatkozó 
passzusai szerint tevékenykedik, 
száz százalékos tulajdonosa pe-
dig a város.

Ismervén a több mint 15 év 
történéseit, meghatározó dön-
tés volt az, hogy társaságunk 

részvénytársaság formájában 
működjön. Komárom úttörő 
szerepet játszott a fentebb em-
lített változások terén, mivel 
Trencsén mellett mi is az elsők 
között voltunk, akik a saját ke-
zükbe vették a vizes vagyon 
működtetését. Az ezt követő 
esztendőkben az egész ország-
ban lezajlott a vizes vagyon mű-
ködtetésének reformja, melynek 
részeként Szlovákiában 16 regi-
onális vízűgyi társaság jött létre. 
A mai napig ezek üzemeltetik 
az országos vízügyi rendszer 95 
százalékát. 

Városunk a kisebbek között 
van, az itt működő társaság mé-
rete az árvai vagy a rózsahegyi 
vízműjével hasonlítható össze. 
A legnagyobb különbség azon-
ban – ami különleges helyzet-
be hozta a KOMVaK-ot – az a 
tulajdonos azon döntése volt, 
hogy a vizes vagyont nem vitte 
be aporttal a működtető cégbe, 
azaz a KOMVaK-ba, ehelyett ezt 
a vagyont egy bérleti szerződés 
keretében működteti. A többi 
szlovákiai regionális társaság 
esetében az általa működtetett 
vizes vagyon a saját tulajdo-
nában van. Úgy vélem, hogy 
aki jártasabb a közgazdaságtan 
egyes tételeiben, bizonyára rög-
tön felfedezi a két működtetési 
módszer közti különbséget.

(folytatjuk)

Még az intézmény előző 
igazgatónője, Ipóth Éva ve-
zetése idején alakult meg az 
Ispotály utcai idősek otthona 
Senior énekkara, 2011 márci-
usában.

– A próbák után röviddel fel 
is lépett az akkor 23 tagú ének-
kar egy szép anyák napi műsor-
ral. Az azóta eltelt öt év alatt a 
lelkes csapat 17 tagja kényszerült 
arra, hogy rossz egészségi állapo-
ta miatt abbahagyja az éneklést, 
kilencen pedig már nincsenek 
közöttünk – mondta el Valent 
Renáta, az énekkar vezetője, aki 
egyben gyógypedagógus és szo-
ciális munkás is. 

A kórus május ötödikén az 
otthon falai között ünnepelte 
fennálásának ötödik évforduló-
ját.

– Az énekkart én alapítot-
tam, s máig én vezetem. A ju-
bileum alkalmából kendőkkel 
leptem meg a tagokat, az otthon 
vezetősége pedig nyakkendőkkel 
kedveskedett. Emellett minden 
énekkaros egy szép bekeretezett 
képet is kapott emlékül – árulta 
el Valent Renáta. 

A kórus nyolc tagja végig-
énekelte az öt évet, a 91 esz-
tendős Szalinka Katalin a leg-
idősebb, de álljon itt a többiek 
neve is: Frey Mária, Tóth Erzsé-

bet, Nagy Magda, Belaň Júlia, 
Boldoghy Teréz, Raffai Vince és 
Zsibrita Ján.

– Citerásunk Kahler Ká-
roly és régebben hegedűn kísért 
Bitter István, akinek ezúttal is 
hálásak vagyunk, mert szabad 
idejében önként járt minket kí-
sérni. Sajnos a közelmúltban 

elhunyt Jancsó Sanyi bácsi, aki 
szintén szívesen énekelt velünk, ő 
a fényképezkedéskor még ott volt. 
Hálás vagyok minden énekkaros-
nak, hogy fenntartja a szép ha-
gyományt: énekel az itt lakóknak 
– zárta szavait Valent Renáta, a 
kórus vezetője.

-batta-

A komáromi Jókai Mór 
Alapiskola a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetsé-
gével karöltve szervezte és ren-
dezte meg az intézmény falai 
közt a „Jókai és kora” irodalmi 
és műveltségi vetélkedő orszá-
gos döntőjét.

Ez a nemes verseny, amely 
2005 óta minden évben meg-
rendeznek, két fordulóból áll. 
Először a vállalkozó szellemű és 
olvasni szerető diákok az iskolai 
fordulóban bizonyítják tudá-
sukat. Az ott elért eredmények  
alapján nevezik be a három fős 
csapatot a felkészítő magyarta-
nárok az országos vetélkedőre.

A zsűri és a szervezők nagy 
örömére a diákok alapos felké-
szültségről tettek tanúbizonysá-
got, s játszi könnyedséggel vették 
az akadályokat. A versenyzők-
nek tizenkét érdekes feladattal 
kellett megbirkózniuk. Nemcsak 
az életrajz és a regény ismeretét 
kérték tőlük számon a feladat 

összeállítói, hanem teret kapott 
a gyerekek kreativitása is. 

Ebben az évben a 
lakszakállasi alapiskola diákjai 
bizonyultak a legjobbaknak, ők 
állhattak a képzeletbeli dobo-
gó legfelső fokára. A Lengyel 
Barbara, Kósa Réka és Mikócy 
Bettina alkotta győztes csapat 

felkészítő tanára Krascsenics 
Renáta volt. Szorosan mögöt-
tük végeztek a felsőszeli Szé-
chenyi  István Alapiskola tanu-
lói: Kozmér Barbara, Mikoczi 
Mónika, Szalai Karola. Őket 
Nogely Mónika tanárnő készí-
tette fel.

A harmadik helyen két csa-
pat osztozott, hiszen egyforma 
pontszámot gyűjtöttek: a komá-
romi  nyolcosztályos Selye Já-
nos Gimnázium képviseletében 
Pinke Andrea,  Rezman And-
rea, Tóth Sára Bernadett – Mé-
zes Zsuzsanna tanítványai -, il-
letve a gútai Nagyboldogasszony 
Egyházi Alapiskola tanulói Vio-

la Eszter, Nagy Nikolett Kulich 
Tibor – velük Manczal Fazekas 
Anna foglalkozott.

A  társszervező SZMPSZ-
nek köszönhetően valamennyi 
versenyző és felkészítő tanár 
névre szóló emléklapot és ér-
tékes könyvjutalmat kapott. Az 
országos döntő az iskola elő-
csarnokában található Jókai-
dombormű  megkoszorúzásá-
val zárult. Gratulálunk minden 
versenyzőnek! Köszönjük a fel-
készítők áldozatos tevékenysé-
gét, s kívánjuk, hogy sikeresen 
munkálkodjanak továbbra is  az 
olvasóvá nevelés terén.

Ibolyáné Csipke Jolán

Függöny fel!
Tarics Péter 50. születésnapja és előadóművészi pályája 30. 

évfordulója alkalmából jelent meg 15. saját könyve, „FÜGGÖNY 
FEL! – Tarics Péter színdarabjai – 30 esztendő – 10 bemutatott 
színmű” című kötete, melynek a Selye János Gimnázium dísz-
termében tartották ünnepi bemutatóját. 

A könyvszentelés Tarics Péter bemutatott színdarab-rész-
leteinek tolmácsolásával kezdődött, az előadóestben szerepelt 
Boráros Imre Kossuth-díjas színművész, Jónás Csaba Wass Al-
bert-díjas színművész, Mészáros Tamás énekes-előadóművész 
és Tarics Péter Pro Cultura Hungarica-díjas előadóművész. 
Mészáros Tamás magyarság-dalokat énekelt, többek között az 
„István, a király” című rockoperából, illetve a Kormorán együt-
tes dalaiból. Az előadás után a könyvbemutató következett, ahol 
Tarics Péter faggatta vendégelőadóit.

A könyv kiadója, dr. Ács Piroska PhD, a budapesti Országos 
Színháztörténeti Múzeum és Intézet igazgatója Tarics Péter 300 
oldalas kötetét valódi színházművészeti csemegének nevezte, 
amelynek kiadása egyértelműen beleillik intézetük profiljába.

Jókai és kora - országos irodalmi és műveltségi vetélkedő

Kilenc csapat jelentkezett 
az országos megmérettetésre

Immáron hagyományosan most is Jókai Mór életének, ko-
rának és munkásságának  ismerete volt az egyik feladat, s erre 
Lengyel Dénes Így élt Jókai c. műve alapján készülhettek a fel a 
diákok. A másik kötelezően elolvasandó mű Jókai Enyém, tied, 
övé című regénye volt.

Öt éves az idősek otthona Senior énekkara

Szeressük egymást gyerekek
Az intézmény himnusza a „Szeressük egymást gyerekek” 

című dal lett, ezzel a dallal zárult az 5 éves évforduló is. Az 
énekkar magyar és szlovák dalokat egyaránt énekel. Minden al-
kalomra betanulnak egy-egy új dalt, legutóbb az „Azért vannak 
a jó barátok” címűt, melynek nagy sikere lett, ugyanúgy, mint a  
„Najkrajšia hviezdička z celého nebíčka je moja mamička” című 
kedves éneknek.

A KOMVaK története

ami a komáromiakat leginkább 
aggasztja, az utak és a járdák mi-
nősége. Ezzel a csomaggal egy lát-
ványosat tudnánk lépni előre. A 
testületben is minden bizonnyal 
ezért alakult ki egy széles összefo-
gás a szándék mellett. A lakosok 
nem a testület civakodására és a 
hibakeresésre kíváncsiak, hanem 
a konkrét eredményekre. Ha ez a 
javítás megvalósul, több város-
részben, de Őrsújfalun is látható 
eredményt hoz magával”  – mu-
tatott rá Keszegh Béla. 

Amennyiben a képviselők 
jóváhagyják a végső határozatot, 
úgy indulhat a közbeszerzés. A 
városi hivatal az egyes szolgálta-
tókkal (gáz, villany, víz, internet) 
is egyeztet, hogy terveznek-e 

munkát az adott szakaszokon, 
és ha igen, akkor azt a javítások 
előtt tegyék meg. A 2,25 millió 
eurós fejlesztés megversenyez-
tetése egy hosszabb folyamat, 
így a munkálatok akár tavaszra 
is eltolódhatnak. A fejlesztés 
beszállítói hitel formájában va-
lósulna meg, de a város hitelle-
hetősége ennél jóval nagyobb, 
így maradna tér más fejlesztések 
megvalósítására is. 

„Bízom benne, hogy elin-
dul az átfogó útfelújítás, és ez-
zel megtesszük az első nagyobb 
lépést, ami után továbbiak jö-
hetnek. Közös sikere lehet ez a 
testületnek, azt mutatva, hogy a 
jó ügyek kapcsán össze tudunk 
fogni” – tette hozzá Stubendek 
László.

vh

Az utak felújítása is indulhat
(Befejezés az 1. oldalról)
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Thai masszázs üzlet nyílt Komáromban! 
Pihenjen, relaxáljon, gyógyuljon!

l Megrendelhető szabad-
földi paprikapalánta (fűszer-, 
csemege) és nagyvirágú 
chrisantén palánta Cserhá-
ton. Tel.: 0902 302 742, 0914 
224 677. 
l Sörözőbe felveszünk 
gyakorlott pincérnőt Komá-
romban. Tel.: 0917 947 007.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905 
450 570, 0948 622 051.
l Kútfúrás. Tel.: 0948 424 
805.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908 
415 657.
l Felveszünk ügyes pincért 
a Fekete Kutya Vendéglő-
be. Tel.: 035/7733190, 0915 
892788.
l Garázs eladó a Schell 
benzinkúnáll (régi Hoffer). 
Tel.: 0907 545 660.
l Eladó 462 m2-es kert 
Kabátfalun. Víz, villany van, 
építkezésre is alkalmas. Tel.: 
0915/105 658.
l Eladó 1999-es szívódízel 

Ford Mondeo korhű állapot-
ban. Tel.: 0915/375 808.
l Zálogház a Ferencesek 
utca 5. szám alatt, a Bella 
étterem mellett. Készpénzért 
felvásárolunk régiségeket, 
aranyat, ezüstöt, műszaki cik-
keket. Állandó ügyfeleinknek 
hűségkártyát biztosítunk. 
Kérésére házhoz megyünk, 
hétvégén is. Nyitvatartás 
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. 
Tel.: 0915 389 405.  
l Figyelem, brigádmun-
ka! Egy komáromi rendez-
vényszervező ügynökség 
(Acaciateam), kreatív fiatalok 
keres brigádmunkára (szín-
padi, fény- és hangtechnika 
szerelésére, illetve különféle 
rendezvényekkel kapcsola-
tos feladatok elvégzésére). 
Jelentekzz már most! Tele-
fon: 0905/159 933.
l	Garzon kiadó. Tel.: 0915 
039 639

Apróhirdetés
MEGEMLÉKEZÉS

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékem örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre.“

Szomorú szívvel emlékeztünk június 
5-én halálának 6. évfordulóján

BARAN Lacikára,
aki 19 évesen távozott szerettei köréből.

Emlékét örökké őrző szerető szülei, testvére,
nagyszülei és Veroni

MEGEMLÉKEZÉS
„Szívünkben a helyed nem pótolja semmi,
Őrizzük emléked, nem fogunk feledni.
A búcsúszó mit nem mondtál ki, elmaradt,
De szívünkben örökké velünk maradsz.“

Mély fájdalommal a szívünkben emléke-
zünk halálának 9. évfordulóján a drága gyer-
mekre és unokára

FÜSI Attilára (Komárom).
Akik ismerték és szerették emlékezzenek rá ezen a szomorú 
évfordulón.

Soha nem felejtő szülei és testvére  

Újszülöttek
Stojka Ricardo, Gúta; Kürti Noel, Gúta; Rozonová Natália, 

Bátorkeszi; Mészáros Emily, Komárom; Bobek Roland, Gyulamajor; 
Járóka František, Újgyalla; Horňák Dániel, Bajcs; Szabó Bálint, Ko-
márom; Dudás Leó, Negyed; Lévai Alex, Nemesócsa; Kuťková Lara, 
Párkány; Madarász Lilla, Komárom; Polák Diana, Podhajská; Bederna 
Bálint, Kéménd; Radošicky Áron, Ógyalla; Vörös Zoé, Marcelháza; 
Bulla Peter Jozef, Lipová; Stefankovics Luca, Komárom; Lakatos Amira, 
Marcelháza; Trnková Elisa, Érsekújvár; Pivoda Áron, Komárom; Vajlík 
Olivér, Őrsújfalu; Hořalová Eliška, Bajcs; Töltésy Zsófia, Komárom; 
Blahovič Hajnalka, Karva; Tóth Viktória, Gúta; Bieliková Zuzana, 
Bátorkeszi; Édes Tibor, Madar; Csonka Lara Sofia, Komárom; Bölcskei 
Bercel Kálmán, Nemesócsa; Polovic Marcell Attila, Marcelháza; 
Menyárt Hanna, Szilas; Soós Zsófia, Szilas; Csicsó Fanni, Komárom     

Házasságot kötöttek
Viola Tamás és Markovičová Tímea; Pénz Attila és Gunda Zsu-

zsanna; Tóth Péter és Kucsora Klaudia; Prokop Igor és Matějková Pet-
ra; Sima Ronald és Ilčíková Livie; Burkus Erik és Borsó Ilona; Molnár 
Marek és Sándor Andrea; Bartalos Gábor és Gőcze Csilla; Csontos 
József és Szeles Veronika; Lukács Eugen és Beke Erika; Kiss Csaba és 
Szalai Silvia; Beke Zsolt és Mátyási Andrea 

Elhunytak
A 70 éves Fiľová Marta, Komárom; az 56 éves Pásztor Éva, Ko-

márom; a 73 éves Nagy Erzsébet, Komárom; a 89 éves Šulák Ľudovít, 
Ógyalla; a 41 éves Noga Milan, Komárom; a 77 éves Kossár Ist-
ván, Okánikovo; a 75 éves Szabados Ilona szül. Majer, Komárom; 
a 67 éves Póda László, Komárom; a 91 éves Nagy Sándor, Izsa; a 84 
éves Hatvangerová Erika, Komárom; a 49 éves Kosik Tibor mérnök, 
Őrsújfalu; a 61 éves Furuglyás Erzsébet, Komárom; a 67 éves Olajos 
Mátyás, Nagykeszi; a 72 éves Rigó Beňadik mérnök, Csicsó; a 74 éves 
Kronová Helena, Komárom; a 76 éves Szabó Mária, Komárom; a 82 
éves Andruskó Sándor, Marcelháza; a 74 éves Kapusňáková Katarína, 
Komárom; az 53 éves Kékesi Kálmán, Megyercs; a 80 éves Erdélyi Zsó-
fia, Szentpéter; a 87 éves Kincer József, Pat; a 85 éves Miklaová Helena, 
Hetény

Az 53. Jókai Napok műsora
Június 14. – Kedd

18.00 – Ünnepélyes megnyitó a Tiszti pavilonban 
Közreműködnek a Tompa Mihály Országos Vers- és 
Prózamondó Verseny döntősei
20.00 – VMK-kamara, ... – – – ...(Save Our Souls) közhelyes 
moralizálás egy felállásban 
(MEG+a culpa, Marianum EIK, Komárom)

Június 15. – Szerda

10.00 – VMK, Három szegény szabólegény – mesejáték 
(KGSzT Diákszínpad, Kassa)
15.30 – Ipari Szakközépiskola-aula – Bevégezetlen ragozás 
– groteszk, (VISZTA, Ipari Szakközépiskola, Komárom)
17.00 – VMK, GIKSZER Ep. 5, A falu – komédia 
(GIKSZER Diákszínpad, Rozsnyó)
20.30 – VMK-kamara, Molière: A mizantróp 
(GIMISz Diákszínpad, Komárom)
22.00 – RÉV, Fesztiválklub – Ahogy esik, úgy puffan – 
improvizációs játék

Június 16. – Csütörtök

10.00 – VMK, Székely Csaba: Idegenek – politikai 
gyerekdarab (Sycorax Diákszínpad, Királyhelmec)
13.30 – Selye János Gimnázium-aula, Múzeumi Szalon 
a vendégszékben: Gál Tamás, színművész 
beszélgetőtárs: Miklósi Péter
15.00 – VMK-kamara, Tasnádi István: Rebellis – 
lovaglógyakorlat, (Apropó Kisszínpad, Fülek)
18.00 – VMK, Gárdonyi Géza: A bor – falusi színjáték 
(Garamvölgyi Színpad, Léva)
21.00 – VMK-kamara, W. Mastrosimone: A pulóveres lány 
(Zsákszínház, Fülek)
22.00 – RÉV, Fesztiválklub – Slam poetry-est

Június 17. – Péntek

10.00 – VMK-kamara, Garaczi László: Ovibrader 
(VISZTA, Ipari Szakközépiskola, Komárom)
16.00 – VMK-kamara, Társas-Játék – játék egy részben 
W. Shakespeare Rómeó és Júlia c. műve alapján 
(DunArts Diákszínpad, Pozsony)
19.30 – VMK-kamara, Boris Vian: Medúza – Fő – vígjáték 
(Kármán József Színház, Losonc)
21.00 – VMK – Soóky László: A nagy (cseh)szlovákiai 
magyar csönd, megrendezte és eljátssza: Benkő Géza
22.30 – RÉV, Fesztiválklub

Június 18. – Szombat

14.00 – VMK - kamara, Függésben – ifjúsági előadás 
(K.V. Társulat és Kolibri Színház, Budapest)
16.00 – VMK-sárga terem – Kiss Péntek József: Életpor című 
könyvének bemutatója, a beszélgetést vezeti: Spátay Adriana
18.00 – Múzeumkert – Jókai Mór szobrának 
megkoszorúzása
20.00 – VMK, Ünnepélyes díjkiosztás
22.00 – RÉV, Fesztiválklub – Táncház

Május utolsó hétvégéjén 
rendezték meg a XXI. Poprádi 
Nagydíj Nemzetközi Úszóver-
senyt. A Magas Tátra hegyei és 
a varázslatos táj a komáromi 
fiúkra (Bielik Kevin és Dikácz 
Bence) nagyon jó hatással vol-
tak, akik a környékbeli orszá-
gok 52 klubjának 483 úszójával 
méretteték meg magukat.

A versenyen a komáromi 
JTBA klubot csak ők ketten kép-
viselték és az eredményeiknek 
köszönhetően a dobogós 2. he-
lyen végzett a klub, maguk után 
hagyva a nagy létszámú csapa-
tokat.

Az egyéni éremtáblázat-
ban Dikácz Bence a 2. helyen 
végzett 6 arany érem és 1 ezüst 

éremmel, ezen kívül megdön-
tött öt poprádi nagydíj rekor-
dot a 11-12 évesek korosztá-
lyában (200 m gyors, 100 m és 
200 m pillangó, 200 m és 400 m 
vegyesúszásban).

Bielik Kevin az egyéni érem-
táblázaton a 3. helyet tudhatja 
magáénak 5 aranyéremmel és 2 
ezüst éremmel. A 13-14 évesek 
korosztályában három poprádi 
rekordot sikerült megdönteni 
(100 m mell, 200 m és 400 m 
vegyesúszásban) és Kevinnek 
újra sikerült a legeredménye-
sebb úszónak járó különdíjat is 
elhozni a 400 m vegyesúszásban 
(4:54,58 – 567 LEN pont ).

Gratulálunk fiúk, szép 
munka volt !!!

Úszóink sikere a poprádi versenyen

Osztályozzuk a hulladékot!
Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja önökkel, hogy a ház-
tartási hulladék öszetevőinek (papír, műanyag palackok, üveg, 
zöldhulladék) szelektív gyűjtése a családi házas övezetekben a 
következő időpontokban folytatódik:

2016 június 20. – 2016 június 24. között
2016 július 18. – 2016 július 22. között

2016 augusztus 15.–  2016 augusztus 19. között
A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel  együtt a megadott idő-
szakokban a hét azon megszokott napján tegyék ki házuk elé, 
amelyik napon a hulladékszállító járművek az Önök utcájából 
elszállítják a hulladékot. 
A gyűjtőedények tartalmát ill. az osztályozott hulladékkal telt 
zsákokat a Clean City Kft. más-más járművei szállítják el. A 
zsákokat a megadott időpontoktól eltérő időpontokban közte-
rületre kihelyezni tilos!
Fontos tudnivalók: Háztartásonként maximum 4 zsák igényel-
hető havonta (a kihelyezett zsákok mennyiségétől függően). 
Komárom Város 2007/2-es számú általános érvényű rendelete 
alapján a zöldhulladékot elsődlegesen komposztálni kell a zöld-
hulladék kitermelőjének! A komposztált zöldhulladék kiválóan 
alkalmas a pázsit és a kert talajminőségének javítására. A ház-
tartási hulladék szelektált összetevői térítésmentesen leadhatók 
a Harcsási úton üzemelő gyűjtőudvarban is (nyitvatartási idő-
pontok: keddtől péntekig 10.00-18.00 ó., szombaton 8.00-12.00 
ó., hétfőn és vasárnap zárva). Továbi információk: Komáromi 
Városi Hivatal, Városüzemeltetési osztálytel.: 035/28 51 362.

Csodaszép műsoros délután
A Munka utcai alapiskola június másodikán a városi mű-

velődési központban tartotta műsoros délutánját. Köszönöm az 
intézmény vezetőségének, Fekete Zoltán igazgatónak, hogy egy-
kori pedagógusként részt vehettem ezen a szép alkalmon, a „Tar-
ka délutánon“, melyre a meghívót Szilágyi Emma 7. b osztályos 
tanuló adta át. Gratulálok a tanulókat felkészítő pedagógusok-
nak: Beke Ágnes, Szakál Zsuzsanna, Krul Erika, Gyürky Anikó, 
Kovács Anita, Misák Éva, Kukel Mónika, Madarász Zsuzsanna. 
Külön köszönet Laboda Róbertnek a zenés összeállításért.

M. I. Csiri néni

AMFO 2016 – Június 10, péntek 17.00 Limes Galéria
Az amatőr fényképalkotás kerületi többfordulós versenye és 

kiállítása 44. évfolyamának ünnepélyes megnyitója és kiértékelé-
se. A tárlat június 26-ig látogatható.



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

Egyet fizet, 
kettőt kap!

Rendeljen reklámot 
a Komáromi Lapokban 
és a Komáromi Városi 

Televízióban!

Tárcsázza 
a 035 77 13 488-as 

telefonszámot!

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
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