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Jól zárták az elmúlt évet a városi vállalatok és intézmények

A lehetőségek közül csak egy elfogadható
az Esztergályos utcai polgároknak

A tervezett napirendi pontok felét sem tárgyalták meg a
képviselők legutóbbi, 22. rendes ülésükön. A tanácskozás
elején részt vettek az első és
második lakótelepen élő polgárok képviselői, akik ismételten követelték kilátástalan
helyzetük megoldását – mindennapjaikat az összeférhetetlen lakótársak nehezítik meg.
– Megértem az ott lakók aggodalmát, tényleg olyan a helyzet, amit meg kell oldani. Látom
a városvezetés részéről is a jó-

akaratot, és most már mindenki
el kezdett ezen dolgozni. Bízom
benne, hogy sikerül majd olyan
megoldást találni, ami elfogadható az ottlakók részére. A felvázolt öt alternatívából számukra
viszont csak egy volt elfogadható, hogy vásároljuk meg a négy
tömbházat. Az egyik tulajdonos
elmondta, hogy a másik három
tulajdonostól felvásárolná ezeket
az ingatlanokat; tehát akkor maradna egy tulajdonos és ő szívesen
leülne a várossal tárgyalni. Az is
elhangzott viszont: ha túl sokat

Apróbb fejlesztések az óvodákban
és az iskolákban

A képviselők döntöttek arról is, hogy a nyári szünetben
kisebb felújítások valósuljanak meg a város oktatási intézményeiben. – Hat alapiskolánkban és több óvodában, konyhákban valósulnak meg apróbb fejlesztések, hiszen már sok helyen
balesetveszélyes állapot uralkodott. Valahol a mellék- és raktár
helyiségeket rakják rendbe, valahol viszont a linóleumot cserélik ki. Ez egy örömteli hír, hogy szinte mindenhol sikerül valamit tenni – mondta el Keszegh Béla alpolgármester.

kérnek a tulajdonosok, akkor ez
valószínűleg nem megoldható,
hiszen elhangzott, hogy 1,5 milliótól egészen 3 millióig terjedhet
a vételár. Jelen helyzetben viszont
nem tudom elképzelni, hogy a
város 3 millió hitelt vegyen fel
a négy ingatlan megvásárlására – mondta el Andruskó Imre
képviselő.
A testületi ülésen három
városi cég, a KOMVaK Rt., a
Com-Média Kft. és a Calor Kft.
zárszámadását is megvitatták és
elfogadták a képviselők. Ezzel
kapcsolatban Andruskó Imre
képviselő lapunknak kihangsúlyozta: mind a három cég jól
zárta a tavalyi évet. Szavai szerint képviselőtársaival együtt
bíznak benne, hogy idén is
folytatódik a mindhárom cégnél elkezdődött konszolidáció.
A Com-Média kft működésével
kapcsolatban több képviselő is
megjegyezte, hogy egy új működési modellt kellene az ügyve-

zető igazgató úrnak felvázolnia,
amely reményeik szerint már az
elkövetkező hónapokban a testület elé kerülhet megvitatásra.
Számos beruházásra is rábólintottak a városatyák. Szabó
Béla, a pénzügyi bizottság elnöke
szerint azonban hiányzik egy átgondolt koncepció, amely mentén a beruházások kapcsán igazán jó döntések születhetnének.
– A Comorra Servis járulékos
intézményt emelném ki elsősorban, ahol 15 ezer eurót hagytunk
jóvá a röplabdacsarnok felújítását célzó tervdokumentáció, illetve 30 ezer eurót a téli stadion
bizonyos részeinek a felújítására.
A munkaügyi hivatal pályázatot
hirdetett közmunkások foglalkoztatására. Ennek költségeihez
szükséges a város és a járulékos
szervezet résztámogatása is húsz
százaléknyi önrésszel. A költségek
fennmaradó nyolcvan százalékát
a munkaügyi hivatal biztosítja.
(Folytatás a 2. oldalon)

Érdekünk a polgárok segítése,
de ragaszkodnunk kell a törvényességhez

Mivel idén, 2016-ban jóval több lakost foglalkoztat a
kommunális hulladék, a „szemét-díj” mérséklésének vagy
elengedésének ügye városunkban, felkerestük a szakembert, a városi hivatal gazdasági főosztályának vezetőjét,
Bohumír Kóňát, hogy néhány
kérdésünkre válaszoljon.
Miért nagyobb a szemétdíjjal kapcsolatos érdeklődés
az előző évekhez képest?

– Egyszerűen szólva azért,
mert 2016 január elsejétől megváltozott a város Általános érvényű, 7/2014 számú rendelkezése.
Ez a törvény szerint rendezi a
hulladék díjának, illetve elengedésének feltételeit.
Szükséges, illetve elkerülhetetlen volt ez a változtatás?
– Nem volt szükséges. A
városi hivatal nem dolgozott a
feltételek
megváltoztatásának
javaslatán. Mi úgy véltük, hogy
az addigi szabályozás átlátható volt, a lakosság elfogadta és
megértette a lényegét. Állítom
mindezt azért, mert a városi
televízióban és a Komáromi Lapokban megjelent felvilágosítást
követően 2015-ben a kérelmeket
benyújtó lakosok nagy többsége
megfelelő módon indokolta meg
kérését, s így az adózási szakem-

ber késedelem nélkül tudott dönteni. A városi hivatal 2015 végén
csupán egy kiegészítő javaslattal
élt, mivel a hulladék szabályozási törvény új elemmel bővült– az
építkezési törmelékkel kapcsolatos illetékkel. A törvényhez tavaly
év végéig kötelezően hozzá kellett
szólnunk a megfelelő honlapon és
a városi hirdetőtáblán. Az utolsó
pillanatokban kaptuk meg a már
említett 7. törvénycikkellyel kapcsolatos új információkat az Általános érvényű rendelkezésekkel
(ÁÉR) összefüggésben, melyek
a díjak mérséklésével, illetve elengedésével voltak kapcsolatosak. A városi hivatal gazdasági
főosztálya írásban fejtette ki álláspontját: közöltük, hogy a változtatást nem tartjuk jónak, és ez
volt a véleménye jogászainknak
is. Nem támogatta a javaslatot
a pénzügyi bizottság és a városi
tanács sem. Sajnos, el kell, hogy
mondjam: a képviselőtestület ennek ellenére megszavazta azt.
Ez egy kicsit fura és érthetetlen.
– Igen, ehhez a képviselőknek joguk van, és ők bizonyára
könnyíteni szerettek volna a lakosság terhein, ám egyértelművé
vált, hogy érvénybe lépnek azok
a figyelmeztetések, melyeket akkor nem vettek figyelembe. Most

viszont nincs más lehetőségünk,
mint az ÁÉR betartása, és meg
kell küzdenünk mindazokkal a
problémákkal, melyeket el lehetett volna kerülni.
És most hogyan tovább?
– Természetes, hogy a szóban
forgó ÁÉR módosításával kapcsolatban a hivatal elkészíti a javaslatát, de az adóval összefüggő
változtatások csak január elsejétől léptethetők életbe. Ebből kifolyólag 2016-ban a most érvényes
szabályokhoz kell igazodni.
Közölné a polgárokkal azokat az alapvető információkat,
amelyek egyértelművé teszik
idei kötelezettségeiket?
– Elsősorban azt kell tudomásul venniök, hogy az adóható-

ság a törvényből eredően minden
évben köteles a helyi illetékeket
kiróni mindazon polgárok számára, akiknek itt van az állandó
vagy átmeneti lakhelyük, vagy
akik valamilyen gazdasági érdekeltségük révén – tekintve, hogy
ingatlannal, hétvégi házzal vagy
telekkel rendelkeznek – érintettek
a díjak fizetésében. Ezekben az
esetekben a törvény nem tehet
kivételeket, viszont világossá teszi, hogy az illeték csökkentését
vagy elengedését a városi önkormányzatnak kell jóváhagynia
az ÁÉR-ben. Minden községben
más feltételek lehetnek; az is előfordulhat, hogy – mondok egy
szélsőséges példát – nem hagynak
jóvá egyetlen csökkentést vagy el(Folytatás a 2. oldalon)

Több mint tízezren szavaztak
A Tesco áruházlánc alapítványa május 11-e és június 7-e
között hirdette meg az „Önök
döntenek, mi segítünk“ elnevezésű közösségi programját,
melynek lényege, hogy a vásárlók szavazataikkal döntik el,
hogy melyik nonprofit szervezet projektjének megvalósítását támogatják.

életmód, a helyes táplálkozás
fontosságára hívják fel a gyermekes családok figyelmét. Elismert szakemberek tartanak
majd előadásokat, játékos formában is, és szó lesz az elhízás
veszélyeiről, a lelki és fizikai eredetű betegségek megelőzéséről.
A rendezvényt július 30-án tartják Komárom belvárosában.

A komáromi Tesco áruházban leadott szavazatok alapján
– 12 179 vokssal – a Human
Health Institute szerezte meg az
első helyet. Jung Erika, a szervezet menedzsere elmondta:
az Egészségügyi Világszervezet
védnöksége alatt az egészséges

A győztes projektet 1300
euróval támogatja az áruházlánc
alapítványa. Az erről szóló bizonylatot Milan Szőke, a komáromi kirendeltség igazgatója és
Stubendek László polgármester
adták át.
Szöveg: bt, foto: Wurczel Zoltán

Közgyűlést tartott a Pons Danubii EGTC
A Pons Danubii EGTC a napokban tartotta idei második
közgyűlését, s Komáromban is tanácskozott, melyen városunk
vezetői is részt vettek. A közgyűlést a hét tagváros polgármestere alkotja (Tata, Észak- és Dél-Komárom, Oroszlány, Gúta,
Kisbér, Ógyalla). A Közgyűlés elnöke Michl József, Tata város
polgármestere, aki bevezetőjében megerősítette, hogy a szervezet az Európában és Magyarországon tevékenykedő társulások
között a legsikeresebbek között található.
A Pons Danubii EGTC sikeresen pályázott az Interreg Európa program keretében egy nemzetközi projekt megvalósítására, melynek célja vízparti turisztikai fejlesztések előkészítése. A
projekt partnerei Hága, Milánó, Tipperary Megye (Írország) és
egy lettországi megye. A Pons Danubii további pályázatot készített elő a Duna Transznacionális Program keretében, amelyen a
Duna-menti országok önkormányzatai és régiói vehetnek részt.
A projekt célja a Duna-mente turisztikai vonzerejének növelése.
Vezető partner a Pons Danubii EGTC.
A Közgyűlés további fontos témája volt a HUSK Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Operatív Programra való
felkészülés. Keszegh Béla alpolgármester fontosnak tartotta azt
a lehetőséget, hogy a régióban a kerékpárutak, az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások kiemelt szerepet kapjanak. A jövőben így
kerékpárúton el lehet majd jutni Tatáról és Oroszlányból Komáromon keresztül Gútára és Ógyallára.

Új elöljáró a Komáromi Járási Hivatal élén

Az elmúlt két hónap régiónkat is érintő kormányzati
munkájáról és személyi változásokról tartottak sajtótájékoztatót a Híd párt képviselői.
Bastrnák Tibor parlamenti képviselő elmondta, hogy a
kormányprogram része lett az
új Duna hídra kapcsolódó, Komáromot elkerülő út rákötése
az R-7-es gyorsforgalmi útra.

Sikerült megmenteni a magyar
oktatási nyelvű kisiskolákat és
a gyermekhiánnyal küszködő
teljes szervezettségű általános
iskolákat.
A szlovák nyelvet idegen
nyelvként oktatják ezentúl a
magyar iskolákban, amivel javul a szlovák nyelvoktatás minősége. Elmondta azt is, hogy
hét járásunkbeli község nyolc

pályázata sikeres lett, több mint
200 ezer eurót kapnak különféle
fejlesztésekre.
Bemutatkozott Szendi László közgazdász, a Komáromi Járási Hivatal újonnan kinevezett
elöljárója, aki 2010 és 2012 között a körzeti környezetvédelmi hivatal vezetője volt. Egyik
legfontosabb célja, hogy megszülessen a járás fejlesztési ak-

cióterve, melyet – támogatások
elnyerése céljából – a kormány
elé terjesztenek majd.
A feladatok között említette
a munkanélküliség csökkentését, a mezőgazdászok, fiatal gazdálkodók, vállalkozók támogatását, illetve az idegenforgalom
és az infrastruktúra fejlesztését.
bgy

2

2016. július 13.
Két képkiállítás két helyen

A Duna Menti Múzeum Nádor utcai főépületében Apáti-Tóth
Sándor magyarországi fotóművész, a Limes Galériában Doležová
Petra, művésznevén Rachel Fee fotográfiáiból nyílt kiállítás, amelyek szeptember, illetve augusztus elejéig tekinthetőek meg.

Komáromi arany és ezüst az Európa-bajnokságon

A moszkvai kajak-kenu
Európa-bajnokságon
szép
sikereket értek el komáromi sportolók. A négyesfogat,
amelynek két tagja és edzője is
komáromi, 500 méteren ezüstöt, 1000 méteres távon pedig
Mindenkire egyformán kötelezőaranyat szerzett.
ek az előírások – akár az illeték
A Denis Myšák, Vlček Erik,
csökkentéséről vagy elengedéséről
Tarr
György és Linka Tibor ös�van szó, vagy – sajnálatosan –
szetételű
szlovák kajaknégyes
a befizetés elmulasztása esetén
a csődeljáráskor is. Mindig az Likér Péter edző vezetésével
igazságosságot vesszük alapul, Moszkvában kiváló teljesítményt
egyforma mércével mérünk. A nyújtott. A két komáromi, egy
lakosság kb. 90 százaléka be- somorjai és egy nyitranováki
tartja a fizetési kötelezettségeket, evezősből álló négyes egyre jobezért a nem fizetők, – ha nincs el- ban összecsiszolódik, amit az
fogadható okuk csökkentést vagy eredmények igazolnak.

Érdekünk a polgárok segítése...
(Befejezés az 1. oldalról)
engedést sem. A döntés minden
esetben a helyi képviselők hatáskörébe tartozik. Hangsúlyoznom
kell, hogy a törvény előírja: az
illeték csökkentésének vagy elengedésének kérvényezését az egyes
adózási időszakokban új kérelmeket benyújtva kell eszközölni.
Ez a válaszom számos lakosunknak is, akik azt kérik számon,
hogy – példának okáért – hogy
ha a gyermekeik már több éve
nem élnek Komáromban, miért
kell minden esztendőben új kérvényt benyújtaniok? Azért, mert
erre kötelezi őket a törvény.
Hogyan működik mindez
az illeték csökkentése vagy elengedése esetében?
– A törvény biztosította minimális feltételek esetében – mint
például legalább 90 nap tartózkodás a községen kívül – a lakosok értik a törvény szellemét.
Gyakran gondot okoz viszont,
hogy az illeték csökkentési kérvények a teljes naptári évre vonatkoznak, holott a távollétet igazoló bizonylat csak az esztendő
egy bizonyos részét tünteti fel. Az
ilyen esetekben felhívjuk a kérelmező figyelmét, hogy egészítse
ki a bizonylatát – ezt azonban,
érthető okokból nem tudja megtenni, hiszen – például – májusban honnan tudhatná a polgár,
hogy novemberben sem tartózkodik majd állandó lakhelyén?
A májusban még meglévő feltételek ugyanis nagyon könnyen
megváltozhatnak novemberre.
Ezért azt javasoljuk a lakosoknak, hogy a kérvényeiket csak
azután nyújtsák be, ha az illeték
csökkentésére vagy elengedésére
vonatkozó időszak már letelt.
A legmegfelelőbb a kérvény
benyújtása az esztendő eltelte
után, hiszen akkor már minden,
az ÁÉR által előírt bizonylatot
mellékelhetnek beadványukhoz.
Ámde vigyázat! A mellékletek
csakis olyan jellegűek lehetnek,
melyeket az ÁÉR felsorol! Más,
bár hiteles bizonylatokat nem
fogadhatunk el! Ez a kizárólagosság nem az adóhatóság munkatársainak önkényeskedése. A
kérvények elbírálásakor ugyanis
három lépcsős az ellenőrzési rendszer. Nekünk érdekünk,
hogy segítsünk a polgárainknak,
ugyanakkor be kell tartatnunk
a törvényt és az ÁÉR-t. Ez az
elvárás minden lakosra vonatkozik, megengedhetetlennek tartok
bármilyen megkülönböztetést.

Komárom város vezetése a
elengedést kérni – nem várhatják
el, hogy a törvénytisztelők pén- közelmúltban a sportolókat és
zéből rendezzék a tartozásukat. edzőjüket fogadta. Az élménybeszámolón és a gratuláción
Ilyet senki sem kívánhat.
Említette a csődeljárást. kívül a sportolók átvehették azt
a pénzjutalmat is, amit a kiemelAz elkerülhetetlen?
kedő eredményekért ad a város.
– Ha nem működne a csődA város vezetése egy Komárom
eljárás, a városnak emelnie kellezászlót ajándékozott a csapatne az illetékeket, hogy a hiányzó
nak a riói részvételhez, hogy a
összeget előteremtse. De van itt
sportolók a nyári olimpián is
még egy, súlyosabb ok is: a közséérezzék, hogy 33 ezer komáromi
gek és városok a törvényből ereszurkol nekik.
dően nem tehetik meg, hogy ne
A kajakklubon belül jelenleg
hajtsák be az előírt befizetéseket.
Ráadásul az elévülési idő megle- több mint 110 gyerekkel foglalhetősen hosszadalmas. A község- koznak, többségük versenyeknek minden elmulasztott befize- re jár. Bár a kajakosok zöme a
tést be kell hajtania. Közpénzek fiatalabb korosztályt képviseli,
ezek, minden polgár pénze, ezt a klubon belül a 8 évestől a 75
valamennyiünknek tudatosíta- évesig edzenek, 7 képzett mesnunk kell. Ezért hangsúlyozzuk ter felügyeletével. Nyolc fiatal
minden fórumon, hogy a befi- komáromi kajakos jelen lesz a
zetéseket időben kell megejteni, nemsokára megrendeződő juni-

A felvételen balról jobra: Keszegh Béla alpolgármester, Tarr György, Vlček Erik és Stubendek
László polgármester						
Foto: Jakó
or kajakos világ- és Európa-bajnokságon, így az utánpótlás is
alakul. A klubon belül továbbra is fut a Bača Juraj, korábbi
világbajnok kajakos által felkarolt program. Az ifjúságfalvai
gyermekotthonból 15 fiatal jár
hetente négyszer edzeni Komáromba. A program keretében
nemcsak az utazás költségeit, de
a felszerelést is biztosítják a nehéz sorsú gyerekeknek.
A kajakklub szerződése a
várossal a csónakházat illetően
augusztusban lejár. A képviselőtestület azonban már elfogadta

ha pedig valaki nem tudja az
időpontokat betartani, keresse fel
a városi hivatalt – szívesen segítünk. Mi sem örülünk a gyakran
száz eurót, olykor még nagyobb
összeget is kitevő csődeljárási
költségeknek. Ehhez a pénzhez,
mint ahogyan az eljáráshoz sem,
nincs a városnak semmi köze. Ha
a bíróság úgy dönt, hogy a csődeljárás a megoldás, a város már
nem tehet semmit.

Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
Ügyvezető igazgató: Pék Zoltán. Szerkesztőség: ifj. Batta György főszerkesztő, Ľubica Balková szerkesztő,
Czékus Péter webmester, Šebedovská Iveta szerkesztőségi titkár.
Gazdasági ügyek: Deminger Gita. Székhely: Klapka Gy. tér 1., 945
01 Komárom. Levélcím: Tiszti pavilon, Pf. 136, 945 01 Komárno.
Tel.: 77 13 488, fax: 77 13 489. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. ISSN 1339-8636. Nyilvántartási szám: EV 4572/12.
IČO: 36522309. Nyomja a Petit Press. E-mail: kl@komarno.sk.
Web: www.tvkomarno.sk

sporttámogatásokból is kap a
szakosztály, ami sok szponzor
mellett biztosítja a színvonalas működést. Jelenleg Broczky
László irányítja a klub működését, aki edzőként is dolgozik a
fiatal tehetségekkel.
sz

Komáromiak a riói olimpián

A Denis Myšák, Vlček Erik, Tarr György és Linka Tibor
összetételű szlovák kajaknégyes Likér Péter edző vezetésével
a riói olimpián is ott lesz, ahol egy komáromi orvos, Máriási
László és egy gyúró, Viszlai Igor kíséri a csapatot. Mivel Ódor
Éva asztaliteniszező is ott lesz a nyári játékokon, így a közel
60 fős szlovákiai küldöttség hat tagja lesz komáromi.
Június 29-e a Duna Nemzetközi
Napja, melyet számos helyen megünnepelnek. Városunkban negyedik
alkalommal került sor a Duna-napra
a komáromi Híd, és a párt ifjúsági
szervezete, a Iuven szervezésében.
A rendezvény egyik célja, hogy felhívja a figyelmet a tíz nemzet által
naponta használt és gyakran kihasznált folyóra, és ezáltal egyfajta dunai
szolidaritást alakítson ki, illetve hogy
ily módon is összekapcsolja a Dunát,
Európa egyik legnagyobb folyóját a
komáromi polgárokkal. A vidám családi délutánon ingyenes programok
várták a résztvevőket: lehetőség nyílt
hajózásra, a gyerekeket ugrálóvár,
kézműves foglalkozás és számos elektromos kisautó várta.

Mit tanácsolna polgárainknak?
– Megismétlem: a kommunális hulladék után befizetendő illeték csökkentésének vagy elengedésének kérvényezését lehetőség
szerint mindig a kedvezményre
vonatkozó időszak lejárta után
nyújtsák be. Kérelmükhöz csakis
az ÁÉR-ben előírt bizonylatokat
mellékeljék – ezek az említett rendelkezésekben fel vannak sorolva.
Így elkerülhetők a fölösleges, a
polgárok számára gyakran idegességgel járó helyzetek. A másik
tanács – és ezt őszintén mondom
– ha akad olyan polgár, aki nem
száz százalékban biztos abban,
hogy az elmúlt időben minden
díjat-illetéket befizetett, keresse
fel a hivatalt, hogy utána nézhessünk, van-e tartozása?
-ka-

azt a határozatot, ami szerint
évente 46 ezer euróval támogatja a kajakklub működését a
Comorra Servis járulékos szervezeten keresztül. Ezen felül
két edző a Szabadidőközpont
alkalmazottja, továbbá az éves

Jól zárták az elmúlt évet a városi vállalatok és intézmények

A lehetőségek közül csak egy elfogadható
az Esztergályos utcai polgároknak
(Befejezés az 1. oldalról)

A közmunkások által elvégzett
munka természetesen a város
javát szolgálná. A múlt évben, és
az idei évben is ad hoc próbálunk
beruházásokat összehozni, tervezetlenül, koncepció nélkül, fejetlenül, és el kell mondanom, hogy
hiányzik a városvezetés összefogó
munkája, illetve a polgármester
úr koncepciója. Számomra elképzelhetetlen, hogy év közben
módosítgatjuk a beruházásokra
szánt tételeket – mondta el véleményét Szabó Béla, a pénzügyi
bizottság elnöke.

kivitelező 10 éves garanciát vállal
az elvégzett munkára, így tehát a
későbbiekben sem lesz gondunk a
karbantartásukra. Az útfelújítást
azért tartom nagyon fontosnak,
mert a város magára van utalva
ebben a beruházásban, hiszen
erre a célra pályázati pénzt nem
tudunk bevonni. Ugyanakkor a
városhoz tartozó 105 kilométernyi útszakasz nagyon nagy része
– Egy létező lista alapján insiralmas állapotban van.
dulhat el az utak fejlesztése. KonAzzal sem én, sem a Komázultálunk a mérnöki hálózatok
működtetőjével is, hogy a későb- romi Függetlenek Csoportja nem
biekben se kelljen felbontani eze- érte volna be, ha minden évben
ket az utakat. Célunk, hogy és�- 300-400 méter útszakaszt felújíszerűen költsük el ezt a pénzt. A tunk, és azon vitatkozunk a képZöld utat kapott a – korábban szándéknyilatkozat formájában már támogatott – útfelújítás is. A javaslat beterjesztője,
Keszegh Béla alpolgármester
szerint jövő tavasszal megkezdődhet városunk több utcájának
a rekonstrukciója. Erre a célra a
város 2,25 millió euró hitelt vesz
fel.

viselőtársakkal, hogy ki előtt és
hogyan legyen felújítva egy-egy
szakasz. A mi célunk az, hogy
nagy területen, a legforgalmasabb utakat – figyelembe véve a
szakemberek véleményét – látható és masszív útfelújítási program
induljon be – összegezte véleményét Keszegh Béla alpolgármester
A megtárgyalt tizenkén
ponton túl még tovább tizenhat
szerepelt a július 7-i ülés napirendjén. Az ülésvezető javaslatát, hogy a tanácskozást július
14-én folytassák, a városatyák
nem szavazták meg.
pa
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Egy ma is velünk élő komáromi
Sokan érezték úgy, hogy ez az istenáldotta tehetség dalaival, bársonyos hangjával
pár percre megszépíti a szörnyű második
világháború utáni életüket. Magam is láttam szüleim és barátaik átszellemült arcát
Csík Jánost hallgatva hanglemezről. Ők akkor pár percre el tudták felejteni a gyászt, a
hadifogságot, a nélkülözést és az izmosodó
kommunista diktatúra torzító rendelkezéseit. Lehet, hogy fel-felvillant bennük az
elvesztett lelki béke?

énekes 1948-ban tért haza a hadifogságból,
és rövidesen ismét a hajógyár alkalmazottja
lett, ahol – tizenhat esztendősen – szakmai
pályája indult, hogy aztán a nagy múltú
üzem gyártási igazgatójává válhasson!

A mindennapos hajógyári munka mellett természetessé vált számára a kulturális
életben való tevékenysége is. A hajógyár
kulturcsoportjának és a Csemadok városi
szervezetének tagjaként egy sor kitűnő műsorban működött közre, ugyanakkor – miEzért (is) volt olyan jó hangulatú és si- csoda párhuzam! – 450 hajó építéséből is
keres a Jókai Egyesület és a Gaudium polgá- kivette a részét!
ri társulás közös rendezésében megvalósult
Nagyon sokan sajnálják, hogy a szűkCsík János emlékest a Kultúrpalota díszter- nek bizonyult díszterem nem tette lehetővé
mében. Az alkalmat az annak idején ország- minden érdeklődő megjelenését az emlékszerte tisztelt és becsült táncdal énekes meg esten, melyet Stirber Lajos, a magyar kulnem élt 95. születésnapja adta.
túra lovagja, a Gaudium karnagya, nyugal-

Bár Csík János (1921-1997) már csaknem két évtizede a temetőben pihen, az
emléke - és az általa előadott táncdalok ma is velünk élnek. Igaz, ez a megállapítás
szinte kizárólag az idős komáromiakra
vonatkozik, azokra, akik a múlt század
ötvenes éveiben hallhatták őt az itteni
rendezvényeken, a pozsonyi magyar és a
budapesti rádióban, vagy lejátszhatták
szép számmal megjelent lemezeit.

Házasságot kötöttek
Keszegh Margit, a Jókai Egyesület elnö- mazott zenetanár rendezett, s amely egy sor
Varga-Polyák
Gergely és Fekete Tímea; Dózsa József és Muranová
ke köszöntőjében felvillantotta Csík János jeles közreműködőt vonultatott fel.
Šefka; Vida Norbert és Makovická Petra; Kopócs Béla és Mezei Mária;
életének fontosabb állomásait; a jövendő
BTI

Ünnepeljünk együtt!

Az idén kis jubileumhoz érkezik a Jókai Egyesület és a Palatinus Társaság augusztus huszadikai ünnepsége: immár tizedik alkalommal emlékezhetünk az államalapító királyra
Tekintve, hogy a Komáromi Lapok júliusban és augusztusban csupán egyszer-egyszer
jelenik meg, így Keszegh Margit, a Jókai Egyesület elnök asszonya július elején még
nem tudta megmondani, kit tisztelhetünk majd a szónok személyében. Azt viszont már
közölte, hogy az ünnepség 17 órakor kezdődik Szent István szobránál, s azon fellép a
Stubendek István vezette kitűnő Concordia vegyes kar.

Bangha Dezső az első helyen végzett

Balatonfüreden a szenior úszók ez évi nyíltvizi országos bajnokságán Bangha Dezső (Komáromi KomKo) az 1932-1936-ban születettek korcsoportjában 2 000 méteres távon első helyezést ért el.

Apróhirdetés

l Eladó felújított garzonlakás Komáromban. Tel.: 0905 937 882.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905 450
570, 0948 622 051.
l Eladó garzonlakás Komáromban,
ár: 12 500 Eur. Tel.: 0944 342 855.
l Eladó garázs a Schell benzinkútnál (régi Hoffer). 0907 545 660.
l Eladó átalakított garzonlakás
Komáromban. Tel.: 0905 937 882.
l Eladó 462 m2-es kert Kabátfalun. Víz, villany van, építkezésre is
alkalmas. Tel.: 0915 105 658.
l Zálogház a Ferencesek utca 5.
szám alatt, a Bella étterem mellett.
Készpénzért felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikkeket. Állandó ügyfeleinknek hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz
megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. Tel.:
0915 389 405.

Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame

Vám kontajnerovú prepravu
stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(cena obsahuje aj poplatok
za legálnu skládku)

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

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

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

Volajte na tel.č.:
035 7713 003
Mobil: 0907 562 522

Újszülöttek

Ďuráčová Brenda, Ógyalla; Hegedűs Denisa, Komárom; Martinček
Nicolas, Gúta; Halma Róbert, Csicsó; Tanóczki Barnabás, Dunamocs;
Csicsó Leó, Farnad; Mlatec Bence, Ebed; Rafael Armandó, Marcelháza;
Molnár Gabriel; Pozsony; Vígh Ádám, Komárom; Jancsó Bettina,
Farkasd; Kovács Ríder, Gúta; Svitek Maxim, Komárom; Gogola Lili,
Gúta; Icso Zoltán, Udvard; Vitai Etelka, Komárom; Ďurčo Kevin, Gúta;
Bódis Tyson, Imely; Ficza Emily, Komárom; Kiss Kincső, Őrsújfalu;
Kasáš Maxim, Jászov; Tornóczi László Levente, Marcelháza; Sebők
Krisztián, Csallóközaranyos; Veselá Emma, Komárom; Molnár Justin,
Bajcs; Morvay Mina, Gúta; Azsbóth Adél, Komárom; Dioši Chloe, Érsekújvár; Jurčin Šimon, Komárom; Sárközi Márió, Megyercs; Péntek Léna,
Szentpéter; Mechurová Olívia, Ógyalla; Mia Mária, Komárom; Simonka
Ádám, Dunamocs; Sztojka Tifany, Gúta; Danics Erik, Ógyalla; Veinhardt
Lilien, Pogáň Dávid, Csicsó; Szakács Olivér, Komárom; Flaysz Gábor,
Naszvad; Litavsky Damján, Csúz; Ďumbier Dárius, Hetény,; Tóth Fanni,
Bátorkeszi; Rozsár Bence, Komárom; Macsali Dóra, Gúta; Burkuš Botond, Naszvad; Bolla Eduard, Komárom; Petráň Jakub, Slovenský Grob;
Gombor Máté, Keszegfalva; Horváth Lara, Bátorkeszi; Papp Jázmin, Tany;
Mezei Márk Noel, Komárom; Hlavačka Dominik, Komárom; Bálová
Sofia, Farkasd; Markusek Matúš, Farkasd; Bertók Noel, Bátorkeszi; Rafael Diana, Ógyalla; Füsi Nagy Attila, Csallóközaranyos; Bernáth Bence,
Szalka; Prepletaná Cyntia, Szentpéter; Csicsó Ramóna, Madar

l Figyelem, brigádmunka! Egy
komáromi rendezvényszervező ügynökség (Acacia Team), kreatív fiatalok keres brigádmunkára (színpadi,
fény- és hangtechnika szerelésére,
illetve különféle rendezvényekkel
kapcsolatos feladatok elvégzésére).
Jelentekzz már most! Telefon: 0905
159 933.
l Villanyszerelő. 0908 415 657.

MEGEMLÉKEZÉS

„Istenem hozd vissza,
csak egy kósza pillanatra,
mert azt akarjuk hinni,
hogy talán itt maradna.
Kérlek, hozd vissza,
csak hogy átöleljük még egyszer,
mert az akarjuk hinni,
hogy majd ettől ébred fel.“
Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk
2016. július 13-án halálának 2. évfordulóján a komáromi

SEREK Ferencre.

Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá ezen a fájó évfordulón.
Emlékét örökké őrző családja

Holderik Attila és Deminger Valéria; Viszlay Tibor és Salnerová Katarína;
Babis Peter és Šafárová Kitti; Múcska Péter és Vida Katalin; Virág Dániel
mérnök és Mgr. Milkovičová Ildikó

Elhunytak

A 68 éves Tánczos Irma, Izsa; a 83 éves Hegyeshalmi Dorota, Komárom; a 83 éves Slobodová Helena, Komárom; a 95 éves Laurinecz Ilona,
Komárom; a 71 éves Magyar Ondrej, Komárom; az 51 éves Tóth Ildikó,
Perbete; a 78 éves Tamási István, Gúta; a 83 éves Kopecká Mária, Komárom; a 87 éves Ruzsicska Erzsébet, Karva; a 75 éves Székely Brigitta,
Komárom; az 54 éves Timler Lajos, Vágfüzes; a 83 éves Gyurcsis Irén,
Marcelháza; az 50 éves Pálinkás Ferenc, Komárom; a 74 éves Simon Erzsébet szül. Bayer, Komárom; a 68 éves Szabó Imre, Komárom; a 78 éves
Szafian Anna, Komárom; a 66 éves Szuszek Szilveszter, Izsa; a 38 éves
Majer Györgyike szül. Kómár, Füss; a 88 éves Tóth Irén, Komárom; a 65
éves Stojková Gizela, Ógyalla; a 66 éves Nagy Anna, Komárom

KÖSZÖNET

az együttérző szavakért és a sok-sok virágért valamennyi rokonnak, ismerősnek,
munkatársnak, barátnak, szomszédnak és
mindazoknak, akik ez év június 27-én eljöttek, hogy elbúcsúzzanak kedves fiunktól, férjtől, édesapától és testvértől

PÓLYA Ernőtől.

Köszönet a virágokért, résztvétnyilvánításokért, mellyel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.
A gyászoló család
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Miénk itt a tér, mi nőttünk itt fel!
Nyári élmények
a belvárosban
A város központja több olyan programmal
várja a kikapcsolódni vágyókat a nyár folyamán, ami kellemes élményeket kínál. Érde-

mes egyet korzózni a családdal, barátokkal
vagy Komáromba érkező látogatóinkkal.
Azok, akik elbújnának a nap elől, a parkokban
árnyékba húzódva pihenhetnek meg, beszélgethetnek egy jót. A Klapka téren és a Tiszti

pavilonban a fagyin és a hűsítő italokon kívül
széles programkínálatból lehet válogatni a
nyár folyamán. A gyerekek birodalma a mindig nyüzsgő Anglia park.
Érkezhetnek kerékpárral is, hiszen a belvárosban az elmúlt hetekben közel húsz helyen új bicikli parkolóhelyek lettek kialakítva,
ahol kényelmesen és biztonságosan tárolható a bringa. Töltődjön fel egy jó baráti beszélgetéssel, fedezze fel újra a történelmi belváros szépségeit! Találkozzunk a belvárosban!

3+1 újdonság

ami eddig nem volt. A Klapka térre és az
Európa udvarba lassan visszaszökik az élet,
egyre több komáromi, és egyre több turista
Az elmúlt hónapokban néhány újdonság- tölti az idejét Komárom szívében.
Néhány újdonság, amit biztosan érdegal bővült a belvárosi kínálat. Több új vendégmes
kipróbálni:
látóhely nyílt, amelyek olyasmit is kínálnak,

1. Bottéka

A Klapka téren, a városháza szomszédságában nyílt
meg Komárom legismertebb borászának bisztrója.
Bott Frigyes borait már nemzetközi szinten jegyzik, elégedetten kóstolta már a német kancellár és az orosz
elnök is. A takaros kis vendéglátóhely teraszán helyi
termékeket és saját sütésű péksüteményeket is kóstolgathatunk. A finom borok mellett házi készítésű
frissítő italok, sajt és sonkakülönlegességek várják a
finomságok kedvelőit.

2. Kút Café

3. Georgina

Egy új kávézó az Európa udvarban, ahol a gyerekek
vannak a központba, de a felnőttek is megpihenhetnek. A Rák Viki színésznő által indított gyerekbarát
vendéglátóhely a helyi ízek és finomságok mellett
tartalmas kikapcsolódást biztosít a gyerekes családoknak. A legkisebbekről sem feledkeztek meg, hiszen pelenkázás és a babák szoptatása sem jelent
gondot. Azon se lepődjön meg senki, ha maga Rák
Viki szolgálja ki, aki Bendegúz fiával gyakran van ott.

Az Európa udvar kínálatát bővítette a Georgina farm
új boltja, ami házi készítésű sajtók mellett több más
ínyencséget kínál. A komáromi származású Nagy
Veronika családjával Gútán gazdálkodik, házi tejtermékeiket már a széles régióban ismerik. Szinte minden fesztiválon jelen vannak, de termékeik
egyre több színvonalas étteremben kerülnek fel az
étlapra valamilyen formában. A bolt lehetőséget kínál belekóstolni a régió ízeibe, olyan tejtermékeket
kipróbálni, amelyek még valódi tejből készülnek.

+1 Tandem

Ha valami izgalmasat szeretne kipróbálni,
érdemes betérni a Klapka téren található
turisztikai irodába. Díjmentesen, kaució ellenében lehet tandem kerékpárt kölcsönözni. A kétszemélyes bringa biztos recept egy
nevetéssel teli kalandra. Felfedezhetik a
belvárost, de akár a vízparti kerékpárutak is
bejárhatóak egy páros tekerés keretében.
Az irodában felnőtteknek alkalmas roller is
bérelhető.

Gazdagabb az idei Komáromi Nyár
Idén már második alkalommal
szervezik meg a Komáromi Nyár elnevezésű programsorozatot. A tavalyi
sikeres kezdés után a mostani nyári
hónapokra még nagyobbat álmodtak,
minden hétvégére akad kikapcsolódási lehetőség. A részletekről Kovács
Dávid képviselőt, az egyik főszervezőt kérdeztük.
Mi a célja Komáromi Nyárnak?
– Korábban gyakran csak úgy elteltek a
nyári hónapok a nagy melegben, pedig más
városokban azt láthatjuk, hogy ilyenkor is
pezseghet az élet. A tartalmas szórakozást
keresik a lakosok és a turisták egyaránt. Nekik szeretnénk tartalmas kikapcsolódási lehetőségeket biztosítani ezekkel az ingyenes
programokkal.
Milyen programokból válogathatunk?
– Többnyire zenés műsorokról van szó, de
a Villa Camarum önkénteseinek köszönhetően számos gyerekprogram is várja a családokat. A zenészek között több ismert név van,
mint Gájer Bálint vagy Both Miklós, de a helyi előadók is színvonalas muzsikával teszik
kerekké a nyári estéket. A programok nagy
része a Tiszti pavilonban lesz, ahol egy borterasz várja az embereket, a finom borokon
kívül házi készítésű limonádéval és ételekkel.
A Lehár PT vasárnapi programjai a megszo-

kott módon a Klapka
téren lesznek, de lesz
program a VI. bástyában és a Holt-Vágnál is.
Kik hozták ezt ös�sze?
– A Komáromi Nyár
egy széles csoport
együttműködésének az eredménye. A sok
izgalmas programon, és az élő belvároson túl
számomra nagyon fontos, hogy a tenni akaró
emberek összefogjanak, mert csak így tudjunk lendületbe hozni városunkat és azon belül a belvárost. Nehéz volna mindenki nevét
felsorolni, de annak örülök, hogy a számuk
egyre bővül, remélhetőleg egyre többen
csatlakoznak a következő években.
A programokról hol található pontos
leírás?
– A kínálat megjelenik folyamatosan a
nyomtatott felületeken, az internetes újságokban és a közösségi oldalakon egyaránt.
Bízunk benne, hogy sok komáromit sikerül
kimozdítanunk otthonról egy jó baráti beszélgetésre, aminek gyógyító az ereje. Legyenek
tartalmasak a nyári komáromi esték, és legyen tele élettel a belváros. Mert, ahogy az
ismert LGT dal is mondja, Miénk itt a tér, mi
nőttünk itt fel.

5

2016. július 13.
Jeden z najväčších festivalov Komárna je Lake Up. Rozmanité je nielen hudobné
vystúpenie množstva populárnych kapiel, ale jedinečné je aj samotné miesto. Breh
Mŕtveho ramena Váhu ponúka priestor, ktorý je skutočne vhodný na letné party.

Bohatšie tohtoročné Komárňanské leto

V tomto roku je už druhýkrát zorganizovaná akcia Komárňanské leto.
Po minuloročnom veľkom úspechu
sú tohtoročné očakávania naplniť sny
ešte väčšie, každý víkend je postarané o nové zážitky. Na podrobnosti
sme sa opýtali poslanca Dávida Kovácsa, jedného z hlavných organizátorov tohto letného programu.
Aký je účel Komárňanského leta?

– Dávnejšie letné dni plné horúčav
Komárom egyik legnagyobb fesztiváljává nőtte ki magát a Lake Up. Nemcsak a len tak uplynuli, napriek tomu, že v iných
népszerű bandákat kínáló zenei felhozatal változatos, de a helyszín is különleges. A mestách to tak nebolo, tam aj v lete bolo
mesto plné života. Obyvatelia túžia po
Holt-Vág partján egy igazi nyári bulinak lehetünk részesei.
kvalitnej zábave a turisti takisto. Preto
sme sa rozhodli ponúknuť im aj v našom
meste množstvo zaujímavých programov
s voľným vstupom.

Leto v centre mesta

Z akých programov si môžeme vyCentrum mesta ponúka v lete návštevníkom a obyvateľom túžiacim po oddychu zaujímabrať?
vé programy na rozptýlenie, ktoré sú pre každého skutočným zážitkom. Veru, oplatí sa vyjsť
– Väčšinou ide o hudobné programy,
si na korzo s rodinou, priateľmi a návštevníkmi, ktorí si prídu pozrieť Komárno.
zábavné show, ale vďaka občianskemu
Tí, ktorí uprednostňujú chládok, môžu sa v tieni stromov porozprávať, či oddýchnuť si združeniu Villa Camarum očakávame aj
v parkoch mesta. Na Klapkovom námestí a na nádvorí Dôstojníckeho pavilónu čaká návštev- početné programy pre rodiny s deťmi.
níkov okrem zmrzliny a chladených nápojov aj bohatý program počas celého leta. Kráľovstvo Medzi umelcami je viacero známejších
detí - Park Anglia sa už teraz ozýva detským smiechom a šantením.
mien, ako napríklad Gajer Bálint, Both
Prístup do centra mesta je možný aj na bicykloch, veď v uplynulých týždňoch boli pre ne Miklós, ale očakávame aj vysoko kvalitných miestnych umelcov, ktorí spríjemnia
vytvorené stojany, kde si ich každý môže v pohodlí a bezpečne uložiť.
Príďte a užite si atmosféru letných dní so svojimi priateľmi, objavte znova historické čaro horúce letné večery. Väčšina programov
bude v Dôstojníckom pavilóne, kde hosnášho mesta. Stretneme sa na korze!
tí čaká vínna terasa s ponukou dobrého
vína, domácich limonád a jedál. Občianske združenie Lehár ponúka pravidelné

Novinky 3 + 1

V posledných mesiacoch pribudlo niekoľko noviniek v centre mesta. Priestor
dostali nové reštaurácie, ktoré spestrili
ponuku novými artiklami. Na Námestie
Európy a Námestie generála Klapku sa
pomaly vracia život, čoraz viac Komárňanov a stále viac a viac turistov trávi čas v
srdci mesta. Tu je niekoľko noviniek, ktoré
stojí za to vyskúšať:

1. Bottéka

Nezabúda ani na malé deti, pre ktoré vytvorila v kaviarni aj kútik na dojčenie a prebaľovanie. A nebuďte prekvapení, ak vás obslúži
samotná Viki Rák, ktorá tu trávi veľa času so
svojím synom Bendegúzom.

3. Georgina

Ponuku Nádvoria Európy rozšíril aj nový
obchod farmy Georgina, ktorý okrem po domácky vyrábaných syrov ponúka aj niekoľko
ďalších lahôdok. Majiteľka, pôvodom Komárňanka, Veronika Nagy hospodári v Kolárove
a jej domáce mliečne výrobky sú známe v širokom regióne. Sú súčasťou takmer všetkých
festivalov, okrem toho sa objavujú aj v kvalitných reštauráciách. Obchod ponúka možnosť
spoznať chute takých produktov regiónu, ktoré sú vyrobené z pravého mlieka.

Na Klapkovom námestí, v tesnej blízkosti
radnice v Komárne otvoril vínne bistro Bott
Frigyes, ktorého vína majú medzinárodnú
úroveň, s potešením ho ochutnali aj nemecká
kancelárka a ruský prezident. Na terase útulnej malej vinárničky ponúka miestne pekárenské špeciality, okrem lahodného domáceho vína aj nealkoholické nápoje, špeciality
+1 Tandem
zo syra a šunky, ktoré čakajú na milovníkov
Ak chcete vyskúšať niečo vzrušujúce,
lahôdok.
stojí za to navštíviť turistickú kanceláriu na
2. Kút - Café
Klapkovom námestí. Bezplatne, len za kauciu
V centre pozornosti novej kaviarne na Ná- si môžete prenajať tandemové bicykle. Dvojdvorí Európy sú deti, ale aj dospelí si tu môžu miestny bicykel je zárukou dobrodružstva,
oddýchnuť. Kaviareň herečky Viki Rák ponúka plného smiechu. Preskúmajte uličky mesta,
zábavu pre rodiny s deťmi a samozrejme je alebo po nábrežnej cyklotrase prebádajte
plná miestnych špecialít, chuťoviek a lahô- okolie. V kancelárii je možnosť prenajať si aj
dok, ktorými vždy ulahodí aj tým najmenším. skúter pre dospelých.

Jazz és bor a bástyák árnyékában
Nemcsak a belvárosban, de a bástyafalak szomszédságában is igazi élmény
kínálkozik. A VI. bástya környéke új fazont
kapott, a korábban elhanyagolt növényzetet
rendbehozták. Július 16-án, szombaton, a
világot járt komáromi jazz dobos, Hodek Dávid lép fel a sokak által kedvelt Radics Gigi
társaságában, más elismert zenészekkel
kiegészülve. A színvonalas zenei csemege
mellé finom italok és ételek társulnak. Augusztusban pedig újra ismert előadók lépnek
fel a bástyában.

nedeľné programy na
Klapkovom námestí,
ale program sa bude
konať aj priestoroch
Bašty VI. a na Mŕtvom
ramene Váhu.
Kto sú iniciátori
tejto akcie?

– Komárňanské leto je výsledkom
spolupráce širokej skupiny ľudí. Pre mňa
je najdôležitejšia skutočnosť, že existuje mnoho ľudí, ktorí chcú pre toto mesto
niečo urobiť, spoja svoje sily, lebo len
tak môžeme prebudiť Komárno a hlavne
centrum mesta. Bolo by ťažké vymenovať
všetkých, ktorí sa o to zaslúžili, ale teším
sa, že tento počet neustále rastie. Dúfajme, že v nasledujúcich rokoch sa čoraz
viac ľudí pripojí k tejto myšlienke.
Kde
môžeme
program?

nájsť

podrobný

– Ponuka programov bude uverejnená
v médiách, na internetových portáloch a
sociálnych sieťach, reklamných tabuliach.
Tešíme sa na návštevníkov, na ľudí, ktorých dokážeme prilákať, vytrhnúť z pohodlia domova a prídu či už posedieť si, či len
na príjemný priateľský rozhovor, ktorý má
veľkú moc. Prajem nám všetkým príjemné komárňanské zmysluplné letné večery.
Veď ako znie aj v piesni skupiny LGT: Tento
priestor je náš, tu sme vyrástli.

