Ingyenes kiadvány

XXVI. évfolyam, 1. szám

2017. január 18.

Alapítva 1849-ben

Erősödik a turisztikai képviselet

Egy éve alakult meg a
Dunamente TDM, amely
máris komoly terveket vázolt
fel. A turizmus erősödését a
számok is igazolják, tavaly
rekord számú látogató volt
az erődben, de egyre több kerékpáros is érkezik.
Az elmúlt egy évben elindult a munka, több dologban
történt előrelépés. Jelenleg a
komáromi Boncsek Péter vezeti a szövetséget, aki a pati
strandfürdő, a Kúpele Patince,
kft. ügyvezetője is egyben.
A TDM 2017 januárjától átvette a Klapka téren található
turisztikai információs iroda
fenntartását és irányítását is.
Ezzel nem csak a városnak
spórol meg anyagiakat, de ko-

ordináltabban zajlanak majd
a turisztikai szolgáltatások a
térségben, hiszen a térség önkormányzataival, a pati és a
párkányi irodával is szoros a
kapcsolat.
„Az összehangolt cselekvés
az, amelynek mindenki nyertese lehet, és ami újabb munkalehetőségeket is teremthet a
régióban. A Duna mente nem
csak természeti adottságokban
rendkívüli, de változatos programokból lehet válogatni, akár
az aktív kikapcsolódás, akár
a látnivalók terén. Az pedig
egyértelmű, hogy a gasztronómiában is tudunk mit kínálni,
de ezeket a különlegességeket
eladhatóbban kell kínálni és
népszerűsíteni. Hozzátenném,

napjainkban egyre fontosabb,
hogy biztonságos legyen a turistacélpont és az a szempont
is egyre meghatározóbb, hogy
a régiónkba jönnek” – mondta
el Boncsek Péter, a szervezet
vezetője.
Az elmúlt egy évben a
szervezet lerakta az alapokat,
2017-től már állami támogatásra is jogosult. Ősz folyamán
átfogó pályázati beadvány szü-

letett, amelyben a vezető partner a Komáromi Turisztikai
Egyesület, a szakmai partner
pedig a Magyar Tudományos
Akadémia. A sikeres elbírálás
esetén közel fél millió euró érkezhet a Duna északi oldalára,
és további fél millió a déli oldalra, hogy a turizmust segítő
infrastrukturális és egyéb fejlesztések megvalósuljanak.
„Az elmúlt időszakban érzékelhető volt a fejlődés a turizmus területén, amit a számok
is igazolnak. Az erőd látogatása például tavaly rekordot döntött, közel három ezerrel több
fizető vendége volt, mint egy
évvel korábban. Különösen a
nyári hónapok erősödtek, július
és augusztus folyamán a belépő
turisták száma nagyot ugrott
az elmúlt években, megelőzve
a korábban hagyományosan
erős májusi hónapot. Segítenek ebben a nyári programok,
az erőd fokozatos felújítása, de
kiemelten fontos az átgondolt
marketing. Ebben nyújt nagy
segítséget a Dunamente TDM”
– fogalmazott Kovács Dávid,
az idegenforgalmi bizottság
elnöke.
vh

Az idegenforgalmat felölelő összefogás

2015 végén alakult meg a Dunamente-Podunajsko
TDM (turisztikai desztináció menedzsment), amely idegenforgalmi összefogás Komárom és Párkány között.
Soraiban önkormányzatok és vállalkozók egyaránt tevékenykednek, a cél a régió népszerűsítése, és a turisztikai
térség felkarolása.

Gergely István:
Hálás vagyok Komáromnak
A tavalyi esztendő utolsó
előtti napján vette át díszpolgári címét és a város kulcsát Gergely István kétszeres
olimpiai bajnok vizilabdázó,
aki városunkból indult világhódító útjára, - s akinek
Andruskó Imre képviselő
javaslatára – a városi képviselőtestület szavazta meg,
kimagasló sportolói pályafutásáért, ezt az elismerést.
Az átadáson Stubendek
László polgármester, Knirs
Imre és Keszegh Béla alpolgármesterek mellett részt vett
a javaslattevő Andruskó Imre,
egykori edzője, Ondrej Gajdáč
és Konštantín Glič, a sportbizottság elnöke is. Gergely
István, városunk díszpolgára
lapunknak így nyilatkozott:
– Sok-sok élménnyel kötődöm Komáromhoz, hiszen itt
töltöttem a gyermekkorom, itt
születtek életre szóló barátságok, és egy olyan csapat tagja
lehettem, amely hozzájárult
eredményeim eléréséhez. Hálás
vagyok a csapat játékosainak,

edzőinek. A komáromi iskolák
pedig olyan alapot adtak nekem, melyekre építve két oklevelet és egy szakedzői diplomát
is megszerezhettem.
Az edzők, csapattársak
mellett édesanyámat is meg
kell említenem, hiszen ő volt
az, aki biztatott, ösztökélt engem és öcsémet a sportra, a
vizilabdára, a kitartó edzésre.
Mihály öcsém minden egyes
edzésen ott volt velem, eleinte
együtt jártuk be ezt az utat.
Később mindketten más-más
helyre kerültünk külföldön, de
örülök, hogy mindkettőnknek
szép pályafutás adatott meg.
S hogy mit remélek a 2017es esztendőtől? Sportemberként
azt kívánom, hogy az emberek
próbáljanak meg csapattagként,
közösségi emberekként gondolkodni, toleránsan viszonyulni
egymáshoz és döntéseiket a
jövőbe tekintve hozzák meg,
hiszen a holnapunkat mindig a
jövő határozza meg. Boldog új
évet kívánok minden komáromi embernek.
batta

Pályázat roma polgári járőr
poszt betöltésére

A képviselőtestület a novemberi
ülésén döntött a roma polgári járőrség létrehozásáról, amely két személy
állandó foglalkoztatásával számol. Az
önkormányzat erre a célra 22 100 eurót különített el a 2017-es költségvetésben.
A város ezzel a lépéssel elsősorban az
I. és II. lakótelep, továbbá a harcsási szociális lakások területén szeretne javítani
a közrenden és a közbiztonságon, azokra
a tapasztalatokra építve, amelyek más városokban beváltak.
A városi rendőrség vezetői és a szociális munkások Füleken is jártak személyesen, hogy az ott sikeresen működő, jó
példaként emlegetett járőrszolgálat működéséről információkat gyűjtsenek.
Az önkormányzat az őrjárat kialakí-

tásakor a roma kormánybiztos, Ravasz
Ábel ajánlásaira épített, továbbá a biztos
által készített metodika alapján került kidolgozásra a roma járőrszolgálat működésének alapszabálya, amelyet a képviselőtestület december közepén fogadott el.
A városi rendőrség vezetői az állami
rendőrséggel együttműködve készítik elő
a járőrszolgálat működését. A kiválasztás
után a járőröknek képzéseken kell részt
venni, hogy megfelelő módon gyakorolják hatáskörüket.
A városi hivatal meghirdette a pályázatot a roma polgári járőr posztokra,
amire várják a jelentkezőket. A problémás területeken nyomtatott formában is
eljuttatják a postaládákba a felhívást. A
kezdeményezés célja az érintettek bevonása, és ezzel a közös felelősségvállalás

Nem maradnak ebéd nélkül a gyerekek

Az elmúlt napokban terjedt el
a hír, hogy januártól megszűnhet
a hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetési támogatása, amelyet a
Munka-, Szociális- és Családügyi
Hivatalon keresztül kapott a város. Az Európai Szociális Alap-

ból folyósított támogatásban
részesülő gyerekek létszáma változó, meghaladja a 300-at, tavaly
decemberben 314 gyermek volt
jogosult ilyen hozzájárulásra.
A hozzájárulásnak köszönhetően az alsó tagozatos rászoruló

tanulók 1 centért, a felső tagozatosok 9 centért, az óvodások pedig
19 centért kaptak ebédet, esetenként tízórait és uzsonnát. Az állam
egy euróval járult hozzá a költségekhez.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Nem maradnak ebéd nélkül a gyerekek
(Befejezés az 1. oldalról)

Mivel a város felkerült
a Nemzeti Munkafelügyelet
feketelistájára egy 2014-ben,
az előző választási ciklusban
történt mulasztás miatt, így az
étkezési hozzájárulás jogosultságát is elvetette a hivatal.
„Kiemelt feladatként tekintettünk az eset megoldására,
miután január 10-én hivatalosan értesítettek minket arról,
hogy elveszik a támogatást.
Azonnal egyeztettünk a helyi
munkaügyi hivatal vezetőjével,

KomApp
Tájékoztatás mobiltelefonon

A két Komárom közti
együttműködés szorosabbá
tételét tűzte ki célul a Villa
Camarum Polgári Társulás,
mégpedig a KomApp mobiltelefonos alkalmazás segítségével- adták hírül a társulás
tagjai, Kiss Réka és Pézman
Zoltán
sajtótájékoztatójukon.
Mint mondták, meggyőződésük, hogy az összefogás,
a két város közti „együtt gondolkodás” bővelkedik még
tartalékokban, ezért fontosnak
tartják, hogy a két város kulturális életére, szabadidős programjaira felhívják az itt élők
figyelmét. A lehető legkézenfekvőbb módon szeretnék közös virtuális felületre gyűjteni
a rendezvények beharangozóit.
Egy mobiltelefonos/táblagépes
alkalmazás segítségül hívásával, önkénteseik bevonásával,
ingyenesen és naprakészen
nyújtanak ezentúl tájékoztatást Észak- és Dél-Komárom
kulturális és szabadidős rendezvényeiről. A rendezvényekről természetesen előzetesen
szeretnék tájékoztatni azokat,
akik élnek a lehetőséggel és letöltik a KomApp-ot.
„Észak- és Dél-Komáromban számos rendezvényre
(fesztiválra, koncertre, kiállításra, szabadidős programra,
fórumra és előadásra) lehetünk
büszkék. A gördülékenyebb
információáramlás érdekében

hoztuk létre a KomApp nevű
mobiltelefonos
alkalmazást,
mely elérhetővé vált az iOS- és
az Android-rendszer internetes
áruházában. Az alkalmazás ingyenesen letölthető, fenntartásáért és a tartalomfejlesztésért
az észak-komáromi székhelyű
Villa Camarum Polgári Társulás felel” - hangsúlyozták.
Az alkalmazás fejlesztői
magyarul és szlovákul nyújtanak majd tájékoztatást – az
ajánlók az alapinformációkat
tartalmazzák majd. A rendezvényszervezőket is érdekeltté
kívánják tenni az együttműködésben. A tartalomfejlesztők fenntartják a jogot arra,
hogy a beérkezett beharangozókat szerkesszék az applikáció műszaki és tartalmi
paramétereinek megfelelően.
A rendezvényekről a villa.
camarum@gmail.com e-mail-címen, vagy a +421 905 498
911-es mobilszámon várjuk az
értesítést!
A KomApp alkalmazás
kezelőfelületét
(Impoinfo
szolgáltatás) az Adsupra Kft.
fejlesztette ki. Az ImpoInfo
(www.impoinfo.com)
fiatal
szlovák start-up vállalkozás,
amelyet 2016-ban alapítottak
Kassán. Az általuk létrehozott
alkalmazásokat több, mint 30
szlovák és cseh település önkormányzata használja a lakosok tájékoztatására.
-rz-

Az információ „házhoz jön”
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és közösen kerestük a megoldást. Komáromban továbbra
is meg kell, hogy kapják az
ebédet a rászoruló gyerekek, s
nem érheti őket kár a korábbi
ciklusban történt eset miatt” fejtette ki Stubendek László
polgármester.
A megoldás folyamatban
van, tudtuk meg Fekete Tamás
hivatalvezetőtől. „Az iskolák általános és speciális - esetében
a közvetlen kérvényezéssel oldjuk meg a kialakult helyzetet,
aminek részleteiről egyeztet-

Milyen világban élünk?

A Teátrum színház tavalyi utolsó bemutatójára december huszonhetedikén
került sor a Csemadok székházban. A Vezérlő csillagunk, Szent Koronánk című,
drámai szerkezetű alkotást Dráfi Mátyás
Jászai Mari-díjas színművész és Borsó
Ákos, a Gútai Rockszínház tagja adta elő.
Dráfi Mátyás: – Az egy órás darab voltaképpen tanúságtétel: a szerző életének eseményeit áttekintve megvallja hitét, de elmondja
azt is, hálás a sorsnak, hogy magyarnak született, és a Szent Koronában felismerhette az
Új Szövetség törvénytábláját, a jézusi tanítások egyetemességét. A szerző hat esztendőn át
érlelgette, formálgatta alkotását, s azt a közönség tetszéssel fogadta. A Teátrum műsorra tűzte a darabot, hiszen hatvan perc alatt
pillantást vethetünk mai világunkra, s benne
ránk, magyarokra is.
T. Nagy Imre

tünk a munkaügyi hivatallal.
Február 10-ig kell leadni az
iskoláknak a szükséges dokumentumokat és március 1-től
újra megkapnák a támogatást.
Az óvodák esetében, amelyek
közvetlenül a hivatalhoz tartoznak, a hivatal vállalja át a
támogatást. Itt közel havi 1000
eurós összegről van szó.”
„A hivatal az ügy kezelését
kiemelten kezeli, az igazgatókkal azonnal találkoztunk. Az
iskoláknál nem várjuk meg
a márciusi időpontot sem, a

februári támogatásokat kigazdálkodjuk a város költségvetéséből” - szögezte le Stubendek
László polgármester.
Fekete Tamás elmondta,
hogy a feketelista miatt egyre több hátrány éri a hivatalt,
már megnyert, sokszázezer
eurós projektek merítését is
veszélyezteti. Ennek kapcsán
a hivatal jogi segítséget kért,
továbbá minden illetékesnél,
minden törvényes lehetőséget
kihasználva dolgozik ezen.

Menekülés Ausztriába

Tanulságos kiállítás nyílt január harmadikán a Csemadok Kossuth téri
székházában Menekülés Ausztriába címmel. A tárlat az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak állít emléket bekeretezett fényképek és szövegek
segítségével: elénk tárja, hogy milyen emberségesen fogadták az idegenbe
kényszerülőket az osztrákok és az ott élő magyar reformátusok. A tárlatot az
Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat, a Komáromi Protestáns Nőegylet és a Komáromi Csemadok Alapszervezete közösen rendezte.

Klubmozgalmat indítanak a civilek

Idei első tanácskozását tartotta a
napokban a Komáromi Magyar Civilek
Egyesülése, a KOMCE. A Farkas Gáspár elnök és Pallag György titkár által
vezetett ülés résztvevői – az egyes civil
szervezetek képviselői – egyetértettek
abban, hogy el kell érni: a városban
zajló rendezvényeket minél több fiatal,
egyetemista, illetve városunkbeli polgár
látogassa. Ezért is született döntés arról,

hogy a civil szervezetek közösen újjáélesztik az egykori klubmozgalmat, előadásokat szerveznek, melyek során teret
kap a művészet, a kultúra, a sport; számos olyan téma, amely a nemzettudat
erősítését szolgálja. Ilyen lehet például
az idén 500. jubielumát ünneplő reformáció vagy a szekeresgazdák gazdag
múltja. Az egyesület reméli, hogy ezek a
témák bekerülnek a köztudatba.

ENSZ konferenciát szimuláltak a gimnáziumban
Iskolánk, a Selye János
Gimnázium évek óta állandó
résztvevője az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ)
működését szimulálni hivatott konferenciáknak. Ezek
közé tartozik a budapesti
Eötvös József Gimnázium
által életre hívott ENMUN
(Eötvös National Model
United Nations) is, amely
idén december 17-én és 18án került megrendezésre.
Hármunk – Andruskó
Krisztina, Bozsaky Gábor és
jómagam – az Emberi Jogi
Tanácsban, míg Elek Máté a
Biztonsági Tanácsban foglalt
helyet. Az Emberi Jogi Tanácsban az eltűnések elleni harc,
míg a Biztonsági Tanácsban
a Koreai-félszigeten fennálló
helyzet volt a téma.
Krisztina Kolumbia, Gábor Portugália, Máté Venezuela, én pedig Argentína
küldöttje lettem. Ennek fényében készültünk fel: áttanulmányoztuk államunk múltját,
nyilatkozatokat
kerestünk
politikai vezetőktől, statisztikákat kerestünk, jelentéseket
böngésztünk. A konferencia
folyamán betekintést nyerhettünk egy diplomata életébe:
először rövid beszédet kellett
mondanunk, amelyben ismertettük az általunk képviselt

állam álláspontját a témával
kapcsolatban. A lobbizás során (többnyire a nagyhatalmak körül formálódott) csoportok alakultak, amikben az
egyes országok saját nézeteik
és érdekeik szerint összeállítottak egy vázlatjavaslatot. A
program ezen részét roppant
izgalmasnak találtuk, hiszen
bármilyen javaslat vitába bocsátásához kellő számú állam
támogatására volt szükség, így
ügyes taktikázással a kisebb
nemzetek érdekei is érvényesítésre kerültek.
A szombati program délutáni részében és vasárnap a
benyújtott dokumentumok vitájára került sor, először álta-

lánosan, majd bekezdések szerint. Minden paragrafushoz
lehetett támogató vagy ellenző
javaslatokat benyújtani, amik
után nem ritkán parázs vita
alakult ki. A módosító javaslatok és kiegészítések tárgyalása,
illetve a róluk való szavazás
után következett a megoldási
javaslatról szóló végső voksolás. Ekkor már szinte tapintható volt a feszültség a teremben:
a dokumentum támogatói
próbálták annak előnyeit kihangsúlyozni, míg az ellenzői,
akik úgy érezték, sérülnek az
érdekeik, az utolsó pillanatig
megpróbálták befolyásolni a
bizonytalan vagy tartózkodni
készülő képviselőket. A konfe-

2016. december 12-én ismét, immár 12.
alkalommal került megrendezésre a Karácsonyi jótékonysági műsoros est, ezúttal a
Komáromi Városi Művelődési Központban.
A műsorban felléptek a Komáromi Művészeti Alapiskola zeneszakos és táncszakos
diákjai, Bertók Tibor, Derzsi György, a
Vadkerti - Sipos - Zsapka TRIO. A műsor
szervezői Kalmár Beáta tanárnő és Vadkerti Zsuzsa voltak.
A rendezvény bevétele 1333 euró
volt, amelyet a Kantha Dóra Alapítvány a rákbeteg és súlyos egészségkárosult gyermekek támogatására használ fel.
A KANTHA DÓRA ALAPÍTVÁNY 2016
decemberében 10 650 euró értékű ajándékot
adott át: A Pozsonyi Egyetemi Gyermekkór-

rencia fő célját – legalább egy
javaslat elfogadását – végül az
összes bizottságban sikerült
teljesíteni.
Az esemény során kiváló
lehetőségünk adódott az angol
nyelv gyakorlására. Sikerült
fejlesztenünk a vitakészségünket és gyakorolnunk az improvizációt.
Hálásak vagyunk Vlahy
Anita tanárnőnek, akinek
köszönhetően a komáromi
delegáció bekapcsolódhatott
az eseménybe, és aki segítette
felkészülésünket, illetve Szilárd Ágnes tanárnővel egyetemben vállalta csoportunk
felügyeletét.
Bánki Bence

ház Hematológiai és
Onkológiai Klinikájának 5000 eurót,
a kórház mellett
működő alapiskolának 300 eurót,
az óvodának 300
eurót, a BÁTOR
TÁBOR-ba utazó rákbeteg gyerekek
útiköltségere 2000 eurót, 18 gyermeknek
karácsonyi pénzadományt 2850 euró ös�szegben, a komáromi kórház gyermekosztályának ajándékcsomagot 200 euró értékben.
Az alapítvány a jótékonysági esten 10 betegséggel küzdő gyermeket ajándékozott meg
karácsonyi csomaggal.
kda
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Félidőben, az elmúlt egy év tömören
Hatékony és gazdaságos működés

Hosszú folyamat eredményeként a parkolási rendszer végre
a város irányítása alá került, azt novembertől a Comorra Servis
működteti. Ezáltal a parkolójegyek utáni bevétel jelentős része
most már a városhoz kerül, amelyet teljes összegben a közlekedési feltételek javítására fordítunk. Városunk állami támogatást kapott a gondozószolgálat költségeinek fedezésére, amivel
több százezer eurót spórolunk meg. Elindult a közvilágítás teljes felújításának folyamata, melynek során nem csupán modern
rendszerre válthatunk, hanem az abból eredő spórolásból finanszírozhatjuk magukat a munkálatokat.

Beindult a nagy járdafelújítás
Több mint egy kilométer járda került teljes felújításra 2016ban. Ez 150 ezer euró értékben a városi kasszából, illetve pályázati támogatásból került finanszírozásra. A temető mellett 558
méteres, a Belső körúton 428 méteres, a Nádor utcán a nagykéménynél pedig 35 méteres szakasz újult meg. 2017-ben folytatódik a járdafelújításai program, szintén 150 ezer eurós összegben, és emellett megvalósulhat a nagy útfelújítási program 2,25
millió euróért, amelynek köszönhetően több kilométer városi
útszakasz kaphat új felületet.

Kerékpár-barát, egészséges város
A biciklizés nem csupán praktikus, de egészséges is. Ennek
népszerűsítését támogatja a kerékpár-parkolóhelyek kiépítése.
100 darab „P”-betű alakú, illetve 10, a műemlékekhez illő gyűjtő-kerékpárparkoló került kialakításra a városban.

Ügyfélbarát hivatal,
rugalmas ügyintézés

Eltelt a 2014-2018-as ciklus második éve, félidejéhez érkezett a jelenlegi önkormányzat. Fontosnak érzem,
hogy számot adjunk az eddig elvégzett munkáról. Bár a
rendelkezésünkre álló anyagi források erősen behatároltak,
mégis sikerült számos téren előrelépni. Tény, hogy a tennivalók listája nagyon hosszú, s gyakran bizony a kármentés
emészti fel mind az időt, mind a forrásokat. A városhoz
tartozó épületek és intézmények rossz állapotban vannak,
az utak és járdák elhasználódottak, a fürdő és az uszoda
nem felel meg a kor követelményeinek.
Az elmúlt két esztendő alatt azonban minden akadály
ellenére számos meghatározó elképzelésünk megvalósult.
Átalakítottuk a Komáromi Városi Hivatalt, átgondoltabbá és egyben gazdaságosabbá tettük annak működését.
Prioritás volt, hogy ne külső cégek vigyék el a hasznot városunkból, hanem az a komáromi lakosok javát szolgálja.
Nem lehet csupán az utak foltozásra költeni, így az infrastruktúrát a korábbinál jóval nagyobb ütemben kell fejleszteni. Pályázatokat készítünk, hogy minél több külső forrást
tudjunk városunk fejlesztésére fordítani. Többnyelvű szakmai anyagokat raktunk össze, tárgyalások sorát folytattuk
le a befektetőkért, hogy Komáromban új munkahelyek jöhessenek létre.
Tény, hogy két év alatt nem lehet csodát tenni, különösen, ha a múlt terheivel kell folyamatosan megküzdeni. Meggyőződésem ugyanakkor, hogy városunk elindult
a változás útján. S bár a munka gyümölcse fokozatosan
érik be, az új koncepciók hatása már számos területen mutatja eredményét. Sok munka vár még ránk, de közösen
haladhatunk előre. Ezért fogjunk össze továbbra is! Hajrá
Komárom!
Stubendek László polgármester

Átszerveződött a hivatal, kialakításra került egy központi
város aktívan működik a Dunamente TDM-ben, ami egy regi(akadálymentes) ügyfélkapu a Klapka téren, továbbá az összes
onális turisztikai szövetség Komárom és Párkány között. 2017főosztály a Tiszti pavilon épületébe költözött, így egy helyen elben a szövetség már állami támogatásra is jogosult, de már verérhetőek az egyes osztályok.
senyben lévő pályázatok formájában több százezres összegek
lehívására van esélye.

Vigyázunk történelmi örökségeinkre
Megújult a megyeháza bejáratának homlokzata, amelyre 67
ezer eurót költött a város, és a munkafolyamat az idén még folytatódni fog. A belső rész a földszinten már majdnem teljesen
elkészült, az elmúlt két évben 53+126 ezer euróból lett felújítva.
A Tiszti pavilonra 48 ezer euró lett fordítva, aminek köszönhetően egy nagyobb rész újra használatba került.

Javuló szolgáltatások

Gondoskodás
az oktatási intézményekről
2016-ban 336 ezer euró plusz pénzt fordítottunk az oktatási
intézményeink karbantartására és bővítésére. A belvárosba költözött a szabadidőközpont, megoldódott a speciális iskola régóta húzódó problémája, de szinte minden iskolában, óvodában
és konyhában volt több ezer eurós fejlesztés. 2017-ben 200 ezer
euró van e célra betervezve.

Tisztább város,
lakható életkörnyezet
Az egyik fontos célkitűzés a kukatárolók környékének rendbe rakása. Fokozatosan újulnak meg a tárolók, de még rengeteg
a tennivaló. A város 6 év után vásárolt új, 1100 literes gyűjtőkonténereket a lakótelepekre, amelynek köszönhetően 125 elhasználódottat le tudtunk cserélni. Fontos cél a szelektálás bővítése. A 2017-es költségvetésben több pénz van a kukatárolók és
a játszóterek javítására, jelentősen emelkedik a szúnyogirtásra
szánt összeg is.

Szociális

A korcsolyapálya környéke 30 ezer eurós fejlesztéssel újult
és felzárkóztató programok
meg. Kicseréltük a palánkokat és hatékonyabbá tettük a világíKözösségi központ épült a harcsási szociális lakásoknál,
tást. Elkészült a projekt az uszoda és a röplabdacsarnok felújímintegy 46 ezer euróból, részben pályázati fejlesztésből. A köztásra is.
pont célja az ott élő romák oktatása és beilleszkedésének segíBővülő turizmus,
tése. A város 2017-től roma polgári őrjáratot is indít, melynek
fejlődési lehetőségek
célja, hogy a problémás területeken az ott élők bevonásával, naTöbb kisebb projekt is megvalósult az erődben, aminek gyobb felelősségvállalással rend legyen.
köszönhetően folytatódtak a felújítási munkálatok. Tavaly az
Munkahelyteremtés,
erődbe rekord számú látogató érkezett, 3 ezerrel többen csodálbefektetők megszólítása
ták meg ezt a rendkívüli építményt, mint egy évvel korábban. A
A városvezetés több nagykövetséggel, gazdasági képviselettel és befektetővel tárgyalt. Hét nyelven elérhető kiadványokkal
szólítjuk meg az érdeklődőket. Kínában is járt a város vezetése,
kínai gazdasági vezetők pedig Komáromban mérték fel a fejlesztési lehetőségeket.

Külső források mozgósítása,
intenzív pályázati tevékenység
Több nagyobb pályázati beadvány készült el, de mivel a város feketelistát örökölt, így más szervezeteken keresztül élhetünk csak a lehetőségekkel. A pályázati tervek közt szerepel egy
átfogó erőd-felújítási csomag, egy nagy játszótér fejlesztési terv,
biciklikölcsönző rendszer, polgárvédelmi elképzelések, Komárom északi és déli része közti közlekedés fejlesztése.
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Szakirodalmi kiadványokkal
bővült az egyetemi könyvtár
A Szlovák Művészeti Alap
kiírásaira tavaly első alkalommal pályázott a Selye János
Egyetem. A siker nem maradt
el, hiszen az Egyetemi Könyvtár állománybővítését megcélzó pályázat pozitív elbírálásban részesült, s így az egyetem
6000 € támogatást kapott a
szakirodalom bővítésére.
Nagy jelentőséggel bír, ha
a könyvtár nagyobb összeggel
gazdálkodhat a könyvbeszerzés
terén, s célzottan választhatja ki
a könyvtárba kerülő új kiadványokat.
Az elsődlegesen beszerzésre
került könyvek olyan szakirodalmi források, amelyek megfelelő mértékben szolgálhatják
az egyetem hallgatói és oktatói
közösségét tanulási, kutatási,
tudományos munkájuk során.

A kiadványok listája egyrészt
az egyetem oktatóinak igényei
alapján készült el, másrészt beszerzésre került az egyetemen
oktatott tantárgyak szakirodalma is, s így a pályázati támogatásból összesen több mint 300
új kiadvány kerül a könyvtár
polcaira.
Az újonnan beszerzett
könyvek hatékony promotálása
érdekében a könyvtár több csatornán is aktív, így a kiadványokról folyamatosan kerülnek
fel képek a facebook oldalukra
és a weboldalra, illetve a könyvtári térben elhelyezett Új könyvek falán is kiállításra kerülnek
egyes példányok.

Középiskolás diákok figyelem! A Selye
Az üzleti tervezés a külső körülmények zsűri előtt mérettetnél/mérettetnétek meg
János Egyetem Gazdaságtudományi Kara kezelése, az összefüggések átlátása, az egye- egy vállalkozói ötletet, akkor látogass el a
és a Selye János Egyetem Gazdaságtudo- di jellemzők, a stratégiai szemléletmód és verseny weboldalára (http://utv.ujs.sk), ahol
mányi Karának Hallgatói Önkormányza- a jövőre vonatkozó előrejelzés miatt nagy további részleteket tudhatsz meg a jelentketa negyedik alkalommal hirdeti meg az kihívást jelent. Egy üzleti terv készítése az zésről és a korábbi évek versenyeiről! A zsűÜZLETI TERV KÉSZÍTÉS versenyt. Egy egyik legegyedibb feladat, amellyel életünk ri döntése alapján az első három csapat értéelőre megadott struktúrában – a CANVAS során szembe kerülhetünk.
kes díjakban részesül! A verseny fővédnöke
üzleti modell alkalmazásával – prezentálAmennyiben úgy gondolod, hogy egye- a Gazdaságtudományi Kar dékánja, RNDr.
dül vagy diáktársaiddal közösen szakmai Bukor József, PhD.
Egyházi Dóra, hatjátok üzleti elképzeléseiteket.
a Selye János Egyetem
Tisztelettel értesítjük a polgárokat,
Részletes egészségállapot felmérés
Egyetemi Könyvtár igazgatója
hogy a Dr. Ginzery Mária körzetébe tartozó pácienseket
Diacom biozezonanciás készülékkel
a Nyitra Megyei tisztifőorvos rendelete értelmében

Gazdiját keressük!

Január ötödikén az esti
órákban egy kóbor kutyát talált
egyik nézőnk a Szakszervezet
utcában lévő garázssornál. Az
állatorvos szerint a színe alapján
farkaskutya-labrador keverék,
azonosító csipp nincs benne.
Nagyon barátságos, szófogadó,
látszik, hogy emberhez szokott,
a lakásban is természetesen járkál és az autóba is egyből beugrott magától. Érdeklődni a 0905
310 817-es telefonszámon lehet.

és QMRA testanalizátorral, Gútán.

Ingyenes ételintolerancia teszt.
További információ és időpont egyeztetés:

0905 407 014

Szoboravató városunkban

Apróhirdetés
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415
657.
l Kőműves segédet keresünk.
Tel.: 0905/450 570.
l Kőműves munkát, kartonozást, glettelést és festést
vállalunk. Tel.: 0911/362 029,
0905/708 644.
l Felveszünk ügyes szakácsot
(az életkor nem számít-lehet
nyugdíjas is), szükség esetén
szállást is biztosítunk. Tel.:
0908/778 637.
l Felveszünk ügyes pincért (az
életkor nem számít), szükség
esetén szállást is biztosítunk.

Versenyfelhívás – IV. üzleti terv készítés verseny

A Teátrum színházi polgári Társulás és Konrád Márta szeretettel meghívja Önt és családját Gáspár Péter szobrászművész
Aranyember szobrának leleplezésére január harmincadikán.
Az ünnepség délután fél négykor kezdődik az Eötvös utca azon
pontján, amelyen a második világháború után újraindult hivatásos hazai magyar színjátszás - azóta lebontott színházi épülete állt. A szoboravatáson beszédet mond Csáky Pál, az Európa
Unió parlamenti képviselője,és Dráfi Mátyás színművész, a Teátrum művészeti vezetője. Az alkotást Csáky Pál, Gáspár Péter
és Batta György, a Teátrum elnöke leplezi le. A szobor a Magyar
Területi Színház (ma Jókai Színház) első társulatának állít emléket a kezdeményező Konrád Márta és az ügyet mindvégig támogató Teátrum nevében. Az Aranyember ajándék a város lakói
számára, s azt Stubendek László polgármester „veszi át” Batta
Györgytől, a Teátrum elnökétől. Az eseményen Dráfi Mátyás,
Sámson Gizella és Borsó Ákos működik közre.

Tel.: 0908/778 637.
l Kiadó 2-szobás berendezett lakás Komáromban. Tel.:
0911/339 643, 0917/049 929.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450
570, 0948/622 051.
l Zálogház a Ferencesek utca
5. szám alatt, a Bella étterem
mellett. Készpénzért felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikkeket. Állandó
ügyfeleinknek hűségkártyát biz- Hagyományőrző karácsonyi röplabda torna
tosítunk. Kérésére házhoz meAz egykori komáromi pedig már előre jelezték, hogy
gyünk, hétvégén is. Nyitvatartás röplabdások második al- jövőre is szívesen részt veszhétköznap. 9.00-18.00. óráig. kalommal rendezték meg a nek a tornán. Eredmények:
Tel.: 0915 389 405.
Határőr utcai alapiskola tor- Döntő: Čaptoši – Érsekújvár

Újszülöttek

Krampotyák Anna, Marcelháza; Csengel Áron, Hetény;
Hegedűšová Nataša, Párkány; Maceková Ella, Radava; Jakab Rebeka, Hetény; Benko Adam, Nyitra; Czekó Eduard, Komárom; Rehák
Dominik, Kürt; Nyúl Gergely, Komárom; Ceneová Bianka, Köbölkút; Kalocsányi Patrik, Komárom; Brinzik Rozália, Gadóc; Csóka
Rudolf, Marcelháza; Bugár Noel Erasmus, Lakszakállas; Veselka
Sven Peter, Komárom; Lakatos Dávid, Komárom; Csalava Ryan,
Ógyalla; Plankó Bennett, Negyed; Bödől Bálint, Komárom; Halmo
Matej, Gadóc; Tarr Adam, Bés; Kiss Pisti Zsófia, Martos; Stojková
Brigita, Gúta

Elhunytak

A 77-éves Leszkó Ilona, Gúta; a 87 éves Szermánovics Erzsébet,
Gadóc; a 85 éves Kiss Anna, Komárom; az 50 éves Ivančik Peter,
Komárom; az 58 éves Madarász Gizella, Gúta; a 83 éves Lábsky
Blažej, Szentpéter; a 70 éves Ďuráková Šarlota, Komárom; a 83 éves
Andová Helena, Komárom; a 82 éves Majer József, Keszegfalva; a
77 éves Bak Edit, Vágfüzes; a 79 éves Zámbó Jolán, Komárom; a 79
éves Szórád Judit, Komárom; a 86 éves Ollé Gizella, Madar; a 77
éves Juhász Éva, Komárom; a 97 éves Otyepka Irma, Komárom; a
81 éves Szathmáry Ilona, Komárom; a 86 éves Nagy Erzsébet, Gúta;
a 72 éves Harmanovský Július, Komárom; az 56 éves Mižigarová
Aurélia, Vágfüzes

natermében a karácsonyi és
egyben évbúcsúztató röplabda tornájukat.
Hét csapat részvételével jó
hangulatú, izgalmas mérkőzéseket vívtak egymás ellen
a csapatok. A jól sikerült nap
után a résztvevők a Panoráma
hotel éttermében jóízűen elfogyasztott vacsora mellett kellemes hangulatú beszélgetéssel
zárták az eseményt. Végezetül

2:1. A 3. helyért: Labdaszedők – SZVB 2:0. Az 5. helyért:
Old Stars – Team Ninja 2:0.
Végső sorrend: 1. Čaptoši, 2.
Nové Zámky, 3. Labdaszedők, 4. SZVB, 5. Old Stars, 6.
Team Ninja, 7. Hadd Abba. A
győztes csapat tagjai: Kokyova
Žaneta, Rudyová Silvia, Alföldi Károly, Bitter Kornél, Németh Szabolcs, Németh Zsolt,
Jantošík Daniel.

Minden kedves, jószándékú komáromi polgárnak
egészségben, sikerekben gazdag 2017-es esztendőt
kíván a Szent Valéria rendelőintézzet vezetősége
és munkatársai

Všetkým naším milím priaznivcom želá
veľa zdravia a úspechov v roku 2017
poliklinika Sv. Valérie

2017. janur 1-től Dr. Bakai Hedvig vette át.

Új, tágas rendelője az Eötvös utcai Szt. Valéria Rendelőintézetben található. Szeretettel várja minden volt és új
körzetébe tartozó utcák pácienseit: Polgár u., Király püspök
utca, Szentjános u., Seress R., Dob u., Csillag u., Aranyember
u., gen. Klapka u., Jedlík A., Páv u., Selye J. u., Platánfa sor,
Gadóc + szabad orvos választás.

Tel.: 035/77 259 21

Terjed a madárinfluenza
Állategészségügyi felszólítás

Az állategészségügyyi és élelmiszeripari felügyelet az igazolt madárinfluenzás megbetegedések kapcsán, 2017. január
12-i határozatában a következő óvintézkedéseket rendelte el:

az állattartó (baromfi, galamb, háztáji és egyéb szárnyasok tartói) köteles az állattartás tényét
írásos formában bejelenteni.

Komárom városa ezért nyomatékosan kér minden érintett
lakost, hogy jelentsék be a kért adatokat a következő címre:
Komárom Város, Fejlesztési főosztály, Pevnostný rad 3, 94501
Komárno, vagy emailben: ozp@komarno.sk vagy telefonon a
035 2851354 - es telefonszámon

Komárom város pályázatot hirdet
roma polgári járőr poszt betöltésére
A szükséges okmányok:
– felvételi kérvény,
– szakmai önéletrajz,
– erkölcsi bizonyítvány (odpis z registra trestov),
– az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok,
– a személyi adatok feldolgozását engedélyező igazolás
a nyomtatvány a városi rendőrségen kérhető ki
(súhlas so spracovaním osobných údajov)
– e-mail cím és/vagy telefonszám feltüntetése
Felvételi feltételek:
– 18 év feletti életkor
– fedhetetlenség,
– testi, lelki és szellemi alkalmasság
– számítógépes ismeretek előnyt jelentenek.
A kérvényt a szükséges dokumentumokkal együtt legkésőbb
2017. január 20-ig, 12 óráig kérjük leadni a városi hivatal iktatójában (Klapka tér 1.) vagy a városi rendőrség ügyeletén (Vár
út 3692). A borítékra írja rá "Výberové konanie - roma polgári
járőr".
A feltételeket teljesítő jelentkezők a szóbeli felvételi meghallgatás előtt legkésőbb hét nappal értesítést kapnak.

