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Növekvő nemzetközi érdeklődés Komárom iránt

Két nagyköveti látogatásra is sor került városunkban
az elmúlt hetek folyamán.
Október 28-án Málta nagykövete, Dr. Anthony Licari
kereste fel városunkat, míg
november 11-én Bulgária
pozsonyi nagykövetasszonya,
Yordanka Chobanova tette
tiszteletét Komáromban.
– Fokozódik az érdeklődés
Komárom iránt – nyilatkozta
lapunknak Stubendek László
polgármester – hiszen az utóbbi években jól látható, hogy városunkat egyre több diplomata
látogatja meg a kapcsolatokat
keresve. Az elmúlt három évben

Magyarország mellett Ausztria,
Kína, Málta és most Bulgária
képviseltette magát nagyköveti,
Hollandia helyettes-nagyköveti
szinten Komáromban. Mindez
annak a jele, hogy a városunkban és a régióban rejlő potenciál egyre markánsabban látható
határainkon túlról is.
Állandó érdeklődés övezi
városunk elhelyezkedésében
rejlő gazdasági lehetőségeket,
elvégre Bécs, Pozsony és Budapest közelsége, a magyarországi autópálya, a képzett
munkaérő jelenléte, a Duna
és az új híd kínálta lehetősé-

Málta nagykövete, Dr. Anthony Licari és Stubendek Lász-

(Folytatás a 3. oldalon) ló polgármester

Stubendek László polgármester visszahívja
az alpolgármesteri posztról Knirs Imrét

Stubendek László polgármester december elsejei
hatállyal visszahívja az alpolgármesteri posztról Knirs
Imrét. Az önkormányzat irányítását egy helyettessel képzeli el a jövőben. Döntésének
gazdasági és személyes okai
is vannak.
A november 15-i testületi
ülésen tájékoztatta a képviselőket és a nyilvánosságot
Stubendek László polgármester, hogy december elejétől leváltja Knirs Imrét az alpolgármesteri posztjáról, aki a ciklus
hátralévő időszakában képviselőként dolgozhat tovább.
A város polgármestere
nem kíván új személyt jelölni
a posztra, a hátralevő időszakban egy alpolgármesterrel,

Keszegh Bélával folytatja a város irányítását.
Ahogy a polgármester
a testületi ülésen is utalt rá,
döntésének gazdasági háttere
is van, hiszen gyakori az a kérés, hogy a hivatal faragja le a
költségeket. Kitért arra is, hogy
a testület létszámának a csökkentése is napirenden lesz.
A kormány elfogadott törvénymódosítási javaslata szerint egy Komárom nagyságú
városnak a jövőben a 25 képviselő helyett 13 és 17 közötti
létszámú testülete lehet a következő választási ciklusban.
Ezek a változások éves szinten
több mint 45 ezer eurós megspórolást jelenthetnek a városnak.

Stubendek László hozzátette, hogy döntésének személyes okai is vannak.
Knirs Imrével ugyan együtt
indultunk a választásokon, de
az elmúlt időszakban más elképzeléseink voltak több témakörben. A vezetésnek egységesnek kell lennie, a széthúzás nem
a város javát szolgálja. Knirs
Imre stratégiai kérdésekben sokszor nem támogatta a hivatalt.
Megnevezhetném például az új
vagyongazdálkodási alapelveket, amit nem szavazott meg, és
emiatt nem lettek elfogadva. Ő
volt az egyetlen képviselő, aki a
rég nem látott mértékű útfelújítások ellen szavazott. A poliklinika épületével kapcsolatosan
hangzatos kijelentéseket tesz,
amiről nem egyeztet. Írásban

kértem tőle beszámolót ezzel
kapcsolatosan még szeptember
elején, amit a mai napig nem
kaptam meg. Konkrétumokat
ezzel kapcsolatos két év után
sem tud felmutatni.
Talán ő Komárom történetében az első alpolgármester,
aki interpellálta a polgármestert, mivel sokszor elfelejtette,
hogy a feladata nem a számonkérés, hanem a dolgok kezelése
és megoldása.
Hangsúlyozni szeretném,
hogy ennek a döntésnek semmilyen pártpolitikai vonatkozása nincs. Knirs Imrével képviselőként továbbra is keressük
az együttműködés lehetőségét.
Bízunk benne, hogy a város
ügyei számára is fontosabbak a
személyes ambícióknál.

Erősödő kínai kapcsolat Közeledik a sporttámogatási
Jingdezhen városával
kérelmek beadásának ideje
Október végén háromfős komáromi delegáció látogatott Kínába,
Jingdezhen városába. A
küldöttség kínai partnerünk meghívásának tett
eleget, folytatva az eddigi együttműködést. Ott
tartózkodásuk ideje alatt
a küldöttség részt vett a
híres jingdezheni vásáron és a kísérő rendezvényeken is.
A delegáció tagjai
Andruskó Imre, Szabó
Béla képviselők és Szitás
Péter
kommunikációs
vezető kiemelt vendégei

voltak Jingdezhen polgármestere ünnepi fogadásának, s lehetőségük nyílt
nemzetközileg elismert
gyárak és manufaktúrák
megtekintésére is. A kínai
város elsősorban a porcelángyártásáról ismert, de
megtalálható itt a modern
könnyű- és nehézipar is.
– Arra törekszünk, hogy
Komárom felkerülhessen a
nemzetközi befektetői térképekre. Ezért sokat kell
dolgozni, de a hosszabb
távú, nagyobb stratégiai
terveknek is le kell raknunk
(Folytatás a 2. oldalon)

Az egyes klubok, egyesületek
mily módon kérelmezhetik a támogatást? - kérdeztük a képviselőtestület mellett működő sportbizottság elnökét, Konštantín
Gličet.
– Felhívom az érintettek figyelmét arra, hogy idén is lehetőségük nyílik támogatás kérelmére.
A kérelem beadásának határideje
december 15-e. Az igénylést elektronikus úton kell benyújtani, az
ehhez szükséges formanyomtatványt a város honlapján megtalálják. (www.komarno.sk). A 2017-es
évben 260 ezer eurót osztottunk
szét a sportalapból, de mivel a komáromi sportolók kitűnő eredmé-

nyeket mutatnak fel, az egyes klubok részéről megfogalmazódott az
igény, miszerint ezt a sportalapot
emeljük a kétszeresére.
Bizottságunk felelősségteljesen
viszonyult kérésükhöz, ezért egy
háromtagú bizottságot hoztunk
létre, melynek tagjai Dr. Ipóth Szilárd, Dr. Horváth Attila és Szayka
Róbert, s feladatuk, hogy tárgyalást folytassanak a város vezetőivel
és együtt próbáljanak meg pénzforrást találni erre a célra. Bizottságunk természetesen támogatja a
sportalap megemelését, ha erre a
célra a városvezetéssel és a képviselőtestülettel együtt sikerül pénzforrást találni.
-sz-

20 éves a Komáromi Városi Televízió
Egy-egy közösség életét nagyban
befolyásolhatja az is, hogy van-e, s ha
van, milyen fejlett a tagjai közötti információcsere. Ilyen szempontból városunk azzal büszkélkedhet, hogy polgárai országos viszonylatban is az elsők között jutottak a helyi televíziós műsorszórás lehetőségéhez.
Idén húsz esztendeje, hogy a Komáromi Városi Televízió
hetente „képet” ad a várospolitikai, kulturális, sport és egyéb
eseményekről. A két évtized sok tapasztalatot hozott a műsorok készítői számára. Bár akadtak személycserék, az első
adásokat szerkesztő munkatársak zöme együtt maradt, kitartottak egymás mellett jóban-rosszban. Úgy tetszik, hogy
az eltelt évek folyamán nézőink többsége is hűséges maradt
hozzánk, s rendszeresen megnézi a róluk szóló, nekik készülő
műsorokat.
Köszönjük hasznos tanácsaikat, ragaszkodásukat és
támogatásukat. Reméljük, a jövőben is működni fog a közöttünk kialakult szeretetteljes kapcsolat. S a nézők mellett
köszönet hirdetőinknek, a mindenkori városvezetés, illetve a
képviselő-testület támogatásának.
A Komáromi Városi Televízió szerkesztősége

Knirs Imre nyilatkozata
Knirs Imre alpolgármester facebook-bejegyzésben
reagált visszahívására.
Tisztelt választók, kedves
barátaim, ismerőseim! A mai
nappal (2017. november 14.
– a szerk. megj.) Stubendek
László polgármester közölte,
hogy visszahív alpolgármesteri tisztségemből. Polgármester
úrral régóta ismerjük egymást,
hiszen az előző két helyhatósági választáson közösen indultunk, munkálkodtunk egy
csapatban, hogy ő városunk
polgármestere lehessen. Mint
polgármester és alpolgármester évekig sikeresen és hatékonyan tudtunk együtt dolgozni,
mindig kritikusan és objektíven meg tudtuk beszélni a közös dolgainkat.
Nyáron felröppentek olyan
hírek, miszerint a visszahívásomat fontolgatja, amelyeket
a későbbiek során cáfolt, majd
hetekkel ezelőtt újra híresztelések kezdődtek, miszerint nem
óhajtja, hogy alpolgármester
legyek. Érdeklődésemre több-

ször is cáfolta ezeket a terveket. Ma pedig minden előjel
nélkül a vezetőségi ülésen bejelentette a visszahívásomat,
éppen ezért értetlenül állok a
történtek előtt, hiszen mindig
is úgy gondoltam, hogy közösen, együtt a városunkért dolgozunk.
Nem hagy nyugodni a
gondolat, hogy milyen érdekek, történések húzódhatnak
a háttérben. A poliklinika előrehaladott pozitív fejlesztésének az ügye, a megyei választások eredményei, következő
helyhatósági választás, esetleg
egyéb?
Mindenesetre én szeretném megköszönni a töretlen
és növekvő polgári támogatást a személyem iránt. Úgy
érzem a belém vetett bizalom
miatt, hogy nem csak a városomnak, hanem a régiómnak
is felelősséggel tartozom, és a
leváltásom ténye nem tántorít
el attól, hogy a jövőben is szeretett városomért és térségéért
tevékenykedjek.

Kiváló eredményt értek el

A portugáliai világbajnokságon kiváló eredményeket
elért, ezüst-és bronzérmekkel hazatérő kempócsapat tagjait
köszöntötték a városházán: Szayka Róbert mestert, tanítványait, illetve mester-jelöltjeit, akik szép sikerei mögött rengeteg kitartó munka rejlik. Van köztük, aki legfiatalabbként
már a felnőttekkel edz. A vendégek között volt Szűcs Tamás
ökövívó is, aki az ütésekre oktatja tanítványait, hogy technikájuk csiszoltabb legyen. Felajánlották azt is, hogy igény
esetén a városi rendőrök számára is képzést indítanának.
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Karácsonyra készül városunk
A Villa Camarum polgári társulás és társszervezetei, a
város támogatásával színes programokkal készülnek a karácsonyi ünnepekre, a karácsonyváró időszakra.
December hónap hétvégéin lesznek kézműves foglalkozások, Luca-napi vigasságok, interaktív foglalkozások, mézeskalács sütés, adventi vásár, számos fellépés, koncert és véradás is. Mindez több helyszínen zajlik majd: a Klapka téren,
a szabaidőközpontban, a Czafrangó Szilvia Művészeti Alapiskolában, a Zichy-pontban, illetve a református templomban.
A komáromi polgárok közösen díszítik fel a Klapka téri nagy
koszorút és hétről hétre meggyújtják az adventi gyertyákat is.
„Örömmel fogadjuk a civilek kezdeményezését, amit igyekszünk több módon támogatni, anyagilag és más segítséggel egyaránt. A kínálat színvonalas programokat kínál, és az eladók esetén a helyi termelők kapnak teret, amit egy fontos szempontnak
tartunk. Bízunk benne, hogy minél több komáromi kapcsolódik
be az adventi hétvégeken a programokba, hiszen egyre több ember már nem a nagy vásárlásokra, hanem a közösségi élményre
vágyik” - fogalmazott Stubendek László polgármester.

Komárom Város

pályázati felvételt hirdet

Ismerd meg szülőfölded, ismerd meg Komáromot!
A Selye János Egyetem
Hallgatói Önkormányzata
immár második alkalommal
szervezte meg „Ismerd meg
szülőfölded, ismerd meg Komáromot!” névre keresztelt
programját. Ez alkalommal
az Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolára
esett a választás.
A szervezők novemberben
a komáromi alapiskola ötödik
osztályának tették lehetővé,
hogy megismerkedjenek Komárom, és egyúttal a magyar
kitartás egyik jelképével, az
eddig sem csellel, sem erővel (ahogy a kőszűz hirdeti)
be nem vett erődítménnyel.
A rövid látogatáson 48 diák

vehetett részt. Cséplő Cintia,
aki a Hallgatói Önkormányzat
részéről koordinálta a várlátogatást, elmondta, hogy az alap-

a Komáromi Városi Rendőrség állományába
A munkaviszony létesítésének
előrelátható dátuma 2018. január 2.
Végzettség és egyéb követelmények:
- sikeresen, érettségi vizsgával lezárt középiskolai tanulmányok
- betöltött 21. életév
- szlovák állampolgárság, büntetlen előélet, megbízhatóság
- egészségügyi, fizikális és mentális alkalmasság
- rugalmasság, jó kommunikációs készség
- számítógépes ismeretek
- rendőrtiszt munkájához illő morális és személyiségi előfeltételek
A kiválasztáshoz szükséges dokumentumok:
- megfelelően kitöltött kérelem a munkaviszony létesítésére
- megfelelően kitöltött személyi kérdőív
- a legmagasabb végzettségről szóló dokumentumok hitelesített másolata
- strukturált önéletrajz személyes telefonszámmal és e-mail címmel
- erkölcsi bizonyítvány kivonata (legfeljebb 3 hónapos)
- a kérelmező hozzájárulása a személyes adatok feldolgozásához a személyes adatokról szóló 122/2013 sz. törvény és annak legfrissebb módosításai alapján
A pályázati folyamat résztvevőjének kötelező
- részt vennie egy személyes megbeszélésen a vizsgabizottság előtt (érvényes személyazonossági igazolvány felmutatásával),
- amennyiben a jelentkező megfelel az előírt kritériumoknak, részt kell
vennie pszicho-diagnosztikai teszteken
Kiegészítő információk:
- szakmai képzettséget a városi rendőrség tagja az erre szolgáló szakmai
képzés abszolválásával szerez (képzés időtartama kb. 3 hónap), melyet
sikeres, az alkalmasságot mérni hivatott szakvizsga zár a Szlovák Köztársaság állami rendőrségének szakmai bizottsága előtt (a községi rendőrségről szóló 564/1991 sz. törvény és annak legfrissebb módosításai
értelmében). A szolgálat gyakorlásához "C" típusú lőfegyverengedély
szükséges, a fegyvertartási engedély kiadását kérni lehet (a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 190/2003 sz. törvény és annak későbbi kiegészítései és módosításai alapján) az állami rendőrség helyi kirendeltségén.
- a szakmai alkalmasság igazolásának megszerzése után a városi rendőrség állományába történő felvétel előfeltételeként szolgáló egészségügyi
alkalmasság orvos általi igazolásának költségeit az alkalmazó téríti.
- a pszicho-diagnosztikai vizsgálatok, a lőfegyver és lőszer tartására
szolgáló alkalmassági ellenőrzés és a lőfegyver viselési engedély kiadásához szükséges orvosi vizsgálat költségét a jelentkező maga téríti
- a szakmai alkalmasságot igazoló vizsga sikeres teljesítésének kötelezettsége alól mentességet élveznek azon jelöltek, akik biztonsági szolgálat szakon szereztek középiskolai vagy egyetemi végzettséget és a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma a benyújtott dokumentumok
alapján kiadja „A községi rendőrségi szolgálatra alkalmasságot” igazoló
dokumentumot
Kérvényét a szükséges dokumentumokkal és anyagokkal együtt, lezárt borítékban a következő felirattal: „Prijímacie konanie – príslušník
MsP – Neotvárať!“ küldje el a Komáromi Városi Rendőrség címére
(945 01 Komárno, Hradná ul. č.3692) legkésőbb 2017. december 1-ig
vagy személyesen adja le a Komáromi Városi Rendőrség épületében, a
fenti címen, legkésőbb 2017. december 1. 12.00 óráig.
Az a pályázó, aki megfelel a szükséges képesítéseknek és a kiválasztási
eljárás követelményeinek, a kiválasztási eljárás kezdete előtt legalább
hét nappal értesítésre kerül a kiválasztási eljárás helyéről, napjáról és
időpontjáról.
Ing. Stubendek László polgármester
Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
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Nyomja a Petit Press. E-mail: kl@komarno.sk. Web: www.tvkomarno.sk

Szem előtt tartották,
hogy mi előnyösebb a városnak
A Komáromi Városi Képviselőtestület legutóbi ülése
után sajtótájékoztatót tartott
Bastrnák Tibor parlamenti
és városi, valamint Andruskó
Imre városi képviselő, akik elmondták:
– Örülünk annak, hogy a
képviselők végre szavaztak a
városfejlesztési tervről. Ez a
dokumentum nem csak az elkerülő út nyomvonalát tartalmazza, de számos olyan fejlesztést, beruházást, ami városunk
jövőjét hosszútávon meghatározza majd.
Mint elhangzott, a fél éves
csúszás miatt már csak a kö-

vetkező választási ciklusban
van lehetőség arra, hogy az
elkerülő útnak akárcsak az
alapkövét lerakják. Ami az elkerülő utak nyomvonalával
kapcsolatban benyújtott petíciókat illeti, Bastrnák Tibor és
Andruskó Imre egyértelműen
kijelentette: magánemberként
azonosulnak és egyetértenek
a petíciók aláíróival, ám nekik, mint képviselőknek, globálisan kell gondolkodniuk,
nem hátra, hanem előre kell
nézniük, és azt kell szem előtt
tartaniuk, hogy mi előnyösebb
a városnak.
S. E.

Erősödő kínai kapcsolat
Jingdezhen városával
(Befejezés az 1. oldalról)

az alapját, követve a világban
zajló gazdasági fejleményeket
– mondta el Stubendek László
polgármester.
Ennek a folyamatnak
egyik része a Kínai Népköztársaság pozsonyi nagykövetségével való egyre szorosabb
együttműködésünk, melynek
eredménye a jingdezheni kapcsolatunk megszületése.
– Tavaly a város vezetése,
idén az önkormányzati képviselők tapasztalhatták meg a kínai gazdaság dübörgését. Egyre
aktívabban keresik a befektetés
lehetőségét Európa stratégiai

helyein, amelyben Komárom
elhelyezkedése figyelemre méltó. Egyre nagyobb vásárlóerőt
képviselnek, de a turisztikai
érdeklődésük is hatalmas mértékben növekszik. A kínai delegációt itttartózkodásuk ideje
alatt lenyűgözte a komáromi
erőd és a helyi ételkülönlegességek – mondta Stubendek László polgármester.
Az együttműködés már folyamatos, a város polgármestere, Mei Yi asszony a tervek
szerint 2018 tavaszán látogat
Komáromba.
vh

iskolások nagyon élvezték az
eseményt, és szemmel láthatóan sikerült közelebb kerülniük, megszeretniük Komárom ezen történelmi emlékét,
amely megannyi jeles esemény
színhelye volt.
Szabó Barnabás, a Hallgatói Önkormányzat elnöki
jogkörökkel megbízott alelnöke elárulta, hogy hosszútávon
szeretnék fenntartani ezt a
programot, elérve, hogy lassan
minden fiatal, aki itt él, megismerhesse az ódon falak történelmét, és büszke legyen arra,
hogy ez erődrendszer éppen

az ő városában található, s annak méltán híres jelképe is.
– A hallgatói önkormányzat minden évben nagyobb
szabású, egyhetes rendezvényein lehetővé teszi valamelyik
városunkbeli alapiskola évfolyamának, hogy csoportos kiránduláson belül ingyen tekinthesse meg a komáromi Újvárat,
melyet Klapka György tábornok, Európában utolsóként a
szabadságharcosok közül, még
a világosi fegyverletétel után
is védett – nyilatkozta Szabó
Barnabás, a Hallgatói Önkormányzat alelnöke.

Fél éven belül születhet
végleges döntés
a város területfejlesztési tervéről
A Komáromi Városi
Képviselőtestület legutóbbi
tanácskozásának egyik legfontosabb napirendi pontja
Komárom Város területfejlesztési terve koncepciójának
összegzése volt, amely többek
közt tartalmazza a sok vitát
kiváltó elkerülő út nyomvonalát is.
A vitában két vélemény feszült egymásnak a tervezett elkerülő úttal kapcsolatban: azt
senki sem vitatta, hogy szükség van rá, ám annak nyomvonalával kapcsolatban komoly
vita alakult ki.
Ismertették azt a petíciót,
melynek megfogalmazói azt
kérik, hogy ne a Holt-Vág felett vezessen az elkerülő út. A
petíciót 6156-an írták alá; az
érvényes aláírások száma 4817
volt, akik közül 3388-an komáromiak.
A városvezetés részéről elhangzott: a tervezett nyomvonalat nem változtathatja meg
a város, mivel az a magasabb
szintű, azaz a Nyitra megyei
területrendezési tervhez kötődik, ezért csak ott lehet kezdeményezni a változtatást. A
petíció megfogalmazói, illetve a tizenhat civil szervezetet
tömörítő társulás tagjai úgy
fogalmaztak, hogy alternatív
megoldást kell találni, meg

kell őrizni a Holt-Vág jelenlegi állapotát, hiszen az a város
népszerű üdülési övezete, s az
elkerülő út káros hatással lenne a környezetre.
Ezzel szemben azok a vállalkozók, akik felhívással fordultak a képviselőtestülethez,
úgy fogalmaztak, hogy szükséges a területrendezési terv elfogadása, mert ha ez nem történik meg, lehetetlenné válik
az új beruházások megvalósítása. Szavaik szerint számukra fontos a város gazdasági
fejlődése, az új munkahelyek
teremtése, amelyet a város területfejlesztési tervének minél
előbbi elfogadása teremthet
feltételeket.
Elhangzott az is, hogy az
elkerülőút nyomvonalát a
szakemberek határozták meg,
akik szerint ez a legideálisabb
megoldás. A képviselők szavaztak Benyó Zoltán és Keszegh
Margit javaslatáról is, melyben
amellett, hogy elfogadják a
tervezetet, előirányozták volna
egy új nyomvonal keresését is,
ám a javaslat nem kapott kellő
szavazatot.
A testület végül, többórás
maratoni vita után nagy többséggel elfogadta a területrendezési terv koncepciójának
összegzését. A végső döntés fél
éven belül születik meg.
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A Selye János Gimnázium az első helyen végzett
a megyei gimnáziumok rangsorában

A Selye János Gimnázium
a hivatalos tanulmányi versenyeken elért eredmények
alapján a 2016/2017-es tanévben is az első helyen végzett a megyei gimnáziumok
rangsorában. A dobogón a
nyitrai és az érsekújvári szlovák gimnáziumok követték a
komáromiakat.
Ez a siker természetesen
az iskola minden tanulójának
és tanárának közös sikere, hiszen az iskola 592 tanulója az
érintett tanévben a klasszikus
tanítási folyamaton kívül 50
szakkört látogatott. A komoly
munkának
eredményeként
tantárgyi versenyeken kiemelkedően szép eredményeket
születtek. Szavalóink közül
hatan is dobogós helyen vé-

geztek a Tompa Mihály szavalóverseny országos döntőjén.
Hasonló siker született a Szép
magyar beszéd versenyben,
ahol két kerületi elsőség után
az országos döntő 1. és 3. helyén végeztek diákjaink.
Az Implom József helyesírási verseny országos döntőjében szintén az 1., 3. és 4. helyen végeztek diákjaink, amit
a Kárpát-medencei döntőben
3. és 6. helyezések követtek. A
szlovák nyelvi versenyek között az Ismerd meg a szlovák
nyelvet verseny kerületi döntőjéről ezüstsávos minősítéssel
érkezett haza egy tanulónk.
Az idegen nyelvi olimpiákon német nyelvből országos
3. és 6., spanyol nyelvből pedig
országos 5. helyezést értek el

tanulóink. A reál jellegű tantárgyak versenyeiben diákjaink hagyományosan jól szerepelnek. Matematikából az
olimpia kerületi fordulójában,
4 kategóriában összesen négy
1. helyet szereztek diákjaink,
miközben a legmagasabb A
kategóriában egy tanulónk az
országos döntőben képviselte
iskolánkat.
Nyolc
évfolyamos
„kisgimiseink” az alapiskolások 9. évfolyamának kategóriájában holtversenyben két
1. helyet is elhoztak a kerületi
fordulóból, majd a Pithagorasz
verseny pozsonyi országos
döntőjén szereztek 1. és 5.
helyezést. Fizikából három
kerületi 1. hely, valamint az
országos döntőben szereplő

négy tanulónk méltó helytállása jelentette a legnagyobb
sikereket.
A biológiaolimpián egy
kerületi 6., majd a rákövetkező országos 16. hely volt a
„termés”. Az informatika területén is kiemelkedő eredmények születtek az iBobor,
Infoprog és Zenit informatikai
versenyeken, ám a legnagyobb
sikert az informatikai olimpia
kerületi 2. és országos 4. helyezése jelentette.
A sikerekért természetesen köszönet illeti a diákokat, a felkészítő tanárokat, de
ugyanakkor a szülőket is, akik
évről évre sok tanulót íratnak
be hozzánk.
Andruskó Imre
igazgató

A Duna Menti Múzeum természettudományi gyűjteménye
különleges élményt nyújt a látogatóknak
A több mint 130 éves
Duna Menti Múzeum széleskörű természettudományi
gyűjteménye elvarázsol minden látogatót. Írásaimmal a
történelmi könyvtárat és az
állandó képzőművészeti galériát már bemutattam, most
a múzeum sokrétű és szerteágazó természettudományi
gyűjteményét
Csütörtöky
József igazgató és Dorotovič
Csilla szakdolgozó segítségével tárjuk az olvasó elé.
- A természettudományi
gyűjteményünk alapját az a
paleontológiai lelet alkotja,
amelyet a múzeum első kiállításán 1889 és 1897 között
a régészeti leletekkel együtt a
komáromi református kollégium nagytermében mutattak
be. Bottay Kálmán tanító és
gyűjteményőr 1900 és 1921
között a polgári leányiskolában értékes természetrajztárat épített ki, amely később
a madárpreparátummokkal
együtt a múzeumhoz került.
1886-tól egészen 1936-ig a természetrajzi tár ajándékozás
vagy vétel alapján gyarapodott.
Majd a későbbiekben, főleg
1975-től gyűjteményünk éven-

Böröczky Jóska halálára

Böröczky Jóska halálának hírét
sokan megrendüléssel fogadtuk,
hiszen mindössze hatvannyolc
évesen mondott búcsút a földi világnak. A Komáromi Lapok és a
Komáromi Városi Televízió sportszerkesztője is volt, mindig időben,
a rá jellemző pontossággal, szakmai alapossággal és alázattal szállította hétről hétre a sporthíreket.
Egy időben, amikor a DELTA szerkesztőségében dolgozott, s gyűjtötte a komáromi labdarúgás történetéről
szóló könyvéhez az anyagot, gyakran találkoztunk. Tiszteletre méltó alázattal, nagy lelkesedéssel, munkájának
fontosságát tudatosítva igyekezett megszerezni a korabeli újságokból és a még élő labdarúgóktól, vezetőktől és a
szurkolóktól a városunkbeli focival kapcsolatos adatokat
és érdekességeket. Én is gratuláltam neki, amikor a könyve
végre megjelent, mert kötetében egy évszázadnyi időfolyam
korrajza is fel-felfénylett. Szívós munkájának hála megismerhettük a komáromi labdarúgás nagy egyéniségeit,akik
közül néhányan a válogatott címeres mezét is magukra
húzhatták. Pihenj békében, emlékedet kegyelettel megőrizzük, Böröczky Jóska!
Batta György
A kulturális szervezetek figyelmébe

December végén lejár a határidő!

A Komáromi Városi Hivatal ezúton értesíti a városi kulturális rendezvények szervezőit, hogy a rendezvények anyagi támogatását igénylő kérvények leadási határideje 2017. december 31.
Az űrlap megtalálható és letölthető Komárom város honlapjáról
– www.komarno.sk.
A hivatal továbbá kéri az érintett szervezeteket a megszabott
határidő szigorú betartására, valamint felhívja a figyelmet arra
is, hogy a kérvénynek a beadás pillanatában tartalmaznia kell az
összes kötelező mellékletet is. Ezek hiánya és az időpont be nem
tartása a kérvények elutasítását jelentheti.

te több ezer tárggyal gyarapodott ajándékozás vagy vétel
alapján.
Örömmel
állapíthatjuk
meg, hogy a múzeum természettudományi gyűjteménye
Szlovákiában a legnagyobbak
közé tartozik, jelenleg 84 ezer
darab állat- és növénypreparátumot tárolunk. A rovargyűjteményben 62 ezer preparátumot
őrzünk, a vertebratológiai (gerinces) gyűjteményünk 12 ezer
darabot és a botanikai gyűjteményünk 9700 darabot számlál. A gyűjteményünk legkisebb
csoportját a geológiai és paleontológiai gyűjtemény alkotja

Új módszerrel támadnak a nyugdíjasokra

Egy városunkbeli hölgy kereste fel szerkesztőségünket,
hogy megossza olvasóinkkal keserű élményét és másokat is
figyelmeztessen. Szavai szerint egy nap éppen hazafelé tartott, és amikor kinyitotta a tömbház bejárati ajtaját, egy fiatalember, aki ott várakozott, megkérte, engedje be őt is. Az
idegen a folyosón a postaládákat nézte, mintha egy nevet
keresne, majd azt mondta, a barátnőjéhez jött. A hölggyel
együtt szállt be a liftbe, majd amikor a felvonó elindult felfelé,
hirtelen rátámadt és megpróbálta erőszakkal elvenni a táskáját. Szerencsére éppen akkor jött egy ott lakó, aki megzavarta
őt tettében, így a történetnek szerencsés kimenetele lett. A
hölgy elmondta, hogy feljelentést tett a rendőrségen, bízunk
benne, hogy a tetes hamarosan rendőrkézre kerül. Azóta már
hallottunk hasonló esetről, ezért óvatosságra intjük az idősebb embereket.

550 darabbal. A legszebb és legérdekesebb darabok az állandó
természettudományi kiállításainkon tekinthetők meg.
- Kérem mutassák be a
múzeum állandó természettudományi kiállításait.
- Az állandó természettudományi kiállításokat a
Nádor utca 8 szám alatti főépületben találhatók. A Duna
mente élővilágát a legjellegzetesebb élőhelyek modelljeibe
építve mutatjuk be, mint pl. az
európai jelentőségű ártéri erdők, vízi élőhelyek, szikesek és
homokpuszták világa.
A növénytár herbáriumának élethű fotóinak segítségével
mutatjuk be a gazdag növényvilágot. Rengeteg preparált állat
és madár látható a kiállításon,
hangsúlyt fektettünk a kihalóban levő vagy veszélyeztetett
fajok bemutatására. Ezek közé
tartozik Európa legnagyobb
testű röpképes madara a túzok,
amely a mi vidékünkön is élt. A
veszélyeztetett állatok közé tartozik továbbá a hód és a vidra.
Nagyon gazdag a rovargyűjteményünk is, melyből
számos ritka lepke- és bogárfajt
is bemutatunk pl. a szarvasbogarat. A kiállítást a jövőben a

geológiai gyűjtemény különlegességeivel szeretnénk kiegészíteni. Hosszútávú kiállításunk
az "Élet a szavannákon - Afrika" címet viseli, ahol az afrikai
nagytestű állatokkal csodálhatjuk meg.
- Milyen a kiállítások látogatottsága és mit kínálnak
az iskoláknak?
- Az állandó kiállításaink
iránt számottevő az érdeklődés.
Különösen annak örülünk, hogy
az iskolák gyakori látogatói a
múzeumnak. A pedagógusok is
tartottak már intézményünkben nyílt biológiai órákat, de
még több aktivitásra volna lehetőség az iskolák részéről.
Természettudományi alkotó műhelyeket is szervezünk,
ezek nagyszerű élményt jelentenek az ovisoknak és a tanulóknak. Múzeumunk rövidtávú,
érdekes természettudományi
kiállításokat is rendez.
A Duna Menti Múzeum
továbbra is szeretettel vár
minden érdeklődőt a természettudományi kiállításokra,
hiszen akik eljönnek, szép és
maradandó élménnyel gyarapodhatnak.
Dr. Bende István
Foto©Szabó László AFIAP

Növekvő nemzetközi
érdeklődés Komárom iránt
(Befejezés az 1. oldalról)

gek stratégiai jelentőségűek,
azonban eddig kiaknázatlanul
maradtak.
– Napjainkban óriási harc
folyik a befektetésekért, minden módját meg kell ragadni
a fontos gazdasági szereplők
megszólításának. A külföldi
tőke bevonásához a nagykövetségekkel, a gazdasági kamarákkal és más képviseletekkel
keressük a kapcsolatot, akik
több nyelven anyagot kapnak a
Komáromban rejlő lehetőségekről, telkekről és elérhetőségekről
– tette hozzá Keszegh Béla al-

polgármester.  
A legutóbbi két találkozón
az egyes országok diplomáciai
képviseletének fogadásakor a
gazdasági lehetőségek, a kulturális és turisztikai együttműködések is megbeszélésre
kerültek.
– Bulgária és Málta közkedvelt célpontjai a szlovákiai
turistáknak. Célunk azonban,
hogy városunk és régiónk minél nagyobb ismertségre tegyen
szert a határainkon túl, ezáltal
növelve a komáromi vendégéjszakák számát – véli Stubendek
László polgármester.

Stubendek László polgármester Bulgária pozsonyi nagykövetasszonya, Yordanka Chobanova társaságában
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Apróhirdetés
l Eladó borospince Szentpéteren,
330 tő szőlővel. Tel.: 0908/179 051.
l Eladók új vasregálok - Tepo
Servis. Tel.: 035/7702 780, 0911/705
087.
l A vásárcsarnok emeletén
szimbolikus összegért kiadó vagy
eladó üzlethelység vagy iroda. Tel.:
0904/250 703.
l Nyugdíjas tanítónő korrepetál
szlovák nyelvből. Tel.: 035/7702
069.
l 60 éves rokkantnyugdíjas férfi
részidős munkát keres Komáromban, 4-6 órában. Tel.: 0905/693 137.
l REKOM – lakásfelújítás. Tel.:
0905/450 570, 0948/622 051.

l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415
657.
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.
l Bérbe adó január elsejétől 70
m2 üzlethelyiség (mellékhelyiséggel) a Kisér utcában. Jelenleg, mint
cukrászda működik, de múhelynek
is használható. Tel.: 0948 307 237.

Újszülöttek

Pajdičová Adela, Tótmegyer; Lakatos Arianna, Komárom; Lencse Áron, Keszegfalva; Góth Veronika, Marcelháza; Dobosi Nela,
Őrsújfalu; Bottyán Marko, Komárom; Pavlík Nimród, Szentpéter;
Krivánek Noel és Tamás, Bátorkeszi; Molnár Nessa, Pozsony; Balog Alexander, Érsekújvár; Glemba Matúš, Szentpéter; Kelemenová
Dorota, Naszvad; Rafael Roderik, Komárom; Sárai Zétény, Hetény;
Tóth Nóra, Búcs; Kanicska Máté, Fűr; Perlová Ela, Komárom;
Szelecká Amélia, Párkány; Jurčo Nicolas, Mudroňovo; Dudás Izabella, Veľká Ves nad Ipľom; Garajová Simona, Alsó Ohaj; Felčík Oliver,
Érsekújvár; Kováč Zalán, Szalka; Nagy Kristóf, Csallóközaranyos;
Schrónen Leonard Tibor, Szőgyén; Kovács Marcell, Kamenica;
Bakaiová Eszter, Párkány; Rafaelová Anita, Ógyalla; Garai Zsombor, Bény; Rechtoris Hanna, Komárom; Szabóová Jennifer, Gúta

Kosárlabda Extraliga – „Kölcsönkenyér” oda, de ide is
A kosárlabda bajnokság
alapszakaszának első negyede végén 4 győzelem, és 5 vereség volt a komáromi mérleg, és ez a hatodik helyhez
volt elég a táblázatban.
Csapatunk idehaza legyőzte a táblázat első három helyezettjét, az Inter, Léva és Kassa
együttesét, idegenben viszont
csak a második számú pozsonyi gárda, Karlovka ellenében
tudta megszerezni a két bajnoki pontot. Az első negyedet
lezáró hazai mérkőzésen az
esélyesebbnek tartott kassai
gárdát végig vezetve, magabiztosan verte csapatunk 82:70
arányban.
A hétközi 10-ik fordulóval megkezdődött a bajnokság
alapszakaszának második negyede. Igló csapatát fogadtuk

hazai pályán. Az idei bajnokság nyitányán a szepességi gárda nagy meglepetést okozva
sima győzelemmel terelte haza
csapatunkat. A hétközi fordulóban már egészen más volt a
játék képe. A „kölcsönkenyér“
ezúttal visszajárt, az iglói csapat hatalmasnak mondható
„zakóval” tért haza. A komáromi kosarasok 106:76 arányban
győztek. Ez volt kosarasaink
idei első három számjegyű
győzelme.
A hétvégi 11. fordulóban
Léván lépett pályára a komáromi csapat. Az örök rivális
most jó formában van, az eddig lejátszott mérkőzések után
a listavezető pozsonyi Inter
mögött a második helyen áll.
A második fordulóban Léva
nálunk vereséget szenvedett,

így nem csoda, hogy ők is
szerettek volna visszavágni.
Az első percekben jól kezdtek
kosarasaink, el is húztak, de
aztán mintha elvágták volna,
több hiba csúszott a játékukba,
és ezt ki is használta a hazai
gárda. Egyértelműen ez az első
negyed, ahol a lévai csapat 14
pontos előnnyel zárt /27:13/,

döntötte el az egész mérkőzést . A további három negyed
/21:20, 15:20, 19:20/ kiegyensúlyozott volt, de a bevezetőben szerzett előny elég volt a
hazai csapatnak a végső győzelemhez /82:73/.
Keresztényi Gábor
Fotó: Karol Scholtz

Házasságot kötöttek

Kukel Attila és Iványi Brigitta

Elhunytak

A 75 éves Kajanová Mária, Komárom; a 45 éves Szeder András,
Kava; a 78 éves Dorčiaková Veronika, Virt; a 88 éves Czímer Ida,
Keszegfalva; a 73 éves Podhorszky Piroska, Komárom; a 93 éves
Csizmadia Eszter, Hetény; a 77 éves id. Hajtman Lajos, Komárom; a
75 éves Szakáč Lajos, Őrsújfalu; a 68 éves Böröczky József, Ekel; a 76
éves Dikan Štefan, Marcelháza; a 85 éves Dobrocsányi Béla, Búcs; a
71 éves Kolarovič Ľudovít, Izsa; az 52 éves Špánik Štefan, Komárom;
a 70 éves Óváry František, Komárom; a 65 éves Ciroková Gabriela,
Muzsla; a 76 éves Vajdová Hermína, Gúta; a 66 éves Téglás Erzsébet,
Marcelháza; a 80 éves Vörös Lajosné szül. Szeles Ilona, Hetény; a 65
éves Fuisz György, Komárom; a 63 éves Tóth Mária, Komárom; a 74
éves Fehér Attila, Komárom; a 81 éves Ferencz Mária, Komárom

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Forró Hilda igazgatónő vezette Vágfüzesi Idősek Otthona dolgozóinak, hogy
édesapám BRIDA Ján halála előtti utolsó hónapjait megkön�nyítették. A szakszerű hozzáállásuknak köszönhetően apám
emberhez méltó, szeretetteljes, szép és barátságos környezetben
élhette meg utolsó hónapjait.
Köszönöm szépen minden ápolónak a kedvességüket, emberségüket.
Tisztelettel: lánya és családja

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk november 28án halálának 10. évfordulóján

TÓTH Évára.
A gyászoló család

Megemlékezés

Nagy űrt hagytál magad után,
Mit nem pótol semmi,
Amit hátra hagytál,
A szeretet, s a tanításod,
Mint örök példaképű hagyaték.

Fájó szívvel emlékezünk 2017. november 29.-én a szeretett férj, édesapa, nagyapa

Szántó István

halálának 10. évfordulójára
Kik ismerték és szerették szenteljenek számára egy néma
pillanatot.
Emlékét örökké őrző felesége, fia, menye és unokái

1. Komáromi szeretetbál!

Tisztelettel meghívjuk Önt az első Komáromi szeretetbálra, melynek célja, hogy öt komáromi járásbeli hátrányos
helyzetű családnak szerezzünk szebb karácsonyt. A tombolából befolyt összeg teljes részéből a családok számára biztosítunk csomagokat, amelyek a számukra legszükségesebb
dolgokat tartalmazzák. Így a kedves bálozók nem csupán egy
jó hangulatú bálon vehetnek részt, henem szebbé tehetik öt
nélkülöző család karácsonyát is!
Annak érdekében, hogy a legjobb helyre találjon az adomány, folyamatosan várjuk e-mailben (cím: salsa8@freemail.
hu) a komáromi járásban élő hátrányos helyzetű családok
nevét, elérhetőségét (lehetőleg telefonszám), hogy lehetőséget
adjunk nekik, hogy az ünnep számukra is békében és melegségben teljen. Ha Ön is ismer nélkülözésben élő családokat
kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!
A bálozókat a Gajmesz Band csapata szórakoztatja műsoros est és vacsora mellett. Továbbá fellép: Viktória Beňová és
a gútai ACT 4 Slovakia csapat. A vacsorát a komáromi Bella
étterem biztosítja. Jegyek már kaphatók a komáromi Tatra Moziban és a komáromi Prestige étteremben. A belépő ára 15 €,
amely tartalmaz kétszeri vacsorát és üdítő fogyasztást! Alkohol
a helyszínen vásárolható, illetve lehet hozni igény szerint is. Találkozzunk december 2-án 19 órakor a komáromi Danubius
Szálló nagytermében. Minden kedves szórakozni és adományozni vágyót sok szeretettel várunk!
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2017. november 22.

TORNYOSSY

Nyitvatartás
Hétfő – Péntek
8.30-18.00

Bútor és Lakáskiegészítők
tel./fax: 035/7701 545, mobil: 0948 148 483
e-mail: tlbass70@gmail.com

Konyhaszekrénysorok
tolóajtós gardróbszekrények
egyedi méretben is!

Komárom, Rákóczi utca 14.

Szombat
9.00-12.00

ülőgarnitúrák, szekrénysorok,
hálószoba bútorok, előszoba bútorok,
konyhabútor, étkező garnitúra,
fürdőszoba bútor, irodabútor,
gyerek- és diák bútorok

Szolgáltatásaink:
Felmérés, szállítás,
szerelés, költöztetés

AKCIÓ!!!

Nemcsak nálunk vásárolt
termékekre is érvényes!

Gardróbszekrénysor

230 euró/folyóméter

Kínálatunkban elsősorban szlovákiai és csehországi gyártók termékei szerepelnek!

KÖSZÖNET TISZTELT VÁLASZTÓINKNAK!
Elismerésünket fejezzük ki mindenkinek, akik november 4-én éltek demokratikus jogukkal és
a szavazóurnákhoz járultak. Nagy tisztelettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik bíztak az
Egységes Választási Szövetség jelöltjeiben és járásunkban is a kormánypártokra szavaztak.
Hálás köszönettel tartozunk mindazon választópolgárnak, aki értékelve a HÍD Polgári Párt
megyei képviselőjének, Jobbágy Józsefnek a választókért végzett eddigi munkáját, ismételten
bizalmat szavazott neki.
Köszönettel: az Egységes Választási Szövetség jelöltjei

Katalán Köztársaság
Európai törésvonal, vagy egyetemes jog?
A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
meghívására

Marc Gafarot i Monjó,

a katalán kormánypárt külügyi kabinetvezetője
ismerteti a katalán függetlenségi törekvések
körül kialakult helyzetet.

Időpont : 2017. november 30.,17.00.
Helyszín :Komárom, Panoráma Hotel.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Mimoriadna vianočná predajná akcia
120 l zberných nádob na komunálny odpad

Len v decembri 2017 si môžete zakúpiť
zbernú nádobu u nás

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!

za akciovú cenu 25 eur
Különleges karácsonyi eladási akció
120 literes kommunális hulladéktárolókra

András napi vigasságok

25 euróért
www.tvkomarno.sk, www.youtube.com/mstvkn,
www.facebook.com

Komárno

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

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

Csak 2017 decemberében vásárolhat nálunk
kedvezményes áron 120 l kommunális tárolót

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is!

Vnútorná okružná 53, 945 01

120 l

Kontakt: Clean City Komárno,
Vnútorná okružná 53, email:
cleancitykomarno@gmail.com
Telefón: 035/7713 003

Hagyományos András napi vigasságok című műsorát, november 25-én
17 órakor tarja a dél-komáromi Garabonciás Néptáncegyüttes a Komáromi
Városi Művelődési Központban.
András napja az utolsó amikor
még mulatni lehet a téli böjti időszak
előtt, ki is használták ezt eleink és
ilyenkor mulatságokat tartottak. Ezt
a szokást ápolják a Garabonciások
immár több évtizede. A tánc iránt
érdeklődő közönség minden korosztálya számára kiváló szórakozást ígér
a műsor.

