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Alapítva 1849-ben

A város vezetése január 
másodikán tett látogatást az 
év elsőszülöttjénél a komá-
romi kórházban. A január 
elsején született kislány és az 
anyukája is jól vannak.  

Danišová Natália Lilien ja-
nuár elsején, 9 óra 20 perckor 
jött a világra természetes szü-
léssel a komáromi kórházban. 
A jövevény 3550g súllyal és 
49cm magassággal látta meg a 
napvilágot. A család második 
gyermekét 3 éves fiútestvére 
várja otthon.

A kórházban Stubendek 
László polgármester és 
Keszegh Béla alpolgármester 
látogatta meg az újszülöttet 

és az anyukát, akiket a kórház 
igazgatója, Miroslav Jaška és a 
szülészet főorvosa, Sebő Zsolt 
is elkísért. A város minden 
évben 500 eurós támogatást 
ad az elsőszülött gyermeknek, 
amit beszélgetést követően ad-
tak át a város vezetői.

A komáromi kórház szü-
lészete egyre népszerűbb a 
környéken, az elmúlt években 
jelentősen megnövekedett a 
szülések száma, gyakran tá-
volabbról is Komáromot vá-
lasztják a várandós anyukák. 
Tavaly 967 szülésre került sor, 
amelyből 12 esetben születtek 
ikrek.
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A 2017-es Év Ápolója ver-
seny negyedik helyezettjét, 
Nagy Adrianát köszöntötték 
a városházán. Az országos 
versenyben személyes törté-
netekre lehetett szavazni. 

A több éve zajló Év Ápo-
lója országos verseny előkelő 
helyezettje lett Nagy Adriana. 
Az ápolókat a személyes tör-
téneteik alapján értékelhette 
a nyilvánosság, így alakult ki 
a végső sorrend. A komáromi 
ápolónő, aki két éve dolgozik 
az idősek otthonában, a ne-
gyedik helyen végzett.  A teljes 

történet elérhető itt: http://
www.opatrovatelkaroka.sk/
opatrovatelske-pribeh/84

– Az egyik legszebb és leg-
inkább igénybe vevő hivatás a 
miénk, mivel az emberek leg-
intimebb világába lépünk be 
az életük legnehezebb részében. 
És velük vagyunk a végsőkig 
– vallott a munkájáról Nagy 
Adriana.

A díjazottat Stubendek 
László polgármester és 
Keszegh Béla alpolgármester 
fogadta. Az ápolónő az elisme-
rő szavakon kívül egy bérletet 

is kapott a városi fürdőbe és 
uszodába, hogy így is feltöl-
tődhessen és kipihenhesse az 
áldozatkész munkáját. A város 
polgármestere elmondta, hogy 
szükség van a pozitív példa-
képekre ebben a mai rohanó 
világban, megmutatni azokat, 
akik maximális odaadással 
végzik a munkájukat.

Keszegh Béla alpolgár-
mester az idősek otthona szín-
vonalas szolgáltatásaira tért ki. 
– Polgár Hedvig igazgatónő irá-
nyítása alatt újra rendeződtek 
az intézmény körüli dolgok, s 

az otthon fokozatosan fejlődik. 
A megfelelő körülmények mellé 
viszont kell a tartalom, a lélek, 
amelyet az önfeláldozó ápolók 
adnak. Így vált a komáromi 
idősek otthona az ország egyik 
legszínvonalasabb intézményé-
vé – fogalmazott az alpolgár-
mester. A komáromi idősek 
otthonának jelenleg 146 lakója 
van, de további 95 érdeklődő 
van a várakozók listáján. Az 
önkormányzat is hozzájárul 
a költségekhez, 2018-ban 160 
ezer eurós támogatást tervez a 
város költségvetés e. 

Milyen évet zárt a Kos-
suth téri városi nyugdíjas-
klub? Milyen munkával telt 
el a 2017-es esztendő? - kér-
deztük Kravec Magdikától, a 
klub vezetőjétől.

– Mozgalmas, sok-sok te-
vékenységgel teli év volt 2017. 
Jártunk Blanskóban, az ottani 
nyugdíjasklub vendégeiként. 
Ezekkel a kedves emberekkel 
már négy évtizede baráti kap-
csolatban vagyunk. Számos 
fellépésünk is volt, például 
Budapesten vagy a csopaki 
regionális találkozón, melyen 
a női és férfi dalkörünk és Sza-
bó Gyula szólóénekes is nagy 
sikert aratott. De meg kell em-
lítenem a szentpéteri klubot 
is, velük rendszeresen találko-
zunk. Emellett jubilánsainkat 
is köszöntöttük, ami mindig 
öröm számunkra. 400 tagja 
van klubunknak, s elmondha-
tom, fontos, hogy érezzék: egy 
jó közösség tagjai. A komáro-
mi polgárok és az idelátogatók 

láthattak bennünket, fellépé-
seinket a Komáromi Napok 
rendezvényein is. Mindenho-
vá elmegyünk, ahol szeretettel 
várnak bennünket. Tavaly egy 
szép kézimunkakiállítást is 
tartottunk, s voltunk különféle 
sportnapokon, dalos bemuta-
tókon. És már hagyománynak 
számítanak a jó hangulatú tea-
délutánok, a karácsonyi, szil-
veszteri vagy farsangi progra-
mok. Októberben, az idősek 
iránti tisztelet hónapján min-
dig készül szép műsor.

Milyen tervekkel vágtak 
bele az új esztendőnek?

– Idén leszünk 40 évesek, 
szeretnénk méltón megünne-
pelni ezt a szép jubileumot. 
Szeptemberben pedig Komá-
rom ad otthont az országos 
nyugdíjas dalfesztiválnak. 
Megtiszteltetés számunkra, 
hogy ezúttal városunkra esett 
a választás, igyekszünk jó ren-
dezők és házigazdák lenni.

Batta György

Az Év Ápolója országos verseny díjazottja

Megszületett 
2018 első komáromi babája

Kravec Magdika: 

Mozgalmas évet zártunk

Január 10-én a szlovák ál-
lamfő a városok polgármes-
tereit fogadta. Andrej Kiska a 

lakosok és az önkormányza-
tok szükséges jó kapcsolatát 
hangsúlyozta.

Stubendek László polgár-
mester az év kezdete óta már 
második alkalommal talál-

kozott a államfővel, akinek jó 
emlékei vannak Komáromról 
a korábbi látogatása kapcsán.

 „Az államfői fogadáson a 
köszöntő beszédében az elnök 
kiemelte az önkormányzatok 
szerepét az iskolák és az idős-
gondozás terén, hangsúlyozva 
a szociális érzékenységet. A 
fiatalok kapcsán megjegyezte, 
meghatározó, milyen oktatás-
ban részesül a jövő generáci-
ója. Elmondása szerint fontos, 
hogy az emberek jól érezzék 
magukat a hivatalokban” – 
mondta el Stubendek László 
polgármester.
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Andrej Kiska a polgármestereket fogadta

A felvételen balról jobbra Fehér Tibor (Illésháza), Hájos Zoltán (Dunaszerdahely), 
Andrej Kiska köztársasági elnök, Stubendek László (Komárom), Szabó Jenő (Párkány), és 
Agócs Attila (Fülek)

A több mint 30 éves 
nagymedencét cserélték le az 
uszodában, de jelentős fej-
lesztések voltak a talajfűtés-
sel, vízcirkulációs rendszer-
rel kapcsolatosan is. A plafon 
is megújult.

A korábbi, fémlapokból 
készült medencét még 1985-
ben adták át, a felújítása és a 
karbantartás sorra elmaradt, 
így az állapota már kritikussá 
vált. Sok helyen a rozsdás és 
lyukas felületeken a víz folya-

matosan csordogált. Helyen-
ként balesetveszélyessé vált, 
idén már a közegészségügyi 
hivatal is bezárást helyezett 
kilátásba. 

Az elmúlt években foko-
zatosan zajlott az uszoda fel-

Megújult a fedett uszoda nagymedencéje

Az ünnepélyes átadás pillanata (balról jobbra) Nagy Tamás a Comorra Servis igazgatója, 
Stubendek László polgármester és Keszegh Béla alpogármester

újítása. 2013-ban megújult a 
tetőszerkezet a nagy- és a kis-
medence fölött (56 ezer és 38 
ezer euró), 2015-ben pedig a 
kisebb tanmedence kapott új 
arculatot (85 ezer euró). 

Az önkormányzat az 2017-
es költségvetésben két részben 
190 ezer eurót hagyott jóvá a 
felújításra. Az első 150 ezres 
tétel a medencét, a másik rész 
már a hosszabb ideje nem mű-
ködő talajfűtés felújítását érin-
tette.  A teljes költségek azon-
ban elérték a 228 ezer eurót 
(áfa nélkül), amely tartalmazta 
a vasbeton vázú medence fel-
újítását és mélyítését, amely 
most már teljes területén ví-
zipólózásra is alkalmas, mivel 
a sekélyebb része is 1,8 méter, 
amely a másik oldal irányába 
2,4 méterig mélyül. Megújult 
a sokáig üzemképtelen talaj-

(Folytatás a 2. oldalon)
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A választási ciklus negye-
dik évében vagyunk. Ebben 
a ciklusban a polgármester 
által benyújtott, utolsó költ-
ségvetési tervezetet hagyta 
jóvá decemberi ülésén a kép-
viselőtestület. Bár a városi 
hivatal a költségvetés kidol-
gozásánál minden törvényi 
előírást betartott, vélemé-
nyem szerint az elfogadott 
költségvetés nem megfelelő, 
ezért jómagam nem tudtam 
szavazatommal támogatni.

Mivel az elmúlt három 
évben nem történtek rend-
szerszerű intézkedések, ezért 
a kiadási oldalon jelentkező 
többletbevételeket a város 
egyszerűen feléli. Annak elle-
nére, hogy az elmúlt években 
infláció sem volt. A részese-
dési adóból (podielové dane) 
a város  2018-ban már 3 507 
346 euróval kap többet, mint 
2014-ben (2014 – 7 492 654, 
2018 – 11 000 000 euró a ter-
vezett). A részesedési adókból 
származó bevételek jelentik a 
költségvetés legnagyobb bevé-
teli forrását, melyek az elmúlt 
években szerencsére folyama-
tosan nőttek. Ebben a válasz-
tási ciklusban ez 9 252 796 
euró többletforrást jelent, ami 
viszont  nem igazán látszik a 
város fejlődésében. Ugyanak-
kor a saját bevételeink a helyi 
adókból, illetékekből kb. 450  
ezer euróval csökkentek az 
előző évekhez képest (illetve 
direkt alultervezettek voltak), 
és ez semmi esetre sem jó ten-
dencia. A 2018-as költségvetés 
kiegyenlített, sarokszámai a 
bevételi, kiadási oldalon is: 22 

858 860 eur. A folyó bevételek 
16 229 929 eurót a folyó kiadá-
sok 14 091 370 eurót tesznek 
ki, a költségvetési intézménye-
ink nélkül.

Az elmúlt időszakban  na-
gyon megnövekedtek a városi 
hivatal fenntartási költségei. 
Mintegy  560 ezer euróval a 
2014-es évhez képest.  A hiva-
tal  kiadása 2014-ben 2 108 302, 
2018-ban már 2 668 319 euró. 
A folyó bevételekből történik 
az összes törvényből kötelező 
önkormányzati feladat finan-
szírozása (hivatal működése, 
iskolaügyből az óvodák, isko-
laklubok, étkezdék, szabadidő-
központ, zeneiskola, nyugdíjas 
otthon, város tisztítása, köz-
megvilágítás, úthálózat, zöld-
övezetek karbantartása, kom-
munális hulladékgazdálkodás, 
városi tömegközlekedés stb.) 
Véleményem szerint az elfo-
gadott költségvetés kiadási 
oldalán több helyen is prob-
lémák merülhetnek fel az év 
folyamán. A kommunális osz-
tálytól elvettek kb. 300 ezer eu-
rót az előző évhez képest, így 
az elfogadott összeg nem lesz 
elégséges a törvényi feladatok 
ellátására.

Hasonló probléma lehet a 
lakásgazdálkodásnál is. Pénz-
hiány merülhet fel az eredeti 
hatásköröknél, főleg az iskola 
kluboknál, az iskolai étkezdék-
nél, illetve a nyugdíjas otthon-
nál. Ugyanakkor pozitív lépés 
a képviselőtestület részéről, 
hogy az iskolai intézmények 
állagmegőrzésére jóváhagyott  
300 ezer eurót, a sportot szol-
gáló objektumokra pedig 200 

ezer eurót. Tovább folytatjuk 
a járdafelújításokat is 150 ezer 
eurónyi összeggel.

A teljes folyó bevételek 
22 124 040 euró kiadások pe-
dig 20 784 510 euró, s ebben 
benne vannak a költségveté-
si intézményeink,  az iskolák 
is, melyekre a pénz az állami 
költségvetésből jön. A bevéte-
lek és kiadások pozitív több-
letét az adósságállomány és a 
fejlesztések finanszírozására 
lehet fordítani.

2018-ban beruházásokra 
csak a tervezett vagyoneladás-
ból lesz forrás, ami hosszútá-
von nem jó, mert a városnak 
már szinte nincs mit eladnia. 
Érdekes,hogy a hivatal 300 
ezer euróért akarja eladni az 
Aranyhordó épületét, amely-
nek az értéke véleményem 
szerint jóval nagyobb ennél. 
Az adósságállomány kezelé-
sénél 2018-tól már jelentkezik 
a komplex útfelújítás szállítói 
hitelének törlesztése évi 200 
ezer euróval tíz éven keresz-
tül, miközben az útfelújítások 
nem lettek befejezve az elfoga-
dott határozat szerint. Például 
Jókai utca, Eötvös utca.

A lakosság számára 2018-
ban sem változik a helyi adók, 
illetékek mértéke (ingatlan-
adó, szemétdíj, kutyaadó). A 
vízdíj is marad az előző évek  
szintjén. Az energiaárakat (vil-
lany, gáz) az önkormányzat 
nem tudja befolyásolni, de az 
előrejelzések szerint 2018-ban 
enyhe növekedés várható.  A 
beruházásokra szánt bevételi 
forrás 700 ezer euró nagyon 
bizonytalan (tervezett vagyon-

eladás), konkrét beruházások 
pedig a hivatal részéről nem 
lettek előkészítve, így ezekről 
leghamarabb a februári ülésen 
tárgyalhat a testület. Ez nem jó 
megoldás, mert a beruházások 
előkészítése  hosszadalmas fo-
lyamat, így megint csak a má-
sodik félévben, illetve év végén 
várható azok megvalósítása. 

Mivel nagyon sok helyre 
kell a pénz, nehéz lesz eldönte-
ni, mi kapjon prioritást. Meg-
látásom szerint meg kellene 
oldani a Barátság utca kibőví-
tését egy különálló sávval, ami 
kb. 250 ezer euró (erre még az 
előző ciklusból kész projekt 
van), ami hatalmas segítséget 
jelentene a közlekedőknek az 
I-es és VII-es lakótelep között.

A termálfürdő, illetve fe-
dett uszoda medencéinek 
rendbetételére kb. 200 ezer 
euró, de sorolhatnám a többi 
szükséges beruházást is. Ilyen 
például a VII-es lakótelepi Eöt-
vös utca átkötése a pozsonyi 
útra, hogy a volt poliklinika 
épületéről már ne is beszéljek. 
Nagyon sok mindent felsorol-
hatnék, de a rendelkezésre álló 
pénzösszeg behatárolt. Hang-
súlyozom, hogy ez az én meg-
látásom. Arról, hogy tételesen 
mely beruházások kerülnek 
megvalósításra, majd a testület 
dönt, remélem racionálisan.

Végezetül engedjék meg, 
hogy az új évben sok erőt, 
egészséget, kitartást, sikere-
ket, boldogságot és szeretetet 
kívánjak minden komáromi 
polgárnak.

Szabó Béla, 
a pénzügyi bizottság elnöke

Bánk bán nyomában
A Jókai Színház és a Marianum Egyházi Iskolaközpont színháztörténeti vetél-

kedőt szervez, melynek témája Katona József Bánk bán című tragédiája, Katona 
József élete, a darab keletkezéstörténete, utóélete, szövegváltozatai, valamint a 
magyar színjátszás kezdeti időszaka. Háromtagú, középiskolás diákokból álló cso-
portok jelentkezését várjuk a szinhaztorteneti.verseny@gmail.com email címen. 
Jelentkezési határidő: 2018. január 26. 

További információ: szinhaztorteneti.verseny@gmail.com, Komáromi Jókai 
Színház, Varga Emese:  0905 397 816, vargaemese@gmail.com.

Szabó Béla, a pénzügyi bizottság elnöke:
A költségvetés nem megfelelő, ezért nem tudtam támogatni

A Selye János Gimnázi-
um a hivatalos tanulmányi 
versenyeken elért eredmé-
nyek alapján a 2016/2017-
es tanévben is az első helyen 
végzett a megyei gimnáziu-
mok rangsorában. A dobo-
gón nyitrai és érsekújvári 

szlovák gimnáziumok kö-
vették a komáromiakat, a 
mellékelt táblázat Nyitra 
megye összes gimnáziumát 
tartalmazza.

Ez a siker természetesen 
az iskola minden tanulójának 
és tanárának közös sikere, hi-

A Selye János Gimnázium elmúlt egy éve

szen az iskola 592 tanulója az 
érintett tanévben a klasszi-

kus tanítási folyamaton kívül  
50 szakkört látogatott. A ko-
moly munkának eredménye-
ként tantárgyi versenyeken 
kiemelkedően szép eredmé-
nyeket  születtek. 

Szavalóink közül hatan 
is dobogós helyen végeztek 
a Tompa Mihály szavalóver-
seny országos döntőjén. Ha-
sonló siker született a Szép 
magyar beszéd versenyben, 
ahol két kerületi elsőség után 
az országos döntő 1. és 3. he-
lyén 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 szlo-
vák nyelvet verseny kerületi 

döntőjéről ezüstsávos mi-
nősítéssel érkezett haza egy 
tanulónk. Az idegen nyelvi 
olimpiákon német nyelvből 
országos 3. és 6., spanyol 
nyelvből pedig országos s 5. 
helyezést értek el tanulóink.  

A reál jellegű tantárgyak 
versenyeiben diákjaink ha-
gyományosan jól szerepel-
nek. Matematikából az olim-
pia kerületi fordulójában, 4 
kategóriában összesen négy 
1. helyet szereztek diákjaink, 
miközben a legmagasabb A 
kategóriában egy tanulónk az 
országos döntőben képviselte 
iskolánkat. Nyolcévfolyamos 
„kisgimiseink” az alapiskolá-
sok 9. évfolyamának kategó-
riájában holtversenyben két 
1. helyet is elhoztak a kerületi 
fordulóból, majd a Pitagorasz 
verseny országos döntőjén 

szereztek 1. és 5. helyezést.
Fizikából három kerületi 

1. hely, valamint az orszá-
gos döntőben szereplő négy 
tanulónk méltó helytállása 
jelentette a legnagyobb si-
kereket. A biológiaolimpián 
egy kerületi 6., majd a rá-
következő országos 16. hely 
volt a „termés”.  Az infor-
matika területén is kiemel-
kedő eredmények születtek 
az iBobor, Infoprog és Zenit 
informatikai versenyeken, 
ám a legnagyobb sikert az 
informatikai olimpia kerületi 
2. és országos 4. helyezése je-
lentette. A sikerekért termé-
szetesen köszönet illeti a diá-
kokat, a felkészítő tanárokat, 
de ugyanakkor a szülőket is, 
akik évről évre sok tanulót 
íratnak be hozzánk. 

Andruskó Imre, igazgató

fűtés a medence körül, haté-
konyabb és gazdaságosabb 
vízcirkulációs rendszer került 
a medence alá, továbbá a pla-
font is felújította a létesítményt 
működtető Comora Servis. 

A teljes felújításhoz koráb-
ban elkészült a teljes tervdoku-
mentáció is, az 1,8 millió eurós 
költségvetésű tervekkel pályá-
zati források lehívása a cél. 

Január 8-án megtörtént 
az illetékes felügyeleti szervek 
ellenőrzése és az építkezés 
kollaudációja, ezt követően 
kezdhették meg újra az edzé-
seket az úszóklubok és a póló-
sok. A nyilvánosság számára 
az edzések melletti idősávok 
elérhetőek, munkanapokon az 

esti órákban, a hétvégeken az 
egész délután és az este folya-
mán. 

Az uszodát működtető 
Comorra Servis éves szinten 
átlagosan 150 ezer euró mű-
ködési költséggel tartja fenn, 
az elmúlt évek fejlesztései fo-
kozatosan javítják a gazdasági 
hatékonyságot, azonban így is 
jelentős hozzájárulás szüksé-
ges az önkormányzat részéről. 

vh

Megújult a fedett uszoda 
nagymedencéje
(Befejezés az 1. oldalról) A fedett uszoda nyitvatartása

Hétfő 13.00-14.30 és 19:00-21:00
Kedd 13.00-14.30 és 19:30-21:30
Szerda 13.00-14.30 és 19:00-21:00
Csütörtök 13.00-14.30 és 19:00-21:00
Péntek 13.00-14.30 és 19:00-21:00
Szombat 14:00-20.00
Vasárnap 10:00-12:00 és 14:00-20:00
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Az elmúlt évben jelentős előrelépés történt több területen, az egész városban 
zajlottak munkálatok. Stratégiai jellegű fejlesztések mellett a gazdasági mutatók 
is változtak. Az építkezések további befektetéseket ösztönöznek, elhanyagolt épü-
leteket kezdtek felújítani. Az önkormányzat fontos feladata volt az életkörnyezet 
javítása, de a szociális, oktatási és sport programok is a családokat szolgálták. Hosz-
szú évek után a munkahelyteremtésben is áttörés történt, amit tovább fokozhat az 
épülő új híd, és a bővülő nemzetközi kapcsolatok. A 2017-es év tömör krónikája a 
legjelentősebb fejlemények kiemelésével.

Megújuló utak és járdák
Az elmúlt évben indult a nagy útfelújítási projekt, amely 15 utcát érint, 7 kilométert meg-
haladó útszakaszon. Tavasszal a Jókai utca felújításával zárul a folyamat. A munkák több 
helyen a járdákat is érintik. A járdaprogrammal együtt több mint 3,5 kilométer járda fel-
újítása valósul meg, több szakaszon térköves megoldással kapott új arculatot az utca. 
Ilyen mértékű felújítás korábban még nem volt.

Folytatódik a megyeháza felújítása
Tavaly tovább folytatódott a belváros egyik meghatározó épületének felújítása. A megye-
háza homlokzata tovább szépült, de a benti részen is jelentős munka zajlott le, aminek 
köszönhetően a kihasználtsága teljes lesz. Idén folytatódik a homlokzat felújítása.

Kényelmesebb lakókörnyezet
Megvalósult a Komensky utcai kereszteződés bővítése, megújultak a fényjelzők. Több 
helyen – Selye utca, Nagy ér sor, Udvaros utca – parkolóhelyek épültek, de régi kukatáro-
lókat is felújítottak. Az útfelújítás hatására a közműhálózatok cseréje is nagy tempóra vál-
tott, jelentős hosszúságú gázvezeték, villanyvezeték lett cserélve. A város 330 ezer euró 
értékben cserélt vízvezetékeket is, amire szintén hosszú ideje nem volt példa.

Több pénz sportra, kultúrára és oktatásra
A 260 ezer eurós sporttámogatási alap mellett több jutott a sportra. 228 ezer eurós ösz-
szegben megújult a fedett uszoda medencéje, talajfűtése és vízcirkulációs rendszere. A 
kultúrára biztosított 75 ezer eurós támogatási alap mellett jelentős fejlesztés valósult 
meg a városi művelődési központban, 120 ezer eurós összegben cserélték a nyílászá-
rókat, a beruházás jelentős részét pályázati támogatásból fedezve. A költségevetésben 
200 ezer eurót különítettek el oktatási intézmények javítására, idén ez az összeg már 300 
ezerre emelkedett.

Javuló gazdasági mutatók
Az INEKO szakmai szervezet szerint Komárom volt az egyik olyan város, ahol 2016-ban a 
legtöbbet javult az önkormányzat gazdasági háttere. Ez a folyamat tavaly tovább folyta-
tódott, a város kölcsönállománya három év alatt 15 százalékkal, 5,83 százalékra csökkent.  
A saját költségvetésen belül több mint egymillió euró jutott fejlesztésekre, ami szintén 
kimagasló a korábbi évekhez képest. 

Bővülő lehetőségek a turizmusban
Megkezdte aktív munkáját a Dunamente TDM, amely a város turisztikai irodáit is működ-
teti. 2017-ben már állami támogatást is kapott, 50 ezer eurót meghaladó összegben, amit 
elsősorban turisztikai kiadványok és programok készítésére költött. Növekszik a városba 
érkezők száma, elsősorban az erőd iránt érdeklődnek egyre többen.

Több munkahely, javuló lehetőségek
Hosszú évek után jelentős befektetés érkezik Komáromba. A ZF Slovakia első körben 150 
munkahelyet kínál, amit fokozatosan bővíteni szeretne. A befektetés további szolgáltatá-
soknak, beszállítóknak ad lehetőséget. Az elmúlt három évben 10 százalékkal csökkent a 
munkanélküliség a járásunkban. 

Erősödő civil és szociális kapcsolatok 
A város egyre több ügyben vonja be a civil szervezeteket. A belvárosban civil pont léte-
sült, de lelkes aktivisták munkáját dicséri a gyereknapi fesztivál és az adventi programok 
is. Szociális téren megvalósult a hajléktalanoknak szánt éjjeli melegedő bővítése. Roma 
járőröket alkalmazott a város, a kettes lakótelepen sokat javult a korábbi elviselhetetlen 
helyzet az összeférhetetlen lakosokkal.

Komárom a nemzetközi térképen
Egyre erősebb nemzetközi kapcsolatokat épít Komárom, nagykövetségeken és gazdasági 
kamarákon keresztül kerül vissza újra a nemzetközi hálózatba. Több nemzetközi projekt 
része városunk, amelyek városfejlesztési kérdésekkel foglalkoznak, máshol alkalmazott 
jó példákat mutatnak be. Nemzetközi konferenciákon kerültek bemutatásra a komáromi 
lehetőségek.

A 2017-es esztendő összefoglalója – az építkezés éve
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Újszülöttek
Danišová Natália Lilien, Komárom; Boškovičová Tamara, Po-

zsony; Nagy Andrea, Szentpéter; Kiss Zoé, Gyulamajor; Krutošíková 
Sarlota és Krutošíková Tatiana Jozefína, Izsa; Karvai Jázmin, 
Ógyalla; Slugeň Juraj, Komárom; Okšová Barbora, Gúta; Štibraň 
Šimon, Szentpéter; Bödők Márton, Szentpéter; Kršteňanská Hailey, 
Komárom; Pekaj Alexander, Csallóközaranyos; Domažina Niko-
letta, Pat; Lakatos Brayen, Várkony; Siváková Simona, Okánikovo; 
Hentek Viktor, Nemesócsa; Strojek Sebastián, Lipové; Rigó Zoé 
Viktória, Izsa; Opálková Viktória, Őrsújfalu

Házasságot kötöttek
Mokran Tomáš és Ács Klaudia, Csicsai Gyula és Kiss Krisztína

Elhunytak 
A 63 éves Kovács Ferenc, Izsa; a 76 éves Dolezsa Miklós, Ko-

márom; a 41 éves Beňadiková Adriana, Komárom; a 72 éves Kočiš 
Ladislav, Komárom; a 86 éves Hašková Etela szül. Birkusová, Komá-
rom; a 83 éves Kokasová Alžbeta, Őrsújfalu; a 80 éves Venesz József, 
Komárom; a 84 éves Molnárová Alžbeta, Komárom; a 70 éves Kan-
tár László, Komárom, az 59 éves Varga László, Dunaradvány; a 74 
éves Varga László, Felsőcsallóközaranyos  

MEGEMLÉKEZÉS
„Voltak még terveid, nem készültél menni, 
de elvették életed, nem tudtál búcsúzni. 
Csendben mentél el, örök csendre leltél, 
szívünkben azóta mély fájdalom él. 
A Te csillagod fent ragyog az égen, 
utat mutat nekünk a gyász sötétjében. 
Légy boldog ott, ahova mentél, nem haltál meg, 
te csak álmodni mentél. 
Oly drága voltál nekünk, hogy azt sem pótolja semmi, 
lelkünk sebeit nem gyógyítja senki.”

Fájó szívvel emlékezünk

Strapáková Erikára
halálának 1. évfordulóján

Szerető családod

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 

minden kedves rokonnak, jó szomszédnak, 
ismerősnek, volt kollégáknak, akik 2018. ja-
nuár 3-án elkísérték utolsó útjára a szeretett 
édesapát, nagyapát, dédapát és testvért

KANTÁR Lászlót
a komáromi katolikus temetőbe, aki 70 évet élt.

Ezúton köszönjük a komáromi kórház ARO osztály dol-
gozóinak az odaadó gondoskodást. Köszönet az együttérző 
szavakért és a virágokért.

A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel és soha nem múló szeretettel 

emlékezünk

BARTALOS Józsefre
halálának 1. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek ve-
lünk együtt ezen a szomorú évfordulón.

Emlékét örökké őrző családja

Az Érdi Spartacus Sport 
Club szervezésében január 13-
án tartották meg az Érd Kupa 
Nemzetközi Meghívásos La-
katos Gábor Emlékversenyt, 
melyre meghívást kaptak a 
komáromi birkózók is, Laka-
tos  Attila és Finta Róbert  ve-
zetésével.

A hagyományosan nagyon 
színvonalas évadnyitó birkózó 
versenyen többségében ma-
gyarországi birkózó klubok 
vettek részt, de a résztvevő 
250 birkózó között ot voltak a 
komáromi Spartacus Birkózó 
Klub versenyzői is. A selejtező 
összecsapások öt  birkózó sző-
nyegen zajlottak, ahol birkózó-
ink kötöttfogásban harcoltak a 
minél jobb eredményekért.  A 
komáromi Spartacus Birkó-
zó Klub a verseny végén egy 
arany, három bronz éremmel 
és két ötödik hellyel térhetett 

haza. Az egyéni versenyben 
birkózóink a következő ered-
ményeket érték el: 

Gyermek korosztály: 26 
kg – 5. hely – Csizmadia Le-

vente. 32 kg – 3. hely – Cingel 
Anthony.

Serdülő korcsoport 41 kg  
- 1. hely – Lakatos Imre; 52 kg 
- 3. hely – Velsicz Richárd. 

Kadett korcsoport: 92 kg – 
3. hely – Nagy Kevin, 5. hely – 
Szilágyi Attila.

Dr. Kúr Károly klubelnök

Sakk hírek
A szlovák sakkbajnokság 2. liga 5. fordulójában a 

komáromi KŠC „B” csapata otthonában találkozott a 
bátorkeszi sakkozókkal. A táblázat első helyén lévő hazai 
csapat volt esélyesebb a győzelemre így a komáromi „B” 
csapatnak el kellett fogadnia az 5:3 arányú vereséget.

A bátorkesziek győzelme várhatóan megnyitotta csapa-
tuknak a feljutást az 1. ligába a következő versenyévadban, 
mivel így 5 pontos előnyt szereztek az utánuk következő ko-
máromi KŠC „B” csapatával szemben.

A találkozó részletes eredményei: Az első táblán: Szegi 
Tamás - Molnár Ernő 1/2; 2. táblán: Berek Géza - Jakab Béla 
1:0; 3. táblán: Sarok Péter- Balogh Péter 1:0; 4. táblán Barczi 
Tibor - Vörös Gellért 1/2. 5. táblán Töröttő Anton - Jóba 
Árpád 0:1; 6. táblán Bánszagi Attila - Hegedűs Roland 1/2; 
7. táblán Bóna György - Gróf István, mérnök 1:0; 8. táblán 
Urbán Gábor -Viczencz Péter 1/2.

Vörös János 

A kosárlabda extraliga 
alapszakaszának első fele 
után (9 győzelemmel és 9 
vereséggel) a hatodik helyen 
állt a komáromi kosárlabda 
csapat. A korábbi bajnoksá-
gok során is előfordult már 
ilyen helyezés az alapszakasz 
félidejében, de a folytatásban 
mindig kivágta a csapat a re-
zet, és a folytatásban a döntő-
ig, de legalább is az elődöntő-
ig menetelt.

Az utóbbi hat évben az 
extraligában egy bajnoki arany, 
négy ezüst és egy bronzérem 
a csapat mérlege. Ezenkívül 
a komáromiak egy Szlovák 
Kupa, valamint nemzetkö-
zi porondon az Adria-Alpok 
Kupa megnyerésével is dicse-
kedhetnek. Gyors ütemben 
zajlik a bajnokság, lapzártáig 
az alapszakasz második felé-
ben eddig öt fordulóra került 
sor. 

A 19. fordulóban a sereg-

hajtó Igló otthonában maga-
biztosan nyert a komáromi 
együttes 45:30-as félidő után 
94:59 arányban. A 20. fordu-
lóban a táblázat harmadik he-
lyezettje, az örökös nagy rivális 
Léva csapata vendégszerepelt 
a komáromi sportcsarnokban. 
A korábbi tapasztalatok alap-
ján még a legvérmesebb hazai 
szurkolók is kiegyensúlyozott, 
szoros csatára számítottak, de 
ezen a napon tarthatatlan volt 
a hazai csapat, a játék minden 
elemében felülmúlta ellenfelét.

Végig vezetve, fölényesen 
nyertek kosarasaink 98:76 
arányban. Csak két pont hiány-
zott a szurkolók által áhított 
háromszámjegyű győzlemhez, 
de a végjátékban pályára kül-
dött cserejátékosaink már nem 
tudták teljesíteni a szurkolók 
óhaját. A vendégek pedig leg-
alább szépíteni tudtak.

Egészen máshogy ala-
kult csapatunk számára a 21. 

forduló Privigyén. A forduló 
slágermérkőzésének tartott 
összecsapáson az első negyed-
ben semmi nem jött össze 
csapatunknak, annál inkább 
az ellenfélnek, amelyik ekkor 
szó szerint hengerelt, és korán 
eldöntötte a mérkőzés sorsát. 
Komáromi szemszögből hi-
degzuhany volt ez a mérkőzés, 
melynek végül nagyarányú ve-
reség lett a vége. Privigye csa-
pata 101: 78 arányban győzött. 

A 22. fordulóban a lista-
vezető Inter csapatát fogadtuk 
Komáromban. Az előző baj-
noki évadban ez a két csapat 
játszotta döntőt, amelyikből 
akkor szoros sorozat után a 
fővárosiak kerültek ki győzte-
sen. Most is magas színvonalú, 
kiegyensúlyozott összecsapást 
láthattak a nézők. A fővárosi 
csapat csak a 34. percben vet-
te át a vezetést. A végső sza-
kaszban már megmutatkozott 
az Inter erősebb cserepadja, a 

hazai csapat elfáradt. A 92:86-
os vereség ellenére a komáro-
mi kosarasok az idei bajnoki 
év egyik legjobb teljesítmé-
nyét nyújtották. Nagyobb baj, 
hogy a mérkőzésen lesérült 
csapatunk két meghatáro-
zó, legponterősebb játékosa 
Bowman, és a csapatkapitány 
Tomič is. Főleg az utóbbi játé-
kos bokaficama tűnik komo-
lyabb gondnak. 

A 23. fordulóban a Tát-
ra-alji Svit otthonában léptek 
pályára kosarasaink. A két 
lesérült játékosunk nem ját-
szott, és ez rányomta pecsétjét 
csapatunk teljesítményére. A 
táblázat ötödik helyén álló, jó 
formában lévő Svittel szem-
ben csak az lehetett a cél, hogy 
csapatunk elkerüljön egy csú-
fosabb vereséget. Svit gárdája 
végig vezetve 87:69 arányban 
győzött. 

Keresztényi Gábor

Komáromi sikerek az évadnyitó nemzetközi birkózó versenyen

Már az alapszakasz második felében a pontvadászat

A karácsonyi szünet 
előtt, kilencedik alkalommal 
került megrendezésre a már 
hagyományosnak mondható 
24 órás röplabda-találkozó a 
Selye János Gimnázium tor-
natermében.

A rendezvény szervezését 
idén is Fiala Andrea tanárnő 
és Gyurenka István tanár úr 
vállalta fel. Ebben az évben 
2017. december 20-án, szer-
dai napon, pontban déli 12 
órakor vette kezdetét az egy-
napos szórakozás. A tanárnő 
a játékosokat úgy osztotta be 
tíz csapatba, hogy minden 
csapat nagyjából azonos játék-
erőt képviseljen. A torna során 

a különböző színű csapatok 
mérték össze tudásukat, játék-
kedvüket.

A találkozót Stubendek 
László mérnök, Komárom 
város polgármestere, Konczer 
József mérnök, a Com-
Therm vállalat képviselője és 
Andruskó Imre, a Selye János 
Gimnázium igazgatója nyitot-
ta meg. A kora esti órákban 
kezdődtek a „gálameccsek”, 
meghívott vendégjátékosok-
kal. Először az iskola öregdiák-
jai mérkőztek meg egymással, 
majd a fiatalok következtek. 
Ezen meccsekkel párhuzamos 
időben érkezett meg a Szü-
lői Szövetség által támogatott 

pizzaszállítmány, amivel min-
denki csillapíthatta étvágyát, 
és pótolhatta a már elhasznált 
energiáit.

A gálameccsek végeztével 
folytatódtak a körmérkőzések 
az egyre fáradó, és idővel ál-
mosodó, de nem kevésbé lelkes 
játékosokkal egészen reggel 
nyolcig, amikor is a komáro-
mi magyar alapiskolák torná-
ja vette kezdetét. Itt a Munka 
Utcai, a Jókai Mór Alapiskola 
és a Selye János Gimnázium 
alsó tagozata mérkőzött meg 
egymással.

Végezetül mindenki fel-
használhatta megmaradt 
energiakészleteit a „best of” 

meccseken, amelyek után ün-
nepélyesen lezárult az idei 
24 órás röplabda-találkozó. 
A találkozót Andruskó Imre, 
a Selye János Gimnázium 
igazgatója rekesztette be, és 
meghirdette a jubileumi 10. 
röplabda-maratont, amely 
2018. december harmadik he-
tében kerül megrendezésre.

A nagy sikerre való tekin-
tettel bizonyos, hogy az összes 
résztvevő már alig várja a jövő 
évi játékdömpinget, amely év-
ről-évre népszerűbb, és egyre 
több diákot csábít az iskola 
tornatermébe.

Selye János Gimnázium

Röplabda-maraton a Selye János Gimnáziumban



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

Apróhirdetés

2018. január 16. 5

Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame
Vám kontajnerovú prepravu 

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

za legálnu skládku)

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

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

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE 
KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

Ručná AutouMyváReň za trhoviskom

KÉZI AutóMosó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

sme tu pre vás každý deň, 7 dní týždni 
Po-so 7.00-18.00, ne 8.00-16.00

0903 887 980

A városi lakást igénylők figyelmébe!
A Komáromi Városi Hivatal értesíti a városi lakást igénylőket, hogy a Komárom város 

2011/6-os számú, a városi lakások bérbeadásáról szóló általános érvényű rendelet 2.§ 4. bekez-
désének értelmében minden lakásigénylő köteles az előírt formanyomtatványon a kérvényét 
folyó év február 15-ig aktualizálni.

osZtáLyoZZuK A HuLLADÉKot!
Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja Önökkel, hogy a 
háztartási hulladék egyes öszetevőinek (papír, műanyag pa-
lackok, üveg, zöldhulladék) szelektív gyűjtése a családi házas 
övezetekben a következő időpontban folytatódik:

2018 január 29. – 2018 február 2.
2018 február 26. – 2018 március 2.

2018 március 26. – 2018 március 30.
A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a megadott 
időszakban a hét azon megszokott napján tegyék ki házuk 
elé, amelyik napon a hulladékszállító járművek az Önök ut-
cájából elszállítják a hulladékot. 
A gyűjtőedények tartalmát ill. az osztályozott hulladékkal 
telt zsákokat a Clean City Kft. más-más járművei szállítják 
el. A zsákokat a megadott időpontoktól eltérve közterületre 
kihelyezni tilos!
Fontos tudnivalók: Háztartásonként maximum négy zsák 
igényelhető havonta (a kihelyezett zsákok mennyiségétől 
függően). Komárom Város 2016/9-es számú általános érvé-
nyű rendelete alapján a zöldhulladékot elsődlegesen kom-
posztálni kell a zöldhulladék keletkezésének helyszinén! A 
komposztált zöldhulladék kiválóan alkalmas a pázsit és a 
kert talajminőségének javítására. A háztartási hulladék sze-
lektált összetevői térítésmentesen leadhatók a Harcsási úton 
üzemelő gyűjtőudvarban is (nyitvatartási időpontok: kedd-
től péntekig 10.00-18.00 ó., szombaton 8.00-12.00 ó., hétfőn 
és vasárnap zárva)
Információk: Komáromi Városi Hivatal, Városüzemeltetési 
osztály, tel.: 035/28 51 362.

egyet fizet, kettőt kap!

Rendeljen reklámot!
035 77 13 488

Ingyenes tanácsadó szolgáltatás
a mezőgazdasági földterületek használatáról és bérbeadásáról

2017. szeptember 1-vel lépett életbe a 330/1991 számú törvény 15. cik-
kelye. A törvény alapján a Komáromi járás területén lévő mezőgazdasági 
földterületek pótlólagos, ingyenes bérlése és használata 2018. december 31-
vel megszűnik. A tulajdonosok 2018. február 28-ig új kérvényt nyújthatnak 
be, amennyiben megfelelnek az új törvényi feltételeknek. Tibor Dorotovič 

mérnök a változásokkal kapcsolatban ingyenes tanácsadással segíti az érintetteket a Nádor 
utca 4. sz. alatti irodájában.

Időpont egyeztetés a 0918 454 454-es telefonszámon

Ing. Tibor DoroTovIč MPH

l Eladó borospince Szent-
péteren, 330 tő szőlővel. Tel.: 
0908/179 051.
l REKOM–lakásfelújítás. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Bérbeadó január 1-től üz-
lethelyiség 70 m2 (mellékhelyi-
séggel) a Kis ér utcában. Jelen-
leg cukrászdaként működik, de 
műhelynek is használható. Tel.: 
0948/307 237.
l Eladó felújított garzon a Víz 
utcában. Tel.: 0950/790 633.
l Zálogház a Ferencesek utca 
5. szám alatt, a Bella étterem 
mellett. Készpénzért felvásáro-
lunk régiségeket, aranyat, ezüs-
töt, műszaki cikkeket. Állandó 
ügyfeleinknek hűségkártyát biz-
tosítunk. Kérésére házhoz me-
gyünk, hétvégén is. Nyitvatartás 
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. 
Tel.: 0915 389 405.  

Kedvenceid 
másképp

„Aranyakkord”
Kiss Tibor (Quimby) 

és Vastag Gábor
2018. február 1., 19.00 

Tiszti pavilon

Diákjegy 3 euró 
Felnőtt jegy 5 euró 

Szavazással nyerjünk játszóteret!
Komárom városa az idén is bekapcsolódott a Lidl gyermekjátszótér projektjébe.

2018. január 15-től február 28-ig 
lehet szavazni a www.zihadielko.sk honlapon.

Minden regisztrált résztvevő minden nap szavazhat városára 
továbbá minden nap plusz szavazathoz juthat, ha bekapcsolódik az online játékba.

Kapcsolódjanak be a szavazásba és segítsenek megnyerni a játszóteret gyermekeinknek 
és egyúttal szépítsük meg környezetünket!

Komáromi Városi Hivatal


