
XXVII. évfolyam, 22. szám Ingyenes kiadvány 2018. december 19.

Alapítva 1849-ben

Keszegh Béla polgármester beiktatási beszéde
Tisztelt megválasztott Képviselők, kedves Vendégek, 

tisztelt Komáromiak!
A november 10-i választásokon a lakosok úgy határoztak, 

hogy az Önök döntéseire bízzák a városunk fejlődését a követ-
kező négy évben. A választások során nem csak 25 képviselőt 
és polgármestert választottak, de több üzenetet is megfogal-
maztak. 

Az alacsony részvétellel kaptunk egy figyelmeztetést, hogy 
vissza kell szereznünk a város lakosainak a bizalmát. Bizo-
nyítanunk kell, hogy a város irányítása nem öncélú kakasko-
dás, érdekcsoportok és pártérdekek harca, hanem a lakosok 
igényeihez igazodó szolgálat. Mindent meg kell tennünk azért, 
hogy a döntéshozatal során a legnagyobb teret kapjon a szak-
mai hozzáállás, a lakosok többségének az érdeke. Olyan várost 
kell építenünk, ahol a lakosok úgy érzik, van értelme bekap-
csolódni és részt vállalni a közösségi életben, ahol a döntéseket 
kölcsönös tisztelettel, együtt hozzuk. Az elmúlt években sok te-
rületen volt látható fejlődés, de még mindig rengeteg a munka, 
számtalan nagy fejlesztés még várat magára. Ha a testületen 
belül egy új fejezetet tudunk nyitni, akkor végre nagyobb ter-
veink is valóra válhatnak, nagyot léphetünk előre. 

A választók ugyanakkor üzentek a pártoknak is, a számok 
magukért beszélnek. A pártok ugyanakkor fontos részei az or-
szágos döntéshozatalnak, képviselőik megyei és országos szin-
ten számos dologban segíthetik városunk fejlődését. Minden 
vonalon keresni fogjuk az együttműködés lehetőségét, minden 
olyan ügyben partnerek leszünk, ami Komárom javát szolgál-
ja. Meggyőződésem, hogy a konkrét eredmények sokkal többet 
mondanak majd minden szlogennél, és ez az együttműködés 
a jövőbeli sikereinknek is az alapja. 

A választók ugyanakkor, azt is egyértelműen jelezték, 
hogy kire és kikre szeretnék bízni a várost. Hatalmas felelősség 
és egyben megtiszteltetés ez számunkra és számomra. 12 év 
önkormányzati munka után jól látom ennek súlyát és a nemes 
kihívást, hiszen Komárom nem csak egy város a sok közül. 
Minden erőbedobással azon leszek, hogy Komáromot a régió 
vezető városává emeljük, amelyet tisztelet övez.

Szeretném, ha a mostani választások után mindenki bete-
metné a korábbi árkokat, amelyek 15 évig mérgezték a várost. 
Hogy a lakosok otthon érezzék magukat, az elvándoroltak kö-
zül többen hazaköltözzenek! A komáromi vállalkozókat egy-
forma mércével mérjük és segítsük, de érezzék a hazai pályát! 
Az iskoláink, óvodáink végre a kiváló teljesítményeikhez mél-
tó körülmények között működhessenek! Folyamatos legyen 
az építkezés, merjünk nagy projektekben gondolkodni, és ha 
szükséges, változtatni! Egy környezetbarát közösség legyünk, 
a kornak megfelelő közlekedési lehetőségekkel!

A komáromi sportnagyhatalom tovább fejlődhessen, nagy 
hangsúlyt kapjon az utánpótlás-nevelés és a fiatalok bevoná-
sa, ugyanakkor minél több komáromi mozogjon rendszeresen! 
Egy olyan városban éljünk, amiben a gazdag kulturális érté-
keinket megbecsüljük, de cseperedjenek fel újkori Jókaik, Le-
hárok és Harmos Károlyok. Maximális tisztelettel forduljunk 
a hagyományokhoz és a múlthoz, de egy modern, gyarapodó 
várost építsünk! Az elesetteknek nyújtsunk kezet és segítsünk, 
de az összeférhetetlen lakosoknak határozottan mondjuk el, 
hogy ragaszkodunk a rendhez! Komárom legyen olyan hely, 
ahol a megújuló játszótereket egyre népesebb gyereksereg lepi 
el, és ahol jó családot alapítani, és hosszú távon dolgozni és 
tervezni! A nemzetiségek és történelmi egyházak egymást 
gazdagítva éljék napjaikat, mivel lehet, hogy más nyelvet be-
szélünk, de az életünk közös!

(Elhangzott 2018. december 6-án Komáromban)

A Tiszti pavilon díszter-
mében tartotta alakuló ülését 
Komárom város új képviselő-
testülete. Az önkormányzati 
választások hivatalos ered-
ményének ismertetése után 
elsőként Keszegh Béla meg-
választott polgármester tette 
le esküjét, majd ezt követően 
Stubendek László leköszönő 
polgármester átadta a város 
jelképeit az új polgármester-
nek. A városatyák eskütétele 
után Keszegh Béla polgár-
mester mondta el beiktatási 
beszédét, amely teljes terje-
delmében lapunk hasábjain 
is megtalálható.

A képviselők ezt követően 
megválasztották a mandátum-
vizsgáló, javaslattevő és válasz-
tási bizottság tagjait, jóváhagy-

ták a testület mellett működő  
tanács tagjait, illetve az egyes 
szakbizottságokat, és azok el-
nökeit. A városi tanács tagjai 
lettek: Varga Tamás, Bende Ist-
ván, Stubendek László, Vetter 
János, Keszegh Margit, Ondrej 
Gajdáč, Andruskó Imre és 
Less Károly. A hét állandó, 
kilenc taggal működő bizott-
ságok elnökei: Patrik Ruman 
– pénzügyi bizottság, Bujna 
Zoltán – területfejlesztési, 
környezetvédelmi és városfej-
lesztési bizottság, Szénássy Tí-
mea – oktatási és kulturális bi-
zottság, Kovács Dávid – sport 
és ifjúsági bizottság, Batta 
György – szociális, egészség-
ügyi és lakásügyi bizottság, 
Ryšavý Boldizsár – közrendi 

és környezetvédelmi bizottság, 
Bauer Ildikó – nemzetközi 
kapcsolatok és idegenforgalmi 
bizotság.

A panaszvizsgáló és a 
közérdekvédelmi bizott-
ság mellett egy nem állan-
dó bizottság is megalakult, 
amely a digitalizációval és a 
transzparenciával foglalkozik. 
Elnöke Kovács Dávid képvise-
lő. A testületi ülésen Keszegh 
Béla polgármester bejelen-
tette: Varga Tamást és Ondrej 
Gajdáčot választotta alpolgár-
mestereknek. Ez utóbbi rész-
munkaidőben tölti be a tiszt-
séget. Az új képviselőtestület 
december 20-án tartja soron 
következő ülését. 

text: bc, foto: jako

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt

kíván a szerkesztőség

Megkezdte munkáját Komárom város új képviselő-testülete
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Felovasóest a Csemadokban
Izgalmas felolvasóestre került sor november huszon-

kilencedikén a CSEMADOK-székházban a TEÁTRUM 
TÁRSULÁS rendezésében: Dráfi Mátyás Jászai-díjas szín-
művészünk Görgei Artúrról, a legendás szabadságharcos 
hadvezérről ismertetett egy tanulmányt.  A jól felépített írás 
azt taglalta, hogy Görgei hős katona, vagy  hazaáruló volt-e, 
amikor Világosnál letette a fegyvert? A téma különlegességét 
az (is) adta, hogy Dráfi Mátyás három esztendeje alakítja a 
Görgei c. drámában a  hadvezért, és ő maga is úgy látja, hogy 
a polihisztornak is beillő tábornok, aki egyetlen csatát sem 
vesztett, tiszta lelkiismerettel döntött, amikor a cári túlerővel 
nem szegült szembe, megmentve több ezer magyar katona 
életét. Ma már bizonyított, hogy Görgeit Kossuth tekintette 
hazaárulónak, ám egyre több korabeli dokumentum kerül elő 
a hadvezér döntését helyeselve. Nem kell ahhoz történésznek 
lenni, hogy elismerjük: Görgei csak tiszta lelkiismerettel él-
hetett még hatvanhét évet a szabadságharc leverése után! És 
súlyos koponyasérülése ellenére, óriási fájdalmak közepette 
is  serege élén lovagolt, hogy hazája visszanyerhesse kivívott 
szabadságát!              -batta-

A világ zsidósága idén 
december 2-e és 10-e között 
ünnepelte a hanukát. A zsidó 
szabadság és a fény ünnepén 
arra a csodára emlékeznek, 
amikor az egy napra elegen-
dő szent olaj nyolc napon át 
világított a Szentélyben. A 
Komáromi Zsidó Hitköz-
ségben is meggyújtották a 
gyertyákat, és a tagok hittest-
véreikkel, barátaikkal együtt 
ünnepeltek a Menházban. 

– Nemcsak a helyiek, ha-

nem a régióból, Budapesttől 
Pozsonyig is sokan jöttek el. 
Ilyenkor szabad utazni, szabad 
fényképezni, ez a nyolc nap sok 
közösségben a vidámságról és 
az örömről szól. Örülünk an-
nak, hogy Komáromban kö-
zösen összejövünk és örülünk 
annak, hogy évről-évre egyre 
több embernek tudunk egy-egy 
csomag hanuka-gyertyát adni. 
Igénylik, hogy meggyújthassák 
a gyertyákat este, és reméljük, 
hogy ez még sokáig így is fog 

maradni – mondta el Paszter-
nák Tamás koordinátor:

Az idei hanuka ünnepséget 
Szakcsi Lakatos Béla és Müller 
Péter Sziámi, azaz a Pianissi-
mo! Duó koncertje tette még 
vidámabbá. A chanuka ünne-
péről Radnóti Zoltán főrabbi 
beszélt, majd Pasternák Antal, 
a Komáromi Zsidó Hitközség 
elnöke meggyújtotta a nyolca-
dik gyertyát a hanukán.

– Előadásomban párhu-
zamot vontam advent és a 

hanuka között, mert mind a 
két ünnepen a gyertyák növe-
kednek; az egyik egytől négyig, 
a másik egytől nyolcig. Ez azt 
jelenti, hogy a növekedés, és 
a fény beengedése fontos do-
log, ám azt kértem az itt lévő 
nem zsidó emberektől is, hogy 
ha otthon gyújtanak karácso-
nyi gyertyákat, meséljék el azt, 
hogy a karácsonyi ünnep előtt 
200 esztendővel hány és hány 
zsidó hős és katona halt meg 
azért, hogy az egyistenhit meg-
maradjon a Szentföldön. Ha 
Jeruzsálemben elbuktak volna 
a makkabeus hősök, nem lett 
volna karácsony sem és Jézus 
sem lett volna. A karácsony egy 
picit a hanuka ünnepe is, hisz 
Jeruzsálemben és a Szentföldön 
az egyistenhit és a zsidóság is 
megmaradt. Ez a két ünnep 
kapcsolódása – árulta el Rad-
nóti Zoltán főrabbi. 

A résztvevők az ünnepi 
alkalomhoz illő, hagyományos 
kóser és olajos étkekkel fejez-
ték be a hanukai együttlétet. 
A Komáromi Zsidó Hitközség 
már évek óta nyitott mindenki 
előtt, így a fánkok illatával és a 
vidám trenderli játékkal kísért 
ünnepre is érkeztek más fele-
kezetű résztvevők.

pad

A népzenét, a hagyomá-
nyokat és az igényes szóra-
kozást népszerűsítő és kí-
náló négynapos rendezvény 
valóban sokrétű programot 
kínált a komáromi közön-
ségnek.

– Szeretnénk megmutat-
ni, hogy a minőségi kultúrával 
is be lehet hozni az embereket 
a  színháztermekbe. Kell egy 
kis ellenpont a kommersz ren-
dezvényekkel szemben, ami 
elárasztja a Felvidéket és Ko-
máromot. A Fonográf Fesztivál 
fő profilja, hogy a népzenét, és 
az abból táplálkozó zenekaro-
kat bemutassa a közönségnek 

– árulta el Lakatos Róbert 
szervező.

A fesztivál hagyományo-
san színházi előadással indult. 
A Csavar Színház Jelenetek 
egy házasságból című produk-
ciójára sokan voltak kíváncsi-
ak, Gál Tamás és Kiss Szilvia 
kiváló előadása nagy sikert 
aratott.

– Óriási siker volt az elő-
adás, nem lehetett bejutni a 
Tiszti pavilon dísztermébe, az 
asztalokon ültek az emberek. 
Ez bizonyítja, hogy lassan el-
jön az az idő, hogy a felvidéki 
ember kíváncsi és büszke is az 
itteni művészekre – mondta el 

Lakatos Róbert.
A zenei produkciók láto-

gatottsága alulmúlta a szerve-
ző elvárását.

– Idehozzuk valóban a leg-
jobbakat, a legnagyobb neveket, 
és közömbösséget tapasztalunk 
a közönség részéről. Én viszont 
azt szeretném, hogy ezek a 
programok tömegeket, vonza-
nának. Hiszen legyünk büszkék 
arra, hogy van egy Ifjú Szívek, 
amely számtalan díjat szerzett 
már a nagyvilágban, és most 
készül egy újabb fellépéssoro-
zatra New Yorkba. Biztos va-
gyok benne, hogy rengeteg em-
ber nem is tud a létezésükről és 

ezért nem is voltak kíváncsiak 
a komáromi fellépésükre. Vala-
hogy a közömbösséget kellene 
megszüntetni. Ezt viszont, csak 
egy ilyen összefogással lehet el-
érni, ami a Fonográf Fesztivált 
is jellemzi – mondta el Lakatos 
Róbert

A fesztivál szervezői nem 
adják fel – jövőre újra meg-
szervezik az igényes kultúrát 
népszerűsítő rendezvényt. Úgy 
tervezik, új koncepcióval vág-
nak neki a munkának annak 
érdekében, hogy minél többen 
legyenek kíváncsiak az általuk 
kínált kiváló programokra.

p

Kétnapos rendezvényso-
rozatot szervezett városunk-
ban a Dunamente Turisztikai 
Desztináció Menedzsment. Az 
első napon turisztikai konfe-
rencia keretében az idegen-
forgalmi szakembereké volt a 
szó, a második napot a kiváló 
boroknak és a helyi termékek-
nek szánták. Délelőtt Borkon-
ferenciának, délután pedig a 
Dunamente Ízei elnevezésű 
termékbemutatónak adott 
otthont a Tiszti pavilon dísz-
terme.

– Mindkét napon igyekez-
tünk olyan komplex programot 
összeállítani, ahol az előadók a 
tudásukat, illetve a tapasztala-
taikat átadva olyan ismeretek-
kel gazdagítják az érdeklődő-
ket, ami a gyakorlatba átültetve 
régiónk fellendüléséhez is hozzá 
járulhat – nyilatkozta Bauer 
Ildikó, Dunamente TDM ügy-
vezető igazgatója.

Az összefogás a határon 
átívelő együttműködés szer-
ves része. A szándék és a tettek 
ezen a téren sem maradnak el: 
a magyarországi Duna-Gere-
cse Nonprofit Kft.-vel együtt-
működve születendőben van 
egy idegenforgalmi kedvez-
ménykártya, amely a Duna 
mindkét partján használható 
lesz. A Dunamente Ízei ter-

mékbemutató több mint 30 
kiállítót, elsősorban helyi bo-
rászokat, régióbeli vállalko-
zót, és szép számú közönséget 
vonzott. 

– Idén a termelői piacain-
kat szerettük volna minél szé-
lesebb körben hirdetni, és úgy 
gondolom, hogy ez sikerült is. 
Ezeken viszont a borászaink 
nem igazán szerepeltek, így ezt 
a mostani rendezvényt olyan 
céllal is hoztuk létre, hogy a 
borászok minél nagyobb szám-
ban kapjanak teret a termékbe-
mutatón. De a kitűnő borokon 
túl a résztvevők kóstolhattak 
helyi készítésű csokoládékat, 
régiónkbeli méhészek termé-
keit, illetve a régióból érkeztek 
még hús-, zöldség- és gyümölcs-
feldolgozók is – árulta el Bauer 
Ildikó igazgató.

A Dunamente Turisztikai 
Desztináció Menedzsment 
három éve alakult azzal a cél-
lal, hogy a térség önkormány-
zatait, vállalkozóit összefogja 
az idegenforgalom fejlesztése 
édekében. Az alapító okiratot 
2015 őszén hét önkormányzat 
és négy vállalkozó írta alá. Az-
óta újabb két szervezet csatla-
kozott a csapathoz, amelynek 
információs irodája üzemel 
egész évben Komáromban és 
Párkányban.                     pa

Valamikor régen, és né-
hány helyen még napjainkban 
is a téli ünnepkör egyik leg-
jelentősebb napja december 
13-a, Luca napja volt. Neve a 
latin LUX, azaz FÉNY szóból 
származik. A Gergely-féle 
naptárreform előtt az eszten-
dő legrövidebb, egyúttal a téli 
napforduló kezdőnapja volt. 
A Jókai Mór Alapiskolában is 
felelevenítették ezt az igazán 
izgalmas és érdekes népszo-
kást. Az iskola pedagógusa-
inak és tanulóinak versben 
kívántak minden jót.

Luca nap a Jókai Mór Alapiskolában

Hanuka – a zsidó szabadság és a fény ünnepe

A chanuka nyolcadik gyertyáját Pasternák Antal, a Komáromi Zsidó Hitközség elnöke 
gyújtotta meg.             Forrás: Komáromi Zsidó Hitközség facebook oldala

Fonográf Fesztivál hetedik alkalommal
Kell egy kis ellenpont a kommersz dolgoknak

Régiónk fellendüléséhez is hozzá járulhat 
a turisztikai konferencia és termékbemutató

Szilveszter a Klapka téren!
A hagyományokhoz híven idén is lesz óévbúcsúzta-

tás a Klapka téren. Zenével, tűzijátékkal és közös vissza-
számlálással fűszerezve. December 31-én este 23 órától 
indul a buli a Klapka téren. Ahogy tavaly, most is DJ 
Atesz gondoskodik a zenéről, napjaink slágerei mellett 
retró számokkal is szórakoztatja a közönséget – egészen 
hajnali 2 óráig.
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A Selye János Gimnázi-
um GIMISZ Diákszínpada 
már eddig is több emlékezetes 
előadással örvendeztette meg 
a színházkedvelőket. Idén a 
csapat a 20. század első évti-
zedében játszódó Stein–Bock–
Harnick: Hegedűs a háztetőn 
című musicallel állt a Városi 
Művelődési Központ közön-
sége elé. A bemutató rendha-
gyó módon kezdődött. A 25 
éves GIMISZ előadását Bajkai 
Csengel Mónika rendezésében 
Kiss Péntek József, a GIMISZ 
alapítója, felejthetetlen ren-
dezője emlékének szentelték. 
Andruskó Imre, a Selye János 
Gimnázium igazgatója meg-
nyitó beszédében Hizsnyai 
Gézától idézett Kiss Péntek 
József életéről, munkásságáról. 
Megemlítette, hogy gimnáziu-
munk tavasszal emlékműsor-
ral szeretne tisztelegni emlé-
kének.

Andruskó Imre hangsú-
lyozta, hogy az idei darab „Az 
üldözöttek himnusza”, meg-
emlékezés az elmúlt száz év 
történéseiről: a pogromról, 
a zsidó holokausztról, a de-
portálásokról, a kitelepítésről 
és nem utolsósorban a hon-
talanság éveiről. A világhírű 
Broadway-musical nagy erő-
vel szól a kisebbségi lét terhe-

iről, a hagyományok erejéről, 
önironikus lírával fogalmazza 
meg az esendőségeket. Szere-
tettel szól az emberről, hun-
cutul a „ha én gazdag lennék” 
állapotról, méltósággal a teljes 
kisemmizéséről. Nem feled-
kezhetünk meg az 1994-ben 
Dráfi Mátyás főszereplésével a 
Jókai Színházban játszott ala-
kításról sem.

A hegedűs a háztetőn pro-
dukciójának különlegessége 
többek közt, hogy élő zenekar 
működik közre a darabban Ku-
lin Eduard vezetésével. A ze-
nekar tagjai közt két volt gim-
nazistánk is játszik. A nyitány 
Lakatos Róbert brácsaművész 
feldolgozása, A szól a kakas… 

magyarországi gyűjtésből szü-
letett. Bátran kijelenthetem, a 
Hegedűs a háztetőn az elmúlt 
évek egyik legsikeresebb elő-
adása. Negyedikeseink szívvel-
lélekkel játszanak, megismer-
tetve a zsidó hagyományokat. 
Csóka Dávid főszereplésével 
mind-mind hozzátesznek já-
tékukkal, és ami a lényeg, lát-
szik és érezhető, mennyire jól 
érzik magukat a színpadon. Az 
előadás a Kisebbségi Kulturá-
lis Alap, Komárom Városa, a 
Selye János Gimnázium mel-
lett működő Király püspök 
Alapítvány, a Városi Műve-
lődési Központ, a komáromi 
Zsidó Hitközség és Nyitra 
Megye Önkormányzata anya-

gi támogatásával valósult meg. 
Külön köszönet illeti Paszter-
nák Antalt, a komáromi Zsidó 
Hitközség elnökét, aki auten-
tikus tárgyakkal és sok mással 
támogatta a musicalt. Nem 
utolsósorban szívből gratu-
lálok minden szereplőnek, a 
rendező-dramaturgnak, Bajkai 
Csengel Mónikának, a koreog-
ráfusnak, Pavlovič Petrának, 
a korrepetitornak, Pálinkás 
Andrássy Zsuzsannának és 
természetesen a zenekarnak. 

A nagy sikerre való te-
kintettel január 29.-31. között 
több bemutatót tervezünk 
nemcsak délelőtti, de esti elő-
adásokkal is.

Králik Zsuzsanna

„Ahogy az Írás mondja…”
Vastapssal végződött a Hegedűs a háztetőn musical

„A sok ünnepi, névnapi 
köszöntő egy melegebb, barát-
ságosabb, testvéribb, ember-
szeretőbb népélet emléke.”

(Kodály Zoltán)
Számomra egyre bosszan-

tóbb, ha azt hallom: ebben a 
városban nem történik semmi, 
itt nincs hova menni, stb. De 
hadd ne soroljam tovább, in-
kább az előbbieket cáfolandó 
(csak amiről tudomásom van) 
sorolok fel néhányat a kará-
csonyváró rendezvényekről:

December 3-án a komáro-
mi Selye János Gimnázium Pro 
Urbe-díjas GIMISZ színjátszó 
csoportja – Bajkai Csengel 
Mónika kiváló rendezésében 
– már megtartotta újabb, fer-
geteges nagy sikert aratott He-
gedűs a háztetőn című zenés 
színmű bemutatóját;

December 7-én a Komáro-
mi Jókai Színházban is újabb 
bemutatóra került sor, A pad-
lás című mese-musical aratott 
nagy közönségsikert és ezen 
a napon mutatkozott be váro-
sunkban a – Lakatos Róbert, 
neves brácsaművész, által ala-
pított – Beliczay Kamarazene-
kar is a Kultúrpalotában;

December 17-én a Komá-
romi Kamarazenekar adott ka-
rácsonyi hangversenyt a Tiszti 
pavilon dísztermében;

December 18-án (10 órai 
kezdettel) a helyi magyar taní-
tási nyelvű iskolák énekkarai-
nak hagyományos nyilvános 
karácsonyi hangversenyére 
került sor a református temp-
lomban;

December 21-én a 
Zsákovics László vezetésével 
10 éve működő (dallamos gi-
tárzenét játszó) Memória Tár-
sulat hagyományos karácsonyi 
hangversenyét a t. publikum 
a Hoffer vendéglőben hallgat-
hatja meg.

A Komáromi Városi Mű-
velődési Központ (VMK) és a 
GAUDIUM Polgári Társulás 
rendezésében ugyancsak de-
cember 7-én került sor a ko-
máromi VMK és a Jókai Mór 
Alapiskola együtteseinek – a 
Pfeiferlik Annamária vezette 
(48. éve) fennálló Kicsinyek 
Kórusa, az 58 éves Gyermekka-
ra, karnagy Juhász Mónika, va-
lamint az egykori gyermekkari 
tagok által 17 évvel ezelőtt ala-

pított GAUDIUM vegyes kar 
és hangszeres kamaraegyüttes, 
karnagy Stirber Lajos – immár 
sokadik adventi hangverse-
nyére is. A hagyományhoz 
híven az idei hangverseny-
nek is vendégszereplői vol-
tak a Béke Utcai Óvoda Malý 
námorníček (Kis tengerész) 
énekkara, Darina Czölderová 
és Helena Ferčíková vezeté-
sével, s csakúgy a komáromi 
VMK KANTANTÍNA női 
kamarakórusa, karnagyával 
Katarína Čupkovával. A Tiszti 
Pavilon dísztermét megtöltő 
közönséget és a szereplőket a 
Jókai Mór Alapiskola igazga-
tónője Mátyás Katalin köszön-
tötte. 

A köszöntőt követően az 
„ovisok” énekeltek-zenéltek 
kedvesen. Jómagam, csak di-
csérni tudom az őket felkészí-
tő pedagógusok példaértékű 
sokéves munkáját. Ezen az es-
ten a „jókais” gyerekek együtt 
énekelték szép, változatos mű-
sorukat Pfeiferlik Annamária 
vezényletével.

A KANTANTÍNA most 
sem tagadta meg önmagát: ha-
gyományos műsort hozott s a 
tőle megszokott magas nívón 
énekelt. A GAUDIUM mű-
sora kissé rendhagyó volt: a 
komáromi születésű Dr. Dobi 
Ákos, a GAUDIUM szeretett 
jóbarátja – az orvos-zene-
szerző – sajátosan újszerű ka-
rácsonyváró dalaiból énekelt 
egy csokorra valót; a szólókat 
maga a szerző, és a kórus kivá-
ló szólistája Grassl Ferdinánd 
énekelték, Ady Endre remekét, 
Karácsony című költeményét 
a kórus versmondó szólistája 
Nagy Ferenc adta elő most is 
stílusosan.

Nagy örömünkre a hangu-
latos adventi est minden fellé-
pőjének műsora a közönségtől 
vastapsot kapott; amit ezúton 
is köszönünk!

A koncert befejezéseként a 
Dicsőség című hagyományos 
karácsonyi éneket a felnőtt 
kórusok – magyar és szlovák 
nyelven (hangszeres kamara-
együttes közreműködésével) 
– közösen énekelték a közön-
séggel, így kívánva egymásnak 
meghitt karácsonyi ünnepeket 
és békés, boldog új esztendőt.

Stirber Lajos

A Komáromi Jókai Szín-
házban bemutatták Presser 
Gábor-Sztevanovity Du-
sán-Horváth Péter: A padlás 
című musicaljét Méhes Lász-
ló rendezésében. A darab ju-
bilál, harminc évvel ezelőtt 
mutatták be, és a komáromi 
előadás rendezője a vígszín-
házi ősbemutatón a Herceg 
szerepében állt színpadra.

– Már akkor tudtam azt, 
amit most, hogy valami hihetet-
len erős zene, hihetetlenül gon-
dolatgazdag dalszöveg jellemzi 

az egész előadást. Ez a Padlás-
darab legfontosabb vonzereje, 
és fantasztikuma. Azon kevés 
musical-ek egyike, ami elin-
díthat a nézőkben különböző 
gondolatsorokat a világról, sa-
ját magáról és az életről – vallja 
Méhes László rendező.

„Ég és föld között ott áll 
a padlás“ – a titokzatos, érde-
kes dolgokkal teli hely, ahová 
nem kevésbé érdekes emberek 
és lények érkeznek. A padlás 
két szerelmes fiatal és négy, 
a túlvilágot kereső szellem 

története. Rádi, azaz Rádiós 
robotgépek fejlesztésével fog-
lalkozó fiatalember. Ő ezért jár 
a padlásra.

– Az a világ, amire a Rádi-
ós vágyik, igazából megtalálja a 
saját padlásán. Mindazt, amit 
keresett, a csodát, a túlvilágot, 
a Földön kívüli lények egyszer 
csak megjelennek a saját pad-
lásán – árulta el Béhr Márton, 
Rádiós megformálója.

Sünit a Rádiós iránt érzett 
szerelme vonzza a padlásra. 
Igaz, az elfoglalt fiú sokáig ész-
re sem veszi a lány rajongását. 
A Sünit alakító Bárdos Judit 
pont egyidős A padlással.

– A legfiatalabbak, akik el-
jönnek az előadásra, lehet, hogy 
ez lesz az első Padlás-élményük. 
Ennek nagyon örülök, mert ha 
mi mutathatjuk be számukra 
ezt a történetet, az valamiféle 
plusszt ad nekem – nyilatkozta 
Bárdos Judit, Süni megformá-
lója.

A szellemeket csak a tisz-
ta szívű, tiszta lelkű emberek 
láthatják. Mamóka is ilyen, az 
idős, unokákra vágyó néni, a 
kiváló szilvás gombóc készíté-
sének tudója.

– Mamóka nyitott lélekkel 
fogadja be a szellemeket. Áhítja 

a mesét, a csodás történeteket, 
hogy még vele is történjenek 
csodák. Jó, amikor az embert 
utoléri a csoda – nyilatkozta 
Cs. Tóth Erzsébet

Barrabás rabló, aki üldözői 
elől menekül a padlásra, hogy 
aztán teste átmeneti otthon-
ként szolgáljon a szellemek 
által olyannyira várt Révész 
számára. A padlásra tehát 
mindenki saját történetével, 
saját vágyaival, saját csoda-
várásával érkezik. Jó helyre 
jönnek mindannyian, hiszen 
mindnyájukkal megtörténik a 
csoda, itt még Barrabás szelle-
me is a javulás útjára tér.

– Remélem, hogy az elő-
adásban mindenki talál olyan 
részletet, amitől elkezd rezonál-
ni valamelyik része az életének 
vagy a lelkének valamelyik ré-
sze, és akkor bízom benne, hogy 
az megérinti – mondta el Mé-
hes László rendező.

Az előadás díszletét Juraj 
Gráfel tervezte, a jelmezek 
Gadus Erika munkáját dicsé-
rik, zenei vezetőként Gebora 
György működött közre a 
komáromi Padlás létrehozá-
sában.

pd

A padlás – a Jókai Színház új bemutatója

A Jókai Mór Alapiskola énekkarai 
megtartották hagyományos 
adventi hangversenyüket

JÓKÍVÁNSÁG, KÖSZÖNET
A köszönet és hála szavaival kívánunk bé-

kés, boldog karácsonyi ünnepeket, valamint 
szeretetteljes, sikerekben gazdag új esztendőt 
a HÍD Polgári Párt tagjainak, híveinek, támo-
gatóinak és minden jóakaratú polgárnak.

Tisztelettel és szeretettel: 
Héder Ágnes, a HÍD párt Komáromi Klubjának elnöke
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Apróhirdetés
l NYUGDÍJAS PEDAGÓ-
GUS KORREPETÁL SZLOVÁK 
NYELVBŐL, alapiskolások és kö-
zépiskolások részére. 035/7702 069.
l Digitális kaputelefonok és proxi 
beléptetők szerelése! 0903/289 663.
l Pedikűr címre is (önnél otthon). 
Tel.: 0908/761 373.
l Eladó 1,5 köbös kukorica vas-
góré és zöld ládák. 0915/105 658.
l Eladó Komáromban Teravari 

rotovátor. A motor teljes felújítás 
után, komplett felszereléssel együtt. 
Az ára: 999 Euró. 0918/173-339.
l Eladó 4 -áros telek 300 m a Du-
nától, állondóan lakott, csendes és 
biztonságos környezetben (7 000 
Eur). Tel.: 0915/343 149.
l	REKOM & EvyTom– lakások 
teljeskőrű felújítása. Tel.: 0905/450 
570, 0948/622 051.
l Villanyszerelő. 0908/415 657.

Újszülöttek
Vörös Márton, Búcs; Siegl Melánia, Izsa; Sárközi Eduard, Szentpéter; 

Lakatošová Leila, Ógyalla; Tilicsek Lara, Komárom; Szalai Eszter, Komá-
rom; Gajdáč Tobias, Komárom; Baďurová Vanesa, Ekel; Péter Kevin, Komá-
rom; Kapustová Nela, Kolta; Mezei Benjámin, Dunaradvány; Prágay Amina 
Emma, Komárom; Zsitvová Viktória, Hetény; Mészáros István, Nagykeszi; 
Nagy Alex, Komárom; Šuch Zsanna, Komárom; Lévai Zétény Gábor, Ko-
márom; Molnár Benjamín, Ifjúságfalva; Maluniaková Svetlana, Érsekújvár; 
Hronec Pavol, Komárom; Bencová Linda, Komárom; Kocsis Denis, Andó; 
Rajtárová Viktória, Gúta; Gogolová Natália, Érsekújvár; Varga Ádám Mar-
cell, Csicsó; Mihályová Mira Edina, Lela; Szabó Viktória, Gúta; Konček Leo, 
Érsekújvár; Marton Bryan, Tany; Bence Natali, Marcelháza; Csáky Dóra, 
Mad; Rafaelová Janna Aurélia, Bálvány; Csemák Dávid, Gúta; Zemaničová 
Natália, Szelőce; Szabó Ármin, Hetény

Elhunytak
A 84 éves Balogh Imre, Gúta; a 83 éves Gőgh Vincent, Komárom; a 86 

éves Barus Zoltán, Nagykeszi; a 85 éves Kiss György, Ekel; a 77 éves Balogh 
Antal, Kabátfalu; a 77 éves Keszanová Irena, Imely; a 61 éves Molnár Júlia, 
Komárom; a 85 éves Hégely Ferenc, Komárom; a 60 éves Tršťanský Vladislav, 
Komárom; a 69 éves Vígh Béla, Csallóközaranyos; a 82 éves Wagner Márta, 
Komárom; a 84 éves Balogh Imre, Gúta; a 94 éves Kelemen Ondrej, Gúta; 
az 53 éves Zeleňanská Iveta, Komárom; a 79 éves Mujzer Teréz, Kava; a 81 
éves Molnár Jenő, Csicsó; az 59 éves Tárnok Imre mérnök, Kisizsa; a 88 éves 
Domján Margit, Komárom; a 88 éves Tóth Jolán, Komárom; a 69 éves Nagy 
Júlia, Naszvad; a 61 éves Kučera František, Komárom; a 67 éves Feketeová 
Eva, Komárom; a 62 éves Doleža František, Komárom; az 51 éves Fedáková 
Angelika, Komárom   

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékeztünk december 14-én, 
halálának első évfordulóján a drága férjre, 
édesapára, nagypapára és dédnagypapára

ENGEL Zoltánra
Komárom

Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá ezen a szomorú 
évfordulón.

Felesége és fiai családjukkal

MEGEMLÉKEZÉS
„Csak az hal meg, akit elfelednek,
örökké él az, akit szeretnek.“

Fájó szívvel és soha el nem múló szere-
tettel emlékezünk halálának 4. évfordulóján 
a szeretett fiunkra, édesapára és testvérre

HOLDERIK Gáborra.
Akik ismerték és szerették emlékezzenek rá velünk együtt 
ezen a szomorú évfordulón.

Szülei, kisfia, testvére és az egész rokonság  

Egy elszomorító, s egyben 
elgondolkodtató tapasztalato-
mat szeretném megosztani a 
kedves olvasókkal, okulásként. 
Nemrégiben egy vállalattal 
készítettettem egy fedőlapot 
elhunyt feleségem sírjára. Ké-
résem az volt, értesítsenek 
engem, ha a (nem komáromi 
székhelyű) cég meghozza a 
fedőlapot. Így is történt, ám 
mivel a fedőlap méretei nem 
voltak megfelelőek, a munká-
sok úgy döntöttek, visszaviszik 
azt, és egy másikat hoznak he-
lyette.

Másnap ismét eljöttek, 
ám kiderült, a fedőlap és ke-
retének méretei még kisebbek 
voltak. Harmadszor is eljöttek 
hát, egy újat hozva magukkal: 
aznap éppen felhőszakadás 
volt, engem pedig nem érte-
sítettek jövetelükről. Másnap 
kimentem a temetőbe, s akkor 
repedéseket vettem észre a fel-

állított fedőlapon és az oldalsó 
lapokon is. Mindezt telefonon 
is elmondtam nekik, kijöttek, 
saját szemükkel is láthatták. 
Közöltem velük, hogy mind-
addig, amíg nem hoznak egy 
másik, megfelelő fedőlapot, 
nem fizetek munkájukért.

Jártam a cég székhelyén is, 
hogy mindezt személyesen is 
elmondjam a vezetőknek, de 
sajnos nem sikerült kapcso-
latba lépnem velük. A repedés 
pedig csak egyre nagyobb lett. 
Levélben is jelentkeztem, de 
semminemű válasz nem ér-
kezett. Idővel aztán bírósági 
perrel fenyegetőztek, ha nem 
fizetek, így végül megtettem, 
ám úgy döntöttem, megírom 
tapasztalataimat, hátha leg-
alább mások okulnak belőle.

Szégyen, hogy a gyatra 
munkáért is elkérik a pénzt, az 
ember pedig szinte védtelen.

Gyurcsis Zoltán

December első napján 
két kiváló  magyar sportem-
ber látogatott Komáromba: 
Wichmann Tamás sokszo-
ros világ- és Európa-bajnok, 
olimpiai ezüst és bronzér-
mes, harminchétszeres ma-
gyar  bajnok kenus, valamint 
Kammerer Zoltán három-
szoros olimpiai-, világ-, és 
hétszeres Európa-bajnok ka-
jakos.

Meghívójuk a Kárpátia 
Sport polgári társulás elnö-
ke, Pallag György volt, aki élt 
a ritka alkalommal, s az idén 
hetven- (Wichman Tamás), 
illetve negyven- (Kammerer 
Zoltán) esztendős világnagy-
ságokat a közönség szeme lát-
tára köszöntötte fel.

A vendégek - mindketten 
őszinte és jó humorú egyé-
niségek - köszönetképpen 
élményeket elevenítettek fel 
sportpályafutásuk évtizedeken 

át tartó történetéből. Hogy 
egészen pontosak legyünk: 
Kammerer Zoltán negyven 
évvel a vállán sem vonult még 
vissza, sőt: a tokioi olimpiára 
készül!

A közönség láthatott a 
vendégekről készült néhány 
régebbi filmfelvételt is, és nagy 
érdeklődéssel követte a pálya-
futásuk egyes állomásait fel-
elevenítő beszámolóikat.

Meggyőződhettünk róla, 
hogy a nagy győzelmek soha-
sem születnek meg véletlenül: 
sok-sok edzés, versenytapasz-
talat, a sikerbe vetett hit, oly-
kor szerencse is szükségeltetik 
hozzá. Az évtizedeken át tartó 
sportolás nem csak a testet 
formálja, hanem a lelket is. 
Valószínűleg ennek (is) kö-
szönhető, hogy két bölcs, ki-
egyensúlyozott férfit zárhatott 
szívébe a hallgatóság.

batta

Világbajnokok jártak városunkban

A Fogyatékosságal Élő 
Emberek Segítésére Létrejött 
Társulás tagjai, a gyermekek 
és felnőttek szociális ottho-
nának kliensei, valamint az 
intézmény dolgozói őszinte 
hálájukat fejezik ki Stubendek 
László úrnak, városunk le-
köszönt polgármesterének, 
alpolgármestereinek és a kép-
viselőtestület tagjainak elköte-
lezettségükért, bizalmukért és 
segítőkészségükért a súlyos fo-
gyatékkal élő emberek irányá-
ban egész választási ciklusuk 
folyamán. Polgári társaságunk 
problémáihoz való pozitív  
hozzáállásukkal elősegítették 
a mássággal élő emberek és 
azok családjának jobb életfel-
tételeit. Mégegyszer köszönjük 
és kívánunk sok személyes és 
munkahelyi sikert.

A  Fogyatékosságal Élő 
Emberek Segítésére Létrejött 
Társulás köszöni a Regioná-
lis Felvilágosító Központnak 
évente beadott pályázatát az 
együttműködésre. „A kultúra 
hete“ pályázat megvalósítása 
Szlovákia Munkaügyi és Szo-
ciális Minisztériumának anya-
gi támogatásával, a „Kreatívan 
akadályok nélkül” pályázat 
pedig a Komáromi Városi Hi-
vatal  támogatásával valósult 
meg. A pályázatok aktivitást 
és érdeklődési tevékenységet 
jelentettek az egész 2018-as év 
folyamán.

Az együttműködés ün-
nepélyes befejezése a Matica 
Slovenská székházában való-
sult meg november 9-én. A 
program sikeres kivitelezésé-
ért köszönetünket fejezzük ki  
a szakmai segítségért Hodek 
Andreának, PaeDr. Dobay 

Beátának és PaeDr. Svitek 
Györgynek, akik klienseinkkel 
dolgoztak és ezáltal mindnyá-
junk részére gyönyörű kultu-
rális élményt nyújtottak.

Külön hála és tisztelet 
Keszegh Béla polgármester 
úrnak, Ruman Patrik úrnak, 
a KOMVAK vezérigazgatójá-
nak, akik a kultúrprogramon 
való személyes jelenlétükkel is 
bizonyították mély érdeklődé-
süket a súlyos fogyatékkal élő 
emberek iránt. Jelenlétükkel 
kinyilvánították megértésüket 
és hajlandóságukat megismer-
ni a fogyatékkal rendelkezők 
életének árnyoldalait, segítő 
szándékukat a nehézségek 
áthidalására, melyekkel intéz-
ményünk klienseinek élni kell. 
Köszönet és tisztelet minden-
kinek, aki a kultúrprogramon 
való részvételével érdeklődést 
nyilvánított a sérült emberek 
iránt, értékelte igyekezetüket, 
mellyel harcolnak sorsuk ne-
héz helyzetében.

A  Társulás köszöni és ez-
úton is gratulál a választási 
eredményhez a sikert elérő 
jövendő képviselőknek és 
Keszegh Béla polgármester 
úrnak. Városunk képviselői-
nek csodálatunkat és hálán-
kat fejezzük ki, amiért már 
megválasztásuk első napjaitól 
érdeklődnek a szociális szol-
gáltatások és intézményünk 
kliensei iránt és felajánlott se-
gítségükért.

Tisztelt Polgármester Úr, 
Városi Képviselők! Kívánunk 
Önöknek nemes munkájuk-
hoz sok jó döntéshozatalt vá-
rosunk összes polgárának ér-
dekében.

Köszönet a támogatóknak

A TéKa (Szlovákiai Ma-
gyar Fiatalok Tudományos és 
Kulturális Társulása) az első 
bécsi döntés 80. évforduló-
ja alkalmából Komáromban 
szervezte meg ötödik nemzet-
közi történész konferenciáját 
Határrevízió, nagyhatalmi ér-
dekérvényesítés, felszabadulás 
–Az első bécsi döntés történe-
te és emlékezete címmel.

A november 28-án meg-
valósult rendezvényen a szak-
mailag elismert történészek – 
Romsics Ignác, Szarka László, 
Zeidler Miklós és Filep Tamás 
Gusztáv – mellett fiatal kuta-
tók és doktoranduszok is részt 
vettek. A konferencia számára 
a Megyeháza biztosított hely-
színt, ahol annak idején a ha-
tárrevíziót megelőző komáro-
mi tárgyalások zajlottak.

Az előadások témái az 
1938-as évi változásokat, a 
területi visszacsatolás körül-
ményeit, azok magyarországi, 
szlovákiai és nemzetközi vissz-
hangját is érintették. A rendez-
vényen emellett Magyarország 
revíziós elképzeléseiről és a 
visszacsatolást követő szoci-
ális, valamint kulturális kö-
vetkezményekről is szó esett, 

mind a magyarországi, mind 
a csehszlovákiai magyar értel-
miség köreiben.

– Nem véletlenül szervez-
tük idén második alkalommal 
is Komáromban a konferenci-
ánkat. Májusban az 1918-20-
as változásoké volt a főszerep, 
most pedig az1938-as vissza-
csatolás volt a téma. 1919-ben, 
miután a város kettészakadt, 
annak északi része csehszlo-
vák határvárossá, egyúttal a 
felvidéki magyarság kulturá-
lis központjává változott. Az 
1938. november 2-i első bécsi 
döntés értelmében a magyar 
többségű város visszakerülhe-
tett Magyarországhoz, amelyet 
a komáromi lakosság nagyrésze 
kitörő örömmel fogadott. Ezek 
a történelmi események mind 
a mai napig befolyásolják vá-
rosunk életét. Ezért is fontos, 
hogy újra emlékezzünk rájuk, s 
a magyarországi és a szlovákiai 
történetírás által újraértelmez-
zük azokat – mondta el Bajcsi 
Ildikó, a társulás elnöke.

A rendezvény megvalósu-
lását az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma mellett Komá-
rom városa is támogatta. 

téka

Történész konferenciát szerveztek 
az első bécsi döntés 
80. évfordulója alkalmából

Köszönjük!
Mi, a VII-es lakótelep kutyatulajdonosai köszönetünket 

fejezzük ki a város vezetőségének és a képviselő-testületnek 
a fantasztikus kutyafuttatóért, amely nagyban megkönnyíti 
a gazdik életét, hiszen kielégíti a kutyusok mozgásigényét, 
a póráz ráncigálása nélkül. S ezzel természetesen a gazdik 
mozgáslehetősége is biztosítva van, biztonságosan mozog-
hatnak kedvencükkel a kifutóban, megelőzve a mozgáshiány 
okozta civilizációs betegségeket, mint például az elhízás, szív- 
és érrendszeri betegségek, diabetétes, stb. Aki pedig pihenni 
szeretne, míg kedvence futkos, az kényelmesen pihenhet a 
kihelyezett padon.

Mi, gazdik, megígérjük, hogy megőrizzük az ott lakók 
nyugalmát. S arra kérjük a kedves szülőket, világosítsák fel 
gyermekeiket, hogy ne rongálják meg ezt a célszerű épít-
ményt. Előre is köszönjük. És egyben köszönetet mondunk 
annak az ifjú hölgynek és úrnak, akik a fogcsikorgató hideg-
ben fiatal facsemetéket ültettek a Szent János utcában, me-
lyekből tavaszra bokorkerítés lesz, illetve a tömbház mögé 
ültetett fákért is. Szebbé tették ezzel környezetünket. 

Hegedüs Hajnalka
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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

Zavítajte do reštaurácie hotela Panoráma,
ktorá je prispôsobená na celoročné organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, svadieb, 

rodinných osláv, pracovných stretnutí a pod. Prijímame objednávky aj na studené misy.
Hotelový bar s celodennou obsluhou ponúka široký sortiment alkoholických a nealkoholických nápojov. 

V letných mesiacoch si určite vychutnáte posedenie na hotelovej terase.

Ponúkame denne aj menu 
vo forme švédskych stolov 

a samozrejme vám ponúkame 
chutné jedlá 

aj počas víkendu

otvorená je denne: 8.00 – 20.00

Osztályozzuk a hulladékot!
Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja, hogy a háztartási 
hulladék összetevőinek (papír, műanyag palackok, üveg, kerti 
hulladék) szelektív gyűjtése a családi házas övezetekben a kö-
vetkező időpontokban folytatódik:

2018 december 31. – 2019. január 4. között 
(papír, műanyag palackok, üveg, kerti hulladék)

2019 január 28. – február 1. között 
(papír, műanyag palackok, üveg, kerti hulladék)

2019 február 25. – március 1. között 
(papír, műanyag palackok, üveg, kerti hulladék)

2019 március 11. – március 15. között 
(FIGYELEM! Csak a kerti hulladékot rakja ki!)

2019 március 25. – március 29. között 
(papír, műanyag palackok, üveg, kerti hulladék)

2019 április 8. – április 12. között 
(FIGYELEM! Csak a kerti hulladékot rakja ki!)

A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a megadott idő-
szakokban a hét azon megszokott napján tegyék ki házuk elé, 
amelyik napon a hulladékszállító járművek az Önök utcájából 
elszállítják a hulladékot. A gyűjtőedények tartalmát ill. az osztá-
lyozott hulladékkal telt zsákokat a Clean City Kft. más-más jár-
művei szállítják el. A zsákokat a megadott időpontoktól eltérő 
időpontokban közterületre kihelyezni tilos!
Fontos tudnivalók: Háztartásonként maximum 4 + 1 zsák igé-
nyelhető havonta (a kihelyezett zsákok mennyiségétől függő-
en). Komárom Város 2016/9-es számú általános érvényű rende-
lete alapján a kerti hulladékot elsődlegesen komposztálni kell a 
kerti hulladék keletkezésének helyszinén! A komposztált kerti 
hulladék kiválóan alkalmas a pázsit és a kert talajminőségének 
javítására. A háztartási hulladék szelektált összetevői térítés-
mentesen leadhatók a Harcsási úton üzemelő gyűjtőudvarban.

A gyűjtőudvar nyitvatartása a téli időszakban
A városi hivatal illetékes osztálya értesíti a polgárokat, 

hogy a Harcsási úton üzemelő gyűjtőudvar a téli időszak-
ban keddtől péntekig 9-től 17 óráig, szombaton 8-tól 12 
óráig tart nyitva. Hétfőn és vasárnap az udvar zárva tart.

Hulladékelszállítás 
az ünnepek alatt

A városi hivatal illetékes osztálya ér-
tesíti a polgárokat a hulladékelszál-
lítás 2018 december 24. (szenteste) a 
megszokott módon, 2018 december 
25. (1. ünnep) a megszokott módon és 
2018 december 26. (2. ünnep) a meg-
szokott módon történik. 2019 január 
1-jén (kedd) az elszállítás egy nappal 
később, 2019 január 2-án (szerda) tör-
ténik meg a keddi ütemterv szerint.
A háztartási hulladék egyes 
öszetevőinek (papír, műanyag palac-
kok, üveg, zöldhulladék) szelektív 
gyűjtése a családi házas övezetekben, 
ahol általában keddi napon történik 
a gyűjtés, szintén 2019. január 2-án 
(szerda) történik meg az elszállítás.

December 21-én avatják fel 
Alapy Gáspár szobrát

„Én esküt tettem rá, 
hogy minden polgár ügyét egyformán szolgálom.” 

Alapy Gáspár polgármester

Észak- és Dél- Komárom Városa,
valamint a PALATINUS Polgári Társulás

tisztelettel értesíti, 
hogy 2018. december 21-én 14.00 órai kezdettel 

ünnepélyesen leleplezi
Janzer Frigyes, Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását, 

az Európa Szoborpark 21. alkotását
Alapy Gáspár, 

Komárom város egykori polgármesterének szobrát
Észak-Komáromban az Európa-udvarban.

Rendezvényünkre nagy szeretettel várjuk.

Pénteken gyújtják meg 
a negyedik gyertyát a Klapka téren

Három héten át tartott a Mi Karácsonyunk adventi 
műsorfolyam városunkban. A rendezvénysorozat zá-
rónapját a hagyományoktól eltérően a Villa Camarum 
Polgári Társulás és a társszervezők december 21-én, 
azaz pénteken tartják, hogy advent utolsó vasárnapján, 
december 23-án, már mindenki az otthonában tudjon 
készülődni a legszentebb ünnepre. A szabadtéri igehir-
detés a katolikus, a református, a baptista és az evan-
gélikus gyülekezet plébánosa/lelkésze/prédikátora 
tolmácsolásában pénteken délután fél ötkor kezdődik 
és ezt követően kerül sor az ádventi koszorú negyedik 
gyertyájának meggyújtására is a Klapka téren.

NÉMET ÉS ANGOL 
NYELVTANFOLYAMOK 

EGYÉNILEG ÉS KIS CSOPORTOKNAK /MAX. 3 FŐIG/

Jelentkezés és további info: 
info@elsjazyk.sk, 0908 089 370 

RÉV
Magyar Kultúra Háza

Tiszti pavilon
December 22.

Corelosa koncert! 
Vendég: 

Túlontool, Seaside Suicide
Három zenekar, 

Három stílus, 
Egy helyszín!

December 29.

Palatkai bál
Magyarpalatkai banda, Horsa 

Banda, Kalász Máté


