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Alapítva 1849-ben

Január elsején, pár perc-
cel 4 óra után született az első 
gyerek a komáromi kórház-

ban. A nemesócsai Ferenczi 
Áron súlya 3270 gramm, 
hosszúsága pedig 49 centi-

méter volt születésekor.
Az első komáromi jöve-

vényre még egy napot kellett 

várni, Adamek Liza január 
másodikán, 5 óra 33 perc-
kor jött világra. A kislányt és 
anyukáját, Anitát a kórházban 
látogatták meg a város vezetői. 
Keszegh Béla polgármester és 
Varga Tamás alpolgármester 
virágcsokorral köszöntötte 
a boldog édesanyát, és mint 
minden évben, az első komá-
romi 500 eurós utalványt is 
kapott a várostól. A kis Lizát 
hároméves bátyja, Áron és 
apukája, Dániel várja haza.

A komáromi kórház szülé-
szeti osztálya nagyon népszerű 
a széles régióban, más járások-
ból is jönnek ide szülni. 2018-
ban 891 szülést vezettek le.
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Liza az első komáromi baba
December végén került 

sor az új komáromi képvise-
lő-testület első rendes ülésé-
re, melynek lényeges pontja 
volt a városi szakbizottság-
ok tagjainak megválasztása. 
A 8+1 tagú, képviselők és 
szakértők alkotta tanácsadó 
testület feladata, hogy meg-
tárgyalják a javaslatokat, 
szakmai véleményeket, mó-
dosításokat fűzve hozzá. 

Komáromban összesen 
hét rendszeresen ülésező 
szakbizottság működik majd 
ebben a ciklusban is, de lét-
rejön a digitalizációért és 
transzparenciáért felelős bi-
zottság, mely tematikus ülése-
ket tart. Komáromban így néz 
majd ki a városi szakbizottság-
ok összetétele az elkövetkező 
négy évben: 

Pénzügyi bizottság – el-
nök: Ruman Patrik, tagok: 
Molnár Marián, Knirs Imre, 
Obonya Alexander, Vargha 
Papp Katalin, Bordács Gábor, 
Csicsó Péter, Szabó Béla és 
Dubány Imre. 

Területtervezési, környe-
zetvédelmi és városfejlesz-
tési bizottság – elnök: Bujna 
Zoltán, tagok: Bende István, 
Kološová Andrea, Józsa Lajos, 
Kollár Gábor, Lopata Miroslav, 
Czíria Attila, Fördős Zsolt és 
Takács Péter. 

Iskolaügyi és kulturális 
bizottság – elnök: Szénássy 
Tímea, tagok: Vetter János, 
Szabó Csilla, Laboda Róbert, 

Kopják Angelika, Héder Ágnes, 
Weszelovszky Gábor, Farkas 
Adrianna és Langschadlová 
Zuzana. 

Sport és ifjúsági bizottság 
– elnök: Kovács Dávid, tagok: 
Ipóth Szilárd, Horváth Attila, 
Marek Anton, Feszty Zsolt, 
Sebő Zsolt, Marcinkó Adri-
án, Mihalička Róbert és Tóth 
Ľudovít.

Közrendi és közlekedési 
bizottság – elnök: Ryšavý Bol-
dizsár, tagok: Tárnok Magda, 
Farkas Attila, Zilizi Richárd, 
Jakab István, Jágerská Alžbeta, 
Glič Konštantín, Drozd Milan 
és Juhász Péter. 

Szociális, egészségügyi és 
lakásügyi bizottság – elnök: 
Batta György, tagok: Keszegh 
Margit, Marek Anton, Polgár 
Hedvig, Lévai Silvia, Baštrnák 
Leila, Horecká Marta, Hajabács 
Mária és Riečičiar Martin. 

Idegenforgalmi és nem-
zetközi együttműködési bi-
zottság – elnök: Bauer Ildikó, 
tagok: Korpás Péter, Köles 
József, Pohlmüllner József, 
Kovács György, Vas Ferenc, 
Demin Viktor, Orosz Örs és 
Wurczell Zoltán. 

Digitalizációért és 
transzparenciáért felelős bi-
zottság – elnök: Kovács Dávid, 
tagok: Korpás Péter, Marcinkó 
Adrián, Wurczell Zoltán, 
Múcska József, Gyurícsek 
László, Kertai Krisztián, Fonód 
Tibor és Belucz András.

vh

Működik az őrsújfalui kultúrház új vizesblokkja
Karácsony előtt lett kész a kultúrház vizesblokkja, fűtött 

női és férfi toalettekkel. A komáromi városatyák szeptember 
közepén szavazták meg egy új mobil szociális helyiség meg-
vásárlását. A régi, használhatatlan szociális helyiséget az ÉS?! 
Színház tagjai bontották le, majd annak helyére egy cseh cég 
szállította az új egységet.

„Feltétlenül szeretném kiemelni, hogy előtte a KOMVaK 
vízmű szakemberei példás gyorsasággal végezték el a 
kanalizációval kapcsolatos munkálatokat. Igazi karácsonyi 
ajándékként, december huszadikára állt a mobil szociális he-
lyiség” – mondta el Várady Kornélia pedagógus, az őrsújfalui 
kultúrház ügyvivője.

A vizesblokkot 14 800 euróból állították fel, a kultúrház 
átfogó felújítása után máshol is elhelyezhető, konténeres 
mosdós-toalettet. A kultúrház a falu igazi közösségi tere, szá-
mos programnak ad helyet.   

December 25-én ismét sor 
került a már hagyományosnak 
mondható jegesvizes mártó-
zásra, melyet a komáromi Ext-
rém sportok klubja szervezett. 
A Ryšavý "Boldi" Boldizsár 
által vezetett szervezet közel 
20 jelentkezőnek biztosított 

lehetőséget arra, hogy a komá-
romi Vág-híd lábánál eltölt-
hessen 10-15 percet a 3 és fél 
fokos vízben. Az úszók között 
Keszegh Béla, Komárom és 
Gönczöl Gabriella, Ifjúságfalva 
polgármesterét is megtalálhat-
tuk.                          Foto: Jakó

Több városi fenntartású 
intézmény és szolgáltatás fej-
lesztését is pályázati támoga-
tásból szeretné finanszírozni 
a város. A képviselők jóvá-
hagyták, hogy a város meg-
tegye a sikeres pályázathoz 
szükséges előkészületeket, 
adott esetben az önrészhez 
szükséges pénzösszeget. 

A Ferencesek utcai óvoda 
bővítését célozza az egyik pá-
lyázat, melyből a tervek szerint 
200 ezer euróból újítanák fel az 
óvoda egyik épületrészét, hogy 
ott egy újabb osztályt alakítsa-
nak ki, mivel az óvodába rend-
szeres a túljelentkezés. 

Keszegh Béla polgármes-
ter elmondta, pár héten belül 
befejeződik a Víz utcai Tulipán 
óvoda felújítása, amely közel 
190 ezres magyar állami tá-
mogatásból újult meg. A benei 

óvodát január elsejétől átvette 
a református egyház, előrelát-
hatólag május folyamán köl-
töznek át a teljesen új épület-
be a Bauring városrészben. Itt 
bölcsőde is létesül. 

Polgármesterek is úsztak 
a Vág jéghideg vizében

Megválasztották 
a városi szakbizottságok tagjait

Több pályázat előkészítése zajlik

A város idén elsődlege-
sen a Jókai Mór Alapiskola és 
a Komensky utcai alapiskola 
épületeinek hőszigetelésére 
szándékozik pályázni, de az 
összes városi fenntartású is-
kola épületeinek hőszigetelés-
ét érintő tervdokumentációt 
frissíteni fogják, hogy a jövő-
ben mindegyik tanintézmény 
esetében késlekedés nélkül be 
lehessen nyújtani a vonatkozó 
pályázatokat. 

Támogatásból fejlesztenék 
az idősgondozást is. A város  
gondozói központot alakíta-
na ki az Ispotály utcai idősek 
otthona szomszédságában 
lévő lakásokban. A képviselők 
40 ezer eurót hagytak jóvá az 
elképzelés tervdokumentáció-
jának kidolgozására. A bead-
vány konkrét pályázati kiírásra 
is készül, amelyet április végé-
ig kell benyújtani. Ugyancsak 
pályázna a város új, hőszigetelt 

jármű vásárlására a gondozói 
szolgálat számára. Jelenleg egy 
11 éves személyautóval szál-
lítják ki az ebédeket mintegy 
36 ügyfélnek, miközben évről 
évre emelkedik a szolgáltatás 
iránt érdeklődők száma, ezért 
szükségessé vált egy új étel-
szállító gépkocsi beszerzése. 

További támogatási ké-
relem szerint Komárom 
legforgalmasabb részein 
ingyenes, vezeték nélküli 
internet-hozzáférési pontokat 
alakítanának ki. A lefedettség 
érintené belvárost – a Klapka 
teret, a Jókai utcát, a Nádor ut-
cát, a Tiszti pavilont, egészen az 
Öregvárig –, továbbá a Kassai 
utcai buszpályaudvar környé-
két is. Összesen 10 hotspotot 
– internet-hozzáférési pontot 
– telepítenének a városban. A 
fejlesztés összköltsége 15 ezer 
euró, siker esetén a 750 euróval 
járulnak hozzá a kiadásokhoz. 

A város idén elsődlegesen a Jókai Mór Alapiskola és a Komensky utcai alapiskola épüle-
teinek hőszigetelésére szándékozik pályázni
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Középiskolás diákok figyelmébe
A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara és a 

Selye János Egyetem GTK HÖK a 2018/2019-es akadémiai 
évben, immár hatodik alkalommal hirdeti meg Üzleti Terv 
Versenyét. A szervezők az idei évben is középiskolások rész-
vételére számítanak. A résztvevők elképzeléseit vállalkozók, 
menedzserek véleményezik majd. A jelentkezési határidő 
2019. január 20. Bővebb tájékoztatás a http://utv.ujs.sk we-
boldalon.

A Herbaland projekt a 
gyógynövénytermesztéssel 
foglalkozó egyéneknek kíván 
segíteni. Dél-Szlovákia lako-
sai számára a gyógynövény-
termesztés hasznos mellékes 
bevételi forrást jelenthet.

A Herbaland projekt célja 
a szlovák – magyar határmenti 
térségben élő, gyógynövény-
termesztéssel foglalkozó egyé-
nek, illetve vállalkozások se-
gítése, valamint a határtérség 
gyógynövényes piacának fel-
térképezése. A határon átnyú-
ló projekt keretén belül, mely 
az Európai Unió támogatásá-
val valósult meg, létrejött egy 
hasznos weboldal, egy olyan 
térkép, melyen feltüntették a 
gyógynövény lelőhelyeket, il-
letve információs centrumok 
is alakultak.

– Magyarországon na-
gyobb mértékben foglalkoznak 
a gyógynövényekkel, kialakul-
tak olyan központok, amelyek 
erre a területre specializálód-
tak, bemutatókat, exkurziókat 
szerveznek csoportoknak és 
egyéni látogatóknak egyaránt. 
Célunk az, hogy a gyógynö-
vénytermesztéssel egyre többen 
foglalkozzanak nálunk is, mert 
az igény határozottan megvan 
– tájékoztatott Fiala Andrea, a 

Komáromi Regionális Fejlesz-
tési Ügynökség igazgatónője.

Dél-Szlovákia lakosai szá-
mára a gyógynövénytermesz-
tés hasznos jövedelmi forrás 
lehet. Két információs pont 
alakult ki, ahol az érdeklődők, 
akik gyógynövényekkel sze-
retnének foglalkozni, hasznos 
információkat szerezhetnek. 
Az egyik ilyen Komáromban, 
a másik pedig Nagykaposon 
található a helyi Regionális 
Fejlesztési Ügynökségnél.

A projekt keretén belül 
feltérképezték a gyógynö-

vénypiacot a szlovák-magyar 
határmenti területen. Az ered-
mények hamarosan láthatóak 
lesznek a Herbaland webolda-
lán is. Az internetes oldal olyan 
magánszemélyeket, vállalko-
zásokat és nonprofit szerve-
zeteket hivatott segíteni, akik 
gyógynövényekkel foglalkoz-
nak, egyben a célja az is, hogy 
ezen ágazatban tevékenykedők 
jobban megismerjék egymást. 
A honlapon feltüntethetik az 
igényeiket, ajánlataikat - a ter-
mékekre vagy akár munkaerő-
re vonatkozóan, beszállítókat 

kereshetnek, vagy akár otthon 
végezhető munkát is tudnak 
kínálni. A honlapon képzési 
anyagokat is találni, melyet a 
projekt fő partnere a Nemzet-
stratégiai Kutatóintézet dolgo-
zott ki.

A projekt költségvetése 
352 ezer euro, mely az Interreg 
V-A Szlovákia – Magyaror-
szág Együttműködési Prog-
ram keretén belül az Európai 
Régiófejlesztési Alapból, a két 
ország állami költségvetéséből 
és a partnerek saját forrásaiból 
valósul meg.

A gyógynövénytermesztéssel foglalkozókat segítené a Herbaland projekt

A múlt év decemberé-
ben az Egészségkárosultak 
Világnapja és az Emberi Jo-
gok Világnapja alkalmából 
Pozsonyban hirdették ki az 
Önkormányzat és Szlovákia 
korlátok nélkül 2016-2018 
elnevezésű verseny eredmé-
nyeit. 

A Szlovákia Korlátok Nél-
kül projekt 1999-ben jött létre 
az Egészségkárosult Szerve-
zetek Országos Szövetsége, a 
GEMMA ´93 polgári társulás 
és Szlovákiai Városok Uniója 
kezdeményezésére. A tervezet 
célja, hogy aktivizálja a társa-
dalmat, de ezen belül is az ön-
kormányzatokat, hogy jobb és 
élhetőbb környezetet biztosít-
sanak az egészségkárosult pol-
gárok számára és elősegítsék a 
társadalomba való beilleszke-
désüket. Az önkormányzatok 

és a civil szervezetek képvise-
lőinek kérésére megszületett, 
és azóta is rendszeresen meg-
szervezik az Önkormányzat 
és Szlovákia korlátok nélkül 
versenyt. 

A versenyt felügyelő bizott-
ság 2018-ban a legmagasabb 
kitüntetést, Szlovákia korlátok 
nélkül plakettet Eperjes vá-
rosának, a pozsonyi Ružinov 
városrésznek,  Érsekújvár vá-
rosának, Komárom városának 
és Eperjes  megyének adomá-
nyozta. Városunk a Klapka la-
kótelepen az egészségkárosult 
gyermekek részére kialakított 
játszótérért kapta a kitünte-
tést, amelyet Milan Galanda, a 
Szlovákiai Városok Uniójának 
főtitkára nyújtott ád Keszegh 
Béla polgármesternek. A Selye 
utcán található játszótér tavaly 
októberben és novemberben 

Jeles elimerés a játszótér létrehozásáért

épült fel, melynek összköltsé-
ge 30 ezer euró volt. A város 
20 ezer euróval járult hozzá a 
költségekhez, a fennmaradó 
10 ezer eurót az Arriva tömeg-
közlekedési vállalat jótékony-

sági alapítványa biztosította. 
Az új játszótér olyan elemeket 
is tartalmaz, amelyet a testi 
fogyatékos gyermekek is hasz-
nálhatnak.
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Keszegh Béla alpolgármester a díj átvételekor

A 2018-es év zárásaként, 
december 30-án dupla A 

padlás előadással ünnepelt a 
színház. A hatalmas sikernek 

örvendő, telt házas előadások 
között különleges meglepe-
téssel készült a teátrum a je-
lenlevőknek.

Az épület előtt a színház 
dolgozói teával, forralt borral, 
és édességgel várták az előadás 
végén összegyűlt közönsé-
get. Tóth Tibor rövid beszé-
de után, az előadás szereplői 
énekeltek, majd „leleplezték” 
a Jókai Színház új logóját, és 

mindezt hatalmas, látványos 
tűzijátékkal koronázták meg. 
Az igazgató úr azt is elmond-
ta, hogy januártól megújul a 
színház honlapja, de a fő cél-
ja változatlan marad, a lehető 
legtöbb információt eljuttatni 
a nézőkhöz a színházról, az 
előadásokról, programokról, 
mindezt korszerű, modern, 
okostelefonról is könnyedén 
elérhető köntösben.

A Komáromi Jókai Színház megújult logóval zárta az óévet

A kiváló orgánummal 
megáldott színművész Mik-
száth Kálmán A két koldus-
diák című regényét mesélte 
hanghordozóra. A regény az 
1690-es évek táján játszódik 
a Rákóczi-szabadságharc 
idején és a történetben a 
mese és a történelmi valóság 
összefonódása jelenik meg 
izgalmasan, tanulságosan, 
szórakoztatóan.

A tapasztalt színművész, 
mindenki Matyi bácsija nem 
szeret tétlenkedni. És mivel a 
járás mostanság kicsit nehe-
zebben megy neki, talált ma-
gának olyan műfajt, amit egy 
helyben ülve is kiválóan tud 
művelni.

– Ez is egy műfaj, és egy-
re elterjedtebb, és mivel a két 
lábammal probléma van, és 
már nagyon hiányzott valami 
kis munkácska, elhatároztuk a 
feleségemmel, hogy most csiná-

lunk egy hangoskönyvet – me-
séli Dráfi Mátyás színművész.

Első hangoskönyvének 
anyagát Dráfi Mátyás úgy 
válaszotta ki, hogy kötődjön 
szülőföldjéhez és egy évfordu-
lóhoz is. A két koldusdiák tör-
ténete a Rákóczi-szabadság-
harc idején játszódik, és most 
lesz 315. évfordulója Rákóczi 
erdélyi fejedelemmé választá-
sának.

A mai világban, ahol az 
elektronika és a világháló 
uralkodik, egyre kevesebben 
olvasnak könyvet. A fiatalok 
már alig. A hangoskönyv egy 
áthidaló megoldás lehet ahhoz, 
hogy kiváló irodalmi alkotá-
sokat ismerjenek meg azok is, 
akik nem ütik fel a regényeket. 
Dráfi Mátyás hangján most 
egy Mikszáth regényt hallgat-
hatnak meg mindazok, akik 
úgy tartják, nem jut idejük az 
olvasásra.                            pad

Megjelent Dráfi Mátyás első hangoskönyve

Tanulj a legjobbaktól a legjobbak között!
Középiskolás diák vagy? Érdekelnek a gazdasági élet és a 

politika eseményei? Még nem tudod, a középiskola után hogyan 
tovább? Szeretnél egy nyitott, a világ történései iránt érdeklődő 
közösség tagja lenni? Akkor jelentkezz a a budapesti Mathias 
Corvinus Collegium e-learning alapú ingyenes társadalomtu-
dományi programjára. A program fővédnöke Prof. Dr. Romsics 
Ignác történészprofesszor. A februárban induló képzésekre a 
moodle.mcc.hu/jelentkezes weboldalon lehetséges.  

Felavatták Alapy Gáspár szobrát 

Városunk egykori polgár-
mesterének szobrát a múlt 
év végén avatták fel az Euró-
pa-udvar szoborparkjában. 
Az ünnepségen Keszegh Béla 
és Molnár Attila komáromi 
polgármesterek leplezték le 
Janzer Frigyes Munkácsy-dí-

jas szobrászművész alkotását.
A sikeres és nagy népsze-

rűségnek örvendő politikus 
városunk szülöttje, 1928-ban 
Dél-Komárom polgármestere, 
majd 1939 júliusától az újra-
egyesített város polgármestere 
lett. 1944 nyarán vonult nyug-
díjba.

Ő volt az egyetlen polgár-
mester, aki nyilvánosan is fel-
emelte szavát a zsidók deportá-
lása ellen, ezért a nyilasok 1944 
október 17-én letartóztaták. 
Dachauba hurcolták, ahol 65 
éves korában, 1945. február 
5-én mártírhalált halt. Emberi 
nagyságát és politikai hitvallá-
sát jól jellemzi szállóigévé vált 
mondata: Én esküt tettem rá, 
hogy minden polgár ügyét egy-
formán szolgálom.
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A VIII.N osztály. Felső sor (balról jobbra): Ambrus Zsuzsanna, Kolozsi Tímea, Gurbicz Esz-
ter, Kováč Mária, Gaál Bernadett, Urbánek Renáta, Őszi Fanny, Pintér Vanessa, Vlahy Anita – osz-
tályfőnök, Uzsák Dóra, Nagy Natália, Hegyi Althea, Krkoška Enikő, Gőgh Barbara Tímea, Tóth 
Krisztina, Szeder Enikő. Alsó sor: Bukor Benedek, Leszkó Dárius, Kovács Csaba Denis, Pivoda 
Zoltán. A képről hiányzik: Lőrincz Zsolt.

A IV.D osztály. Felső sor (balról jobbra) Horváth Monika, Fazekas Anna Margaréta, Besse 
Zsóka, Mácsik Simona, Bruszi Tamara, Kele Fanni, Fazekas Réka Gabriella, Szabó Nikolett, 
Szalai Viktória, Szalay Krisztina, Kemény Dóra, Tóth Viktória, Kosárová Réka, Farkasová Karola, 
Tamášová Henrieta, Bukaiová Brigitta, Kálnay Krisztina, Kálnay Tünde. Alsó sor: Mokos Márton 
Örs, Karácsony Márk, Farnbauer Krisztián, Bastrnák Ákos (III.C), Czibulka Eszter, RNDr. Habán 
László – osztályfőnök, Nagy Csomor István, Csóka Dávid, Csontos István. A képről hiányzik: 
Beke Cintia, Szolik Barnabás, Izsák Olivér.

A IV.C osztály. Felső sor (balról jobbra) Morvai Orsolya, Szuri Márta, Tóth Veronika, Zsemlye 
Zsófia, Zámbó Kitti, Fekete Réka, Lukács Olívia, Spátay Adriana – osztályfőnök, Szabó Tihamér, 
Pluhár Katalin, Bukovszky Orsolya, Czibor Kinga, Szenczi Csilla, Vidovenec Claudia, Tóth Krisz-
tina, Tóth Erika, Czirfusz Viktória, Tóth Zsófia, Bagócsi Lilla. Alsó sor: Vida Gergely, Csík Margit 
Csilla, Szelecky Ádám és Jókai Máté Tibor.

A IV.B osztály. Felső sor (balról jobbra) Fiala Andrea – osztályfőnök, Varga Viktória, Gőcze 
Andrea, Nagy Veronika, Hanko Barbara, Szalai Alexandra, Kurcz Vanessa, Szolík Réka, Petrik 
Orsolya, Kuszala Klára, Sándor Edina, Flaska Réka, Pongrácz Emma, Csicsó Ildikó, Vlahy Rebeka, 
Szántó Lili, Malík Veronika, Roszinszki Dóra, Bedecs Fanni, Hypský Viktória, Horján Adrienn, 
Talian Dominika. Alsó sor: Záborský János, Mocskos Mihály, Sörös Erik, Markuss Roman, Takács 
Viktor Tamás. A képről hiányzik: Szántó Mátyás, Varga Vivien.

A IV.A osztály. Felső sor (balról jobbra) Markó Anna Erzsébet, Klučka Vivien, Farkas Noémi, 
Romada Diana, Csizmadia Virág, Horváth Katalin – osztályfőnök, Horváth Viktória, Kiss Csilla, 
Menyhárt Sára, Finta Viktória, Gažík Viktória. Alsó sor: Sukola Gergely, Fekete Ádám, Méhes 
Zoltán, Mézes Péter, Milány Levente, Hallman Gergely, Jankulár Tamás, Szalay Tibor, Pinke Jakab 
Zoltán, Koczkás Dávid, Dombi Gergely, Jóba Árpád és Molnár Mátyás.

Száz évvel ezelőtt, az 1918/19-es tanévben 
– a bencés időkben – 15 rendes és 6 magán-
tanuló készült az érettségi vizsgákra, az idei 
tanévben 121 diákunk, akik Szlovákia 4 me-
gye 8 járásának 44 települését, városát képvi-
selik; készül a nagy megmérettetésre.

Idén az iskolának 569 diákja van. 100 év-
vel ezelőtt, 1918 szeptemberében 426 diákja 
volt az akkori iskolának, amely 1919 júniusá-
ra 302 főre csökkent. Miért ez az óriási – 30 
%-os – csökkenés? 100 évvel ezelőtt, 1918. 
november 11-én írják alá az akkori hatalmak 
az 1. világháborút (akkor még a „nagyhábo-
rút”) lezáró fegyverszünetet – egyezményt –, 
ezzel de facto megszűnik az Osztrák-Magyar 
Monarchia. Az utóbbi hetekben láthattuk, 
hogy az akkori győztes hatalmak, nemzetek 
– a franciák, csehek, szlovákok, románok, len-
gyelek, szerbek – ünneplik győzelmüket, elért 
sikereiket. Nekünk magyaroknak nincs mit 
és nincs miért ünnepelnünk. 100 évvel ezelőtt 
nem kérdezték az akkori bencés gimnázium 
tanári karát, az akkori bencés diákokat, szü-
lőket, hogy mit szeretnének, hol, melyik or-
szágban szeretnének élni, tanítani és tanulni. 
100 évvel ezelőtt Komárom lakosságának 95 
%-a volt magyar, színmagyar területek ke-
rültek Csehszlovákiához, Románához s még 
sorolhatnám.

Tehát nincs mit és miért ünnepelnünk, de 
az éremnek van egy másik oldala is. Sajnos, 
el kell fogadnunk, hogy így alakult a sorsunk, 
és így kell boldogulnunk, ezen nem tudunk 
változtatni. Ahogy Böjte Csaba atya megfo-
galmazta: „Nem lehet folyamatosan félrevert 
harangok zajában élni, ezért nyugtassuk meg 
magunkat, s arra összpontosítsuk erőinket, 
ami a feladatunk.” Kedves Negyedikesek és 
Oktávósok, ne a múlton búslakodjunk, a jö-
vőt építsük, de a múltból tanuljunk!

Kedves Fiatalok! Izgalmas 50, 60, 70, 80 
év vár rátok. Valószínűleg 70 évesen mentek 
majd nyugdíjba, és a munkaerőpiacon már 
nemcsak egymással, kortársaitokkal, hanem 
robotokkal is versenyezni fogtok, ahogy Dar-
win megfogalmazta: „Nem a legerősebb ma-
rad életben, nem is a legokosabb, hanem az, 
aki a legfogékonyabb a változásokra. Az el-
következő évek, évtizedek a nagy változások 
évei és évtizedei lesznek. Kedves Diákok, nek-
tek kell majd megvédeni Európát az illegális 

bevándorlástól és ragaszkodnotok kell Euró-
pa hagyományos értékeihez: a zsidó-keresz-
tény gyökerekhez, a görög filozófiából fakadó 
gondolkodásmódhoz, a római jogra épülő 
igazságszolgáltatáshoz, az állam és az egyház 
szétválasztásához, a női és férfi egyenjogú-
sághoz, a francia forradalomban megfogal-
mazott „szabadság, egyenlőség, testvériség” 
eszményéhez, a vallásszabadsághoz.

Kedves Diákok, ahogy Böjte Csaba 
megfogalmazta: „Jókedvvel, örömmel, gyer-
mekekkel töltsük meg a Kárpát-medencét, 
mert az ország mindig azé lesz, aki élettel, 
gyermekkel tölti meg. Ha nem lesz gyermek, 
a légüres teret a máshonnan jövő emberek 
töltik be. A demográfiai kérdés az egyik leg-
fontosabb a Kárpát-medencében. Ha ezt nem 
tudja népünk megoldani, legördül számunk-
ra a függöny.”

Tisztelt szülők, kollégák, kedves diákok! 
Köszönöm, hogy ma ünnepelhetünk. Egy kö-
zépiskola életében a szalagavató, a szalagtűzés 
napja, az egyik legfontosabb nap – a legszebb 
ünnepi pillanat. kedves diákok, viseljétek 
majd büszkén a feltűzött zöld szalagot, amely 
a felnőtté válást szimbolizálja.

Köszönet a kedves szülőknek az elmúlt 3 
és fél, illetve 7 és fél évben nyújtott segítsé-
gért, és köszönet a mai nap – a szalagavató 
bál – megszervezéséért, amelyen közel 580 
vendég vesz részt. Ez a szlovákiai magyarság 
egyik legnagyobb bálja.

Köszönöm a tanári karnak, hogy sikerült 
átadnia az elmúlt évtizedekben felgyülemlett 
magas szintű szellemi tudást, és hogy egész-
séges magyar öntudatra és a másság tisztele-
tére nevelt. Köszönöm az osztályfőnököknek: 
Horváth Katalinnak (IV.A), Fiala Andreának 
(IV.B), Spátay Adrianának (IV.C), dr. Habán 
Lászlónak (IV.D és Vlahy Anitának (VIII.N) 
az elvégzett munkát, az odafigyelést.

Kedves Diákok! Jó egészséget, szerencsét, 
kitartást, 10 év múlva sok kisbabát, hitet, si-
keres érettségi vizsgákat és felvételit kívánok. 
Útravalóként, jókívánságként Ady Endre Adja 
az Isten című versének első versszakával feje-
zem be köszöntőmet: „Adja meg az Isten, mit 
adni nem szokott, száz bús vasárnap helyett 
sok, víg hétköznapot, adja meg az Isten.”

Andruskó Imre igazgató
(Szerkesztett, rövidített változat)

Köszönöm, hogy ma ünnepelhetünk

A Selye János Gimnázium igazgatósága 2019. február 19-én (kedden) 
nyílt napot rendez az érdeklődők, az ide jelentkezni szándékozó ötödi-
kes diákok számára a gimnázium épületében. A délelőtt nyolc és tíz óra 
között, illetve délután 16 és 18 óra között program keretében bemutat-
juk intézményünket, az itt folyó oktatás formáit és lehetőségeit. A nyílt 
napra szeretettel várunk minden érdeklődőt.
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Hol és kinek drukkoljunk?

Apróhirdetés

Újszülöttek
Ferenczi Áron, Nemesócsa; Farkašová Leila, Szentpéter; Adameková 

Liza, Komárom; Paluk Emily, Komárom; Ivancsó Olivér, Surány; Ger-
gely Fűri, Gúta; Jakab Máté, Komárom; Krajčír Peter, Érsekújvár; 
Bohošová Lala, Bátorkeszi; Szabó Kristofer, Naszvad; Farkašová Soraya, 
Köbölkút; Hlavičková Lea, Érsekújvár; Mercegová Rebeka és Kitti, 
Komárom; Száraz Mathias, Nagykér; Saskia Slávka, Gellér; Stojanov 
Dominik, Komárom; Komlóši Matilda Auróra, Érsekújvár; Kontáš Csa-
ba, Komárom; Róth Liana, Búcs; Roštášová Ejsan, Gúta; Bilkó Anna, 
Szentpéter; Krekács Levente, Vágfüzes; Stojková Melánia, Bajcs; Bödök 
Zselyke, Ekecs; Szikonya Zalán, Marcelháza; Košík Daniel, Perbete; 
Markovič Peter, Komárom; Dékány Hana, Komárom

Elhunytak
A 71 éves Pócs Vilmos, Szentpéter; a 70 éves Kiss Dezső, Búcs; a 

65 éves Buková Eva, Komárom; a 81 éves Nagy Margit, Hetény; a 90 
éves Steiner Margita, Komárom; a 87 éves Zajos Gyula, Hetény; a 63 
éves Sulovská Helena, Komárom; a 80 éves Konečný Ján, Komárom; 
a 89 éves Chovan Tibor, Dunaradvány; a 63 éves Tóth József, Gadóc; 
a 73 éves Matuseková Valéria, Bátorkeszi; a 89 éves Macsánszky Irén, 
Ógyalla; a 90 éves Hatos György, Komárom; az 56 éves Balogh István, 
Csallóközaranyos; a 90 éves Rancsó Miklós, Hetény; a 69 éves Tóth 
Pál, Komárom; a 90 éves Csintalan Berta, Hetény; a 84 éves Kiss Kál-
mán, Keszegfalva; a 92 éves Radosicky Rozália, Komárom; a 68 éves 
Trestyánszky Katalin, Kava; az 52 éves Riszdorfer Attila, Komárom; az 
55 éves Salma Vendelín, Őrsújfalu; Nagy Tamás, Komárom; a 66 éves 
Cintula Jozef, Komárom; a 68 éves Kočišová Eva, Komárom, a 61 éves 
Csicsó Ernő, Komárom; a 68 éves Ódor László mérnök, Komárom; a 39 
éves Černák Árpád, Virt; a 75 éves Szabó Benjamin, Hetény,; a 75 éves 
Sárközi István, Komárom; a 63 éves Markovič Tibor, Komárom; a 70 
éves Kubík Tibor, Komárom

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetün-
ket minden kedves hozzátartozó és ismerős 
részére, aki 2018. december 22-én a komáro-
mi sírkertben jelenlétével megtisztelte

id. Hatos György emlékét.

Szerető családja

l NYUGDÍJAS PEDAGÓ-
GUS KORREPETÁL SZLO-
VÁK NYELVBŐL, alapiskolások 
és középiskolások részére. Tel.: 
035/7702 069.
l Villanyszerelő. 0908/415 657.

l Kiadó garzonlakás a Víz utcá-
ban. Tel.: 0908/761 373. 
l REKOM– lakásfelújítás. Tel.: 
0948/622 051.
l Pedikűr címre is (önnél ott-
hon). Tel.: 0908/761 373.

Az óév végén Dél- Komá-
romban magyar, szlovák és 
cseh  focirajongók gyűltek 
össze, de nem azért, hogy a 
klasszikus labdarúgásban 
mérjék össze tudásukat, ha-
nem egy újnak mondható 
sportág, a teqball iránti von-
zalom, illetve kíváncsiság 
hozta össze őket. Voltak köz-
tük haladók, de többnyire a 
kezdők voltak többségben. A 
karácsonyi bemutató jellegű 
tornán egyesben és párosban 
zajlottak az összecsapások. 

Mi is a teqball?
A sportág magyar talál-

mány. Borsányi Gábor újpesti 
fiatalember gondolkozott el 
azon, hogy a tereken található 
beton ping-pong asztalokon 
játszott lábteniszt hogyan le-
hetne tovább fejleszteni, és 
rendes focilabdával is játszani. 
Összeállt a műszaki beállított-
ságú barátjával, Huszár Vik-
torral, és több évi kísérletezés 
után sikerült kialakítaniuk az 
asztal olyan optimális meghaj-
lított görbületét, ami lehetővé 
tette, hogy az asztalról kipat-
tanó labdát könnyen újabb já-
tékba lehessen varázsolni. 

Fokozatosan kialakították 
a játék szabályait is, és elérték, 
hogy 2016-ban megtörtént a 
sportág ősbemutatója. A saj-
tó és televízió jelenlétében 
Ronaldino volt a díszvendég a 
sportági bemutatkozón. Azu-
tán elindult a világban,és a 
népszerűsége egyre nőtt.

Messi és Ronaldino 
kertjében is ott van 
már a teqball asztal

Sok sztárfocista  állt már 
a teqball mellé, mert rájöttek, 
hogy milyen jó készségfejlesz-
tő a játék. Az első világkupa 
megrendezésére 2017-ben 
Budapesten a Népligeti Sport-
komplexumban került sor 20 
ország részvételével. Egy évvel 
később a franciaországi Rens 
adott otthont a második világ-
kupának, ahol már 42 ország 
versenyzői szerepeltek.

A teqball előnye, hogy 
az asztalokat fel lehet állíta-
ni a sportcsarnokban, de kint 
a betonon, parkolóban, de a 
strandokon is. A sportág sza-
bályrendszerében még lehet-
nek apróbb változások, hogy 
gördülékenyebb, atraktívabb 
legyen, már csak a tévés köz-
vetítések miatt is.

A teqball felkerül 
Szlovákia térképére is

Ehhez az is hozzájárult, 
hogy a két ismerős és barát, 
Füzi Gábor a Duna egyik, és 
Mihalik Štefan a másik partról 
felvegyék a szorosabb kapcso-
latot. Az északi oldalon még 
nem voltak asztalok, ezért az 
észak-komáromiak a másik 
oldalra jártak edzeni, ismer-
kedni a sportággal. A futball 
alapú sportágat gyorsan meg-
szerették, és egy idő után úgy 
döntöttek, hogy itteni sportág 
alapítóként a belügyminisz-
tériumnál kérvényezik az új 
sportág, a teqball szövetség 
szlovákiai bejegyeztetését. Ez 
már meg is történt. Mihalik 
Štefan és barátai, Igor Kováč, 
Jozef Adámik és Slavomír 
Ďurčo komolyan veszik a fel-
adatot. A sportágat akarják 
népszerűsíteni, megkezdeni 

az edzők és bírók képzését, 
beszerezni a sportághoz szük-
séges asztalokat, iskolákban 
és klubokban alapképzésben 
részesíteni a fiatalokat, akik 
majd idővel képviselni tudják 
Szlovákiát a nemzetközi tor-
nákon, versenyeken. Füzi Gá-
bor elmondta azt szeretné, ha 
a két Komárom teqball sport-
központjaiban olyan szintre 
lehetne emelni ezt a sportágat, 
hogy egyszer akár közösen vi-
lágkupát is rendezhetne a két 
Komárom. Nagyívű tervnek 
nevezte, de megvalósítható-
nak. 

Végezetül a teqball sport 
iránt érdeklődőknek ajánl-
juk meglátogatni a következő 
oldalt: www. teqball.com, de 
megtalálható a facebookon és 
a youtoubon is. 

Keresztényi Gábor

Városunkból indul országos hódításra a teqball
Kosárlabda csapatunk hazai pályán, a városi sportcsarnokban 

január 19-én este hat órai kezdetel Privigye csapatát, majd január 
26-án, szintén este hat órai kezdettel Zsolna csapatát fogadja. 

Röplabdacsapatunknak január második felében csak egy ha-
zai kupamérkőzése lesz. A városi sportcsarnokban Kassa ellenében 
lép pályára a csapatunk január 16-án 18 órai kezdettel. A bajnokság 
alapszakaszának  utolsó mérkőzésén, január 19-én, Eperjesen lép 
pályára a komáromi csapat. A rájátszásban a táblázat első négy csa-
pata a bajnoki címért harcol majd. A táblázat alsóbb régióiban lévő 
csapatok, köztük a komáromi röplabdások is, a további sorrendek 
eldöntéséért lépnek pályára a folytatásban.

A városi futsal liga bajnoksága január 20-án fejeződik be a vá-
rosi sportcsarnokban. A 17 órakor kezdődő összecsapáson a 3. és 4. 
helyért játszanak a csapatok, majd 18 órakor a bajnokság döntője 
kezdődik.

Röplabda-maraton a gimiben
A karácsonyi szünet előtt, tizedik alkalommal került 

megrendezésre a már hagyományosnak mondható 24 órás 
röplabda-találkozó a Selye János Gimnázium tornatermében. 
A torna során az különböző színű csapatok mérték össze tu-
dásukat, játékkedvüket.

A kora esti órákban kezdődtek a „gálameccsek”, meghívott 
vendégjátékosokkal, majd azok végeztével folytatódtak a kör-
mérkőzések az egyre fáradó, és idővel álmosodó, de nem kevésbé 
lelkes játékosokkal egészen reggel nyolcig, amikor is a komáro-
mi magyar alapiskolák tornája vette kezdetét. Itt a Munka Utcai 
Alapiskola és a Selye János Gimnázium alsó tagozata mérkőzött 
meg egymással.

Végezetül mindenki felhasználhatta megmaradt energia-
készleteit a „best of” meccseken, amelyek után ünnepélyesen 
lezárult az idei 24 órás röplabda-találkozó. A találkozó végén 
Németh Krisztián, a DAC MOL Akadémia igazgatója meghívta 
iskolánkat egy következő DAC-mérkőzésre Dunaszerdahelyre, 
Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója pedig 
meghirdette a következő, 11. röplabda-maratont, amely 2019 
decemberében kerül majd megrendezésre.

-sjg-

Sokszor és sok helyen, 
virtuális fórumokon, kávé-
zókban és kocsmákban kese-
regve elhangzott már, hogy 
városunkban soha nem tör-
ténik semmi. Erre szeretnénk 
rácáfolni, most induló állan-
dó rovatunkkal, melyben egy 
csokorba szedve közreadjuk 
az elkövetkező időszakban 
várható kulturális és közéleti 
rendezvények időpontját és 
helyszínét. 

Igyekszünk minden elkö-
vetkező eseményről, lehetősé-
geinkhez mérten beszámolni, 
viszont ehhez nélkülözhetetlen 
a városunkban műkődő és a 
rendezvényeket szervező civil 
szervezetek együtműködése, 
ezért arra kérünk minden 
érintetett, hogy segítse mun-
kánkat. Természetesen eddig 
is eljutott hozzánk az infor-
mációk zöme, de előfordult, 
hogy lapzártánk után, vagy az 
újság megjelenését követően 
kaptunk meghívást a külön-
böző rendezvényekre. Ezért 
arra kérünk minden érintett 
szervezőt, hogy időben tájé-
koztassanak rendezvényük 

időpontjáról és helyszínéről 
és ígérjük, hogy erről tájékoz-
tatjuk lapunk olvasóit is. De 
most nézzük, milyen esemé-
nyek várhatók az elkövetkező 
időszakban.

Január 18-án, pénteken 
este fél kilenckor táncház kez-
dődik az Európa-udvarban 
található Borozóban, ahol 
vajdaszentiványi táncokat ok-
tatnak. A hangulatosnak ígér-
kező táncos mulatság a Figur 
Népzenei Tanfolyam első ré-
szeként valósul meg. A szerve-
zők féléven keresztül havonta 
rendezik meg alkalmaikat, 
melyen mindig más-más vidék 
zenéjével és táncaival ismerte-
tik meg a résztvevőket. A tan-
folyam oktatására még lehet 
jelentkezni, de a táncházak és 
az előadások nyilvánosak. Így, 
akit közelebről érdekel a népi 
kultúra ne csak a péntek esti 
táncházba látogasson el, hanem 
másnap, január 19-án a Zichy 
pontba is, ahol 17.30 órai kez-
dettel Hámori Balázs etnog-
ráfus és néptáncpedagógus 
Vajdaszentivány hagyomá-
nyos kultúrájáról tart elő-

adást. Ugyancsak a Zichy 
pont ad otthont január 23-án 
a Vándor láss estnek, ahol 
Vándorboy tart képes élmény-
beszámolót, aki 13 éve alatt a 
világ 153 országát járta be. A 
rendhagyónak ígérkező vetítés 
kezdési időpontja 19 óra.

A RÉV Magyar Kultúra 
Házában január 29-én este 
hat órai kezdetel kerül sor a 
Kikőtő Polgári Szalon követ-
kező rendezvényére, amelyen  
a magyar kultúra és tudomány 
jeles alakjaival találkozhatnak 
a résztvevők, illetve fontos 
közéleti témákat is megvitat-
nak. Az est vendége Romsics 
Ignác, történész, egyetemi 
tanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagja, a há-
zigazda pedig Bödők Gergely 
történész, a Clio Intézet mun-
katársa. A belépő jelképesen 1 
euró, vagy tetszés szerinti ado-
mány, amit minden alkalom-
mal jótékony célra ajánlanak 
fel a szervezők. Ezúttal a Selye 
János Egyetem Tanárkép-
ző Kar Történelem Tanszéke 
egyik tehetséges mesterszakos 
hallgatójának kutatásaihoz 

szeretnénk hozzájárulni. 
A Komáromi Városi Mű-

velődési Központban január 
20-án este hét órakor kezdő-
dik az Újévi Operettgála ne-
ves budapesti énekesek rész-
vételével: Virágh József, Kállai 
Bori, Szeredy Krisztina, Ko-
vács Szilárd, Szabó Noémi és 
Veér Bertalan hegedűművész. 
A nagy sikerre való tekintet-
tel január 29-én este hét órai 
kezdettel a GIMISz Diákszín-
pad újra bemutatja a Hegedűs 
a háztetőn című musicalt. Az 
előadás helyszíne a városi mű-
velődési központ. 

A Komáromi Szabadidő-
központban január 19-én 
délelőtt tíz és délután egy óra 
között gyermekruha börzét 
tartanak. Remek lehetőség a 
kisgyermekes családoknak 
családoknak, hogy a megunt 
játékokat, a kinőtt gyermek-
ruhákat eladásra vagy cserére 
kínálják fel..

Ne feledkezzünk meg 
filmszínházunkról sem, a Tát-
ra Mozi aktuális programja a 
www.kinotatra.sk honlapon 
érhető el. 

Mi Hol Mikor – kulturális és közéleti ajánló
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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

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:

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.

NÉMET ÉS ANGOL 
NYELVTANFOLYAMOK 

EGYÉNILEG ÉS KIS CSOPORTOKNAK /MAX. 3 FŐIG/

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

Viking Pub & Saga Cafe
Észak-Komárom, Nádor utca 14.

A jó sör, a kávé
és a jó hangulat

garantált!
Minden pénteken

és szombaton

zenés rendezvényünkre

várjuk a kedves vendégeket!

A városi lakást igénylők figyelmébe

Értesítjük a városi lakást igénylőket, hogy Ko-
márom város 2011/6 számú, a városi lakások 
bérbeadásáról szóló általános érvényű rendelete 
2. § 4. bekezdésének értelmében minden lakás-
igénylő köteles kérvényét az előírt formanyom-
tatványon folyó év február 15-ig aktualizálni.

Do pozornosti žiadateľom mestského bytu
Oznamujeme všetkým žiadateľom o prenájom 
mestského bytu, že v zmysle § 2 ods. 4 Vše-
obecne záväzného nariadenia Mesta Komárno 
č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve 
Mesta Komárno v znení neskorších predpisov 
povinnosťou žiadateľa je aktualizovať svoju žia-
dosť na predpísanom tlačive do 15. februára prí-
slušného roka.

A Komáromi Városi Hivatal közleményei
Értesítés pályázat meghirdetéséről

Komárom Város a közérdekben végzett 
munkáról szóló, többször módosított 552/2003 
sz. törvény 5. § hatályos rendeleteinek értelmé-
ben pályázatot hirdet a következő funkciók be-
töltésére:
l A Komáromi Városi Hivatal hivatalvezetője

l A KVH Gazdasági 
és Pénzügyi Főosztály vezetője

l A KVH Vagyonkezelési Főosztály vezetője
A munkaviszony előrelátható kezdete: 

2019 március
A szakmai alkalmatosság feltételei, az egyéb 
kritériumok és elvárások, a benyújtandó do-
kumentumok jegyzéke valamint a benyújtan-
dó kérvények  határideje és helye Komárom 
város weboldalán valamint Komárom város 
üzenőfalain meghirdetett pályázat tartalmazza.

Mgr. Keszegh Béla polgármester

oznámenie o výberovon konaní
Mesto Komárno v súlade s § 5 zákona č. 

552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom zá-
ujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje 
výberové konania na obsadenie nasledovných 
funkcií:
l  Prednosta Mestského úradu v Komárne

l Vedúci Odboru ekonomiky 
a financovania MsÚ

l Vedúci Odboru správy majetku MsÚ
Predpokladaný termín nástupu do práce: 

marec 2019
Podrobné podmienky vyhlásených výberových 
konaní, ktoré obsahujú kvalifikačné predpo-
klady, požiadavky a iné kritériá, zoznam po-
žadovaných dokladov ako aj termín a miesto 
odovzdania žiadosti o prihlásenia sa do výbero-
vého konania, je zverejnené na webovej stránke 
mesta Komárno a na úradných tabuliach mesta 
Komárno.

Mgr. Béla Keszegh primátor mesta

Ponuka práce
Na základe § 50 zákona 

5/2004 Z. z. o službách za-
mestnanosti a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov, 
Mesto Komárno v spolupráci 
s úradom práce v Komárne 
ponúka prácu na nasledovné 
pracovné pozície

robotník na dobu určitú, 
t. j. na 9 mesiacov.

Mzdové podmienky: mini-
málna mzda
Kvalifikačné predpoklady: 
1) ukončené OU (maliar, 
stolár, zámočník, elektrikár, 
klampiar, murár)
2) bezúhonnosť
Uchádzači si prinesú ob-
čiansky preukaz. Hlásiť sa 
môžete na útvare obrany 
a ochrany MsÚ Komárno, 
Zámoryho ul. č. 12, 94501 
Komárno. Podanie žiadosti 
najneskôr do 31.1.2019
Podrobné informácie vám 
poskytnú kontaktné osoby: 
Siliga Viliam a Majerik La-
dislav, tel. č.035/7713 117, e-
mail: obrana@komarno.sk.


