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Nemzetközi operett énekverseny városunkban
A Nemzetközi Lehár Ferenc Operett Énekverseny
11. évfolyamát rendezik
május elején a városi művelődési központban. A klas�szikus operett szerelmesei
május 5-én, vasárnap este
tekinthetik meg a döntőt és
a gálaestet, ahol a közönség
is szavazhat. Négy országból
érkező nemzetközi zsűri véleményezi a három kategóriában induló énekeseket.
Az eseményt beharangozó
sajtótájékoztatón, a Tiszti pavilonban megjelent az énekverseny koprodukciós partnere, a Budapesti Operettszínház
új főigazgatója is. Kiss B. Attila
Kossuth-díjas
operaénekes
elmondta, énekesként, egyetemi oktatóként és a Magyar
Művészeti Akadémia rendes
tagjaiként is fontos számára a
tehetségkutatás.
– Lehár neve kötelez. Fel
kell tárnunk, meg kell találnunk napjaink új, fiatal előadóit. A verseny által ismét a
figyelem középpontjába kerül a

Varga Anna, a Komáromi Városi Művelődési Központ igazgatónője, Kiss B. Attila a Budapesti Operettszínház főigazgatója, Keszegh Béla városunk polgármestere, Molnár Attila,
Dél-Komárom polgármestere
magyar operett – tette hozzá a
főigazgató.
Az énekverseny 3000 eurós fődíját a két Komárom
ajánlotta fel. Keszegh Béla polgármester előbb Komáromhoz
kötődő zeneszerzőket sorolt,
majd megjegyezte, kötelességünk Lehár örökségét ápolni.
– Arról is el kell gondolkod-

nunk, hogyan tudnánk Lehárt
még élőbbé tenni – fogalmazott
városunk polgármestere.
Molnár Attila dél-komáromi polgármester elmondta, el
tudna képzelni az új híd átadásának estéjén egy Lehár-gálaestet, hiszen a Lehár-kultusz
az egyik elem a rengeteg közül,
amely a két várost összeköti.

A nemzeti selejtezőket
Pozsonyban, Prágában, Budapesten, Lengyelországban,
Moszkvában,
Kolozsváron
tartják. A középdöntőkre a
Komáromi Városi Művelődési
Központban kerül sor május
3-án és 4-én. Május 5-én lesz a
döntő ugyanott.
(d)

Rendszeres fogadóórákat tart
városunk polgármestere és két alpolgármestere

Varga Tamás alpogármester

Ondrej Gajdáč alpolgármester

Az új városvezetés közvetlenebbé szeretné tenni a kapcsolattartás a lakosokkal. Ennek érdekében Keszegh Béla
polgármester, valamint Varga Tamás és Ondrej Gajdáč
alpolgármesterek heti rendszerességgel fogadóórákat
tartanak, ahol a megjelentek
előadhatják kéréseiket, panaszaikat, észrevételeiket.
Mindenképpen pozitív jelzés ez a választópolgárok felé,
annak jele, hogy nemcsak a
szavazataik, hanem véleményük is fontos. Keszegh Béla
szerdánként 10 és 12 óra
között, Varga Tamás ked-

denként 9 és 11 óra között,
Ondrej Gajdáč pedig ugyancsak keddenként, 15 és 16 óra
között tartja fogadóóráit. A
gördülékeny szervezés érdekében előzetes időpont-egyeztetés szükséges, aki a polgármester fogadóórájára szeretne
bejelentkezni, a 035/2851 212es telefonszámon, vagy a
primator@komarno.sk e-mail
címen teheti meg, aki pedig
az alpolgármesterek valamelyikével szeretne találkozni, a
035/2851 214-es telefonszámon, vagy a viceprimator@
komarno.sk e-mail címen jelentkezhet.

Keszegh Béla polgármester
meghatározta a két alpolgármester munkaköri feladatait
is. Az 1. alpolgármester, Varga
Tamás főállásban, míg Ondrej
Gajdáč részmunkaidőben tölti
be a tisztséget. Távollétében –
szabadság, hosszabb betegség
– Varga Tamás helyettesíti a
polgármestert bizonyos polgármesteri jogkörökben is,
mint például a testületi ülés
összehívása, a városi hivatal
irányítása, szabadságok jóváhagyása, a város képviselete az
állami szervekkel, jogi és fizikai személyekkel szemben.
Varga Tamás hatáskörébe tartozik egyebek mellett
a szakbizottságok és a tanács
munkájának szabályozása, az
állami szervekkel és a területi
önkormányzatokkal való kapcsolattartás, a városi rendőrség munkájának ellenőrzése,
közreműködés a jogszabályi
jellegű feladatok teljesítésben,
az átláthatóság és a közrend
felügyelete, válsághelyzetekben – például árvíz, egyéb
elemi csapás – a munkálatok
irányítása, ellenőrzése. Ondrej

A polgárok szavazatával
szépülhet a város

Két áruházlánc indított olyan versenyt, amely keretén belül
jelentős támogatás érkezhet Komáromba.
Az egyik lehetőség a Tesco áruház támogatási programja;
ennek keretén belül az egyes áruházakban három projektre lehet szavazni zsetonokkal. Régiónkban egy komáromi
és két gútai terv van versenyben, amelyekre a komáromi, a
gútai és a naszvadi boltokban lehet leadni a voksot.
A komáromi projekt tartalmazza a Singellőben, a Selye utcában a zöld övezet bővítését, a nemrégiben átépített játszótér
mellett. A zöld sövénnyel nem csak kellemesebbé, de biztonságosabbá is szeretné a város alakítani ezt a területet. A
játszótér tavaly év végén elnyerte a Városok és Falvak Társulásának elismerését, mivel a mozgáskorlátozott gyerekekre is
gondol. Korábban parkolóhelyek is épültek erre a helyre. A
pályázati támogatással megvalósulhat a parkosítás, ami teljessé teheti az ottani játékszigetet. Ennek megvalósulásához
az áruházban a vásárlás után kapott zsetonokkal február 17ig lehet szavazni.
Továbbra is zajlik az internetes szavazás a LIDL áruház
Žihadielko játékában, ahol egy játszótér építése a tét a Szabadság utcában. A játékban tavaly már nyert egy játszóteret
a város, de most újra adott a lehetőség. A verseny szoros, így
minden szavazat szükséges a sikerhez. Minden telefonszámhoz kötődően február végéig naponta egyszer lehet szavazni,
és egy egyszerű játékkal további pontot lehet szerezni. Ebben az esetben az összefogás eredménye egy közel 70 ezer
eurós játszótér lehet, a szavazatunkat a https://zihadielko.
lidl.sk oldalon adhatjuk le.

Felhívás – Meghirdetés – 56. Jókai Napok

Gajdáč elsősorban az oktatásügy és a sport szakterületeket
felügyeli.
Mindkét alpolgármester
képviselheti a várost különböző társadalmi kulturális- és
sporteseményeken, valamint
részt vehet a hazai és külföldi
partnerkapcsolatokat bővítő,
megerősítő tárgyalásokon.
vh

A Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom Városa
és a Komáromi Városi Művelődési Központ ezennel meghirdeti az 56. Jókai Napokat, a szlovákiai magyar amatőr színjátszók, kisszínpadok és diákszínpadok országos fesztiválját.
A fesztivál 2019. június 11-16. között kerül megrendezésre
városunkban.
Jelentkezni kizárólag írásban lehet – postai úton vagy
e-mailben – 2019. március 31-ig a következő címen: Komáromi Városi Művelődési Központ, Vár út 1. 945 01 Komárom (a borítékra írják rá „Jókai Napok“), e-mail: csengel.
monika@gmail.com. További információk a 0907/799823,
035/ 7713 547, 7713 550-es telefonszámokon és a feltüntetett
e-mail címen Bajkai Csengel Mónikánál.

Már virtuálisan is megtekinthető a komáromi erőd

A modern technikának,
a világhálónak, és persze néhány lelkes szakembernek
köszönhetően háromdimenziós felvételek készültek a
Komáromi Újvár Szent Borbála Lőporraktáráról, és az
Öregvár néhány további részéről – így akár a nappalink
kanapéjáról is benézhetünk
ennek az egyedülálló műemléknek néhány zugába.
– Tartanunk kell a lépést a
korral és a műszaki fejlődéssel,
hiszen ezek a technológiai megoldások, elsősorban a fiatalság
körében nagyon közkedveltek.
Bízom benne, hogy így sokkal

jobban tudjuk népszerűsíteni
műemlékünk értékeit – mondta el Gráfel Lajos, Pro Castello
Comaromiensi nonprofit szervezet igazgatója.
A szakemberek nemcsak
az erődöt szeretnék virtuálisan bemutatni, hanem egyéb
komáromi műemlékek, jellegzetességek háromdimenziós
felvételét is tervezik feljuttatni
a világhálóra, és így a nemzetközi közönség elé tárni.
Az elképzelés és az ötlet jogosultságát mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy már az
első napokban sokan tettek
virtuális látogatást a komáro-

mi erődben.
– Két nap alatt majdnem
kétszáz kattintás volt az új
feljesztésünkre. Látni, hogy elsősorban a komáromiak, akik
szeretik az erődünket, osztják,
like-olják, kommentálják a hivatkozást és láthatóan nagyon
tetszik nekik ez az újdonságunk
– árulta el Ozimy András,
Pro Castello Comaromiensi
nonprofit szervezet munkatársa.
Aki szeretne betekinteni a
sok száz éves falak mögé, keresse fel a www.komarno360.
sk weboldalt.
-p-
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Nemzetközi találkozó Olaszországban

A Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola tanárai és diákjai az idén is örülhetnek., hiszen az
ERASMUS+ alap jóvoltából számos új ismeret, élmény
és tapasztalat vár rájuk négy külföldi szakközépiskola
együttműködésének köszönhetően.
A Virtuális Innovációs Központ projekt, amelynek iskolánk a koordinátora, az üzleti, számítógépes és kommunikációs készségek angol nyelvű fejlesztését tűzte ki célul az
e-learning és a rövid távú mobilitás felhasználásával. Az első
szakmai találkozóra az olasz Casarano városában került sor,
ahol az IIS. F. Bottazzi oktatási partnerintézmény székhelye
található.
A lengyelországi, görögországi és szlovákiai résztvevők
számos előadást és megbeszélést folytattak a tapasztalatok,
bevált eljárások és szakoktatás gyakorlati példáinak cseréjéről. Az olasz partnerek a kétéves projektmunka új ötleteinek
kialakításához nagyon ösztönző környezetet teremtettek.
Közösen létrehoztunk egy platformot, amelynek segítségével
a további aktivitás résztvevői otthoni kényelemben tudnak
majd művelődni még a külföldi mobilitás előtt. Különböző
modulok segítségével sajátíthatják el a sikeres és fenntartható vállalkozáshoz vezető utat. A résztvevő országokkal folytatott munkaértekezleteken és Skype-on keresztül történő virtuális tevékenységek során a diákok feltérképezik és elemzik
az üzleti környezetet – az üzleti lehetőségeket, vállalkozási
típusokat, regisztrációs kötelezettségeket, díjakat, adókat és
illetékeket az adott országban, valamint a megnevezés, cégjegy, szlogen, hirdetés vagy üzleti költségvetés létrehozására
összpontosítanak.
A kétéves projekttevékenység a résztvevő országok –
Olaszország, Görögország, Lengyelország és Szlovákia üzleti
tevékenységeivel kapcsolatos és gyakorlati tanácsokkal, útmutatásokkal, típusokkal, rövid videókkal és érdekességekkel teli virtuális innovációs központot eredményez majd.
Hajabács Andrea projektkoordinátor
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Egy este a Rocksuli kis művészeivel

Az Eötvös Utcai Alapiskola 4. évfolyamos diákjai, valamint az iskola
tanárai nem kis büszkeséggel és várakozással ültek be január 16-án a budapesti
Madách Színház Rocksuli című előadására. A diákok nemcsak azért várták
már olyannyira ezt az előadást, mert
talán maguk is szerettek volna egy ilyen
suliba járni, hanem kíváncsiak voltak
osztálytársuk, Majer Jázmin (Summer)
és a hatodikos Hámori Dalma (Tomika)
alakítására, a Rocksuli című musical
gyerekcsapatában.
Iskolánk két tanulója fontos szereplője a darabnak. Jázmin azaz Summer a
gyerekek között a főszereplő, a kis stréber diák, majd az újonnan alakult rock
zenekar ügyeinek intézője. Dalma, vagyis
Tomika, a visszahúzódó, szótlan kislány,
aki a darab végére teljesen kibontakozik,
mint Andersen rút kiskacsája, gyönyörű
hattyúvá változik, teljesen felszabadul, és
az osztálytársak is befogadják az addig kiközösített kislányt.
A darab mondanivalója napjainkban
is aktuális. Egyértelműen rámutat nekünk, felnőtteknek, szülőknek és pedagó-

gusoknak, arra, hogy minden gyerek egyegy csiszolatlan gyémánt, valamennyien
valamiben tehetségesek, csak hagyni kell
őket kibontakozni nem pedig rájuk erőltetni a szülők elképzeléseit, be nem teljesült gyermekkori vágyait.
Minden elfogultság nélkül az előadás megtekintését ajánlom a szülőknek
– pedagógusoknak, hogy tükröt tartva
maguk elé ismerjék föl a szülő – gyermek viszonyt, s természetesen ajánlom
mindazoknak, akik szeretnének egy jót
szórakozni, egy jó hangulatú estét eltöl-

Matematika-fizika emlékverseny a Selye Gimnáziumban

Éles eszű felvidéki és matematikus-fizikus 1968-tól
magyarországi
középis- nagy áldozatvállalással segítetkolások mérhették össze te a fizika és kémia oktatását a
tehetségüket a komáromi Nyitrai Pedagógiai Főiskolán,
Selye János Gimnázium au- ahol 1990-től vendégprofes�lájában. A Cornides István szorként tanított, és gimnáziuMatematika-Fizika Emlék- munkkal is rendszeres kapcsoversenyt Kalácska József és latban állt. Cornides Istvánról
a verseny megnyitóján egykori
tanárkollégái hívták életre.
Cornides István Komjáton munkatársa, dr. Gál Tibor, a
született. Tehetségét nyolc évig Nyitrai Konstantin Filozófus
a komáromi bencés gimná- Egyetem nyugalmazott docenFészekrakó címmel febru- dezvényt, amelynek során a ziumban csiszolta. Saját ere- se emlékezett meg.
ár elején indul a Fészek Csa- háborítatlan szülésről, a szop- jéből a tömegspektrometria
2001-ben a komáromi
ládi Kör és a Villa Camarum tatás fontosságáról és a baba- világszerte ismert kutatójává Selye János Gimnáziumban a
Polgári Tárulás közös pro- hordozás előnyeiről lesz szó.
küzdötte fel magát. A jeles hetvenes évek óta zajló szelleA szervezők hosszútávú
jektje városunkban. A projekt
megálmodója a Fészek Csa- célja, hogy Komáromban és
ládi Kör, amelynek küldetése, környékén létrehozzanak egy
hogy a városunkban és kör- olyan támogató rendszert,
nyékén élő családokat támo- amelyek a gyermekvállalásra
gassa a tudatos életmódban készülő szülőket a gyermekük
fogantatásától kezdve a kisés a gyermeknevelésben.
A Fészekrakó program cél- gyermekkorig végigkísérik és
csoportját a fiatal családok, il- segítik a mindennapos dilemletve gyermekvállalás előtt álló máik, kérdéseik megválaszolápárok jelentik: számukra indí- sában.
Azon anyukák számára
tanak egy érdekesnek ígérkező
rendezvénysorozatot a szer- pedig, akik szeretnének az
vezők – ebben szó esik majd önismeretben, saját anya- és
férfi és női, anyai és apai sze- női szerepeikben fejlődni,
repekről, párkapcsolati és csa- AnyaSzabadság címmel indul
ládi konfliktusok kezeléséről, öt alkalmas coaching-csoport,
hatékony időgazdálkodásról illetve rendelkezésre áll egyéni
és háztartásmenedzsmentről, életvezetési tanácsadás is.
A sikeresen szereplő diákok (balról jobra) Izrael Szilárd,
A projektről bővebb inforszeretetteljes fegyelmezésről,
kapcsolódó nevelésről és a há- mációt a Fészek Családi Kör Kovács Brigitta és Kalocsányi Dániel
Facebook-oldalán, illetve a
zasságok életfázisairól.
Iskolánk, a komáromi
A Palóc Társaság huszonA programsorozat kereté- Villa Camarum Polgári Társuhárom évvel ezelőtt hirdette Gépipari és Elektrotechnikai
ben szervezik meg a Születés lás Facebook-oldalán találhatmeg első alkalommal azt a Szakközépiskola diákjai évek
hete Komáromban című ren- nak az érdeklődők.
pályázatot, amelynek célja a óta bekapcsolódnak ebbe a
Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft. magyarságtudat elmélyítése, nemzetközi szintű megméretÜgyvezető igazgató: ifj. Batta György. a szülőföld iránti hűség erő- tetésbe. Az eredményhirdetésFőszerkesztő: Czékus Péter. Szerkesztőségi titkár: Šebedovská Iveta. sítése, a nemzeti történelem re január 20- án, Budapesten a
Gazdasági ügyek: Deminger Gita. Székhely: Klapka Gy. tér 1., 945 01
megismerése, az anyanyelvi Duna Palotában, a Magyarság
Komárom. Levélcím: Tiszti pavilon, Pf. 136, 945 01 Komárno. Tel.: 77
13 488, fax: 77 13 489. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk képességek fejlesztése és a Házában került sor.
Az érettségi előtt álló Izvissza. ISSN 1339-8636. Nyilvántartási szám: EV 4572/12. IČO: 36522309. fiatalok tehetségének kibonNyomja a Petit Press. E-mail: kl@komarno.sk. Web: www.tvkomarno.sk
rael Szilárd már többször szetakoztatása.

A fiatal családokat támogatja
a februárban induló Fészekrakó

teni a rocksuliban. A közel 3 órás darabban a felnőttekkel ellentétben a gyerekek
élőben játszanak a hangszereiken, ezzel is
valódi rock koncert hangulatot teremtve
nyújtanak kiemelkedő színházi élményt.
Az Eötvös Utcai Alapiskola tanárai
és diákjai büszkék arra, hogy a Rocksuli
gyerekcsapatában a két komáromi kislány
tehetségével, játékával hozzájárult a budapesti Madách Színház újabb sikeréhez
öregbítve alma materük hírnevét.
Kovács Tünde
igazgatóhelyettes

mi diákviadalt Cornides István
Matematika-Fizika Emlékversenynek nevezték el, amelyen
évente több tucat felvidéki és
magyarországi középiskolás
négy kategóriában vesz részt.
A szellemi bajnokság díjkiosztó ünnepségére a magyar
kultúra napján került sor, Horváth Katalin tanárnő, a gimnázium matematika tantárgybizottságának elnöke vezetésével.
A díjakat Cornides Istvánné
megbízásából dr. Neszmélyi
Edit, a Selye János Gimnázium
nevében Andruskó Imre, igaz-

gató, és a Komáromi Magyar
Gimnázium Öregdiákjainak
és Tanárainak Baráti Köréből
dr. Kalácska József, alelnök adták át.
Az iskolák versenyében az
első helyen testvériskolánk,
a budapesti Szent István Gimnázium, 2. helyen a komáromi
Selye János Gimnázium, a 3.
helyen pedig a tatai Eötvös
József Gimnázium csapata
végzett. Mindenkinek szívből
gratulálunk!
-sjg-

Komáromi iparisták sikerei a Palóc Társaság pályázatán
repelt a megmérettetés díjazottjai között; ez alkalommal
a kiemelt első díjat vehette át.
A Szép szülőföldem, Felvidék
című pályamunkájának mozgatórugója a szülőföldje iránti
szeretete. Írásában bemutatja a
szlovákiai magyarság életének
fontosabb történelmi fordulópontjait, hangsúlyozva, hogy a
múlt ismerete azért nagyon lényeges, hogy a nemzetek sorsát
befolyásoló rossz döntések ne
ismétlődhessenek meg újra.
A harmadik évfolyam diákja Kalocsányi Dániel Nagyapa, mesélj! című pályamunkájában kiválóan mutaja be
dédapja élettörténetét, akinek
életútja tükrözi azokat a történelmi fordulatokat, megpróbáltatásokat, melyeket a szlovákiai magyaroknak kellett
elszenvedniük a múlt század
emberpróbáló időszakaiban.
Dániel a verseny különdíjasának járó oklevelet vehette át,
akárcsak az első évfolyamba
járó Kovács Brigitta is. Lakó-

helye, Gúta történetét, hagyományait,
népszokásait,
nevezetes szülötteit bemutató
munkájával ő is sikerrel bizonyította, hogy műszaki tanulmányai ellenére tőle sem áll
távol a társadalomtudományok szeretete.
A három diák felkészítő tanáraként büszke vagyok
az eredményeikre, hiszen az
igényes, mindenre kiterjedő
pályaművek rengeteg kutatómunka és információgyűjtés
eredményeként születtek meg.
Rajtuk kívül szintén szép eredményt ért el iskolánk további
diákja, Nagy László is, aki a
második helyezettnek járó oklevelet vehette át
Az iparisták eredményei
is bizonyítják, hogy a műszaki
jellegű képzés remekül összeegyeztethető a humán műveltséggel és az állandó értékek
tiszteletével.
PaedDr. Tóth Katalin
felkészítő tanár
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A kultúra lovagjává avatták Keszegh Margitot

A magyar kultúra napját
már 1998 óta gálaműsorral
ünnepli a Falvak Kultúrájáért Alapítvány. Az ünnepség
kiemelkedő eseménye a kultúra lovagja kitüntetés átadása azok számára, akik kiemelkedő munkát végeztek.
A jelöléseket 16 ország 275
lovagjának értékelését követően állítják össze. Az elmúlt
két évtizedben közel 700 arra
érdemes – magyarországi és
külhoni – személy kapta meg
a megtisztelő lovagi címet. A
díj a társadalmi szervezetek
egyik legrangosabb, nemzetközi megbecsülésnek örvendő

kulturális elismerésévé vált. Az
egyetemes és a magyar kultúra
ápolása érdekében odaítélt elismeréseket Budapesten adták

át. Idén hat felvidéki személyiség is a díjazottak közt volt,
köztük a komáromi Keszegh
Margit. A méltatottak közt
voltak még olyan személyiségek, mint Farkas Bertalan dandártábornok, az első magyar
űrhajós, a tudományok ápolásáért, Varga Miklós énekes,
színész, zeneszerző a nemzeti
identitást erősítő művészeti
tevékenységéért.
Keszegh Margit ügyvéd
2014-től független önkormányzati képviselő. Prágai
egyetemi évein kívül élete nagy
része szülővárosához, Komáromhoz köti. Évtizedek óta

aktív szerepet tölt be Komárom kulturális és társadalmi
életében. Ügyvédi tevékenysége mellett 1998-tól a Járási Hivatal elöljárója, majd 2003-tól
visszatért ügyvédi pályájához.
2005-től a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület
elnöke, rendezvényeinek, kapcsolatainak szervezője. A Jókai-díj társalapítója és adományozási ünnepségének – ezen
belül 2018-ban az első magyar
próza napja – főszervezője.
Ugyancsak aktív előkészítője
a magyar népmese napja és
az augusztus 20-i ünnepségek
rendezvényeinek.

Csemadok Életmű Díjat kapott Stirber Lajos
A magyar kultúra napja alkalmából január 20-án
Galántán átadták a Csemadok által alapított Csemadok Életmű Díjat, a Csemadok Közművelődési Díjat,
a Gyurcsó István-díjat és a
Fábry Zoltán-díjat. A díjátadón Bárdos Gyula, a kulturális és közművelődési szervezet elnöke és Czimbalmosné
Molnár Éva, a magyarországi
Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője is
köszöntötte az ünneplőket.
– Az idei évben, amikor
Szövetségünk megalakulásának hetvenedik évfordulóját
ünnepeljük, első központi rendezvényünkön először is köszönetemet szeretném kifejezni
valamennyi egykori és jelenlegi Csemadok-tagnak azért a
munkáért, közösségi szolgálatért, amelynek köszönhetően
szövetségünk, a Csemadok immár hét évtizede van cselekvően jelen felvidéki közösségünk

életében – mondta el Bárdos
Gyula, a Csemadok elnöke.
A köszöntő beszédek elhangzása után adták át a szervezet által alapított díjakat,
köztük a Csemadok Életmű
Díjat, melyet városunk közismert zenepedagógusa, Stirber
Lajos is átvehett.
Stirber Lajos a zene iránti szeretetet és fogékonyságot
szüleitől örökölte. A főiskola
elvégzése után a Jókai Mór
Alapiskolában kezdett tanítani, ahol a gyermekkart vezette.
Jelenleg a gyermekkar egykori
tagjai által alapított GAUDIUM vegyes kar és hangszeres
kamaraegyüttes karnagya, vezetője. Ötletgazdája és mindmáig fő szervezője a VOX
HUMANA rendezvénynek.
Számos civil és szakmai szervezetben tevékeny, több megmérettetés szakmai vezetője.
A díjakat, Kutak Adrienn
művész alkotását Bárdos Gyula, Köteles László és Balogh

Gábor adták át a kitüntetetteknek.
A kitüntetések átadása után
Stirber Lajos szólt a díjazottak
nevében. Köszönetet mondott
szüleinek édes anyanyelvéért,
valamint, hogy amint lehetett,
magyar iskolába íratták és ezzel a lelke magyar lett, hiszen,
ahogy Sajó Sándor fogalmazta:
Magyarnak lenni büszke gyönyörűség.
Köszönte a fáklyavivőknek,
hogy a hontalanság évei után

nem hagyták veszni a templomot és az iskolát, mi több, csodát műveltek: megalapították a
Csemadokot.
Háláját fejezte ki a családjának is a segítségért és a
megértésért, valamint a tágabb
családjának, az általa vezetett
csapatoknak is, ugyanis, ha
ők nem lennének, nem kaptak volna kitüntetést – mondta Stirber Lajos. Köszönetet
mondott azoknak is, akik eljárnak a rendezvényekre, és
ezzel értelmet adnak ezzel a
szervező munkának. A zenepedagógus azoknak is köszönetet mondott, akik jelölték
őket és azoknak is, akik a díjat
odaítélték.
A galántai ünnepség
végén a Szőttes Kamara
Néptáncegyüttes adott fergeteges műsort, majd az énekkarok és a közönség együtt
énekelte el nemzeti imánkat, a
Himnuszt.
sz

Jótékonysági szeretetbál
A Danubius diákszálló
nagytermében február 9-én
19 órától második alkalommal rendezik meg a szeretetbál jótékonysági rendezvényt. A tombolából befolyó
pénzösszeget idén is hátrányos helyzetű családok megsegítésére fordítják.
Az első szeretetbálra 2017
decemberében került sor. Ekkor 1414 euró gyűlt össze, amit
öt Komáromban és környékén élő sokgyermekes, illetve
hátrányos helyzetű családnak
osztottak szét. A szervezők különböző háztartási berendezéseket – mosógépet, tűzhelyet
– vásároltak számukra.
Az idei bál szervezői, Kiss
Enikő és Bastrnák Kristóf, öt
nehéz sorsú család támogatására szeretnék fordítani a tom-

bolából befolyó összeget.
– Ha bárkinek tudomása
van nélkülöző családról, kérem,
vegye fel a kapcsolatot a szervezőkkel a kissenniko1@gmail.
com email címen – kéri Kiss
Enikő.
A jó hangulatról a Wolf
Street Music Band gondoskodik. A kétszeri vacsorát
a komáromi Bella étterem
biztosítja. Fellépnek a Jaguar
Gymnastics lányai. A belepő
ára 15 euró, amely a vacsorát
és az alkoholmentes italokat
tartalmazza.
Belépők vásárolhatók a
Tátra moziban és a Harcosok
Klubjában (régi birkózócsarnok), név szerinti helyfoglalás
pedig a kissenniko1@gmail.
com email címen lehetséges.
(d)

A komáromi Városi Művelődési Központban 2019.
február 16-án, szombaton
16.00 órától kerül sor a Kicsi Gesztenye Klub kalandos,
színjáték előadására.
A Kicsi Gesztenye Klubban a gyerekek Lizával és barátaival, Kicsi Gesztenyével,
Lufipofival, Olly-val és Napsugárral együtt kalandozhatnak
a mindennapokban. A főszereplők különböző élethelyzetekben kalauzolják a kicsiket,

segítenek levonni az adott
történet tanulságát, mindezt
Dobrády Ákos fülbemászó dalaival megkoronázva.
Kicsi Gesztenye, Lufipofi,
Olly és Napsugár karakterét a
négy őselem, a föld, a levegő,
a víz és a tűz ihlette: a kedves,
jelmezes figurák, szellemes
párbeszédekkel és sok zenével,
fülbemászó dallamokkal igyekeznek átadni a gyerekeknek a
mindennapi élethez kapcsolódó ismereteket.

A Himnusz és a Szózat történeti hátteréről tartottak előadást

Nemzeti imánk, a Himnusz – megzenésített formájában – éppen 175 éve indult
el nemzetegyesítő útján. Ennek tiszteletére a Széchenyi
István Polgári Társulás 2019.
január 23-án ismét megszervezte a magyar kultúra napját
(1989 óta január 22. a magyar
kultúra napja), a Csemadok
Kossuth téri székházában.
Ez volt a 25. magyar kultúra napja városunkban a
Társulás elnöke, Tarics Péter
szervezésében. Az idei emlékezés, – melyre megtelt a Csemadok székháza érdeklődőkkel – két előadója Stubendek
István karnagy és Tarics Péter
újságíró voltak. A karnagy
úr mindenekelőtt a Himnusz
zenetörténeti és zeneelméleti
vonatkozásairól beszélt, zongora segítségével is bemutatva
a magyarok nemzeti himnuszának szerkezetét, történetét.
Nagyon sok érdekfeszítő tör-

ténetet mondott el a hallgatóságnak a Himnusz és a Szózat megzenésítésére a Bartay
András színházigazgató által
kiírt 1843-as és 1844-es pályázat kapcsán.
Tarics Péter a Himnusz
irodalomtörténeti hátterét ismertette, illetve a magyarság
másik „nemzeti dalának”, Vörösmarty Mihály Szózatának,
sok-sok történeti érdekességet felsorakoztatva prezentációjában, saját kutatásait
felhasználva. A rendezvényen
Tarics bemutatta Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc eredeti
Himnusz-kéziratának
másolatát. Az eredeti kéziratok
jelenleg a budapesti Országos
Széchényi Könyvtárban találhatók. Az évforduló tiszteletére megjelent Tarics Péter „A
Himnusz születése, története,
irodalomelméleti, zenetörténeti és szakrális háttere” című
tudományos értekezése, amely

Tarics Péter újságíró és Stubendek István karnagy az est
előadói
folytatásokban olvasható a
felvidek.ma honlapon.
Az
est
végén
a
MARIANUM Egyházi Iskolaközpont diákjai, Kis Dóra és
Nagy Viktor tolmácsolták a
közönségnek Kölcsey Ferenc

Himnuszát és Vörösmarty Mihály Szózatát. Az idei magyar
kultúra napja a Himnusz és a
Szózat eléneklésével végződött,
zongorán kísért: Stubendek
István tanár úr.
-sz-

Az utazó Biblia

A Szinnyei József Könyvtár egyedülálló vándorkiállításra
várja az érdeklődőket az Eötvös utca 35. szám alatti főépületében. Február 5-től február 21-ig a munkanapokon reggel nyolc órától délután öt óráig tekinthető meg a „könyvek
könyvét”, a Bibliát bemutató kiállítás. A sok érdekességet kínáló tárlaton nemcsak a történelmi bibliák tekinthetők meg,
de kedvezményes áron vásárolhatók emléktárgyak és bibliai
tematikájú könyvek is. Minden érdeklődőt szeretettel várnak
a szervezők.
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Hol és kinek drukkoljunk?
Kosárlabdacsapatunk február 6-án Handlová, február
9-én – Losonc és március 2-án Svit csapatát fogadja a városi
sportcsarnokban. A mérkőzések kezdete 18 óra.
Röplabdacsapatunk február 2-án Zólyom, február 9-én 15
órai kezdettel Svidnik, február 10-én Ólubló, február 23án Trencsén és február 24-én Myjava csapatát fogadja a városi
sportcsarnokban. A többi mérkőzés kezdete 18 óra.

A komáromi vizilabdasport elismerése

Ondrej Gajdáč emlékérmet kapott Prágában

Újszülöttek

Kudlicsková Monika, Lipové; Kovács Bori Bianka, Ekel; Kuczman
Ivan, Komárom; Bohos Benedek Simon, Bátorkeszi; Biró Teodor,
Marcelháza; Szabó Gergő, Komárom; Fitos Hanna, Megyer; Lévai
Jázmin, Komárom; Zulbehari Asaf, Kéménd; Baranyai Boglárka,
Lakszakállas; Kosár Linda, Bogya; Kajan Richard, Trnava; Ladičová
Jázmin, Marcelháza; Lakatos Kristofer, Harcsás; Harris Freya Meabh,
Komárom; Pepo Sofia, Komárom; Góth Havier, Marcelháza; Németh
Orsolya, Komárom; Čerešník Teodor, Ógyalla; Petruš Pablo, Komárom; Barta Liza, Komárom; Lukáč Simon, Füss; Kubicová Saskia,
Egyházkarcsa; Simon Botond, Nemesócsa; Králik Teo, Pozsony;
Takács Filip, Marcelháza; Csicsó Mateo, Komárom; Mikle Marcus,
Búcs; Molnár Maja, Ekecs; Lohner Noémi és Lohner Róbert, Komárom; Močáry Oliver, Komárom

Elhunytak

A 89 éves özv. Csiba Lászlóné szül. Palacka Irén, Komárom; a 40
éves Bajcsi Imre, Komárom; a 77 éves Glič Ladislav mérnök, Naszvad;
a 79 éves Buzás Judita, Komárom; a 81 éves Krizsan Ottó, Komárom;
a 69 éves Molnár László, Vágfüzes; a 71 éves Tokár Emil, Komárom;
a 66 éves Bočánek Boris, Komárom; a 97 éves Forró Helena, Gúta; a
79 éves Forró Mária, Gúta; a 71 éves Vörös István, Hetény; a 72 éves
Wenthová Margita, Komárom; a 67 éves Szokolová Helena, Hetény; a
77 éves Majer Mária, Keszegfalva; a 86 éves Édes Esztera, Marcelháza;
a 91 éves Vincze Gizella, Komárom; 91 éves Rozkošná Magdaléna,
Komárom; a 78 éves Szabó Erzsébet, Madar; a 78 éves Pintér József,
Komárom; a 88 éves Géczi-Tóth Lajos, Komárom; a 100 éves Árky
Gizella, Komárom; a 87 éves Hegedűs Lajos mérnök, Komárom; a 74
éves Rajcsányi Dionýz, Izsa; a 84 éves Cirok István, Komárom; a 69
éves Gál Margit, Őrsújfalu

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya és
nagymama

özv. CSIBA LÁSZLÓNÉ
szül. Palacka Irén (Ilike)
2019. január 5-én, 89 éves korában türelemmel viselt betegség után csendben
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Kérésére a hamvait szűk családi körben
helyezzük örök nyugalomra.
Az engesztelő szentmise 2019. február
1-jén lesz a komáromi Szent Anna-kápolnában.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz.
De bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz!
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk.
Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltuk.
Kérjük az Istent, hogy jól bánjon Veled.
Helyettünk angyalok simogassák fejed.
Olyan drága voltál nekünk, hogy ezt nem pótolja senki.
Lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi!“
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk január 31-én halálának
második évfordulóján a szeretett feleségre,
édesanyára és nagymamára

KVASŇOVSKY Évára.

Akik ismerték és szerették emlékezzenek rá
velünk együtt ezen a szomorú évfordulón.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

„Emléked örökké itt van velünk.
Amíg élünk Te is élsz velünk.“
Fájó szívvel emlékezünk február 3-án halálának 2. évfordulóján

ČERMÁK Béla mérnökre

Kaván

Emlékét örökké őrző családja

Városunk vizilabda sportjának két kiválósága Fekete István,
aki huszonöt esztendőn át töltötte be a Komáromi Vízilabdaklub elnöki tisztségét, és Ondrej Gajdáč, a szlovák vízilabda
válogatott egykori sikeres edzője
Január 19-én Prágában
gálaestet rendeztek a Csehszlovák Amatőr Úszószövetség megalapításának centenáriuma alkalmából.
Az eseményre nyolcszáznál is több vendég kapott meghívót Csehországot, Szlovákiát,
illetve a Nemzetközi Úszószövetséget képviselve. Az ünnepséget a Csehországi- és a Szlovákiai Úszószövetség közösen
rendezte, s arra meghívták
városunk vízilabdasportjának
egykori kiválóságait is. Ott
volt Ondrej Gajdáč, a szlovák
vízilabda válogatott sikeres

edzője; Fekete István, aki huszonöt esztendőn át töltötte be
a Komáromi Vízilabdaklub elnöki tisztségét, és öt, komáromi nevelésű remek vízilabdás:
Gergely István, Gergely Mihály, Gabriel Gallovich, Patrik Kedro és Nagy Marcell.
Az említett játékosok a
szlovák junior válogatott csapat kulcsembereiként 1995ben nagyban hozzájárultak
a junior vízilabda világbajnokságon a bronzérem megszerzéséhez. Ezt a rendkívüli
sikert azóta nem sikerült túlszárnyalni, hiszen a szlovák

csapatot csak az aranyérmes,
vízilabda-nagyhatalomnak
tekintett magyarok, illetve az
ezüstérmes görögök előzték
meg! Gergelyék maguk mögé
utasították például az ausztrálokat is! Ráadásul Gergely
Istvánt, aki ma már kétszeres
olimpiai bajnok, választották
a világbajnoki mezőny legjobb
kapusának!
A gálán Odrej Gajdáč
edzőt emlékéremmel tüntették ki, hiszen munkája - 1989
és 2016 között - a junior és
felnőtt válogatott szövetségi
kapitányaként az eltelt száz
esztendő legkiválóbb teljesítményei közé tartozik. Ondrej
Gajdáč edzőként 15 világ- és
Európa bajnokságon vett részt,
s ért el „történelmi” sikereket
a válogatottak élén. 2003-ban
a férfiakkal hetedik lett Európában, majd nyolcadik a világbajnokságon, a juniorokkal
pedig negyedik az Európabajnokságon, illetve harmadik
a világbajnokságon!
Szakmai elismertsége a
Szlovák Vízilabda Szövetség
mellett működő Edzői Tanács
székébe emelte; ezt a tisztséget
öt évig látta el. Jelenleg a Komáromi Vízilabdaklub elnöke.

Lát esélyt a korábbi sikerek,
köztük a juniorok világbajnoki
bronzérme megismétlésére? –
kérdeztük Ondrej Gajdáčot,
- Esély mindig van, de tény,
hogy a szlovák vízilabdasport
helyzete manapság merőben
más, mint régebben. A fiatalok már ritkábban választják
sportágunkat, hiszen a sikeresség ára a kemény munka és
lemondás. Pedig a komáromi
edzési lehetőségek javultak,
hiszen megújult városunk huszonöt méteres medencéje és a
fedett uszoda is. Mégsem tudunk fenntartani egy állandó
játékoskeretet. Ez a helyzet az
elmúlt tíz esztendő folyamán
alakult ki, de nem csak nálunk,
hanem egész Szlovákiában.
Más sportágak is hasonló cipőben járnak.
Véleményem szerint a társadalom viszonylagos jólétet
biztosít, elkényelmesedtünk, és
sem a szülők, sem a gyerekek
nem hajlandók úgy élni, ahogy
azt a rendszeres, eredményes
sportolás megkívánná. Mégis
derűlátó vagyok, mert hiszek
abban, hogy a szülők és gyermekeik felismerik: az egészséges
életmód alapja a rendszeres
sportolás is.
Ľ. B.

Trónfosztás a városi futsal ligában

Január 20-án lezárult a
városi teremlabdarúgó bajnokság idei idénye. A sportcsarnok lelátóin szokás szerint sokan voltak kíváncsiak
a döntőbe jutott csapatok
játékára.
Először a bronzmérkőzés volt soron, ahol a Blue
Diamonds és az Aktív Sivatagi
Rohamcsigák gárdái csaptak
össze. Nagy csatát vívott a két
csapat, az első félidőt 1:0-ás
vezetéssel zárta a kék mezes
Blue Diamonds együttese. A
folytatásban még egyenlíteni
tudtak a Rohamcsigák, de a
bronzcsatát végül 2:1 arányban a Blue Diamonds nyerte
meg. Elmondható, hogy megérdemelten, mert az egész bajnokságot figyelembe véve ez a
csapat kiérdemelte a szurkolók
tetszését, elismerését.
A döntőt tekintve immár
három éve ugyanaz a forgatókönyv, hiszen ismét a Bauring
City és a Barracuda csapatai harcolták ki a bejutást. A
Bauring csapata győzelem
esetén, zsinórban harmadik
diadalával, végleg megszerezhette volna a vándorkupát, a
Barracuda pedig, amelyik a
korábbi két döntőben a rövidebbet húzta, viszont most
már igazán szeretett volna
kupával távozni. Nagy csatát

Karol Scholtz felvételén a városi teremlabdarúgó bajnokság győztese, a Barracuda
vívott a két gárda. A első félidőben végén még a regnáló
bajnok vezetett, de a második
játékrészben fordult a kocka.
A Barracuda csapata először
egyenlített, majd fél perccel
a mérkőzés vége előtt berúgta győztes gólt /3:2/. Válaszra
már nem volt idő. A háromévi
kitartó várakozás után végül
is a Barracuda megérdemelten jutott a vándorserleg birtokába. Ezen a napon feléjük
billent a mérleg nyelve, így
még érdekesebbek lehetnek a
jövőbeli küzdelmek a bajnoki
címekért.
Az idei teremlabdarúgó
bajnokság végső sorrendje
a következő: 1. Barracuda,
2. Bauring City, 3. Blue

Diamonds, 4. Aktív Sivatagi
Rohamcsigák, 5. Amphora, 6.
Torpedo Vodka. A legeredményesebb góllövő címet Kurucz
Ádám, a legjobb kapus címet
Halman Gergő – mindketten
a Blue Diamonds csapatából
érdemelte ki.
Ehrenberger Erik, a futsal
bajnokság főszervezője így értékelte az idei bajnokságot:
„A döntő két csapata kiemelkedett a mezőnyből. Várható volt, hogy így fog alakulni
a döntő, mert az utóbbi években ez a két csapat dominált.
A Bauring szívvel játszik, a
Barracuda viszont fiatalos lendülettel. Dicséretet érdemel a
Blue Diamonds fiatal csapata
is, amely, ha a jövőben több

tapasztalatot szerez, megszorongathatja a dobogó első két
helyezettjét. Az elmúlt évekhez
képest az idén csak hat csapat
nevezett be a bajnokságba, ami
számomra nagy csalódás. Baj
van a hozzáállással. Hogy veszélyben van e a futsal liga jövője azt még nem tudom megmondani.
Rajtam nem múlik, szervezem, irányítom az egészet, de
jobb lenne mindezt több csapattal, mint a korábbi években.
A futsal liga a téli hónapokban
jó kikapcsolódás a nézők részére, és az aktív futballisták
számára is jó felkészülés az új
bajnoki idényre.”
Keresztényi Gábor
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Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

Viking Pub & Saga Cafe
Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

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

A jó sör, a kávé
és a jó hangulat

Vám kontajnerovú prepravu
stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch

garantált!

Ponúkame

(cena obsahuje aj poplatok
za legálnu skládku)

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

Každý zákazník dostane od nás

kávu zadarmo

Minden ügyfelünknek

ingyen kávé

A Komáromi Városi Hivatal közleményei
A városi lakást igénylők figyelmébe
Értesítjük a városi lakást igénylőket, hogy Komárom város 2011/6 számú, a városi lakások
bérbeadásáról szóló általános érvényű rendelete
2. § 4. bekezdésének értelmében minden lakásigénylő köteles kérvényét az előírt formanyomtatványon folyó év február 15-ig aktualizálni.

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

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 következő
időpontokban folytatódik:
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 időszakokban 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 osztályozott hulladékkal telt zsákokat a Clean
City Kft. más-más járművei szállítják el. A zsákokat a megadott időpontoktól eltérő időpontokban
közterületre kihelyezni tilos!
Fontos tudnivalók: Háztartásonként maximum 4 + 1 zsák igényelhető havonta (a kihelyezett zsákok mennyiségétől függően). Komárom Város 2016/9-es számú általános érvényű rendelete 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 térítésmentesen leadhatók a Harcsási úton üzemelő gyűjtőudvarban.

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

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

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

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

EVYTOM
Lakásfelújítás
A-tól Z-ig

Rekonštrukcia bytov
od A po Z

0905 450 570
Apróhirdetés
l DIGITÁLIS
KAPUTELEFONOK ÉS PROFI BELÉPTETŐK
SZERELÉSE. Tel.: 0903/289 663.
l NYUGDÍJAS
PEDAGÓGUS KORREPETÁL SZLOVÁK
NYELVBŐL, alapiskolások és középiskolások részére. Tel.: 035/7702
069.
l Szobafestés, mázolás, faldekorálás. Tel.: 0951/197 556.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415
657.
l Kiadó garzonlakás a Víz utcában.
Tel.: 0908/761 373.
l REKOM– lakásfelújítás. Tel.:
0948/622 051.
l Pedikűr címre is (önnél otthon).
Tel.: 0908/761 373.

Harmos Károly

festőművésztől származó
olaj-, tempera-, akvarell–vízfestményt
és grafikát vásárolnék.

Mobil: Ágoston, 0903 439 138

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.

Otvorená je denne: 8.00 – 20.00

Ponúkame denne aj menu
vo forme švédskych stolov
a samozrejme vám ponúkame
chutné jedlá
aj počas víkendu

Észak-Komárom, Nádor utca 14.

Minden pénteken
és szombaton
zenés rendezvényünkre
várjuk a kedves vendégeket!

Kövesse a Komáromi Városi Televízió
adását az interneten is!

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

Obec Marcelová, Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová
na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Marcelovej
číslo 20/2018 zo dňa 13. 12. 2018

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Marcelová.
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Marcelová :
l nebytový priestor s podlahovou plochou 106,37 m2 v
Polyfunkčnom dome so súpisným číslom 1396/11A na parc.
registra „C" č. 573/54, vedený na LV 2856 v k.ú. Marcelová.
Výzvu na podávanie návrhov vrátane všetkých príloh potrebných k vypracovaniu súťažného návrhu je možné stiahnuť z
webovej stránky obce www.marcelova.sk

Marcelháza község, Szabadság tér 1199, 946 32 Marcelháza
Marcelháza község képviselőtestülete a 2018. 12. 13-án megtartott ülésén elfogadott 20/2018 sz. határozata értelmében

nyilvános kereskedelmi versenytárgyalást hirdet

a község tulajdonában lévő alábbi ingatlan bérbeadásának
szerződésére:
l az 1396/11A házszám alatt jegyzett, nem lakás célú helyiség a többfunkciós épületben, a község 2856 sz. tulajdonlapján bejegyzett 573/54-es helyrajzi szám alatt, 106,37 m2
alapterülettel .
A pályázati felhívás kidolgozásához és beadásához szükséges függelékek megtalálhatók a község internetes honlapján
www.marcelova.sk.

