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Alapítva 1849-ben

A január végi ülésén el-
fogadta a város idei költség-
vetését a képviselő-testület. 
24,7 millió eurós összegből 
gazdálkodik 2019-ben a vá-
ros, melynek jelentős része 
konkrét feladatokhoz van 
kötve. Folytatódik néhány 
korábbi kiemelt program, de 
a költségvetésben vannak az 
idei évre újabb prioritások.

A bevételi oldal jelentős 
része az állam által szétosztott 
jövedelemadókból származik. 
Komáromban ez az összeg elő-
reláthatólag 12,4 millió euróra 

emelkedik az idén, ami több 
mint 700 ezer euróval maga-
sabb összeg, mint tavaly volt. 
Ennek 40 százalékát az isko-
laügyre kell fordítani, 6 száza-
lékát a szociális ügyekre. Ezen 
felül új feladatok és kötelessé-
geket kapott a város, például 
üdülési utalványok biztosítása, 
ami az összes alkalmazott ese-
tében meghaladhatja a 165 ezer 
eurót. Plusz szemétlerakási díj 
lett kiróva a településekre, ami 
Komárom esetében több mint 
80 ezer euró. A 67 kilométer 
hosszú járda téli takarítása 

ugyancsak jelentős kiadás. A 
legnagyobb tétel a központilag 
elrendelt fizetésemelés, ami 
többszázezres kiadást jelent, 
hiszen közel 600 ember bérét 
érinti valamilyen formában. A 
helyi adók és illetékek nagysá-
ga nem emelkedik.

„A költségvetés összeállí-
tásánál fontos szerepet kapott 
a minél hatékonyabb gazdál-
kodás a hivatalon belül, a vá-
roshoz tartozó szervezetekben 
és intézményekben. Kiemelt fi-
gyelmet szántunk a családokat 
érintő fejlesztésekre. A műkö-

dési költségek és keretösszegek 
elfogadása után márciusban 
dönthet a testület az egyes 
fejlesztések pontos listájáról” 
- mondta el Keszegh Béla pol-
gármester.

A 2019-es évi költségve-
tésben kiemelt pénzcsomag, 
300 ezer eurós tétel került 
elkülönítésre az iskolakony-
hák rendbe tételére. Idén újra 
előtérbe került az iskolai tor-
natermek és a sportklubok 
infrastruktúrája, amit egy 200 
ezres pénzcsomag szolgál. A 
sportra összesen több mint 
1 millió eurót költ a város. A 
kultúrára szánt támogatási 
alap is emelkedett.

Folytatódik a járdafelújítási 
program is, aminek keretén 
belül 150 ezres összegben 
lesznek felújítások. Megvaló-
sul egy következő szakasz a 
megyeháza felújításából, és az 
idei 156 ezres tételnek köszön-
hetően az egész utcafront re-
noválása teljesen befejeződik. 
A képviselők egy negyedmil-
liós keret sorsáról dönthetnek, 
amiből az elképzeléseik sze-
rinti különböző fejlesztéseket 
lehet megvalósítani.
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Összeállt a város ez évi költségvetése

A város idei költségvetés-
ében kiemelt tételben szerepel 
az iskolakonyhák felújítása. 
Nem csak a jelentősen elha-
nyagolt állapotot számolják 
fel ezzel, de a kapacitásnöve-
kedést is biztosítják, ami az 
ún. „ingyen ebéd” miatt vált 
szükségessé. A konyhák kö-
zel 3500 gyereket és több száz 
felnőttet látnak el.

Komárom 2019-es költ-
ségvetésében 300 ezer euró 
lett jóváhagyva a konyhák 
felújítására, de elképzelhető, 

hogy további összegek lesznek 
szükségesek.  A cél a teljes fel-
újítás, ami érinti a vezetékeket, 
a csatornázást, a belső elren-
dezést és a konyhagépeket is. 
Az iskolakonyhák az elmúlt 
két évtizedben teljesen el vol-
tak hanyagolva, sok esetben a 
közegészségügyi előírásoknak 
sem feleltek meg. Korábban a 
konyhákat közvetlen a városi 
hivatalhoz rendelték, ami nem 
bizonyult hatékony formának. 
A cél most, a felújítást köve-

Felújítják az összes 
iskolakonyhát

Az elmúlt hónapokban az 
aránytalanul magas végrehaj-
tási (exekúciós) díjak borzol-
ták néhány lakos hangulatát, 
akiknek a korábbi elmara-
dásaikat kellett rendezni. A 
végrehajtó díjából ráadásul 
nem kap egy centet sem a vá-
ros. A mostani eljárások még 
másfél-két éve indultak. A 
város vezetése véget akar vet-
ni a lakosok ilyen aránytalan 
büntetésének.

Nagyrészt még 2016-ban 
és részben 2017-ben indultak 
el azok a végrehajtási eljárá-
sok, amelyek mostanában kel-
lemetlenül érintettek több ko-
rábbi elmaradással rendelkező 
személyt.

Az érintettek nagy része 
elfogadja a tartozás rendezé-
sét, azonban felháborodását 
fejezte ki, hogy az összeg 4-5-
szörösére emelkedik a vég-
rehajtási díjak miatt, amiből 
ráadásul nem kap semmit a 
város. A távoli végrehajtók sok 
esetben érzéketlenül állnak az 
ügyekhez. A város az elmúlt 

évben végrehajtási folyamatot 
nem indított, de még a korábbi 
ügyek futnak ki.

A városvezetés az első 
ügyek közt foglalkozott a 
helyzet kezelésével. Továbbra 
is fontos a kintlévőségek be-
hajtása, hiszen több mint 1,2 
milliós összegről van szó, és a 
tartozások elhanyagolása nem 
igazságos a becsületesen fize-
tőkkel szemben. Az eljárásnak 
viszont korrektnek és lakos-
központúnak kell lennie.

„A végrehajtást teljes mér-
tékben átszervezzük. Kinti 
végrehajtó helyett a városi hi-
vatalon belül kezelnénk ezt a 
folyamatot, amihez adott a jogi 
háttér. Szeretnénk erősíteni a 
tájékoztatást, hogy jó szándék-
kal figyelmeztessük az elmara-
dással rendelkezőket, továbbá 
az eljárás során ne legyenek in-
dokolatlanul magas költségek. 
Ehhez előkészítettük a hivatali 
struktúrában a változást és 
megteremtjük az ehhez szüksé-
ges feltételeket” – foglalta össze 
Keszegh Béla polgármester. 

„Ezzel jelentős kiadások há-
rulnak a hivatalra, mivel évente 
5-6 ezer ügyben kell eljárni, de 
célunk ügyfélbarát hozzáállás 
erősítése” – tette hozzá a pol-
gármester.

A hivatal a lakosokat arra 
biztatja, hogy az indokolat-
lanul magas eljárási költség 
esetén fogalmazzák meg fel-
lebbezésüket a végrehajtóval 
szemben, mivel már van arra 
precedens, hogy ezt később 
felülbírálták és jogtalannak 
találták a végrehajtó követe-
lését. Az egész folyamatot az 
is nehezíti, hogy a mostani 
előírások szerint nem a város 
választhatja meg, melyik vég-

rehajtóval dolgozna együtt, 
hanem véletlenszerűen rendel-
nek az ügyekhez egy végrehaj-
tót (exekútort), ami miatt még 
nehezebb az együttműködés a 
lakosok érdekében.

A hivatal arra is felhívja 
a figyelmet, hogy mindenki-
nek lehetősége van rákérdezni 
esetleges elmaradására a Tiszti 
pavilon épületében található 
gazdasági osztályon. Mind-
amellett tavaly is minden la-
kos kapott figyelmeztetést a 
szemétilletékkel kiküldésekor, 
a nyomtatványon fel volt tün-
tetve az esetleges elmaradás. 
Érdemes ezt az értesítést is fi-
gyelmesen átolvasni.            vh

A felújítással nem csak a körülmények javulnak, de a le-
hető legjobb minőségű ebédet kapják a gyerekek

Véget vet a város az aránytalan végrehajtásoknak

A képviselőtestület 
legutóbi ülésén interpelláci-
óban fogalmaztam meg több 
komáromi polgár panaszát, 
akik ellen a város végrehajtási 
eljárást, exekúciót indított. 

Hangsúlyozni szeretném, 
hogy minden polgár köteles a 
törvényben előírt illetéket és 
adót befizetni, ez alól senki sem 
lehet kivétel, de sajnos előfor-
dult, hogy volt, aki elfelejtette 
vagy más komoly okok miatt 
ezt nem tette meg. Egyetértek 
azzal is, hogy be kell hajtani a 
tartozásokat, viszont sajnála-
tosnak tartom, hogy előzetes 
figyelmeztetés nélkül végre-
hajtási eljárást, azaz exekúciót 
indítottak ellenük.

Méltánytalannak és érzé-
ketlennek tartom az eljárást, 
hiszen ennek „köszönhetően“ 
a 27 eurós tartozásért „cseré-
be“ az exekútorok 140 vagy 
akár 160 eurót is elkértek az 

érintettől, sőt arra is akadt pél-
da, hogy le akarták foglalni az 
adós autóját, lakását. Képvise-
lőként nehezményezem, hogy 
aki 27 euróval tartozik a vá-
rosnak, ilyen magas büntetést 
kapjon.

A tartozást rendezni kell, 
ehhez nem férhet kétség, de 
elvárható lenne, hogy ha ilyen 
előfordul, akkor első körben 
figyelmeztessék a polgárokat 
és csak utánna folyamodjanak 
a végrehajtási eljáráshoz. Hogy 
ezt miért hangsúlyozom? Vá-
rosunkban vannak olyan vál-
lalkozások, vállalatok, melyek 
több száz vagy ezer négyzet-
méternyi telket használnak 
úgy, hogy nem fizetnek érte 
bérleti díjat. Esetükben viszont 
nem indítványoztak végrehaj-
tási eljárást. 

Andruskó Imre 
városi képviselő

Adós, fizess!
(Folytatás a 3. oldalon)
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Az utazó Biblia
A Szinnyei József Könyvtár egyedülálló vándorkiállításra 

várja az érdeklődőket az Eötvös utca 35. szám alatti főépü-
letében. Február 5-től február 21-ig a munkanapokon reg-
gel nyolc órától délután öt óráig tekinthető meg a „könyvek 
könyvét”, a Bibliát bemutató kiállítás. A sok érdekességet kí-
náló tárlaton nemcsak a történelmi bibliák tekinthetők meg, 
de kedvezményes áron vásárolhatók emléktárgyak és bibliai 
tematikájú könyvek is. 

A képviselő testület első 
ez évi ülésén döntöttek a 
sport- és kulturális támoga-
tásokról. Elhangzott, több 
mint egymillió eurót költ a 
város sportra, de a kulturális 
támogatás is jelentős.

A január 31-i ülésen a kép-
viselők döntöttek a sportalap-
ból folyósított éves és alkalmi 
támogatásokról. A sportalap 
idén 300 ezer euróra emelke-
dett, ami 11 százalékos növe-
kedés a korábbi évhez képest. 
Harminchárom klub kapott 
éves támogatást, köztük a leg-
többet a KFC (71 000 euró), a 
kosárlabda klub (49 000 euró) 
és a röplabda klub (49 000 
euró). A kosárlabda esetén a 
fiatalok (BK Junior) további 
12 ezer eurót kaptak. Jelentős 
hozzájárulást kap még a ka-
jak klub, a sportalapból 20, a 
Comorra Servisen keresztül 
további 51 ezret.

„Kiemelt cél, hogy a támo-
gatások nagy része a komáromi 
és a fiatal sportolókra legyen 
elköltve. A KFC esetében a 
testület kikötötte, hogy csak a 
fiatalokra költhetik a támoga-
tást. Bízunk benne, hogy egyre 
több komáromi fog sportolni 
és a gyerekeknek is biztosítva 
lesz a tartalmas kikapcsolódás” 

– fogalmazott Kovács Dávid 
képviselő, a sport- és ifjúsági 
ügyekkel foglalkozó bizottság 
elnöke. 

A testületi ülésen Keszegh 
Béla polgármester elmondta, 
hogy több mint egymillió eu-
rót költ a város sportra.

 „Az idei évben folytatódik 
a tornatermekre szánt program, 
amiben 200 ezer eurót oszt szét 
a testület. A 300 ezres sportala-
pon kívül több mint félmillió 

eurót költünk a sportlétesítmé-
nyekre, a sportcsarnokra, az 
uszodára, a korcsolyapályára és 
a csónakházra” – összegezett a 
polgármester.

A kulturális támogatások 
összege is emelkedett, idén 80 
ezres ez az alap.

„A városhoz 145 kérvény 
érkezett a kulturális támoga-
tásokra, egyre gazdagabb az 
éves rendezvénynaptár, több 
fesztivál valósul meg. Ezen felül 

még közel negyedmillió euró a 
VMK éves kerete és a nagyobb 
fesztiválok – Komáromi Napok, 
Borkorzó – támogatása is meg-
haladja az 55 ezer eurót. Egyre 
több a rendezvény, szeretnénk, 
ha minél többen kapcsolód-
nának be a programokba” – 
mondta el Szénássy Tímea, az 
oktatási- és kulturális bizott-
ság elnöke. A támogatások 
teljes listája a város honlapján 
elérhető.                                 vh

Több pénz kultúrára és sportra

Farsang van: vízkereszttől 
húshagyókeddig vigad a vi-
lág. Ez a zajos mulatozás, a 
lakomák, bálok, tréfálkozás, 
bolondozás, eszem-iszom 
időszaka. Városunk egyik 
legelegánsabb bálját, a Lehár 
Bált január 26-án tartották 
a Tiszti Pavilon dísztermé-
ben. A szervező Lehár Ferenc 
Polgári Társulás válogatott 
étkekkel, zamatos italokkal, 
színvonalas programmal 
várta a bálozókat. 

– Nemcsak hagyományt 
hagyományt ápolunk, hanem 
Lehár kultuszát is terjesztjük. 
Szeretnénk ha minél több em-
ber tudatosítaná, hogy a világ-
hírű operett-szerző Komárom 
szülötte. További célunk az 
volt, hogy legalább egy kis időre 

tegyük félre a gondokat, tegyük 
félre a mindennapok nehézsé-
geit, és érezzük jól magunkat. 
Legyünk szépek és vidámak. 
Szerintem a báloknak erről kell 
szólniuk -jegyezte meg Klemen 
Terézia szervező, a Lehár Fe-
renc Polgári Társulás elnöke.

A zenét a Váci Szimfo-
nikus Zenekar és a Tequila 
Show Band együttes szolgál-
tatta. Énekével Farkas Tamás, 
a Házy Erzsébet Énekverseny 
egyik díjazottja kedveskedett 
a közönségnek. A bálozók kö-
zött nem hiányzott városunk 
polgármestere sem.

– Lehár örökségét minden-
képpen ápolnunk kell, és amel-
lett, hogy van emlékverseny, 
és vannak olyan szimbolikus 
helyek Komáromban, ame-

tően, hogy újra az iskolákhoz 
tartozzanak a konyhák, a köz-
vetlen felügyelettel folyamatos 
legyen az állagmegőrzés és a 
minőség is javuljon.  

„A konyhák már most is 
közel 3 ezer főre főznek, mivel 
az iskolásokon és az óvodá-
sokon kívül a pedagógusok és 
nyugdíjasok is igénybe veszik a 
szolgáltatást. Az „ingyen ebéd” 
bevezetésével ezer ebéddel kell 
növelni a kapacitást, ami több 
átalakítást igényel. A célunk, 
hogy ne csak a körülmények 
javuljanak, de a lehető legjobb 
minőségű ebédet kapják a ko-
máromi gyerekek” - mondta el 
Keszegh Béla polgármester.

Jelenleg öt nagyobb kony-
ha működik a városban és 
egy kisebb Őrsújfalun, az 
óvodában. Az utóbbi a jövő-
ben ebédkiadóvá alakulhat, a 
városban viszont hatra emel-
kedhet a konyhák száma, hogy 
biztosítani lehessen a meg-
felelő számú ebédet. Jelenleg 

öt alapiskolában van konyha, 
a Rozmaring utcai iskolában 
nem működik, de ki vannak 
alakítva az erre tervezett he-
lyiségek.

„Már január eleje óta 
folyamatos az egyeztetés a 
konyhafőnökökkel, az intéz-
mények vezetőivel, továbbá a 
közegészségügyi hivatallal. Ja-
nuártól az óvodák végzőseinek, 
szeptembertől az iskolákban is 
megteremtjük az ingyen ebéd 
feltételeit. Ez a kapacitásbővítés  
jó alkalom, hogy végre rendbe 
tegyük az összes iskolakonyhát, 
amire most jelentős összeget 
költünk” - fogalmazott Ondrej 
Gajdáč alpolgármester, aki a 
folyamatot felügyeli. 

„Egy munkacsoportot hoz-
tunk létre, amely összegzi az 
elvégzendő teendőket. A tervek 
szerint a munkálatok a nyári 
szünet idején valósulhatnak 
meg, amikor legkisebb fennaka-
dást okozzák” - tette hozzá az 
alpolgármester.
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A legtöbb támogatást a KFC klub kapta, viszont a testület kikötötte, hogy csak a fiatalok-
ra, az utánpótlás nevelésére költhetik a támogatást                                         Foto: Karol Scholtz

Felújítják az összes 
iskolakonyhát
(Befejezés az 1. oldalról)

Válogatott étkekkel, zamatos italokkal, színvonalas programmal várták a bálozókat

lyek a Lehár-örökséget méltán 
képviselik, ez a bál is arra az 
időszakra utal vissza, ami-
re nagyon büszkék lehetünk. 

Szükésgesek az ilyen társadalmi 
események, amikor összejönnek 
a polgárok. Jó alkalom arra, 
hogy beszélgessünk egy kicsit, 
véleményt cseréljünk, egy kicsit 
lazítsunk, egy kicsit pihenjünk, 
hogy aztán újra vissza tudjunk 
térni a dolgos mindennapok-
ba – nyilatkozta Keszegh Béla 
polgármester.

Az első Lehár Bált 2013-
ban tartották városunkban. 
Az elmúlt években Komárom 
legrangosabb farsangi ese-
ményévé nőtte ki magát a ko-
máromi származású, operett 
melódiáiról világszerte ismert 
zeneszerző Lehár Ferenc tisz-
teletére szervezett társadalmi 
esemény.

pad

Megválasztották a bizottságok alelnökeit
A képviselőtestület legutóbbi ülésén a városatyák jó-

váhagyták az egyes szakmai bizottságok alenökeit. Az el-
fogadott határozat értelmében az alábi személyek töltik be 
az alelnöki tisztséget. Marián Molnár mérnök – pénzügyi 
bizottság, Dr. Bende István – területfejlesztési és környe-
zetvédelmi bizottság, Vetter János mérnök – iskolaügyi és 
kulturális bizotság, Róbert Mihalička – sport és ifjúságért 
felelős bizottság, MUDr. Anton Marek – szociális és lakás-
ügyi bizottság, Farkas Attila – közlekedési és közbiztonsá-
gi bizottság, Vas Ferenc – idegenforgalmi és a nemzetközi 
kapcsolatokért felelős bizottság, Bc. Marcinkó Adrián – a 
digitalizációért és a nyilvánosságért felelős bizottság. Két 
bizottságban új tagokat is választottak: Lengyel Adrianna a 
szociális és lakásügyi, Igor Stumpf mérnök pedig az idegen-
forgalmi és a nemzetközi kapcsolatokért felelős bizottságban 
dolgozik majd.



2019. február 13. 3

A komáromi Városi Mű-
velődési Központban 2019. 
február 16-án, szombaton 
16.00 órától kerül sor a Ki-
csi Gesztenye Klub kalandos, 
színjáték előadására.

A Kicsi Gesztenye Klub-
ban a gyerekek Lizával és ba-
rátaival, Kicsi Gesztenyével, 
Lufipofival, Olly-val és Napsu-
gárral együtt kalandozhatnak 
a mindennapokban. A fősze-
replők különböző élethelyze-
tekben kalauzolják a kicsiket, 

segítenek levonni az adott 
történet tanulságát, mindezt 
Dobrády Ákos fülbemászó da-
laival 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 igye-
keznek átadni a gyerekeknek a 
mindennapi élethez kapcsoló-
dó ismereteket.

Városunkban tartották 
február 5-én a Komáromi 
Járás Városai és Falvai Tár-
sulása 6. közgyűlését. A tiszt-
újítás mellett egyhangúan fo-
galmazták meg kérésüket egy 
sok problémát okozó közle-
kedési csomópont kapcsán.

A közgyűlésen a tagköz-
ségek egyöntetű szavazással 
a társulás elnökének Keszegh 

Bélát, az alelnöki tisztségek-
be pedig Horváth Árpádot 
(Gúta) és Jobbágy Józsefet 
(Szentpéter) választották meg. 

A járás községei tagokat 
delegáltak a Szlovákiai Város-
ok és Falvak Társulásának or-
szágos közgyűlésére is, hogy 
a régió hangját képviseljék. A 
tisztújítás mellett több előadás 
is elhangzott a járási intézmé-

nyeinek és vállalatok vezetői-
től.

„Fontos, hogy összefogva 
képviseljük a régió ügyeit, le-
gyen szó akár infrastrukturális 
fejlesztésről, akár egészségügyi 
kérdésről. Komáromnak össze 
kell fogni a régió településeit 
és képviselni a térség érdekeit” 
– fogalmazott Keszegh Béla a 
társulás újonnan megválasz-

tott elnöke, Komárom polgár-
mestere.

A mostani ülésen határo-
zatot fogadtak el, amiben ké-
rik az ún. izsai letérőnél egy 
körforgalom kiépítését. A tár-
gyaláson elhangzott, további 
témákban szeretnének a tele-
pülések közösen fellépni.

vh

A magyarországi  Határ-
talanul! program, a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. támo-
gatásával valósul meg. Célja a 
magyar-magyar kapcsolatok 
építése, személyes kapcsola-
tok kialakítása és elmélyítése. 
A program keretében ma-
gyarországi iskolák tanulói 
az állam támogatásával osz-
tálykirándulásokon vesznek 
részt a szomszédos országok 
magyarlakta területein, így 
személyes tapasztalásokat 
szerezhetnek a külhoni ma-
gyarságról.

Az Egy Jobb Komáromért 
polgári társulás már több éve 
koordinátora ennek a prog-
ramnak és szervezésükben 
számos határontúli diák is-
merhette meg városunkat. 
A múlt héten szombaton a 
Korondi Szakközépiskola és 
a tatabányai Kereskedelmi és 
Idegenforgalmi Szakgimná-

zium diákjait és tanárait látta 
vendégül a polgári társulás. 
Itt tartózkodásuk ideje alatt 
városunk nevezetességeivel 
ismerkedtek meg; megtekin-
tették a belvárost, a várat majd 
megkoszorúzták Petőfi Sán-

dor mellszobrát. Knirs Imre, 
az Egy Jobb Komáromért pol-
gári társulás elnöke a történel-
mi séta alatt mesélt városunk 
múltjáról és jelenéről, az egyes 
szobrok és épületek történeté-
ről, valamint Komárom neves 

szülötteiről. Az ismerkedés és 
beszélgetés a Viking Pubban 
folytatódott, majd sok hasznos 
ismerettel gazdagodva a ven-
dégek tovább folytatták útju-
kat Pannonhalmára. 

msz

Komárom vezeti a járás községeinek társulását

Határtalanul – Korondi és tatabányai diákok városunkban

Az Eötvös Utcai Alapisko-
la diákjai január 25-én meg-
tekintették Budapesten az 
Országos Széchényi Könyv-
tárban a Corvina Könyvtár 
budai műhelye c. kiállítást.

A diákok a kiállított kóde-
xek révén 1 órára az „időka-
put” átlépve ismerkedtek meg 
Hunyadi Mátyás könyvtárá-
nak díszes corvináival, me-
lyekről rengeteg új informáci-
ót kaptak.  A mintegy kétezer 

kötetet számláló gyűjtemény-
ből fennmaradt kétszázhúsz 
corvinát Magyarországon 
kívül Európa és az Egyesült 
Államok könyvtáraiban őrzik, 
ebből mintegy ötven darab 
látható a kiállításon. A diákok 
megtudták azt is, hogy a re-
neszánsz díszkönyvtár eredeti 
corvináiban megtalálható volt 
Mátyás címere, melyet a hami-
sítók igyekeztek kivágni. Cso-
dálatos élmény volt látniuk a 

kor nagy egyéniségeinek, Vitéz 
Jánosnak, Janus Pannoniusnak 
a kézírását, Thúróczy János 
krónikáját, a szebbnél szebb 
iniciálékat, miniatúrákat, a dí-
szes bársonykötésű kódexeket.  
A kiállított művelődéstörténe-
ti szempontból fontos kézirat 
közül több darab első alka-
lommal került Magyarorszá-
gon a nagy nyilvánosság elé.

A tanulmányi kirándu-
lásnak része volt a könyvtári 

séta. Diákjaink közelebbről 
is megismerték az Országos 
Széchényi Könyvtárat, mely-
nek korábban tulajdonnévi 
helyesírása jelentett számukra 
nehézséget. A séta folyamán 
kiderült számukra, hogy a 
könyvtár több mint tizenkét-
millió dokumentumot őriz. 
Láthatták Széchenyi Ferenc a 
könyvtáralapító könyveit, illet-
ve a legkisebb, mindössze pár 
milliméter nagyságú könyve-
ket is. A könyvtár működését 
illetően számos új információ 
birtokába jutottak, sőt maguk 
próbálták ki, mi történik a ké-
rőlapok leadása után, hogyan 
kerül a kért könyv, dokumen-
tum az olvasóhoz.

A kirándulás folyamán a 
diákok rengeteg információ-
val, élménnyel gazdagodtak, s 
valamennyien sajnálták, hogy 
az öt-hatszáz éves könyvek-
be nem lapozhattak bele. Az 
azonban biztos, ha egykor a 
könyvtár használatára lesz 
szükségük, már az olvasóje-
gyek megváltásával otthono-
san fognak mozogni a nemzeti 
könyvtárunkban. 

Dr. Kovács Tünde 
igazgatóhelyettes

Sokadszor visszatérő 
vendég a Vekker Műhely csa-
pata a komáromi Gépipari és 
Elektrotechnikai Szakközép-
iskolában.

Nem véletlen, hogy hosz-
szú évek óta rendszeresen 
meghívjuk őket éppen futó 
előadásukkal intézményünk 
harmadikosai számára, hiszen 
színházi nevelési programjaik 
során olyan témákkal foglal-
koznak, amelyek a kamaszok 
életének központi kérdései, 
például a pályaválasztás, a 
szülőkről való leválás vagy a 
szlovákiai magyar identitás 
kérdése. A 2019. február 6-7-
én játszott, Viadukt című elő-
adásukat Háy János Völgyhíd 
c. drámája ihlette, főszereplői 
16-17 éves fiatalok, témája pe-

dig a párkapcsolati manipulá-
ció. Benes Tarr Csilla és Tóth 
Gábor színész-drámatanárok 
közreműködésével színre ke-
rülő előadásuk nemcsak azt 
teszi lehetővé, hogy a diákok 
részesei lehessenek az előttük 
játszódó történéseknek, hanem 
a közös gondolkodás során vé-
leményüket is megoszthatják, 
ezáltal a néző-résztvevők még 
közelebb kerülhetnek valós 
kérdések és problémák meg-
értéséhez. 

A diákok visszajelzései 
is azt mutatják, hogy az ilyen 
jellegű előadások, a drámape-
dagógia eszközeivel feldolgo-
zott témák megvitatása fontos 
segítség lehet a tinédzserek 
életében.

Mészáros Tímea

Vekker Műhely az Ipariban

Irodalmi séta a Corvina Könyvtár budai műhelyében

Világpremier volt a Jókai Színházban
Paolo Genovevse Teljesen idegenek című nagysikerű filmjé-
nek színpadi adaptációját a világon először éppen a komáro-
mi teátrum színpadán mutatták be. A székesfehérvári Vörös-
marty Színházzal koprodukcióban színpadra állított darabot 
Hargitai Iván rendezte.
Hét ember, akik évtizedek óta ismerik egymást, közös, baráti 
vacsorára készül. Egy játék, néhány mobiltelefon, valamint jó 
pár üzenet és hívás mindent megváltoztat.
A humorral és izgalommal megfűszerezett komédiában 
a néző betekinthet az emberi kapcsolatokba, és felmerül a 
kérdés: ismerjük-e egymást, vagy teljesen idegenek vagyunk 
egymás számára?
A darab alapját adó nagysikerű film szlogenje szerint mind-
nyájunknak három élete van: egy nyilvános, egy privát és egy 
titkos. Régen az a bizonyos titkos életünk tökéletes biztonság-
ban volt memóriánk archívumában, manapság pedig a SIM-
kártyánkon. Mi lenne, ha a telefonunk beszélni tudna? Ez 
derül ki a Komáromi Jókai Színház legújabb darabjában.
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Hol és kinek drukkoljunk?

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

Apróhirdetés

EVYTOM
Lakásfelújítás

A-tól Z-ig

Rekonštrukcia bytov
od A po Z

0905 450 570

Harmos Károly 
festőművésztől származó  

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

Mobil: Ágoston, 0903 439 138

Kosárlabdacsapatunk március 2-án Svit csapatát fogadja a 
városi sportcsarnokban. A mérkőzés kezdete 18 óra.
Röplabdacsapatunk február 23-án Trencsén és február 
24-én Myjava csapatát fogadja a városi sportcsarnokban. A 

mérkőzések kezdete 18 óra. 

Újszülöttek
Krondiaková Lara,Komárom, Illés Áron, Gúta; Synovec Štefan, 

Marcelháza; Vajlik Sebastian, Gúta; Šuláková Nicole, Ógyalla; 
Šnirer Emília, Párkány; Bella Róbert, Ipolyhídvég; Kürti Natália, 
Gúta; Pásztor Oto, Szalka; Zöldi Márton, Gúta; Baňáková Sofia, 
Nemesócsa; Bajtek Šimon, Szőgyén; Bugár Zselyke Boglárka, Köböl-
kút; Bucseková Lea, Komárom; Kovácsik Tibor Kende, Madar; 
Farkašová Karmen, Marcelháza; Pavlisová Liza Liana, Izsa; Kári 
Jázmin, Párkány; Kaszt Luca, Komárom; Vida Kornél, Tardosked; 
Szép Aliz, Komárom; Krajčír Mathias, Andó; Huszárik Péter, Ko-
márom; Kováčová Vivien, Komárom; Bažová Vanda Margaret, 
Imely; Csintalan Viktor László, Padány; Slobodník Evelin, Kéménd; 
Lakatošová Emese, Ógyalla; Benďák Izabella, Csallóközaranyos; 
Bagó Oliver, Párkány; Keszegh Noémi, Marcelháza; Nagy Vivien, 
Komárom; Szabó Viktória, Komárom; Németh Leonard, Gúta; 
Hamran Tomáš, Komárom; Kucsora Tamás, Lakszakállas

Elhunytak
A 86 éves Csehi Sándor, Komárom; a 80 éves Ravasz Béla, Ko-

márom; a 64 éves Lengyel Vilmos, Marcelháza; a 82 éves Benyó La-
jos, Perbete; a 78 éves Vörös Benjamin, Szentpéter; a 67 éves Geleta 
Rozália, Komárom; a 81 éves Hidvégi László, Komárom; a 88 éves 
Ressl Dóra, Komárom; a 90 éves Tóth Kálmán, Gúta; a 63 éves Rigo 
Gyula, Komárom; a 94 éves Krausz Irén, Komárom; a 88 éves Csen-
te Mária, Gúta; a 87 éves Sagan Daniel, Párkány; a 80 éves Vyšná 
Juliana, Komárom; a 78 éves Broczká Alžbeta, Komárom; a 82 éves 
Nagy Gizella, Gúta       

l DIGITÁLIS KAPUTELE-
FONOK ÉS PROFI BELÉP-
TETŐK SZERELÉSE. Tel.: 
0903/289 663.
l NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS 
KORREPETÁL SZLOVÁK 
NYELVBŐL, alapiskolások és 
középiskolások részére. Tel.: 
035/7702 069.
l Szobafestés, mázolás, falde-

korálás. Tel.: 0951/197 556.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415 
657.
l Kiadó garzonlakás a Víz ut-
cában. Tel.: 0908/761 373. 
l REKOM– lakásfelújítás. Tel.: 
0948/622 051.
l	Pedikűr címre is (önnél ott-
hon). Tel.: 0908/761 373.

A csodálatos őszi telje-
sítmény, amely az újonc gár-
dánk 4. helyét jelentette a női 
foci 2. ligájában, egyre több 
reménnyel kecsegtet a jövő-
ben.

A vezetőség a téli pihenő 
után a férfi csapattal egy idő-
ben kezdte el a csapat felkészí-
tését. A tornatermi edzéseket 
és a kondíciós gyakorlatokat 
pár napos edzőtábor követte 
Radaván. A csodálatos Iveta 
panzióban és létesítményeiben 
a kondíciós edzések mellett a 
mentális felkészítésre is figyel-
met fordítottunk, hiszen a foci 
bármennyire is fizikai sport, a 
mérkőzés kimenetele a fejben 
dől el.

A kemény és kitartó edzé-
sek mellett a kikapcsolódásra 
is jutott idő, így a lányok kö-
zött még szorosabbra fűződ-
tek a kapcsolatok. Kötetlen 
beszélgetéseken vitatták meg 
az edzővel elképzeléseiket, és 
a napi edzést követően az esti 
program bowling, asztalitenisz, 
biliárd volt, de kihasználták a 
panzió sóbarlangját, szaunáját 
és jacuzziját is. Kijelenhetjük, 
hogy az edzőtábor csillagos 
egyesre sikeredett, amiért 
nemcsak a klubot illeti köszö-
net, hanem Dr. Ipóth Szilárdot 
is, aki nagylelküen támogatta a 
csapat edzőtáborozását.

Csapatunk már meg is 
tartotta első felkészülési mér-
kőzését a magyarországi NB 
II első felében helyet foglaló 

Vasas SC gárdájával szemben. 
Végig mezőnyfölényben ját-
szottunk a piros-kékek ellen 
és az új igazolások is sikeres-
nek látszanak. Pintér Noémi és 
Pauer Tünde jól kiegészítették 
egymást a csatársorban és sor-
ra rúgták a gólokat. Círia Kla-
udia fiatal kora ellenére biztos 
pontja lehet a védelemnek, ak-
kor is szépen látta el a feladatát, 
amikor Balázs Aranka sérülés 
miatt elhagyni kényszerült a 
pályát. A második félidőre be-
álló lányok sem vallottak ku-
darcot, ráadásul ha a kihagyott 
ziccereknek csak a fele sikeres, 
megalázó vereséget szenvedett 

volna a Vasas csapata, de talán 
jobb is ez így. A két gól egyéni 
hibák miatt született, a piros-
kékek alaposan lekontrázták 
védelmünket. Lányaink teljes 
erőbedobással küzdöttek, így 
bizakodva várjuk február 16-
án a koppánymonostori mű-
füves pályára a MOL Vidi FC 
csapatát.

A mérkőzés statisztiká-
ja: Vasas SC - KFC 2:10 (0:5). 
Góllövők és csapattagok: Pin-
tér Noémi 3, Pauer Tünde 3, 
Tóközi Tímea, Szabó Rebeka, 
Németh Vivien, Győri Bian-
ka, Boros Dominika - Patócs 
Dorina, Balázs Aranka, Ciria 

Klaudia, Beke Réka - Tóközi 
Tímea, Németh Vivien - Győri 
Bianka, Pintér Noémi, Pauer 
Tünde, Kurcz Anna. Cserék: 
Hatyina Zsófia, Czibor Kinga, 
Szabó Rebeka, Horváth Beat-
rix.

A lányok felkészülési 
mérkőzéseinek időpontjai: 
Február 16., 17.00 KFC – MOL 
Vidi FC ( a koppánymonostori 
műfüves pályán); Február 17., 
ETO Győr – KFC; Február 24., 
Vasas SC U19 – KFC; Már-
cius 3., KFC – VION Zlaté 
Moravce

Hajabács Gábor 
csapatvezető

Radaván készültek a KFC-s lányok
Az első felkészülési mérkőzésen fölényes győzelmet arattak

A felvételen a radavai edzőtábor résztvevői. Álló sor (balról jobra): Hajabács Gábor, Győ-
ri Bianka, Beke Réka, Nagy Laura, Nagy Jenő, Németh Vivien, Nagy Chiara, Szabó Rebeka, 
Patócs Dorina, Gaál Csenge. Elöl (balról jobra): Pauer Tünde, Tóközi Tímea, Csicsó Andrea, 
Hatyina Zsófia, Kurcz Anna, Tamáš Henrietta

Nincs még két hete sem, 
hogy a középiskolás lányok 
kézilabdaversenyén a Selye 
János Gimnázium csapata 
első helyezést ért el a járási 
versenyen. Nemrég intézmé-
nyünk lánycsapata ismét ki-
emelkedő eredményt ért el, 
de most már a kerületi for-
dulóban.

A versenyen – rendkívül 
izgalmas és mondhatni „el-
lenszélben” zajló mérkőzések 
után – végül a lányok az elő-
kelő 3. helyen végeztek. A csa-
pat felkészítő tanára Horváth 
Fél Szilvia volt. A csapat tagjai 
(a fényképen balról jobbra): 
felső sor: Tóth Réka, Jakab 
Adrienn, Horváth Mónika, 

Viola Eszter, Kalmár Anna-
bella, Korega Anna; alsó sor: 
Pongrácz Emma, Vanya Zsu-
zsanna, Garai Emese, Fiala Tí-
mea, Talian Dominika, Veszp-
rémi Rebeka és Pint Lilla (aki 
nincs a képen). Csapatunknak 
szívből gratulálunk, és további 
sikeres felkészülést kívánunk!

-sjg-

Újabb sportsiker a Selye Gimnáziumban
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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 nehnu-
teľnosti 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 potreb-
ných 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 me-

gtartott 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 hely-
iség a többfunkciós épületben, a község 2856 sz. tulajdon-
lapján bejegyzett 573/54-es helyrajzi szám alatt, 106,37 m2 
alapterülettel .
A pályázati felhívás kidolgozásához és beadásához szüksé-
ges függelékek megtalálhatók a község internetes honlapján 
www.marcelova.sk.

Beszélgetés Berecz Andrással és Berecz Istvánnal
A Kikötő - Polgári szalon és a RÉV – A Magyar Kultúra 

Háza szervezésében február 19-én Berecz András, Kossuth-
díjas ének- és mesemondó, valamint fia Berecz István, Örökös 
Aranysarkantyús táncos, a Fonó Budai Zeneház népzenei mű-
vészeti vezetője lesz a Tiszti pavilonban található klub helyiség 
vendége. Az este hat órakor kezdődő beszélgetés házigazdája 
Bödők Gergely, történész, a Clio Intézet munkatársa, ahol fe-
lelet kaphatunk többek közt azokra a kérdésekre, hogy kerül 
valaki a budapesti Vadász utcából Erdélybe? Hogy alakul ki 
a hagyomány, hogyan változik és mit tehetünk érte, hogy ne 
veszítsük el? A hagyományos népi kultúra segítségével lehe-
tünk-e modernek és sikeresek? 

A Jókai Mór Alapiskola szeretettel vár 
minden leendő elsőst és szüleit

OVI-SULI  foglalkozásra,
amelyet február 16-án, szombaton reggel 
kilenc órától tartanak az oktatási intézmény 
Béke utcai épületében. A foglakozáson a leen-
dő elsősök megismerkedhetnek a tanító né-
nikkel, bemutatják az iskolaothonos oktatást, 
de lesznek játékos iskolai foglalkozások is.

A II. Magyar Széppróza Napja és a
Jókai-díj ünnepélyes átadása Jókai Mór

szülővárosában Komáromban

2019. február 16.
14.00 Főhajtás és koszorúzás Jókai Mór szobránál. Ünnepi 
beszédet mond Király Farkas író, a Magyar Írószövetség Vá-
lasztmányának tagja

II. Magyar Széppróza Napja 
Grendel Lajos Kossuth-díjas író emlékének tiszteletére

14.30 Kultúrpalota – Duna Menti Múzeum díszterme,
Nádor u. 13., Komárom

Program:
Köszöntő: Keszegh Béla, Komárom polgármestere. Bevezető 
gondolatok: Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazga-
tója.
Egy perccel rövidebb a nappal – A Magyar Művészeti Akadé-
mia portréfilmje Grendel Lajosról (részlet).
Tóth László, József Attila-díjas író, kőltő előadása: 
„Abszurdisztán polgára“

Jókai-díj 2019 – A Jókai Egyesület és a 
Falvak Kultúrájáért Alapítvány díjátadó ünnepsége

A pályaműveket az alapítók részéről értékeli:
Kustyán Ilona és Tárkányi Imre
A műsorban szerepelnek: Boráros Imre Kossuth-díjas 
színművés és Kulin Eduard a Művészeti Alapiskola tanára


