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Alapítva 1849-ben

Átfogó terv a szemét-kérdés megoldására

Komáromban
sokan
elégedetlenkednek a kukatárolók körüli állapotokkal.
Akadnak helyek, ahol viszonylag rendezett a helyzet, de vannak lerakók, ahol
gyakran áldatlan állapotok
uralkodnak.
A probléma alapja sokrétű, mivel valahol a tárolók
küllemén kell változtatni, de
gyakran jelentenek problémát
a kukákban turkáló guberálók. Az is a jelenséghez tartozik, hogy a lakosok gyakran
rakják a kukatárolók mellé a
szemetet, ezzel jelentős külön
kiadást teremtve a városnak.
Az építkezési hulladékot pedig
csakis a gyűjtőudvarban lehetne lerakni. Jelentős gondot
okoznak azok is, akik a többi
lakos igyekezetét semmibe veszik, osztályozatlan szemetet
dobnak a szelektált hulladék
közé. Ezzel ugyancsak jelentős többletköltséget okoznak

a városnak. Az is nehezíti a
megoldást, hogy a fokozódó
fogyasztás és a csomagolások
miatt egyre több szemetet
termelünk. A probléma megoldásához, a rendezett szemétlerakatokhoz és elszállításhoz
átfogó terv szükségeltetik.

„Már évek óta komoly gondot okoz a lakótelepi szemétkonténerek és hulladéktároló
állomások elöregedése és nem
megfelelő kapacitása” – véli
Varga Tamás alpolgármester,
akit Keszegh Béla polgármester megbízott egy átfogó pro-

Március 11-éig nyújtható be az ingatlanadó

A Komáromi Városi Hivatal adó- és illeték befizetésének részlege értesíti a polgárokat, hogy 2019. január 31-éig törvény kötelezte adóbevallásra azon adófizetőket, akik 2018-ban
- ingatlan tulajdonosok lettek (vásárlás, megajándékozás, örökség vagy lakhatási engedély megszerzése által),
- megszűntek ingatlan tulajdonosok lenni (mert eladták, elajándékozták, vagy bontási engedéllyel megszűnt az ingatlan),
- megszűntek az ingatlanadó befizetésének körülményei
(rokant igazolvánnyal rendelkeznek, megváltozott az állandó
lakhelyük).
A szóban forgó kötelezettségek az ebadóra is vonatkoznak.
Felhívjuk tehát azon polgárokat, akik nem tettek eleget
kötelezetségüknek, hogy ingatlanadóbevallásaikat legkésőbb 2019. március 11-éig nyújtsák be.
Az elmúlt évben hetvenéves korukat elért polgáraink felszabadulnak az adókedvezmény kérelme alól. Nem kell adóbevallást
benyújtaniuk azoknak sem, akik esetében nem történtek változások.
Komáromi Városi Hivatal
Gazdasági és pénzügyi szakosztály

Új hivatalvezető
a városi hivatal élén

jekt kidolgozásával a probléma
megoldására.
„Mi nem tüzet szeretnénk
oltani és toldozni-foldozni,
Március elsejétől új vehanem egy átfogó, többéves zetője lesz a városi hivatalterv megvalósításában látjuk nak, Kováčová Denisa lesz az
a megoldást. Felmértük a város elöljáró. Az új városvezetés
(Folytatás a 2. oldalon) a hivatal minden főosztályvezetői posztjára pályázatot
ír ki. Az első körben a hivatalvezetői posztra, továbbá a
gazdasági és vagyonkezelési
ket javítsuk. Különösen fontos, főosztály vezetésére lehehogy elsősorban a gyerekek- tett jelentkezni. Sajnálatos
nek és a komáromi mozogni módon a pályázók száma
vágyóknak biztosítsunk meg- alacsony volt, így még olyan
felelő körülményeket” – véli meghallgatás is akadt, ahol
Kovács Dávid, a sport- és if- nem választottak ki senkit.
júsági ügyekért felelős szakbiA hivatalvezetői posztra az
zottság elnöke.
öttagú értékelő bizottság ajánAz idei évben különböző lása alapján Kováčová Denisát
forrásokból több mint egymil- nevezi ki Keszegh Béla pollió eurót költ a város sportra, gármester. Ő a közelmúltig a
ezen belül a sportalap is 11 Szociális Biztosító komáromi
százalékkal, 300 ezer euróra fiókjának igazgatójaként dolemelkedett.
gozott. Fekete Tamást váltja
vh az elöljárói poszton, aki négy

Felújítások az iskolák tornatermeiben

Az idei városi költségvetés része újra egy 200 ezer
eurós pénzcsomag, amely elsődleges célja a sportlétesítmények - kiemelten a tornatermek - fokozatos felújítása.
A városi hivatal munkatársai az összes iskola tornatermét
végigjárva, az iskola vezetésével egyeztetve állították össze
a tervezett munkálatok listáját. Minden iskolában lesznek
javítások,
tornatermenként
közel 30 ezer eurós összegben.
Valahol a talajt újítják fel mo-

dern felületre, máshol a nyílászárókat cseréli le, valahol más
átalakítás szükséges.
A fennmaradó részből más
sportlétesítmények felújítására
fordítanak. A javaslat szerint
ilyen az őrsújfalui focipálya,
ahol már tavaly elkezdődtek a
munkálatok és idén folytatódnának. Az őrsújfalui csapatnál
is egyre több fiatal kapcsolódik
be az edzésekbe.
„A sporttámogatások esetén nagyon fontosnak tartom,
hogy a sportolási lehetősége-

A művészetpártolók figyelmébe!
Az egykori katona templomban található Limes Galéria február 25-től új nyitvatartással látogatható. Hétfőtől
péntekig 13 és 17 óra, vasárnap 14 és 17 óra között.

Kováčová Denisa, a Komáromi Városi Hivatal elöljárója
évig töltötte be a tisztséget.
Kováčová Denisa közgazdaságtant tanult, a szlovák és a
magyar nyelv mellett beszél
alapfokon németül és angolul.
Eldőlt az is, hogy továbbra
is Kóňa Bohumír vezeti majd
a városi hivatal pénzügyi fő(Folytatás a 2. oldalon)

Személycserék a városi cégekben
Február 11-én egy soron
kívüli testületi ülésen tárgyaltak a képviselők. A tárgyalás
egyik kiemelt pontja a korábban elmaradt téma volt, a
városi cégek felügyelőtanács
tagjainak megválasztása. A
tanácsok elsődleges feladata
a felügyelet a gazdasági tevékenység felett, képviselve és
tájékoztatva a testületet.
A távfűtést szolgáltató
Calor kft. esetében Dubány
Imre és Anton Marek folytatja a munkát a tanácsban, egy
új taggal bővült a felügyelő

szerv. Bohumír Kóňa főosztályvezetőt Less Károly képviselő váltja.
A COM-Média kft. esetében már korábban is szükséges lett volna a választás, mivel
Kiss Péntek József halálával
egy hely nem volt betöltve. A
városi televíziót és újságot kiadó cég tanácsába ugyancsak
három tagot választottak. A
tanács tagja volt eddig Korpás
Péter, de nem vállalta az újabb
jelölést. Az egyes csoportokat
a testületben képviselve az
új tanács tagjai lett Szénássy

Tímea, Bauer Ildikó és Sebő
Zsolt.
A KOMVaK Rt. esetében
két helyre választottak új tagokat, mivel a vízgazdálkodási
vállalat felügyelő tanácsában
egy helyre az alkalmazottak jelölnek tagot. A két hely
egyike a vízgazdálkodás terén
jártas Molnár Marian képviselőnek volt felajánlva, azonban
a Híd csoport nem fogadta el
a jelölést. A két helyre Bende
Istvánt és Bujna Zoltánt választották.
A tárgyalás során Kovács

Dávid képviselő azt a javaslatot
terjesztette be, hogy az igazgatótanácsban is legyen változás.
Korpás Péter képviselő helyére
Molnárová Helenát javasolta.
Az indokok közt elhangzott,
hogy az irányításért felelős
igazgatótanácsban a szakmai
szempontoknak kell érvényesülni, Molnárová Helena
a vízgazdálkodás terén széles
körben elismert szakember.
A személycserét az igazgatótanácsban a képviselők nagy
többsége, 22 jelen lévő képviselőből 16 támogatta.
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Március 10-éig rendezze hátralékát!

Komárom Város felhívja adóköteles polgárait és jogi személyeit az ingatlanadó, az ebadó, a nem nyereség orientált
játékautomaták, valamint a kommunális,az apróbb építkezési
hulladék, illetve a bérbe adott épületek, építkezések és telkek
utáni, 2018-ig származó bevételeik adóhátralékainak befizetésére legkésőbb 2019. március 10-ig.
Ez a felhívás lehetőség arra, hogy az érintettek áttekintsék
tartozásaikat, s azokat a megadott időszakban befizethessék.
A 2019. március 10-ei határidő lejárta után a város kénytelen
lesz a hátrálékokat a vonatkozó törvényeket alkalmazva behajtani, illetve zálogba helyezni az adós ingatlanját. A befizetés
történhet banki átutalással, készpénz befizetéssel a városi hivatal pénztárában, illetve bankkártyán, esetleg megegyezés útján,
részletekben törlesztve.
Információk: személyesen a városi hivatal Vársor utca 3.
alatti, a Tiszti pavilon első emeletén, a 18-as számú irodában,
illetve az odp@komarno.sk email címen, vagy a 035/28 51 330,
331, 353, 334, és a -317-számú telefonon.
Komáromi Városi Hivatal Gazdasági és pénzügyi szakosztály

Új hivatalvezető
a városi hivatal élén
osztályát, ő egyedül pályázott.
A vagyongazdálkodási főosztály élére is csak egy pályázó jelentkezett, ám ebben az
esetben az értékelő bizottság
nem javasolta őt a tisztségre,
így nem lett kinevezve új vezető. Márciustól a vagyonjogi
főosztály a fejlesztési főosztály

alatt fog működni.
A pályáztatások folytatódnak, áprilisban a kommunális,
a városfejlesztési és belügyekért felelős főosztály élére lehet jelentkezni. Ezt követi a
szociális és az oktatási-kulturális főosztály vezetői posztja.

Beindult az úthenger
Az erőből való politizálás
ékes példáját mutatta be a képviselőtestület legutóbbi ülésén a
többséggel rendelkező Függetlenek Komáromért csoport, amikor a KOMVaK Rt. felügyelő
bizottságának új tagjairól született döntés. Bár demokratikus
úton született döntés, de emberileg igen csak megkérdőjelezhető az, ami történt.
A január végi testületi ülést
követően azért volt szükség
egy újabb összehívására, hogy
a városi vállalatok felügyelő
bizottságainak új tagjait megválasszuk. Ez a programpont
már szerepelt az előző ülésen is,
viszont javaslatomra a testület
levonta a napirendről, ugyanis sem az egyes szakmai bizottságok, sem a városi tanács
nem tárgyalta az anyagot, így
a tárgyalási rend szerint nem
is kerülhetett volna napirendre. Akkor elhangzott, hogy bizonyára azért vonattam le az
anyagot, hogy bizonyos emberek továbbra is pozícióban maradhassanak, de hangsúlyozom
még egyszer, csak azt szerettem
volna elérni, hogy a tárgyalási
rend mindenkire vonatkozzon.
Még a töbséggel rendelkező
Függetlenek Komáromért csoport tagjaira is.
Azt hiszem, nem árulok el
nagy titkot, amikor arról szó-

lok, hogy a testületi határozatok előterjesztése és elfogadása
előtt egyeztetések folynak az
egyes szakmai bizottságokban
és a városi tanácsban. Pro és
kontra hangzanak el vélemények és javaslatok, amelyekről
később a testület ülésen születik
döntés.
Épp ezért volt számomra
meglepő, hogy a KOMVaK Rt.
felügyelő bizottság tagjainak
megválasztása után egy olyan
javaslat érkezett, amelyről a
fent említett fórumokon szó
sem esett. Konkrétan Korpás
Péter képviselő visszahívása a
KOMVaK igazgatótanácsából
és helyébe Helena Molnárová,
a cég műszaki igazgatójának
kinevezése.
Jómagam és a nem beavatott képviselőtársaim is megdöbbenve fogadtuk az előterjesztést, sőt maga az érintett
is értetlenül állt a fejlemények
előtt, hiszen munkájával szemben eddig nem merült fel kifogás. Ráadásul két év alatt,
amióta a funkciót betöltötte, a
társaság kikerült a csődközeli
állapotból és stabilizálódott.
Ez a tény viszont nem bizonyult elégségesnek, az úthenger
beindult és a javaslatot elfogadták. A kérdés már csak az, hogy
vajon ki lesz a következő?
Andruskó Imre képviselő
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A magyar széppróza napja

Újra Kolozsvárra került a Jókai díj

Február
tizenhatodikán, - sajnos gyér érdeklődés mellett - két szép esemény résztvevői lehettünk a
városunkbeli Kultúrpalotában: a Jókai Közművelődési
és Múzeum Egyesület, illetve
a Falvak Kultúrájáért Alapítvány felhívta a figyelmet a
magyar széppróza napjára,
majd átadásra került az idei
Jókai-díj.
Az ünnepség kora délután
Jókai Mór szobrának megkoszorúzásával kezdődött - ez a
tisztelgés immár hagyomány
Komáromban; a főhajtásra
városunk nagy hírű írójának
születésnapja táján kerül sor. A
közönséget a múzeum udvarán Molnár Imre, legkiválóbb
Esterházy János kutatónk, a
pozsonyi Magyar Intézet igazgatója köszöntötte.
Molnár Imre a díszteremben folytatódó ünnepségen is
szerepet kapott: a másodszor
megrendezett magyar széppróza napjának jelentőségét
kiemelve javasolta, hogy a jö-

vőben mindig egy hazai magyar prózaíró munkásságára
is vetüljön fény, mint ahogyan
idén Grendel Lajos Kossuthdíjas írónkra, akinek váratlan
halála mindnyájunkat megrendített.
A megjelenteket, köztük
a magyarországi vendégeket:
Nick Ferencet, Végh Józsefet
és Tarjányi Pétert, Keszegh
Margit, a Jókai Közművelődési

Egyre többen érdeklődnek Selye János Egyetem iránt

A felsőoktatési intézmény február közepén tartotta hagyományos nyílt napját, ahol a több mint nyolcszáz érdeklődő betekintést nyerhetett a karok és a tanszékek működésébe,
találkozhattak a tanárokkal és tudományos munkatársakkal.
Legnagyobb érdeklődés az egyetem tudományos munkáját bemutató interaktív játékok és a nemzetközi partnerprogramok
iránt volt. Az elmúlt évekhez hasonlóan az egyetem képviselői
a jelentkezés kitöltéséhez is konkrét útmutatót adtak a helyszínen, és bemutatták az elektronikus jelentkezési felület kezelésének módját. A Selye János Egyetemre való jelentkezés határideje
2019. március 31.

és Múzeum Egyesület elnöke
köszöntötte, aki sajnálattal jelentette be, hogy Gál Sándor, a
magyar széppróza napja megünneplésének
ötletgazdája
betegség miatt nem tud részt
venni az eseményen, s azon
nem tud megjelenni Keszegh
Béla polgármester sem, aki
azonban levélben foglalta ös�sze gondolatait. Levelét Bajkai
János, a városi hivatal osztályvezetője olvasta fel. Az elnök
asszony köszöntötte Grendel
Ágotát, Grendel Lajos özvegyét, és a közélet más, jeles
képviselőit.
Láthattuk a Grendel Lajosról készült portréfilm egy
részletét is. Tóth László József
Attila-díjas írónk remek portréját felolvasva szinte megjelenítette barátja, Grendel Lajos
alakját, kirajzolva legfontosabb
jellemzőit.

Az ünnepség második
felében a Jókai-díj átadására
került sor. A Kárpát-medencében már ismert megbecsülés
mindössze öt pályázót vonzott, az viszont megállapítható,
hogy a színvonallal elégedettek
voltak a bírálók. Először fordul
elő, hogy valaki - esetünkben
Böjthe Pál Kolozsvárról - másodszor is elnyeri munkájával
a díjat! Különdíjban Rőszerné
Fodor Ágnes részesült. Felvidéki alkotó 2019-ben nem
pályázott.
A szép ünnepségen közreműködött Boráros Imre Kossuth-díjas színművész, Kulin
Ede és felesége a Művészeti
Alapiskola
képviseletében,
Szarka Beáta, a Selye János
Gimnázium diákja, valamint
Kustyán Ilona és Tárkány
Imre.
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Átfogó terv a szemét-kérdés megoldására
(Befejezés az 1. oldalról)

mind a 150 hulladéktároló állapotát. Tizenhat helyen kritikusnak ítéltük meg az ott uralkodó
állapotokat, negyedénél pedig
problémásnak. A változtatásokat ezeknél szeretnénk kezdeni,
majd folyamatosan újítanánk
fel többit is.”
A projekt szerint a most
használatos – az elmúlt években fokozatosan lecserélt
- 1100 literes kukák maradnának, azonban esztétikus
betonfal mögé rejtenék. A szemetet a teleszkópos fedéllel
ellátott nyíláson lehetne majd
bedobni. Más-más színű fedéllel ellátott „szarkofágot“ kapna
a papír, műanyag, üveg, illetve
az osztályozatlan háztartási
szemét. A tárolókra kétnyelvű
tájékoztató táblák kerülnének.
Tekintettel arra, hogy ezek
a szeméttárolók csukhatóak,
nagy eséllyel nem csak a guberálásnak lehetne elejét venni,
de a patkányok sem jutnának

be. Ezekhez a kulcsra záródó
szeméttárolókhoz csak a szemétszállító társaság alkalmazottjainak lenne hozzáférési
lehetősége.
A városvezetés az idei
költségvetésből körülbelül 160
ezer eurót szeretne elkülöníteni a szemét-kérdés megoldására. Ebből az összegből előreláthatóan a legkritikusabb
helyeken található „kukafészkeket” szeretnék kulturáltabbá
tenni.
A viszonylag jobb, használható állapotban lévő hulladéktárolókat az önkormányzat
fokozatosan felújítaná. A zárt,
falazott gyűjtőhelyekre a felújítás során kulcsra zárható
ajtókat szereltetnének, melyekhez csak a lakóknak lenne
kulcsa.
Varga Tamás alpolgármester szerint a jelentős kiadások miatt három-négy éves
futamidőben lehet a terveket
megvalósítani. Ehhez nagyban

szükséges a lakosok hozzájárulása is, hogy a felújítás után
meg is maradjon a rendezett
állapot. A közkedvelt illegális
szemétlerakó helyeknél kamerákat szerelnének fel. Ezek
a „fotócsapdák“ nagyban elősegítenék a városi rendőrség
munkáját, így a rend őrei hatékonyabban tudnák büntetni a
szemetelőket.
„Ebben nagyon szigorúnak
és következetesnek kell lennünk.
Ha elnézzük a kis szemétkupacokat, akkor néhányan feljogosítva érzik magukat, hogy
odahordják a szemetet. Ezt pedig minden lehetséges eszközzel
meg kell akadályoznunk “– fűzte hozzá az alpolgármester.
A kukatárolókat érintő tervezetről a városi képviselőtestület a márciusi ülésén dönt.
A kidolgozott tervezettel
kapcsolatban Keszegh Béla
polgármester elmondta: „Nagy
erőfeszítéseket teszünk annak
érdekében, hogy városunk la-

kossága számára élhetőbb,
szebb környezetet teremtsünk.
Ezt azonban csak úgy tudjuk
megvalósítani, ha minden lakos a szívügyének tekinti a város tisztaságát és környezete
ápolását. Szeretnénk elindítani
egy nagyszabású felvilágosító
kampányt, melynek keretében
nem csak a felnőttek körében,
de az iskolákban is szeretnénk
népszerűsíteni a témát. “
Az éve elejétől külön díjat
kell fizetni a településeknek az
osztályozatlan hulladék után,
ami Komáromot közel 80 ezer
eurós összeggel sújtja.
„A szelektálás nem csak
környezeti, de komoly gazdasági kérdés is egyben. A növekvő kiadások ellen úgy tudunk
tenni, ha egyre hatékonyabban
szelektálunk. Ebben a városi hivatal is példát szeretne mutatni,
de a város fesztiváljain is feltétel lesz a környezetbarát feltételek kialakítása” – tette hozzá
Keszegh Béla polgármester.
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Főszerepben a Szent Korona
Február 21-én és 22-én
két szép esemény „főszereplője” volt városunkban legbecsesebb nemzeti ereklyénk,
a világon egyedülálló koronázási ékszerünk, királyaink
beavatásának legfontosabb
eszköze, Szent Koronánk.
Először az Egy Jobb Komáromért polgári társulás és
a kiskomáromi Endresz Csoport emlékező ünnepségén, a
Wiking Pub-ban,hallottunk
róla, és láttuk kivetített mását, majd gyönyörködhettünk
szépségében a városunkban
világra jött király, Utószületett László szobránál. Másnap
a Szinnyei József Könyvtár
tárlatán követhettük nyomon
drámai útját a Szőnyi Alkotóműhely tagjainak festményein.
Nemzetünk jelképét párnába
rejtve lopatta ki 579 esztendeje
a visegrádi várból Habsburg
Albert özvegye, hogy születendő fiát megkoronáztathassa vele.

A két eseményen Gőgh
Viktor, a Selye János Egyetem
hallgatója, illetve Mózes Endre,
a Marianum Egyházi Iskolaközpont tanára emlékezett az
eseményekre, a tizenhétévesen
elhunyt uralkodóra. (Közreműködött Deák Irén, Nagy

Ferenc, illetve a Hárompatak
zenei együttes.)
A két megemlékezés főszereplője azonban a Szent Korona volt, hiszen nem csak a magyar történelemben töltött és
tölt be ma is rendkívüli szerepet, hanem leolvasható róla a

világ jövője is – Krisztus nélkül
nem valósítható meg a Földön
az annyira áhított béke.
Knirs Imre, az Egy Jobb
Komáromért polgári társulás
elnöke pontosan fogalmazott,
amikor ezt mondta: „Vannak, akik kritizálnak, amikor
a Komáromban napvilágot
látott királyra és a Szent Koronára emlékezünk. Mi éppen
fordítva látjuk hagyománnyá
erősödő megemlékezéseinket.
Kötelességünknek
érezzük,
hogy városunk történetével
megismertessük kortársainkat.
Szakemberek segítségével világítjuk meg az eseményeket,
és büszkék vagyunk rá, hogy
az egyik magyar király Komáromban született, és napokig
nálunk tartózkodott a Szent
Korona. Jóérzés, hogy idén már
tanárok és egyetemi hallgatók
is megtisztelték jelenlétükkel
rendezvényünket.”
B. GY.

Szeretetbál a hátrányos helyzetű családok megsegítésére

Második
alkalommal
rendezték meg városunkban
a szeretetbált a hátrányos
helyzetű családok megsegítésére; akárcsak tavaly, az idén
is gyorsan megtelt a terem vidám hangulatú bálozókkal.
A színvonalas rendezvényt a komáromi Jaguar
Gymnastics Team lányai tették felejthetetlenné, a hajnalig
tartó mulatságban a talpalávalót a Wolf Street Music Band
biztosította. A felhőtlen szórakozást csak a tombolahúzás,
majd a svédasztalos vacsora
szakította meg. A bálon idén is
tiszteletét tette Sólymos László
környezetvédelmi miniszter és
felesége.
„A bál nagyon jól sikerült,
remekül éreztük magunkat és
ahogy elnéztem, még többen
vettek részt rajta, mint tavaly,
igy elértük a terem maximális
befogadó képességét. Örülünk,
hogy az új bálozók mellett nagy

számban voltak olyan visszatérő vendégek is, akik már az első
szeretetbálon is részt vettek” –
mondta a miniszter.
A szervezőknek bál jótékonysági része is jól sikerült,
hiszen a támogatóknak, a

résztvevőknek és a tombolavásárlóknak
köszönhetően
több pénzt sikerült összegyűjtenünk mint tavaly. A befolyt
összeg felhasználásáról a családokkal történő egyeztetés
után döntenek.

A szervezők ezúton is köszönik fő támogatóik, Sólymos
László miniszter és Bastrnák
Tibor parlamenti képviselő
támogatását, valamint mindazok anyagi hozájárulását,
akik segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg az idei
szeretetbál.
További támogatók voltak: Dr. Ipóth Szilárd, Tonex,
Kemart - Design&Print, Agref,
Jaguar gimnastic team, Acacia
Team, Pro Selye Univerzitas,
Rotary Hungary, DeLuxe
Dekor Esküvő és Rendezvénydekoráció. A tomboladjakat biztosította: Tatra Mozi,
Šeko Shop Komárno, Harcosok Klubja, MJP-Studio,
Sysi keramia manufaktura,
Wine Garden, Komárňanská
plavebná spoločnosť, DÓRA
FASHION, Bagger, Boggis
choco.

Kampányt indított
az ÉS?! Polgári Társulás
Az Adj egy ötöst, és mi
belecsapunk!
szlogennel
fémjelzett kampányt indított az ÉS?! Polgári Társulás.
Mi is ez tulajdonképpen? A
társulás Komárom városától
25 évre bérbe kapta a romkultúrházként
emlegetett
őrsújfalui kultúrházat, amely
kétségtelenül és szemmel láthatóan felújításra szorul.
A társulás ezzel a kampánnyal kér segítséget annak
a folyamatnak a kezdő lépéseihez, amely – reményeik szerint
– egy felújított közösségi teret
eredményezhet. Céljuk, hogy
egy olyan polifunkciós közösségi házban folytassák tovább
a sok évvel ezelőtt elkezdett
tevékenységüket,
melynek
felújított tereiben otthont adhatnak kulturális programoknak, próbafolyamatoknak, és
játszóhelyként is szolgál majd
az ÉS?! Színház és más kamara jellegű színházi kezdeményezések számára. De terveik
között szerepel, hogy ne csak a
kultúrának, hanem a szbadidős
sporttevékenyégnek, családi
összejöveteleknek, kézműves

foglalkozásoknak is teret biztosítsanak. Fontos tudnivaló a
társulásról, hogy alapszabály
náluk, az elvégzett munkáért tagjaik nem kapnak bért.
Őrsújfalun hasonló, kulturális
közösségi tér nincs a romkultúrházon kívül, ezért vállalták
fel ezt a küldetést, és szavaik
szerint mindent megtesznek
annak érdekében, hogy céljaikat elérjék.
Az ÉS?! Polgári Társulás
ezúton is kéri minden segíteni
akaró embert; Adjon egy ötöst,
és ők belecsapnak! Az öt eurós
adományokat egy transzparens számlára lehet küldeni,
melyen bárki követheti, men�nyi pénzt kapott és mire fordította a társulás. A számlaszám
SK 72 0900 0000 0051 5443
2431.
És végezetül egy meghívás. A társulás szeretettel vár
mindenkit március 3-án 17
órai kezdettel Bernáth Tamás színművész A jányok, a
jányok című operett-estjére
az őrsújfauli kultúrházba. Belépődíj tetszés szerint a „BECSÜLETKASSZÁBA”.

After Day néven
új kórus alakul városunkban

„Sokfélék vagyunk, de
mindenkiben van valami,
amit bedobhat a közösbe!
Hozd a hangod! Pont olyan
kell, amilyen épp neked van!
Nem hiszed? Gyere, és bebizonyítom!” – hangzik Süll Kinga karnagy felhívása a szórólapokon.
2019. márciusától egy új
sz kórus, egy új formáció alakul
Komáromban After Day improvizációs kórus néven. Valamennyien ismerjük a „fürdőszoba-effektust”! A zuhanyzó
egy olyan hely, ahol bárki tud
felszabadultan énekelni, minden gátlás nélkül. Az After
Day is egy olyan hely lesz,
ahol ez az érzés köszön vissza.
A közös örömzenélés a csodálatos katonatemplom falai
közt talál otthonra, melynek
fantasztikus akusztikája csak
fokozza az élményt. Az After
Day olyan hely lesz, ami ledönti a tabukat, olyan ugyanis
nem létezik, hogy „nem tudok
énekelni”! Mindenki előtt nyitott a lehetőség 10 éves kortól
akár 100 éves korig. Együtt
énekelhet fiatal és idős, anya-

apa gyermekeivel, nagyszülő unokáival. Az After Day
olyan hely lesz, ahol az éneklésben nem lehet hibázni! A
kórusimprovizációban nincs
hiba, minden egyéb pedig a
hangzás részévé válik, egy-egy
variációja lesz a közös műnek!
Az After Day olyan hely lesz,
melynek célja nem az „út végén” található, amikor is több
hónapos gyakorlás után összeáll egy komponált mű, mellyel
majd fellép a kórus. A cél maga
az „út”, hisz minden egyes kóruspróbán megszületik a közös mű, amely éppen azáltal
lesz nagyon izgalmas és érdekes, hogy sokfélék vagyunk.
A próbák 2019. március
13-án indulnak 17.00 órától
a katonatemplomi Limes Galériában.
Akinek sikerült felkelteni
az érdeklődését, annak jelentkezését szeretettel várja
a karnagy, Süll Kinga a 0915
737 801-es telefonszámon,
vagy az After Day Facebookoldalán, ahol a jelentkezési
lap is letölthető!
sk
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Harmos Károly

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

Mobil: Ágoston, 0903 439 138
Újszülöttek

Félix Kovács, Komárom; Rigó Gyula, Marcelháza; Kopócs
Nikoleta, Komárom; Madarász Adrián, Gúta; Andrášová Emma,
Párkány; Bartošová Denisa, Gúta; Benková Stela, Érsekújvár;
Kováčová Liliana, Ógyalla; Yamin Amr, Komárom; Balla Anna,
Vék; Huršanová Mia, Érsekújvár; Bednáriková Emma, Szentpéter;
Meggyesová Szofia Emily, Bátorkeszi; Szabó Dorina, Gúta; Bukriš
Sebastian, Dunamocs; Cziroková Natália, Bátorkeszi; Záležáková
Zita, Komárom; Horváth Lara, Felsőpatony; Holecz Zara, Vék;
Bordódy Zalán, Farkasd; Balogh Dominik, Kisújfalu; Jakab Erik,
Komárom

Házasságot kötöttek

Brúder Ján és Liptáková Angelika; Csóka Szabolcs és Szabó
Gabriella

Elhunytak

A 79 éves Szabó László, Komárom; a 84 éves Dócza László, Komárom; a 68 éves Tapolcsányi Mária, Komárom; a 86 éves
Zemáneková Anna, Komárom; a 97 éves Beládi Gabriel, Izsa; az
59 éves Čóka Gejza, Marcelháza; a 61 éves Vontszemű Sándor,
Marcelháza; a 79 éves Mészáros Viola, Komárom; a 78 éves Kósa
Lajos, Lakszakállos; a 71 éves Tóth József, Komárom; a 64 éves Kacz
Károly, Komárom; Varga Stefan, Komárom; a 83 éves Molnár Irén,
Szentpéter; a 76 éves Kunová Sarolta, Madar; a 40 éves Machalická
Eszter, Megyercs; a 76 éves Sárkányová Žofia, Őrsújfalu; a 71 éves
Czibulka István, Komárom; a 69 éves Ďurinová Anna, Komárom;
a 73 éves Szeder Győző, Komárom; a 71 éves Uzsáková Ružena,
Hetény; a 84 éves Takács Anna, Gúta; a 80 éves Ollé Magdaléna,
Gúta; az 52 éves Csóka József; a 80 éves Mendán Ondrej, Gúta; a 48
éves Illés Hajnalka, Komárom; a 86 éves Pati-Nagy Erzsébet, Komárom; az 58 éves Zachar Michal, Őrsújfalu; a 89 éves Paňáková
Margita, Őrsújfalu; a 72 éves Krekács Anna, Komárom; a 68 éves
Szabó Vince, Gúta; a 84 éves Lovász János, Komárom

A focitorna is belefér a vállalat tevékenységébe

Zöldek, kékek, sárgák,
feketék, pirosak. Mindenki-mindenkivel alapon, öt
focicsapat mérkőzött meg
a napokban egymással a
sportcsarnokban. Ez nem is
lenne olyan nagy futszálos
esemény, hiszen abból van
év közben néhány. Csakhogy
ezúttal egy cégen belül zajlott
mindez.
Az előkészítők, hegesztők,
szerelők, lakkozók és a technikai- gazdasági részleg dolgozói
mérték össze futball tudásukat. A gadóci telephelyen lévő
SK Cont raktári kontéjnerekre
szakosodott cég, és több mint
250 dolgozónak biztosít munkát. Naponta 90 kontajnert
gyártanak le, és a tavaly ös�szesen 20 ezer darabot exportáltak Európa szinte minden
államába.

Róbert Mihalička, a sportesemény főszervezője elmondta, hogy az idén kilencedik
alkalommal rendezték meg
az üzemi foci bajnokságot, de
tovább is léptek, egész családokat vontak be az eseménybe,
beleértve a gyerekeket is.
Amíg az apukák rúgták
a bőrt, addig a csemeték az
anyukákkal különböző szórakoztató játékokkal, ügyességi
foglalkoztatásokkal
voltak
elfoglalva a sportcsarnok előterében, vagy ők is nézték a
sportoló apukákat. Több mint
száz családtag volt bevonva az
eseménybe, és mindenki számára a cég biztosította a frissítőket, az ebédet.
A főszervező elmondta azt
is, hogy a fő cél a sportolási lehetőség mellett a munkaidőn
túli kollektív szellem erősíté-

A focitorna győztes csapata
se volt, és mindez megtetézve
a családias jelleggel. A gadóci
cég életében egyre népszerűbb
ez a kezdeményezés, így érthető, hogy a 10. jubileumi sporteseményre újabb ötletekkel
állnak majd elő. A torna végén

A Komáromi Kajak-kenu Klub az ország legsikeresebb csapata

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk március 5-én halálának második évfordulóján

VAVROVICS Istvánra

Komáromból
Emlékét örökké őrző felesége és családja

Megemlékezés

„Könnyes az út, mely sírodhoz vezet,
a jó Isten őrködjön pihenésed felett.”

Fájdalommal emlékezünk március 4-én

Vrábel Jánosra

halálának 3. évfordulóján.
Szerető felesége, leánya, unokája és családja

Megemlékezés

„Bármennyi nap, hónap vagy év teljen is el,
akik igazán szerettek, soha nem felednek el.”
Fájdalommal emlékezünk március 8-án

Boráros György

halálának 11. évfordulóján.

mérnökre

Szerető családja

MEGEMLÉKEZÉS

„Rengeteg az emlék,
hiányzol nagyon,
de ide már sosem térhetsz vissza tudom.
Hiába várunk téged,
talán jobban mint rég
az otthonod a csillagos ég.“
Fájdalommal megtört szívvel emlékezünk március 2-án
halálának 5. évfordulóján

SZOLIK Erikára, szül. Rácz

Emlékét örökké őrző testvére Ferike, szülei és a rokonság

kiderült, hogy a legnagyobb
serleget a kék mezekben játszó
csapat szerezte meg, de a többiek, sőt a legeredményesebb
góllövő, és a legjobb kapuvédő
is értékelve voltak.
Keresztényi Gábor

Ismét városunkba került
a Szlovák Kajak-Kenu Szövetség által adományozott,
az elmúlt évben a sportágban
a legjobb teljesítményekért
járó Szlovák Kupa. Pozsonyban nagyszabású gálaest keretében adták a 2018-as év
díjait a kluboknak és az egyéni sportolóknak.
A komáromi kajakosok és
kenusok nem először vitték
haza a kupát, tavaly is ők nyer-

ték el a legjobb klubnak járó
elismerést. A 128 tagot számláló csapat mintegy hatvan aktív
versenyzője számos győzelmet
szerzett szlovákiai, nemzetközi
és európai viszonylatban.
– Úgy tűnik, hogy valamit
nagyon jól csinálunk, hisz sikerült megvédeni ezt a megtisztelő címet. Ez számunkra azt
is jelenti, hogyha folytatni szeretnénk ezt az eredményességet,
akkor az utánpótlásra kell fek-

tetnünk a hangsúlyt, amely viszont egyre komolyabb feladat.
Mindig nehezebb és nehezebb
rászedni a gyerekeket, hogy
sportoljanak és azt idővel még
magasabb szinten is folytassák
– nyilatkozta Bukovsky Tibor,
a Komáromi Kajak-Kenu Klub
vezetőségi tagja.
A komáromi fiatalok az
éves összesítésben öt kategóriában szereztek első helyet,
és további tíz második és har-

madik helyezést értek el. Banai
Tóth István tavaly a junior
korcsoportban volt eredményes, idén már a felnőttek közt
díjazták és el is vitte korcsoportja pálmáját.
– Mint elsőéves felnőttek
a mi korosztályunk a legfiatalabb és nagyon örülök, büszke
is vagyok rá, hogy sikerült elnyernem az első helyet. A rengeteg kemény edzés meghozta
az eredményét, de a siker eléréséhez fontos volt az is, hogy jó
társaságban,szeretettel körbe
véve edzhettem – mondta el
Banai Tóth István.
Országos viszonylatban a
négy klub áll kajak-kenuban az
élen – a pőstyéni, a somorjai, a
nyitranováki és a komáromi. A
tavalyi év összesített eredményei alapján a győztes Komárom lett, a második helyen a
nyitranováki, a harmadikon a
pőstyéni klub végzett.
pad
A felvételen a komáromi
csapattagok egy csoportja

Remek teljesítményt nyújtottak a komáromi lányok
A KFC női focicsapata a
közelmúltban két előkészületi mérkőzést is játszott. Lányaink a Vasas csapata elleni
fergeteges győzelem után a
MOL Vidi gárdáját fogadta,
ahol sajnos méretes, 0:7 arányú „kosztümöt” kaptak.
Szinte semmi sem sikerült
csapatunknak, bár az igazsághoz tartozik, hogy pár játékosunk távolléte miatt az edző
kénytelen volt az erdeti felállítást átszervezni és ez bizony
rányomta a bélyeget a csapat
teljesítményére. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az
ellenfél toronymagasan vezeti
a magyarországi női második
ligát és nem titkolt céljuk az
NB1-be való feljutás. Szégyen-

kezésre tehát nincs okunk, de
jókor jött a józanító vereség,
amely még erőteljesebb munkára sarkallja a csapatot.
Ez jellemezte a másnap
megtartott mérkőzést is, ahol
lányaink nem futamodtak
meg az összecsapás elől, pedig
az ellenfél a magyar női legfelsőbb osztály prominens gárdája, a Győri ETO volt.
A mérkőzés kezdetétől
mindent feltéve egy lapra
csapatunk a produktív támadásra összpontosított. Ez az
erőfeszítés meghozta gyümölcsét, méghozzá egy nem
várt, káprázatos , 9:5 arányú
győzelemben. Pauer Tünde
nem kevesebb, mint hétszer
rezegtette meg az ellenfél há-

lóját, de a csapat minden tagja
kimagasló eredmény nyújtott.
A nyolcadik gól szerzője Gaál
Csenge, a kilencediké pedig
Németh Vivien volt.
A csapatot külön dícséret
illeti azért is, hogy fel tudták

dolgozni a MOL Vidi ellen
elszenvedett vereség okozta
stresszet, és egy nap elteltével
remek teljesítményt nyújtottak. Lányok, csodásak vagytok!
Hajrá KFC! Hajrá Komárom!
Hajabács Gábor

Komárom város, mint a Komáromi Városi Művelődési Központ
alapítója a közérdekben végzett munkáról szóló többszörösen
módosított 552/2003 sz. törvény 5. §-a hatályos rendeleteinek
értelmében
pályázatot hirdet Komárom város járulékos szervezete
a Komáromi Városi Művelődési Központ igazgatói pozíciójára
A munkavégzés előrelátható kezdete: 2019 július
Szakmai alkalmatosság feltételei, egyéb kritériumok és elvárások, a benyújtandó dokumentumok jegyzéke valamint a benyújtandó kérvény határideje és helye a pályázatra meghirdetésre
került Komárom város weboldalán valamint Komárom város
üzenőfalain található.
Mgr. Keszegh Béla polgármester
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Apróhirdetés

l Kiadó garzonlakás a Víz
utcában. Tel.: 0908/761 373.
l DIGITÁLIS KAPUTELE- l Szobafestés, mázolás, fal- l REKOM– lakásfelújítás.
FONOK ÉS PROFI BELÉP- dekorálás. Tel.: 0951/197 556. Tel.: 0948/622 051.
TETŐK SZERELÉSE. Tel.: l Villanyszerelő.
Tel.: l Pedikűr címre is (önnél
0903/289 663.
0908/415 657.
otthon). Tel.: 0908/761 373.

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is!
www.tvkomarno.sk, www.youtube.com/mstvkn,
www.facebook.com
EVYTOM
Lakásfelújítás
A-tól Z-ig

Rekonštrukcia bytov
od A po Z

0905 450 570
Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
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)

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

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

