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Folytatódik a megyeháza felújítása

Elkezdődött az egykori megyeháza felújításának
harmadik szakasza, amivel
az utolsó utcafrontra néző
rész kap új külsőt. Az idei
évben 156 ezer eurót költ az
önkormányzat a saját költ-

ségvetéséből a történelmi
épület felújítására.
A külső felújítás 2017ben kezdődött, majd tavaly
folytatódott, 104, majd 142
ezer eurós összegben. Az
idei évben további 156 ezer

eurót költ a restaurálásra a
város. Az elmúlt években a
belső tér felújításai is folyamatosan megtörténtek, több
mint 209 ezer euró emésztettek fel a beltéri munkálatok.

A külső felújítás kivitelezője most is a Renon Kft.,
amely a múlt évi rekonstrukciót is végezte. Mivel műemlék jellegű épületről van szó,
jelenleg is Csütörtöki András
restaurátor irányítja a munkálatokat.
„Az épületet a járási szintű állami szervek bérlik, így
nem csak egyre szebb, de kihasznált része is a belvárosnak. Két éve az épület előtti
utat, majd tavaly a járdát is
rendbe tettük, így egyre látványosabb része a városnak”
- tette hozzá Keszegh Béla
polgármester.
A komáromi megyeháza
eredeti formájában az 1798as esztendőben, késő barokk
stílusban épült fel. Első átépítésére 1813-ban került sor,
amikor a klasszicista építészeti stílus jellegzetes formái
jelentek meg rajta. A 19. század 80-as éveiben kapta meg
mai homlokzati képét.
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Megújult a Víz utcai Tulipán óvoda

Ünnepélyes keretek között március végén adták át
a felújított Víz utcai Tulipán
óvodát. Komárom városa
2018 májusában kapott
magyar állami támogatást a
Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt-től, és ennek köszönhetően kerülhetett sor az intézmény felújítására.
Az óvoda felújításához 225 ezer euróval járult hozzá a magyar állam.
A kivitelező vállalat tavaly
szeptemberben kezdte meg
a munkálatokat, melynek
keretében befejeződött az
óvoda épülete és a teraszok
komplett hőszigetelése. A
felújítás során a régiek helyett új műanyag ablakokat
építettek be és a főbejárati
ajtók cseréje is megtörtént.
Az óvoda nemcsak külsőleg
újult meg, új számítástech-

Kékben ragyogott
a Tiszti pavilon

Az Egyesült Nemzetek
Szervezete 2007-ben jelölte ki április másodikát az
autizmus világnapjának azzal a céllal, hogy felhívja a
világ figyelmét erre a szindrómára.
Az idén, első alkalommal, városunk is csatlakozott
a nemzetközi “Ragyogj kékben!” kampányhoz, melynek célja, hogy világszerte
felhívja embertársaink figyelmét erre a létező fejlődési
zavarra, és rámutasson, hogy
az autista emberekhez való
helyes hozzáállás és magatartási forma elsajátítható.
Szlovákiában a becslések
szerint 60 ezren élnek ezzel
a hátránnyal. Április 2-án

az esti órákban kék fényben
úszott a Tiszti Pavilon épülete, így fejezte ki Komárom
város támogatását a kezdeményezés megvalósításához
és itt került sor a 16 éves,
rendkívül tehetséges autista
kislány, Barkó Sára bemutatkozó koncertjére is. A
dél-komáromi illetőségű virtuóz ismert és népszerű komolyzenei darabokat játszott
zongorán és hegedűn, Teleki
Gergő zongoraművész közreműködésével.
A műsor hatalmas sikert
aratott, a telt házas közönség állva tapsolt a koncert
végén.
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Feljelentést tesz
a Komvak Rt.

nikai és az oktatást segítő
eszközökkel is gazdagodott.

A Víz utcai Tulipán óvoda városunk második legnagyobb

magyar tannyelvű óvodai intézménye, jelenleg mintegy
nyolcvan gyerekkel négy vegyes csoport működik.
Az ünnepséget megtisztelte
jelenlétével
Czimbalmosné Molnár Éva,
a magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, Fekete Irén, a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke;
Juhász György, a Selye János
Egyetem rektora; Keszegh
Béla, Komárom város polgármestere; Őry Péter, az MKP
Országos Tanácsának elnöke; Czibula Ádám, a Bethlen
Gábor Alap felvidéki ügyve(Folytatás a 2. oldalon)

Bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt tesz
feljelentést a vállalat vezetése, mivel a KOMVaK 2011-es
zárszámadásának ellenőrzésekor derült fény arra, hogy
158 ezer eurós adóhátraléka
van a vállalatnak, amihez közel 77 ezer eurós késedelmi
kamatot is felszámolnak.
Ruman Patrik, a KOMVaK
jelenlegi igazgatója az adókülönbözet
keletkezését
azzal indokolta, hogy 2011ben rosszul könyveltek el
797 ezer eurónyi szolgáltatást, amivel torzult az egész
könyvelés. Ezért két bűntett
gyanúja ügyében tett feljelentést. Egyrészt a vagyon
hűtlen kezelése miatt, amivel az elkövetők jelentős kárt
okoztak. Másrészt a gazdasági és kereskedelmi könyvelés adattorzítása ügyében.
A döntés jogerős, így a vállalatnak fizetnie kellett, különben zárolták volna a vállalat
számláit, esetleg más vagyonát, ami nem csak a működést veszélyeztette volna,
hanem két európai pályázat
sikeres lezárását is.
A KOMVaK vezérigazgatója hozzátette, hogy az
adókülönbözet kifizetésével

sincs a vállalat működése
veszélyeztetve, a mivel a vállalat pénzügyi állapota megfelelő, de keresik a felelősöket, hogyan történhetett ez
az adóvisszaélés. Az ügyet
a rendőrség és az ügyészség
vizsgálja.
Keszegh Béla polgármestere elmondta, hogy az
elmúlt két évben markáns
változások történtek a vállalat életében. Pozitív folyamatok indultak el, ami
meglátszik a fejlesztésekben,
a kinnlevőségek csökkenésében, de a járás községeivel is előnyösebb működési
szerződések léptek életbe.
A korábbi hiteleket kedvezőbb kamatozású hitelekre
cserélték, és kifizették azt a
vállalatot is, amely a korábbi
kedvezőtlen kölcsönt adta. A
spórolás így jelentős, amivel
a vállalat fizetőképessége és
a készpénz állománya is növekedett, mindeközben több
fejlesztést is megvalósítottak
a városban.
Keszegh Béla hozzátette,
hogy 2019 januárjában személycserék voltak a vállalat
irányításában, az új tagok
pedig már nem kötődnek a
korábbi vállalatvezetéshez.
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Ünnepélyes keretek között tüntették ki városunk legjobb pedagógusait
A nemzetközi pedagógusnap alkalmából a Tiszti pavilon
dísztermében ünnepélyes keretek között tüntették ki városunk
tizenhét legeredményesebb pedagógusát.
Keszegh Béla polgármester beszédében köszönetet mondott a pedagógusok igényes, felelősségteljes munkájáért, az
elért eredményekért, sikerekért, majd átadta az emlékplaketteket és okleveleket. Az ünnepségen részt vettek városunk
alpolgármesterei, Varga Tamás és Ondrej Gajdáč, valamint
Szénássy Tímea, az iskolai és kulturális bizottság elnöke, és

más közéleti személyiségek.
Az iskolaigazgatók javaslatára az idén az alábbi pedagógusok kaptak kitüntetést: Mgr. Magyar Tímea (Eötvös Utcai
MTNY Óvoda), Ema Jančová (Eötvös Utcai Óvoda), Pinke
Elvíra (Ferences Barátok Utcai Óvoda), Zlatica Libaiová (Kapitány Utcai Óvoda), Mária Belobraedová (Hajós Utcai Óvoda), Bc. Major Erzsébet (Őrsújfalui Óvoda), Danica Szilasiová
(Béke Utcai Óvoda), Kulcsár Anikó (Tulipán Óvoda), Mgr.
Rózsár Mária (Eötvös Utcai Alapiskola), Mgr. Németh La-

jos (Jókai Mór Alapiskola), Mgr. Győri Monika (Munka Utcai Alapiskola), Mgr. Lucia Králiková (Határőr Utcai Alapiskola), Mgr. Ľubica Mrázová (Komensky Utcai Alapiskola),
Szabóová Szilvia (Rozmaring Utcai Alapiskola), Szakál Attila
(MARIANUM Egyházi Alapiskola), Vargová Veronika Dis.Art
(Komáromi Művészeti Alapiskola), Bc. Bajkai Eszter (Komáromi Szabadidőközpont).
A kitüntetett pedagógusoknak gratulálunk.
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Szent Gorazd-díjas Andruskó Imre, a Selye Gimnázium igazgatója

Városunkban tett látogatást
az izraeli konzul
Áprílis elején Komáromba látogatott kísérőivel
Naomi Eldar, Izrael állam
konzulja. A városi hivatalban
Keszegh Béla polgármester
és Kováčová Denisa, hivatalvezető asszony fogadta.
A polgármesteri tárgyalóteremben egy kötetlen, kellemes beszélgetésre került
sor, minek során felmerültek
olyan témák is, amelyekben
a nagykövetséggel együttműködhetne a város. Izrael
jelentősen előre jár a smart
city-okos város megoldásokban, és az egyik legnagyobb
high-tech központ. Ez a tu-

dásbázis hasznos útmutató
lehet az itteni fejlesztések
előkészítése során, rendkívüli lehetőség az ismeretek bővítésére. A tárgyalások után a
konzul asszony a polgármester kíséretében ellátogatott a
komáromi erődrendszerhez,
amelyet kóstoló követett a helyi termékekből Bott Frigyes,
helyi borász és Varga Papp
Katalin, a CHOCOMAZE
csokoládé tulajdonosa jelenlétében. A nap folyamán
a konzul asszony találkozott
a komáromi zsidó közösség
képviselőivel is.
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Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.Ügyvezető
igazgató: ifj. Batta György. Főszerkesztő: Czékus
Péter. Szerkesztőségi titkár: Šebedovská Iveta. Gazdasági ügyek: Deminger Gita.
Székhely: Klapka Gy. tér 1., 945 01 Komárom. Levélcím: Tiszti pavilon, Pf. 136, 945
01 Komárno. Tel.: 77 13 488, fax: 77 13 489. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. ISSN 1339-8636. Nyilvántartási szám: EV 4572/12. IČO: 36522309.
Nyomja a Petit Press. E-mail: kl@komarno.sk. Web: www.tvkomarno.sk

Az oktatási minisztérium minden évben a nemzetközi pedagógusnap alkalmával adja át az ország
legkiválóbb pedagógusainak
a legmagasabb, odaítélhető
kitüntetést, a Szent Gorazd
püspökvértanúról elnevezett
nagy, ill. kis emlékérmet.
Az idén hatvanegy pedagógus vehette át a pozsonyi
Hotel Bôrik dísztermében
tartott ünnepségen az emlékérmeket, köztük Andruskó
Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója, aki sok éves
tanári és iskolaigazgatói tevékenységének, a kisebbségi
oktatás színvonalának növeléséért végzett munkája elismeréseként a Szent Gorazd
kis emlékplakettet vehette át
Martina Lubyová oktatási minisztertől.
Andruskó
Imre
Marcelházán született, majd
az alapiskola befejezése után,
1983-ban lett a nagy múltú

komáromi gimnázium diákja.
A legendás nagy tanárgeneráció – Oláh Imre, Szénássy
Zoltán, Czókoly Béla, Gáspár Tibor, Hatvanger László,
Konczer József, Windmühl
József, Török János – tagjai
oktatták és mutattak neki

Megújult
a Víz utcai Tulipán óvoda

(Befejezés az 1. oldalról)
zető igazgatója; Varga Tamás és Ondrej Gajdáč,
Komárom város alpolgármesterei; Szénássy Tímea,
az önkormányzat iskolai- és kulturális bizottságának elnöke és további közéleti személyiségek.
Keszegh Béla polgármester üdvözlő beszédében köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik segítették az óvoda felújítását, hiszen a város vezetése
továbbra is prioritásként tekint a komáromi oktatási intézmények fejlesztésére. Az ünnepi beszédek
elhangzása után az óvoda átadását szimbolizáló
szalag átvágása következett, majd a helyi óvodások mutatták be színvonalas kultúrműsorukat a
megjelent vendégeknek.

utat „lámpásként” a pedagógiai pálya felé. Miután
kémia-fizika szakos tanári
diplomát szerzett a pozsonyi
Komenský Egyetem Természettudományi Karán, ahol
a későbbi feleségét is megismerte, Perbetén kezdett ta-

nítani. A régi alma máterébe
1993-ban került. 2000-ben
az intézmény igazgatójának
választották, melyet azóta is
sikeresen tölt be.
A kitüntetettnek ezúton is
gratulálunk.
sz

Elhunyt Barczi László
Az újságokban dolgozó nyelvi szerkesztők, korrektorok, akik
nyelvhelyességi szempontból vizsgálják meg a kéziratokat, csendben, szinte észrevétlenül dolgoznak, miközben hasznos munkát
végeznek. A Komáromi Lapokban évekkel ezelőtt ilyen tisztséget
töltött be Barczi László, aki később a Delta hetilapban működött
tovább, egészen a napokban bekövetkezett haláláig.
Barczi László palóc ember volt, Gömörpanyitról származott,
a tornaljai gimnáziumban érettségizett és a pozsonyi Komensky
Egyetemen szerzett tanári oklevelet. Friss diplomásként városunkba
került, itt töltötte el hetvenhét esztendejének jelentős részét. Akár
hivatalnokként, akár tanárként, akár szerkesztőként dolgozott, az
alaposság és a felelősségtudat jellemezte. Szeretettel gondolunk rá.
A Szerkesztőség
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Kerékpáros rendezvénynaptár egy kihívással

Ötödik alkalommal került nyomdába a Dunamenti
kerékpáros rendezvénynaptár. A kiadvány tartalmazza
a Duna két partján szervezett kerékpáros teljesítménytúrákat, versenyeket.
Idén a bringások 13 rendezvény közül válogathatnak
Dunaszerdahelytől Lábatlanig. A legtöbb esemény ismét
Komáromban kerül megrendezésre, ezért is támogatja a
naptár megjelenését Komárom város önkormányzata.
„A kiadványba most először lehet pecséteket gyűjteni. Aki részt vesz legalább
7 rendezvényen, az bekerül
egy sorsolásba, ahol értékes
ajándékokat lehet nyerni.

NYÍLT NAPJÁRA

Az időfutam bajnokságokon
résztvevők között pedig egy
1400 euró értékű versenybringa kerül kisorsolásra” –
mondta el Bujna Zoltán képviselő, a Szabadság Vándorai
Túrakerékpáros Egyesület vezetője, aki a csapatával a kiadványt szerkesztette.

Az egyesület nevéhez
kötődik a Komáromi Napok
alatt immár hagyománnyá
vált Csárda túra szervezése
is, amit idén április 27-én,
szombaton 17. alkalommal
rendeznek meg. A kiadvány elérhető a Komárom
környéki bringaüzletekben,

információs irodákban, és
ott lesz minden bringás rendezvényen is. A Csárda túra
részletes programja az alábi
elérhetőségen tölthető le:
goo.gl/1t1Cva.
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Jótékonysági est a gyerekek gyógyításáért
A Kantha Dóra Alapítvány április 15-én 17 órai
kezdettel jótékonysági emlékestet ad a Komáromi Városi Művelődési Központ
épületében, ahol az est szervezői színvonalas kulturális
műsorral várják a közönséget.

Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma
Nyitrai Állami Levéltár Nyitraivánka Komáromi Fióklevéltára
szeretettel meghívja Önöket

Fellép a Vadkerti-ZsapkaSipos Trió, Papadimitriu
Athina, Bertók Tibor, Kalmár
Zsuzsa, Procházka Péter,
a Czafrangó Sylvia Magán
Művészeti Alapiskola diákjai
és a Komáromi Művészeti
Alapiskola zeneszakos és
táncszakos tanulói. A belé-

pődíj önkéntes alapon, tetszés szerint. A jótékonysági
rendezvény bevételét a súlyosan egészségkárosodott
gyermekek
gyógyítására,
családjuk megsegítésére és
a velük foglalkozó intézmények támogatására fordítják.
Ha támogatni kívánja az

alapítvány működését, az
alábbi bankszámlára való
utalással ezt megteheti:
IBAN: SK44 1100 0000 0026
2884 6182, BIC(SWIFT):
TATRSKBX.

2019 április 26.-27. (péntek-szombat) 9 és 17 óra között
A nyílt napon az érdeklődők megtekinthetik a levéltár épületét (kutató terem, könyvtár, irattároló raktár) a „Komárom város történelme a levéltári dokumentumok tükrében“ című állandó kiállítást, valamint az intézmény tematikus kiállításait „1918,
1968 és 1993 sorsdöntő évek komáromi eseményei“; „Szociális
és egészségügyi ellátás Komárom történetében“; „Komárom
város címerének történelmi ábrazolásai“; „Mindennapok a háborús évek forgatagában“; „Az 1763-as komáromi földrengés“.
A nyílt napon bemutatják az eredeti történelmi dokumentumokat, de lesz tanácsadás – levéltári dokumentumok kutatása,
iratkazelés és genealógia. Belépés a levéltárba minden egész
órában. Szeretettel várunk minden kedves látogatót! Címünk
Vársor 2, Komárom, tel.: 035/790 39 30-34, web: archiv.nr.kn@
minv.sk.

A költészet napja városunkban

Komárom város és a Kárpátia Sport Polgári Társulás
szervezésében április 11-én,
este hat órai kezdettel a Nádor utcai Kultúrpalota dísztermében tartják a költészet
napját.
A rendezvényen a költészetről, a magyarságról,
a nemzettudatról szólnak
majd a beszélgetések. Oláh
Kálmán tanár beszélgetőtársai lesznek Duray Miklós író,

egyetemi tanár, Batta György
költő, színműíró, szerkesztő
és Szentesi Zöldi László
újságíró. Közreműködnek:
Boráros Imre Kossuth-díjas
színművész, Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas színművész,
Gál László Latinovits-díjas
előadóművész, Nagy Ferenc
versmondó, Bukovszky Orsolya és a Borostyán együttes. A szervezők szeretettel
várnak minden érdeklődőt.

Komáromi Foto Spektrum 2019
A városi művelődési központ színháztermének előcsarnokában május másodikáig tekinthető meg az amatőr fotográfusok alkotásai bemutató kiállítás, amelyen
közel 140 alkotás tekinthető meg. A közelmúltban megtartott értékelésen a szakmai zsűri 70 alkotást ajánlott
a kerületi fordulóban való részvételre.

Krűger Viktor, a fényíró krónikás
jubileumi tárlata

Jubileum címmel nyílt
meg Krűger Viktor kiállítása
a Limes Galériában. A tárlat
a hatvanadik születésnapját ünneplő fotográfus több
mint száz alkotását tárja a
nagyközönség elé.
Az ünnepélyes megnyitón felléptek a Gaudium
vegyes kar tagjai - Stirber
Lajos karnagy vezényletével,
a Ghymesi Igricek - Katona
István vezetésével, valamint
Dráfi Mátyás, Jászai Mari-díjas Érdemes Művész, illetve a
Pengő zenekar is, amelyben
maga az alkotó is zenél.
Farkas Veronika művészettörténész, a Limes Galéria igazgatója bevezetőjében

Életműdíjat kapott Nagy Tivadar komáromi fényképész

Nagy Tivadar nemcsak termékeny fotográfus, de lelkes
szervezője a fotóművészeti tárlatoknak is

A Magyar Fotóművészek
Világszövetsége által adományozott elismerést a fotográfus Budapesten, a szervezet
éves közgyűlésén vette át.
Nagy Tivadar amellett,
hogy évtizedeken át alkotó,
és számos díjjal jutalmazott
fényképész, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének 2002-es megalapítása
óta a szervezet felvidéki alelnöke is. A friss életműdíjas
úgy érzi, szervezői munkáját
is jutalmazták a magas elismeréssel.
Nagy Tivadar nemcsak
termékeny fényképész, ha-

nem elismert zsűriző is a fotográfia világában. Ahogy
elárulta, a zsűrizést azért is
szereti, mert inspirálja. Mások munkáját viszont nemcsak minősíti, de szívesen ad
szakmai tanácsot, segítséget
a kollégáknak.
Nagy Tivadar végzettsége
szerint vegyészmérnök. Tanult szakmájában mindös�sze négy évet töltött, immár
harmincöt esztendeje kizárólag a fényképészettel és
operatőrködéssel foglalkozik
hivatásszerűen.
sz

a kultúra ünnepének nevezte
az eseményt, és kiemelte,
hogy Krűger Viktor azon túl,
hogy 40 éve foglalkozik fotózással, 20 éve fényképezi a
Limes Galériában megnyíló
tárlatokat is.
Holop Ferenc köszöntőjében a jubiláns munkásságát
méltatta. Krűger Viktort a város egyik legnagyobb fényíró
krónikásának nevezte, akit
nehéz elképzelni fényképezőgép vagy videokamera
nélkül. A negyven év termésének sokszínű témavilágát,
illetve annak válogatását felölelő tárlat április 21-ig látogatható a Limes Galériában.
sz
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Deák Bill Gyula és Kerecsen koncert

2019. április 13., szombat 20.00
RÉV- Magyar Kultúra Háza

A Spartacus birkózók sikerei
A csehországi Hodonínban
rendezték meg a vendéglátó Sokol Birkózó Klub és
Hodonín Város Nagydíjáért
kiírt nemzetközi ifjúsági kötöttfogású birkózó versenyt,
amelyre városunk birkózói is
meghívást kaptak.
A megmérettetésen hét
ország 273 ifjú birkózója 36
birkózó klubbot képviselt. A
városunk színeit képviselő
sportolókat Csóka Krisztián
vezette, akik életük első versenyén vettek részt, ezért kimagasló eredményeket nem
lehetett tőlük elvárni, inkább

tapasztalat szerzési szándék
volt a fő cél. Birkózóink a következő eredményeket érték
el: Kelemen Thomas 7. hely,
Lakatos Kevin 5. hely, Lakatos
Imre 3. hely és Ondró Erik 6.
hely.
A serdülő fiúk Bánovce
nad Bebravou-ban az országos
bajnokságon léptek szőnyegre, amelyen két birkózó képviselte a város színeit dr. Kúr
Károly klubelnök vezetésével.
Ďumbier Ármin az 5. helyen,
Lakatos Imre pedig a 3. helyen
végzett.

Harmos Károly

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

Mobil: Ágoston, 0903 439 138

Apróhirdetés
l TAKARÍTÁST VÁLLALOK
Komáromban. Tel.: 0944/465
120.
l Sírhelyek tisztítása már
50 eurótól, újraaranyozás
0,70 eurótól betűnként. Tel.:
0904/374 273.
l Villanyszerelő.
Tel.:
0908/415 657.
l Kútfúrás. Tel.:
l REKOM– lakásfelújítás. Tel.:
0948/622 051.
l Pedikűr címre is (önnél ott-

hon). Tel.: 0908/761 373.
l Eladó 1 szobás lakás Komáromban, mely jelenleg bérbe
van adva. Lehetőség van kedvező beruházásra. Ár: 29 600
euró vagy megegyezés szerint.
Tel.: 0908/729 612.
l Bérbeadok egy berendezés
nélküli garzonlakást Komáromban. Ár: 150 euró+rezsi/
hónap. Tel.: 0908/729 612.
l Sírfeliratok vésése és festése. Tel.: 0908 753 072

Újszülöttek

Molnár Lilien, Kéménd; Piroska Ákos, Bajcs; Mihalík Oliver,
Kéménd; Čacho Oliver, Komárom; Szabó Zara, Gúta; Schvarcz
Gabriel, Alsó Ohaj; Erdei Bence, Ekel; Méri Kamilla Mária,
Párkány; Lakatoš Kemal, Ógyalla; Žigová Liza, Naszvad; Borka
Líza, Komárom; Csóka Erzsébet, Marcelháza; Boráros Juraj, Komárom; Borbély Lana, Garamkövesd; Bálint Katalin Ivolá, Komárom; Tóth Dominika, Gúta; Bertók Igor, Nemesócsa; Lakatos
Dániel, Marcelháza; Markó Hugó, Kőhídgyarmat; Plauter Jázmin, Csilizradvány; Szakszon Balázs, Komárom; Slezová Larisa,
Zsitvafödémes; Horváth Emma, Marcelháza; Vicencz Eszter,
Őrsújfalu; Fígová Roberta, Perbete; Rafael Lilien, Komárom;
Kanička Sofia, Kéménd; Seres Máté, Keszegfalva; Stojka Diégo,
Gúta; Gubienová Noémi, Ekel; Jezso Emily, Dunaradvány

Házasságot kötöttek

Tóth Péter és Beke Patrícia

Elhunytak

A 76 éves Pintér Marci, Komárom; a 89 éves Bozsaky Lajos, Füs; az 53 éves Horváth László, Komárom; az 51 éves Mgr.
Szalay Cecília, Komárom; a 95 éves Kukel Imre, Komárom; a 87
éves Nagy Anton, Keszegfalva; a 81 éves Zemánek Štefan, Komárom; az 52 éves Lakatos Mária, Marcelháza; a 69 éves Csépe
Lajos, Komárom

MEGEMLÉKEZÉS
„Elcsitul a szívem, többé már nem dobog
Itt hagyta lelkem e földi világot.
De odafenn a mennyben is rátok gondolok,
Az angyalkák vigyáznak reám és
Néktek leragyognak a csillagok.“
Emlékezünk halálának 1. évfordulóján április 12-én

SZŰCS Évára

Akik ismerték és szerették gondoljanak rá ezen a szomorú
évfordulón.
Férjed Béla, lányod Denisa és fiad Krisztián

„Egységben a tudomány”
ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem 2019

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem huszonnegyedik
alkalommal rendezi meg a határon túli magyar anyanyelvű
egyetemi hallgatók számára az ELTE Kárpát-medencei Nyári
Egyetem programot 2019. július 10. és július 15. között.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lehetőséget kíván
biztosítani, hogy a hazánk határain kívül élő magyar ajkú
egyetemisták az anyaországban anyanyelvükön képezhessék
tovább magukat, szaktárgyuk egy-egy speciális területén. Várjuk Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Muravidék és Őrvidék magyar ajkú hallgatóit a Magyarország legnagyobb és
első számú kutatóegyeteme által kifejezetten nekik szervezett
kurzusaira.
A szakmai képzésen túl széles körű kulturális programok
szervezésével biztosítjuk, hogy a résztvevők megismerhessék
a város nevezetességeit, valamint bepillantást nyerhessenek a
pezsgő budapesti diákéletbe. Részletek és jelentkezés: www.
elte.hu/karpat-medencei-nyari-egyetem

Osztályozzuk a hulladékot!

Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja, hogy a háztartási hulladék
összetevőinek (papír, műanyag, fém, TRI, üveg, kerti hulladék) szelektív gyűjtése a családi házas övezetekben a következő időpontban
folytatódik:

2019 április 22. – április 26. között
(papír, műanyag, fém, TRI, üveg, kerti hulladék)

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.

Országos bajnokság a Selye Gimnáziumban

Zajlik az élet a sportversenyek terén
a Selye Gimnáziumban, hiszen március végén került sor a Szlovákiai Magyar
Gimnáziumok Országos Bajnokságára
(SZMGOB) futsalban, melynek iskolánk
egyben házigazdája is volt.
A bajnokságon nyolc csapat mérkőzött meg egymással. A verseny résztvevői:
a komáromi Selye János Gimnázium, a
komáromi MARIANUM Egyházi Iskolaközpont, az ipolysági Szondy György
Gimnázium, a galántai Kodály Zoltán
Gimnázium, a dunaszerdahelyi Vámbéry
Ármin Gimnázium, illetve a Középfokú
Sportiskola, a párkányi Gimnázium, és a
rimaszombati Tompa Mihály Református
Gimnázium.
A mérkőzések a komáromi Sportcsarnokban, illetve a Selye János Egyetem
tornatermében zajlottak. A résztvevő csapatokat dr. Juhász György, a SJE rektora,
Ondrej Gajdáč, Komárom város alpolgármestere, Andruskó Imre, a Selye János
Gimnázium igazgatója és Kovács Péter
tanár úr, az SZMGOB versenyek főkoordinátora köszöntötte. A bajnokság főszervezője dr. Gyurenka István, a gimnázium
testnevelőtanára volt. A versenyen rendkívül izgalmas meccsek zajlottak, végül a
Selye János Gimnázium csapata végzett
az első helyen.
További sorrend: 2. helyen a
dunaszerdahelyi Középfokú Sportiskola, 3.
helyen pedig a Vámbéry Ármin Gimnázi-

Iskolánk csapata: (a fényképen balról felső sor:) Záborský János, Ölvecký János,
Beke Zsolt, Mézes Péter, Lesko Levente, Gál Márk; (alsó sor:) Farkas Csaba, Molnár
Zoltán, Hallman Gergely, Nagy Dávid, Beke Bálint
um végzett. Különdíjban részesültek: a legjobb góllövő: Magyarics Tamás (Vámbéry
Ármin Gimnázium Dunaszerdahely), a
legjobb kapus: Bajnóczi Nikolas (Középfokú Sportiskola Dunaszerdahely), a
legjobb játékos: Beke Zsolt (Selye János

Gimnázium).
Nyertes csapatunknak és felkészítő
tanárának gratulálunk a győzelemhez, és
további sok sikert kívánunk!
Andruskó Imre

Komárom Város közleménye
ingatlanok bérbe adása és eladása szándékáról,
nyilvános üzleti versenypályázat útján
1. Komárom Város, mint ingatlantulajdonos nyilvános üzleti versenypályázatot hirdet a C regiszterben található 8090/10 számú, 20 négyzetméteres,
egyéb területű parcella eladására a komáromi kataszterben, amely a 6434 sz.
tulajdonlapon található.Kikiáltási ár: Az ingatlan minimális vásárlási (kikiáltási) ára): 770,- euró, amely egyúttal a legalacsonyabb benyújtható ajánlat. Az
előterjesztés határideje: 2019. 04. 30, 12 óráig, vagy megküldése 2019. 04. 30-ig a
Komáromi Városi Hivatal címére.Általános tájékoztatás: Vagyonnyilvántartási
és Gazdálkodási Osztály, Komáromi Városi Hivatal, tel.sz.: 035/2851 377,
035/2851 379.
2. Komárom Város mint ingatlantulajdonos nyilvános üzleti versenypályázatot hirdet a Zichy palota épületében lévő, nem lakás célú, 85 négyzetméteres helyiség bérlésére. Összeírási szám: 1044, a parcella bejegyzési száma "C"
29/1, a tulajdonlap száma 6434. A bérlés öt évre szól. Kikiáltási ár: Az ingatlan
minimális vásárlási (kikiáltási) ára : 40,-euro/négyzetméter/év, amely egyúttal
a legalacsonyabb benyújtható ajánlat. Az előterjesztés határideje: 2019. 04. 30,
12 óráig, vagy megküldése 2019. 04. 30-ig a Komáromi Városi Hivatal címére.
Általános tájékoztatás: Vagyonnyilvántartási és Gazdálkodási Osztály, Komáromi Városi Hivatal, tel. sz. 035/2851 363.
3. Komárom Város mint ingatlantulajdonos nyilvános üzleti versenypályázatot hirdet a Zichy palota épületében lévő, nem lakás célú, 39 négyzetméteres helyiség bérlésére. Összeírási sz. 1044, a parcella bejegyzési száma: "C"
29/1, a tulajdonlap száma 6434. A bérlés öt évre szól. Kikiáltási ár: Az ingatlan
minimális vásárlási (kikiáltási) ára: 40, - euro/négyzetméter/év, amely egyúttal
a legalacsonyabb benyújtható ajánlat. Az előterjesztés határideje: 2019. 04. 30.,
12 óráig, vagy 2019. 04. 30-ig megküldése a Komáromi Városi Hivatal címére.
Általános tájékoztatás: Vagyonnyilvántartási és Gazdálkodási Osztály, Komáromi Városi Hivatal, tel.sz. 035/2851 363.
4. Komárom Város mint ingatlantulajdonos nyilvános üzleti versenypályázatot hirdet az alábbi parcellák eladására: "C" regiszter bejegyzési
sz.10817/2, 425 négyzetméteren beépített területen és udvarral, "C" regiszter

bejegyzési szám 10817/3 216 négyzetméter; beépített területtel és udvarral,
a 6434 sz. tulajdonlapon, továbbá eladók építmények: garázsok és nem lakás
célú helyiségek, összeírási sz. 136, melyek a "C" regiszter 10817/2 bejegyzési
számú parcellán találhatók, illetve beépített területek és udvarok a "C" regiszter
10817/3 bejegyzési sz. alatt, a 6434 sz. tulajdonlapon. Kikiáltási ár: Az ingatlan
minimális vásárlási (kikiáltási) ára 16 600,- euró, amely egyúttal a legalacsonyabb benyújtási ajánlat. Az előterjesztés határideje: 2019. 04. 30 12.00 óráig,
vagy 2019. 04. 30-ig megküldése a Komáromi Városi Hivatal címére. Általános
tájékoztatás: Vagyonnyilvántartási és Gazdálkodási Osztály, Komáromi Városi
Hivatal, tel.sz. 035/2851 371.
5. Komárom Város mint ingatlantulajdonos nyilvános üzleti pályázatot
hirdet városi ingatlanok értékesítése céljából. Eladók az 1166 összeírási szám
alatti épületek; bejegyzési sz. "C" regiszter 2035, és a "C" regiszter 2035 bejegyzési számú telek 770 négyzetméter területen, beépített területtel és udvarok a
6434 sz. tulajdonlapon bejegyezve, melyeknek tulajdonosa kizárólag Komárom
Város. A város központjában álló történelmi épület, a volt Grand kávéház 1889
és 1901 között épült. Komáromban mindössze néhány hozzá hasonló építmény található. Az épület egy sor jellegzetes, épen maradt történelmi építészeti
elemet tartalmaz.Kikiáltási ár: Az épület minimális (kikiáltási) ára: 559 000,euró, amely egyben a legalacsonyabb ajánlat. Az előterjesztés határideje: 2019.
04. 30. 12 óráig, vagy 2019. 04. 30-ig megküldése a Komáromi Városi Hivatal címére. Általános tájékoztatás: a Komáromi Városi Hivatal Vagyonnyilvántartási
és Gazdálkodási Osztálya. Tel.sz. 035/285 1320.
A nyilvános üzleti versenypályázatok meghirdetése; az ingatlanok részletes bemutatása; az előterjesztés módja, az előterjesztés kötelező tartalma; a
nyilvános üzleti versenytárgyalás benyújtásának feltételei, és az eljárással kapcsolatos tudnivalók a városi hivatal honlapján (www.komarno.sk) és a város
hivatalos hirdetőtábláin olvashatók.

Mgr. Keszegh Béla polgármester
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