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Alapítva 1849-ben

Újabb felújított részt adtak át az erődben

Keszegh Béla polgármester egy jelképes tetőcseréppel ajándékozta meg Rigó Konrádot, a
kulturális minisztérium államtitkárát.

Ľubica Laššáková kulturális miniszter, Rigó Konrád államtitkár, valamint
Keszegh Béla polgármester
jelenlétében hivatalosan is
átadták az Újvár kaszárnyaépülete Vág felőli szárnyának
felújított tetőszerkezetét.
A most átadott rész felújítása a kulturális minisztérium
műemlékvédelmi alapja Újítsuk fel házunkat (Obnovme si
svoj dom) programja támogatásával valósulhatott meg, 550
ezer euró érékben. A szaktárca ezen programja 2017-től
kiemelten kezeli a nemzeti
műemlékek védelmét és rekonstrukcióját, a komáromi
erődrendszer pedig rajta van
a felújítások szempontjából
prioritást élvező műemlékek
listáján. A mintegy 600 méter hosszú kaszárnyaépület

Második alkalommal is játszóteret nyert
a komáromi összefogás

Hivatalossá vált, hogy Komárom a győztesek kategóriájában az idén is megnyerte a
Lidl áruházlánc által indított,
internetes szavazáson alapuló versenyt, a „Maja, a méhecske“ mesefilm figuráival
díszített játszóteret.
Szavazni február végéig
lehetett. Az eredmény egyér(Folytatás a 2. oldalon) telműen a komáromiak és a

környékbeliek példátlan ös�szefogását tükrözi. A szavazóknak hála összesen 157 542
voksot sikerült összegyűjteni,
így városunkban egy újabb
csodálatos Fullánkocska játékparkkal lehetnek gazdagabbak
a családok. A közel 70 ezer
euró értékű játéksziget a Szabadság utcára kerül és a nyárra
el is készülhet.
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Több mint 400 ezer euró az iskolakonyhákra

Születésnapján köszöntötték
Boráros Imrét

Hetvenötödik születésnapján virággal, ajándékkosárral és a város címerével
ellátott emléklappal köszöntötték Komárom város nevében a Jókai Színház örökös
tagját, az egyetlen felvidéki
magyar színészként Kossuthdíjban részesült Boráros Imrét.
Keszegh Béla polgármester, Varga Tamás alpolgármester és Szénássy Tímea, a kulturális bizottság elnöke gratulált
a kerek jubileumhoz, a jó hangulatú találkozón régi történetek és emlékek is előkerültek.
Boráros Imre 1944. február 28-án született Pozsonyban.
1963-ban érettségizett szülővárosában, majd a pozsonyi
Szépművészeti Akadémia szí-

nészhallgatója. 1965-től a komáromi Magyar Területi Színház színésze, játszott a kassai
Tháliában is, de többször vendégszerepelt magyarországi
színházaknál. A kilencvenes
évek kezdetével monodrámaszínreviteleivel, illetve több
önálló előadói műsorával számos alkalommal külföldön is
fellépett, több turnéja volt az
Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában. 2013ban megalapítja magánszínházát.
Számtalan díjjal ismerték
el munkásságát, többek között
2014-ben Kossuth díjat kapott.
Hosszú évek óta él boldog házasságban Petrécs Anna színművésznővel.

A komáromi óvodákban
már 2019. január 1-jével
bevezették az ún.“ ingyenes ebédet“. Ezzel sikerült
csökkenteni az ebédek árát,
hiszen minden gyerek 1,20
euró támogatást kap az étkezésre naponta. Az alsó és
felső tagozatos, alapiskolás
diákoknál ez a törvény szeptemberben lép érvénybe.
A többi költséget az ebéddel kapcsolatban Komárom
város vállalja magára, illetve
szimbolikus összeggel a szülő
járul majd hozzá. Fontos tudni, hogy a gyermek csak abban
az esetben jogosul a napi 1,20
euró állami támogatásra, ha az
adott napon jelen van az oktatási intézményben (iskolában,
óvodában), be van jelentve
ebédre és azt el is fogyasztja.
Mivel egyre több az érdeklődő ennek a szolgáltatásnak
az igénybe vételére, ezért növelni kell a konyhák kapacitását. Most körülbelül 3500 főre
főznek, az iskolásokon és az
óvodásokon kívül a pedagógusok és nyugdíjasok is igénybe veszik a szolgáltatást. Az
érdeklődésre való tekintettel
további 1000 fő növekedéssel
számol a város. Emiatt szükségessé vált a Rozmaring utcai
iskolakonyha üzembe helyezése is, ami eddig csak ebédkiadóként működött.
Az iskolák konyhái sajnos
jelentősen elhanyagolt állapot-

A város prioritásként tekint az iskolakonyhák felújítására, ezért a 2019-es költségvetésben megközelítőleg 400 000 eurót biztosít erre a célra.
ban vannak. A város prioritásként tekint a problémára, ezért
a 2019-es költségvetésben
megközelítőleg 400 000 eurót biztosít teljes felújításokra.
A munkálatokat főként gazdasági megfontolásból a város által támogatott szervezet,
a COMORRA SERVIS végzi
majd el. Így jelentős költségmegtakarításra kerülhet sor.
A munkavégzés ütemterve már
elkészült. A kivitelezést a nyári
szünetre időzítették, hogy a lehető legkevesebb fennakadást
okozzák a konyhák működésében. Szeptemberig, az iskolaév

kezdetéig készen kell legyenek
a megvalósítással.
„A cél a teljes átalakítás és
rendbe hozás, ami érinti a belső
berendezést, a konyhagépeket
is. Költséggel jár majd az új
munkaerő foglalkoztatása is.
Az erre szánt 100 000 eurónak
fedeznie kellene mindezt. A jelenleg működő 5 konyha sajnos
nem elég ahhoz, hogy biztosítani lehessen a megfelelő számú
ebédet. Legfőképpen tehát azért
van erre szükség, hogy mindenkit el tudjanak látni az iskolai
étkezdék, aki jogosult ennek
a programnak a keretein belül

Mi vagyunk az EU – májusban választunk!

Újabb felújított részt
adtak át az erődben
(Befejezés az 1. oldalról)

rendkívül rossz állapotban
lépő tetőszerkezetének teljes
körű felújítása még 2014-ben
kezdődött, az első fázisban a
középső 400 méteres szakaszt
hozták rendbe, mintegy kétmillió eurós pályázati pénzből.
„Most a Vág felőli rész készült
el, hátra van még a Duna felőli szárny rendbetétele, amit
ugyancsak pályázati pénzből
szeretne megvalósítani a város. Az ehhez kötődő pályázati
anyag már elkészült és már

benyújtotta a város. Ennek része volna egy turisztikai iroda
kialakítása is a váron belül” –
mondta el Keszegh Béla polgármester.
A minisztert és az államtitkárt egy-egy jelképes tetőcseréppel ajándékozta meg
Keszegh Béla polgármester.
A vendégeket Ľudovít Gráfel,
az
erődrendszert
kezelő
Pro Castello Comaromiensi
nonprofit szervezet igazgatója
kalauzolta az erődrendszeren.
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étkezni“ - fogalmazott Ondrej
Gajdáč alpolgármester.
2002-ben az iskolakonyhákat a városi hivatalhoz rendelték, de 2020. január 1-től
újra visszakerülnek az iskolákhoz, úgy ahogy Szlovákiában a
konyhák nagy része.
„Közvetlen iskolaiigazgatói
felügyelettel emberközelibb lesz
a rendszer, egyszerűbbé válik
a felmerülő problémák kezelése
es megoldása és így elérhetőbb
lesz, hogy az ételminőség is javuljon”- konstatálta Gajdáč alpolgármester.
vh

A fórum résztvevői közt voltak Cséfalvay Katalin, a parlament külügyi bizottságának elnöke, Igor Éder, Nyitra megye alelnöke, valamint Keszegh Béla, Komárom polgármestere,
akik hangúlyozták, hogy minél többen menjenek el szavazni és így erős mandátummal legyen képviselve az ország és a régió Brüsszelben.
Február végén került
megrendezésre a Mi vagyunk
az EU elnevezésű rendezvény
a komáromi egyetem konferencia-központjában.
A találkozó célja az volt,
hogy az európai ügyek fontosságára hívja fel a figyelmet
és biztassa a lakosokat, hogy
vegyenek rész a májusi európa

parlamenti választásokon.
A fórumot Juhász György
rektor és František Ružička,
európai ügyekért felelős külügyi államtitkár nyitotta meg.
Az államtitkár hangsúlyozta: egyértelműnek kell lenni,
hogy Szlovákia Európához
tartozik; sajnálatosnak tartja,
hogy ezt még most is néhá-

nyan megkérdőjelezik. Az első
beszélgetéspanel a határon
átívelő, régiók közötti együttműködésről szólt. Cséfalvay
Katalin, a parlament külügyi
bizottságának elnöke, Igor
Éder, Nyitra megye alelnöke,
valamint Keszegh Béla, Komárom polgármestere beszélgetett. Keszegh Béla elmondta,

Komáromban a hétköznapjainkon érezhető az EU előnye,
nem csak az uniós támogatások miatt, de a munkaerő és
az emberek szabad mozgása is
fontos, hiszen hosszú ideig ez
nem volt természetes. Ugyanakkor vannak valós problémák
is az EU-ban, amiről őszintén
kell beszélni, mert nem akarunk másodrangú uniós polgárok lenni, akiknek másodosztályú élelmiszer jut.
A fórum másik fő témája az aktuális uniós ügyekről
szól. Itt Michael Roth német
Európa-ügyi államminiszter,
szociáldemokrata
politikus
tartott előadást. Ebbe a beszélgetésbe a szlovák külügyi
államtitkár mellett két selyés
egyetemi hallgató is bekapcsolódott. Az egyik kiemelt téma
a Brexit volt és annak esetleges
hatása az unióra.
A választásokra az Európai Parlamentbe május 25-én
kerül sor. Minden jelenlevő
fontosnak tartotta, hogy minél
többen menjenek el szavazni
és erős mandátummal legyen
képviselve az ország és a régió
Brüsszelben.
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A komáromi Tatra lett az év mozija

Csúcsot döntött a két és
fél éve újraindított komáromi Tatra mozi. A 2018-as év
legsikeresebb mozija lett a
nézettségi mutatók alapján
Szlovákiában. A sikert előre
vetítette a tavaly júliusi nézőcsúcs, minden előző rekordot
megdöntve havi 7300 nézőt
fogadtak egy hónap alatt.
Ami az éves statisztikát illeti,
2018-ban 1313 vetítésüket 63
198 néző tekintette meg.
A hagyományos filmvetítés mellett több érdekességgel is készül a mozi csapata.
Április 30-án, kedden vetítik
majd a Tatra moziban Koltay
Gábor két Komáromról szóló
filmjét, a rendező jelenlétében.
Őszre pedig 24 órás magyar
filmmaratont terveznek.
Két hete Szabó Csilla és
Ryšavý Boldizsár szervezésében elindították a Színház a
moziban – Mozi a színházban
projektet. A projekt első fellépője Sándor György, az idén 81
éves humoralista volt. Ryšavý
Boldizsár, aki a mozi újraindításának motorja és ötletgazdája volt, úgy gondolja, azért is
fogadnak be ilyen rendhagyó
megoldásokat, hogy kilógja-

„Ahhoz, hogy a legjobbak legyünk, és ezt megtartsuk, kell egy nagyon jó csapat, sok kreatív
ötlet és rugalmasság” – árulta el Ryšavý Boldizsár, a mozi újraindításának motorja és ötletgazdája
nak a sorból. „Hogy mutassunk
mást is. Komáromban sokáig nem volt mozi, azután lett.
Most elsők vagyunk Szlovákiában. Ahhoz, hogy a legjobbak
legyünk, és ezt megtartsuk, kell
egy nagyon jó csapat, sok kreatív ötlet és rugalmasság” – jegyezte meg Ryšavý Boldizsár.
Mácsai Pál Örkény-estje,

az Azt meséld el, Pista! lesz
a következő előadás a moziban. Jön majd a mozi vászon
előtti pódiumra a budapesti
Magvető Café produkciója,
Bíró Kriszta: Teher alatt nő
– avagy: itt nem lehet megmaradni című darabja, amely
Bulyovszky Lilla, Fedák Sári és
Karády Katalin sorsának egy

szomorú közös motívumáról
mesél. Szűcs Nelli, a budapesti
Nemzeti Színház művésznője Fedák-estje is látható lesz a
moziban, Rák Viki pedig Mezei
Máriaként áll majd a pódiumra. Lesz egy koncert a húszas,
harmincas évek filmzenéiből,
Szvrcsek Anita, Matusek Attila
és egy zongorista előadásában.

Jogsegélyközpont nyílt Komáromban

Március 5-én nyílt meg hivatalosan a jogsegélyközpont Komáromban
a Megye utcában. Az iroda elsődleges
célja, hogy olyan embereknek adjon
segítséget és útbaigazítást, akiknek
gondjaik akadnak, de komoly anyagi
terhelést jelentene a jogi segítség.
A komáromi iroda a 15. Szlovákiában, de további 25 helyen van konzultációs pont. Az átadón jelen volt Gál
Gábor igazságügyi miniszter, továbbá
Bastrnák Tibor parlamenti képviselő is.
A miniszter beszédében elmondta, hogy
fontosnak tartja a segítség biztosítását a

szorult helyzetben lévőknek, és a vegyesen lakott területeken a kétnyelvű jogi
tanácsadást.
Keszegh Béla polgármester azt hangsúlyozta, hogy komoly igény van ilyen
szolgáltatás iránt a mai világban, ezt a
fogadóórák és a személyes találkozások
is igazolják, amikor gondjaikkal és bajaikkal keresik meg a komáromi lakosok.
Az iroda bemutatásakor elhangzott,
milyenek a leggyakoribb ügyek: albérlet
és tulajdonjogi viták, tartozások elmaradása, kártérítési ügyek, fogyasztóvédelmi
esetek, válással és tartásdíjjal kapcsolatos

gondok, munkajogi témák, mint a felmondás, diszkrimináció és a nem megfelelő munkakörülmények. Az újszerű
témák közt a leggyakoribb a személyi
csőd intézménye.
Az érdeklődők személyes konzultációra jelentkezhetnek be, melynek díja
4,50 euró és egy órás konzultációt tartalmaz. A kérvények kitöltésével ügyvédet is
kaphat az érintett az ügye rendezéséhez.
A jogsegélyszolgálat elérhetősége: 0650
105 100, www.centrumpravnejpomoci.
sk, FB: Centrum právnej pomoci.

A Jókai Színház lesz a MITEM fesztivál egyetlen határon túli magyar részvevője
Jól kezdődött az év a Komáromi Jókai Színházban.
Február 8-án mutattuk be
– a világon elsőként – Paolo
Genovese Teljesen idegenek
c. filmjének színpadi adaptációját, melyről az első néhány
előadás tükrében bátran állíthatjuk, hogy nagy közönségsiker: nézőink legutóbb
állótapssal jutalmazták a
Hargitai Iván által rendezett
produkciót.
Alig ocsúdtunk fel az ősbemutatónkat övező siker
feletti örömünkből, máris
újabb jó hírrel szolgálhatunk:
színházunk A félkegyelmű c.
előadását beválogatták az idei
MITEM fesztivál műsorába,
egyedüli határon túli magyar
produkcióként. A VI. Madách
Nemzetközi Színházi Találko-

zó (MITEM) idén április 11én kezdődik, és május 5-ig tart,
a budapesti Nemzeti Színház
három színpadán és a Fővárosi Nagycirkuszban láthatóak
majd az előadások. 13 ország
23 produkciója képviselteti
magát a rangos fesztiválon.
A Komáromi Jókai Színház
május 3-án, pénteken játssza
majd a Nemzeti Színházban
Dosztojevszkij: A félkegyelmű c. produkcióját, melyet a
szlovák színházi élet ikonikus
alakja, a cseh- és szlovák filmművészet emblematikus színésze, a pozsonyi Színház- és
Filmművészeti Egyetem legendás tanára Martin Huba rendezett. Az előadás tavaly már bizonyított a Magyar Színházak
XXX. Kisvárdai Fesztiválján,
ahol a verseny közönségdíját,

Bandor Éva, a társulat Jászai
Mari-díjas színésznője pedig a
legjobb női mellékszereplőnek
járó díjat nyerte el.
Büszkék vagyunk arra,
hogy részesei lehetünk ennek
a rangos színházi fesztiválnak,

és boldogok, ha nézőink is
velünk osztoznak örömünkben, illetve velünk tartanak az
egész évadban, mely a Kabaré
c. musical áprilisi bemutatójával folytatódik.
kjsz

A Selye Gimnázium diákjainak sikerei
a kerületi fizikaolimpián
Február elején zajlott a fizikaolimpia A kategóriájának
kerületi fordulója Nyitrán. A
Selye János Gimnázium tanulói évek óta szerepelnek
sikeresen, s egyre nagyobb
létszámban kapcsolódnak be
a versenybe. Az érettségiző
negyedikes diákok mellett
az alsóbb évfolyamok fizika
iránt elkötelezett diákjai is
vállalják a többletmunkát és
a megmérettetést.
A kerületi forduló 5 eredményes tanulója között 4
gimnazista tanulónk szerepel:
Bukor Benedek (VIII.N) 2. helyezés, Morvai Orsolya (IV.C)
3. helyezés – mindketten a verseny győztesei –, Klučka Vivi-

en (IV.A) 4. helyezés, Molnár
Mátyás (IV.A) 5. helyezés és
Jánosdeák Márk (VII.N), aki a
6. helyen végzett. Szívből gratulálunk a helyezetteknek.
A tudás hatalom, s ezt nem
vehetik el tőlük senki. Az országos döntőbe mind a 4 eredményes diákunkat behívták,
külön öröm számunkra, hogy
Bukor Benedek a kerületi
eredmények összesítése alapján az országos 4. helyen áll.
Végezetül
köszönetem
fejezem ki azon felkészítő tanáruknak, Hevesi Anikó tanárnőnek, aki nagy mértékben
hozzájárult diákjai sikeréhez.
Andruskó Imre
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Harmos Károly

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

Mobil: Ágoston, 0903 439 138
Bangha Dezső újabb sikere

Százhalombattán a 2019. évi rövidpályás szenior országos bajnokságon Bangha Dezső, a komáromi KomKo
úszószakosztály tagja a 80-84. évesek korcsoportjában két
gyorsúszószámban állt rajthoz. 400 méteren második, 100
méteren ötödik lett.

Apróhirdetés
l DIGITÁLIS KAPUTELEFONOK ÉS PROFI BELÉPTETŐK
SZERELÉSE. Tel.: 0903/289 663.
l Sírhelyek tisztítása már 50 Eurtól, újraaranyozás 0,70 Eur-tól betűnként. Tel.: 0904/374 273.
l Eladó kert az Erzsébet szigeten
Komáromban, területe 16,60 ár, közel a korcsolyapályához. Víz, vilany,
gáz. Tel.: 035/7731 026, 0949/073

405.
l Szobafestés, mázolás, faldekorálás. Tel.: 0951/197 556.
l Villanyszerelő. 0908/415 657.
l Kiadó garzonlakás a Víz utcában. Tel.: 0908/761 373.
l REKOM– lakásfelújítás. Tel.:
0948/622 051.
l Pedikűr címre is (önnél otthon).
Tel.: 0908/761 373.

Újszülöttek

Szabó Roland, Komárom; Palasová Elisa Sofia, Komárom; Horján
Mia, Imely; Babiš Sebastian, Szilos; Leczki Sofia, Zalaba; Sabo Oliver,
Komárom; Molnár Dávid, Komárom; Radošicky Patrik, Kolozsnéma;
Kotroczó Denis, Garamkövesd; Danczi Tamara, Komárom; Brúder
Ján, Kava; Daňková Jana, Felsőcsallóközaranyos; Veszprémi Krisztián, Csallóközaranyos; Szabó Lara, Gúta; Szudárová Sofia, Ógyalla;
Solčanová Liza, Füss; Saláth Vica, Komárom; Rigóová Katarína,
Újgyalla; Varga Adam, Kisudvarnok; Horváth Amina, Megyercs;
Opálková Valentína, Marcelháza; Mikle Márk, Naszvad; Géčová Alia,
Komárom; Jassa Bálint, Nagykeszi; Pavlík Olívia, Bátorkeszi; Méry
Réka, Ógyalla; Tücsök Benjamin, Búcs

Február 14-től március 21-ig tart
a Bálint-napi Vércsepp

Az Országos Véradó Szolgálat és a Szlovák Vöröskereszt szervezésében zajló idei
kampány jelszava: a szeretetnek sok arca van, és elsődleges célja, hogy véradásra
hívja fel az embereket, elsősorban az első véradókat, a
fiatalokat. A Komáromi Kórház hematológiai osztályán,
sok folyadékkal és édességgel
várják az ifjú véradókat.
– Ez nagyon jó lehetőség,
hogy megszólítsuk a fiatal középiskolás diákokat, akik elérték a 18. életévüket, és esetleg
még nem adtak vért. Minden
évben megszólítjuk a Komáromi járás összes középiskoláját.
Örülünk minden ilyen lehetőségnek. Ezek a fiatalok bekerülnek az adatbázisunkba, újra
meg tudjuk őket szólítani, ha
szükségünk van rá. Az akció
után spontán is jönnek, tehát
nagyon sokan később véradóink is lesznek állandó jelleggel –
árulta el MUDr. Radi Enikő, a
Komáromi Kórház transzfúziós és hematológiai osztályának
főorvosa.

Az Építők Utcai Szakközépiskolából több mint húsz
diák érkezett a napokban a
hívó szóra.
– Bármikor, bárkinek, akár
a családból, akár az ismerősök
közül is szüksége lehet vérre.
Úgy gondolom, hogy ez tényleg
nemes cselekedet és nem kerül
semmibe. Őszintén megvallva nem szeretem a tűszúrást,
de ezt a félelmemet sikerült
legyőzni – mondta el Molnár
Anikó, az Építők Utcai Szakközépiskola diákja.
Az idei Bálint-napi Vércsepp kampány dolgát kicsit
nehezítheti az elhúzódó influenza járvány, de a véradó állomások dolgozói bíznak abban,
ennek ellenére sokan jönnek
majd vért adni.
A véradó-állomások március 21-ig naponta várják a
véradókat, dolgozóik több külső helyszínt is vállalnak. Egyegy ilyen kampány akár 200 új
véradót is hozhat, akik közül
sokan rendszeres véradókká
válnak.
pad

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

MEGEMLÉKEZÉS

„A jó emberek úgy mennek el,
hogy velünk maradnak.“
Március 14-én lesz 50 esztendeje, hogy örökre itthagyott szeretett édesapám

Aladár BOČKAY

és március 23-án lesz 5 éve, hogy örökre eltávozott szeretett édesanyám

Margita BOČKAYOVÁ

szül. Baráthová
Emléküket örökké megőrzöm szívemben,
közeli családjával és egyetlen lányukkal, Katival együtt.

2019. március 22-től 2019. március 25-ig
A következő lakóövezetekben: Selye u., Klapka György
u., Rozália tér, Damjanich u., Belső körút, Építész u., Tó
u., Mély u., Nagy ér sor, Nagy sor, Augusztus 29. u., Kassai
u., Megyercsi u., Körút, Vasút u., Gazda u., Ifjúság u., Csák
Máté u., Munkás u., Béke u., Szakszervezet u., Építész u.,
Ipar u., Szabadság u., Határőr u., Duna rakpart, Handlovai
u., Prowazek u., Aranyember u., Seress Rezső u., Eötvös u.,
Várút, Patak u., Czuczor Gergely u., Örsújfalu, Kava, Gyulamajor, Gadóc.
2019. április 5-től 2019. április 8-ig
A következő kert övezetekben: Újfalusi kertek, Vadas,
Cserhát, Szentpál, Kabátfalu, Harcsás, Kis Izsa, Sistag, Téglagyár, Izsai út, Holt-Vág, IV-es, V-ös, VI-os bástya, Pozsonyi
út, Selye utca - kertek, Diófasori kertek, Doprastav mögötti
kertek, Erzsébet sziget.
A harcsási úton üzemelő gyűjtőudvar szintén alkalmas a
lomtalanításból származó hulladék, ill. zöldhulladék díjmentes elhelyezésére. A gyűjtőudvar nyitvatartási ideje:
hétközben hétfő kivételével 10 és 18 óra között, szombaton
8 és 12 óra között.
A hulladék lerakása az elhelyezett konténereken
kívül tilos és büntetendő!

További információk: Komáromi Városi Hivatal, tel.
035/2851 362, Clean City Kft, tel. 035/771 30 91

Párhuzamok és metszéspontok
A Kárpát-medencei népek zenéjében

EVYTOM
Lakásfelújítás
A-tól Z-ig

Rekonštrukcia bytov
od A po Z

0905 450 570

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékeztünk halálának harmadik évfordulóján a szeretett feleségre, édesanyára és
nagymamára

Komárom város értesíti polgárait, hogy 2019.
március 22-től április 8-ig, a tavaszi nagytakarítás
keretén belül nagyméretű szeméttároló konténereket helyez el a kert- és lakóövezetekben.
Egyes helyszíneken kizárólag a zöldhulladék részére további
konténerek is kihelyez. A tavaszi nagytakarításra a következő időrendi felosztásban kerül sor:

A zöldhulladék részére elhelyezett konténerekbe
más hulladék elhelyezése szigorúan tilos!

Elhunytak

A 93 éves Jezsó Béla, Gúta; az 59 éves Stirberová Iveta, Komárom; a 84 éves Szolik Margit, Komárom; a 72 éves Nagy Julianna,
Martos; a 79 éves Lovász Erzsébet, Kava; az 53 éves Braško László, Dunaradvány; a 83 éves Németh Albert, Komárom; a 90 éves
Hatala Bernard, Komárom; a 72 éves Janko Blažej, Imely; a 62 éves
Cselovszky Pavel, Gúta; a 92 éves Bartal Erzsébet, Komárom; az 54
éves Farkas Elemír, Komárom; a 79 éves Geleta Ladislav, Perbete;
a 84 éves Kamocsai Gyula, Komárom; a 62 éves Seemanová Viola,
Komárom; a 82 éves Štefániková Mária, Izsa; a 71 éves Selmecziová
Jarmila, Komárom; a 86 éves Sebők Irén, Hetény; a 81 éves Krásna
Anna, Szentpéter; a 89 éves Mujzerová Helena, Keszegfalva; a 86
éves Simon Mária, Ekel; a 70 éves Kováčová Miroslava, Záhorská
Ves; a 73 éves Jankovičová Anna mérnök, Komárom; a 77 éves Antal Michal, Dunamocs; a 79 éves Lipkovics Irén, Komárom; a 33
éves Siffel Marián, Komárom

Kezdődik a tavaszi nagytakarítás!

Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

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

Egyet fizet,
kettőt kap!
Rendeljen
reklámot!

035 77 13 488

Hanusz Zoltán zenekara, a Folkkvartett március 31én, vasárnap 18 órai kezdettel tart koncertet a Megye utcában található Zichy-pontban.
Az ismert komáromi népzenész elmondta, hogy az elmúlt
évek azon zenei felismerései inspirálták, miszerint a különböző Kárpát-medencei népek, nemzetiségek oly különbözőeknek tűnnek, mégis ugyanazt a zenei nyelvet beszélik. Ezt
a nyelvet alakították, formálták saját izlésükre, vagy látták el
saját szövegeikkel. Ezekből, és további zenei párhuzamokból,
és metszéspontokból áll össze a bemutatásra kerülő egész estés műsor, melyeket a zenekar tagjai izgalmas zenei élménnyé
gyúrták össze. Nem néprajzi vagy ismeretterjesztő előadást
terveztek, hanem mind a zeneértő, mind a laikus közönség
számára élvezhető koncertet.

Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

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

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

Sme tu pre Vás každý deň, 7 dní týždni
Po-So 7.00-18.00, Ne 8.00-16.00

0903 887 980

Každý zákazník dostane od nás

kávu zadarmo

Minden ügyfelünknek

ingyen kávé

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is!
www.tvkomarno.sk, www.youtube.com/mstvkn, www.facebook.com
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Oznámenie o čase a mieste konania voľby
prezidenta SR v meste Komárno

Podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme všetkým oprávneným voličom,
ktorým podľa § 7 ods.1 písm. d) až g) zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov bol zrušený trvalý
pobyt a adresou týchto občanov na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a
iných štátnych orgánov a na účely zápisu do zoznamu voličov je Mesto Komárno, že:
voľby prezidenta Slovenskej republiky sa budú konať
v sobotu 16. marca 2019 od 7.00 do 22.00,
Miestom konania voľby je podľa horeuvedeného trvalého pobytu volebná miestnosť, ktorá sa
nachádza na adrese: Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Letná ulica 12, Komárno,
volebný okrsok č. 27
Ak ani z jeden kandidátov na prezidenta SR nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov
oprávnených voličov, bude sa konať
druhé kolo volieb v sobotu 30. marca 2019 od 7.00 do 22.00.
Uvedená volebná miestnosť je príslušná aj v prípade konania druhého kola voľby.
Mgr. Béla Keszegh primátor mesta

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Informácie pre voliča

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. marca 2019 od 7.00 do 22.00. Ak
v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú
väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. marca 2019 od 7.00
do 22.00.
Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa
miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.
Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len
spolu s občianskym preukazom.
Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie
nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý
mu bude uložená pokuta 33 eur.
Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke
www.minv.sk/?volby-prezidentsr.

Informácia o vytvorení volebných okrskov
a určení volebných miestností v meste Komárno
na zabezpečenie volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
Na základe zákona číslo 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Rozhodnutia predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky dňa
10. januára 2019, uverejneného v Zbierke zákonov pod číslom 8, v meste Komárno bude
vytvorených 33 volebných okrskov.
okrsok
miestnosť		
adresa
1 Nová Stráž klub dôchodcov
Komárno, m.č.Nová Stráž, Vnútorná 26
2 Nová Stráž materská škola
Komárno, m.č. Nová Stráž, Dlhá 1
3 Stredná odb. škola obchodu a služieb
Komárno, Budovateľská 32
4 Stredná odb. škola obchodu a služieb
Komárno, Budovateľská 32
5 Stredná odb. škola obchodu a služieb
Komárno, Budovateľská 32
6 Stredná odb. škola obchodu a služieb
Komárno, Budovateľská 32
7 Základná škola s VJM Móra Jókaiho
Komárno, Ulica mieru 2
8 Základná škola s VJM Móra Jókaiho
Komárno, Ulica mieru 2
9 Základná škola s VJM Móra Jókaiho
Komárno, Ulica mieru 2
10 Základná škola Eötvösova 39
Komárno, Eötvösova 39
11 Základná škola Eötvösova 39
Komárno, Eötvösova 39
12 Základná škola Eötvösova 39
Komárno, Eötvösova 39
13 Základná škola Rozmarínová 1
Komárno, Rozmarínová 1
14 Základná škola Rozmarínová 1
Komárno, Rozmarínová 1
15 Základná škola Rozmarínová 1
Komárno, Rozmarínová 1
16 Gymnázium H Selyeho
Komárno, Ulica bisk. Királya 5
17 Domov mládeže pri SPŠ
Komárno, Gazdovská 13
18 Stredná priemyselná škola
Komárno, Petőfiho 2
19 Základná škola Ulica práce 24
Komárno, Ulica práce 24
20 Základná škola Ulica práce 24		Komárno, Ulica práce 24
21 MŠ Komáromi Kacza 33
Komárno, Komáromi Kacza 33
22 MŠ Komáromi Kacza 39
Komárno, Komáromi Kacza 39
23 Regionálna spáva a údržba ciest
Komárno, Okružná cesta 3526
24 MŠ Komáromi Kacza 39
Komárno, Komáromi Kacza 39
25 Základná škola Pohraničná 9
Komárno, Pohraničná 9
26 Spojená škola
Komárno, Hradná 7
27 Základná umelecká škola
Komárno, Letná 12
28 Klub dôchodcov
Komárno, Námestie Kossutha 3
29 Základná škola Komenského 3
Komárno, Komenského 3
30 Základná škola Komenského 3
Komárno, Komenského 3
31 Základná škola Komenského 3
Komárno, Komenského 3
32 Kultúrny dom Kava
Komárno, Hlavná 36
33 Motorest Zoja, s. r. o.
Komárno, m. č. Ďulov Dvor, Súbežná 74

