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Az elmúlt hétvégén családi napot tartottak a kajak-kenu 
klubban, ahol kiértékelték az idei év legsikeresebb sportolóit, 
akik a támogatóknak köszönhetően apró ajándékcsomagot is 
átvehetettek. Demin Viktor, a klub elnöke szezonvégi értéke-
lésében elmondta; jól mutatja az idei év eredményeit, hogy 
a klub nagy fölénnyel lett szlovák bajnok, továbbá a legna-
gyobb számban voltak jelen a nemzetközi versenyeken a ko-
máromi versenyzők. A kitüntetések mellett köszönetet mon-
dott a támogatóknak, családoknak és a versenyzőknek, mivel 
a sikerek mögött komoly csapatmunka van.

A családi nap keretében átadták a klub Vág parti székházá-
ban felújított öltözőket és zuhanyzókat, amelyet a fiúknál és 
a lányoknál is elsősorban a fiatalabb versenyzők használhat-
nak majd. A zuhanyzók felújítása már régen váratott magára, 
most az önkormányzat támogatásával sikeresen megvalósult. 
A Komáromi Kajak-kenu Klub nemsokára elkezdi egy sikeres 
pályázati projekt kivitelezését, melynek keretében a kinti pá-
lyák és a benti gyakorlómedencék is felújításra kerülhetnek, 
valamint az épület szellőzőrendszere is korszerűsödik.
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Kultúrműsorral és sport-
bemutatóval színesített ün-
nepségen adták át rendel-
tetésének a tavaly megújult 
kültéri sportpálya utolsó 
szakaszát a Jókai Mór Alap-
iskolában. Tavaly a focipálya 
újult meg, a most átadott 
fejlesztéssel  pedig az egész 
iskolaudvar átalakult. Az 
oktatási intézményben az 
elmúlt években folyamatos 
volt a felújítás, kívül-belül is 
megújult az iskola épülete.

– Ehhez szükséges volt 
a szülők támogatására, a 
szponzorokra és az iskola 
vezetésére is az önkormány-
zaton kívül. A szoros együtt-
működés azonban meghozta 
gyümölcsét, hiszen egy millió 
eurót megközelítő összeg-
ben történtek fejlesztések az 
elmúlt négy évben, amiből 
900 ezer euró volt az ön-
kormányzati és pályázati tá-
mogatás – mondta el ünnepi 
köszöntőjében Keszegh Béla 
polgármester.

Mátyás Katalin, az isko-
la igazgatója, beszédében 
kiemelete, hogy szinte hat-
van éve nem volt fejlesztés 
az iskola sportpályáján, most 
viszont teljesen megújult és 
a legjobb feltételeket bizto-
sítja a sportolásra. 

Vörös Mária, az intéz-
mény egykori igazgatónője, 
a Szlovákiai Magyar Peda-
gógusszövetség alelnöke kö-
szöntőjében elmondta, hogy 

jelentős fejlesztések hiányá-
ban hosszú ideig szomorúan 
nézték a komáromi alapis-
kolák elhanyagolt állapotát, 
hiszen más településeken 
odafigyeltek az iskolákra.

– Szerencsére az utóbbi 
években Komáromban is el-
indult nagy ütemben az ok-
tatási intézmények felújítása 
és végre méltó állapotba ke-
rülnek az iskolák és a sport-
pályák – tette hozzá Vörös 
Mária. 

A felújítási munkálatok 
2019-ben kezdődtek, ami-
kor a védőburkolat javítását 
végezték el a tornateremben 
30 ezer euró értékben és a 
kültéri tanterem fokozatos 

kialakítása is megtörténhe-
tett. Az iskolakonyha felújí-
tására 150 ezer eurót költött 
a város, a focipálya felújítá-
sát pedig 50 ezer támogatta. 
Az Envirofond támogatásával 
271 ezer euró értékben meg-
történhetett az oktatási intéz-
mény főépületének felújítása 
is, az idén pedig a világítás, 
az elektromoshálózat és a 
fűtési rendszer felújítására is 
sor került. Erre a célra 250 
ezer eurót költött az önkor-
mányzat és a most átadott 
futópálya és a kosárlabda 
pálya felújítását 115 ezer 
euróval támogatta.

Lapunk megjelenésének 
időpontjában a Munka Ut-

cai Alapiskolában is meg-
történt a felújított atlétika 
pálya átadása. Ezmellett a 
nyár folyamán számos dolog 
is megújult a z oktatási in-
tézményben. Nyílászárókat 
cseréltek, a belső világítást is 
korszerűsítették és felújításra 
került az iskola medencéje 
is. Így nemsokára újra járhat-
nak majd a környező iskolás 
és óvodás gyerekek úszást 
tanulni. Az önkormányzat 
ehhez biztosítja a megfelelő 
oktatókat is. A Munka Utcai 
Alapiskolában történt fel-
újításokra az önkormányzat 
250 ezer eurót biztosított a 
saját költségvetéséből.

sz

Családi napot tartottak a kajak-kenu klubban

Megújult a Jókai Mór Alapiskola futó- és kosárlabdapályája

Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata. Balról jobbraMátyás Katalin igazgató, Keszegh 
Béla polgármester és Csandal Sylvia projekttervező

A hétvégén polgármestert, megyefőnököt 
helyi és megyei képviselőket választunk

Október 29-én, azaz 
szombaton összevont ön-
kormányzati választásokat 
tartanak az ország minden 
településén, így Komárom-
ban is.

A három választókerü-
let 33 választókörzetében 
várják majd a komáromi 
polgárokat. Az 1. számú 
választókerületben, mely 
lényegében az őrsújfalui 
városrészt és annak von-
záskörzetét jelenti, csak 
egy képviselőjelölt neve, 

a 2. és a 3. számú válasz-
tókörzetben pedig 12-12 
képviselőjelölt neve kari-
kázható. A polgármesterje-
löltek listáján csak egy név 
karikázható.

A megyei képviselője-
löltek esetében legfeljebb 
nyolc, a megyefőnök ese-
tében pedig csak egy jelölt 
neve karikázható. A szava-
zás módjáról és a legfonto-
sabb tudnivalókról lapunk 
2. és 5. oldalán olvashat-
nak.

Október 20-án, csütör-
tökön délután vehették át 
a családok a kulcsokat az 
újonnan épült bérlakásokhoz 
Őrsújfalun. Az átadón jelen 
volt Katarina Brunczková 
államtitkár asszony is, aki 
a bérlakás építési progra-
mot felügyeli. A kulcsokat 
Keszegh Béla polgármester 
adta át az új lakóknak.

Őrsújfalun a korábbi 
iskola épülete 17 évig kal-
lódott, a felújítással kapcso-
latos előkészületek három 
ével ezelőtt kezdődtek el. Az 
építkezés egy éve indult, a 
kiadások 40 százaléka álla-
mi támogatás, a fennmaradó 
rész pedig előnyös állami hi-
tel, amit a lakbér formájában 
térítenek a lakók.

A 14 lakás a legújabb 
előírásoknak megfelelő, re-
kuperációs légtechnikával és 
8 napelemmel a tetőn épült 
meg, amely a meleg víz elő-
állítását segíti. Az épület hő-
szigetelése A0-ás normának 
felel meg, így a rezsikölt-
ségek is a lehető legalacso-
nyabbak. Az épület mellé 21 
parkolóhely került kialakí-
tásra az új lakóknak, a város 
rendezte a zöld területet is 
az épület körül.

A korábbi jelentkezések 
alapján, a sorsolást követően 
10 család költözött most be, 
a maradék négy lakásra még 
jelentkezhetnek az érdeklő-
dők, a feltételekről lapunk 
2. oldalán olvasható az ér-
tesítés.

A családok átvették a kulcsokat 
az új lakásokhoz
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Tájékoztató az összevont önkormányzati 
választások szavazásának módjáról

A választópolgár csak 
az állandó lakhelye szerinti 
településen szavazhat, ab-
ban a választókörzetben, 
amelyiknek a választói 
névjegyzékében szerepel.

A választási helyiségbe 
érkezéskor a választópol-
gár köteles személyazonos-
ságát a választási bizottság 
előtt igazolni, a személyi 
igazolvány vagy külföldi 
polgár esetében a lakcím 
igazolás bemutatásával.

A választási bizottság 
bekarikázza a választópol-
gár sorszámát az önkor-
mányzati régiók testületébe 
történő választásokhoz tar-
tozó választói névjegyzék-
ben, és a választópolgárnak 
a város hivatalos bélyegző-
jével ellátott üres kék borí-
tékot ad át, és két kék csíkos 
szavazólapot — egy szava-
zólap az önkormányzati 
régió képviselőtestületébe 
való választásra és egy sza-
vazólap az önkormányzati 
régió elnökének megvá-
lasztására. Ezt követően a 
választási bizottság bekari-
kázza a választópolgár sor-
számát a helyi önkormány-
zati választásokhoz tartozó 
választói névjegyzékében, 
és kiad a választópolgár-
nak egy a város hivatalos 
bélyegzőjével ellátott üres 
fehér borítékot, és két fehér 
szavazólapot — egy sza-
vazólap a város képviselő-
testületébe való választásra 
és egy szavazólap a város 
polgármesterének megvá-
lasztásához.

A szavazólapok és bo-
rítékok átvételét a válasz-
tópolgár mindkét választói 
névjegyzékben külön-kü-
lön, saját kezű aláírásával 
igazolja.

A szavazás előtt minden 
választópolgárnak el kell 
mennie a szavazólapok ki-

töltésére kijelölt területre. 
A választási bizottság nem 
engedi szavazni azt a vá-
lasztópolgárt, aki nem lép 
be a szavazólapok kitölté-
sére kijelölt területre.

Az önkormányzati ré-
giók képviselőtestületébe 
történő választások szava-
zólapján a választópolgár 
legfeljebb annyi jelölt sor-
számát karikázhatja be, 
ahány képviselőt válasz-
tanak az adott választó-
kerületben (a választóke-
rületben megválasztandó 
képviselők száma szerepel 
a szavazólapon).

Az önkormányzati ré-
gió elnökének választására 
szolgáló szavazólapon a 
választó csak egy jelölt sor-
számát karikázhatja be.

A szavazólapok kitölté-
sére kijelölt területen a vá-
lasztópolgár a kék borítékba 
helyezi el az önkormány-
zati régió képviselőtestü-
letébe szóló szavazólapot 
és az önkormányzati régió 
elnökének szavazólapját.

Az helyi önkormányza-
ti választásra szóló szava-
zólapon a választópolgár 

legfeljebb annyi jelöltet 
karikázhat be, ahány kép-
viselőt lehet megválasztani 
az adott választókerület-
ben (a választókerületben 
megválasztandó képviselők 
száma szerepel a szavazó-
lapon).

A város polgármes-
terének megválasztására 
szolgáló szavazólapon a 
választópolgár csak egy 
jelölt sorszámát karikáz-
hatja be. A szavazólapok 
kitöltésére kijelölt terüle-
ten a választópolgár fehér 
borítékba helyezi el a helyi 
önkormányzati választás-
ra szóló szavazólapot és 
a város polgármesterének 
megválasztására szolgáló 
szavazólapot.

Ha a választópolgár 
nem a megfelelő borítékba 
helyezi el a szavazólapot, 
az érvénytelen.

A választópolgár kéré-
sére a hibásan kitöltött sza-
vazólap helyett a választási 
bizottság újat ad át számá-
ra. A hibásan kitöltött sza-
vazólapokat a választópol-
gár a fel nem használt vagy 
hibásan kitöltött szavazó-

lapok számára kijelölt ur-
nába helyezi el.

Az a választópolgár, aki 
fogyatékossága miatt, vagy 
mert nem tud írni-olvasni, 
nem tudja önállóan kitölte-
ni a szavazólapot, és ezt a 
tényt a szavazás előtt jelen-
ti a választóbizottságnak, 
jogosult a szavazólapok 
kitöltésére kijelölt terület-
re más illetékes személyt 
magával vinni, aki az ő uta-
sításai szerint és a törvény-
nek megfelelően kitölti, és 
borítékba helyezi a szava-
zólapot. A választási bizott-
ság tagja a szavazólapok 
kitöltésére kijelölt területre 
való belépés előtt mindkét 
személyt tájékoztatja a sza-
vazás módjáról, valamint 
figyelmezteti őket választá-
sokkal kapcsolatos törvény-
sértések és visszaélések 
tényállásáról. A választási 
bizottság tagjai nem tölthe-
tik ki a szavazópolgár he-
lyett a szavazólapokat.

A szavazólapok kitöl-
tésére kijelölt terület elha-
gyása után a választópolgár 
a kék borítékot az önkor-

(Folytatás az 5. oldalon)

Értesítés városi lakások 
bérbeadásáról és kiutalásáról
A Komáromi Városi Képviselő-testület 2022. szep-

tember 29-én az 1863/2022-es számú határozattal 
jóváhagyta a 2. számú kiegészítést a Komárom város 
tulajdonában lévő bérlakások kiutalásának, valamint 
a lakások bérbeadásának feltételeiről szóló alapelvei-
hez.

Az őrsújfalui bérlakások iránt érdeklődőknek a la-
kásigénylői kérvényeket az összes szükséges melléklet-
tel együtt 2022. november 15-ig kell beadniuk a Komá-
romi Városi Hivatal bérlakások részlegére.

A bérbeadásról bővebb információk kérhetők a Ko-
máromi Városi Hivatal, Vagyonjogi Főosztály, Bérlakások 
részlegén: Habenicht Hajnalka, tel. sz.: 035/2851314 
és Mgr. Muszela Judit, tel. sz.: 035/2851315, vagy a 
www.komarno.sk honlapon

Viking Pub & Saga Cafe
Észak-Komárom, Nádor utca 14.

A jó sör, a kávé
és a jó hangulat

garantált!
Minden pénteken

és szombaton

zenés rendezvényünkre

várjuk a kedves vendégeket!

Beszélgetés Szkukálek Lajos festőművésszel, 
illusztrátorral, grafikussal

Hogy születik egy-egy festménye és a sok munka mel-
lett, hogyan képes elkerülni a kiégést? Hol húzódik nála a 
határ a valóság és a képzelet között? Az alkotói folyamat 
miképp segítheti a magánéleti krízisek megoldását? Miért 
gondolja azt, hogy a nők összességében megérthetetlenek 
és amíg az ő érzelmi világuk tizenhat sávos sztráda, addig 
a férfiaké puszta földút? Csendéletekről és művészi-szelle-
mi szabadságról beszélgetünk a nemrég 65. születésnap-
ját új kiállítással ünneplő „felvidéki Dali-val” a Kikötő – 
Polgári Szalon rendezvényén. Házigazda: Bödők Gergely 
történész. Időpont: Október 28., péntek, 17.00. Helyszín: 
Rév – Magyar Kultúra Háza
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Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame
Vám kontajnerovú 

prepravu stavebného 
a priemyselného odpadu

v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 
kontajneroch

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék

3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 
konténerekben

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V 
OKRESE KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

l Eladó keveset használt 
Whirpool kombinált hűtő. 
Ára 120 euró. Tel.: 0908 858 
201.
l Gyermekfelügyeletet vál-
lal 10 éves korig nyugdíjas 
pedagógus. Tel.: 035/7713 
095, az esti órákban.
l Szőnyegmosás. Tel.: 0940 
353 630.
l Pedikűr címre is (Önnél 
otthon is). Tel.: 0908 761 
373.
l REKOM lakásfelújítás. 
Tel.: 0948 622 051.
l Apróhirdetések felvétele 
a  kl@komarno.sk e-mail cí-
men

Apróhirdetés

Az őszi zöldhulladékgyűjtés 
és lomtalanítás időpontjai városunkban

Lomtalanítási ütemterv a kertészeti övezetekben
A területet a városi rendőrség és térfigyelő kamerák 
ügyelik. CSAK ZÖLDHULLADÉK!
2022. november 4-től november 6-ig nagyméretű 
szeméttároló konténereket helyeznek el kizárólag a 
zöldhulladék részére az Erzsébet szigeten négy he-
lyen (futballpálya, jégpálya, trafóállomás, Yacht-club), 
a Holt-Vágnál a nagy parkolóban és a Vág folyó felé – 
az utolsó kertnél, a VI-os bástyánál a nagy parkolóban. 
Őrsújfalui kertek, Vadason, a régi közlekedési pályán, 
továbbá a harcsási, a téglagyári, az izsai úti, a pozsonyi 
úti, a Selye utcai, a diófasori és a Doprastav mögötti 
kerteknél.

A harcsási úton üzemelő gyűjtőudvar szintén al-
kalmas a lomtalanításból származó hulladék, ill. zöld-
hulladék díjmentes elhelyezésére egész évben. A gyűj-
tőudvar nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig naponta 
8.00 és 17.00 óra között, szombaton 8.00 és 12.00 óra 
között.

Komárom Városa

Újszülöttek
Erős Vencel, Komárom; Ledeczky Tibor, Nagyharcsás; Kis 

Oliver, Ógyalla; Sulovský Vincent, Komárom; Benkő Leven-
te, Tardoskedd; Lakatos Kevin, Lándor; Horváth Alvaro, Ne-
gyed; Berentei Oliver, Megyercs; Horváth Dominik, Gellér; 
Markovič Zolya Alara, Komárom; Palas Bence, Komárom; 
Kovács Ferenc, Őrsújfalu; Molnárová Andrea, Tany; Kovács 
Mia, Nagykeszi; Molnár Márton, Nemesócsa; Jókai Andrea, 
Dunamocs; Kurucz Tobias, Gyulamajor; Tarasenko Mark, Ko-
márom; Bohák Nadin, Kéty; Bokros Noel, Bátorkeszi; Fodor 
András, Garamkövesd; Takács Sofia, Gúta; Bertók Vanessa, 
Negyed; Veszprémi Richárd, Negyed; Botová Lea, Lakszakál-
las 

Házasságot kötöttek
Herdics Gábor és Csatlós Alexandra; Lehotkai Samuel és 

Székely Tímea Beatrix

Elhunytak
A 77 éves Sahajová Mária, Komárom; a 71 éves Daniš 

Gabriel, Hetény; a 78 éves Horváth László, Komárom; a 71 
éves Kecskés Jolana, Komárom; a 81 éves Benkóczká Emilia, 
Vágfüzes; a 71 éves Lengyel Erzsébet szül. Árva, Komárom; a 
83 éves Szalai Julianna, Hetény; a 90 éves Tóth Ilona, Hetény; 
a 94 éves Korimová Gizela, Komárom; a 64 éves id.Puskás 
Edit, Búcs; a 63 éves Lázár Tibor, Komárom; a 86 éves Fekete 
Edit, 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
Nektek leragyognak a csillagok.“
Halálának 1. évfordulójára emlékeztünk október 17-én

KRAJČO Jánosra.
Akik ismerték és szerették gondoljanak rá ezen a szomo-
rú évfordulón. Soha nem feledünk.

Feleséged

Egy tökéletes helyszínt keres 
esküvőre, konferenciára 
vagy más rendezvényre?

Várja a Tiszti pavilon a belváros szívében. 
Egy különleges környezet minden szükséges 

szolgáltatással egybekötve.

Komplex rendezvényszervezést biztosítunk, amely magában 
foglalja az étkeztetést és a díszítést.

A terembérléssel kapcsolatos további tájékoztatás 
az info@mskskomarno e-mail címen kérhető

Ötvenkét nővér arccal a mérgező levesében! Így talál 
rájuk egy balul elsült gombavacsora után a zárdába vissza-
érkező öt apáca, akik egy Bingo-party miatt maradtak le az 
„utolsó vacsoráról”. Elhatározzák, hogy a hirtelen megbol-
dogult nővéreket méltó körülmények között búcsúztatják 
el. A temetéshez azonban rengeteg pénzre van szükség. 
Egy sugallatnak engedve vallásos témájú képeslapok gyár-
tásába fognak. És bár a vállalkozás jól megy, az összeg így 
sem teljes. Végül egy adománygyűjtő előadást szervez-
nek, ahol ők maguk lépnek színpadra. A show egyszerűen 
mennyei, és közben arra is fény derül, hogy bár született 
apácák, mégis mindegyikük színpadra termett.

Komáromi Jazzklub – BETTIKA SEPTET koncert
2022. október 28., péntek, 19.00, Egressy Béni Városi 
Művelődési Központ, Kiss Péntek József Kamaraterem

A Bettika Quintet a jazz, a magyar népzene alapú világ-
zene, a vers megzenésítés és a szabad zenei improvizáció 
mezsgyéjén egy egyéni új hangzáson munkálkodik, ahol 
minden hangszer, – a színpadon mindegyik előadó sze-
repe egyenlő fontosságú és ahol vers és zene, dallam és 
kíséret folyamatos izzó viszonyban, reflexióban vannak. 
Sok szeretettel várnak minden jazz rajongót!
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mányzati régiók képviselő-
testületébe történő válasz-
tások esetén a kék színű 
urnába, a fehér borítékot 
pedig a helyi önkormány-
zati választások esetén a 
fehér urnába helyezi el.

Ha a választópolgár 
nem a megfelelő urnába te-
szi a borítékot, a szavazás 
érvénytelen.

Az a választópolgár, aki 
fogyatékossága miatt maga 
nem tudja behelyezni a bo-

rítékot az urnába, kérheti, 
hogy a borítékot jelenlét-
ében más személy tegye az 
urnába. A választási bizott-
ság tagja nem helyezheti 
az urnába a szavazópolgár 
szavazólapját. 

Az a választópolgár, aki 
súlyos, különösen egészsé-
gi okból nem tud megjelen-
ni a választóhelyiségben, 
jogosult az önkormányzat-
tól és a választás napján a 
körzeti választási bizott-
ságtól hordozható urnában 

történő szavazás lehetősé-
gét igényelni, de csak az 
állandó lakhelye szerinti 
választókörzet területén.

A választópolgár köteles 
a fel nem használt vagy hi-
básan kitöltött szavazólapo-
kat a fel nem használt,vagy 
hibásan kitöltött szavazó-
lapok tárolására szolgáló 
zárt urnában elhelyezni, 
ellenkező esetben szabály-
sértést követ el, amiért 33 
euró pénzbírsággal sújtha-
tó.

Tájékoztató az összevont önkormányzati 
választások szavazásának módjáról

(Befejezés a 2. oldalról)

A speciális mozgóurna iránti igényünket 
péntek délig jelezhetjük

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hi-
vatalának hirdetménye és a 185/2022 számú, a 
választás speciális módjáról rendelkező törvény 
értelmében a közegészség védelme érdekében 
azok a COVID-19 betegség miatt karanténban 
lévő személyek és a velük egy háztartásban élő 
személyek kérvényezhetik a speciális mozgó ur-
nával történő szavazást, amit a speciális választá-
si bizottság kiküldött tagja biztosít számukra.

A speciális mozgóurna iránti igényüket az 
erre jogosult polgárok 2022. október. 28-ig, azaz 
péntek 12.00-ig jelenthetik be a városi választá-
si bizottság jegyzőkönyvvezetőjénél JUDr. Kukel 
Máriánál a 035/28 51 229 és a 0910 348 553-as 
telefonszámon.

FIGYELEM!
Új címen található 

választási helyiségek
23-as számú 

választókörzet
Régi cím: Regionális Út-
karbantartó Vállalat, a.s., 
Körút 3526
Új cím: Materská škola – 
Óvoda, Komáromi Kacza 
Endre u. 33

33-as számú 
választókörzet 

Régi cím: Motorest Zoja 
s.r.o., Gyulamajor, Párhu-
zamos u. 74
Új cím: Komenský Utcai 
Alapiskola Komárom, 
Komenský u. 3


