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A választópolgár csak az állandó lakhe-
lye szerinti településen szavazhat, abban a 
választókörzetben, amelyiknek a választói 
névjegyzékében szerepel.

A választási helyiségbe érkezéskor a vá-
lasztópolgár köteles személyazonosságát a 
választási bizottság előtt igazolni, a szemé-
lyi igazolvány vagy külföldi polgár eseté-
ben a lakcím igazolás bemutatásával.

A választási bizottság bekarikázza a vá-
lasztópolgár sorszámát az önkormányzati 
régiók testületébe történő választásokhoz 
tartozó választói névjegyzékben, és a vá-
lasztópolgárnak a város hivatalos bélyeg-
zőjével ellátott üres kék borítékot ad át, és 
két kék csíkos szavazólapot — egy szava-
zólap az önkormányzati régió képviselő-
testületébe való választásra és egy szava-
zólap az önkormányzati régió elnökének 
megválasztására. Ezt követően a választási 
bizottság bekarikázza a választópolgár sor-
számát a helyi önkormányzati választá-
sokhoz tartozó választói névjegyzékében, 
és kiad a választópolgárnak egy a város 
hivatalos bélyegzőjével ellátott üres fehér 
borítékot, és két fehér szavazólapot — egy 
szavazólap a város képviselőtestületébe 
való választásra és egy szavazólap a város 
polgármesterének megválasztásához.

A szavazólapok és borítékok átvételét a 
választópolgár mindkét választói névjegy-
zékben külön-külön, saját kezű aláírásával 
igazolja.

A szavazás előtt minden választópolgár-
nak el kell mennie a szavazólapok kitölté-
sére kijelölt területre. A választási bizottság 
nem engedi szavazni azt a választópolgárt, 
aki nem lép be a szavazólapok kitöltésére 
kijelölt területre.

Az önkormányzati régiók képviselőtes-
tületébe történő választások szavazólapján 
a választópolgár legfeljebb annyi jelölt sor-
számát karikázhatja be, ahány képviselőt 

választanak az adott választókerületben (a 
választókerületben megválasztandó képvi-
selők száma szerepel a szavazólapon).

Az önkormányzati régió elnökének vá-
lasztására szolgáló szavazólapon a választó 
csak egy jelölt sorszámát karikázhatja be.

A szavazólapok kitöltésére kijelölt te-
rületen a választópolgár a kék borítékba 
helyezi el az önkormányzati régió képvi-
selőtestületébe szóló szavazólapot és az 
önkormányzati régió elnökének szavazó-
lapját.

Az helyi önkormányzati választásra 
szóló szavazólapon a választópolgár leg-
feljebb annyi jelöltet karikázhat be, ahány 
képviselőt lehet megválasztani az adott 
választókerületben (a választókerületben 
megválasztandó képviselők száma szere-
pel a szavazólapon).

A város polgármesterének megválasztá-
sára szolgáló szavazólapon a választópol-
gár csak egy jelölt sorszámát karikázhatja 
be. A szavazólapok kitöltésére kijelölt terü-
leten a választópolgár fehér borítékba he-
lyezi el a helyi önkormányzati választásra 
szóló szavazólapot és a város polgármes-
terének megválasztására szolgáló szavazó-
lapot.

Ha a választópolgár nem a megfelelő 
borítékba helyezi el a szavazólapot, az ér-
vénytelen.

A választópolgár kérésére a hibásan 
kitöltött szavazólap helyett a választási bi-
zottság újat ad át számára. A hibásan ki-
töltött szavazólapokat a választópolgár a 
fel nem használt vagy hibásan kitöltött sza-
vazólapok számára kijelölt urnába helyezi 
el.

Az a választópolgár, aki fogyatékossága 
miatt, vagy mert nem tud írni-olvasni, nem 
tudja önállóan kitölteni a szavazólapot, és 
ezt a tényt a szavazás előtt jelenti a válasz-
tóbizottságnak, jogosult a szavazólapok 

kitöltésére kijelölt területre más illetékes 
személyt magával vinni, aki az ő utasításai 
szerint és a törvénynek megfelelően kitölti, 
és borítékba helyezi a szavazólapot. A vá-
lasztási bizottság tagja a szavazólapok ki-
töltésére kijelölt területre való belépés előtt 
mindkét személyt tájékoztatja a szavazás 
módjáról, valamint figyelmezteti őket vá-
lasztásokkal kapcsolatos törvénysértések 
és visszaélések tényállásáról. A választási 
bizottság tagjai nem tölthetik ki a szavazó-
polgár helyett a szavazólapokat.

A szavazólapok kitöltésére kijelölt terü-
let elhagyása után a választópolgár a kék 
borítékot az önkormányzati régiók képvi-
selőtestületébe történő választások esetén 
a kék színű urnába, a fehér borítékot pedig 
a helyi önkormányzati választások esetén a 
fehér urnába helyezi el.

Ha a választópolgár nem a megfelelő 
urnába teszi a borítékot, a szavazás érvény-
telen.

Az a választópolgár, aki fogyatékossága 
miatt maga nem tudja behelyezni a borí-
tékot az urnába, kérheti, hogy a borítékot 
jelenlétében más személy tegye az urnába. 
A választási bizottság tagja nem helyezheti 
az urnába a szavazópolgár szavazólapját. 

Az a választópolgár, aki súlyos, különö-
sen egészségi okból nem tud megjelenni 
a választóhelyiségben, jogosult az önkor-
mányzattól és a választás napján a körzeti 
választási bizottságtól hordozható urnában 
történő szavazás lehetőségét igényelni, de 
csak az állandó lakhelye szerinti választó-
körzet területén.

A választópolgár köteles a fel nem 
használt vagy hibásan kitöltött szavazó-
lapokat a fel nem használt,vagy hibásan 
kitöltött szavazólapok tárolására szolgáló 
zárt urnában elhelyezni, ellenkező eset-
ben szabálysértést követ el, amiért 33 euró 
pénzbírsággal sújtható.

Tájékoztató az összevont önkormányzati választások szavazásának módjáról
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Múlt héten szerdán az Európa Szálló éttermében, amelyet 
a tulajdonosok ingyen és bérmentve bocsájtottak a szerve-
zők rendelkezésére tartották meg a városi sportgálát, melyen 
a 2020-as és 2021-es év legjobb komáromi sportolóit díjaz-
ták. A sportklubok jelöléseit az önkormányzat mellett mű-
ködő sportbizottság értékelte, majd választotta ki a legjobb 
sportolókat. Az ünnepségen megjelent sportolókat Kovács 
Dávid, a sportbizottság elnöke és Mihalička Róbert alelnök 
köszöntötte, a díjakat pedig Keszegh Béla polgármester és 
Ondrej Gajdáč alpolgármester adta át a bizottság vezetőivel 
közösen.

A 2020-as év legjobb komáromi sportolója az Ifjúsági – 
olimpiai sportág – egyéni kategóriában Podleiszek Filip, a 
Kajak & kanoe klub sportolója. Filip, aki jelenleg gimnáziumi 
tanulmányait folytatja, nyolc éves kora óta kajakozik. Gyor-
san megszerette ezt a sportot és lelkiismeretes hozzáállásá-
val egyre jobb helyezéseket ért el a világversenyeken. Célja, 
hogy olimpiai érmet szerezzen. A szlovák bajnokságban K1 
1000 méteres távon 1. helyezést, K2 1000, 500 és 200 méte-
res távon szintén 1. helyezést, míg K1 5000 méteres távon 3. 
helyezést ért el.

A 2020-as év legjobb komáromi sportolói a felnőtt, olimpi-
ai sportág – csapatsport kategóriában a Spartak UJS Komárno 
röplabdaklub játékosai. A komáromi röplabdaklub szinte az 
alapoktól kezdte a 2019/2020-as szezont. Viszont gyorsan 
konkurenciaképessé váltak, és olyannyira, hogy a szezonban 
nyújtott nagyszerű teljesítményükkel az Extraliga bronzérmét 
szerezték meg. A sikert új filozófiájának köszönhetik, mely a 
helyi fiatalok kinevelésére épül.

A 2020-as év legjobb komáromi sportolója a felnőtt – 
olimpiai sportág – egyéni sport kategóriában Csiba Ildikó. A 
kiváló sportoló 2015-től a PIKO-BIKE Sportklub tagja és azóta 
számos verseny résztvevője, a közúti és a hegyikerékpár kate-
góriában. 2015 óta 17 arany, 20 ezüst és 13 bronzérmet szer-
zett. 2020-ban sajnos a legtöbb verseny elmaradt, de azok 
közül, melyeket megtartottak a Magyar Kupa Brigetio nemzet-
közi fordulójában 1. helyet, a PIKO-BIKE Maraton közúti ka-
tegóriájában 1. helyet, míg ugyanezen verseny hegyikerékpár 
kategóriájában 3. helyezést ért el.

A 2020-as év legjobb komáromi sportolója a felnőtt – nem 
olimpiai sportág – egyéni sport kategóriában Vedej Jakub, aki 
gyermekkora óta aktívan sportol. Először a küzdősportokban 
jeleskedett, majd áttért az erősportokra. Máriatölgyesről szár-
mazik, jelenleg Ógyallán él és a pozsonyi rendőrkapitánysá-
gon teljesít szolgálatot. A Pőstyénben megrendezett Szlovákia 
Erős Embere versenyben 1. helyezést ért el, míg Trencsénben 
rönknyomásban 2. helyezett lett. A 2020-ban megrendezett 
Szlovákia Legerősebb Embere verseny 90 kg-os kategóriájá-
ban pedig első helyezett lett.

A 2020-as év komáromi edzője Dosúdil František. 2020-
ban a komáromi Kajak & kanoe klub junior és kadét edzője, 
emellett a juniorok és a kadétok országos válogatottjának is 
edzője. Tanítványai közül öten is a szlovák válogatott keret 
tagjai lettek. 2020-ban az általa felkészített ifi sportolók a rö-
vidtávú kategóriákban összesen hét szlovákiai bajnoki címet 
nyertek el. Aktívan részt vett a Komáromi Nagydíj 62. évfo-
lyamának megrendezésében, nemcsak mint edző, de mint a 
szervezőbizottság tagja.

A 2021-es év legjobb komáromi sportolója az ifjúsági – 
olimpiai sportág – csapat kategóriában a TJ STEP Biosaurus 
Basketball Academy lett. A 2021/2022-es évadban a kosár-
labda akadémia négy korcsoportban versenyzett a Szlovák 
Kosárlabdaszövetség által meghirdetett versenyekben, az 
U11, U12, U13 és U17 korosztályokban. Három kategóriá-
ban is sikerült bejutniuk a szlovák bajnokság záró fordulójába, 
ami óriási siker a klub történetében. Az U17-es kategóriában 
bekapcsolódtak a nemzetközi EYBL bajnokságba is, melynek 
egyik fordulóját városunkban rendezték.

A 2021-es év legjobb komáromi sportolója az ifjúsági – 
olimpiai sportág – egyéni kategóriában Tóth Ľudovít. A kiváló 
sportoló kilenc éves korában kezdett el kajakozni. Kezdetek-
től fogva kitartó és lelkiismeretes munkát végzett. 2021-ben 
elért legkiemelkedőbb eredményei a következőek. A Nemzet-
közi Junior Regatta versenyen K1 1000 m-en, K2 500 m-en, 
K4 500 m-en és K2 200 m-en első, valamint a K1 500 m-en 
második helyezés. A Szlovák Bajnokság rövid távjain K2 1000 
m-en és K2 500 m-en 1. helyezést, valamint a K1 1000 m-en 
és K2 200 m-en pedig 2. helyezést ért el. A Szlovák Maratoni 
Bajnokság K1 15 400 m-es kategóriájában szintén az 1. he-
lyen végzett.

A 2021-es év legjobb komáromi sportolója címet a fel-
nőtt – olimpiai sportág – csapat sportban a K4 tagjai – Vlček 
Erik és Botek Ádám, valamint a Spartak UJS Komárom röp-
labdacsapat tagjai érdemelték ki. Így a bizottság a kimagasló 
eredmények miatt két fődíj kiosztása mellett döntött. Botek 
Ádám a kajaksport Mekkájában, Komáromban született. Több 
sportágat is kipróbálva 10 éves korában döntött a kajakozás 
mellett. 2021-ben az összes kiemelkedő sporteseményen 
részt vett és három érmet is szerzett a kajak négyes tagjaként. 
Ezek közül legjelentősebb a tokiói olimpiai bronzérem. A 40 
éves kajakozó, a komáromi kajaksport saját neveltje, a szlo-
vák rendőrség sportközpontjának sportolója, a szlovák válo-
gatott tagja.

Erik Vlček szintén a komáromi kajaksport saját neveltje, a 
szlovák rendőrség sportközpontjának sportolója és a szlovák 
válogatott tagja. Jelenleg a legsikeresebb szlovákiai olimpi-
kon, nagyszerű ember és sportoló. Tokióban a K4 tagjaként 
már az előfutamokban meggyőző teljesítményt mutatva jutott 

a döntőbe, ahol a K4 500 m-en bronzérmet szerzett.
A Spartak UJS Röplabdaklub 2021-ben történelmi sikert 

ért el. A komáromi röplabdások az extraligában a 2020-as 
bronzérem után 2021-ben szlovák bajnoki címet szerezték 
meg. A csapattagok közül négy elszánt komáromi játékos is 
van, akik a feltörekvő fiatalság tagjai. A sikert még jobban 
kiemeli az a tény, hogy a komáromi az első szlovákiai klub, 
amely részt vett a Bajnokok Ligájában.

A 2021-es év legjobb komáromi sportolója a felnőtt – olim-
piai sportág – egyéni sport kategóriában Petrušová Mariana. 
A 2021-es évben elért eredményei. A montemori világbaj-
nokságon bronzérmet szerzett K1 1000 m-en. A Poznaňban 
megrendezett Európa-bajnokságon az U 23-as korosztályben 
ezüstérmes K1 500 m-en és Lisa Maria Gamsjägerrel közösen 
bronzérmes a K2 500 m-es távon. Ugyancsak ezen a bajnok-
ságon a felnőtt korosztályban bronzérmet szerzett K1 1000 
m-en. Hétszeres szlovák bajnok a K1, a K2 és a K4, 200, 500 
és 1000 m-es távjain.

A 2021-es év legjobb komáromi sportolója a felnőtt – nem 
olimpiai sportág – kategóriában Konyári Dániel. 2018 óta a 
WOLF FIGHT klub tagja, előtte a birkózásban szerzett tapasz-
talatokat. 2021-ben a Bosznia-Hercegovinában rendezett bra-
zil jiu-jitsu bajnokságon a 70 kg-os kategóriában versenyzett. 
Ellenfelét magas, könyök guillotine-fojtással, 25 másodperc 
alatt győzte le, így szerezve meg az első helyet.

A 2021-es év legjobb komáromi sportolója a felnőtt fel-
nőtt-veterán sport kategóriában Hrabovsky Patrik. 2018-ban 
amikor kisebbik fiát vitte Szayka Róbert edzésére jött az ötlet, 
hogy kipróbálja a felnőtt kempo edzéseket. Lelkiismeretes 
munkájának köszönhetően a 2021-ben Törökországban meg-
rendezett világbajnokságon light kontakt kategóriában és full 
kontakt kategóriában is bronzérmet szerzett, míg a grappling 
kategóriában és kesztyű nélküli full kontakt kategóriában a 
negyedik helyen végzett.

A 2021-es év legjobb komáromi edzője Likér Peter, aki 
a gyorsasági szlovák kajak válogatott edzője. Hosszú idő 
óta profi szinten biztosítja a kajak válogatott felkészülését. 
Neveltjei 2021-ben több nemzetközi versenyről is kitűnő 
helyezésekkel, értékes érmekkel gazdagodva tértek haza. A 
tokiói olimpián, melyet a világjárvány miatt egy éves késéssel 
rendeztek meg, az általa felkészített K4-es csapat 500 m-en 
bronzérmet szerzett.

Komárom város 2021-es évi sportszemélyisége Erik Vlček. 
2000-ben, 2004-ben, 2008-ban, 2012-ben, 2016-ben és 
2020-ban az olimpiai játékok résztvevője. 2020-ban csapat-
társaival K4-ben bronzérmet szerzett. A szlovákiai sport egyik 
legjelentősebb személyisége, aki történelmi rekordot döntve 
ha olimpián vett részt. Tízszeres világbajnok, 11-szeres Euró-
pa-bajnok. A  világversenyeken összesen 42 érmet szerzett 
és a hat olimpián összesen két ezüst és két bronzéremmel 
gazdagította gyűjteményét.

A komáromi sport fejlődéséért kategória díjazottja 2021-
ben Tarr György. Életét a kajaksportnak szentelte. Kétszeres 
olimpiai érmes, négyszeres világbajnok, emellett számos 
érem tulajdonosa, melyeket a különböző európai és világszin-
tű bajnokságokon szerzett. 2019-ben fejezte be aktív sportoló 
pályafutását. Viszont a sport mellett maradt, pontosabban a 
komáromi csónakházában, ahol edzőként dolgozik. Az aktív 
sportolóként szerzett tapasztalatokat adja át a ifjabb nemze-
déknek, ösztönzi és tanácsokkal látja el a fiatalokat. Neveltjei 
a legsikeresebbek közé tartoznak Szlovákiában, szép eredmé-
nyeket érnek el a hazai és a nemzetközi versenyeken.

A kitüntetett sportolóknak ezúton is gratulálunk!

Díjazták a 2020-as és a 2021-es év legsikeresebb komáromi sportolóit



 2022. október 7. 3



 2022. október 7.4 

l Eladó keveset használt 
Whirpool kombinált hűtő. Ára 
120 euró. Tel.: 0908 858 201.
l Gyermekfelügyeletet vállal 
10 éves korig nyugdíjas peda-
gógus. Tel.: 035/7713 095, az 
esti órákban.
l Szőnyegmosás. Tel.: 0940 

353 630.
l Pedikűr címre is (Önnél ott-
hon is). Tel.: 0908 761 373.
l REKOM lakásfelújítás. Tel.: 
0948 622 051.
l Apróhirdetések felvétele a  
kl@komarno.sk e-mail címen

Apróhirdetés

Az őszi zöldhulladékgyűjtés és lomtalanítás időpontjai városunkban
Értesítjük a város polgárait, hogy az őszi 

nagytakarítás keretében októberben és no-
vemberben Komárom városa térítésmente-
sen, ingyenesen biztosítja a zöldhulladék 
és a nagyméretű hulladék (bútor, szőnyeg, 
fotel, szekrény, szék, fekhely, matrac) el-
szállítását, valamint biztosítja a műszaki 

hulladék elszállítását is. Kérjük a polgárokat, hogy használ-
ják ki ezt a lehetőségét, így akadályozva meg az illegális 
hulladéklerakatok kialakulását. A lomtalanítás anyagai közé 
nem tartozik: a szelektív hulladék (papír, műanyag+fém+TRI, 
üveg), a veszélyes hulladék, az akkumulátor, az olaj, a 
gyógyszer, a festék, a gumiabroncs és az építési-bontási hul-
ladék. Ezeket a város kihelyezésük esetén sem szállítja el! 

Lomtalanítási ütemterv a családi házas övezetekben
Kérjük a polgárokat, hogy a hulladékot a gyűjtés napján 

legkésőbb reggel 8.00 óráig úgy helyezzék el az ingatla-
nok, hogy az a gyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen. 
Azonban ne az úttestre, hogy a hulladék ne akadályozza a 
közúti forgalom folyamatosságát és biztonságát. A falevelet, 
fűnyesedéket, gyomot 110/120 literes zsákba kell helyezni. 
A gallyak, ágak kötegelve max. 1 m hosszúságig, max. 5 cm 
átmérőig. A gyűjtést végző gépjármű minden utcában csak 
egyszer halad el. Ezúton is kérjük a polgárok együttműkö-
dését, a hulladék felrakását a gépjárműre. Továbbá, kérjük 
a polgárokat, hogy ne engedjék széthordani, széttúrni a 
kikészített hulladékot illetéktelen személyeknek. Minden-
ki felelős a kihelyezett hulladékért az ingatlanja előtt. Az 
őszi takarítás alatt és után a nem elszállított hulladékot (az 
a hulladék, amely nem tartozik bele a város lomtalanítási 
anyagai közé) el kell távolítani a közterületről. A közterület 
tisztaságát és a rend betartását a Komáromi Városi Rendőr-
ség ellenőrzi.

2022. október 10-től október 14-ig 
Városközpont és Őrsújfalu városrész

Október 10. – hétfő: Aranyember u., Rozmaring u., Ispotály 
u., Halász u., Kalapos u., Széna tér, Király püspök u., Eötvös 
u., Nádor u., Fő u., Kereszt u., Kertekalja u., Belső u.,
Október 11. – kedd: Kapitány u., Határőr u., Megye u., Jókai 
u., Csapó u., Lehár u., Szent András u., Duna rakpart, Duna 
u., Vársor u., Villanytelepi út, Templom u., Hosszú u., Duna 
sor,
Október 12. – szerda: Európa-udvar, Nyár u., Ferences ba-
rátok utcája, Husz János u., Csák Máté u., Thaly Kálmán u., 
Zámory u., Gombai u., Mester u., Csokonai u., Iskola u., Da-
rányi u., Krausz Mór u., Harmos K. u., Őrs u., Lakatos u.,
Október 13. – csütörtök: Belső körút, Tó u., Beöthy u., Ro-
zália tér, Mély u., Kis ér u., Nagy ér sor, Munka u., Madár-
kert u., Üzletsor, Berkenye u., Nárcisz u., Méhes u., Fenyves 

u., Jázmin u.,
Október 14. – péntek: Tél u., Komáromi u., Hold u., Nap u., 
Sugár u., Nagy sor, Nádas u., Rövid u., Fenyves u., Jázmin 
u., Akácfa u., Levendula u., Napraforgó u., Hóvirág u., Va-
das – családi házak.

2022. október 17-től október 21-ig 
további városrészek

Október 17. – hétfő: Kis Izsa, Harcsás, Nagy Harcsás,
Október 18. – kedd: Gyulamajor, 
Október 19. – szerda: Gadóc, Kabátfalu,
Október 20. – csütörtök: Kava, Lándor,
Október 21. – péntek: Cserhát, Szentpál, Erzsébet sziget-
nagyméretű hulladék

Lomtalanítási ütemterv 
a tömbházas övezetekben (lakótelepek)

Bővebb tájékozatás és a lakótelepekről történő nagyméretű 
hulladék elszállíttási igény bejelentése a városi hivatal 035 
2851 362-es telefonszámán, illetve a zp@komarno.sk e-ma-
il címen lehetséges 2022. október 3-tól október 7-ig, napon-
ta 8 órától 15 óráig. A be nem jelentett elszállítási kérelem 
nem kerül elintézésre és a lomtalanításra szánt hulladékot 
fekete lerakatnak minősíti a város.

2022. október 17-tól október 21-ig – lakótelepek:
(I.-es, II.-es, III.-as, IV.-es, V.-ös, VI.-os, VII.-es, 

Bauring, Bástya lakótelepek)

Lomtalanítási ütemterv a kertészeti övezetekben
A területet a városi rendőrség és térfigyelő kamerák ügye-
lik. CSAK ZÖLDHULLADÉK!
2022. november 4-től november 6-ig nagyméretű szemét-
tároló konténereket helyeznek el kizárólag a zöldhulladék 
részére az Erzsébet szigeten négy helyen (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 alkalmas 
a lomtalanításból származó hulladék, ill. zöldhulladék díj-
mentes elhelyezésére egész évben. A gyűjtőudvar nyitva-
tartási ideje: hétfőtől péntekig naponta 8.00 és 17.00 óra 
között, szombaton 8.00 és 12.00 óra között.

Köszönjük a polgárok együttműködését!

Komárom Városa

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!

A Hol volt, hol nem 
volt… című mesefesztivá-
lunk ebben az évben immá-
ron a hetedik alkalommal 
valósul meg a komáromi 
járásbeli magyar tannyelvű 
óvodák, alapiskolák, speciá-
lis alapiskolák és a nyolcosz-
tályos gimnáziumok tehetsé-
ges diákjai számára.

A Komáromi Regionális 
Művelődési Központ égisze 
alatt, a MARIANUM Egyhá-
zi Iskolaközpont társszerve-
zésével, valamint Komárom 
város pénzügyi támogatá-
sával szervezett mesemon-
dó, illetve képzőművészeti 
alkotópályázat versenyének 
témakörét idén a Grimm me-
sék fémjelzik. 

A két testvér, Wilhelm és 
Jacob Grimm a német száj-
hagyomány útján tovább-
örökített mesék gyűjtésével 
a népi hagyományok és 
bölcsességek megőrzését, 
illetve továbbítását, a mások 
iránti tiszteletre oktatást tűz-
te ki célul, a történetek által 
pedig a legrejtettebb félelem 
legyőzését is megmutatták. 

Az idei megmérettetés a 
gyermekek művelődésére 
irányuló mindezen igyeke-
zetüket hivatott képviselni. A 
mesefesztivál 2022. október 
24-én, 8.30 órakor kezdődik 
a MARIANUM Egyházi Isko-
laközpont aulájában, a Király 
püspök utca 30-as szám alatt, 
ahol a legjobb pályamunkák 
kiállításra is kerülnek.

Minden egyes kategó-
ria 1., 2. és a 3. helyezettje 
továbbjut a 2022. novem-
ber 18-án, a Nyitra Megye 
Művelődési Központja által 
szervezett kerületi fordulóra. 
A jelentkezések lezárása és a 
kézbesítés határideje: 2022. 
október 13. További infor-
máció: Mgr. Himpán Terézia, 
e-mail: himpanova.osveta@
gmail.com, tel.: 0918 940 
648.

Október közepéig lehet jelentkezni 
a mesefesztiválra!

Piacra vásárolni jár az 
ember. Na meg ha úgy 
adódik, beszélgetni. A mi 
nemzetközi programunk, a 
Danubiana által szervezett 
kötetlen beszélgetés-sorozat 
ez utóbbira helyezi a hang-
súlyt. Dunamenti városokat 
keresünk fel és kérdezzük 
az ott élőket arról, milyen 
formában van jelen éle-
tükben a folyó, mit jelent a 
mindennapokban egy euró-
pai uniós tagállam polgára-

inak lenni és miért érdemes 
együttműködni. Ezeket a 
kérdéseket már sok helyen 
feltettük a Duna mentén és 
természetesen Komárom 
sem maradhat ki a sorból. A 
sok érdekességet kínáló stan-
dunkat szombaton, 2022. 
október 15-én reggel a pia-
con állítjuk fel, ahol minden 
érdeklődőt szívesen látunk. 
További információ:https://
d a n u b i a n a n e t wo r k . e u /
flowing-in-the-danube/

A Duna ami összeköt

Újszülöttek
Berki Barnabás Tibor, Komárom; Litvová Jasmina, Komá-

rom; Lisý Matej, Tajná; Marosi Ámos, Izsa; Szabó Levente, 
Komárom; Bús Bence, Komárom; Klučka Harry, Vágsellye; 
Rozsnyó Viktor, Komárom; Bucsek Nela, Komárom; Janík 
Denis, Komárom; Lacuška Leyla, Vágsellye; Vörös Ádám, Ko-
márom; Lakatos Ariana, Udvard; Nagy Gábor, Izsa; Rajnoha 
Csenge, Kicsind; Nagy Zente Márk, Keszegfalva; Dikasz Ema, 
Ógyalla; Sárközi Noel Dániel, Izsa; Danišová Olívia, Izsa; 
Bednárik Selin, Érsekújvár; Sztojka Boglárka, Gúta; Barkóci 
Ezra, Komárom; Molnár Jakub, Gúta     

Házasságot kötöttek
Suplicz Jozef és Kaločaiová Adriana; Belovics Igor és Hor-

váth Renáta; Zsittnyan Péter és Hamranová Jana

Elhunytak
A 85 éves Balog Ondrej, Izsa; a 90 éves Füsi Irén, Keszeg-

falva 

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel és soha el nem múló sze-

retettel emlékezünk halálának 30. évfor-
dulóján a szeretett édesapára

TAKÁCS Sándorra.
Emlékét örökké őrző családja.

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

Orgonahangverseny a bazilikában
A XXXI. Harmonia Sacra Danubiana keretében a Szent 

András Bazilikában 2022. október 16-án Kosóczki Tamás 
ad koncertet. Az ingyenes koncert vasárnap este 19 órakor 
kezdődik a komáromi Szent András Bazilikában. Minden-
kit szeretettel várnak!
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A komáromi Selye János Gimnázium 
igazgatósága és tantestülete 2022. október 
18-19-én (kedd, szerda) nyílt napokat ren-
dez az alapiskolák 9. osztályos tanulói szá-
mára a gimnázium épületében.

A kb. másfél órás program első részében 
bemu tatjuk végzős diák jaiknak, szüleiknek 
és a pedagógusoknak intézményünk múltját 
és jelenét, tájékoztatjuk őket a gimnázium-
ban folyó oktatásról, az új érettségi vizsgák-

ról, az iskolán kí vüli tevékenység különböző 
formáiról, valamint a főiskolai – egyetemi 
tovább tanulás lehető ségeiről. A máso dik 
részben a diákok óralátogatásokon vesznek 
részt, a szülők és pedagógu sok kötetlen be-
szélgetés során választ kaphatnak konkrét 
kérdéseikre. 

A nyílt napokra szeretettel várjuk az 
alapiskolák pedagógusait, a szülőket és a 
tanulókat.

Nyitott napokat tartanak a magyar gimnáziumban

Az iskola igazgatósága október 20-tól 
október 22-ig nyílt napokat rendez, melyek 
elsődleges célja a pályaválasztás előtt álló fi-
atalok tájékoztatása.

Az október 22-én, vagyis szombaton is 
az érdeklődők rendelkezésére álló tanintéz-
ményt az ország legkülönbözőbb részéről jött 
diáksereg népesíti be. A nyílt napok rendelte-
tése elsősorban az, hogy segítséget nyújtson 
azoknak, akiknek még nincs elképzelésük 
a továbbtanulással kapcsolatban. Nemcsak 
az alapiskolák kilencedikeseit, hanem az 
alsóbb osztályos tanulókat és természetesen 
a szülőket is sok érdekes információ várja. 
A pályaválasztási tanácsadók is tájékozta-
tást kapnak   az  egyes tanulmányi szakok-

ról, sőt a felvételi vizsgákról is. A látogatók 
a szaktanárok kíséretében megismerkedhet-
nek a lézergravírozóval,a hegesztőrobottal, 
az ipari automatizált összeszerelőrendszer 
működésével,valamint a LabXplorer mé-
rőrendszer, a gyárszimulációs modell és a 
professzionális forrasztórendszer oktatásban 
történő felhasználásával.

A rendezvény alkalmával az érdeklődők 
megtekinthetik a kollégiumot is, akárcsak a 
jól felszerelt tornatermeket, az  iskolatévé 
tevékenységét  ,a  nyelvi laboratóriumokat, 
szaktantermeket egyaránt. A színjátszás  iránt  
érdeklődők  ízelítőt  kapnak a VISZTA  iskolai  
színjátszócsoport  munkájából  is.

PaedDr. Tóth Katalin

Nyílt napok a komáromi 
Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskolában


