
XXXI. évfolyam, 20. szám              Komárom város kéthetente megjelenő ingyenes kiadványa               2022. december 2.

Alapítva 1849-ben

www.tvkomarno.sk

A hagyományoknak 
megfelelően a Tiszti pavilon 
dísztermében tartotta meg 
alakuló ülését Komárom 
Város Képviselő-testülete. 
Az ünnepélyes keretek közt 
megtartott ülésen elsőként 
a hivatalos választási ered-
mények ismertetése történt 
meg, majd az újonnan meg-
választott polgármester és a 
képviselők vették át a meg-
bízóleveleket. Ezt követően 
került sor az ünnepélyes fo-
gadalomtételre.

Keszegh Béla polgármes-
ter köszöntőjében elmondta, 
hogy a választók Komárom-
ban egyértelműen kifejezték 
véleményüket. A leköszönő, 
25 tagú testületből 21-et újra 
választottak, ami azt igazol-
ja, hogy a választópolgárok 
szeretnék látni a megkez-

dett munka folytatását. Ilyen 
arányú újraválasztásra ko-
rábban még nem volt példa 
városunkban. A 25 képvi-
selőből 22 független, amire 
eddig ugyancsak nem volt 
példa és rendhagyónak szá-
mít országszerte is. Keszegh 
Béla kifejezte meggyőződé-
sét, Komárom abban is lehet 
rendhagyó, hogy a képvise-
lő-testület tagjait a követke-
ző négy évben a jó ügyek és 
a polgárok szolgálata kötik 
össze.

A testületi ülés továb-
bi részében a polgármester 
megnevezte az alpolgármes-
tereket és döntés született 
a városi tanács és az egyes 
szakmai bizottságok elnö-
keinek és tagjainak szemé-
lyéről is. Az alpolgármesteri 
posztot, ahogyan az elmúlt 

négy évben Varga Tamás és 
Ondrej Gajdáč tölti be. A vá-
rosi tanács tagjai a két alpol-
gármester mellett Andruskó 
Imre, Bende István, Feszty 
Zsolt, Keszegh Margit, 
Stubendek László és Vetter 
János. Az eddigi kilenc szak-
mai bizottság helyett az elkö-
vetkező négy évben öt szak-
mai bizottság segíti majd az 
önkormányzat munkáját. 
Az idegenforgalmi bizottság 
és a digitalizációért felelős 
bizottság megszűnik és a 
közrendvédelmi bizottságot 
pedig összevonták szociá-
lis és lakásügyi bizotsággal. 
A képviselők egyhangúlag 
megszavazták a pénzügyi 
bizottság elnökének Ruman 
Patrikot, a területrendezési, 
környezetvédelmi és város-
fejlesztési bizottság elnöké-

nek Bujna Zoltánt, az isko-
laügyi és kulturális bizottság 
elnökének Szénássy Tímeát, 
a sport- és ifjúságügyi bi-
zottság elnökének Kovács 
Dávidot és a szociális, la-
kásügyi és közrendvédelmi 
bizottság elnökének pedig 
Tárnok Magdát. A szakmai 
bizottságok mellett további 
két állandó bizottság is mű-
ködik majd. A panaszkezelé-
si bizottság elnöke Keszegh 
Margit, a közérdekvédelmi 
bizottság elnöke Varga Ta-
más lett.

Az újonnan megalakult 
városi képviselő-testület első 
munkaülését december 15-
én tartják, melynek legfonto-
sabb napirendi pontja a vá-
ros jövő évi költségvetésének 
elfogadása lesz.

Megtartotta alakuló ülését Komárom Város Képviselő-testülete

A képviselő-testület által 
létrehozott bizottságok tagjai 

Pénzügyi bizottság: Patrik Ruman képviselő, a bizottság 
elnöke, Filkó Gabriella képviselő tag, Korpás Péter képvi-
selő, Molnár Marián képviselő, Bottyán János szakértő tag, 
Csicsó Péter szakértő tag, Obonya Sándor szakértő tag, 
Polách Jaroslav szakértő tag, Szabó Béla szakértő tag.

Területrendezési, környezetvédelmi és városfejleszté-
si bizottság: Bujna Zoltán képviselő, a bizottság elnöke, 
Bende István képviselő, Keszegh Margit képviselő, Orosz 
Őrs képviselő, Kollár Gábor szakértő tag, Kováč Barnabáš 
szakértő tag, Lopata Miroslav szakértő tag, Marcsa Gábor 
szakértő tag, Mihály Marek szakértő tag.

Iskolaügyi és kulturális bizottság: Szénássy Tímea 
képviselő, a bizottság elnöke, Kopják Angelika képviselő, 
Szabó Csilla képviselő, Vetter János képviselő, Grassl Fer-
dinánd szakértő tag, Héder Ágnes szakértő tag, Laboda 
Róbert szakértő tag, Urbán Péter szakértő tag, Vörös Mária 
szakértő tag.

Sport- és ifjúságügyi bizottság: Kovács Dávid képviselő, 
a bizottság elnöke, Horváth Attila képviselő, Ipóth Szilárd 
képviselő, Marek Anton képviselő, Szayka Róbert képvise-
lő, Vlček Erik képviselő, Hajtman Zoltán szakértő tag, Kiss 
Márton szakértő tag, Mihalička Róbert szakértő tag.

Szociális, lakásügyi és közrendvédelmi bizottság: Tár-
nok Magdaléna képviselő, a bizottság elnöke, Marek Anton 
képviselő, Ryšavý Boldizsár képviselő, Szayka Róbert kép-
viselő, Földes István szakértő tag, Lengyel Adrianna szakér-
tő tag, Lévaiová Silvia szakértő tag, Polgár Hedvig szakértő 
tag, Szedlák Krisztián szakértő tag.

Panaszkezelési bizottság: Keszegh Margit képviselő, a 
bizottság elnöke, Marek Anton képviselő, Tárnok Magdalé-
na képviselő.

Közérdekvédelmi bizottság: Varga Tamás képviselő, a 
bizottság elnöke, Marek Anton képviselő, Andruskó Imre 
képviselő.

Tisztelt Olvasóink,
Tisztelt Komáromi Polgárok!

Az energiahordozók árának jelentős emelkedése és az 
ezzel járó általános drágulás, valamint az egyre nagyobb 
mérteket öltő infláció a Komáromi Lapokat kiadó és a Ko-
máromi Városi Televíziót működtető Com-Média Kft gaz-
dasági tevékenységére is hatással van. Így elkerülhetetlen a 
változtatás, amely lapunk kiadását is érinti. A jővő év ele-
jétől, azaz 2023 január elsejétől havonta egy alkalommal 
jelenik meg a Komáromi Lapok, de továbbra is ingyenesen 
és változatlan formában jut majd el a komáromi háztartá-
sokba.

A számos visszajelzés alapján tudjuk, hogy a terjesztés 
az elmúlt hónapokban nem volt zökkenőmentes, így jövő 
év elejétől egy komáromi vállalkozás veszi majd át a lap 
terjesztését, bízva abban, hogy minden hűséges olvasónk-
hoz eljut majd a Komáromi Lapok. Minden rosszban, van 
valami jó, tartja a közmondás és ez az esetünkben is igaz. 
Rengeteg visszajelzés érkezett, hogy hova nem jutott el a 
Komáromi Lapok, így bizonyítást nyert az a tény, hogy az 
online és digitális világ egyre nagyobb térhódítása mellett 
még mindig van olyan rétege a polgároknak, akik igénylik 
és kedvelik a papíralapú újság megjelentetését. Ezúton is 
köszönöm megtisztelő ragaszkodásukat.

Természetesen a korral is lépést kívánunk tartani, így 
a közeljövőben teljesen megújul a honlapunk, hiszen egy 
havilap nem bír lépést tartani a rohanó világ aktuális infor-
máció özönével. Fontosnak tartjuk azt is, hogy a megújult 
honlappal jelen legyünk azokon a platformokon is, ame-
lyek egyre közkedveltebbek és látogatottabbak nemcsak a 
fiatalabb de az idősebb korosztály körében is. A Komáromi 
Városi Televízió a jövő évben is az eddig megszokott mó-
don sugároz majd, így hetente egy alkalommal, pénteken 
indul a Komáromi Magazin című heti hírösszefoglalónk.

Köszönöm, hogy velünk tartanak, keressék és olvassák 
a Komáromi Lapokat és kísérjék figyelemmel a Komáromi 
Városi Televízió műsorát. Végezetül engedjék meg, hogy 
az ünnepek közeledtével áldott, békés karácsonyi ünnepe-
ket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánjak minden 
kedves Olvasónknak és Nézőnknek!

Czékus Péter, a Com-Média Kft. ügyvezető igazgatója

Tisztelt Komáromiak, kedves vendégek!
Pár héttel ezelőtt véleményt mondtak a komáromiak. Ki-

értékelték az előző négy év önkormányzati munkáját és dön-
töttek arról, kikre szeretnék bízni ügyeik képviseletét a követ-
kező négy évben. Egy nehéz időszakban kellett helyt állni, 
hiszen a terveket gyorsan átírta a koronavírus, a szomszédban 
zajló háború és az ahhoz kötődő gazdasági cunami. Arról 
sem szabad elfeledkeznünk, hogy nem véletlenül birkóztunk 
meg idén az egyik legnagyobb aszállyal, a környezetünkre is 
jobban oda kell figyelni.

A látható nehézségek mellett még az emberközi kapcsola-
tok is szétzilálódtak. Gyakori hiánycikk a kölcsönös tisztelet, 
ami az érdemi vita alapja. Emellett még újszerű dolgokkal is 
szembesültünk. A mai társadalomban nem csak a vélemény-
különbségekben kell eligazodni, de már a tények bemutatá-
sa is eltérő. Nem kell elutaznunk ezért az ukrán frontra, de 
Komáromban is voltak, akik a város hanyatlását látták, má-
sok szerint pedig mást mutattak a tények. Romlott a politikai 
kultúra, pedig a játékszabályok tisztelete a konstruktív viták 
elkerülhetetlen eleme. Nem kell leereszkednünk a közösségi 
oldalak ingoványos talajára, elég belenézni az esti híradóba. 
Az elvtelen pártalkuk, a minősíthetetlen megnyilvánulások 
mellett már az sem újdonság, ha két női képviselő összepo-
fozkodik. Szalonképesek lettek a fasiszták. Ilyen körülmények 
között miért ne vetítődne le a társadalom különböző szintjei-
re ez a jelenség? Miért lennének bizalommal a közszereplők 
iránt akár fenti, akár lenti szinten?

A választók Komáromban egyértelműen kifejezték véle-
ményüket. A 25 képviselőből 21-et újra választottak, ami iga-
zolja, hogy szeretnék látni a a megkezdett munka folytatását. 

Ilyen arányú újraválasztásra korábban még nem volt példa 
Komáromban. 25 képviselőből 22 független, amire ugyan-
csak nem volt példa, rendhagyónak számít országszerte is. 
Hiszem azt, hogy Komárom abban is lehet rendhagyó, hogy a 
képviselő-testületet a következő négy évben a jó ügyek kötik 
össze és a lakosok szolgálata. 

Tudunk abban is példát mutatni, hogy lehet más a politikai 
kultúra. A vélemények különbözőségét természetesnek vesz-
szük, és a kölcsönös tisztelet terén is példát mutatunk. Ahol 
békésen élnek szlovákok és magyarok, együttműködve és 
egymást gazdagítva. Ahol az egyházakkal és a civil szervezet-
tekkel összefogva tudunk odafigyelni egymásra. Ahol értékel-
jük a kimagasló kulturális és sporteredményeket, ahol tudunk 
örülni a találkozásoknak és a kerékpár az egyik legmenőbb 
közlekedési eszköz.

Biztos vagyok benne, hogy a következő időszakban is 
összeköti a testületet az oktatási intézmények felújítása, a 
kultúra felkarolása, vagy a bérlakások építése. Közösen kell 
tennünk a lakókörnyezetek fejlesztéséért, a parkolási gondok 
felszámolásáért vagy a sok komáromit szolgáló létesítmények 
és a termálfürdő felújításáért. Tovább kell dolgoznunk a város 
stratégiai céljaiért, a kikötő fejlesztéséért, a város körüli út-
hálózat kiépítéséért és egy hatékony hulladékgazdálkodásért. 
Munka mint a tenger, mindenkinek jut belőle bőven, aki a 
hajóban szívesen evez és nem léket fúrja. Hiszem azt, hogy 
ez a rendhagyó eredmény egy jó alapja lehet annak, hogy 
megmutassuk, a helyi önkormányzati munka más és Komá-
rom egy különleges hely, mint ahogy volt már többször a tör-
ténelem folyamán. Hiszen az életünk közös, Komárom a mi 
otthonunk.

Keszegh Béla polgármester ünnepi beszéde a képviselő-testület alakuló ülésén
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Mi a csoda, mi a tehetség 
mértéke? – ez a kérdés több-
ször is felvetődött november 
23-án este az Egressy Béni 
Városi Művelődési Központ-
ban, ahol a 80 éves Dráfi 
Mátyást köszöntötte Lakatos 
Róbert, a vendéglátó intéz-
mény igazgatója, Gál Tamás, 
a Komáromi Jókai Színház 
igazgatója, a színház társu-
lata és Keszegh Béla, Komá-
rom város polgármestere. 

Jókívánságaikat nem csak 
prózában mondták el: Laka-
tos Róbert hegedűjén a Ha 
én gazdag lennék című be-
tétdalt szólaltatta meg a He-
gedűs a háztetőn-ből – Tevje, 
a tejesember az ünnepelt 
egyik feledhetetlen szerepe 
volt a komáromi színpadon 
–, majd később a társulat is 
a musical egyik betétdalával 
(Hajnal, alkony) köszöntötte 
Dráfi Mátyást, aki novem-
ber 17-én töltötte be nyolc-
vanadik életévét. Gál Tamás 
Kosztolányi Dezsőtől A ko-
médiás dala megzenésített 
változatával gratulált a szlo-
vákiai magyar színházmű-
vészet legendájának. Szabó 
Viktor József Attila Thomas 
Mann üdvözlése című versét 
adta elő.

A Komáromi Jókai Szín-
ház köszöntőjét és méltatá-
sát Matusek Attila olvasta fel: 
– Micsoda? Vagyis: mi a cso-
da? – mondjuk mi magyarok, 
mikor kérdezünk. Semmi 
egyébre ez a kérdésforma 
úgy rá nem illik, mint arra a 
csodálatos valamire, amit egy 
szóban színésznek nevezünk 
– írja Jászai Mari. Dráfi Má-
tyás Jászai Mari-díjas színész 
egy interjúban így magyaráz-
za a színészparadoxont: este 
hétkor papírkoronát teszel 
a fejére és elhiszi, hogy ő a 
király. Ez még hagyján. De a 

néző is elhiszi. Dráfi Mátyás 
nyolcvanéves. A nyolcvan 
évből hatvanhármat szín-
padon, színházban töltött. 
A színpadon, mely nem az 
élet hű ábrázolása, hiszen a 
színpad több, mint az élet. 
Magasabb rendű élet. Az élet 
java. Jóból és rosszból a java: 
fölemelkedés abba a világba, 
amelybe vágyunk és amely-
től olyan távol élünk. 

Mit jelent ez a 80 év 
egy színész és egy közösség 
életében? Vajon mi a cso-
da mértékegysége? A siker? 
Pontosan tudjuk, hogy ezt 
mennyi külső tényező ha-
tározza meg. A jó kritika? A 
szakmai és közéleti kitünte-
tések? Dráfi Mátyás pályáján 
a felsorolt mértékegységek 
bőséggel jelen voltak? De ez 
méri, mutatja a csoda miben-
létét? Vagy az a megmagya-
rázhatatlan jelenlét, ahogy 
egy alkotó, egy művész be-
íródik a közösség tudatába, 
emlékezetébe?

Túlzás nélkül állíthat-

juk, hogy Dráfi Mátyás a 
felvidéki magyar közösség 
életében egyike ezeknek a 
»természetfeletti« személyi-
ségeknek. Életkortól, régiótól, 
műveltségtől és munkakörtől 
függetlenül mindannyiunk 
emlékezetében, tudatában 
ott van: a SZÍNÉSZ. Csupa 
nagybetűvel.

Alighanem ez lehet a 
mértékegység. A többi már 
csak színháztörténet, adalé-
kok, tények… – hangzott el 
egyebek mellett a fiatal pá-
lyatárs beszédében. 

Az ünnepeltet pályája 
emlékezetes állomásairól 
Varga Emese, a Komáromi 
Jókai Színház művészeti ve-
zetője kérdezte. Dráfi Má-
tyás egyebek mellett nagy 
szeretettel emlékezett visz-
sza első találkozására a 
MATESZ-szel, amikor 1954-
ben, Érsekújvárott Tarics Já-
nos adott örök útravalót az 
akkor 12 éves fiúnak: Szlo-
vákiában magyar színésznek 
lenni különleges dolog; egyet 

ne felejts el – adnod kell. S 
hogy milyen tanácsot adna 
Dráfi Mátyás ma a fiatalabb 
kollégáknak? Azt, hogy nem 
szabad megragadni Komá-
romban, hogy utazni kell, el 
kell vinni a színházat a kö-
zönséghez.

Az esten köszöntöt-
te a jubiláló színművészt 
Czimbalmosné Molnár Éva, a 
Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság főosztályvezetője, aki a 
felvidéki magyar színház- és 
előadó-művészet, az egyete-
mes magyar kultúra magas 
szintű művelése, valamint 
közösségteremtő tevékeny-
sége elismeréseként Potápi 
Árpád János nemzetpoliti-
kai államtitkár díszoklevelét 
adta át Dráfi Mátyásnak. 

Csatlakozott a köszöntés-
hez Forró Krisztián, a Szövet-
ség elnöke, Czajlik József, a 
kassai Thália Színház igazga-
tója, valamint – „földiként” 
– Mézes Rudolf, a Csemadok 
Galántai Területi Választmá-
nyának a titkára is.

A 80 éves Dráfi Mátyás köszöntéseA Flowing in the Danube 
egy nemzetközi projekt, 
amely a Duna-régió hét 
országának (Ausztria, Bul-
gária, Horvátország, Né-
metország, Magyarország, 
Szlovákia és Románia) helyi 
önkormányzatait tömöríti. 
Célja, hogy kiemelje a regio-
nális együttműködés fontos-
ságát, hangsúlyozza a régiók 
közötti egyenlőtlenségek 
csökkentésének hasznossá-
gát és szükségességét a Ko-
héziós Alapban rejlő lehető-
ségek felhasználásával.

A projekt első szakaszá-
ban a Duna-utakat – Ulm (Né-
metország), Krems (Ausztria), 
Komárno-Komárom (Szlová-
kia-Magyarország), Mohács 
(Magyarország), Vukovár 
(Horvátország), Vidin (Bul-
gária), Calafat (Románia), 
Ruse (Bulgária) és Giurgiu 
(Románia) –  látogatták meg 
a projekt résztvevői, hogy a 
helyi lakosokkal találkozza-
nak olyan nyilvános helye-
ken, mint a piacok, a parkok 
vagy a helyi fesztiválok. Vá-
rosunkban október végén, a 
helyi piacon tettek látogatást 
a projekt résztvevői.

A megszerzett tapaszta-
latok alapján a vezető helyi 
képviselők tanulmányútjá-
ra került sor Brüsszelben. 
2022. november 7-és és 10-e 
között a csoport találkozott 
az uniós intézmények, köz-
tük az Európai Parlament, az 
Európai Bizottság, a Régiók 
Bizottsága, valamint az Eu-
rópai Gazdasági Bizottság és 
a Szociális Bizottság képvi-
selőivel. Emellett látogatást 
tettek Baden-Württemberg 
német tartomány brüsszeli 
képviseletén is.

A találkozót összegezve 
elmondhatjuk, hogy a brüsz-
szeli intézmények nyitottak a 
helyi hatóságokkal való köz-
vetlen párbeszédre és együtt-
működésre. Ennek megva-
lósulásához viszont közös 
erőfeszítésekre is szükség 
van. Ezeknek a hatékonysá-
ga jelentősen tovább növel-
hető más helyi érdekelt felek 
bevonásával, mint például az 
üzleti szektor, a tudományos 
élet vagy a civil társadalmi 
szervezetek.

A Duna-régió közötti 
egyenlőtlenségek csökken-
tése intenzív párbeszédet 
tesz szükségessé: az euró-
pai intézményeknek jelentős 
erőfeszítéseket kell tenniük a 
lokális működésre, valamint 
a regionális igények megér-
tésére és azok megértésére, 
ugyanakkor a helyi közös-
ségeknek, régióknak széle-
síteniük kell látókörüket, és 
európai megközelítést kell 
alkalmazniuk.

A résztvevők abban is 
egyetértettek, hogy a Duna 
kiaknázatlan rejtett potenci-
állal rendelkezik, különösen 
a folyó alsó részén. Ezek kö-
zül a határon átnyúló együtt-
működés, a helyi vállalko-
zások támogatása és a falusi 
turizmus csak néhány emlí-
tésre méltó terület. Mindez 
azonban csak álom maradna 
a helyiek bevonása nélkül, 
ezért a lehetőségek tudato-
sítása érdekében hatékony 
helyi kommunikációra van 
szükség.

A Flowing in the Danube 
projekt az Európai Unió társ-
finanszírozásával valósul 
meg.

Less Károly

Együtt, erősebben!

Advent a belvárosban
Komárom városa, az 

Egressy Béni Városi Műve-
lődési Központ és a Villa 
Camarum Polgári Társulás 
az idén is rengeteg érdekes 
programmal, előadással vár 
minden kedves érdeklődőt a 
belvárosban megrendezésre 
kerülő adventi programok-
ra.

Lapunk megjelenésének 
időpontjában már megtör-
tént a második gyertyagyúj-
tás is a város főterén elhe-
lyezett adventi koszorún, de 
az előttünk álló, karácsony 
szentestéje előtti két hétvége 
is számos érdekes programot 
kínál. December 8-án Szabó 
Csekei Tímea hely- és mű-
vészettörténész tart előadást 
Komáromi karácsonyi tör-
ténetek címmel délután öt 
órakor a Zichy-pont Közös-
ségi Központban. Decem-
ber 11-én délután három 
órától hagyományos adventi 
programokkal várják majd a 
Klapka térre érkezőket. Lesz 
mézeskalács sütés és egyéb 

karácsonyi finomságok, va-
lamint a Komáromi Szabad-
időközpont és a művészet 
ialapiskola tart játékos fog-
lalkozásokat. Délután négy 
órakor pedig a Kuttyomfitty 
Társulat a városi művelődé-
si központban mutatja be a 
gyerekeknek szóló előadását. 
A harmadik gyertyagyújtás 
időpontja 17 óra 15 perc.

December 13-án este hat 
órakor Kristóf Réka opera-
énekessel találkozhatunk a 
Zichy-pontban és ugyancsak 
ezen a helyszínen decem-
ber     17-én délután fél ötkor 
karácsonyváró mondókázót 
tartanak a legkisebbeknek. 
Advent utolsó vasárnapján, 
december 18-án 14 órától 
kezdődnek a rendezvények, 
melynek keretében Süll Kin-
ga kórusa és Koczkás Eszter 
is fellép. A negyedik gyertya-
gyújtást követően a városi 
művelődési központban este 
hét órakor kezdődő ZSéDA 
koncerttel zárul az adventi 
rendezvénysorozat.
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Természetközeli és privát élménnyel várja vendégeit 

az új önkiszolgáló, panoráma szauna 

a Holtvág partján (a vizibicikli kölcsönző területén). 

A szaunát a Pixxla cég működteti, bővebb információ 

és foglalás a www.pixxla.sk weboldalon. 

Egy szeletet ajándékoz-
ni a hazai ízekből, talán ez 
a legtöbb, amivel örömet 
szerezhetünk szeretteink-
nek. Tökéletes karácsonyi 
ajándék lehet a Dunamente 
ízei exkluzív ajándékcso-
mag, amelynek tartalmát 
a térség helyi termelőinek 
legkiválóbb termékeiből vá-
logatták. Kiváló minőségű 
méz, dzsem, csokoládé vagy 
chiliből készült termékek 
is helyet kaphatnak abban 
csomagban, amelyet saját 
elképzelése szerint állíthat 
össze.  

A Dunamente különleges, 
egyedi ízvilágából váloga-
tott, exkluzív ajándékcsomag 
már évek óta nagy népszerű-
ségnek örvend. Tükröződik 
benne a külföldi sikereket is 
elért, tucatnyi helyi termelő 
szorgalmas munkája is.  Az 
Önnek tetsző ízek tökéletes 
kombinációját állíthatja ösz-
sze a KIK Komárom Klapka 
téren található irodájában. 
Természetesen az ajándék-
csomag a helyszínen dísz-
csomagolást is kap. 

és mi mindent tehet 
a csomagba? 

Kétféle méretű ajándék-
doboz áll a rendelkezésére 
– így Öntől függ, nagy, vagy 
hatalmas örömet szeretne 
szerezni hozzátartozójának.

A borok kedvelőit pél-
dául az AF Manufaktúra 
gyümölcsboraival örven-
deztethetjük meg, de tehe-

tünk a csomagba ugyanettől 
a karvai kézműves cégtől 
gyümölcsszörpöket, dzse-
meket (cukorral vagy anél-
kül), sőt, még a balkáni 
ízeket idéző kenőkrémet, 
zakuszkát is. A kínálatból 
nem hiányozhatnak Papp 
Vargha Katalin (Chocomaze) 
kézműves csokoládéi sem. 
Olyan ínyencségekről van 
szó, mint a gyümölcsös vagy 
mogyorós csokoládé, nyaló-
ka, esetleg forró csokoládé 
a legkisebbeknek.  A sütés-
főzés szerelmeseinek bizo-
nyára jó ajándék lehet a pati 
Pemak fehér vagy kék mákja, 
de figyelmet érdemel a mák-
szappanuk is.  

A Fodor méhészet kivá-
ló minőségű mézei és a Pa-
jor méhészet propoliszt és 
gyógynövényeket tartalmazó 
torok-balzsama az immun-
rendszert is erősíti – nem 
beszélve termékeik varázs-
latos ízvilágáról. A megaján-
dékozott emellett a minőségi 
mézbor kellemes ízét is él-
vezheti. 

Nem egy szakács azt vall-
ja: igazán ízletes ételt csak 
helyi termelőktől beszerzett 
alapanyagokból és fűsze-
rekből lehet főzni. Az I can 
spice márka fűszereinek egy 
igazi szakács sem tud ellen-
állni, a Chili Slovakia Manu-
faktúra vagy a Burning Angel 
pedig gazdag chilli kínálattal 
áll rendelkezésre. 

Amennyiben úgy érzi, 

elveszik az ízek bőséges kí-
nálatában, és nem tud vá-
lasztani, előre elkészített 
ajándékcsomagok is rendel-
kezésére állnak. Az egyes 
ajándékcsomagokat külön-
böző komáromi attrakcióra 
vagy kulturális eseményekre 
szóló belépőjegyekkel szí-
nesítheti, legyen szó szín-
házi előadásról, koncert-
ről, vagy akár a Komáromi 

Erődben helyet kapó egyedi 
szabadulószobáról. 

A Dunamente Ízei aján-
dékcsomag megrendelhető 
és megvásárolható a Klapka 
téren található Komáromi In-
formációs Központban (KIK). 
További információkért hív-
ja a +421 948 830 202-es 
telefonszámot, vagy írjon a 
dunamentetdm@gmail.com 
e-mail címre.

Lepje meg szeretteit a Dunamente ízei exkluzív ajándékcsomaggal
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Apróhirdetés

Osztályozzuk a hulladékot!
Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja, hogy a há-

ztartási hulladék összetevőinek (papír, műanyag, fém, TRI, 
üveg, kerti hulladék) szelektív gyűjtése a családi házas 
övezetekben a következő időpontban folytatódik:

2022. december 26. – 2022. december 30. között 
(papír, műanyag, fém, TRI, üveg, kerti hulladék) 4 zsák

A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a mega-
dott 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! A háztartási hulladék szelektált összete-
vői térítésmentesen leadhatók a Harcsási úton lévő gyűj-
tőudvarban is.

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is! 
www.youtube.com/mstvkn

www.facebook.com

Újszülöttek
Kosztolányi Zsófia, Komárom; Burešová Antónia, Palárikovo; 

Lakatos Mónika, Naszvad; Sulčáni Olivér, Csallóköznádasd; Majer 
Karolina Lola, Komárom; Mellék Ármin, Dunamocs; Zubčan 
Dóra, Szentpéter; Cibula Lilla, Farnad; Pásztor Dárius László, 
Királyfiakarcsa; Cizer-Pantel Doroti, Gúta; Ižák Lucac Gabriel, 
Köbölkút; Domján Samuel, Komárom; Moravcsík Dominik, 
Szentpéter; Takács Viktória, Bátorkeszi; Janszó Markus, Muzsla; 
Buday Bernadett, Csallóközaranyos; Danics Attila, Ógyalla; 
Táncos Anna, Perbete; Czaner Nikita, xxx; Horváth Ádám Zol-
tán, Marcelháza; Vaskó Bence, Karva; Ivanič Leonard, Párkány; 
Vígh Tibor, Kicsind, Dubovský Matej, Újgyalla; Sümegh Olivér, 
Keszegfalva; Molnár János, Bogya; Stojková Samanta, Nagyhar-
csás; Tárnok Áron, Komárom; Hrabovský Olivér, Komárom; Nagy 
Marcel, Újgyalla; Škulibová Emily, Komárom; Struhár Rebeka, 
Érsekújvár; Novotná Marie, Naszvad; Néma Ervin Arnold, Gúta; 
Kozmér Nolen, Bátorkeszi; Hegedűs Léna, Gúta; Miklics Hugo 
Dávid, Dunatőkés; Hury Gergő, Nagymegyer

Házasságot kötöttek
Hajabáč Alexander és Machová Renáta; Májek Tomáš és 

Prágay Nikoleta; Remeň Tomáš és Figerová Tímea

Elhunytak
A 68 éves Kremžár Zvonimír, Komárom; a 81 éves Kurucz 

Irma, Izsa; a 64 éves Varga Juraj, Komárom; a 65 éves Krivošíková 
Alena, Komárom; a 74 éves Mgr. Kerekes András, Búcs; a 82 éves 
Komjáthy Alfréd, Keszegfalva; a 92 éves Juhász Ferenc, Komárom; 
a 75 éves Gelle Márta, Komárom; a 74 éves Schwertner Mária, 
Komárom; a 80 éves Pásztor Irén, Komárom; a 85 éves plk. Rubín 
Alexander, Komárom; a 91 éves Seres Sándor, Madar;a 68 éves 
Király Kálmán, Komárom; a 80 éves Mgr. Lipták Erzsébet, Komá-
rom; a 67 éves Szabó Gabriella, Hetény; a 79 éves id. Varga Ar-
nold, Komárom; a 71 éves Beňadik Pavol, Őrsújfalu; a 74 éves Ba-
konyi István, Komárom; a 70 éves Tomešová Jarmila, Bátorkeszi; 
a 89 éves Zakar Vilmos, Komárom; a 86 éves Zeleňanská Mária, 
Komárom; a 82 éves Šebedovský László, Komárom; a 87 éves 
Szeder Irén, Vágfűzes; a 40 éves Ballová Alžbeta, Komárom; a 
83 éves Balázs Márta, Feled; 43 éves Rév Tamás, Komárom; a 79 
éves Gavajda Ján, Füss

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, ba-

rátnak, volt kollégának, szomszédnak és ismerősnek, 
akik elbúcsúztatták november 11-én édesapánkat, nagy-
papánkat és dédnagypapánkat

ŠEBEDOVSKÝ Lászlót,
aki 82 éves korában távozott közülünk.
Köszönjük a virágokat és részvétnyilvánítást.

A gyászoló család

l Tizenötéves gyakorlattal ren-
delkező, takarítást, ablakmosást 
vállal. Tel.: 0950 532 654.
l Lapostető szigetelés. Tel.: 0911 
288 868.
l Szőnyegmosás. Tel.: 0940 353 

630.
l Pedikűr címre is (Önnél otthon 
is). Tel.: 0908 761 373.
l REKOM lakásfelújítás. Tel.: 
0948 622 051.
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