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Közel egymillió eurós kárt okozott a vihar Támogassa a várost!

Nagy károkat okozott a
július végén érkező ítéletidő, a
károk eltávolítása még mindig
sok feladatot ró a városi hivatalra. A kicsavart fák eltakarítása után a városi ingatlanokon
keletkezett károk felmérésére
és elhárítására, majd az állami segélyhez és biztosítók felé
a kárigény összesítésére és érvényesítésére – a majdani kártérítéshez szükséges lépések
megtételére került sor. A munkálatok még mindig tartanak.
Hatvan éve nem zúdult an�nyi csapadék Komáromra, mint
július 30-án. A 80 mm eső mellé méretes jégdarabok és erős
szél is társult. Az átlagos éves
Városszerte 114 kidőlt nagy fát regisztráltak a kárfelmérők!
csapadékmennyiség 12-13 százaléka szakadt le az égből két és ágak tömték el a lefolyókat. lózat, több helyen felgyülemlett
óra leforgása alatt, sok helyen a Ilyen óriási mennyiség befoga- a víz, az utcákon kívül sok pinmegtépett fákról lehulló levelek dását nem bírta a csatornahá- cében és garázsban is elárasztva
mindent. Ezért a város polgármestere vészhelyzetet és harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el.
A kidőlt nagy fák száma
114 drb
A helyreállítás első részében
A város ingatlanjain, továbbá iskolákon,
a látványosabb munkák zajlotóvodákon keletkezett kár összege
170 782 eur
tak, az utcákról eltakarították a
Lakossági és más bejelentések száma
238
hatalmas fákat, a leszakadt te(ebből 182 családi ház és 36 lakás)
tőrészeket, az önkéntes tűzoltók
A lakossági bejelentett károk becsült összege 692 000 eur
bevonásával szivattyúzták a pincékből a vizet. A hivatal alkalA kidőlt fák vágása, elhordásának összege
8 900 eur
mazottain túl be voltak vonva
Hulladék elhordása
4 908 eur
a tűzoltók, az összes közhasznú
Közvilágítás javítása
2 246 eur
munkás és a szolgáltató cégek. A
Szúnyogirtás
7 141+13 522 eur
forgalom pár nap után zavartaA vízelnyelő csatornák takarítása
15 000 eur
lan volt, ekkor következhetett a
KOMVaK kárelhárítás
38 225,14 eur
munka kevésbé látványos része.
Beszakadt utak javítása
1 717 eur
„A legsürgősebb teendők
Segédeszközök és anyagok vásárlása
4 286,48 eur
után több egyeztető megbeszélésen terveztük be a tennivalókat.
Összesen a viharkárok utáni munkák
96 246,11 eur
Fel kellett mérni a városi ingatlaViharkárok teljes becsült összege
959 028,11 eur
nokban esett károkat, iskolákban,

A viharkárok számokban

A városi hivatalon belül is lehetőség kínálkozik az iratok,
dokumentumok hitelesítésére. A központi ügyfélfogadó irodában a Klapka téren ez rugalmasan megoldható. Amennyiben a
városi hivatalnál választják a lakosok a hitelesítést, úgy az ehhez kapcsolódó kötelező illeték a városi kassza bevételéhez járul
hozzá. Az ilyen bevétel később a lakosok igényeinek megvalósítására szolgálhat.
Támogassa a várost, válassza a hivatal szolgáltatását!

Több pénz
szúnyogirtásra

Az idei nyáron különösen sok kényelmetlenséget
okoztak Komáromban a szúnyogok. A csípős kártevők
szaporodásának az időjárás
nagyon kedvezett, de a városi
költségvetésben is szűkös keret
állt rendelkezésre az irtásra.
A hivatal a jövő évre jelentős
emelést javasol.
Az idei évben a szúnyogok sok gondot jelentettek. Az
időjárás szinte doppingolta a
lárvák folyamatos kelését, másrészt megnehezítette az irtást
is. Már az idei enyhe tél is a

szórása valósult meg. A nagy
vihart követően további 7100
eurót költött a város földi permetezésre, kérve az ilyen célú
állami támogatást, amelyből 690
hektárnyi területen, elsősorban
a városi részen volt irtás. A szúnyogok mennyisége helyenként
csökkent, azonban a vérszívók
az állandó mozgás miatt nem
tűntek el teljesen.
„A lakosok panasza teljesen
jogos a szúnyogok kapcsán, még
ha az időjárás rendkívüli is volt”
- véli Stubendek László polgármester. „Ilyen mennyiségű csapa-

óvodákban, több eláztatott pincéből kellett kimenteni az értéktárgyakat. A károk összegzése után
a hivatal alkalmazottai minden
egyes esetet dokumentáltak, a
biztosítók kárfelmérőivel végigjárták a helyszíneket, hogy ezek
pontosan dokumentálva legyenek és hogy a több tízezer eurós
kár a lehető legkisebb mértékben
terhelje a várost. Rengeteg munka volt ezzel, amihez sokan önfeláldozóan hozzátették a maguk
Az eredménnyel sem a lakosok,
részét” – mondta el a részleteket
sem
a hivatal nem volt elégedett
Fekete Tamás hivatalvezető.
A változatos idő miatt (sem esőben, sem szélben nem lehet
A letört gallyak és levelek
permetezni) a légi szúnyogirtásra augusztus elején került sor. A
takarítása is folyamatosan zaj1 450 hektáros területet - Komárom és az összes külterület – a
lik, de sok esetben a fontosabb
repülő két nap alatt tudta bejárni. A 13 500 euróba kerülő perteendők kerültek előre. A hivametezés közben és utána is pár nappal újra esett az eső, ami az
tal örömmel fogadta, hogy sok
irtás hatékonyságát jelentősen befolyásolta.
helyen a lakosok is részt vállaltak a takarításban. Ha valahol
elmaradtak még a letört ágak vérszívóknak kedvezett, nem dékra nem igazán emlékezünk, a
begyűjtésével, úgy ezt a kom- fagytak ki a lárvák. A folyók víz- július végi viharban hatvanéves
(Folytatás a 2. oldalon) szintje rendszeresen emelkedett rekord dőlt meg a két óra alatt
és csökkent, több esetben volt lezúduló 80 mm esővel. Le kell
nagy mennyiségű csapadék, de szűrni a tanulságot és elegendő
gyakori volt az esős idő, ami a összeget kell tervezni a jövő évre
lárvák szaporodásának és kike- egy hatékony szúnyogirtáshoz. A
hivatal ezt fogja javasolni a költlésének kedvez.
Az idei évre a képviselőtes- ségvetés tervezetben és kérem a
tület csupán 13 500 eurós össze- képviselőket, hogy ezt támogasget fogadott el a költségvetésben, sák, mivel tavaly a hivatal több
ami a közbeszerzés után csak egy javaslatát megnyirbálták. Szálégi permetezésre adott lehető- mítok a környezetvédelmi szakséget. A mostani időjárás esetén bizottság ajánlásaira is, melynek
azonban ennek az összegnek a javaslatai pontosan ilyen jelenhárom-négyszerese szükséges a ségek kezelésében segíthet. Érdehatékony fellépés érdekében. A mes megfontolni azt is, hogy egy
hivatal első lépésként átcsopor- légi, vagy egy földi permetezéstosított a költségvetésen belül nek van nagyobb értelme, mert
4 800 eurót szúnyogirtásra, az nem a látványosságra, hanem a
összeget egy másik közbeszer- hatékonyságra kéne figyelni, hizésen tudta megspórolni. Eb- szen a szúnyogok csak pár méter
ből az összegből a frekventált magasba repülnek”- tette hozzá
a Komárom-Martos-Ógyalla kerékpárút helyek – Anglia park, Holt Vág, Stubendek László.
megépítését is, amihez már elkészült a terv- Štefánik park – többszöri, földi
vh
dokumentáció, pályázat beadására kész az
anyag.
A találkozón jelen volt Klein Otokár,
Szeptember 18-án, vasárnap 18 órai kezdettel Király CsaÉrsekújvár polgármestere is, mivel a város is
ba,
Liszt Ferenc-díjas orgonaművész ad koncertet a Szent
szeretne csatlakozni a Pons Danubii társuAndrás templomban. A belépés díjtalan
láshoz.
vh

Újabb pályázatokat készít elő a Pons Danubii

Szeptember 7-én találkoztak a Pons
Danubii EGTC szervezetet alkotó önkormányzatok. A társulást 7 önkormányzat –
a két Komárom, Ógyalla, Gúta, Tata, Kisbér és Oroszlány – alkotja, célja európai
pályázati források lehívása.
„A Pons Danubii az egyik legeredményesebb szervezet volt a szlovák-magyar határ mentén, a mostani kiírások esetén is két
pályázatot készítünk elő, erről egyeztettünk”
– mondta el Bara Zoltán a szervezet igazgatója. Az önkormányzatok közösen döntöttek arról, hogy milyen elképzelésekhez
keresnek forrásokat. A turizmus keretén belül látványos, nagyméretű játszóterek épülhetnének, amelyek a városok szimbolikus
építményeit formázzák. A másik fejlesztési
cél a kerékpárutakra vonatkozik, további
kerékpárutak építése és a meglévők fejlesztése az elképzelés.
„Komárom esetében elsősorban a meglévő kerékpárutakat szeretnénk összekötni
egy biciklis korridorral, ami a Vág hídtól az

Erzsébet hídig húzódna. Ugyancsak fontos
fejlesztési terv, hogy a Vág-híd alatt, a másik oldalon is megépüljön az átjáró, így a kerékpárosok úgy tudnának a gútai szakaszról
áthajtani a Karva irányába húzódóra, hogy
nem kell a hídon, a forgalmas úton átmenni”
– árulta el a részleteket Keszegh Béla alpolgármester. A fejlesztésbe szeretnék bevonni
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Szeptember végéig várják
a pályázatokat
2016. február 10-én Komárom város honlapján jelent
meg az a felhívás, amely olyan városi támogatások kérvényezését teszi lehetővé, melyek célja életkörnyezetünk minőségének javítása és természeti értékeink védelme.
A pályázatok támogatásának keretösszege 10 ezer euró!
Felhívjuk városunk polgárainak és civil szervezeteinek figyelmét, hogy a keretösszeg teljes egészében még nem került
kimerítésre, ezért lehetőség van pályázatok benyújtására szeptember 30-ig.
A kérvények írott formában, személyesen vagy postai úton
adhatók le a Komáromi Városi Hivatal iktatójában (Klapka
György tér 1). A kérvényhez szükséges nyomtatvány megtalálható a város honlapján és a Komáromi Városi Hivatal Városfejlesztési Főosztály projekmenedzseri és környezetvédelmi
részlegén. Bővebb tájékoztatás ugyancsak a fent említett osztály
munkatársaitól kérhető.

Elbúcsúzott Elek László
esperes-plébános

Szeptembertől Nádszegen
és Királyréven teljesít szolgálatot Elek László esperes-plébános, akit ittléte alatt nemcsak
a reá bízott katolikus közösség
szeretett meg, hanem városunk
más vallású polgárai is.
Az esperes úr távozása előtt
a városházára is ellátogatott, s
mint mondta, utódját segíteni
fogja a jövőben. Mindig szívesen tér vissza városunkba és reméli, hogy idővel Komáromban
telepedhet le.
Stubendek László polgármesternek ajándékként, egy
könyvet is átadott, így hálálva meg az elmúlt évek kántori

munkáját. Jó volt az együttműködésünk, hiszen a város esperese valójában a hívek polgármestere, így hát kollégák is voltunk.
Ezt már Stubendek László polgármester mondta, aki hozzátette azt is, hogy az a nyugalom és
szeretet, mellyel a távozó esperes
az ügyeket, a híveket és a várost
kezelte, példaértékű.Stubendek
László polgármester, Knirs Imre
alpolgármester és Németh Iveta
főosztályvezető egy díszoklevéllel köszönték meg az áldozatos papi szolgálatot és sok erőt,
egészséget kívántak az isteni ige
hirdetőjének.
bt

Közel egymillió eurós
kárt okozott a vihar
(Befejezés az 1. oldalról)

munális osztályon lehet jelezni.
Az elérhetőségek megtalálhatók
a város honlapján.
„Ilyen ijesztő viharra nem
igazán emlékeznek a komáromiak. Ekkora nagy mennyiségű
eső utoljára 1999-ben esett, de
hasonló ítéletidő csak hat évtizeddel ezelőtt volt. Amire büszkék lehetünk, hogy azonnal reagáltunk a rendkívüli helyzetre
és a hivatalnokok, lakosok és az
egyes szervek tagjai példamutató
összefogással tettek meg minden
tőlük telhetőt” – véli Stubendek
László polgármester. „A vízgazdálkodási vállalattal is folyamatosan egyeztetünk, miként lehet
hasonló zuhatagra a leginkább
felkészülni. Feladatul kapták a
csatornák tisztítását, bár ilyen
rendkívüli csapadékmennyiség
befogadását nehéz teljesen megoldani, mivel egy átlagos eső tízhúszszorosa zúdul le pillanatok
alatt” – teszi hozzá a város polgármestere.

„Az épületeken keletkezett
károk javításán túl fontos feladat
a zöld területek helyreállítása. A
nagy fák utáni csonkokat ki kell
emelni, a földet pótolni, majd új
fákat ültetni. Ehhez erőgépek és
összehangolt munka kell, a fák
kiültetése pedig a lombhullás idején esedékes. A városi hivatal ehhez egy zöld-kártérképet készített
el, ami alapján majd az ősszel
megvalósulhat ez a munka is. Az
eddigi adatok alapján több mint
száz fáról van szó, a költségek
fedezésére és a munkákra szponzorokat is igyekszünk bevonni.
Több városi képviselő is jelezte,
hogy kész anyagilag támogatni
a zöld terület rehabilitációját ”
– mondta el Keszegh Béla alpolgármester.
A hivatal tervei között
szerepel a kritikus állapotok
esetén hasznos információk
elérhetőségének könnyebítése.
A közeljövőben a város honlapján kerülnek összegzésre a
hasznos információk, telefonszámok és tudnivalók listája.
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Szőlőtőke is jelképezi városaink testvériségét
Az idei kastélyünnep alkalmából Knirs Imre, Less
Károly és Szitás Péter alkotta
háromfős küldöttség látogatott augusztus utolsó hetében
Komárom németországi testvérvárosába, Weißenfelsbe.
Az augusztusi út rendkívüli feszítettsége ellenére is kínált
alkalmat a delegációvezetőnek,
Knirs Imre alpolgármesternek megbeszélések folytatására
Robby Risch polgármesterrel a két város több évtizedes
partnerségéből eredő gazdasági lehetőségek kiaknázásáról.
A kastélyünnepen részt vett
Weißenfels helyi partnervárosa,
Kornwestheim polgármestere,
Ursula Keck is, akivel szintén
sor került kapcsolatfelvételre.
„Weißenfels helyzete sokban
hasonlít Komároméhoz, hiszen
az egykori keleti tömbhöz tartozó
városként meg kell küzdeniük a
fiatalok elvándorlásával, a munkahelyek hiányával. Ugyanakkor

jól látszik, hogy ők nem kizárólag
az Európai Unióhoz, de NyugatNémetországhoz is csatlakoztak,
amely óriási forrásbevonást vont
maga után a térségbe. Az út,
amelyet a csatlakozás óta bejártak lenyűgöző, s számunkra

Komárom és Weißenfels kapcsolata

A két város közti együttműködés kezdete az 1980-as évek
második felére datálódik, s folyamatosan mélyül. Mindez elsősorban a kultúra terén látványos, melynek idei állomásaként a
Komáromi Napok rendezvénysorozat keretében németországi
partnerünk énekkara adott nagyszabású koncertet a Kultúrpalotában, míg októberben a Concordia vegyes kar fellépésére kerül sor Németországban.

is példával kell, hogy szolgáljon.
EU-tagországként és testvérvárosként, határon átnyúló projektek megvalósításával azonban
közvetve Komárom is profitálhat
e sikertörténetből” – mondta el
Knirs Imre.
A németországi út egyik
szimbolikus állomása a helyi vár fala volt, amely mellé
Kornwestheim és Komárom
küldöttei elültették azt az otthonról hozott szőlőtőkét, mely
pár év múlva komoly termést
hivatott hozni. Ugyancsak figyelemre méltó koncertre került sor

a helyi kastély szabadtéri színpadán, melyen ismert filmek
és filmsorozatok kedvelt dalai
hangzottak el, művészi előadásban. Komárom tiszteletére a
modern repertoárban azonban,
rendhagyó módon, egy Lehárdarab is helyet kapott, mely osztatlan elismerést váltott ki nem
csak küldöttségünk tagjaiban,
de a többezres közönségben
egyaránt.
Városaink közös története
tehát folytatódik. Következő felvonása októberben.
Szitás Péter

Tanévnyitó a Selye Gimnáziumban

2016. szeptember 5-én
597 diák jelent meg a komáromi Selye János Gimnázium
ünnepélyes
tanévnyitóján,
hogy megkezdje vagy folytassa
nyolcosztályos, ill. középiskolai tanulmányait. Első ízben
köszönthettünk brazil diáklányt Ana Maria Menegassi
Palotta személyében, aki a
IV.A-ban cserediákunk lesz.
Az időjárás nem kedvezett a
hagyományos,
sportpályán
történő ünnepségnek, így csak
az épületből csodálhatták meg
tanulóink a nyáron megújult,
minden sportolási igényt kielégítő műfüves pályát.
A keresztény magyarság történelmének 1021-dik tanévnyitóján külön nagy szeretettel üdvözöltük 120 ifjú elsősünket és
legfiatalabbjainkat, a 27 prímós
kisdiákunkat. Újdonsült gimnazistáink és szüleik iskolánk dísztermében foglaltak helyet, míg
a többi diák az osztályokban, az
iskolarádión keresztül hallgatta
tanévnyitó ünnepségünket
A 2016/2017-es iskolaévet a
Szlovák Köztársaság és az Európa Unió elhangzott himnuszaival nyitottuk meg, majd Lakatos
Lili (IV. A) előadásában meghallgattuk Pál apostol korinthusiakhoz intézett 1. leveléből A
Szeretet himnuszát. Őt követték
Fehér Dalma (IV. C-ének) és
Nagy Csomor István (II. D-hegedű), akik A csitári hegyek alatt
c. népdalt adták elő.
Idén is köszöntöttük vendégeinket: Dr. Bastrnák Tibor
és Mgr. Vladimír Matejíčka

urakat, régiónk parlamenti képviselőit, Komárom város polgármesterét, megyei képviselőt,
Stubendek László urat, Tóth János urat, a Selye János Egyetem
rektorát, Olláry Viktor mérnök
urat, a Nemzetközi Rotary Klubok Szövetségének nemzetközi
kapcsolatokért felelős magyarországi alelnökét, Kustyán Ilona iskolánk nyugalmazott latinmagyar szakos tanárát, a Jókai
Egyesület alelnökét és a Szülői
Munkaközösség elnökét, Tárnok Magdát.
Dr. Bastrnák Tibor köszöntő szavai után Tóth János rektor
szólt a diákokhoz, elsősorban a
végzősökhöz – hangsúlyozva a
továbbtanulás fontosságát és lehetőségeit.
Ezt követően Andruskó
Imre igazgató úr tanévnyitó
beszéde következett. Bemutatta iskolánk új tanárait, angol
nyelvű lektorunkat és az osztályfőnököket, és meghirdette
a Selye János emlékévet – Selye

János 1916 szeptemberében,
100 évvel ezelőtt lépte át az akkori bencés gimnázium kapuját.
Az igazgatói ünnepi beszéd után
kiemeltük pár diákunk nagyszerű eredményét. Ők azok, akik az
elmúlt tanév végén, ill. a nyári
szünetben értek el kimagasló
eredményeket. Iskolánk diákjának odaítélhető legmagasabb
elismerés a Selye-díj. Ezt a díjat
a 2015-16-os iskolai évben Gergely Lajos, volt IV. D-s diákunk
kapta egyéb eredményei mellett
a következő tanulmányi sikereiért: a Tudományos Diákkörök
16. Kárpát-medencei konferenciáján az orvostudomány-gén-

technológiai szekció nagydíjasa lett, ill. a biológiaolimpián
országos 4. helyezést ért el, így
a szlovák válogatott tagjaként a
nemzetközi biológia olimpián
Vietnamban képviselte iskolánkat a nyáron, ahol a nagyon erős
mezőnyben sikeresen helytállt.
Szívből gratuláltunk felkészítő
tanárának, Dr. Holczhei Árpád
tanár úrnak, Gergely Lajosnak
pedig egyetemi tanulmányaihoz
nagyon sok erőt, egészséget, kitartást kívántunk.
Spátay Adriana
a Selye János Gimnázium
tanárnője

Reménysugarat nyújtó statisztika diákoknak
Szeptember 6-tól számítva a diákokra 188 tanítási nap és
24 szünetnap vár. 53 nap múlva jön az őszi szünet. 109 nap
múlva kezdődik a téli szünet. 151 nap múlva a félév fáradalmait pihenhetik ki. Csak 166 napot kell várni és itt a tavaszi
szünet! 221 nap múlva a húsvéti szünetnek örülhetünk. Már
csak 299-et kell aludni és megkezdődik a várva-várt két hónapos nyári szünet!

Egyeztetett a Dunamente TDM vezetése

Szeptember 6-án találkozott a Dunamente TDM
(Turisztikai
Desztináció
Management) elnöksége, majd
a közgyűlése. A tagok értékelték az eddigi időszakot, majd
egyeztették az újabb terveket
és teendőket.
A szervezetet tavaly decemberben jegyezték be, melynek
tagjai a Komárom és Párkány
közti önkormányzatok és turisztikai vállalkozások. A szervezet

a jövő évben már állami támogatásra is jogosult lesz, amelyet
a térség népszerűsítésére fordíthat. Jelenleg a tagdíjakból működik, amelyet a Komárom és a
Párkány közti önkormányzatok
és vállalkozások fizetnek be. Elkészült a TDM honlapja, de más
népszerűsítő anyagok is (http://
podunajsko.com), a turisztikai
irodák Komáromban, Párkányban és Paton összehangoltan
dolgoznak.

„Azt szeretnénk, hogy Komárom még jobban megjelenjen az
utazási kiállításokon, több lehetséges módon felhívjuk a figyelmet
Komárom szépségeire, látványosságaira. A turisták megszólítása,
majd az itt töltött idő hosszabbítása összehangolt munkát igényel a térségben” – fogalmazott
Stubendek László polgármester,
aki egyben a szervezet alelnöke.
vh
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Mézfesztivál negyedik alkalommal
Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

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

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

Osztályozzuk
a hulladékot!

Tisztelt
polgárok,
a
háztartási hulladék egyes
összetevőinek (papír, műanyag palackok, üveg, zöldhulladék) szelektív gyűjtése a következő időpontokban folytatódik: 2016 szeptember 12-16 között; október
10-14 között; november 7-11
között. A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a
megadott időszakokban a hét
azon napján tegyék ki házuk
elé, amelyik napon a hulladékszállító járművek az Önök
utcájából szokták elszállítani a
hulladékot.

Gazdagabb volt a Komáromi nyár

A Komáromi nyár szervezőcsapata idén minden hétvégére biztosított programokat a
belvárosba, de a VI. bástyánál
és a Holt-Vágon is sikeres zenei
rendezvények voltak. Kovács
Dávid képviselőt, az egyik főszervezőt kérdeztük.

Kik jöttek el?
– Voltak turisták és komáromi lakosok egyaránt. Aminek
nagyon örültem, hogy voltak
olyan érdeklődők, akik hos�szabb ideje távol élő komáromiak. Valamilyen oknál fogva ők
elmentek, és bizony korábban
panaszkodtak az eseménytelen
nyarakra. Amikor ők hazatérve

2,99/drb eur-tól

Kertészeti cikkek nagy választékban
Megyercsi u. 73/1
a gázgyár irodájával szemben

www.prezahradkarov.sk
tel.: 0915 119 810

Miként értékeli a Komáromi nyarat?
– A terv az volt, hogy a tavalyi kezdés után az idén szintet
tudjunk lépni. Én azt hiszem, ez
sikerült, mivel a programok száma is nagyobb volt, szinte minden péntek-szombat-vasárnapra
akadt valami érdekes. De ami
fontos, hogy a színvonalon is
sikerült emelni, erről szóltak a
visszajelzések is. Ami a résztvevőket, érdeklődőket illeti, elég
megnézni az ott készült fotókat.
Például amikor Gájer Bálint
egy tömeggel közösen énekel a
Tiszti pavilon udvarán, akkor
mi szervezők is összenézünk,
hogy ezért érdemes ezzel sokat
dolgozni.

Gyümölcsfák és bokrok rendelhetők

mondanak elismerő szavakat,
az külön öröm, hogy végre történik valami. Én abban bízom,
hogy ilyen programokkal akár
egyre többen a hazatérést is
megfontolják. Mert Komárom
egy nagyszerű hely!
Hogyan tovább?
– Folytatjuk a munkát, mert
jövőre még többet szeretnénk
kínálni, még jobb szervezésben.
Nagy köszönet jár mindazoknak, akik bármilyen módon
hozzájárultak a sikerhez, a lista
elég hosszú, mivel egy nagyon
széles összefogás eredménye ez.
Ezt folytatjuk. És nekünk képviselőknek is azon kell lenni,
hogy ne csak a szót csépeljük a
testületi üléseken, vagy csak bedobunk pár kérdést, ezzel hátra
dőlve, mintha elvégeztünk volna a dolgunkat. Akad tennivaló
bőven, ki kell venni a részünk a
feladatokból. Úgy érzem, egyre
többen vannak azok, akik tenni
akarnak.

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma és a Nyitrai Állami Levéltár Nyitraivánka Komáromi Fióklevéltárja tiszteletel
vár minden érdeklődőt a

Mesterségek és a kisipar városaink történelmében

című szakszimpóziumára, amelyet 2016. szeptember 28-án és
29-én tartanak a Duna Menti Múzeum Nádor utca 13. szám
alatti főépületében.

Gáspár Tiborra emlékeztek

Az öt évvel ezelőtt 83 évesen elhunyt legendás hírű,
ellenzéki nézeteit az előző
rendszerben is nyíltan vállaló
felvidéki pedagógusra és kultúrmunkásra, Gáspár Tiborra
emlékeztek tisztelői augusztusban a komáromi református
temetőben álló síremlékénél.
A tanár úr halálának 5. évfordulóján több hajdani diákja,
kollégája és további tisztelője
virágokkal érkezett a komáromi református temetőbe, ahol
Andruskó Imre, a Selye János
Gimnázium igazgatója az általa
irányított intézmény igazgatósága, tanári kara és diáksága nevében beszéddel tisztelgett Gáspár
Tibor emléke előtt.

Boráros Imre, Kossuth-díjas színművész, a Jókai Színház
Örökös tagja így vélekedett: a
tanár úr olyan európai ember
volt, aki minden korban, illetve
helyzetben kialakította és bátran
vállalta is a saját véleményét.
Kiss Péntek József, a komáromi Ipari Szakközépiskola tanára, irodalmár, rendező
megjegyezte:
szerencséjének
tartja, hogy ő nem csak a tanára,
hanem a gimnáziumi irodalmi
színpaduk vezetője-rendezője
is volt. Keszegh István nyugalmazott gimnáziumigazgató is
elárulta: mindig Gáspár Tibor
volt az az ember és tanár, akire
állandóan felnézett, miközben
nagyon szerette őt.E

A Szlovákiai Méhészek Szövetsége komáromi alapszervezete szeptember 17-én a városunkbeli sportcsarnokban rendezi
meg negyedik alkalommal a mézfesztivált. Reggel 9-től délután
4 óráig sok érdekesség várja a látogatókat, akik megízlelhetik a
különféle méhészeti termékeket; a diákok számára rajzversenyt
szerveznek, és komáromi énekkarok, tanulók, diákok is fellépnek. Az érdeklődők kérdezhetnek a tapasztalt méhészektől,
valamint finom ételekkel, frissítőkkel is kedveskednek a szervezők. Beszédet mond az országos méhész szövetség elnöke és
Stubendek László polgármester is.

Apróhirdetés

l Felveszünk szakácsot, segédmunkást vezetői engedéllyel,
ügyes pincért a Fekete Kutya
Vendéglőbe. Tel.: 035/7733-190,
0915/892 788.
l Építkezési telket vennék Komáromban, esetleg Kis Izsán.
Tel.: 0904/578 633.
l Szoba kiadó a városközpontban. Tel.: 0908/729 612.
l Eladó garzon Komáromban,
ár: 12 500 Eur. Tel.: 0944/342
855.
l Villanyszerelő. 0908 415 657.

l Eladó 462 m2-es kert Kabátfalun. Víz, villany van, építkezésre is alkalmas. Tel.: 0915/105
658.
l Zálogház a Ferencesek utca
5. szám alatt, a Bella étterem
mellett. Készpénzért felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikkeket. Állandó
ügyfeleinknek hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás
hétköznap 9.00-18.00 óráig. Tel.:
0915 389 405.

Újszülöttek

Lévai Mirella, Gúta; Sebestyén Marcell, Komárom; Veszprémi
Kristóf, Tany; Erdei Zsófia, Izsa; Jobbágy Olivér, Komárom; Pálinkás Róza, Gúta; Góra Hanna, Komárom; Vangeľová Stela, Érsekújvár; Benett Czigle, Gúta; Lea Mészáros, Kolon; Lara Ryšavá, Komárom; Maximiliám Doll, Holandia; Stella Mária Berky, Megyercs;
Zoé Buchelová, Besenyő; Roman Madarász, Gúta; Csóka Eduardó,
Marcelháza; Góth Tibor, Marcelháza; Čerešnik Erik, Ógyalla; Sima
Melissa, Komárom; Bartalošová Pamela, Gúta

Házasságot kötöttek

Caltik Daniel és Šidová Katarína; Méri Balázs és Laurinecz Stella, Komárom; Borovica Viktor és Kolarovská Monika; Slančík Viktor és Duončová Andrea; Bodzás Natanael és Pöštenyiová Barbora;
Spezzano Giulio és Kondrčíková Gabriela; Potúček Michal és
Baráth Tamara; Santúr Pavol és Mujzerová Mária; Bátkai Tamás és
Mažárová Erika; Hajdák Tomáš és Kučerová Miriam; Radeik Ilčík
és Slančíková Natália

Elhunytak

A 76 éves Eichingerová Alžbeta, Komárom; a 78 éves Kurčík
Ľudovít, Vadas; a 69 éves Barton László, Komárom; a 69 éves Földes János, Őrsújfalu; a 34 éves Miriak Anita, Bátorkeszi; a 89 éves
Martonosi Ilona, Komárom; a 86 Molnár Ferenc, Komárom; az 51
éves Kozma František, Gúta; a 79 éves Gál Gyula, Hetény; a 77 éves
Szabó Mária, Gúta; a 83 éves Bálint Julianna, Szentpéter; a 73 éves
Kovács Ferenc, Madar; a 86 éves Csernák Erzsébet, Komárom; a
65 éves Horváth Ferenc, Komárom; a 19 éves Pavlíková Bianka,
Komárom; a 66 éves Výberčí Vladimír, Komárom; a 65 éves Mitaš
Ján, Komárom; a 83 éves Szénási Elena, Vágfüzes; a 80 éves Pipper
Edit, Komárom; a 83 éves Brúder János, Bátorkeszi; a 71 éves Mgr.
Lukáč Stanislav, Gúta; a 86 éves Győry Gusztáv, Komárom; a 80
éves Dobosi Sándor, Lakszakállas; a 65 éves Máté Gizella, Izsa; a 88
éves Janits Magdaléna, Érsekújvár; a 75 éves Székely Lajos, Komárom; a 81 éves Szenczi Zoltán, Komárom; a 68 éves Scheck Katalin,
Őrsújfalu; a 80 éves Leczkési Péter, Gúta; a 88 éves Nagy Eszter,
Komárom; a 64 éves Varga Péter, Komárom
Drága papánk

BURGEL LAJOS!
Hiába várunk.

Nem jösz többé.
Szeretni fogunk
Mindörökké!!
lányai Gyöngyi és Ilike

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk

JANÁK Éva Etelára

halálának 2. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették szenteljenek
emlékének egy néma pillanatot.
A gyászoló család
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Komárom is része az Európai Mobilitási Hétnek
Az Európai Mobilitási Hét a fenntartható városi közlekedéssel kapcsolatos éves kampány. Minden évben szeptember 16-a és 22-e között
rendezik, célja, hogy az önkormányzatokat a környezetbarátabb közlekedési formák fejlesztésére bíztatja,
az embereket pedig arra buzdítja,
hogy az autós ülés helyett válasszanak inkább más közlekedési formát.

helyez a szokásaink megváltoztatására
annak érdekében, hogy fenntarthatóbb
közlekedési módokat keressünk, például kerékpározzunk, gyalogoljunk és
használjuk a kollektív vagy tömegközlekedést, valamint kombináljuk a különböző utazási módokat egyetlen utazásban. Ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy
a városaink tisztábbak, csendesebbek,
biztonságosabbak, kevésbé zsúfoltak
A 2002-ben történt bevezetése óta és élhetőbbek legyenek!” - mondta el
az Európai Mobilitási Hét hatása egyre Violeta Bulc közlekedési biztos.
növekszik, mind Európában, mind világAz európai emberek ijesztően sok
szerte. Tavaly 44 ország több mint 2000 időt töltenek azzal, hogy a közlekedési
városa regisztrált hivatalosan a kam- dugókban, torlódásokban ücsörögnek.
pányba. A kampány eredményeként 8 Ez a stressz árt a szívünknek, sőt a tüés fél ezer tartós intézkedést valósítot- dőnknek is. A légszennyezés mértéke
tak meg, elsősorban a kerékpározáshoz és az egészségünkre gyakorolt hatása
és gyalogláshoz szükséges infrastruk- vitathatatlan. Ne csak panaszkodjunk a
túra terén, bővítve a tömegközlekedési borzalmas forgalom miatt! Segítsünk az
szolgáltatásokat, javítva a közlekedés enyhítésében! Akár arról van szó, hogy
elérhetőségét és hangsúlyozva a fenn- kerékpárral megyünk iskolába, akár kötartható közlekedési viselkedést.
zösen használjuk az autókat, vagy bus�„Az idei Európai Mobilitási Hét té- szal járunk.

Városunk idén is bekapcsolódik a mobilitás hetébe. Szeptember 22-én, csütörtökön ingyenes lesz a
városi buszon az utazás. Az
önkormányzat a körülményeket is javítani szeretné,
hogy még többen válas�szák a buszközlekedést.

Ingyen buszozhatunk!

lenül attól, hogy mi lenne a legjobb az
adott feladathoz. Ösztönösen beugrunk
az autónkba, még akkor is, ha a kerékpár
vagy a tömegközlekedés hatékonyabb
megoldás lenne. Ha okosan választjuk meg a közlekedési eszközt, azzal
mája az utazási módok keverése és a
Minden utazás más, de hajlamosak pénzt takaríthatunk meg, javíthatjuk az
nagyközönség aktív életmód folytatásá- vagyunk arra, hogy mindig ugyanazt a egészségi állapotunkat és védhetjük a
ra történő ösztönzése. Nagy hangsúlyt közlekedési módot válasszuk, függet- környezetet.

„Folyamatosan
szeretnénk felújítani a megállókat,
hogy tisztább környezetben
kényelmesebb legyen a várakozás. A buszmegállók cseréjében reklámügynökségekkel
szeretnénk együtt működni,
hogy az újítás ne a városi
kasszát terhelje, hanem egy
behatárolt hirdetési felületért
cserébe a cégek vállalják a
költségeket. Egy pályázat
beadásán is dolgozunk, amelyek célja okos-buszmegállók
kialakítása, ahol napelemes
paneleken keresztül lehet a

Ésszerű közlekedés
A napi közlekedés
és munkába, iskolába
járás mellett a kerékpározás egy jó lehetőség a kikapcsolódásra,
a barátokkal, családdal
együtt töltött időre. Komáromban és környékén számtalan látnivaló akad, amely jó apropót kínál, hogy
nyeregbe üljünk, kimozduljunk otthonról.

alkalom egy kis történelmi kalandozásra.
Érdemes letérni a Dunához is, amely mindig
lenyűgöző.
Klapka tér, Duna parton ki Leányvárig,
Izsai falumúzeum (kiállítás), vissza Komáromba, Klapka tér

4. A Zsitvatoroki béke nyomában
Kitartóbb bicikliseknek lehet érdekes célpont Zsitvatő a Duna parton húzódó kerékpárúton. Az emlékhely ugyancsak jó alkalmat
kínál, hogy kicsit meséljünk a történelem
egy izgalmas pontjáról, a Zsitvatoroki béke
megkötéséről.

Bujna Zoltán képviselő, a Szabadság vándorai kerékpáros klub elnöke sok tízezer kilométert tekert már, kerékpáron fedezte fel
Vámbéry Ármin utazó kalandjait, egész Közép-Ázsiáig tekerve. Családjával, feleségével
Klapka tér, Duna parton ki Zsitvatőig az
és kisfiával is rendszeresen kerekeznek. Őt
kértük, adjon néhány tippet, merre és milyen ott található emlékhelyig, vissza Komáromba, Klapka tér (a túra folyamán a római korból
céllal érdemes elindulni.
maradt Leányvár is megtekinthető)

5+1 kerékpáros túratipp
1. A magyarországi erődök

Egy kis körúttal a Duna déli oldalán is
fel lehet fedezni az erődöket. A Monostori
erőd kikötője ideális hely piknikezni is, de a
Rüdiger tó partján is érdemes tartani egy kis
pihenőt.

5. Gútai malom túra
A Gútáig húzódó kerékpárút kényelmes
tekerést biztosít, a táv miatt inkább a kicsit
tapasztaltabb bicikliseknek ajánlott. A Gútáig
vezető út melletti természet lenyűgöző, az
ottani fahidat látni pedig mindig élmény.

Klapka tér, a Vág parti bicikliúton ki Gútáig
Klapka tér, Monostori Erőd (kiállítás, ke- (fahíd és malom), vissza Komárom, Klapka
nyérmúzeum, kikötő), Igmándi Erőd (római tér
kori kiállítás) és Csillag Erőd, Klapka tér

2. Fehér hód kalandtúra

+1 Feszty kalandtúra

Kevésbé ismert célpont, méltatlanul.
Feszty Árpád csodálatos menedékhelyét fedezhetjük fel kerékpáron, ahol sok híres kortársa megfordult. Az út nagy része az országúton halad, de nem túl forgalmas szakaszról
van szó, így családoknak is ajánlott. A romos
Klapka
tér
–
Monostori
Erőd,
kastélymaradvány mögött megpihenve egy
Koppánymonostor, Fehér hód (korábban Vadkis tó partján hallgathatjuk a békák brekegékantanya) csárda és erdő, Klapka tér
sét.
Kopánymonostor irányában jól kiépült
bicikliútvonalakat találunk, és a csendes és
csodálatos természetet találhatunk a várostól nem messze. Az erdős részben szinte a
levegő is más.

3. Celemantia túra
Klapka tér, Kava, majd a töltés mentén
Komáromból kimozdulva Izsa irányába Vágfüzes és Kingyes, az egykori Feszty ház
indulhatunk el egy nem túl hosszú történel- maradványai (kis tó) – vissza Agyagoson kemi kalandra. A római kori emlékhely kiváló resztül Komáromba

legpontosabb információkat
megtudni az egyes járatokról,
az érkező buszokról” – fejtette ki Keszegh Béla alpolgármester.
A kampány része lesz
még több más program és
rendezvény. A kerékpárosok,
buszon utazók apróbb meglepetésekre is számíthatnak.
Az iskolákban előadásokon
keresztül bíztatják a diákokat
a bringázásra és a biztonságos közlekedés betartására.

„A komáromi régióban
jelentősek voltak a kerékpáros fejlesztések az elmúlt
években és ezt folytatni
szeretnénk. Fontos a kerékpárutak hálózatba kötése,
és a városon belüli feltételek
fokozatos kialakítása. Az idei
évben több mint 20 helyen
kerékpártartók épültek, vagy
a korábbiak alakultak át. Remélem, Komáromban is egyre többen választják majd a
jövőben ezt az egészséges
közlekedési formát” – tette
hozzá Stubendek László polgármester.
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Aj Komárno je súčasťou
Európskeho týždňa mobility
Európsky týždeň mobility je kampaň na podporu
udržateľnej mestskej mobility. Už od roku 2002 sa
každoročne koná od 16.
do 22. septembra, cieľom
je podpora samospráv pre
rozvoj a výber foriem dopravy v súlade s ochranou
životného prostredia. Ľudí
má motivovať k tomu, aby
vymenili sedadlá v autách
za inú formu dopravy.
Od prvopočiatkov kampane Európsky týždeň mobility
jej vplyv narastá nielen v Európe, ale na celom svete.
Vlani sa oficiálne registrovalo 2000 miest zo 44 krajín.
Jej výsledkom je zavedenie
8 a pol tisíc trvalých opatrení, ktoré sa dotýkajú rozvoja potrebnej infraštruktúry
v prvom rade pre cyklistiku
a pešiu chôdzu. Rozšírili sa aj
služby mestskej hromadnej
dopravy, s dôrazom na podporu udržateľnej mestskej
mobility.
„Témou tohoročného Európskeho týždňa mobility je
prepojenie rôznych možností
dopravy a povzbudenie k pokračovaniu aktívneho spôsobu života. Dôraz je potrebné
klásť na požiadavku zmeny
návykov v záujme toho, aby
sme našli prijateľné spôsoby
dopravy – a tými sú bicyklovanie, chôdza, využívanie
kolektívnych
dopravných

Okrem denného
presunu
do práce alebo
do školy je bicyklovanie skvelou príležitosťou
na uvoľnenie sa
s priateľmi či členmi rodiny. V Komárne a jeho okolí je množstvo zaujímavostí, ktoré sú skvelým dôvodom na
osedlanie bicykla, aby sme sa pohli
spomedzi štyroch stien.
Mestský poslanec Zoltán Bujna,
predseda cykloklubu Szabadság vándorai (Vandráci slobody), na bicykli
objavoval dobrodružstvá cestovateľa
Ármina Vámbéryho, keď na dvoch kolesách prešiel celú Strednú Áziu. Aj dnes
pravidelne jazdí na bicykli – teraz už aj
s manželkou a so synom. Požiadali sme
ho, aby nám dal niekoľko tipov, kadiaľ a
za akými cieľmi sa oplatí vyraziť.

5+1 tipov na cyklotúru
1. Pevnosti v Maďarsku
Malým okruhom na južnej strane
Dunaja môžete objavovať pevnosti. Prístav Monoštorskej pevnosti je ideálnym
miestom na piknik, ale aj breh jazera
Rüdiger je stvorený na krátky oddych.
Klapkovo námestie, Monoštorská
pevnosť (stála expozícia, múzeum chleba, prístav), Igmándska pevnosť (expo-

zícia rímskeho obdobia), Hviezdicová
Klapkovo námestie, po cyklotrapevnosť, Klapkovo námestie.
se smerom na Žitavu až po pamätné
miesto, späť do Komárna, Klapkovo ná2. Dobrodružná cesta k Fehér hód
V smere na Koppánymonostor mestie (počas túry je skvelou zastávkou
nájdeme skvele vybudovanú cyklotrasu, aj spomínaný Dievčí hrad, pozostatok
ktorou sa dostaneme na tiché a nádher- z rímskych čias).
né miesto v lone prírody, blízko mesta.
V lese, cez ktorý vedie trasa, je priam aj
vzduch iný.
Klapkovo námestie – Monoštorská
pevnosť, Koppánymonostor, čárda Fehér hód (predtým Vadkantanya – Majer
divej svine) a les, Klapkovo námestie.

5. Túra k vodnému mlynu v Kolárove
Cyklotrasa vedúca až po Kolárovo je
pohodlným priestorom pre trocha viac
skúsených cyklistov. Príroda, ktorá lemuje túto cestu popri Váhu, je úchvatná,a vidieť tamojší jedinečný drevený
most je vždy mimoriadnym zážitkom.
3. Túra Celemantia
Klapkovo námestie, cyklotrasa popri
Ak sa vydáte z Komárna v sme- Váhu až po Kolárovo (drevený most
re na Ižu, čaká vás nedlhá historická a vodný mlyn), späť do Komárna, Klapdobrodružná cesta. Pamätné miesto kovo námestie.
rímskych čias je skvelým tipom na dejepisnú potulku. Oplatí sa odbočiť aj k Du- +1 Fesztyho dobrodružné cestovanie
Menej známy cieľ – nezaslúžene.
naju, ktorý je vždy inak úchvatný.
Na
bicykli môžeme objaviť nádherné
Klapkovo námestie, po hrádzi Duútočisko
maliara Árpáda Fesztyho, ktonaja k Dievčiemu hradu, ižanské múzeum (výstava) a späť do Komárna, Klap- ré navštívilo množstvo jeho súčasníkov.
Väčšina cesty vedie po hradskej, avšak
kovo námestie.
menej frekventovanej, a tak ju môžu vy4. Po stopách Žitavského mieru
užívať
aj rodiny. Oddýchnuť si môžete za
Pre vytrvalejších cyklistov môže byť
rumoviskom
kaštieľa, na brehu jazierka,
zaujímavým cieľom Žitava, ku ktorej sa
dostanete po cyklotrase vedúcej popri kde sa hlasno ozýva jú spievajúce žaby.
Klapkovo námestie, Kava, potom
brehu Dunaja. Pamätné miesto poskytuje dobrú príležitosť na pozastavenie popri hrádzi až do Vrbovej nad Váhom,
sa nad našou históriou a významnom Veľký Kindeš s niekdajším sídlom
akte, Žitavskom mieri, ktorý bol podpí- Fesztyovcov (minijazierko) – späť cez
Hliník do Komárna.
saný práve v týchto miestach.

prostriedkov, alebo mestskej
hromadnej dopravy, respektíve kombinovanie rôznych
spôsobov dopravy počas
jednej cesty. Takto môžeme prispieť k tomu, že naše
mestá budú čistejšie, tichšie,
bezpečnejšie, menej preplnené a hlavne viac vhodné
pre život!“ – uviedla Violeta
Bulc, komisárka pre dopravu
zo Slovinska.

len pri sťažovaní sa na hroznú
dopravu! Pomôžme to zmierniť! Hoci tým, že pôjdeme do
školy na bicykli, používaním
áut viacerými pasažiermi,
alebo jazdou autobusom.

Európania až hrozivo
veľa času trávia vysedávaním v dopravných zápchach.
Tento stres škodí ich srdcu
i pľúcam. Negatívne účinky
vysokých hodnôt znečisteného životného prostredia sú
nepopierateľné. Nezostaňme

Každá cesta je iná, ale
sme náchylní na používanie rovnakých dopravných
prostriedkov, bez ohľadu
na to, čo by bolo lepšie. Inštinktívne skočíme do auta aj
vtedy, ak by bolo účinnejším
riešením využitie bicykla, či
mestskej hromadnej dopravy. Ak však rozumne vyberieme dopravný prostriedok,
ušetríme nielen peniaze,
ale aj naše zdravie a životné
prostredie.

Aj Komárno sa v tomto
roku opäť zapojí do týždňa
mobility. Vo štvrtok 22.septembra sa môžete odviezť
autobusmi MHD bezplatne.
Samospráva chce prispieť
k popularizovaniu mestskej
hromadnej dopravy, aby ju
využívalo čo najviac ľudí.

kolektory cestujúci dozvie
presné informácie o jednotlivých spojoch a prichádzajúcich autobusoch“ - uviedol
viceprimátor Béla Keszegh.
Súčasťou kampane bude
viacero programov a podujatí.
Cyklisti a cestujúci v autobusoch sa môžu tešiť na drobné prekvapenia. V školách
nebudú chýbať prednášky,
ktoré by deti mohli motivovať
k bicyklovaniu a dodržiavaniu
bezpečnosti na cestách.

Jazdime autobusmi zadarmo!
„Postupne chceme obnovovať autobusové zastávky,
aby bolo čakanie pohodlnejšie a v čistom prostredí. Pri
výmene zastávok by sme
chceli spolupracovať s reklamnými agentúrami, aby
táto obnova nezaťažila mestskú kasu. Za vymedzenú
reklamnú plochu by náklady
mohli znášať jednotlivé firmy.
Pracujeme aj na podaní do
verejnej súťaže, ktorej cieľom je vytvorenie „múdrych“
autobusových zastávok, kde
sa prostredníctvom zariadení napájaných cez slnečné

„Počas uplynulých rokov boli v našom regióne
významné rozvojové aktivity
v spojitosti s rozvojom cyklistiky – vybudovanie siete cyklotrás a postupné vytváranie
podmienok na cyklistiku aj
v samotnom meste. V tomto
roku na viac ako 20 miestach
pribudli stojany pre bicykle. Verím, že aj spomedzi
Komárňanov v budúcnosti
viacerí zvolia zdravšiu formu
dopravy,” – dodal primátor
László Stubendek.

