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Alapítva 1849-ben

Az aradi vértanúkra és a 
komáromi vár hőseire emléke-
zett városunk polgársága októ-
ber hatodikán. A megemléke-
zés a Klapka téren kezdődött, 
ahol a Concordia vegyes kar és 
Boráros Imre, Kossuth-díjas 
színművész tette meghittebbé 
a gyásznapot.

Keszegh István pedagógus, 
a Csemadok városi szerveze-
te és a Jókai Közművelődési és 
Múzeum Egyesület nevében 

köszöntötte a hallgatóságot. Az 
ünnepi megemlékezés szóno-
ka Tőkéczki László történész, 
egyetemi tanár volt: – Az ara-
di vértanúk többsége nem volt 
magyar, mégis vérüket adták a 
magyarságért. A magyarságot 
mindig a minősége tartotta meg, 
amely magához vonzotta a nem 
magyarokat is. Büszkék lehetünk 
mindazokra, akik magyarként 
és nem magyarként a szabad-
ságunkért harcoltak. Tisztelet a 

forradalom és szabadságharc 140 
mártírjának!”  

A résztvevők – a politikai 
pártok, az egyházak, civil szer-
vezetek és oktatási intézmények 
képviselői – koszorút helyeztek 
el Klapka György szobránál. 

Az aradi vértanúk emlékosz-
lopánál Farkas Adrianna, a Selye 
János Gimnházium pedagógusa  
szólt a hallgatósághoz: „Csak az 
a nép veszett el, melynek elveszett 
a hite” – idézte a néhai Szénássy 

Zoltánt, az Egyesület egykori 
tiszteletbeli elnökét. 

A Szénássy Zoltán kezde-
ményezésére állított obeliszk 
Török Ignác és Lenkey János 
emlékét őrzi. A két komáromi 
várkapitány Aradon vált vérta-
núvá: hősiességük, hazaszerete-
tük követni való örök példa ma-
rad. Az emlékező ünnepségen a 
Klapka György Férfi Dalkör és a 
Selye János Gimnázium diákjai 
működtek közre.

A komáromi városi képvi-
selőtestület október hatodikán 
folytatta az előző héten meg-
szakított ülését. A képviselők 
döntéseket hoztak vagyonjogi 
ügyekben: a polgárok és vállal-
kozások által benyújtott bér-
lési és vásárlási kérvényekről 
döntöttek.

Bemutatkozott Csémy 
Krisztián főépítész, aki tervei-
ről szólt, így például arról, hogy 
főépítészi hivatalt szeretne ki-
építeni, munkája során igénybe 
kívánja venni neves szakembe-
rek tanácsait. A képviselők elfo-
gadták a főellenőr beszámolóját 
az elvégzett ellenőrzésekről, 
melyben több törvénysértésre 
figyelmeztetett. A képviselők 
Batta Györgyöt nevezték ki a 

Commédia kft ügyvezetőjévé, 
azzal, hogy az intézményveze-
tői tisztségre versenypályázatot 
hirdetnek meg. Szó volt arról 
az általános érvényű rendelet-
ről is, amely meghatározza a 
kommunális és kisebb építke-
zési hulladék helyi illetékét. A 
rendeletet nem fogadták el, a 
javaslat nem kapta meg a 3/5-
ödös többséget. Tárgyaltak a 
helyi ingatlanadókat szabályozó 
általános érvényű rendeletről is, 
ám a képviselők megszavazták, 
hogy az anyagot – részletesebb 
kidolgozás után – tárgyalják 
majd újra. A tanácskozáson szó 
volt még a város évi zárásáról, a 
megkezdett és előkészített beru-
házásokról, illetve a meghirde-
tett közbeszerzésekről. 

Új épülettel bővült a 
Marianum egyházi iskolaköz-
pont: a négy tantermes   kü-
lönálló épületrészben az alsó 
tagozatos tanulók kezdték meg 
az új tanévet.  Az épületetet – a 
városi képviselőtestület dönté-
se alapján – a komáromi önkor-
mányzattól vásárolta meg az 
iskolaközpont. Az intézmény 
fenntartója, a Nagyszombati 
Érseki Hivatal biztosította az 
épület megvásárlásához szük-
séges pénzt, felújítását pedig 
- közel harmincmillió forint-
tal - a magyarországi Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága és a Bethlen 
Gábor Alap segítette.

Szilágyi Péter, Magyaror-
szág nemzetpolitikájáért felelős 
helyettes államtitkára arról szólt, 
hogy a magyar kormány öröm-
mel támogatta az új pavilon el-

készülését. „Az itt őrzött emberi, 
keresztényi szellemiség és lelkiség 
többletet hordoz. Ez a többlet: 
a szeretet és az erkölcs uralma, 
amelyet Komárom magyar kö-
zössége a sajátjának tudhat - fo-
galmazott a helyettes államtitkár. 
„Őseink a templomban és az is-
kolában látták a megmaradás 
zálogát. Mi is ebben látjuk” – 
hangsúlyozta Madarász Róbert, 
az iskolaközpont igazgatója ün-
nepi beszédében. A Marianum 
az 1994-es újraindításakor is a 
dicső elődök szándékát követte, 
s teszi ezt azóta is. Az egyházi 
alapiskola mellé a 2000. jubile-
umi évben gimnázium és ép-
pen 15 éve óvoda is került. Ezek 
lettek az első szlovákiai magyar 
egyházi iskolaközpont megha-
tározó részei, később közadako-
zásból felépült Szent Imre Kollé-
giummal kiegészülve.

Őseink a hitben és a tudás-
ban, a templomban és az iskolá-
ban látták a megmaradást. Mi is 
ebben kell, hogy lássuk kihívá-
sokkal, gondokkal terhes korunk 
nagy problémáinak a megoldá-
sát. Mert ma is vannak ilyenek: 
lassan elfogy a közösségünk, 
elvándorolnak fiataljaink, évről-
évre kevesebb gyerek születik, ve-
szélyben vannak iskoláink és egy-
re bizonytalanabb a megélhetés 
is. Olyan gondok ezek, melyek ta-
lán megoldhatatlannak tűnnek. 
Ha a Marianum kissé kopottas, 
de masszív falai beszélni tudná-
nak, biztos vagyok benne, hogy 
ma sem a feladásról mesélnének, 
hanem a másik útról. A hit szi-
lárd kőszikláján lábat megvető, 
magunkat Boldogasszonyunk 
oltalmába helyező, jövőt építő 
keskenyebb útról, mely nehezebb 
ugyan, de emberibb.

Sokszor eltűnődtem már 
azon, hogy a Marianum álla-
mosítását, a teljes felszámolást 
megért papok, tanítók, itt tanu-
ló diákok hittek-e abban, hogy a 
hitből és szeretetből felépülő falak 
egykor ismét magyar tannyelvű s 
ráadásul egyházi iskolának ad-
nak otthont? Ezt talán már so-
sem tudjuk meg. Abban azonban 
biztos vagyok, hogy nekünk, ma 
élő felvidéki keresztény magya-
roknak hinnünk és hirdetnünk 
is kell, hogy van feltámadás, s 
van jövő is. Elvégre, a Marianum 
erőszakos felszámolását követő 
csaknem három emberöltő eltel-
tével ismét mennyei Patrónánkat 
ünnepeljük, az ősi falak közt fi-
ataljaink nevelődnek, s ha szük-
séget szenvedünk valamiben, 
mindig akad segítőnk – mondta 
Madarász Róbert igazgató.
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Ezúton értesítjük lakosain-
kat, hogy október 3-a és 14-e 
között a városi hivatal három 
szakosztálya fokozatosan elköl-
tözik jelenlegi helyéről. Mind-
három osztály a Nádor utcai 
udvarból (Baťa udvarként is 
ismert) költözik át a Tiszti pa-
vilon Anglia parki szárnyának  
első emeletére, ahol korábban a 
Medicína egészségügyi központ 
működött.

A költözködés alatt az ügy-
intézés és az ügyfélfogadás vár-
hatóan fennakadásokkal járhat, 
hiszen a telefonvonalak is ne-
hezebben lesznek elérhetőek. 
Szíves megértésüket kérjük az 
esetleges bonyodalmak miatt. 
Amennyiben lehetséges, kér-
jük, halasszák el az ügyintézést 
a költözés utáni időszakra. Az 

átköltözés után a városi hivatal 
minden főosztálya a Tiszti pavi-
lon épületében lesz elérhető, így 
megközelítése könnyebb és több 
parkolóhely is rendelkezésre áll 
a közelben, például a vár mel-
letti nagy gyűjtőparkoló, ahol 
ingyenes a parkolás és mindig 
van szabad hely is. A hivatal 
átköltöztetésének célja a rugal-
masabb ügyintézés, továbbá az 
egyes osztályok közti együttmű-
ködés hatékonyabbá tétele. 

A Klapka téri ügyfélfogadó 
irodát nem érinti a költözés, 
mint ahogy a többi főosztá-
lyunkat sem, így itt a lakosok 
továbbra is zavartalanul tudják 
intézni az ügyeiket, beleértve a 
dokumentumok hitelesítését a 
Klapka téri fogadóirodában.

Fekete Tamás hivatalvezető

Költözik a hivatal

Hőseinkre emlékeztünk

Bővült a Marianum

Október végén jár le a szer-
ződés a jelenleg szolgáltató 
parkolási céggel. 10 év után a 
város sokkal jobb feltételekkel 
fogja működtetni a rendszert, 
a bevételt – külön számlán ke-
zelve – a városi utakra szeret-
nék visszaforgatni.

Ebben a hónapban ér véget a 
város szerződése a City Parking 
Group kft-vel, amely 10 éven 
keresztül működtette a parko-
lási rendszert Komáromban. Az 
elmúlt években több alkalom-
mal vita tárgyát jelentette a par-
kolás, a feltételek is módosultak. 
A rendszer indulásakor, 2006-
ban, a bevételek csupán negye-
de maradt a városnál a többi a 

szolgáltatóhoz került. Az előző 
választási ciklusban változtak 
a feltételek, a parkolási cég ke-
vesebb feladattal már állandó 
összeget, havi 8200 euró+ÁFA 
összeget kapott, az eredmények-
től függetlenül. 

Novembertől a város járulé-
kos szervezete, a Comorra Servis 
veszi át a parkolás kezelését. Az 
új kezelő jóval előnyösebben, a 
korábbi évi 118 ezer euró helyett 
53 ezer eurós összegért vállalta a 
működtetés, így a város közvet-
ve 65 ezer eurót spórolni tud.

„Tíz év után, egy előnytelen 
elosztási rendszert felszámolva, 
a bevétel nagyobbik része végre 
a városnál marad, nem egy kül-

ső céget gazdagít. Ezt az összeget 
egy külön számlán vezetik a jö-
vőben és vissza kell forgatni az 
utak karbantartására” – mondta 
el Keszegh Béla alpolgármester.

A Comorra Servis a parko-
lási rendszer átvételével több 
mint 120 ezer euró tiszta bevé-
telre számíthat, amiből az utak, 
útjelző táblák karban tartása 
lesz a feladata.

 „Fontos tudni, hogy a város-
ban két helyen található nagy és 
ingyenes gyűjtőparkoló, ahonnét 
pár száz méternyi sétával elérhető 
szinte a belváros minden része. A 
Kossuth téren és a vár tövében is 
kényelmesen és díjmentesen lehet 
parkolni” – fejtette ki Stubendek 
László polgármester. „Nemsoká-
ra már az SMS alapú fizetés is 
elérhető lesz, ami komfortosabbá 
teszi a rendszert, hiszen bárhon-
nan hosszabbítani lehet a parko-
lási időt. Ez sok városban a fize-
tési fegyelem javulását is hozta” 
– tette hozzá. Újdonságnak szá-
mít majd novembertől az, hogy 

a nyomtatott parkolókártyák 
már kétnyelvűek lesznek. A 
Comorra Servis vizsgálja annak 
lehetőségét is, hogy a bankkár-
tyás fizetés is megvalósuljon. 

Novembertől már a város kezeli a parkolási rendszert

Nemsokára beindul az SMS alapú parkolás is
Komáromban - más városokkal ellentétben - az SMS 

plusz költsége, amit a szolgáltató cégnek kell fizetni, nem 
a sofőrökre lesz átruházva, így nem lesz drágább a mobil-
telefonon keresztül fizetni. Más városokban az érvényes 
tarifához képest 20-25 százalékkal drágább az SMS alapú 
parkolási díj.



2 2016. október 12.

Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
Ügyvezető igazgató: Pék Zoltán. Szerkesz-

tőség: ifj. Batta György főszerkesztő, Ľubica Balková szerkesztő, 
Czékus Péter webmester, Šebedovská Iveta szerkesztőségi titkár. 
Gazdasági ügyek: Deminger Gita. Székhely: Klapka Gy. tér 1., 945 
01 Komárom. Levélcím: Tiszti pavilon, Pf. 136, 945 01 Komárno. 
Tel.: 77 13 488, fax: 77 13 489. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza. ISSN 1339-8636. Nyilvántartási szám: EV 4572/12. 
IČO: 36522309. Nyomja a Petit Press. E-mail: kl@komarno.sk. 
Web: www.tvkomarno.sk

Szeptember 21-én – gróf 
Széchenyi István 225. születés-
napján – színvonalas Széche-
nyi-emléknapot szervezett a 
Széchenyi István Polgári Tár-
sulás a Csemadok komáromi 
székházában. A telt házas est 
során Mózes Endre magyar 
történelem-szakos gimnázi-
umi tanár és Tarics Péter író, 
újságíró tartott előadást. 

Mózes „Kossuth Lajos, a 
másik pólus“ című előadásában 
mindenekelőtt a Kossuth-Szé-
chenyi vita lényegi elemeiről 
beszélt, visszahozva a magyar 
reformkor hangulatát, törté-
nelmi hűséggel ábrázolva azt. 
A tanár úr mindenki számára 
érthető módon ismertetett meg 
bennünket a Kossuth Lajos kö-
rüli élethelyzetekkel, reagálá-
sokkal, a kor történelmi nagy-

ságainak viselkedésformájával, 
természetesen mindezt leké-
pezve Széchenyi cselekvéseire. 
Tarics Péter, az est főszervezője 
pedig megtartotta az első felvi-
déki Széchenyi-serlegbeszédet, 
amely hagyományt teremt majd 
minden Széchenyi-évfordulón. 
Tarics Széchenyi István érde-
meit méltatta, és számba vette 
a Széchenyi szellemében idő-
szerűnek vélt feladatokat. Töb-
bek között azt mondta: az egyik 
legfontosabb Széchenyi-életfilo-
zófia, amit ma is alkalmaznunk 
kellene, a következő: közösségi 
lelkiismerettel és cselekvő hit-
vallással építeni a magyarságot, 
háttérbe szorítva a magánérde-
ket, és előtérbe helyezni a ma-
gyarság sorsát, jövőjét, fejlődé-
sét.
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2016 szeptember huszon-
negyedike óta tábla őrzi a fel-
vidéki magyarság tízezreinek 
kitelepítés és deportálás emlé-
két a Szent András templom-
ban. A fekete márványlap az 
első világháborús komáromi 
áldozatok neveit rögzítő, most 
felújított emléktábla alá került.  
A kőbe zárt, immár két táblá-
nyi  nevekben  máig fájó gyász, 
fájdalom és könnyek dermed-
nek, s gondolkodtatnak el a vi-
lágról, az emberi sorsokról.

A kitelepítettek és depor-
táltak márványtábláját a dél-
komáromi, Nemes Zsuzsanna 
vezette Kecskés László  Társa-
ságnak köszönhetjük; ők azok, 
akik a kitelepítés emlékvárosa 
polgáraiként több, mint egy év-
tizede foglalkoznak e szörnyű 
tragédia következményeivel, és 
térségünkben, más települések 
templomaiban is gondoskodtak 
a múlt tényeinek megőrzéséről. 
Kezdeményezésüket minden 
alkalommal támogatta városuk 
képviselő-testülete és Molnár 
Attila polgármester. 

A zsúfolásig megtelt Szent 
András templomban a tábla és az 
emlékezők  ökumené jegyében 
történt megáldása  Kiss Róbert 
kanonok, püspöki helynök, Elek 
László esperes-plébános, Faze-
kas László püspök, Máté László 
esperes, Nagy Attila lelkész és 
Milus Ferenc plébános közre-
működésével történt. Az esemé-
nyen megjelent Molnár Attila és 
Stubendek László polgármester, 
Knirs Imre alpolgármester,s a 
két város számos  személyisé-

ge és polgára. Közreműködött 
a Concordia vegyes kar, a Vox 
Femina női kar és az Egressy 
Béni Alapfokú Művészeti Iskola 
gyermekkara. Saját, ez alkalom-
ra írt versét Nagy Ferenc mond-
ta el. A kísérő ünnepség műsor-
vezetője Tóth Bertalanné volt...

Nézem az éppen elhelyezett 
emléktáblát a templom hajójá-
ban. Akaratlanul is figyelem ma-
gam: mit érzek én, a kortársuk, 
aki ártatlan gömöri gyermek 
voltam a történtekkor, s akire 
máig  mint háborús bűnösre 
tekintenek az országban? Mi jut 
eszembe, mikor a márványba 
vésett neveket olvasom?

Először arra gondolok, hogy  
"Megsemmisíteni, megakadá-
lyozni a másik ember életerejé-
nek kibontakozását - gyilkolás!"

Nyomban ezután azonban 
felfénylik szívemben Krisztus. 
Nem csak érzem, de tapaszta-
lom is, hogy összetartozom vele, 
és ő is összetartozik velem!  Rá-
bízhatom magam, hiszen életem 
ajándéka az ő felfoghatatlan sze-
retete, amellyel tanít, gyógyít és 
vezet a földi élet útjain, megmu-
tatva az örökkévalóságot. Né-
zem az emléktáblát, s bár nem 
felejtek, nincs bennem gyűlölet 
az elvett jogokért, a betiltott 
anyanyelvért, a bezárt iskolá-
kért; azért, hogy léthazugságba 
próbálnak kényszeríteni egy 
életen át.

Kezemben a béke olajága, 
azzal járom utam minden ma-
gyarokkal földi hajlékomban, 
hol élnem adatott.

Batta György

Táblaünnep

A komáromi kórház pá-
ciensei – a sebészeti, illetve a 
szülészeti és nőgyógyászi osz-
tály betegei - egy ideje már in-
gyenes wifi hálózatra kapcso-
lódhatnak rá. Szeptembertől 
pedig ez az ingyenes szolgál-
tatás a sebészeti ellátásra vagy 
a röntgenfelvételre várók szá-
mára is elérhető immár. Dudáš 
Viktor, az intézmény igazgató-
ja elmondta: 

- Tekintettel a páciensek 
részéről tapasztalt pozitív fo-
gadtatásra, további bővítésről 
döntöttünk. A sebészeti rendelő 
várótermében is biztosítottuk az 
ingyenes wifi-hozzáférést. A vá-
róteremben naponta nagyon sok 
ember megfordul, így szeretnénk 
kellemesebbé tenni számukra az 
ittlétet.

A mobilinternet használa-
ta ma már mindennapos dolog. 
S bár szinte mindenkinek van 
mobilinternet előfizetése, mégis 
örömmel fogadják ezt a lehetősé-
get. A saját, családi tapasztalat-

ból is kiindulva ezek az előfizetett 
szabad percek nagyon hamar el-
fogynak. Itt azonban nem az áta-
lánydíjból szedik le a pénzt, mert 
a szolgáltatás ingyenesen hozzá-
férhető. Nincs időben behatárol-
va, csupán a gyorsaság tekinte-
tében, alkalmas újságolvasásra 
vagy a közösségi hálókon való 
böngészésre. De arra nem alkal-
mas, hogy gyors internetszerűen 
nagyobb adatforgalmat bonyolít-
sunk le rajta.

Arra jó, amire az emberek 
általában, napi szinten hasz-
nálják, e célnak megfelelő. Nem 
megszokott standard szolgálta-
tás ez, bár szerintem hamarosan 
minden ilyen nyilvános helyen 
biztosítva lesz. S ha a jövőben is 
sok jó visszhang érkezik, bővíteni 
fogjuk a szolgáltatást a többi vá-
róteremben is. A több mint 110 
éves múltra visszatekintő komá-
romi általános kórház a régió 
egyik legjelentősebb egészségügyi 
intézménye.

-dr-

Komárom Városa a múlt év 
folyamán sikeresen pályázott 
a Belügyminisztérium alá tar-
tozó, Roma biztos irodája által 
meghirdetésre került pályazatok 
egyikére. A sikeres pályázat célja 
egy új közösségi központ kiépí-
tése Nagy Harcsáson, melynek 
megvalósítására a város 11 800 
eur minisztériumi támogatást 
nyert el, az összköltségböl hi-
ányzó részt pedig Komárom Vá-
rosa önrészböl fedezi. A közös-
ségi központ kiépítésének teljes 
költségvetése 47 567,49 eurót 
tesz ki.

A sikeres közbeszerzés 
lezárultával a kiírást megnyerő 
cég a KORREKT spol. s r.o. má-
jus havában megkezdte a köz-
pont építését, melynek keretén 
belül napjainkban megtörtént a 

„konténerek“ elhelyezése is, me-
lyek majd otthont adnak a kö-
zösségi központ működésének. 
A központ fő tevékenységi körét 
a tanácsadás, a Nagy Harcsáson 
élö lakosság képzése, beleértve 
az iskolaköteles gyermekek kor-
repetálását, különböző ifjúsági 
és gyermek szociális beilleszke-
dést elősegítő, illetve a társadal-
mi szokások elsajátítására irá-
nyuló programok alkotják majd. 
Különböző előadások, ill. foglal-
kozások a szociál-patológiai je-
lenségek, krízis helyzetek meg-
előzését, ill. az itt élő közösség 
kedvezőtlen életviteli szokásai-
nak megszüntetését segíti elő.

A közösségi központ meg-
nyitásának tervezett idöpontja 
2017 év eleje.
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Új közösségi központ létesül

Újabb kórházi szolgáltatás

Emlékezetes 
Széchenyi-emléknap

Stubendek László pol-
gármester védnöksége alatt, 
Komárom város, a Komáro-
mi Művelődési Központ, a 
Komárom és Vidéke Célalap 
a Budapesti Operettszínház 
együttműkösével október 21-
23 között kerül megrendezésre 
a X. Nemzetközi Lehár Ferenc 
operett énekverseny. Az előké-
születek már zajlanak, hiszen a 
nagyszabású rendezvény szép 
színfolt lesz városunk kultu-
rális életében. Az énekverseny 
programjáról és a kulisszatit-
kokról Varga Anna igazgatótól 
és Csengel Mónika szervezőtől 
kaptam tájékoztatást.

- Az énekverseny alapfor-
dulói sikeresen lezajlottak több 

európai ország zenés színhá-
zában. A zsűri a primadonna, 
bonviván és a duett subretbutto 
kategóriában 40 énekest java-
solt 6 országból. Ezen országok: 
Szlovákia, Magyarország, Cseh-
ország, Oroszország, Románia 
és Lengyelország. 

Hol zajlik majd az ének-
verseny második fordulója és a 
gálakoncert?

-A nemzetközi zsűri előtt 
kerül sorra október 22-én a 
VMK nagytermében, 10 órától 
késő délutánig a verseny máso-
dik fordulója. Ide a nagyközön-
ség számára a belépés díjtalan, a 
szervezők várnak minden érdek-
lődőt. Innen kerülnek ki a döntő 
résztvevői. A zsűri négy tagját 

az elmúlt tájékoztatóban már 
bemutattuk, a zsűri ötödik tag-
ja Yuri Schwarczkopp ,a Szent-
pétervári Zenés és Komédiai 
Színház igazgatója lett. A döntő 
és a gálakoncert október 23-án 
lesz 19 órai kezdettel a Komáro-
mi Városi Művelődési Központ 
nagytermében. A fesztival dön-
tőjének versenyzőit a Budapesti 
Operettszínház zenekara kíséri. 
Az est rendezője KERO, aki szá-
mos meglepetéssel várja majd az 
operett  rajongóit. A jegyelővétel 
már megkezdődőtt a Komáromi 
VMK-ban, a jegyek ára 10 euró. 
A döntő végén és a gálakoncer-
ten adják át a legjobb verseny-
zőknek a pénz-és tárgyi díjakat, 
valamint a közönség díját, mert 

a közönség is fog szavazni. A fő-
díj 3 000 euró, s a pénzt a X. jubi-
leumi Nemzetközi Lehár Ferenc 
operett énekverseny legjobb 
résztvevője kap majd meg. Az 
énekverseny folyamán elhang-
zanak a kötelező Lehár áriák és 
duettek, de hallhatjuk J. Strauss, 
Kálmán I., I. J. Offenbach, K. 
Millöcker, Huszka J. és más 
szerzők közkedvelt dallamait, 
több nyelven. Beszélgetésünk 
végén a rendezők tisztelettel 
meghívták a Lehár kultusz és az 
operett rajongóit a nagyszabású 
énekversenyre, ahol a közön-
ségnek felejthetettlen élményt 
akarnak szerezni a szereplők és 
a rendezők.

Dr. Bende István

Meghívó a X. Nemzetközi Lehár Ferenc operett énekversenyre

Az elmúlt hetekben egy 
olyan anyag került a képvisel 
testület elő, amelynek témája 
az ingatlanadók emelése bizo-
nyos helyeken és bizonyos ese-
tekben. A hivatal a javaslattal a 
törvényben előírt szabályozá-
sokra reagált, amely feltétele-
ket szab. Egyelőre nem szüle-
tett döntés, de a város vezetése 
és a képviselők sem hajlanak az 
emelés felé.

„Az adósávok megváltoza-
tásának javaslata nem politikai 
jellegű, még ha a plusz bevétel 
hasznos lenne a sürgős fejleszté-
sek fedezésére is. A javaslat első-
sorban a törvényben leírtak be-

tartására reagál” – magyarázza 
Ing. Bohumír Kóňa, a gazdasági 
főosztály vezetője.

„A törvény egy része kimond-
ja, hogy nem alakítható ki külön 
adósáv egy területre, ahol az ott 
élő adózók nem teszik ki legalább 
az összlétszám 5 százalékát. Ko-
máromra lefordítva, nem lehet 
külön adósáv Kaván, Gyulama-
joron vagy Őrsújfalun még ha 
indokolt is volna és a képviselők 
is akarnák. Több terület össze-
vonásakor szomszédos utcáknak 
vagy területeknek kell lenni. Saj-
nos ez egy nagyon rugalmatlan 
szabályozás, de ha nem tartjuk 
be, az ügyészség támadhatja meg 

az adókkal kapcsolatos általá-
nos érvényű rendeletet” – fejti 
ki a főosztályvezető. „A mostani 
emelési javaslat is emiatt került 
a javaslatba, mert a korábbi két 
sávot egy szintre kéne hozni, ami 
miatt most különösen a külterü-
leteken élők magasabb adósávba 
kerülnének.”

„A másik szabályozás arról 
szól, hogy a következő években, 
2024-ig a legkisebb és a legna-
gyobb adókulcs közti eltérés 
nem lehet nagyobb tízszeresnél. 
Jelenleg Komáromban ez 27-sze-
res, azaz a legnagyobb adókulcs 
a legkisebb 27-szerese. Ez volt 
a másik oka a javaslatunknak, 
bár ez a lépés lehet fokozatos is 
a céldátumig (viszont már több 
önkormányzat megtette), de le-
het utolsó pillanatban is, így gör-
gethetik a képviselők a döntést 
maguk előtt pár évig.”

Az elmúlt testületi ülésen 
nem született döntés a ren-
delettel kapcsolatosan, mivel 
képviselői javaslatra levonták a 
tárgyalási pontot. Az adók mér-
tékéről viszont év végéig kell 
dönteni, így valószínűleg no-
vemberben vagy decemberben 
születik döntés.

„Voltak olyan képviselők, 
akik százalékban mutattak rá 
az emelés mértékére, amivel in-
kább megijesztették a lakosokat. 
A 300 százalékos emelés valóban 
keményen hangzik, de ha a valós 
összeget nézzük ez egy átlagos 
külterületi lakásnál 4 euróról 16 
euróra történő emelést jelentené 
Őrsújfalun (18 esetről van szó), 
azaz havi egy euróval terhelné 
a családot. Így azért már más 
képet mutat. A legtöbb esetben 
– átlagos városi lakások – évi 
8-10 eurós emelésről volna szó, 
ami egyszeri tétel, nem olyan, 
mint a szemétilleték, amit min-
den családtag fizet. Ráadásul 
nem fix összeg, hanem az ingat-
lanok nagyságával arányos, így 
a szegényebb háztartásokat ke-
vésbé terheli, a tehetősebbeknek 
kéne nagyobb összeget fizetni. 
Azt is hozzátenném még, hogy 
a járási városok összehasonlítá-
sában az adók mértéke Komá-
romban az országos átlag alatt 
van, jelentősen elmaradva pl. 
Dunaszerdahelytől vagy Lévától, 
akikhez gyakran hasonlítjuk a 
fejlesztések színvonalát” – tette 
hozzá Ing. Bohumír Kóňa.
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Várható adóemelés?

Komáromi orgonaesték
Október 16-án, 18 órától – a Komáromi orgonaesték ke-

retében – a szlovákiai Szabó Imre varászolja el hallgatóságát 
a Szent András templomban. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.
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Apróhirdetés
Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame
Vám kontajnerovú prepravu 

stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(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)

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE 
KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

Újszülöttek
Bobek Róbert, Megyercs; Balogh Tomáš, Érsekújvár; Pribojská 

Dorka, Ógyalla; Bóna Patrik, Érsekújvár; Árvai Jázmin, Dercsika; 
Kovács László, Szőgyén; Ďuriš Alex, Komárom; Sipos Michael, Po-
zsony; Lakatos Tibor, Marcelháza; Szabó Matilda, Komárom; Burgel 
Leonard, Komárom; Mikolai Benedek, Komárom; Vincze Levente, 
Vágfüzes; Lakatos Viktória, Komárom; Bujna Chloé, Helemba; 
Bútor Hanna Bria, Komárom; Zsidek Sebastian, Őrsújfalu; Bajcsi 
Sára Éva, Gyulamajor; Tornóczi Bíborka, Perbete; Škulibová Na-
tália, Ógyalla; Holbojová Alica, Szilos; Pázler Emma, Komárom; 
Pastoreková Mia, Imely; Dudášová Anna Bella, Komárom; Szuszek 
Dávid, Nemesócsa; Nagy Adél, Negyed; Lakatoš Dávid, Ógyalla; 
Czabadej Áron, Martos; Csonka Leo, Szentpéter; Baláž Kevin, 
Madar; Deák Olivér, Hetény     

Házasságot kötöttek
Varga László és Szabó Erzsébet; Tárnok Bálint és Nagy Klaudia

Elhunytak
A 65 éves Csuport István, Vágfüzes; az 52 Vass Mária, Bogya;  

Spitznágel Tibor, Nagykeszi; a 65 éves Mochnáč Ján, Komárom; a 82 
éves Kálazi Irén, Bátorkeszi; a 81 éves Střeštík Zdeněk, Komárom; 
a 86 éves Apró Vilma, Komárom; a 90 éves Bieliková Magdaléna, 
Komárom; a 87 éves Magdolenová Mária, Komárom; a 70 éves id. 
Uzsák László, Szentpéter; a 77 éves Virág Mikuláš, Keszegfalva; a 87 
éves Kopečeková Juliana, Őrsújfalu; a 70 éves Takácsová Zuzana, 
Komárom; a 89 éves Ernecz Gizella, Hetény; a 65 éves Kocsis Ida, 
Szentpéter; a 90 éves Kufelová Zuzana, Gadóc; a 67 éves Meszlényi 
Márta, Komárom; az 59 éves Mgr. Ozábalová Klára, Komárom; a 
65 éves Kozák Peter, Komárom; a 82 éves Kánai Ferenc, Komárom; 
az 50 éves Balogh Tamás, Komárom; a 87 éves Uhrin Martin, Virt   

l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415 
657.
l Köműves segédet keresünk. 
Tel.: 0905/450 570.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450 
570, 0948/622 051.
l Kiadó 10x10 m helyiség, 
garázs, raktár, műhely. Tel.: 
0911/705 087.
l Eladó 400 km-t futott 4 drb 
téligumi Debika 165/70R13 
felnikkel 4x98x58,5 pl. Favorit. 
Tel.: 0915/105 658.
l Eladók építkezési vasba-
kok. Tel.: 0904/440 601 (20. óra 

után).
l Eladó kiskert a téglagyári te-
rületen. Tel.: 0904/440 601 (20. 
óra után).
l Zálogház a Ferencesek utca 
5. szám alatt, a Bella étterem 
mellett. Készpénzért felvásáro-
lunk régiségeket, aranyat, ezüs-
töt, műszaki cikkeket. Állandó 
ügyfeleinknek hűségkártyát biz-
tosítunk. Kérésére házhoz me-
gyünk, hétvégén is. Nyitvatartás 
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. 
Tel.: 0915 389 405.

Jelentkezzen városi rendőrnek!
Komárom város pályázatot hirdet 
városi rendőri poszt betöltésére

A szükséges okmányok:
felvételi kérvény, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány 
(odpis z registra trestov), érettségi bizonyítvány hitelesített 
másolata, a személyi adatok feldolgozását engedélyező ok-
mány - a nyomtatvány a városi rendőrségen kérhető ki (súhlas 
so spracovaním osobných údajov), e-mail cím és telefonszám 
megadása.
Felvételi feltételek:  21 év feletti életkor, középfokú végzettség 
- érettségi bizonyítvány, feddhetetlenség, testi, lelki és szellemi 
alkalmasság, az államnyelv ismerete.
PC használat és egyéb nyelvek ismerete előnyt jelent.
A kérvényt a szükséges dokumentumokkal együtt legkésőbb 
2016. október 24-ig, 15 óráig kérjük leadni a városi hivatal 
iktatójában (Klapka tér 1.) vagy a városi rendőrség ügyeletén 
(Vár út 3692). A borítékra írja rá "Výberové konanie - Mestská 
polícia". A feltételeknek megfelelt jelentkezők legkésőbb hét 
nappal a szóbeli felvételi meghallgatás előtt értesítést kapnak.

A Komáromi Ipari Szakközépiskola  igaz-
gatósága október 20-tól 22-ig nyílt napokat 
rendez, melyek elsődleges célja a pályaválasztás 
előtt álló fiatalok sokrétű tájékoztatása.

Az október 22-én, vagyis szombaton is az 
érdeklődők rendelkezésére álló tanintézményt a 
régió legkülönbözőbb részeiről jött diáksereg né-
pesíti be. A  rendezvény rendeltetése elsősorban 
az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akiknek 
még nincsenek elképzeléseik a tanulmányaikkal 
kapcsolatban. Nemcsak az alapiskolák kilence-
dikeseit, hanem az alsóbb osztályos tanulókat is 
sok érdekes információ várja. A pályaválasztá-
si tanácsadók is tájékoztatást kapnak az egyes 
tanulmányi szakokról, a 2017/2018-as tanévre 
vonatkozó felvételi eljárásról és azokról a változá-
sokról, amelyek az utóbbi években megvalósultak 
az iskola oktatási programjában.  A jövő tanévben 
magyar tanítási nyelven a következő  szakokon  
folytathatják  tanulmányaikat a  mostani  kilen-
cedikesek : elektrotechnika, gépészet és műszaki  
informatika.A  szlovák  tanítási nyelven  tanuló  

diákok számára is  lehetőség  nyílik  a felsorolt  
szakokból  választani.A nyílt  napok ideje alatt az 
érdeklődők megtekinthetik a szaktantermeket, a 
laboratóriumokat, a műhelyeket és a kollégiumot 
is, természetesen megfelelő tájékoztatás kíséreté-
ben, 8:30-tól 13:00 óráig.

Érdemes eljönni, mert az itt látottak sokszor 
váltak már döntő fontosságú tényezővé a diákok 
életében.   

PaedDr. Tóth Katalin 

Újonnan nyílt élelmiszerüzlet Ímely községben
A COOP Jednota 

Komárno, Fogyasztási Szö-
vetkezet tudatja a tisztelt 
vásárlókkal, hogy Ímely köz-
ségben 2016 szeptember 
16-án megnyitotta újonnan 
átépített és berendezett 
élelmiszerüzletét, ahol szé-
les választékban kínál élel-
miszert és tisztítószereket. 
Ezt a beruházást a szövetke-
zet saját forrásból fedezte. 

Szeretettel várjuk Ked-
ves vásárlóinkat!  Jöjjenek 
és győződjenek meg kíná-
latunkról! Célunk az Önök 
elégedettsége!

Az üzlet a hét minden napján, 
szombaton és vasárnap is nyitva tart!

   Az épületben bérbeadásra kínálunk 
külön bejárattal rendelkező 61 m2 alapterületű helyiséget

A Vekker Műhely csapa-
ta (Kuklis Katalin, Romada 
Rakottyay Katalin és Havasi 
Péter) immár visszatérő ven-
dégnek számít iskolánkban.

A színházi nevelési műhely 
tagjai az élmény alapú foglalko-
zásokon keresztül olyan témá-
kat dolgoznak fel, amelyek közel 
állnak a kamaszokhoz. A koráb-
biakban a pályaválasztást, majd 
a szülőkről való leválást boncol-
gató műhely foglalkozásukkal 
látogattak el hozzánk. Idei, szep-
tember 26-án és 27-én játszott 
előadásuk címe a Másik oldal/
Druhá strana, amely a nemzeti 
identitás kérdésével foglalko-

zik. Főhőse, Miki magyar fiú. 
Nagyszelmencről származik, és 
mert focizni szeretne, Zsolnára 
jelentkezik a fociakadémiára… 

Ezek az előadások rendkívül 
nagy népszerűségnek örvende-
nek diákjaink körében, hiszen 
a passzív nézői magatartás he-
lyett itt aktív részesei lehetnek a 
történéseknek, alakíthatják azt, 
s megoszthatják véleményüket 
társaikkal a közös gondolkodás 
során; észrevétlenül közelebb 
kerülve az őket is érintő, valós 
kérdések és problémák megér-
téséhez.

Mészáros Tímea
Foto: Bárány János

Komárom város értesíti a város polgárait, hogy 
2016. október 21-tól november 7-ig az

őszi nagytakarítás
keretén belül nagyméretű szeméttároló konténereket 

helyez el a kertészeti- és lakóövezetekben a következő 
időrendi felosztásban:

2016. október 21-től 2016. október 24-ig
A következő lakóövezetekben: Selye u., Klapka György u., 
Komenský u., Damjanich u., Belső körút, Építész u., Tó u., 
Mély u., Nagy ér sor, Nagy sor, Augusztus 29. u., Kassai u., 
Megyercsi u., Körút, Vasút u., Gazda u., Mély u., Ifjúság u., 
Csák Máté u., Munkás u., Béke u., Szakszervezet u., Építész u., 
Ipar u., Szabadság u., Határőr u., Duna rakpart, Handlová u., 
Prowazek u., Aranyember u., Seress Rezső u., Eötvös u., Várút, 
Patak u., Czuczor Gergely u., Örsújfalu, Kava, Gyulamajor, 
Gadóc

2016. november 4.-tól 2016. november 7-ig
A következő kertészeti övezetekben: Újfalusi kertek, Vadas, 
Cserhát, Szentpál, Kabátfalu, Harcsás, Kis Izsa, Sistag, Tégla-
gyár, Izsai út, Holt-Vág, IV.,V.,VI. bástya, Pozsonyi út, Selye 
utca - kertek, Diófasor - kertek, Doprastav mögött, Erzsébet 
sziget

A harcsási úton üzemelő gyűjtőudvar szintén alkalmas a 
lomtalanításból származó hulladék, ill. zöldhulladék díjmen-
tes elhelyezésére. A gyűjtőudvar nyitvatartási ideje: hétköznap 
hétfő kivételével 10.00-18.00 óra özött, szombaton 8.00-12.00 
óra között. A hulladék lerakása az elhelyezett konténereken 
kívül büntetendő! További információk: MsÚ Komárno: Ing.
Sólymos tel. 035/2851 362, Clean City s.r.o: p. Potáchová tel. 
035/771 30 91.

Nyílt napok az Ipari Szakközépiskolában
ww.tvkomarno.sk, www.youtube.com/mstvkn

Egyet fizet, kettőt kap!
Rendeljen reklámot a Komáromi Lapokban és a Komáromi Városi Televízióban!

Második alkalommal ingyen közöljük!
Tárcsázza a 035 77 13 488-as 

telefonszámot!

A Vekker Műhely interaktív előadása 
az Ipari Szakközépiskolában

Részesüljön szép zenei élményben
Szeretettel várunk minden érdeklődőt október 23-án, 19 

órára a Komáromi Városi Művelődési Központba, a 10. Nem-
zetközi Lehár Ferenc operett énekverseny nyilvános döntőjé-
re. A kontinens több országából érkező versenyzőket a Buda-
pesti Operett Színház szimfonikus zenekara kíséri. A zenei 
esemény rendezője Kerényi Miklós Gábor, KERO.
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A hulladékgazdálkodás 
kérdése a legtöbb önkor-
mányzatnak komoly fej-
törést okoz, nincs ez más-
ként Komáromban sem. 
A szemét mennyisége 
egyre csak nő, nem csak 
a lakossági fogyasztás 
emelkedett, de a termékek 
csomagolása is egyre duz-
zad. A statisztikák szerint 
a növekvő pazarlás (pl. ki-
dobott élelmiszer) is jelen-
tős mértékben hozzájárul 
a szemét mennyiségének 
növekedéséhez.

Hogy a saját portánkon 
maradjunk, Komáromban az 
elmúlt években fokozatosan 
emelkedett a szemét meny-
nyisége 2014-ben majdnem 
elérte a 10 ezer tonnát, tavaly 
kicsit csökkent. Némi kerekí-
téssel azt mondhatjuk, hogy 
minden komáromi évente 
cirka 3 mázsa szemetet ter-
mel.

De hogy még pontosab-
ban megismerjük a komá-
romi helyzetet, fussuk át a 

számokat. A városban 107 
kukatároló „fészek” van, me-
lyeknél összesen 658 darab 
1100 literes kuka található. 
A családi házaknál 3158 ki-
sebb (110 literes) kuka van. 
Az előbbi tárolókat hetente 
kétszer, az utóbbiakat heten-
te egyszer ürítik. Ehhez jön-
nek még a szelektív hulladék 
gyűjtésére szolgáló tárolók, 
amelyekből 64 helyen hárma-
sával (papír, üveg, műanyag) 
192 darab van. Új kukákat 
több éven keresztül nem vá-
sárolt az önkormányzat, idén 
viszont 125 újat helyeztek ki, 
25 ezer eurós összegben. 
Sajnos komoly gondot jelent 
a rongálás, rendszeresen 
lopják le a kerekeket az 1100 
literes kukákról.  

A szemételhordás má-
sik nagyon kényes része a 
lakosok által fizetett összeg, 
amely Komáromban jelenleg 
27 euró/fő. A lakosok közel 
10 százaléka kap mentessé-
get valamilyen indokkal, így 
kb. 30 ezer lakos hozzájáru-

Szeretem Komáromot, szeretem a családom, 
ezért szelektálok!

Miért érdemes szelektálni?
l	A tisztább környezetért, amit az utódainkra hagyunk.

l	Kevesebb osztályozatlan hulladékot termelünk.

l	Az újrahasznosítással spóroljuk 
 a természeti erőforrásokat.

l	Jelentősen spórolunk a város kiadásain, 
 mivel a szelektált hulladék elszállítását megtérítik,  
 míg az osztályozatlanért fizetni kell.

l	Mert szeretem a városom, 
 egy tiszta és rendezett Komáromot.

1. Tapossa laposra! A műanyag palackokat 
hasznos laposra taposni, vagy összecsavar-
ni, mivel így sokkal több fér bele a tárolókba, 
nem csupán sok levegő tölti ki a kukát.
2. A palackokról csavarja le a kupakot! 
A kupakot érdemes jótékonysági célokra is 
gyűjteni, de a kupakkal lezárt palackokat ne-
héz összepréselni.
3. A papírkartonokat és más dobozokat 
hajtogassa laposra! A teljes dobozok sok 
fölösleges helyet foglalnak a kukában, lapos-
ra hajtogatva sokkal több fér a gyűjtőkukába, 
így nem telik meg olyan gyorsan.
4. A nem használt és lejárt gyógyszereket 
ne dobja a kukába! Ezek az egyik legszeny-

nyezőbb vegyi anyagok, amelyek legtöbbet 
ártanak a környezetnek. A gyógyszertárakban 
átveszik a lejárt és felesleges gyógyszert.
5. Az elektronikai hulladékot nem sza-
bad kidobni! Az elavul és elhasznált elekt-
ronikai eszközöket, elemeket kötelesek az 
ilyen termékeket árusító boltokban átvenni 
és szakszerűen újra hasznosítani. Rengeteg 
veszélyes anyag van az ilyen eszközökben, 
ráadásul nagy részük újra használható.

+1 Ne vásároljon túlcsomagolt terméke-
ket, kerülje a környezetszennyező táskát! 
A vásárlás során már lehetősége nyílik sok 
esetben a környezetbarátabb megoldásokat 
választani. Ajánlott táskát is vinni magunkkal, 
vagy a boltban vegyünk fel egy kartondobozt, 
így nem lesz szükség a felesleges táskára.

A vissza nem váltható ital-
üvegeket, üveg edényeket, 
üvegtáblákat, üvegcsere-
peket és az ehhez hasonló 
dolgokat.
Amit nem szabad bele-
dobni – kerámia, porcelán, 
autóüvegeket, tükör, TV 
képernyő és ehhez hasonló 
dolgokat.
Tudta? Öt pohár újrahasz-
nosításával egy vázát lehet 
készteni.

A papírcsomagoló esz-
közöket, dobozokat, kar-
tonokat, újságokat, ma-
gazinokat, irodai papírt, 
szórólapokat és az ehhez 
hasonló dolgokat.
Amit nem szabad bele-
dobni – elázott, zsíros, vagy 
szennyezett papírt, kátrány-
papírt, pelenkát vagy higié-
niai eszközöket.
Tudta? 10 hetilapból elké-
szülhet egy TV doboza.

PET palackok (laposra 
taposva) zacskók, fóliák. 
Samponok, mosószerek, 
folyékony szappanok, öb-
lítők műanyag palackjai. 
Egyes élelmiszerek cso-
magolása.
Amit nem szabad bele-
dobni – vastag műanyag 
csövek, veszélyes anyagok 
csomagolása.
Tudta? 30 PET palackból 
egy sportos polárfelsőt le-
het készíteni

ÜVEG PAPÍR MŰANYAG

lásával működik a szemétel-
szállítás. Az összköltségeket 
lebontva az egy lakosra eső 
kiadás 33-34 euró között mo-
zog, így azt is rögtön kiszá-
molhatjuk, hogy a 27 eurós 
szemétilleték mellett a város 
lakosonként 6-7 euróval járul 
hozzá a hulladékgazdálko-
dáshoz. Vannak önkormány-
zatok, ahol a lakosoknak ke-
vesebbet kell fizetniük, ami 
adódhat a hatékonyabb rend-
szerből (eredményesebb 
közbeszerzés, előnyösebb 
településstruktúra, hatéko-
nyabb szelektálás), de több 
olyan várost is találhatunk, 
ahol drágább rendszert mű-
ködtetnek, csak a dotáció 
mértéke nagyobb. Az utóbbi 
a képviselők döntésén múlik, 
mivel a hozzájárulást a költ-
ségvetésben valahol ki kell 
gazdálkodni, így előfordulhat, 
hogy a fejlesztések rovására 
történik. 

A kérdés számunkra az, 
hogy miként lehet gazdasá-
gosabbá tenni a rendszert? 
Ez azért sem könnyű kérdés, 
mert a szemét mennyisé-
ge évről évre nő. Márpedig 
egy tonna osztályozatlan 
hulladék elhelyezéséért 
a város 24,7 eurót fizet. A 
legdrágább mulatság a ku-
kák mellett lerakott (nagyobb 
méretű) hulladék elszállítása, 
aminek elhelyezéséért 33 eu-
rót fizet a város. Ez a legtöbb 
esetben az előírások szerint 

nem a kukákba elhelyezhető 
szemét, azonban nem ritka, 
hogy valaki olyan szeméttel 
tömi tele a kukát, aminek 
ott semmi keresnivalója. A 
lakossági apró építkezési 
hulladék gyakran a kukákban 
landol, de nem ritkák az ille-
gális lerakatok, amelyek az 
eltakarítása újra a városi kasz-
szát terheli. 

Hogyan lehetne még-
is olcsóbb a szolgáltatás? 
Ez stratégiai döntésekkel 
is elősegíthető (közbeszer-
zés, a hulladékgazdálkodás 
átszervezése), azonban az 
érvényes szerződések miatt 
erre az útra csak azok lejárta 
után léphet a város. A másik 
(talán még fontosabb) terü-
let a szemét mennyiségé-
nek visszaszorítása. Persze, 

naiv dolog volna azt hinni, 
hogy kevesebb lesz a sze-
mét, mivel ez a „jólét” egyik 
mellékterméke. Ugyanakkor 
még több szemét esetén is 
lehetne jelentősen kevesebb 
az osztályozatlan hulladék, 
ami a nagyon fegyelmezett 
és következetes hulladék-
szelektálással érhető el. Ha 
válogatlanul szórjuk a szeme-
tet, az tonnánként 24 eurónk-
ba kerül, de ha szétválogatva 
viszik el a papírhulladékot, 
üveget vagy a műanyagot, 
akkor az az új szabályozás 
szerint a városnak nem kerül 
semmibe.  

A legnagyobb kárt a vá-
rosnak azok okozzák, akik 
a szelektált hulladékra kije-
lölt kukákba más szemetet 
dobnak. Ennek következ-

tében akár az egész tároló 
tartalma válogatlan hulladék-
ká alakul, megsemmisítve 
a többi lakos lelkiismeretes 
munkáját. 

A szemét közel háromne-
gyedét szét lehetne válogatni 
teljes odafigyeléssel – mutat-
nak rá a szakemberek, így az 
évente termelt közel 3 mázsa 
hulladék nagy része nem je-
lentene akkora terhet. A pa-
pír teljes újrahasznosításával 
75 százalékkal csökkenne a 
levegő szennyezettsége, 75 
százalékkal kevesebb ener-
giára volna szükség és 35 
százalékkal csökkenne a víz-
szennyezés. 110 tonna papír 
kiválogatásával megmenthe-
tünk egy hektárnyi 80 éves 
erdőt.

sz

A 2015-ös év statisztikája
Komáromban 9506 tonna osztályozatlan hulladékot termeltünk
Ez minden lakosra átlagosan 287 kg szemetet jelent
Összesen 78,84 tonna papírt válogattak szét a komáromiak
Összesen  177,73 tonna üveget válogattak szét a komáromiak
Közel 200 tonna PET palack halmozódott fel a gyűjtőudvarban, aminek az elszállítása 
megkezdődött
Összesen 19,16 tonna veszélyes hulladékot válogattak szét a komáromiak
54 tonna gumiabroncsot érétkesített a város tavaly a gyűjtőudvarból
Az utcák tisztítása során 1294 tonna szemét gyűlt össze
A kukák mellől 3135 tonna szemetet hordtak el

5+1 tipp a szelektáláshoz

Az Üveg feliratú kukákba 
kell dobni

A Papír feliratú kukákba 
kell dobni

A Műanyag feliratú ku-
kákba kell dobni
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Otázka nakladania s ko-
munálnym odpadom je tvr-
dým orieškom pre väčšinu 
samospráv, nie je to inak ani 
v Komárne. Množstvo komu-
nálneho odpadu každoročne 
narastá – nie je to len z dô-
vodu zvýšenia konzumného 
spôsobu života obyvateľov, 
ale aj kvôli zvyšovaniu obje-
mu obalovín jednotlivých pro-
duktov. Podľa štatistík reálne 
narastá plytvanie, napríklad 
vyhadzovaním potravín, čo 
prispieva k zvyšovaniu obje-
mu odpadu. Avšak mali by 
sme zostať doma: v Komár-
ne sa postupne zvyšovalo 
množstvo komunálneho od-
padu, v roku 2014 to už bolo 
takmer 10 tisíc ton, vlani sme 
zaznamenali mierny pokles. 
Hrubo zaokrúhlene môžeme 
povedať, že každý Komár-
ňan ročne vyprodukuje 
takmer 3 metáky smetí!

Ale aby sme sa ešte pres-
nejšie oboznámili so situá-
ciou v Komárne, pozrime sa 
na čísla. V meste je inštalova-

ných 107 stojok, takzvaných 
hniezd, na veľkokapacitné 
kontajnery. V nich je 658 ku-
sov 1100-litrových nádob. Pri 
rodinných domoch je potreb-
né vyprázdniť 3158 menších, 
110 litrových smetiakov. Väč-
šie kontajnery sú vyprázdňo-
vané dvakrát, menšie raz za 
týždeň. K tomu je potrebné 
pripočítať selektovaný odpad, 
ukladaný na 64 miestach do 
špeciálnych kontajnerov na 
tri komodity - papier, sklo, 
umelá hmota. Z nich je roz-
miestnených 192 kusov. 
V minulosti samospráva roky 
nekupovala nové smetné ná-
doby, v tomto roku sme roz-
miestnili 125 nových kusov, 
v hodnote 25-tisíc eur. Žiaľ, 
veľkým problémom sa javí 
ich poškodzovanie vandalmi, 
pravidelne miznú napríklad 
kolesá zo 1100-litrových kon-
tajnerov.

Druhou veľmi chúlostivou 
otázkou je suma, ktorú platia 
občania za odvoz a likvidá-
ciu komunálneho odpadu. 

Mám rád Komárno, mám rád svoju rodinu, 
preto selektujem!

V súčasnosti je to 27 eur 
na osobu a rok. Približne 10 
percent obyvateľov využíva 
rôzne zľavy, a tak táto agen-
da funguje zhruba s príspev-
kom od 30-tisíc obyvateľov. 
Ak to rozdelíme na počet 
všetkých obyvateľov – na jed-
ného vyjdú náklady na 33 až 
34 eur, a tak si hneď môže-
me vypočítať aj to, že popri 
27-eurovom poplatku mesto 
prispieva na odvoz a likvidá-
ciu 6 až 7 eurami za každého 
občana. Existujú samosprá-
vy, kde občania platia menej, 
čo môže byť spôsobené účin-
nejším systémom, napríklad 
je to výhodnejšia verejná 
súťaž, lepšia infraštruktúra, 
kvalitnejšia selektovanie. A 
avšak existuje aj množstvo 
takých miest, kde funguje 
nákladnejší systém, s vyš-
šou mierou dotácií. Tá závisí 
od rozhodnutia poslancov, 
keďže dotáciu je potrebné 

zaradiť do rozpočtu, a tak sa 
môže stať, že to môže ísť na 
úkor rozvoja.

Otázkou je, ako je možné 
nastaviť systém hospodár-
nejšie. Je to neľahká otázka 
aj preto, že objem odpadu 
z roka na rok narastá. A mesto 
za umiestnenie jednej tony 
netriedeného odpadu pla-
tí 24,7 eura. Najdrahšou 
položkou je odvoz veľkoroz-
merného odpadu umiestne-
ného vedľa smetných nádob 
– za to platí mesto 33 eur. 
Zväčša ide o odpad, ktorý 
podľa predpisov nemá čo 
hľadať v kontajneroch, avšak 
nezriedka sa stáva, že kon-
tajnery sú naplnené takým 
odpadom, ktorý tam nepatrí. 
Ide napríklad o drobný sta-
vebný odpad, ktorý končí už 
v spomínaných kontajneroch, 
alebo na čiernych skládkach, 
ktorých likvidáciu platí taktiež 
mesto.

Ako by mohli byť tieto 
služby predsa len o čosi lac-
nejšie? Jednou z ciest sú 
zmeny v strategických roz-
hodnutiach (verejné obstará-
vanie, reorganizácia), avšak 
z dôvodu platných zmlúv je 
k takémuto kroku možné 
pristúpiť až po ich vypršaní. 
Druhou možnosťou, azda 
ešte dôležitejšou, je znižo-
vanie objemu odpadu. Bolo 
by naivné si myslieť, že bude 
menej smetí, keďže práve 
toto je vedľajším produktom 
„dobrého života“. Aj pri jeho 
náraste by však mohol byť 
nižší objem neselektova-
ného odpadu, čo je možné 
dosiahnuť veľmi dôsledným 
a disciplinovaným selektova-
ním. Ak odpad sypeme do 
smetných nádob bez jeho vy-
selektovania, stojí nás to 24 
eur za tonu, ale ak sa tam do-
stáva po selektovaní – zvlášť 
papier, sklo a plast, tak podľa 

nových nariadení za to mesto 
neplatí nič.

Najväčšie škody spô-
sobujú mestu tí, ktorý do 
kontajnerov na selektovaný 
odpad hádžu aj ten zmieša-
ný, komunálny. Dôsledkom 
toho je znehodnotený celý 
obsah kontajnera, navyše je 
zlikvidovaná svedomitá práca 
iných občanov.

Až tri štvrtiny odpadu je 
možno vyselektovať – upo-
zorňujú odborníci – a tak by 
sa objem, spomínané prie-
merné tri metráky odpadu, 
podstatne znížil. Úplnou re-
cykláciou papiera by sa zne-
čistenie ovzdušia znížilo o 75 
percent, o 75% by sa znížila 
aj spotreba energie a zne-
čistenie vôd by bolo menšie 
o 35 percent. Selektovaním 
110 ton papiera môžeme za-
chrániť hektár 80 ročného 
lesa!
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Nevratné sklené fľaše, 
sklené riady, tabule skla, 
sklené črepiny a podobné 
predmety.
Rozhodne tam NEVHA-
DZUJTE – keramiku, por-
celán, autosklá, zrkadlá, TV 
obrazovky a pod.
Vedeli ste? Recyklovaním 
5 sklených pohárov sa dá vy-
robiť jedna nová váza.

Patria sem papierové oba-
ly, škatule, kartón, noviny, 
magazíny, kancelársky pa-
pier, letáky a pod.
Rozhodne tam NEVHA-
DZUJTE - mokrý, mast-
ný, alebo inak znečistený 
papier, papierové plienky, 
strešnú lepenku
Vedeli ste? Z 10-tich týž-
denníkov je možné vyrobiť 
jednu krabicu na nový tele-
vízor.

PET fľaše (zošliapnuté), 
fólie, umelohmotné oba-
ly zo šampónov, pracích 
práškov, tekutých mydiel, 
aviváží, ako aj jednotlivé 
obaly potravín.
Rozhodne tam NEVHA-
DZUJTE – hrubé plastové 
fľaše, nebezpečný materiál 
a ich obaly.
Vedeli ste? Z 30 PET fliaš 
je možné vyrobiť jednu špor-
tovú mikinu.

Sklo ukladajte 
do kontajnera SKLO

Papier ukladajte 
do kontajnera PAPIER

Plast ukladajte 
do kontajnera PLASTY

Prečo sa oplatí triediť?
l	Pre čistejšie prostredie, ktoré po nás zdedia naše deti

l	Produkujeme tak menej netriedeného odpadu

l	Recykláciou šetríme prírodné zdroje

l	Výzamne prispievame k znižovaniu výdavkov 
 mesta, keďže za likvidáciu triedeného odpadu 
 mesto neplatí, kým za netriedený sa platí

l	Pretože mám rád svoje mesto, čisté 
 a upravené Komárno.

Trocha štatistiky - rok 2015
V Komárne sme vyprodukovali 9506 ton netriedeného komunálneho odpadu
Na každého jedného obyvateľa vychádza 287 kg odpadu
Komárňania vytriedili 78,84 ton papiera
Okrem toho 177,73 ton skla
Takmer 200 ton PET fliaš tvorí na zbernom dvore horu, ktorej odvoz už začal
Komárňania vytriedili aj 19,16 ton nebezpečného odpadu
54 ton pneumatík zo zberného dvora bolo vlani recyklovaných
Pri čistení ulíc bolo vyzbieraných 1294 ton odpadu
3135 ton odpadu uložených vedľa smetných kontajnerov bolo následne odvezených

1. Ušliapte na plocho! Objem umelohmot-
ných fliaš je potrebné znížiť stlačením, zo-
šliapnutím, tak sa ich zmestí do kontajnera 
viac a nebude tam objem zapĺňať vzduch.
2. Z fliaš odskrutkujte vrchnáky! Tie môže-
te použiť na dobročinné účely, fľašu s vrchná-
kom je totiž náročné spracovať.
3. Rovnako na plocho poskladajte aj kar-
tóny a papierové krabice! Obaly z mlieka 
zaberajú zbytočné miesto v kontajneroch, ak 
ich poskladáte, zmestí sa ich tam omnoho 
viac. Tak sa kontajner nenaplní tak rýchlo.
4. Nepoužíté lieky, alebo také, ktoré sú už 
po záruke, nehádžte do smetných nádob. 
Toto sú jedny z najnebezpečnejších znečisťu-
júcich chemických látok, ktoré škodia život-

nému prostrediu. Prebytočné lieky odneste 
do lekárne.
5. Elektroniku nevyhadzujte! Nepotrebné, 
respektíve nepoužívané elektronické zariade-
nia či batérie sú povinní od vás prevziať v ob-
chodoch, kde ich predávajú. Odtiaľ putujú na 
recykláciu. V takýchto zariadeniach je množ-
stvo nebezpečných látok, navyše veľkú časť 
z nich je možné opätovne použiť.  

+1 Nekupujte priveľmi zabalené produk-
ty, vyhýbajte sa plastovým taškám. Pri 
nákupoch sa neraz môžete rozhodnúť aj na 
základe obalu – existujú už aj tie šetrné k ži-
votnému prostrediu. Odporúčame nosiť si so 
sebou aj nákupné tašky, alebo si v obchode 
vezmite kartónovú krabicu, a tak nebudete 
potrebovať ďalšie nadbytočné plasty v podo-
be tašiek.

5+1 tip na triedenie


