
XXVI. évfolyam, 13. szám Ingyenes kiadvány 2017. július 12.

Alapítva 1849-ben

Kedves Olvasóink,
a nyári műszaki szünet miatt, amikor a szokásos kar-
bantartó munkálatok zajlanak a Komáromi Lapokat 
kiadó és a városi televíziót működtető COM-MÉDIA 
kft.-ben, lapunk következő száma augusztus 30-án je-
lenik meg. A lapzárta ideje augusztus 25-e. Minden 
kedves olvasónknak kellemes nyarat, jó pihenést és fel-
töltődést kívánunk.

A szerkesztőség

Elbírálták a kérelmeket
A Komáromi Járási Hivatal, a Munka-szociális és 

Családügyi Hivatallal együtt elbírálta azokat a kérvé-
nyeket, melyeket a tavalyi özönvízszerű eső komáromi 
károsultjai nyújtottak be. Az illetékes hivatal döntése 
értelmében 98 városunkbeli polgárnak nyújtanak egy-
szeri anyagi segítséget, összesen 99 ezer 499 eurót.

Komárom az egyik legsi-
keresebb európai összefogás 
részese, amely jelentős pályá-
zati lehetőségeknek nyit ka-
put. A Pons Danubii EGTC 
tagjai a futó projekteket érté-
kelték és újabb terveket kör-
vonalaztak. 

Június végén tartotta 
közgyűlését a Pons Danubii 
EGTC Oroszlányban. A hét 
önkormányzat – a két Ko-
márom, Ógyalla, Gúta, Tata, 
Kisbér és Oroszlány - európai 
összefogása az egyik legsike-
resebb a határ mentén, amely 
eredményei alapján az egyik 
legnagyobb pályázati összege-
ket tudott elnyerni.

„Célunk, hogy minél több 
külső forrást hozzunk a régi-
ónkba, ezzel Komáromba. A 
társulás neve már jól ismert a 
bíráló szerveknél, mivel több 
területen készített már színvo-
nalas pályázati anyagokat” – 
mondta el Stubendek László 
polgármester, aki a csoporto-
sulás alelnöke is egyben. 

A korábbi években a ke- 

rékpárutakhoz, munkahelyte-
remtéshez és határon átnyúló 
média projektekhez kötődő 
terveket valósított meg a szer-
vezet, melynek jelenleg három 
pályázata van folyamatban. 
Ezek mindegyike kapcsolódik 
a környezettudatos életmód-
hoz: az összekötő kerékpárút 
tervezése a zöld közlekedést, 

a SWARE projekt a vízi utak 
környezetbarát fejlesztését, 
míg az INSiGHTS projekt a 
lassú, zöld és egészségközpon-
tú turizmust helyezi a közép-
pontba.

„Jelenleg két, több milliós 
célösszegű pályázat a végső 
elbírálásra vár, de más városi 
pályázatok előkészítésében 

is segítségünkre volt a Pons 
Danubii.  Megbeszéltük, mi-
lyen további pályázatokat dol-
gozunk ki a következő másfél 
évben, mivel lesznek kisebb és 
nagyobb pénzalapok egyaránt 
több témakörben” – tette hozzá 
Keszegh Béla alpolgármester, 
aki a szervezet felügyelő bi-
zottságának tagja.  

Az egyik legeredményesebb összefogás 
a Pons Danubii EGTC

Az év végéig dől el, hogy 
melyik vállalat milyen felté-
telekkel fogja biztosítani a 
következő 10 évben a városi 
tömegközlekedést Komá-
romban. A városi hivatal a 
lakosok igényeihez szeretné 
igazítani a közbeszerzést, 

ezért kérdőívben mérik fel a 
komáromiak elképzeléseit a 
buszos közlekedéssel kapcso-
latosan.

Az elmúlt három és fél 
évben a Deutsche Bahn leány-
vállalata, az ARRIVA vállalat 
biztosította a városi autóbusz 

közlekedést Komáromban. A 
szerződés az év végén lejár, 
így az önkormányzat az ősz 
folyamán közbeszerzés során 
választja ki az új szolgáltatót. 
A tervek szerint most egy tíz-
éves időszakról szól a verseny, 
mivel így jelentősebb befek-

tetési tételek várhatóak el a 
szolgáltatótól, ami segíthet a 
körülmények javításában és a 
géppark megújulásában. 

Az utazási szokások és a 
piaci helyzet is változott, az 
önkormányzat ezért szeretné 
felmérni a lakosok igényeit. 
Négy év alatt 60 ezerrel csök-
kent a jegyet váltók száma a 
négy városi járaton, azonban 
tavaly még mindig 243 ezer 
utazás volt. A városnak egyre 
drágább a fenntartás, ugyan-
ebben az időszakban 161 ezer 
euróról 214 ezer euróra emel-
kedett a hozzájárulás. Jelen-
leg négy jármű, egy 26 éves 
nagyobb méretű, két 3 éves 
közepes, és egy 16 éves kisebb 
szolgálja a komáromiakat. 

„A jól szervezett tömegköz-
lekedés a modern város alapja, 
azonban nem tekinthetünk el 
a körülményektől, például az 
olcsó taxiszolgáltatás hatásától 
a rendszerre. A város igyekszik 
javítani a helyzeten, pályázati 
pénzből felújítani a központi 

A hét önkormányzat – a két Komárom, Ógyalla, Gúta, Tata, Kisbér és Oroszlány telepü-
lések vezetői a Pons Danubii EGTC közgyűlésén

A polgárok véleményét kérik 
a tömegközlekedéssel kapcsolatosan

A részleges útlezárások 
időpontjai városunkban

Komárom városa értesíti  a polgárokat, hogy június 
26-tól a Jókai utca és a Ferences utca közötti parkolóban 
elkezdődtek az útfelújítási munkák, melyek a kivitelező 
ütemterve szerint augusztus 31-ig tartanak. A teljes út-
lezárással kapcsolatos további információk a kivitelező 
EUROVIA SK vállalat építésvezetőjénél érhetők el. Tel.: 
0908 714 074, p. Dubňanský.

A kivitelező ütemterve alapján július 10-től a Lehár 
utcán, július 17-től az Eötvös utcán folytatódnak a mun-
kálatok, a Duna rakparttól az Ispotály utcáig tartó sza-
kaszon. A munkálatok ideje alatt részleges útlezárás van 
érvényben. Az ideiglenes útjelzőtáblák elhelyezését, ill. a 
forgalomkorlátozást a kivitelező irányítja.

Kérjük a gépjárművezetőket, hogy figyeljék az ide-
iglenes jelzőtáblákat, melyeket a kivitelező  helyez ki az 
utcákra. Egyúttal kérjük a polgárokat, hogy a munkála-
tok ideje alatt 6.45 órától 18.00 óráig ne parkoljanak a 
Lehár és az Eötvös utcákon, így kerülve el az esetleges 
kellemetlenségeket és a büntetést. Parkolásra javasoljuk a 
környező utcákat és a Vár utcai nyilvános parkolót.

A Štefánik téren, illetve a Király püspök utcán idő-
pontváltozás várható a munkák megkezdésével, mivel 
az SPP-Distribúcia a.s. bővítette a munkálatok sorát a 
gázvezeték és bekötések cseréjénél. Ütemtervük alapján 
a munkák megkezdésének időpontja július utolsó hetére 
és augusztus második hetére tehető. Pontos időpontot az 
SPP- Distribúcia a.s. által elküldött releváns adatok alap-
ján tudunk nyújtani. A munkálatok ideje alatt részleges 
útlezárás lesz érvényben. A Štefánik téren a munkálatok 
ideje alatt a taxiszolgálatnak fenntartott helyek nem lesz-
nek elérhetőek. 

A Štefánik téren és a Király püspök utca ütemtervé-
ben történt időpontváltozás miatt egyes útszakaszokon 
a munkálatok korábbi megkezdését tervezzük: Király 
püspök utca (II. szakasz az Ispotály utcától a Temető so-
rig) július 24-től augusztus 31-ig; Méhész utca augusztus 
14-től szeptember 10-ig; Jázmin utca és a Fenyves utca 
augusztus 21-től szeptember 17-ig.

A munkák idején számítunk a türelmükre. Megérté-
süket köszönjük.
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Ök is szeretik az irodalmat
A komáromi Speciális Iskola június 20-án rendezte meg 

az értelmileg akadályozottak regionális, magyar nyelvű vers- 
és prózamondó versenyét. A  Bethlen Gábor Alap támo-
gatásával megszületett program elsődleges célja a mentális 
hátránnyal küzdő gyermekek tehetséggondozása, elfogadta-
tásuk szűkebb és tágabb környezetükkel, a kulturális élet fel-
karolása és támogatása, a magyar nyelvű irodalom terjeszté-
se, népszerűsítése, jó kapcsolat kialakítása a régióbeli iskolák 
diákjai és pedagógusai között.

A regionális megmérettetésre hét magyar tannyelvű 
speciális iskolából csaknem 50 tanuló érkezett, Somorjától  
Párkányig. A verseny négy kategóriában zajlott. Az egyes 
kategóriákban háromtagú zsűri véleményezte a tanulók elő-
adásait. Az előadók felkészültségükről tettek tanúbizonysá-
got, magas színvonalon szerepeltek, sok esetben semmivel 
sem maradtak el a nem akadályozottak színvonalától. 

Daloljatok az Úrnak!
Ezzel a címmel jelent meg az Orsovits Yvette karnagy ve-

zette Schola Mariana Kicsinyek és Nagyok Kórusa új lemeze, 
melyet a Szent András templomban mutattak be. A nemzet-
közi sikereket is elérő kórust Szabó Imre kísérte orgonán. 

Városunkban számos kiváló kórus működik. Örvende-
tes, hogy a szemünk láttára, fülünk hallatára nő fel az énekes 
utánpótlás is. A Schola Mariana két gyermekkara ma már 
országos viszonylatban is jegyzett eredményeket ér el, s ez 
a tény nem csak az iskola, illetve Komárom büszkesége. Jó-
érzés mindazok számára, akik tudják, hogy a közös éneklés 
nem csak lélek simogató élmény, hanem gyönyörű, áhítattal 
teli út Isten felé, eszköz az ő dicsőségének hirdetéséhez. 

Közelebb a betegekhez
A komáromi kórház neurológiai osztálya, - amely a 

közelmúltban a legmagasabb szintű, gyémánt elismerésben 
részesült az agyérrendszeri megbetegedésekben szenvedő 
betegek ellátásáért – a napokban kis időre közelebb került 
az emberekhez. A neurológiai osztály orvosai és a ZAMeD 
mentőszolgálat szakemberei a Selye Gimnáziumban beszél-
tek érthetően és érdekfeszítően az agyérrendszeri betegsé-
gekről, annak tüneteiről, a megelőzésről és a kockázati té-
nyezőkről. A résztvevőknek arra is lehetőségük nyílt, hogy 
szimulátoron a gyakorlatban is kipróbálják az újraélesztést. 

Nálunk is lángolt a fáklya
Hacsak egy röpke fél órára, de városunkba is megér-

kezett az olimpiai fáklya, melyet még májusban Rómában 
gyújtottak meg. Szentendre, Esztergom, Tatabánya után dél-
komáromi sportolók futottak át vele az Erzsébet hídon, ahol 
nyolc városunkbeli sportegylet képviselője vitte tovább Szent 
István szobráig. Itt Stubendek László polgármester, Keszegh 
Béla alpolgármester, valamint Tarr György és Erik Vlček 
világbajnok kajakosok és számos polgár fogadta tapssal az 
olimpiai fáklyát. Arra is lehetőség nyílt, hogy fényképen örö-
kítsék meg ezt az ünnepi pillanatot. Komáromból Győrbe 
került a fáklya. Itt rendezik meg ugyanis július 23-a és 29-e 
között a 14. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, me-
lyen 50 ország 2500, 14 és 18 év közti sportolója vesz részt,  
10 sportágban mérve össze tudását. 

A mérnöki hivatást népszerűsítik
A Selye János Gimnázium diákjaival találkoztak a múlt 

héten az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség tagjai. A szö-
vetség olyan vállalatok és oktatási intézmények összefogása, 
melyek a minél nagyobb számú és jobb minőségű mérnök ki-
munkálásán dolgoznak együtt, nap mint nap. Munkájukkal 
a mérnöki, természettudományi szakmák és e terület iránti 
érdeklődést szeretnék felkelteni. A szövetség az úgynevezett 
Természettudományos Roadshow-val  eddig már több mint 
20 középiskolába látogatott el, mintegy 4500 diákot elérve.

Az egészséges életmódra, 
a helyes táplálkozás, a spor-
tolás és a rendszeres moz-
gás fontosságára hívták fel 
a figyelmet a Dr. Jung Erika 
és Dr. Kiss Tamás vezette 
Human Health Institute, 
azaz az Emberek Egészségé-
ért Intézet munkatársai és a 
program önkéntes résztvevői 
a komáromi termálfürdő-
ben.

A szervezők elmondták: 
céljuk, hogy tevékenységek 
szervezésével, kellő tájékoz-
tatással a természet, a kör-
nyezet védelmére ösztönöz-
zék a fiatalokat. A résztvevők 
megtekintették többek közt a 
vizilabdázók edzését, a búvá-
rok bemutatóját és részt ve-
hetett a kincskeresésben is. Itt 
voltak a mentőszolgálat tagjai 
is, az egyes állomásokon pedig 
játékos formában tanulhattak 
a gyerekek: például azt, ho-
gyan kell helyesen kezet vagy 
fogat mosni, szaglás és tapin-
tás útján felismerni az egyes 

gyógynövényeket, gyümöl-
csöket és zöldségeket. Kínából 
származó bonszájokat is meg-
ismerhettek az érdeklődők. Az 
Általános Egészségügyi Bizto-
sító  ingyenes kivizsgálást, mé-
rést biztosított ezen a napon. 
Nagy sikert arattak a pénzügyi 
hatóság dolgozói, és drogke-
reső kutyájuk, Hutch, amely 
bizonyította, hogy rendkívül 
jól képzett kutya, amely az el-

rejtett, tízféle kábítószer közül 
bármelyiket megtalálja.

Sokan megcsodálták Gőgh 
Zoltán és családja bemutató-
ját, akik az adrenalin-sport-
nak nevezett flyboard4funnak 
hódolnak. Gőgh Zoltán a me-
dence vízéből a magasba emel-
kedve hajtott végre bámulatos 
mutatványokat.

A szervezők köszönetet 
mondanak a termálfürdő ve-

zetőinek, hiszen ezen a na-
pon a résztvevők ingyenesen 
léphettek be a strand terüle-
tére és azoknak a családok-
nak, magánszemélyeknek, 
akik segítettek az esemény 
életrehívásában; a ZAMeD 
mentőszolgálatnak, továbbá a  
KŠP Poseidon búvárklubnak 
és Németh Miklósnak, vala-
mint Balázs Sándor vizilabda 
edzőnek.

buszpályaudvart, és hirdető 
cégek bevonásával felújítani a 
buszmegállókat, digitális pa-
nelekkel felszerelni a megálló-
kat. Ugyancsak pályázunk egy 
elektromos buszra is, amely 
Komárom északi és déli része 
közt közlekedne” – mondta el 

Keszegh Béla alpolgármes-
ter. A lakosok igényeinek fel-
mérésére készült egy online 
kérdőív, amelyben kifejthetik 
elképzeléseiket a tömegközle-
kedéssel kapcsolatosan.

„A közbeszerzés meghir-
detése előtt elkészül az előző 

évek adatainak elemzése, más 
városok hatékony rendszerei-
nek vizsgálata, továbbá fontos 
iránymutató lesz a komáromi-
ak véleménye. A következő 10 
éves időszaknak erre kell épül-
nie, és mivel egyre nagyobb a 
forgalom, egyre nagyobb gond 

a parkolás, remélhetőleg egyre 
többen választják majd a jö-
vőben ezt a környezetbarátabb 
utazási formát” – tette hozzá 
Keszegh Béla.

A kérdőív elérhető ezen 
a címen: https://goo.gl/
LA7Nwu

A polgárok véleményét kérik 
a tömegközlekedéssel kapcsolatosan

A tavalyi gazdálkodás 
eredményének köszönhető-
en újabb pénzcsomagot fo-
gadhattak el a képviselők a 
város fejlesztésére. Most 450 
ezer eurót osztottak szét, így 
az idei évben több mint egy-
millió eurónyi fejlesztés va-
lósulhat meg a városban saját 
forrásokból, a költségvetés 
terhére. 

A tavalyi évet Komárom 
város félmillió eurós többlet-
tel zárta, amelyből a képvise-
lők döntése alapján 50 ezret a 
tartalékalapba helyeztek, 450 
ezret pedig fejlesztési célokra 
osztottak szét. Az éves költ-
ségvetésben korábban már 
180 ezerről döntöttek, ennek 
része volt a parkoló a Nagyér 
soron és az Udvaros utcán, a 
Megyeháza belső felújítása, 
az őrsújfalusi járda felújításá-
nak a folytatása vagy a határ-
átkelő felújításához szükséges 
tervdokumentáció elkészítése. 
Ugyancsak a korábbi testületi 
ülésen született döntés arról, 

hogy 400 ezer euró értékben 
lesz javítva a vízvezeték hálózat 
több utcában. Emellett nagy 
összegű javításként került bele 
az idei költségvetésben több 
járdaszakasz javítása is 150 
ezer eurós összegben, amely 

450 ezer eurót osztottak szét fejlesztésekre a képviselők

Szívvel az egészségért

érinti az egész Gazda utcát, 
részben a Szövetkezet utcát és 
a Belső körút folytatását.

„Az elmúlt évek egyik leg-
nagyobb fejlesztési csomagja 
valósulhat meg idén saját költ-
ségvetésből. Köszönhető ez a 

kedvezőbb gazdasági környe-
zetnek és a hatékonyabb gaz-
dálkodásunknak, így több mint 
egymillió eurót fordíthatunk 
fejlesztésekre idén” – mondta 
el Stubendek László polgár-
mester.

Megyeháza felújítása 30 ezer euró – a már 
korábban elfogadott 90 ezer eurós összeget 
egészítették ki ezzel, aminek köszönhető-
en megújul az épület külső homlokzatának 
mindkét, Megye utcára néző oldala
Vízvezetékek javítása 13 ezer – a korábban 
jóváhagyott 400 ezres felújítási csomag része
Kaszárnyaépület tetőszerkezetének felújí-
tása (pályázati önrész) 10 ezer euró
A fedett uszoda medencéjének felújítása 
150 ezer euró – a medence teljes cseréje egy-
forma mélységűre, a tartószerkezet cseréje és 
a technológia részleges cseréje
Az idősek otthona információs rendszeré-
nek a cseréje 2 662 euró
A VMK technikai berendezésének a cseré-
je 17 100 euró – Színpadi függöny cseréje, 
hangtechnika (mixpult, mikroportok) fej-

lesztése, fénypark (reflektorok) fejlesztése
A KFC futballstadionjának a rekonstrukci-
ója 19 968 – A stadion fejlesztése a II. ligában 
megkövetelt igények teljesítésére
A Komensky utcai közlekedés körülmé-
nyeinek javítása 148 ezer euró – letérő sáv 
kialakítása a Komensky utcán, a Rákóczi 
utca irányába, a fényjelző (szemafor) teljes 
cseréje. 
A Rendelőintézet felújítását előkészítő do-
kumentáció 22 ezer euró – az engedélyezési 
folyamatot előkészítő dokumentumok elké-
szítése
Útszélesítés és parkolóhelyek kialakítása a 
Selye utcán 30 ezer euró

A dokumentációk elkészülte és a közbe-
szerzési folyamatot követően ősszel valósul-
hatnak meg a fejlesztések. 

A fejlesztésre szánt összeg tételesen
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Jubilált 
a Kaszás Attila Versmondó Fesztivál

A kiváló színészünk szellemi hagyatékát éltetni hivatott 
rendezvénynek idén is Komárom adott otthont. A versmon-
dó fesztivál igazi nemzetközi versünneppé nőtte ki magát 
az évek során, hiszen idén már nemcsak felvidéki, hanem 
erdélyi, kárpátaljai, magyarországi és vajdasági fiatalok is 
mondtak verset Kaszás Attila tiszteletére. A verseny célja az, 
hogy minden évben újra és újra emlékezzenek Kaszás Attilá-
ra, felidézzék művészetét. A résztvevők két verset adtak elő: 
kötelezően a 20. századi Kárpát-medencei magyar lírából, és 
egy szabadon választott költeményt. A fiatalok három kor-
csoportban mutatták be tudásukat.

A zsűri első körben bronz-, ezüst- és aranysávokba sorol-
ta a versenyzőket, majd a délutáni döntőben a budapesti Ka-
szás Attila Közhasznú Alapítvány fődíjáért és számos külön-
díjért folyt a verseny. Az ifjú versmondók közül huszonöten 
kaptak aranysávos minősítést. A fődíj mellett kilenc további 
díjat is kiosztott a zsűri. 

Korszerű nyílászárókat kap 
a művelődési központ

Új arculata lesz a városi művelődési központnak: korsze-
rűre cserélik a régi nyílászárókat, a bejárati ajtókat és a hő-
szigetelési munkák egy részét is elvégzik augusztus közepe és 
október vége között – jelentette be sajtótájékoztatóján Varga 
Anna, az intézmény igazgatója. A számos kulturális rendez-
vénynek otthont adó központ ugyanis sikerrel pályázott a 
környezetvédelmi minisztérium alapjánál, amely 120 ezer 
euró odaítéléséről döntött. Varga Anna köszönetet mondott 
Bastrnák Tibor parlamenti képviselőnek, akivel többször 
tárgyalt és egyeztette a terveket, a városvezetésnek és a kép-
viselőtestületnek, amely a pályázathoz szükséges, hatezer eu-
rónyi önrészt biztosította, illetve a szakmai segítséget nyújtó 
fejlesztési főosztálynak. Bastrnák Tibor elmondta: ha a vá-
rosvezetés konkrét célokkal keresi meg, úgy ahogy eddig, 
úgy a jövőben is mindig segíteni fog.

Díjakat, okleveleket osztottak
A Szent András-templomban tartották meg a Katolikus 

Iskolák Országos Tanévzáró Ünnepségét és a Fiatal Katolikus 
Családok Országos Találkozóját. Az eseményre, amely há-
laadó szentmisével kezdődött, Szádudvarnokról, Szepsiből, 
Ipolyságról, Palástról, Óvárról, Ipolyhídvégről, Gútáról, 
Dunaszerdahelyről, Tardoskeddről, Párkányból és természe-
tesen Komáromból érkeztek pedagógusok, diákok. A hála-
adó szentmisén Zsidó János esperes-plébános hirdetett igét, 
majd Madarász Róbert, a nemrégiben alakult Patrona nostra 
közhasznú társaság vezetője mondott ünnepi beszédet. Ez-
után átadták a közhasznú társaság díjait: a közösségünk szol-
gálatáért díjban 13 tanárember részesült, számos diák pedig 
elismerő oklevelet vehetett át. 

A diákokat díjazták
A tanév vége mindig kiváló alkalom arra, hogy értékel-

jék a városunkbeli alap-és középiskolások munkáját, ered-
ményeit. Az ünnepi köszöntés a városházán a legjobb diákok 
és pedagógusaik erkölcsi megbecsülése. Városunk vezetői 
a Tiszti pavilon dísztermében fogadták a kitűnő tanulókat. 
Először azok az alapiskolások töltötték meg a dísztermet, 
akik a most véget ért tanévben értek el dícséretre méltó ered-
ményeket a különféle tantárgyi versenyeken, olimpiákon, il-
letve sportversenyeken.

Minden iskola büszkélkedhetett munkájával, eredménye-
ivel, melyeket a kerületi, országos vagy nemzetközi versenye-
ken vívott ki. Az alapiskolásokat követően a középiskoláso-
kat fogadták a díszteremben, akik szintúgy tiszteletre méltó 
eredményekkel szerepeltek a komoly tudást, szorgalmat és 
odafigyelést igénylő megmérettetéseken. Bebizonyították, 
hogy az új ismeretek megszerzése nemcsak kötelesség, ha-
nem kedvtelés is számukra, amely idővel azt is meghatároz-
za, hogy melyik egyetemen tanulnak majd tovább.

Ami további örömre ad okot, hogy ezek a tehetséges fia-
talok nemcsak iskolájuk, hanem városunk hírnevét is öreg-
bítik. Ezért is hangzottak el a köszönő szavak, méltatások, 
illetve az a jókívánság, hogy a jövőben is sikeresek legyenek. 
Elismerés jár azoknak a pedagógusoknak is, akik felfedezik 
és tovább fejlesztik a diákokban rejlő tehetséget.

Új intézményvezőt vá-
lasztott az iskolatanács két 
városunkbeli  alapiskola élé-
re. Károlyi Szikonya Judit 
a Munka utcai, míg Majer 
Péter az Eötvös utcai alap-
iskolát vezeti öt éven át. Az 
alábbiakban terveiket, elkép-
zeléseiket fogalmazzák meg.

Majer Péter, az Eötvös Ut-
cai Alapiskola új igazgatója: 

- Nagyon fontos a kom-
munikáció javítása minden 
téren. A szülőkkel is minél 
szorosabb kapcsolatot szeret-
nék kiépíteni, hiszen azzal, 
hogy gyermekeiket ebbe az 
iskolába iratták, kifejezték bi-
zalmukat az intézmény iránt. 
Első teendőim között lesz a di-

áktanács megalakítása, ezen a 
csatornán keresztül a gyerekek 
is rendszeresen elmondhatják, 
mit szeretnének, mi bántja 
őket, meg kell hallgatni ötlete-
iket, kéréseiket.

Első feladatomnak egy 
minden igényt kielégítő ját-
szótér kialakítását tartom, mi-
nél hamarabb szeretnék kiala-
kítani egy strandröplabda- és 
kosárlabda pályát, ezenkívül 
a már meglévő focipályát kell 
rendbe rakni a futópályával 
együtt.

Ősszel a főbejárat előtti 
rész parkosítását és az isko-
laudvar rendbetételét fogjuk 
megvalósítani. A belső terek 
felújításra is sort kell keríteni, 
lehetőleg nagy léptékben, egy-
szerre nagyobb beruházásokat 
végrehajtva.

Szeretnék egy Eötvös em-
lékszobát kialakítani és a meg-
lévő előadótermet átalakítani. 
Ehhez kapcsolódna egy diák 
Eötvös-díj létrehozása, mellyel 
minden tanév végén az iskola 
legeredményesebb tanulóit 
jutalmaznánk. Iskolatévét fo-
gunk kiépíteni, melyet a diá-
kok működtetnének pedagó-
gus vezetésével.

Károlyi Szikonya Judit, a 
Munka utcai alapiskola igaz-
gatója:

Úgy gondolom – s „hir-
detem” is -, hogy bennünket, 
MUAI-sokat a név – MUNKA 
– kötelez. Munkabíró, ütőké-
pes és kreatív csapat áll mel-
lettem, sok tehetséges és kitar-
tóan dolgozó tanuló látogatja 
intézményünket. Az iskola fej-
lesztésére és működésére irá-
nyuló céljaim és koncepcióm 
egyik alappillére tulajdon-
képpen ezen sikerek és ered-
mények, valamint az iskola jó 
hírének, hagyományainak és 
szellemiségének megőrzése.

Hiszek az intézmény 
egészséges konzervativizmu-
sának és értékrendjének meg-

tartó erejében. Problémák és 
nehézségek nálunk is vannak. 
Akár az iskola épületeinek és 
sportlétesítményeinek tech-
nikai állapotára gondolok, 
akár arra, milyen szűkösek az 
anyagi keretek az üzemelte-
tésre, az alkalmazottak méltó 
megjutalmazására, akár az 
utóbbi időben kialakult – s a 
mi iskolánkat leginkább terhe-
lő – problémára: a szociálisan 
hátrányos helyzetű, roma szár-
mazású tanulók oktatási-neve-
lési folyamatba való bevonásá-
ra, szocializációjukra.

Koncepcióm másik alap-
pillére a változás és változ-
tatás azokon a területeken, 
melyek javításra szorulnak: 
mindenekelőtt a kommuniká-
ció minőségének és módjának 
változtatása, elsősorban az is-
kolán belül. Határozott, mégis 
emberi hangon szólni, közö-
sen tervezni és csapatmunkára 
ösztönözni, elismerni a mun-
kájukat – ezek mind megala-
pozzák egy iskola jó klímáját. 

(A két igazgató bemutat-
kozását, teljes terjedelemben 
honlapunkon olvashatják – 
www.tvkomarno.sk)

A Selye János Gimnázi-
um 29 diáklánya és két tanár-
nője június 11. - 16. között az 
osztrák Szövetségi Oktatási 
Minisztérium által szervezett 
„Európa ifjúsága megisme-
ri Bécset“ című programon 
vett részt.

Az egyhetes tartózkodás 
alatt   diákjaink felfedezték az 
osztrák főváros számos szépsé-
gét, és megismerték Bécs tör-
ténelmi, kulturális, gazdasági, 
kül- és belpolitikai, valamint 
közigazgatási jelentőségét. Az 
egyhetes akció lényege az volt, 
hogy a diákokat együttgondol-
kodásra, beszélgetésre kész-
tesse építészetről, művészet-
ről, úgy mutatva be az egyes 
műtárgyakat vagy épületeket, 

ahogy maguktól sose látnák. 
A Schönbrunnban a ba-

rokk építészeti stílus jegyeit 
keresték, és a Peterskirchében 
megértették, mitől szép és 
csodálni való egy barokk ol-
tárkép, freskó vagy szobor, mi 
a különbség a giccs és a mű-
tárgy között. A Kincstárban  a 
középkorból, a barokk és a re-
neszánsz időszakból származó 
legszebb darabokat tekintették 
meg. Ugyancsak a művészet és 
a stílusok volt a téma a Nem-
zeti Könyvtárban és a Császári 
Kriptában, ahol a pompáza-
tos rokokó díszítésű, monu-
mentális szarkofágokat épp-
úgy megcsodálta csoportunk, 
mint a puritán síremlékeket. 
A selyés lányok megkoszo-

rúzták Erzsébet királyné, Sisi 
síremlékét, amelyet virágok és 
nemzetiszínű szalagok ékesíte-
nek, és lerótták kegyeletünket 
Habsburg Ottó síremlékénél, 
aki 2006-ban meglátogatta is-
kolánkat.

A „bécsi modern“ és a sze-
cesszió volt a következő nap 
témája. Az Iparművészeti 
Múzeum kiállítótermei bemu-
tatták diákjainknak a forma-
tervezés gyönyörű példányait. 
Ezen műtárgyakon  keresztül 
megértették a fejlődés törté-
netét a modern stíluskere-
séstől a sajátságos bécsi stílus 
kialakulásáig és a szecesszióig. 
Megtekinthették a bécsi mű-
hely felbecsülhetetken értékű 
remekeit: bútorokat, üvegtár-

gyakat, porcelánt és a híres 
osztrák festő,  Gustav Klimt 
tervezetét, amelyet egy palo-
tához  készített.  Klimt műve 
mindenkit ámulatba ejtett, s 
vele újra a Belvedere gyűjte-
ményének megtekintése so-
rán találkozhattunk. A német 
nyelvben néhány nap alatt 
is sokat fejlődő diáklányok 
elragadtatva szemlélték női 
arcképeit, valamint a világhí-
rű A csók-ot s úgyszintén az 
impresszionisták, valamint 
Schiele és Kokoschka néhány 
mesterművét.

Fekete Judit 
és Szénássy Edit 

némettanárok, 
a projekthét szervezői

Új intézményvezető a Munka utcai és az Eötvös utcai alapiskola élén

Európai projekthéten a Selye Gimnázium diákjai
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Újszülöttek
Matička Leonard, Hodos; Lakatos Zsófia, Marcelháza; Lakatoš 

Korádó, Ógyalla; Hegedűs Alexandra, Komárom; Bihari Denis, 
Szelőce; Legard Filip, Nyitra; Beňadik Ronald, Komárom; Mészá-
ros Aliz, Bátorkeszi; Berta Réka, Komárom; Dudášová Vanesa, 
Szentpéter; Hambalko Dániel, Bálvány; Oláh Benjamin, Udvard; 
Szalay Denis, Kolozsnéma; Jalsovszki Zselyke, Hetény; Laczkovics 
Liza, Bátorkeszi; Recska Roland, Andó; Čonka Erik, Komárom; 
Leszko Sebastián, Gúta; Bese Firouzihai, Bagota; Lacko Oliver, 
Palárikovo; Mórocz Ádám, Komárom; Vitaiová Eliška, Ógyalla; 
Szigeti Marcel Máté, Csicsó; Kuczman Kristóf, Komárom; Makó 
Izabella, Bátorkeszi; Balohg Roland, Szímő; Horváth Simona, Bény; 
Lakatos Armando, Marcelháza; Cser Eliot, Szalka; Góth Gréta, 
Marcelháza; Vozárik Simon, Ógyalla; Szabó Marcel, Marcelháza; 
Serki Dominik, Komárom; Ozsváth Zamira, Komárom; Bese Ro-
zália, Komárom; Slatinová Kamila, Érsekújvár; Nagy Hanna La-
ura, Ógyalla; Atkáry Nicole, Komárom;Varga Petra, Komárom; 
Bartal Zara, Gadóc; Mészáros Dorián, Martos; Gurányi Emília, 
Marcelháza; Juhász Cynthia, Komárom; Jezsó Zalán, Gbelce; 
Kvašai Jakub, Rastislavice; Šulíková Adela, Komját; Molnár Roland, 
Megyercs; Tučániová Hanka, Újlót; Gál Dániel, Ipolynyék.

Házasságot kötöttek
Balla Zoltán és Sárai Edina; Varga Levente és Procházková 

Gabriela; Černek Jozef és Bundová Júlia; Forró Erik és Töltési An-
namária; Magát Róbert és Mgr. Bottyán Éva; Dinh Van Kristián 
és Jakab Éva; Nagy Zsolt és Pálinkás Veronika; Buzogány Dávid és 
László Réka; Fekete Márk és Maceková Karin; Pastorek Tomáš és 
González Yebra Karina; Tóth Péter és Dorkóová Marlena; Opálka 
Attila és Szabó Klaudia.

Elhunytak
A 49 éves Molnár Zoltán, Kabátfalu; a 72 éves Juhász Lászlóné, 

Komárom; a 75 éves Viderman Gejza, Marcelháza; a 77 éves 
Kobzová Bedřiška, Komárom; a 79 éves Lajos Zoltán, Komárom; 
a 84 éves Gábor András, Hetény; a 64 éves Rácz Imre, Vágfüzes; a 
77 éves Květová Irena, Hetény; az 52 éves Chodelka Ondrej, Ko-
márom; a 67 éves Macek Vladimír, Marcelháza; az 59 éves Sárközi 
Gábor, Komárom; a 86 éves Szigeti Irén, Búcs; a 13 éves Sárközi 
Márió, Komárom; a 84 éves Molnár Mária szül. Marčík, Komárom; 
a 84 éves Csicsay Zsuzsanna, Komárom; a 79 éves Csengel János, 
Szentpéter; a 89 éves Blahovics Margaréta, Bátorkeszi; a 86 éves 
Lexová Helena, Komárom; az 58 éves Tóth Mária, Komárom; a 93 
éves Hazuchová Helena, Violín; a 84 éves Karová Anna, Komárom; 
a 82 éves Fehér László, Gúta; a 68 éves Várnai Péter, Komárom; a 
84 éves Marikovecová Irena, Marcelháza, az 53 éves Szabó Lász-
ló, Komárom; az 56 éves Šušanský Miroslav, Komárom; a 75 éves 
Bencsics László, Komárom; a 66 éves Buga Alexander, Komárom; 
a 60 éves Dluhoš Jozef, Komárom; a 83 éves Paulisová Helena, Ko-
márom; a 90 éves Blahovics Margit, Bátorkeszi; a 71 éves Ledecký 
Oskar, Gúta.    

MEGEMLÉKEZÉS
Soha el nem múló szeretettel emléke-

zünk július 14-én

MARKOVICS Bélára
halálának 15. évfordulóján.

Emlékét örökké őrző családja

MEGEMLÉKEZÉS
„A múltba visszanézve valami nagyon fáj,
valakit keresni, várni, aki nincs már.
Pedig voltak álmai, vágyai, ő is remélt,
de élete egy váratlan percben 
örökre véget ért.“

Fájó szívvel emlékezünk augusztusban halálának 10. év-
fordulóján szeretett halottunkra 

SZABÓ Zsuzsannára
szül. Szabópál Sajógömörben (Komárom)

Akik ismerték és szerették, szenteljenek emlékének egy 
néma pillanatot.

Gyászoló férje Anti, lánya Rénáta és a rokonság

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel és soha el nem múló szere-

tettel emlékezünk halálának első évforduló-
ján július 28-án a szeretett feleségre, édes-
anyára és nagymamára

MUHAR Lillára
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá velünk együtt 
ezen a szomorú évfordulón.

A gyászoló család

Az intézmény adott 
ugyanis otthont június 27 
és 30-a között a Nemzetközi 
Nyári Stressz Szabadegye-
temnek, melyet a kiemelkedő 
tudós és kutató, a komáromi 
gyökerekkel is rendelkező 
stresszelmélet atyja születé-
sének 110. évfordulója tiszte-
letére rendeztek meg.

Az angol nyelvű, akkredi-
tált négynapos képzést továb-
bi hazai és külföldi, magyar, 
szlovák, illetve osztrák társin-
tézményekkel együtt tartották 
meg. A legjelentősebb ven-
dégintézmény a Kaliforniai 
Orvostudományi egyetem 
volt. A tanfolyamon a stressz 
iránt érdeklődő szakembe-

rek, orvosok, orvostanhallga-
tók, gyógyszerészhallgatók, 
tanárok, pszichológusok és 
más érdeklődők vettek részt 
a világ számos országából, 
számuk meghaladta az ötve-
net. A nemzetközi nyári sza-
bad egyetem legjelentősebb 
előadói Selye János egykori 
tanítványai voltak: Szabó Sán-
dor, Somogyi Árpád és Ivette 
Tache professzorok. Több 
mint 30 előadás hangzott el, 
melyek a stresszelmélet alap-
jaival, a szervezetre gyakorolt 
hatásával, a legújabb kutatá-
si eredményekkel és kezelési 
technikákkal ismertette meg a 
hallgatóságot.  

Szabó Sándor professzor 

A komáromi GAUDI-
UM vegyes kar és hang-
szeres kamaraegyüttes 
nagysikerű nemzetközi kó-
rustalálkozóval ünnepelte 
fennállásának 15. évfordu-
lóját. A hangversenyt G. F. 
Händel Canticorum iubilo c. 
művével indították az egyesí-
tett karok.

Ezt követően a vendége-
ket – Szíjjártóné Nagy Ilonát, 
Ladislav Marenčák mérnököt, 
Nyitra megye alelnökét és fe-
leségét, Stubendek Lászlót, 
Komárom polgármesterét –, 
a szereplőket és a Kultúrpa-
lota dísztermét megtöltő ked-
ves közönséget a GAUDIUM 
fenntartója, a Komáromi Vá-

rosi Művelődési Központ igaz-
gatónője, Varga Anna üdvö-
zölte, majd felkérte Stubendek 
Lászlót, mondja el ünnepi 
köszöntőjét. Ezután újfent 
együtt énekeltek a kórusok. Az 
összkar után (hangfelvételről) 
Eugen Suchoň Kodály Zol-
tánt magyar nyelven méltató 
szavai hangzottak el: „Kodály 
Zoltánban nemcsak a magyar 
kultúra veszítette el nagy kriti-
kusát, tudósát, alkotóművész-
ét és tanítómesterét, hanem a 
világ vesztette el azt az embert, 
aki világviszonylatban vitte a 
zenét új utakra.”

Ezt követően a kórusok 
a következő sorrendben mu-
tatták be műsorukat: a helyi 

Vmk Kantantína női kamara-
kórusa – Katarína Čupková, 
a Pápai Éneklő Szülők Kara – 
Dr. Szatmáry F. Péterné Rédei 
Margitta, a Morvaországból, 
Zábřehből érkezett Slavice női 
kar – Jaroslava Štěpánková ve-
zényletével. Az utóbbi énekkar 
J. Ježek műveiből válogatott, 
korabeli öltözetben énekelt, 
nagy tetszést aratva. 

A hangversenyt az egye-
sített karok B. Smetana Az 
eladott menyasszony c. operá-
jának Proč bychom se netešili, 
Kodály Zoltán Háry János c. 
daljátékának Toborzó c. kó-
rusdalával és a mester Esti dal 
c. kórusával zárták.

Rendezvényünk nem való-

sulhatott volna meg támogatók 
– elsősorban a SZK Kormány-
hivatala és Komárom városa 
– nélkül. Tisztelettel köszön-
jük a Regionális Népművelé-
si Központnak – Mgr. Viera 
Vlčková igazgatónővel az élen 
–, Stubendek László polgár-
mesternek, az önkormányzat 
Iskola- Kulturális és Ifjúság-
ügyi bizottságának – élen Mgr. 
Szénássy Tímeával –, a helyi 
Vmk-nak – Varga Anna igaz-
gatónővel az élen –, valamint 
állandó szponzorainknak a 
hathatós támogatást.

Stirber Lajos, 
a GAUDIUM karnagya

(rövidített változat)
Fotó: Krüger Viktor

Míg megszólal a nagy Harmónia

Jelentős nemzetközi rendezvény 
házigazdája volt a Selye János Egyetem

eképpen nyilatkozott a tudós 
kutatóról:

– Selye János a montreali 
intézetben mindig büszke volt 
magyarságára, szívesen beszélt 
komáromi éveiről. Örülünk 
annak, hogy a környező orszá-
gok után a jubileumi ötödik 
Nemzetközi Stressz Nyári Sza-
badegyetemet a róla elnevezett 
egyetemen szerveztük meg; a 
jövő évi kurzus Japánban lesz. 
Juhász György rektor kiemel-
te: az egyetem fontosnak tartja 
a névadó emlékének ápolását, 
munkássága népszerűsítését, 
ezért is nyitották meg a Selye 
János életét és munkásságát 
bemutató állandó kiállításu-
kat. A helyi szervező bizottság 

elnöke, MUDr. Filakovsky Já-
nos neurológus szakorvos po-
zitívan értékelte a Komáromi 
Stressz Nyári Szabadegyetem 
elismerésre méltó színvonalát, 
s megköszönte a város és min-
den helyi szervező segítségét. 
Selye János mindig nagy szere-
pet tulajdonított a fiatal kuta-
tók nevelésének, ezért fontos, 
hogy a nemzetközi résztvevők 
mellett a Selye Egyetem két 
hallgatója, Nagy Beatrix és 
Sánta Kamilla is beszámoltak a 
hallgatók körében végzett fel-
mérések eredményéről, a fiatal 
egyetemisták stressz kezelési 
szokásairól. 

Dr. Bende István

Fontosnak tartjuk felhívni az emberek figyelmét a 
Duna jelentőségére, ezért a Híd párt komáromi szerveze-
tével, valamint ifjúsági klubjával, a Iuvennel, már 5. alka-
lommal rendeztük meg a Duna Napot, hogy kicsit köze-
lebb hozzuk az embereket e csodás folyóhoz.

Örülök, hogy sokan eljöttek és jól érezték magukat! A 
mintegy 120 férőhelyes hajó, melyet az SVP biztosított, meg-
telt fedélzetén nyolcszor indult útjának. Ez idő alatt a parton 
a gyerkőcök is lefoglalták magukat a kézműves és kreatív 
foglalkozásokkal, elektromos autókkal, arcfesstéssel, vala-
mint az ugrállóvárakban. Köszönjük mindenkinek a rész-
vételt és a támogatást. Remélem, hogy jövőre is hasonlóan 
sikeres családi napot szervezhetünk.

Bastrnák Tibor, parlamenti képviselő
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Ručná autouMyváREň za trhoviskom

KÉZI autóMosó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

sme tu pre vás každý deň, 7 dní týždni 
Po-so 7.00-18.00, ne 8.00-16.00

0903 887 980

Egyet 
fizet, 
kettőt 
kap!

Rendeljen  
reklámot lapunk 

hasábjain!

tárcsázza a      
035 77 13 488-as 
telefonszámot!

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

l Eladó Babetta. Tel.: 0908/587 
739.
l Alig használt női és férfi 
ruházat XXL-es méretben öm-
lesztve eladó idősebbek számá-
ra. Tel.: 0915/105 658.
l Hegesztőkészülék, Pioneer 
satu, menetvágó, új fürdő-
kád, haszákok, zöld ládák és 
egyéb szerszámok eladók. Tel.: 
0915/105 658.
l Eredeti állapotú 2-szobás 
lakást vennék, készpénzben fi-
zetek. Tel.: 0948/622 051.
l REKOM-Lakások teljeskörű 
felújítása. Tel.: 0948/622 051, 
0905/450 570.
l Nyugdíjas tanítónő korre-
petálást vállal szlovák és magyar 
nyelvből. Tel.: 035/7702 069. 

l Villanyszerelő. Tel.: 
0908/415 657.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450 
570, 0948/622 051.
l Üzlethelység kiadó a ko-
máromi vásárcsarnokban 10 
m2, földszint 48-as helyiség. Ár 
megegyezés szerint. Tel.: 0911/ 
911 713.
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.

Történelmi séták Komáromban és környékén…
A Csemadok Komáromi Területi Választmánya 

szeretettel meghívja Önöket

Séta a komáromi temetőkben
helytörténeti barangolásra 

Mácza Mihály történész vezetésével
Helyszín és időpont: komáromi református temető bejárata,  

2017. július 11. (kedd), 9.00 óra
Jelentkezés : csemadoktv.komarom@gmail.com, 

0918 670811
A részvétel ingyenes www.tvkomarno.sk, www.youtube.com/mstvkn, www.facebook.com

Minden tevékenységnek vannak szabályai, ezért né-
hány gyakorlati tanáccsal szolgálunk, hogy mi nem tartozik 
a csatornarendszerbe. Minden házhoz, lakáshoz tartozik 
csatornahálózat. A szennyvízcsatorna gondos tisztítása, za-
vartalan működése minden tulajdonosnak magától értető-
dő  dolognak, alap kötelezettségének kellene lenni.

Ne húzzuk le, dobjuk ki!
A háztartási szennyvízcsatlakozókon keresztül az ingat-

lan tulajdonosa csak a konyhai mosogatókból, a WC és a 
fürdőszobákból származó szennyvizet engedheti a csator-
nahálózatba. A konyhai hulladék nem szennyvíz, és ha a 
fogyasztó ilyen hulladékot tüntet el a csatornarendszerbe, 
az több veszély forrása is lehet. A lerakódott ételmaradék, 
konyhai hulladék eldugaszolja a csatornát, és  így kellemet-
len szagú, robbanó gázok is keletkezhetnek.

A csatornarendszer 
nem egyenlő a szemetes kosárral!

A csatornarendszerbe nem szabad olyan szennyvizet 
engedni, amely tartalmazhat:
l	kémiai anyagokat – oldószert, műtrágyát
l	szilárd hulladékot, vízben keményedő anyagokat, 
 mint pl. építkezési  hulladék, gipsz, ragasztók, 
 habok, festékek
l	állati zsiradékokat, növényi olajakat
l	műanyagot, gumit, fa tárgyakat, drótot és bádogot
l	textilanyagokat 
l	kerti hulladékot, lekaszált füvet, leveleket
l	papírt, üveget
l	konyhai hulladékot 

l csontokat, gyümölcs és zöldség maradékot
l	intim betétet, pelenkát, gumi óvszert
l	cigaretta csikkeket
l	tablettákat, fecskendőt

Gátoljuk meg a csatornadíj emelését!
Sok ember nem tudatosítja, hogy felelőtlen magatar-

tásuknak köszönhetően rengeteg olyan tárgy kerül a csa-
tornahálózatba, amely nem oda tartozik. Ezek a legtöbb 
esetben dugulást okoznak a csatornahálózatban, mely sú-
lyosabb esetben akár csőtöréssel is járhat. Megszüntetésük 
jelentős anyagi kiadással járhat, amely a csatornadíj eme-
léséhez vezethet. Az utóbbi időben a lefolyókba dobált 
nedves törlő kendők jelentik a legnagyob gondot, ugyanis 
ezek a vízben nem oldódnak fel és a szennyvízszivattyú-
ra tekeredve gátolják annak működést, sőt sok esetben a 
szivatyú meghibásodását is okozák.

A csatornahálózat mindannyiunkat szolgál, legyünk fe-
lelősségtudatosak és közösen védjük környezetünket.

Használja ki Ön is 
az elektronikus számlázás előnyeit

A komáromi KOMVaK Rt. felhívja a fo-
gyasztók figyelmét: lehetőség nyílt arra, 
hogy a vízdíj számlát elektronikus formá-
ban kaphatják meg.

A szolgáltatás díjmentes minden fo-
gyasztó részére, akik ezidáig postai úton 

kapták kézhez a vízdíj számlát.

Az elektronikus számlázással a fogyasztó az általa 
megadott e-mail címre kapja meg a számlát pdf for-
mátumban.

Az elektronikus számlázás előnye:

l	a számla gyorsan és időben jut el a fogyasztóhoz

l	a számla nem veszik el útközben

l	több idő jut a feldolgozására

l	környezetvédelmi szempontok

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük tölt-
sék ki a beleegyezésükhöz szükséges adatlapot, me-
lyet postai úton is elküldhetnek a címünkre: KOMVaK a. 
s., E. B. Lukáč utca 25, 945 01 Komárno, vagy  emailben 
a soz@komvak.sk címre. Az adatlap a www. komvak.sk 
honlapról tölthető le. A belegyezési adatlap kézbesíté-
se után vállalatunk a következő vízdíj számlát már nem 
postai úton, hanem elektronikus formában jutattja el 
az Ön által megadott e-mail címre.

Részletes tájékoztatás személyesen az E. B. Lukáč 
utca 25. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban, vagy 
a 035/77 222 77 és 0905 231 684 telefonszámokon és 
e-mailban a soz@komvak.sk címen

Felelőségtudatosan a szennyvízzel, 
avagy mi nem tartozik a csatornahálozatba

A szennyvíztisztító üzembe érkezett hulladék egy része


