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Alapítva 1849-ben

Nekünk a magunk kis köreiben kell cselekednünk!
Március 15-én az 184849-es magyar forradalomra
és szabadságharcra emlékeztek a komáromi polgárok.
Az egész nap kitartóan zuhogó eső sem tántorította el
a városunkbeli óvodásokat
attól, hogy délelőtt kijöjjenek
Klapka György szobrához és
együtt emlékezzenek. Saját
kezűleg készített huszárcsákóban, zászlót lengetve énekelték el a Klapka indulót és
nézték, ahogy a városháza
tornyából kilép a huszárkatona.
Délután a két hagyományos helyszínen gyűltek össze
az emlékezők. A Jókai szobornál a búcsi Csemadok kórusa énekelt, Bangha Roland, a
Selye János Gimnázium diákja
pedig Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger című versét adta
elő. Ezután Petheő Attila, a
Csemadok Komáromi Területi Választmányának elnöke
köszöntötte a résztvevőket,
majd Popély Gyula történész
professzor ünnepi szónoklata
következett, aki beszédében
többek közt hangsúlyozta:
korparancs, hogy szót értsünk
egymással, összefogjunk, mert

megfontolt
nemzetépítésre
van szükség.
A tömeg a múzeum kerti
ünnepség után a Klapka térre
vonult, ahol a Szózat hangzott
el a Concordia vegyes kar tolmácsolásában, majd Balla Dávid végzős gimnáziumi diák
szavalta Petőfi Sándor: Világosságot! című versét.
Ezt
követően
Farkas
Adrianna tanárnő köszöntötte a jelenlévőket, köztük az
ünnepség szónokát, Oláh Kálmán délkomáromi pedagó-

gust. A felvidéki származású,
Pitvaroson élő tanár beszédében 1848/49 tanulságaként
említette, hogy csupán akkor
állhatunk Klapka tábornok
szobránál igazán méltón, ha a
mi magunk kis hőstetteit elkövetjük. Zárszavában Wass
Albert gondolatait idézte fel:
„Maradnak az igazak és a jók,
a tiszták és békességesek, erdők,
hegyek, tanok és emberek. Jól
gondolja meg, ki mit cselekszik!
Likasztják már fönn az égben
a rostát, s a csillagok tengelyét

olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás
megint, és miként hirdeti a Biblia: megméretik az embernek
fia, s ki mint vetett, azonképpen
arat, mert elfut a víz, és csak a
kő marad, de a kő marad“.
Az ünnepi szónoklat után
a két Komárom városvezetői,
az egyes pártok, a kulturális és
civil szervezetek és az oktatási
intézmények képviselői elhelyezték koszorúikat Klapka
György tábornok szobránál.
Batta György

Megújult a komáromi kórház röntgen részlege

Közel 150 ezer eurós
beruházással újították fel a
komáromi kórház rádiódiagnosztikai részlegét, mel�lyel nem csak pontosabb, de
gyorsabb is lesz a kivizsgálás.
A fejlesztés jelentős részét az új gép vásárlása jelenti,
amely 117 ezer euróba került,
ezen felül 30 ezer eurót meghaladó összegben végeztek

átépítési munkát. Az új diagnosztikai rendszer teljesen
digitális, nagyobb felbontású
felvételeket készít.
– Az új digitális röntgennek
köszönhetően csökken a beteg
besugárzása, gyorsabb a vizsgálat, mivel a képfeldolgozás
is gyorsabb – mondta Hollósy
Tamás főorvos. – A képeket
archiváljuk, bármikor hozzá-

férhetőek, a különböző időben
készült felvételek könnyen ös�szehasonlíthatóak és a kórház
többi részlegéről is elérhetőek.
Sőt, mivel részei vagyunk egy
kommunikációs rendszernek,
az ország további egészségügyi
intézményeivel is tudunk konzultálni a felvételekről.
Az osztályon naponta
90-100, havi szinten mint-

egy 2500 beteget vizsgálnak
ki, ami a hatékonyabb rendszernek köszönhetően tovább
emelkedhet.
– A kórház új vezetésével
szoros az együttműködésünk
és örömmel fogadjuk az állandó fejlesztést, amire a mostani
150 ezres befektetés is jó példa.
A megyei döntés alapján a következő 22 évben is a mostani
csoport biztosítja a kórház működését Komáromban. Jelentős fejlesztési terveik vannak,
ami a kórházunkat újra a régi
rangjára emelheti és bizonyos
szakterületeken újra központtá
válhat Komárom – mondta el
Stubendek László polgármester, megyei képviselő.
A kórházban folyamatban
van a belgyógyászat átépítése,
de átfogó tervek vannak a sürgősségi fogadó részleg felújítására, továbbá az onkológia
kezelés jelentős fejlesztésére.
vh
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Komáromban is kiköt a Lajta Múzeumhajó
A Magyar Honvédség ebben az évben ünnepli megalakulásának 170. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Lajta
Múzeumhajó és a hozzá tartozó Millennium vontatóhajó
2018. március 29 és május 21 között a Győr és Mohács közötti Duna szakaszon közlekedik. Közben 11 kikötőben áll
meg, ahol a Lajta megtekintésére és a kísérő hajón elhelyezett
kiállítás látogatására van lehetőség. A berendezett Lajta Múzeumhajó és a Magyar Honvédség 170 évét átfogó kiállítás
megtekintése ingyenes.
Komáromban, a Monostori Erőd Dunai kapujánál a
hajó május 8.-10. között tartózkodik. Ezalatt az idő alatt
lesz lehetőség az említett kiállítások megtekintésére, amire tisztelettel várjuk az észak-komáromi látogatókat, iskolákat. is.

Testületi krónika

A Komáromi Városi
Képviselőtestület múlt heti
tanácskozásán a városatyák
döntöttek több, a KomVaK
részvénytársaság által benyújtott javaslatról is. Elfogadták, a vállalat teljes körű
átvilágítását, amihez további
jogi elemzést kértek. A 28
ezer euró értékű vizsgálat,
melynek egyik felét a város, a
másikat pedig a részvénytársaság fedezi, lehetőséget biztosít a korábbi ügyek feltárására és a hatékony működési
lehetőségek felvázolására.
Jóváhagyták a KOMVaK
új üzemeltetési szerződését is
a várossal, amely jövő év elejétől lép érvénybe, felváltva
a korábbi bérleti szerződést.
Ennek értelmében nem csak
előnyösebb gazdasági feltételek lehetnek, de a korábbi
bérleti összeg, 485 ezer euró a
vállalatnál marad, hogy a vizes
vagyon felújítására költse, ezzel biztosítva jobb körülményeket.
Pontosították a hitelszerződést a Szlovák Takarékpénztárral, amivel a KOMVaK
korábbi előnytelen hiteleit
finanszírozhatják újra, ezzel
több százezer eurót spórolva.
A képviselők szavaztak arról is, hogy elektronikus aukción hirdetik meg eladásra az

Aranyhordó/Lehár épületét,
így egy befektető bevonásával
kaphat új arculatot és töltetet a
város egyik meghatározó épülete.
A városatyák megszavazták, hogy megemelik az iskolai
konyhákban dolgozók bérét,
amelyre az idén 30 ezer eurót
plusz forrást fordítanak.
Pénzügyi támogatást ítéltek
meg a római katolikus egyház
számára, amely a Lurdi Szűz
Mária parkot szeretné rendbe
tenni a kórház területén. Az
Eötvös Utcai Alapiskola, illetve
a Jókai Mór Alapiskola szülői
szövetségeinek kérésére az önkormányzat támogatást nyújt
az intézmények udvarának
rendbe tételére. Támogatásban
részesül a Bastion Comorra
nonprofit szervezet is, amely a
II-es bástyában szeretné megtisztítani a környezetet.
A református egyház kérvényének is eleget tettek a
képviselők, amely Antal Gábor
püspök nyughelyét kívánja felújítani, és döntés született arról
is, hogy támogatják a Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság kérelmét, amely a modern
orvostudomány megteremtőjének, az „anyák megmentőjének“, Semmelweis Ignácnak
kíván szobrot állítani.
b

„Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem
hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”
Mk 10:45
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Tudja, melyik cég Komárom város együttműködő partnere
a szelektált kommunális hulladékgazdálkodásban?
Kik vagyunk?
Az ELEKOS Egyesület 2007-ben jött létre és a termelői
felelősségvállalásról szóló 79/2015 számú, a hulladékgazdálkodást szabályozó törvénnyel összhangban végzi a tevékenységét. Az ELEKOS Egyesület a kommunális hulladék egyes
tételeinek osztályozási szabályrendszerében képviseli a tagokat – a rendszerben szereplő gyártókat - egyszerű, hatékony és
transzparens, valamint gazdaságossági szempontból is kifizetődő megoldásokkal. Célunk, hogy a hulladékgazdálkodásra
vonatkozó törvénykezésből fakadó kötelességeinknek eleget
tegyünk, különös tekintettel az alapvető célkitűzésünkre: azt
szeretnénk, ha az ekológiai alapelvek mentén, az osztályozott
hulladékra vonatkozó előírások szerint, Komáromban szelektálva gyűjtenénk a kommunális hulladékot – külön a papírt, az
üveget, a műanyagot és a fémeket.

A szelektált hulladékgyűjtés gazdasági előnyei:
l egyes termékcsoportok az osztályozott gyűjtés által olcsóbban állíthatók elő
l kisebb az ún. input anyagokra vonatkozó energiafelhasználás mértéke
l a gyártási folyamat, és végeredményben a termék olcsóbb
l a termék likvidálására és ártamatlanná tételére vonatkozó
kisebb beruházás és kevésbé igényes infrastruktúra
l alacsonyabb raktározási/tárolási költség, vagy a tárolótér
teljes felszámolásának lehetősége
A szelektált hulladékgyűjtés szociális előnyei:
l az osztályozott hulladék feldolgozási rendszere új munkahelyeket hozhat létre a térségben
l a hulladékosztályozás biztosításával folyamatosan javul az
életkörnyezet minősége minden elemében (víz, föld, levegő,
élőviág)
l minőségibb életet és tisztább környezetet biztosíthatunk a
Mit biztosít az ELEKOS az Ön településén?
jövő generációinak
A társadalmi felelősségvállalási szervezet szerződéses
l a hulladek osztályozásával erösítjük a lakosság
együttműködés keretében működteti és finanszírozza a hulenviromentális érzékenységét
ladék közösségi tárolásának feltételeit a hulladékgazdálkodást
Miért fontos a felvilágosítás, a propagációs
szabályozó törvény 27§ alapján. Az osztályozott tételek gyűjés edukációs tevékenység a szelektált
tését biztosítja, a kommunális hulladékot begyűjti, elemzi és
hulladékgyüjtés terén Komáromban, s miként
értékeli (tanúsítvánnyal rendelkező partnerek közreműködésével). Komárom városában az alábbi tételek begyűjtését szeretné ezeket a célokat az ELEKOS biztosítani?
végzi a társadalmi felelősségvállalási szervezet: papír; fémek,
Az ELEKOS társadalmi felelősségvállalási szervezet 2018illetve fémalapú csomagolóanyagok; műanyagok; üveg; vegyes tól – a parnereivel szorosan együttműködve – rendszeresen
összetételü anyagok.
tájékoztat a szelektált hulladékgazdálkodás előnyeiről. Ennek a

anyagok gyártói, a gépkocsigyártók és a gumiabroncsgyártók
minősülnek. A fenntartott termék fogalmát a 79/2015 sz. törvény szabályozza, mely külön nyilatkozik a kiterjesztett felelősségvállalás fogalmáról is. A kiterjesztett felelősségvállalásról
szóló törvényi szabályozás azoknak az előírásoknak az ös�szessége, melyek a kijelölt termékek gyártóira kötelezettséget
rónak a termék egész élettartamában. A cél az, hogy a hulladék
szakszerű feldolgozásra kerüljön és erősödjön az újrahasznosítás eszméje.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kijelölt termékek
gyártói, vagy forgalmazói kötelesek meghatározni a termék
környezeti hatásait és biztosítani a termék ártalmatlanításának
körülményeit. Jelenleg a gyártó, vagy a forgalmazó illetéket
fizet a termelői felelősségvállalási szervezetnek, amely a szerződéses partnerek (ez esetben Komárom) részére biztosítja az
osztályozott hulladék szakszerű begyűjtését a településen.

Mi a termelői felelősségvállalási szervezet?
A termelői felelősségvállalási szervezet szlovákiai székhellyel bíró jogi személy. E szervezet kizárólagos tulajdonosai
és üzemeltetői a reciklációra kijelölt termékek gyártói. A termelői felelősségvállalást célzó szervezetek – a hatályos meghatalmazással összhangban – együttműködési keretszerződés
alapján biztosítják a kijelölt szolgáltatásokat. 2016. július 1-től
a kommunális hulladék szelektált gyüjtésének költségei nem
tartoznak bele a kommunális- és az apró építkezési hulladék
elhordásáért fizetendő lakossági illetékbe. Ezeket a költségeket
vállalja át a termelői felelösségvállalást célzó szervezeten át a
kijelölt gyártó – teszi ezt a kiterjesztett termelöi felelősségvállalásra vonatkozó szabályozás értelmében. Az előző időszakMit jelent az osztályozott hulladékgyűjtés
ban minden ezzel járó költséget a települések vállaltak fel. A jeés miért fontos az osztályozás?
lenleg hatályos törvény értelmében ezentúl a papír, a műanyag,
A hulladék osztályozása az egyes hulladéktípusok elkülöa fémalapú csomagolóanyag és az üveg szelektált tárolását és
nítését jelenti, jelleg és kategória, vagy más feltételek alapján.
feldolgozását a település helyett (ez esetben Komárom városa
Az elkülönítést követően azonos jelleggel bíró és azonos felhelyett), a felelősségvállalás jegyében, a gyártó fedezi. Itt az
dolgozást igénylő hulladéktípusok alakulnak ki.
alábbi alapelv van érvényben:
Nem szól érv az mellett, hogy miért ne gyűjtsük a hulladéA környezetszennyezésért
kot szelektálva. Ha szelektáltan végezzük el a hulladékgazdálfelelős szereplő fizet!
kodással járó feladatokat, nemcsak a környezetünk védelme
Komárom városa ennek értelmében jelenleg kizárólag az érdekében – és lényegében a társadalmunk érdekében – teosztályozatlan, kommunális vegyeshulladék és a biológiai hul- szünk lépéseket, hanem számos egyéb előnyben is részesítjük
ladék elszállítását biztosítja. A kommunális hulladék szelektált térségünket (enviromentális és gazdasági mutatókra ható tétételeiről a gyártók, vagy a forgalmazók gondoskodnak. A ter- nyezők). A legfontosabb érvek, amelyek az osztályozott hullamelői felelősségvállalási szervezet biztosítja a szelektált hul- dék mellett szólnak:
ladék feldolgozásával járó költségeket. A termelői felelősség- A szelektált hulladékgyűjtés enviromentális előnyei:
vállalási szervezetek az érintett cégek anyagi hozzájárulásával l az osztályozással a termékeket újra vissza lehet illeszteni a
garantálja a szelektált kommunális hulladék szakszerű feldol- gyártási folyamatba, így kevesebb elsődleges hulladék keletkegozását (a partnerekkel szorosan együttműködve).
zik
l a nyersanyag feldolgozásánál kevesebb környezetkárosító
Ki minősül partnercégnek a hulladék
anyag keletkezik, mint akkor, ha egyszerűen csak kidobnánk a
feldogolgozásának költségeiben
terméket
és mit jelent a kiterjesztett felelősség?
l kevesebb szemétlerakatra és hulladékégetőre van szükség
A kijelölt termékek gyártóinak az elektromos berendezé(egyértelmű a környezetkímélő hatás)
sek gyártói, az elemek és tápegységek gyártói, a csomagolól kisebb energiafelhasználás

Az Aranycsapat emlékére fociznak
Bár a legendás, világverő labdarúgók mind meghaltak
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célnak, egy bizonyos mértékben, a törvényi előírások értelmében is eleget kell tennie.
Az információs tevékenység főbb pontjai Komáromban:
l az osztályozott hulladék begyűjtésének módjával kapcsolatos tájékoztató tevékenység (papír, műanyag, üveg, fém)
l tájékoztató tevékenység a hatékonyságot növelő intézkedésekről és a kommunális hulladék feldolgozásából származó
előnyökről
l a lakossági környezettudatosság megerősítése – különös
odafigyeléssel a legkisebbekre, az alapiskolásokra és az óvodásokra
l hasznos és fontos információk biztosítása arról, hogy Komárom városában a szelektív hulladékgyűjtésnek kiépített
rendszere van
l rendszeres felvilágosítás különféle formában (lokális televízió, lokális nyomtatott sajtó, internetes portál és helyi rádió)
A felvilágosítás és a propagációs tevékenység Komárom városával szoros együttműködésben valósul meg.
Az ELEKOS kiemelt partnerei Komáromban:

A Kárpát-medence egyik legjobb novellaírója a magyar gimnázium diákja
Győr városa március
első hetében 26. alkalommal
adott otthont a Móra Ferenc
Novellaelemző és Novellaíró
Verseny
Kárpát-medencei
döntőjének. Az első fordulóra még múlt év decemberében került sor, az íróról elnevezett szakgimnáziumban.
Száznál több diák mérettette meg magát a magyarországi
megyékből, a fővárosból, valamint a határon túli középiskolákból. Tóth Krisztina, kortárs
írónő egyik elbeszélését kellett
a versenyzőknek elemezniük,
értelmezniük, aktivizálva irodalomelméleti és stilisztikai ismereteiket. A legjobb elemzést

író fiatalok közül a 20 legjobb
jutott be a Kárpát-medencei
döntőbe, köztük Bánki Bence,
érettségi előtt álló diákunk.
Többek közt budapesti, szombathelyi, győri, kolozsvári, bukaresti „ellenfelekkel” kellett
megküzdenie.
Az idei év döntőjének
díszvendége, és egyben a zsűri elnöke Tóth Krisztina írónő
volt, aki a novellák írása közbeni időt kitöltve rendhagyó
irodalomórát tartott az érdeklődő tanároknak, kísérőknek.
Bánki Bence harmadszor
vett részt ezen a versenyen.
Másodszor jutott be a Kárpátmedencei fordulóba. Tavalyi,

sikert arató, groteszk novellája
a 3. helyet hozta számára. Idén
ismételten sikerült a döntőbe
jutás, a sikert hozó hármas
szám megint szerencsét hozott, a Kárpát-medence harmadik legjobb novellaírója lett
a szakközépiskolások, ill. gimnazisták közt. A Sárga villamos
tehát jött, és a bronzérem mellett négy különdíjat is vitt!
A novella szimbólumai
árnyalt társadalomkritikát tartalmaznak, nagy sikert aratva
a közönség körében is. Az első
különdíjat Bence a közönség,
ill. a versenytársaktól kapta, hiszen a fiatalok egymás
munkáit is meghallgathatták,

és szavazhattak a nekik leginkább tetsző írásra. A többi
különdíj egy-egy zsűritag felajánlása, oklevéllel, könyvvel,
tárgyi ajándékkal.
A Selye János Gimnázium diákja a közgazdaságtan,
diplomácia területén szeretne
a későbbiekben dolgozni, tapasztalatokat szerezni, ebben
az irányban szándékozik folytatni tanulmányait is az érettségit követően.
Bence! Sok sikert az érettségihez, a továbbtanuláshoz,
később pedig a hivatásodhoz!
Dr. Farkas Adrianna
felkészítő tanár
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Kosárlabda – A rájátszásban Privigye lesz az ellenfél

A 36. fordulóval befejeződött a kosárlabda extraliga
bajnokságának alapszakasza,
amely a folytatással kapcsolatosan alaposan fejtetőre állított néhány korábbi elképzelést. Az Inter play off-ban
való indulása az első helyről
nem volt veszélyben még vereség esetén sem.
Pedig ez is megtörtént, Léván vereséget szenvedett 82:65
arányban. Léva csapata, amelyről sokáig azt hihettük, hogy a
mi csapatunk ellenfele lesz a
folytatásban, előre lépett a táblázatban a második helyre. Ebben nagy szerepet játszottak
a komáromi kosarasok, akik
idegenben tudtak győzni az
addig második helyen tanyázó
Kassa ellenében, hosszabbítás
után 86: 85 arányban. A keletszlovákiai csapat lecsúszott a
táblázatban a negyedik helyre.
A harmadik helyre Privigye együttese kapaszkodott
fel, amelyik az utolsó fordulóban odahaza 78:65-re legyőzte
a második számú fővárosi csapat Karlovka gárdáját. Szvit sikeresen vette az akadályt Iglón
(89:94), és megtartotta ötödik
helyét, ugyanolyan pontszámmal, mint Komárom, csak az
egymás elleni mérkőzéseken
jobb aránnyal. A mi csapatunk
sorozatban győzött az utóbbi
hét fordulóban, de még így
sem tudott előbbre lépni a hatodik helyről. A rájátszás kulcsa szerint (1-8, 2-7, 3-6, 4-5)
a következő módon alakult a
csapatok párosítója a továbbju-

Egészség és szociális ellátás Komárom történelmében

A Komáromi Fióklevéltár szeretettel vár minden érdeklődőt az „Egészség és szociális ellátás Komárom történelmében“ című kiállítására, amely a levéltár Várút 2 szám alatti
épületében tekinthető meg. Az előre bejelentkezett csoportok
részére szlovák illetve magyar nyelvű előadást biztosítunk.

A komáromi hajógyár
egykori dolgozóinak segítségét kérik

tást jelentő összecsapásokban:
Inter–Nyitranováky, Léva–Károlyfalu, Privigye–Komárom,
Kassa–Szvit. Ezek a párharcok
négy győzelemig mennek, és a
jobb helyezést elért csapatok
otthonában kezdődnek. A 9.
és 10. helyezett Zsolna és Igló
számára véget ért az idei bajnoki évad.
Csapatunk Kassán sorozatban hetedik mérkőzését
nyerte meg.
A kelet-szlovákiai csapat
már nagyon hosszú ideje tartotta második helyét a táblázatban. Most is jobban kezdett,
igaz komolyabb előnyre nem
tudott szert tenni, az első negyed után öt pont volt az előnye (21:16), de a félidőre ez
két pontra apadt (37:35). A
harmadik játékrész is kiegyensúlyozott volt, a végén egy kis
komáromi előnnyel (48:52).
Az utolsó negyed első öt
perce nem sok jóval kecsegtetett csapatunk számára, ugyanis a házigazda sorozatban ki-

lenc pontot ért el (57:52), míg
a mieink négy percen át egyszer sem találtak be az ellenfél kosarába. Elúszni látszott
a mérkőzés, de még nem volt
vége, és fordult a kocka. Az
utolsó percben már a komáromi kosarasok vezettek, de a
hazai gárda még egyenlíteni
tudott /73:73/. A hosszabbításban fej-fej mellett haladt a két

csapat, de a két bajnoki pontot
a komáromi kosarasok kapták
szoros, 86:85-ös győzelmük
után. El lehet képzelni, hogy
ez a vereség milyen fájdalmasan érintette a favorizált kassai
csapatot!

Keresztényi Gábor
Foto: Karol Scholtz

Április 10-ig lehet nevezni
a két Komárom közti futóversenyre
A 44. évfolyamába lépő
Komárom-Komárno Nemzetközi Utcai Futóverseny
időpontja 2018. április 22.,
vasárnap, rajt 12 órakor a
dél-komáromi városi sportcsarnok előtt.
A szervezők ezúton is
kérik az érdeklődőket, hogy
legkésőbb április 10-ig elektronikusan jelentkezzenek be
a versenybe és fizessék ki a
rajtdíjat, így segítve elő, hogy
minél zökkenő mentesebb

Tanácsadást nyújtok

a Komáromi járásban lévő mezőgazdasági
földterületek használata, bérlése és eladása ügyében
Ön nem tudja, hol vannak földjei, ki használja őket és milyen az
értékük? Bérleti szerződést kíván kötni a 504/2003 számú törvény
Ing. Tibor DOROTOVIČ, MPH
12§-a alapján, de nem tudja, hogyan tegye? A föld használatával és
eladásával kapcsolatos tanácsadás, kérvényezés és szerződéskötés ügyében keresse
fel Tibor Dorotovič Nádor utca 4. alatti irodáját.

Időpont egyeztetése a 0918 454 454-es számú telefonon

legyen a rajtszámuk átvétele. A rajtcsomag a versenyt
megelező napon, azaz április
21-én, szombaton 12 és 16 óra
között, valamint a rajt napján
8 és 10 óra között vehető át a
dél-komáromi városi sportcsarnokban.
Helyszíni nevezésre csak a
versenyt megelőző napon van
lehetőség 12 és 16 óra között
a dél-komáromi városi sportcsarnokban. Ebben az esetben
a nevezési díj csak készpénzben fizethető. Személyes nevezéskor a szervezőknek nem áll
módjukban egyedi versenypólót biztosítani.
Az idei versenyen első alkalommal rajthoz állhatnak az
ovisok és az alapiskolások is, a
számukra 10 órakor kezdődő
„Mini KK” futáson.
A részletes versenykiírás
elérhető: www.kefekomarom.
hu. Jelentkezés: https://
darktiming.hu/kefe.

Hogyan utazzunk autóbusszal Komáromból Őrsújfaluba és vissza?
Mivel a Komáromból Őrsújfaluba,
majd onnan vissza közlekedő helyi autóbusz járatokat a közönség szombatonként csak ritkán használta, ezért az önkormányzat a városi hivatal javaslatára
megszüntette ezeket a vonalakat, hiszen
üzemeltetésük nem volt kifizetődő. Az első

választási körzet képviselőjének felvetésére azonban a szakemberek felmérték, hogyan segítsenek azokon, akik szombaton
mégis busszal szeretnének közlekedni az
említett vonalon. Az üzemeltető érsekújvári ARRIVA Részvénytársaság komáromi
munkatársai: Lydia Rakovská és Alfréd

Jelmagyarázat: x – munkanapokon közlekedik S – szombaton közlekedik

Justyák rövid időn belül elkészítették, és
Őrsújfaluban kifüggesztették azt a menetrend kivonatot,amely arról tájékoztatja
a helyieket, hogy a községükön áthaladó
buszokra mely időpontokban szállhatnak
fel. A menetrendet az alábbiakban lapunk
hasábjain is közzé tesszük.

N – vasárnap közlekedik C– iskolai szünet idején nem közlekedik

Tisztelt „Hajógyárosok“!
Az idén emlékezünk meg
arról, hogy a komáromi hajógyárban 120 évvel ezelőtt
kezdődtek meg a javítási, és
fokozatosan a gyártási munkálatok. A hajógyár 120 éves
története alatt viharos fejlődésen ment át – a félénk
kezdetektől a nagy sikerekig,
egészen a mai eltompulásig.
A sok-sok év alatt egyre
szorosabbra fűződött a kötelék
a gyár és a régió polgárai között. Egyre több munkalehetőséget kínált nem csak a város,
de a környező kis városok és
falvak lakói számára is. 1945
után a legnagyobb munkáltatóvá vált a régióban. Majdnem
minden család büszkélkedhetett legalább egy „hajógyárossal”, de gyakran többen is
voltak a családban.
Fokozatosan, rendkívül
fontos nagyüzemmé nőtte ki
magát és jelentősen hozzájárult a Komáromi járás fejlődéséhez. Pozitívan hatott a komáromiak életére is és nagyon
hosszú évtizedeken át Komárom város jelképe volt.
Szeretnénk ennek a vállalatnak az emlékeit megőrizni,
legfőképpen azokat, amelyek
a fénykorát prezentálják. Engedjék meg, hogy Önökhöz
forduljunk segítségért kedves
„hajógyárosok”. Arra a büszkeségre szeretnénk apellálni, ami
akkor tölti el Önöket, amikor

azt mondják: „Én is ebbe a
nagy hajógyáros családba tartoztam!” Azzal a hittel, hogy
közös erővel sikerül a legtöbbet megmenteni a közös múltból a jövő generációi számára.
Kérjük Önöket, ha rendelkeznek olyan dokumentumokkal, sajtó anyaggal (újság,
napilap, hetilap, plakát, szórólap), képes anyaggal (képeslap, fotók, albumok, rajzok),
a hajógyár logójával ellátott
termékekkel (naptár, előjegyzési naptár, plakettek, zászlók,
kitüntetések, tollak, poharak,
stb.,) illetve a hajógyár dolgozóinak ügyes kezei által a
gyárban készített tárgyakkal
(abban az esetben is, ha ezek
nincsenek ellátva logóval vagy
szimbólummal – pl. gyertyatartó, hamutartó, karácsonyfa
tartó, stb.) jelezzék ezt a komáromi fióklevéltárnak.
Érdeklődés esetén a levéltárnak több lehetősége is van
az Önnel való közreműködés
terén. Köszönjük a segítségüket és megértésüket!
Elérhetőségeink:
Levélcím: Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky – Štátny
archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno, Hradná 2, 945
05 Komárno. Telefon: 035/79
039 31, 035/79 039 32, 035/79
039 33. Fax: 035/79 039 39.
Email: archiv.nr.kn@minv.sk.
Mgr. Oľga Kasalová,
a levéltár igazgatója

OSZTÁLYOZZUK A HULLADÉKOT!
Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja Önökkel, hogy a
háztartási hulladék egyes öszetevőinek (papír, műanyag palackok, üveg, zöldhulladék) szelektív gyűjtése a családi házas
övezetekben a következő időpontban folytatódik:
2018 április 23. – 2018 április 27.
2018 május 21. – 2018 május 25.
2018 június 18. – 2018 június 22.

A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a megadott
időszakban a hét azon megszokott napján tegyék ki házuk
elé, amelyik napon a hulladékszállító járművek az Önök utcájából elszállítják a hulladékot.
A gyűjtőedények tartalmát ill. az osztályozott hulladékkal
telt zsákokat a Clean City Kft. más-más járművei szállítják
el. A zsákokat a megadott időpontoktól eltérve közterületre
kihelyezni tilos!
Fontos tudnivalók: Háztartásonként maximum négy zsák
igényelhető havonta (a kihelyezett zsákok mennyiségétől
függően). Komárom Város 2016/9-es számú általános érvényű rendelete alapján a zöldhulladékot elsődlegesen komposztálni kell a zöldhulladék keletkezésének helyszinén! A
komposztált zöldhulladék kiválóan alkalmas a pázsit és a
kert talajminőségének javítására. A háztartási hulladék szelektált összetevői térítésmentesen leadhatók a Harcsási úton
üzemelő gyűjtőudvarban is (nyitvatartási időpontok: keddtől péntekig 10.00-18.00 ó., szombaton 8.00-12.00 ó., hétfőn
és vasárnap zárva)
Információk: Komáromi Városi Hivatal, Városüzemeltetési
osztály, tel.: 035/28 51 362.
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Obvodná lekárka MUDr. Silvia Pintérová oznamuje,
že sa presťahovala na adresu:
Poliklinika sv. Valérii, Eötvösa 37, pavilón B, Komárno.
MUDr. Pintér Silvia körzeti orvos
értesíti a polgárokat, hogy új helyre költözött:
Szent Valéria Rendelőintézet, Eötvös utca 37,
B pavilón, Komárom.

Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

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

Ponúkame

Újszülöttek

Vám kontajnerovú prepravu
stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch

Kurucz Barnabás, Tardoskedd; Győri Zoltán, Komárom;
Pšenáková Melissa, Ógyalla; Godány Jázmin Lilla, Goth Noel,
Komárom; Kovács Izabella, Gúta; Hrdý Christian, Bátorkeszi;
Mészáros Matúš, Bátorkeszi; Larson Oliver, Párkány; Kürthyová
Miriam, Komárom; Kinczer Katalin, Nagyharcsás; Bulla Nikolas,
Érsekújvár; Faycajigal Diana, Komárom; Chovanec Matúš, Érsekújvár; Horváth Ádám, Imely; Čabajkó Olivér, Komárom; Gazdag
Dániel, Komárom; Šulák Benett, Madar; Bugris János, Marcelháza;
Mándli Erik, Helemba; Percel László, Komárom; Krastenics Szofia,
Búcs; Záborský Teo, Hetény; Stojka Denis, Ógyalla; Ledeczká Ema,
Csallóközaranyos; Világosi Nikolett, Komárom; Fekete Zsófia,
Bogya
Házasságot kötöttek
Kubik Ladislav és Klimentová Annamária; Gál Péter és Hajtman
Viktória; Benko Matúš és Mikulášeková Simona

(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

Elhunytak

A 87 éves Balabánová Helena, Komárom; a 84 éves Činčarová
Ibolya, Pat; a 64 éves Moravčík Imrich, Marcelháza; a 71 éves Mészáros Zoltán, Komárom; a 79 éves Uhrin Erzsébet szül. Németh,
Komárom; a 68 éves Szabó Gábor, Gúta; az 55 éves Gőgh Péter,
Csallóközaranyos; a 95 éves Cserepes Ida, Búcs; a 81 éves Bozsóky
Edit, Komárom; a 97 éves Horváth Jolana, Komárom; a 78 éves
Medgyes Miklós, Pat; a 87 éves Tóth Róbert, Komárom; a 88 éves
Szabó Károly, Marcelháza; a 84 éves Laki Mária, Madar; a 29 éves
Csicsai Viktor, Megyercs; a 72 éves Ivanics Sándor, Gyulamajor

Egyet fizet,
kettőt kap!
Reklámját
második
alkalommal
ingyen közöljük!

Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet minden
kedves rokonnak, barátnak, szomszédnak,
ismerősöknek és mindazoknak, akik február
28-án elkísérték utolsó útjára a komáromi temetőbe a 82 éves

Tárcsázza
a 035 77 13 488-as
telefonszámot!

KASHALMI Mikulást.
Köszönjük a virágadományokat és a részvétnyilvánításokat.
A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékeztünk halálának 1. évfordulóján
március 24-én a szeretett feleségre, édesanyára és nagyikára
Skuliba Piroskára.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek
velünk együtt ezen a szomorú évfordulón.

Emlékét örökké őrző családja

MEGEMLÉKEZÉS

„Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
hiszen napként az égen nektek ragyogok.
Ha szép idő van s kék az ég,
jusson az eszetekbe a sok szép emlék.“

Március 27-én emlékeztünk drága jóapánk

BURGEL Lajos

halálának 2. évfordulójára Komáromban.
Drága Papa!
„Hiába várunk, nem jösz többé. Szeretni fogunk mindörökké!“
Lányai: Marika-Gyöngyi, Helenka és akik őt szerették

MEGEMLÉKEZÉS

Szeretettel emlékezünk április 8-án halálának 10. évfordulóján a drága édesanyára,
mamára, dédire

ROZBROY Károlyné

született Očenáš Margarétára,
aki az 1950-es években Csehszlovákia egyetlen női motorkerékpár versenyzője, az 1960as években Révkomárom egyetlen hivatásos női személygépkocsi vezetője volt.
Emlékét örökké őrző lányai családjaikkal

Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is!
www.tvkomarno.sk, www.youtube.com/mstvkn, www.facebook.com
A tavaszi nagytakarítás
időpontja városunkban

Komárom város értesíti polgárait, hogy 2018. április 6-tól
április 9-ig, a tavaszi nagytakarítás idején nagyméretű szeméttároló konténereket helyez el az alábbi kertészeti övezetekben.
Újfalusi kertek, Vadas, Cserhát, Szentpál, Kabátfalu, Harcsás,
Kis Izsa, Sistag, Téglagyár, Izsai út, Holt-Vág, IV.-es,V.-ös,VI.os bástya, Pozsonyi út, Selye utca - kertek, Diófasori kertek,
Doprastav mögötti kertek, Erzsébet sziget.
A harcsási úton üzemelő gyűjtőudvar szintén alkalmas a lomtalanításból származó hulladék, ill. zöldhulladék díjmentes elhelyezésére. A gyűjtőudvar nyitvatartási ideje: hétközben hétfő kivételével 10 és 18 óra között, szombaton 8 és 12.00 óra között.
A hulladék lerakása az elhelyezett konténereken kívül
tilos és büntetendő!
A zöldhulladék részére elhelyezett konténerekbe
más hulladék elhelyezése szigorúan tilos!
További információk: MsÚ Komárno, tel. 035/2851 362,
Clean City s.r.o, tel. 035/771 30 91

Apróhirdetés

l REKOM – lakásfelújítás. Tel.:
0905/450 570, 0948/622 051.
l Kiadó 2 szobás lakás a Selye
utcában. Tel.: 0918/776 727.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415
657.
l Kútfúrás. Tel: 0948 424 805
l Zálogház a Ferencesek utca
5. szám alatt, a Bella étterem
mellett. Készpénzért felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikkeket. Állandó
ügyfeleinknek hűségkártyát biz-

tosítunk. Kérésére házhoz megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás
hétköznap. 9.00-18.00. óráig. Tel.:
0915 389 405.

!!!HASZNÁLT ÉS ÖREG
AUTÓK LIKVIDÁLÁSA!!!

Mindent elintézek Ön helyett! Önnek semmi más
dolga nincs, csak hogy felhívjon és egyeztessünk.
!!!Az elszállítás ingyenes!!!
Tel.: 0919183225

HIVATALOS KÖZLEMÉNY
Értesítés Komárom város új területrendezési
terve javaslatának megtárgyalásáról

Komárom város, mint az 50/1976 sz. építkezési
törvény 16.§-a és 18.§-a alapján, felelős helyi területrendezési szerv az építkezési törvény 22. §-val
összhangban értesíti az érintett intézményeket - a
szomszédos községeket, városokat, az érintett szerveket, a hivatalokat és szervezeteket, valamint a nyilvánosságot,
hogy Komárom város területrendezési terve javaslatának megtárgyalása 2018. március 8-a és 2018. április 6-a között történik.
Az új területrendezési terv javaslata megtekinthető a fent
említett időszakban munkanapokon 8 és 15 óra között a Komáromi Városi Hivatal Fejlesztési Főosztályán a Tiszti pavilon épületében, valamint a város honlapján a következő címen: http://
www.komarno.sk/hu/komarom-varos-uj-telepulesrendezesiterve---tervezet_4507.html
A törvény 22 §-a alapján a nyilvánosság, a polgárok a javaslattal kapcsolatos észrevételeit, véleményét a Komáromi Városi
Hivatal felé a megadott törvényes időszakban teheti meg, tehát a
kihirdetéstől számított 30 napon belül, azaz 2018. április 6-ig.
Az érintett intézmények (szomszédos községek, városok,
érintett hivatalok és szakmai szervezetek) a javaslattal kapcsolatos véleményüket szintén a Komáromi Városi Hivatal felé tehetik meg, mégpedig a levélben kapott értesítő átvételétől számított 30 napon belül. A határidő nem hosszabítható meg, az utána
beérkező vélemények nem lesznek figyelembe véve.
Az érintettek véleményüket írásban adhatják le a Komáromi
Városi Hivatal Klapka téri iktatójában, vagy postai úton a következő címre: Mestský úrad Komárno, Odbor rozvoja, Oddelenie
územného plánu a výstavby, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno.
Felelős személy: Ing. arch. Besse Katalin, tel.: 035 2851 375,
0903 493 233, e-mail-cím: katalin.besse@komarno.sk
Ing. Stubendek László polgármester

2018. március 28.
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