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A mezőgazdasági miniszterrel találkoztak a régió településvezetői

Számos téma szóbakerült a megbeszélésen

Keszegh Béla polgármester meghívására Komáromban járt Samuel Vlčan
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. A tárcavezető a Komáromi Járás
Falvainak és Városainak
Társulásával, valamint mezőgazdasági vállalkozókkal
tárgyalt.
Az élelmiszer árak és az
élelmiszerbiztonság, az óriás
sertésfarmok, az agrárpolitikában várható változások, a
szétaprózott földek kérdése,
az öntözési rendszer megújulása – ezekről a kérdésekről beszélt Samuel Vlčan a
Tiszti pavilon dísztermében

megtartott találkozón, amelyen járásunk polgármesterei
és vállalkozói vettek részt.
A tárcavezető hangsúlyozta,
térségünk
mezőgazdasági
szempontból jelentős és értékes terület.
– A minisztérium idén az
öntözés bővítésének, és újjáélesztésének stratégiájával
kíván foglalkozni. Személy
szerint szeretném, ha a Csallóközbe nagyobb mértékben
visszatérne a gyümölcs- és
zöldségtermesztés, hiszen a
lehetőségek adottak. Minden rendelkezésünkre álló
eszközt ki kell használnunk,
például a közösségi agrárpo-

litikát, a beavatkozási stratégiánkat és azokat a pénzügyi
eszközöket, amelyeket az
idén kívánunk először bevezetni az ágazatban, annak
érdekében, hogy több vállalkozót, köztük fiatalokat,
kistermelőt tudjunk bevonni
a mezőgazdasági termelésbe
– nyilatkozta Samuel Vlčan,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter:
A településvezetők pozitvan értékelték, hogy a tárcavezető szerint is komoly
lehetőségek vannak a helyi
mezőgazdaságban, viszont
ahogyan Keszegh Béla, a
Komáromi Járás Falvainak

és Városainak Társulásának
elnöke elmondta, azonban
az ágazatban vannak és
akadnak értelmetlen szabályozások, feleslegesen sok a
bürokrácia, és sajnos, magának a szakmának a megbecsülése is jelentősen leépült
az elmúlt évtizedekben.
A polgármesterek a miniszter segítségét kérték az
óriás-sertésfarmok működésének törvényi szabályozása
ügyében, ugyanis véleményük szerint ilyen jellegű farmok erre a vidékre valók. A
találkozón felmerült a szétaprózott földek kérdése, és a
Szlovák Földalap tétlensége
is.
– Az itteni föld termékeny, és remélem, hogy sikerül megoldani a tulajdonosi
viszonyok
széttagoltságát.
Vagy legalábbis megtalálni azokat a jogszabályokat,
amelyek biztosítják, hogy
azok, akik a földet művelik,
a föld tulajdonosai legyenek,
és fordtíva: a föld tulajdonosai zavartalanul használhassák a földjüket – mondta el a
tárcavezető.
Komáromi
látogatása
záróakkordjaként a földművelésügyi és vidékfejlesztési
(Folytatás a 2. oldalon)

1,35 millió eurós beruházás városunkban

Az új komposztáló jelentősen segíti a hulladék szelektálását
Új komposztáló épül
városunkban - jelentette be
Keszegh Béla polgármester
azon a sajtótájékoztatón,
amelyen a média képviselőit tájékoztatta a több mint
1,3 millió értékű beruházás
részleteiről.
Az elmúlt években, de
elmondható, hogy az elmúlt
évtizedekben városunkban
az egyik legnagyobb lemaradás a hulladékgazdálkodás
területén volt. Sajnos nem
épültek ki azok az egységek,
amelyek modern lehetőségeket biztosítotak volna arra,
hogy egyrészt összegyűjtsük
a hulladékot, másrészt megfelelően kezeljük.
Pedig a városban kitermelt hulladék mennyisége
évről évre növekszik. Míg
2020-ban 440 kg volt az
egy főre eső kitermelt hulladék mennyisége, tavaly ez
a mutató már elérte az 570
kg-ot. A hulladék elszállítása, elhelyezése is egyre
nagyobb anyagi terhet jelent
a városnak. A szelektálással
viszont jelentősen csökkenhetőek a költségek és ezen

a téren javult a helyzet az
elmúlt években. 2020-ban a
kitermelt hulladék alig több,
mint 13 százalékát sikerült
szelektálni tavaly viszont
ez az arány már elérte a 27
százalékot. A zöldhulladék
kezelésében viszont jelentős
volt a lemaradás.
– A komposztáló megépítésével egy újabb, nagyon
fontos lépést tettünk előre a
zöldhulladék kezelésében.

Évente körülbelül 2000 tonna zöldhulladékot kezelünk
Komáromban. A jelenlegi
lerakatban, amit valójában
nem is neveznék komposztálónak, hiszen csak lerakták,
kiöntötték a zöldhulladékot,
hivatalosan nem is tudtuk kimutatni, hogy külön választjuk ezt a tipusú hulladékot
– mondta el Keszegh Béla
polgármester
A sikeres pályázatnak

köszönhetően viszont jelentős előrelépés történhet
ezen a téren. A komposztáló
a gadóci városrészben található ipari zóna mellett épül
meg és megfelel majd a modern elvárásoknak is.
– A pályázatnak köszönhetően egyrészt kiépülnek
azok az egységek, amelyek
egy ilyen modern komposztálónál
szükségesek.
(Folytatás a 2. oldalon)

Jelentős szakmai elismerés
a Monostori hídnak
A közelmúltban megtartott Év Építménye verseny
kiértékelésén a Kivételes és
progresszív tervezési megoldás kategóriában végzett az
első helyen a két városrészt
összekötő új Dunai híd a
tervezőkből, építészekből,
mérnökökből álló zsűri döntése értelmében.
A szakemberek különleges és merész konstrukciónak
nevezték a Monostori hidat.
A szlovák tervezőcsapat vezetője Nagy László mérnök,
míg a magyar tervező PontTERV Zrt. vezető mérnöke
Mátyássy László volt. Az
építkezés kivitelezője a magyarországi H-M DUNAHÍD

Konzorcium volt, de alvállalkozóként további magyar és
szlovák cégek, illetve lengyel
és cseh társaságok is bekapcsolódtak. A híd megépítésében 750 ember vett részt,
amely 2017 augusztusától
2020 júniusáig tartott.
A híd különlegessége a
hídpálya északi oldalához
közelebb elhelyezkedő ferde
pilon, amely a rajta átfűzött
kábelek segítségével tartja a
híd felszerkezetét. A pilon a
Duna medrétől számítva 118
méter magas, az útpályától
mérve 95 méter. A Monostori
híd jelenleg a legmagasabb
a Dunán.
sz

20 éve alakult meg
a Nyitrai Önkormányzati Kerület
Ez év május 16-án a
Nyitrai Megyeháza koncerttermében ünnepi közgyűlést
tartottak a Nyitrai Önkormányzati Kerület megalakulásának 20. évfordulója
alkalmából.
Ünnepi
beszédet
a
Nyitrai Önkormányzati Kerület élén annak létrehozásától
álló doc. Ing. Milan Belica
PhD elnök mondott. Felszólalásában értékelte a kerület
fejlődését az elmúlt két évtizedben, hangsúlyozva, hogy
Nyitra megye dinamikusan

fejlődik, és Szlovákia egyik
legjobban teljesítő önkormányzati kerületévé nőtte ki
magát.
Az ünnepség alkalomával
több olyan személyiséget
is kitüntetésben részesített,
akik jelentősen hozzájárultak az önkormányzati kerület
fejlődéséhez. Az évforduló
kapcsán városunk három középiskolai igazgatója kapott
kitüntetést az oktatás területén végzett sokéves munkájuk elismeréseként.
sz

Balról jobbra: Mgr. Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója, Mgr. Ondrej Gajdáč, a Ľ. J. Šulek Gimnázium igazgatója és Vetter János mérnök, a Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola igazgatója
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Angol nyelvi versenyt tartottak

Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg a Jókai Mór Alapiskolában a negyedik évfolyamos alapiskolás
diákok angol nyelvi versenyét. A Smart Kids elnevezésű
versenyre minden alapiskolából három diák érkezett, így
21 résztvevője volt a megmérettetésnek. A szervezők nem
titkolt szándéka, hogy a verseny megtartásával az angol
nyelv oktatását és színvonalának emelését, valamint a tehetséges diákok további érvényesülését, fejlődését támogassák. A verseny két részből, írásbeli és szóbeli feladatok
megoldásából állt, a zsűri tagjait pedig az alapiskolák angol szakos tanárai alkották. A legjobb teljesítményt nyújtó
diákokat külön is díjazták, de a versenyről, köszönhetően
a támogatóknak senki sem távozott üres kézzel.

Igazi komáromi közösségi tér született

Május 29-én már a gyerekek vehetik birtokba a felújított teret

Az új komposztáló jelentősen
segíti a hulladék szelektálását

(Befejezés az 1. oldalról)
Mérőállomás, garázsok és
a komposztáló egység, valamint egy korszerű géppark is
rendelkezésre áll majd, ami
a zöldhulladékot a megfelelő komposztálással olyan
állapotba hozza, hogy az
felhasználható legyen a gazdálkodásban. A modern eszközökkel és egységekkel a
polgárok számára elérhetővé
teszük, hogy a zöldhulladékot is úgy tudják majd kezelni, hogy ezzel a szelektálás
mértéke sokkal nagyobb lesz
– tette hozzá a polgármester.
Ez pedig a hulladékgazdálkodás költségeinek csökkentését hozhatja magával.
Minél nagyobb ugyanis a
szelektálás mértéke, annál
kisebbek a költségek.
– Ha a komposztáló beindul akár 40 százalék felé
is emelkedhet a szelektálás
mértéke. Hozzá kell tenni,
hogy most lesz az első olyan
év, hogy most már a konyhai
hulladékot is külön gyűjtjük.
Ha a polgárok ebben is erős
és hatékony partnerek lesznek, akkor akár az 50 százalékot is megcélozhatjuk. Ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy
a városban kitermelt hulladék mennyiségének a felét
külön válogatjuk – mondta el
Keszegh Béla polgármester.

A szelektálás nyilvánvalóan nagyon fontos környezetünk védelme érdekében, de
egyben gazdasági kérdés is.
Az elmúlt időszakban jelentős áremelkedés tapasztalható az élet minden területén
és ez a hulladékgazdálkodásban még fokozotabban
érvényes.
– Ha azt szeretné a város önkormányzata, hogy
ne kelljen emelni a lakossági
hulladék elszállítás díját, csak
egy út van előttünk. Erős szövetségben a polgárokkal minél több hulladékot ki kell
válogatnunk, mert ezzel tudunk spórolni. Az osztályozatlan hulladék elszállítása,
elhelyezése méregdrága mulatság. Amennyiben viszont
osztályozva van a hulladék,
azon hatalmasat tudunk spórolni. Most már kialakultak
az ezt a célt szolgáló egységek. Van gyűjtőudvarunk és
lesz komposztálónk. Fogjunk
össze és ennek köszönhetően nemcsak tisztább lesz
a környezetünk, civilizáltab
lesz a hulladékgazdálkodás,
hanem féken tudjuk majd
tartani valamelyest azokat az
árakat, amelyek minden várost, minden települést egyre
inkább érintenek – mondta el
Keszegh Béla polgármester.
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Számos téma
szóbakerült a megbeszélésen
(Befejezés az 1. oldalról)
tárca vezetője munkaebéden
találkozott a térség meghatározó mezőgazdasági vállalkozóival.
– Hiszünk az összefogásban, olyan szinten, hogy
együttműködni kell. Éppen
ezért hoztunk össze egy találkozót a helyi gazdákkal
is, akik nagyon pontosan és
keményen elmondták azokat
a gondokat, ami őket érinti.
Fontos, hogy van lehetőség
ilyen jellegű beszélgetésre,
hiszen így a miniszter úr első
kézből hallja, hogy mi nyomja azágazatban dolgotók lelküket – mondta el Keszegh

Béla, a társulás elnöke
A Csallóközt valaha
az ország élléskamrájának
nevezték. A térség kiváló
termőföldjei, jó minőségű
ivóvízkészlete ma is felbecsülhetetlen értéket képvisel. Megfelelő hasznosításuk
azonban elképzelhetetlen a
régióban tevékenykedő hazai őstermelők és mezőgazdászok hatékony támogatása
nélkül. Ezt dotációkkal megteheti az unió, vagy az állami szervek, de sokat tehetünk mi, fogyasztók is azzal,
hogy a jó minőségű hazait
vásároljuk.
pad
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A napokban adták át
ünnepélyesen és nyitották
meg teljes szakaszában az
Egressy Béni Városi Művelődési Központot körülölelő,
felújított teret. A Domján
Nikolett tervei alapján előkészített felújítást a Korekt
kft. végezte, a 107 ezer eurós költségeket a város a
saját költségvetéséből fedezte. Nem csak az intézmény
előtti tér kapott elegáns külsőt, de akadálymentessé vált

a bejárat és rendezett zöld
terület várja az intézménybe
érkezőket.
Keszegh Béla polgármester szavai szerint egy olyan
közösségi tér alakult ki, ami
nemcsak
akadálymentes,
nemcsak zöldebb, nemcsak
rendezettebb, hanem teret
biztosít arra, hogy ha bármikor erre járunk, megpihenjünk. A felújításkor sor került
a térkő cseréjére, új virágágyások jöttek létre, melyek

széle ezentúl ülőalkalmatosságként is kényelmes. Új
útburkolatot kapott az intézmény szolgálati parkolója és
a virágpalánták is azt sejtetik, hogy hamarosan a növényekben is érdemes lesz
itt gyönyörködni. A megnyitón elhangzott, hogy a város
tervei és szándéka alapján
a művelődési ház előtti utat
egészen az erőd kapujáig felújítják. Ehhez csatlakoznak
még a további kiegészítő fej-

Alkotni is engedd...

A Limes Galériában megnyílt az „Alkotni is engedd...“ című kiállítás. A tárlat anyagát
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által a magyar pedagógusok számára kiírt
országos alkotópályázat második évfolyamának munkái teszik ki. A pedagógusok versenyét
hat kategóriában hirdették meg: képzőművészet, iparművészet, fotó és számítógépes grafika, irodalom, zeneszerzés és egyéb. Az ünnepélyes tárlatnyitót eredményhirdetéssel kötötték össze. Az országos alkotópályázatra 52 intézmény 64 pedagógusa jelentkezett és 193
pályamű érkezett be, így a bíráló bizottságnak bizony nem volt egyszerű dolga. A legtöbb
pályamunka az iparművészet kategóriába érkezett és itt voltak az alkotók a legsikeresebbek. Az országos alkotópályázat zsűrijének döntése értelmében 56 aranysávos díjazott lett,
a többi pedig ezüst és bronz sávban kapott helyet. A pedagógusok munkáiból összeállított
tárlat május 24-ig tekinthető meg a Limes Galéria földszinti termében.

lesztések is, például a Tiszti
pavilonon belül, ahol nemcsak a nézőteret újították, de
az egész szabadtéri színpad
átalakításra kerül.
Lakatos Róbert, az Egressy
Béni Városi Művelődési Központ igazgatója szerint a felújított tér kiszélesíti a VMK
lehetőségeit, a járókelőknek,
a vendégeknek pedig kellemes pihenőhelyet biztosít.
– Májustól szeptemberig
fogjuk kihasználni ezt a teret. Át kell gondolni és meg
kell találni rá a forrásokat,
hogyan lehet ezt a kis teret
élhetőbbé tenni. Terveink
már vannak, az első „fecske”
május 29-én lesz, amikor is
itt tartjuk meg a gyereknapot.
Bízom benne, hogy ezzel a
beruházással a városi művelődési központ fogalom kibővült, és remélem, hogy az
emberek ezentúl nemcsak
a falon belüli épületre gondolnak majd, de arra is, ami
körülötte van – tette hozzá
Lakatos Róbert.
A felújított teret egy új
fémszobor ékesíti. A Fémszínház névvel illetett alkotás
Čech Gábor szobrász műve.
A modern vas-réz alkotásban
ott vannak az egyes művészetek, a színház az álarccal,
a tánc az egymás mellett haladó két testtel és a hangjegyekben megjelenő zene. A
nagybőgő a hagyományos
zenére utal, amelyből kinyúlik a modern muzsikára utaló
szaxofon. Igazi komáromi
közösségi tér született, komáromi tervezővel, helyi kivitelezővel és Komáromhoz
kötődő kortárs szobrászművésszel.

Két fontos nap az Ipariban

Ünnepi gálaműsorra várják az egykori diákokat
Bár az iskola fennállásának 70. évfordulóját ünneplő tanévben szinte folyamatos volt a jelenléti oktatás,
az érvényben lévő korlátozások nagyban befolyásolták
a rendezvények szervezésének lehetőségét.
Ebből adódóan a jubileumi év kapcsán tervezett
versenyek és rendezvények
többsége elmaradt. Ezt pótolandó, a Gépészeti és Elektrotechnikai Szakközépiskola
idei tanévének lezárásaként
két, egymást követő jelentős
eseményre is várjuk az iskola
iránt érdeklődőket.
2022. június 9-én 10 órai
kezdettel kerül sor az Ipari
fennállását ünneplő gálaműsorra a komáromi Egressy
Béni Városi Művelődési
Központban. A nagyszabású
rendezvényt megelőzően az
előtérben lesz megtekinthető
az évforduló kapcsán ös�szegyűjtött fotók kiállítása.
A gálaműsorra várjuk azokat az érdeklődőket, akik az
ipari jelenlegi diákjaival és
dolgozóival együtt szívesen

elevenítenék fel az elmúlt
hét évtizedet. A részvételhez regisztráció szükséges,
ezt a office@spskn.sk e-mail
címen vagy a 035/7731473
telefonszámon tehetik meg
május 25-ig.
Két nappal később, június
11-én, szombaton kerül sor
a járványügyi szabályozások
miatt elmaradt Nyílt Napok
és Éjszaka az Ipariban rendezvények helyett szervezett
1 Nap az Ipariban elnevezésű megmozdulásra. Délelőtt
9-től 13-ig várjuk az érdeklődőket, családokat, nosztalgiázni vágyókat, akik ebben a
néhány órában nem csak az
iskola szakmai és általános
képzéseibe nyerhetnek betekintést, hanem meglátogat-

hatják a műhelyeket, laboratóriumokat is. Bemutatókkal,
játékos feladatokkal várjuk
a volt, jelenlegi és majdani
iparistákat, valamint lehetőség lesz megvásárolni az iskola évfordulója alkalmából
elkészült emléktárgyakat is:
az iskola 70 évét összefoglaló évkönyvet, az Ipari címerével ellátott nyakkendőt,
kendőt és pólót is.
Az évforduló alkalmából született iskolaszlogen
jegyében – IPARI, a közös
nevező generációkon át ̶
egy további, az idén a korlátozások miatt az év végére
tolódott jelentős esemény is
a szombati napon valósul
meg. Az Ipari, hagyományaihoz híven, köszönti az 50,

60, illetve az idén az iskola
fennállásának első évtizedében végzett diákjait a Gyémánt- és aranymatúra érettségi találkozó keretein belül.
Nagy örömmel tölt el
bennünket, hogy a vis�szajelzések alapján látjuk,
hogy az iskola honlapján és
Facebook-oldalán megjelent
interjúkat és az iskola történetét feldolgozó kérdéseket
az eltelt hónapokban több
ezer iparista, az iskola iránt
érdeklődő szívesen olvasta.
Ezzel együtt bízunk benne,
hogy Önöknek is hiányzik
már a személyes találkozás,
és meglátogatnak bennünket
e két jelentős esemény alkalmából!
Petheő Boglárka
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Járási atlétikai négypróba
Az Eötvös Utcai Alapiskola közel húsz év után adott
otthont a járási atlétikai bajnokságnak. Hosszú idő után
olyan minőségi, materiális
háttérrel - atlétikai pályával,
távolugró gödörrel, dobó
pályával felszerelt körülmények várhatták a járásbeli
alapiskolákat, ahol színvonalas verseny kerülhetett
megrendezésre.

jövő nemzedékének men�nyire fontos mentőöve lehet
a sport iránti szeretet. Maga
a verseny az iskolák közti
kölcsönös tisztelet jegyében
telt. Nem csupán az eredményesség hajtotta a versenyzőket, hanem a részvétel tisztelete, ami a kísérő tanárok
remek nevelő munkáját dicséri. Az üzenet világos volt
mindenki számára: Sporttal

A szervezők külön örömére szolgált a verseny
népszerűsége, merthogy két
nap alatt több mint százhúsz
versenyző mérhette össze
tehetségét,
rátermettségét.
A komáromi alapiskolákon
kívül szép számmal képviseltették magukat a környező
községek oktatási intézményei is.
A világjárvány után igazán üdítő volt látni, hogy
mekkora ereje is van egy-egy
sportrendezvénynek, hogy a

sokkal szebb a világ!
A
lányoknál
Sophia
Riszdorferová, a Határőr
Utcai Alapiskola, Gyurícsek
Eszter, az Eötvös Utcai Alapiskola és Fótiová Tamara, a
Šulek Gimnázium tanulója
állhatott fel a dobogóra. A
fiúknál Sirotek Radoslav, a
Komenský Utcai Alapiskola,
Hallman Márk, a Munka Utcai Alapiskola és Sipos Alex,
az Eötvös Utcai Alapiskola
diákja lett a legeredményesebb versenyző.

A Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata XVII. alkalommal rendezte meg a Komáromi Egyetemi Napokat. A rendezvénysorozat egyik kiemelt programpontja A futás a jövőért stafétafutás, amelyben a magyar egyetemisták, középiskolások,
alapiskolások valamint óvodások együtt futnak. A sportrendezvény azt kívánja szimbolizálni, hogy városunkban az alapoktól
a felsőfokú képzésig bezárólag van lehetőség az anyanyelven, azaz a magyar nyelven való tanulásra.

A hulladék osztályozása a környezetet és a pénztárcáját is kíméli

Az Eurostat adatai szerint Szlovákiában egy átlagos lakos évente közel fél
tonna hulladékot termel.
Ráadásul a keletkező hulladék mennyisége folyamatosan nő, az elmúlt évtizedben több mint 35%-kal
emelkedett. Szlovákiában,

szállítják a háztartásokból?
Szlovákiában a háztartások
csak a vegyes kommunális
hulladék elfuvorozásáért fizetnek.
Ha szelektíven gyűjti a
hulladékot, a vegyes hulladék mennyisége arányosan
csökken. A keletkező hul-

Miért kellene újrahasznosítanunk?

Megtakarítjuk a természeti erőforrásokat
Csökkentjük az égetőművekben vagy a
hulladéklerakatokon végződő hulladék mennyiségét.
Csökkentjük a környezetterhelést
Erőforrások megtakarítása a hulladékválogatáshoz
A hulladékgyűjtéssel és kezeléssel kapcsolatos saját kiadásaink megtakarítása
sajnos, a kommunális hulladék több mint fele még mindig a hulladékégetőkbe vagy
hulladék-lerakatokra kerül.
Környezeti terhet rovunk a
jövő generációira, és egyre
több hulladék elszállításáért
fizetünk felárat. Ezt a kedvezőtlen statisztikát mindegyikünk megfordíthatja. A megoldás a hulladékosztályozás.
2019-ben közel 2,4
millió tonna kommunális
hulladékot termeltünk Szlovákiában. Ebben a mennyiségben fémek, papír, üveg és
műanyag is volt. Ám ezek az
anyagok akkor is értékesek
és újrahasznosíthatók, ha otthon már hulladékká váltak.
Tudta, hogy az osztályozott
hulladékot ingyenesen el-

ladék 45%-át a csomagolás
teszi ki, és ha eltűnik a kommunális hulladékgyűjtőkből,
akkor jelentősen csökken a
szemét mennyisége. Az éves
hulladékgyűjtési díj pedig a
felére csökkenhet. A hulladék szelektálása tehát jelentősen javítja a költségvetését,
és a jövőben ez még inkább
így lesz, mivel a vegyes hulladékgyűjtés díjai csak növekedni fognak.
Szigorodnak
az újrahasznosítást
támogató törvények
Az Európai Unió célkitűzései az újrahasznosítás
terén meghatározzák, hogy
2025-re a hulladék legalább
55%-át, 2035-re pedig 65%át kell újrahasznosítanunk.

Az EU a körforgásos gazdaság felé vezető út részeként
a hulladéklerakók maximális
arányát 10%-ban határozza
meg. A szlovák jogszabályok
ezekre a követelményekre a
hulladéklerakási díjak emelésével, valamint egy hamarosan megjelenő javaslattal
reagálnak, amely kötelezővé tenné a vegyes települési
hulladék lerakatorka kerülés előtti válogatását és az
újrahasznosítható anyagok
megmentését. Ez azonban
a települések számára hulladékkezelési
többletköltségeket jelent, és ezeket a
lakosokra kell áthárítaniuk
magasabb szemétdíjak formájában. Hogyan lehet ezt
elkerülni? Kastlerová Beáta,
a RECobal ügyvezető igazgatója tanácsa: „Válogasa szét
a hulladékot saját maga, és

lényegesen kevesebbet fog
fizetni azért, ami megmarad
belőle.”
Ki fizet az osztályozott
hulladék elszállításáért?
Miért nem fizetünk saját
zsebből a szelektív hulladékgyűjtésért? A begyűjtés
és az újrahasznosítás költségeit a termelők viselik. A
kiterjesztett felelősség értelmében a törvény minden
gyártót arra kötelez, hogy
biztosítsa a csomagolási hulladék hasznosítására és újrafeldolgozására vonatkozó
célkitűzések teljesítését. A
gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy a gyártási folyamat során biztosítaniuk kell, hogy
termékeik a jövőben újrahasznosíthatók legyenek. A
csomagoláson fel kell tüntetniük, hogy milyen anyagból
készültek a termékek, be kell
magukat jegyeztetniük egy
gyártói
felelősségvállalási
szervezetnél, és illetéket kell
fizetniük az újrahasznosítás
finanszírozására.
„A
hulladékosztályozás olyan szinergiát jelent,
amelynek révén a gyártók értékes, a termelésben újrafelhasználható nyersanyagokat
kapnak vissza. A háztartások
viszont nem csak abban segítenek, hogy ezek bekerüljenek a hulladékáramlás
körforgásába, hanem megtakarítják azokat a díjakat is,
amelyeket akkor fizetnének,
ha valaki más válogatná helyettük a hulladékot” - nyugtázza Beata Kastlerová.

A RECobal termelői felelősségvállalási szervezet több
mint 10 éve teljesíti az általa
képviselt termelők kizárólagos kötelezettségeit. A vállalat
nagy figyelmet fordít a szelektív hulladékgyűjtés hatékony
rendszereinek kiépítésére és az összes jogi kötelezettség
átlátható teljesítésére. Ezen túl a RECobal megbízható
partnere az önkormányzatoknak a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésében és megvalósításában, valamint
környezetvédelmi tanácsadást nyújt. Emellett a hulladékkeletkezés megelőzéséről és a háztartásokban történő
megfelelő hulladékosztályozásról is tájékoztatja a lakosságot. A RECobal biztosítja és finanszírozza Komárom város
számára a osztályozott hulladék begyűjtését és hasznosítását. Kövessen minket Facebook-oldalunkon és a www.
recobal.sk oldalon. Elérhetőség: e-mail: obce@recobal.sk,
tel.: +421 915 715 204.

Sikeres komáromi sportpályázat
Sikeres lett a városunkbeli Kajak-kenu Klub pályázata az
iskolaügyi minisztérium sporttámogatási alapjánál, melynek
keretében összesen 90 projekt számára nyújtottak támogatást. A benyújtott pályázat megvalósításához a komáromi
sportklub 75 ezer euró állami támogatásban részesül, amelyhez a város önkormányzata további 25 ezer eurót biztosít
és a klub is ugyanekkora összeggel járul hozzá a költségek
fedezéséhez. A 125 ezer eurós keretösszegnek köszönhetően így felújítják a kinti teniszpályát és kültéri workout
pálya is létesül. A tanmedencékbe új kajakokat vásárolnak,
a klub épületének többi, benti részén pedig új légtechnikai
rendszer létesülhet. A város önkormányzat ezen kívül még
további 10 ezer eurót biztosított a lány és a fiú zuhanyzók,
valamint a mellékhelyiségek felújítására. Emellett a kajakosok is, ahogy a mellékelt felvétel is mutatja, gyakran szorgoskodnak, szépítve a klub környezetét.
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Viking Pub & Saga Cafe
Észak-Komárom, Nádor utca 14.

Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

A jó sör, a kávé
és a jó hangulat

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

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

garantált!
Minden pénteken
és szombaton
zenés rendezvényünkre
várjuk a kedves vendégeket!

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék
3 m3, 5,5 m3 ,8 m3
konténerekben

NAJLEPŠIE CENY V
OKRESE KOMÁRNO!
Volajte na tel.č.:
035 7713 003
Mobil: 0907 562 522

Apróhirdetés
l Eladó kétkerekű kézikocsi,
kétkerekű targonca, kalapácsüllő, új kád, Pioner satu és hegesztő. Tel.: 0915 105 658.
l Szőnyegmosás és kárpit-

tisztítás. Tel.: 0940 353 630.
l Pedikűr címre is (Önnél otthon is). Tel.: 0908 761 373.
l REKOM lakásfelújítás. Tel.:
0948 622 051.

Újszülöttek

Šenkárová Emma, Lég; Bori Péter, Muzsla; Csonka Larissa,
Szentpéter; Šucha Róbert, Érsekújvár; Ertinger Olivér Zoltán, Gúta; Kóša Leonard, Keszegfalva; Fördös Carmen,
Megyercs; Lakatoš Nikolas Brian, Marcelháza; Paló Kálmán,
Csallóközaranyos; Červenák Patrik, Imely; Boldižár Damján,
Hetény; Slatina Áron, Komárom; Brat Jindřich, Tardosked;
Rácz Hunor Zoltán, Csallóközaranyos; Rafael Angelika, Komárom; Vermes Ábel Péter, Bogyarét; Sádovský Cyril, Érsekújvár; Bábsky Vivien, Párkány; Dian Lilien, Komárom; Danišová
Amira, Nagyölved; Kis Teodor, Érsekújvár; Czuczor Márton
Gergely, Nagyölved; Nagy Simona, Komárom; Piciny Hunor
Krisztián, Komárom; Nitas Zoé, Bátorkeszi; Vanková Viktória, Csallóközaranyos; Góth Leila, Bátorkeszi; Pintér Regina,
Hetény; Bóna Léna, Bátorkeszi; Édes Dezső, Madar; Németh
Viktória, Őrsújfalu; Bieliková Rozina Zoé, Gúta; Tóth Anna,
Nemesócsa; Lengyel Leó, Izsa; Kulač Anna, Csallóközaranyos

Házasságot kötöttek

Krátky Tibor és Veszprémi Tatiana; Vörös József és Szabó Veronika; Kaszner Dávid és Hornyák Eirka; Hegedüš Kristián és
Kantárová Lucia; Győri Attila és Jenei Noémi; Nagy Gábor és
Rizovová Nikoleta

Elhunytak

A 92 éves Szórád Anna, Komárom; a 63 éves Rigó Rudolf,
Megyercs; a 69 éves Socha Milan, Komárom; a 66 éves Adamek
Jozef mérnök, Komárom; a 75 éves Šalátová Edita, Komárom;
a 83 éves Csintalan Miklós, Hetény; a 87 éves Molnár Teréz,
Csicsó; a 74 éves Rigo Vojtech, Komárom; a 92 éves Szalai
Gizella, Hetény; a 91 éves Felger Tamara, Komárom; a 86 éves
Borsányi Janka, Komárom; a 74 éves Fekete István, Komárom;
az 56 éves Lakatos Mária szül. Farkas, Komárom; az 53 éves Fűri
Lívia szül. Tornyossy, Komárom; a 89 éves Bohušová Helena,
Komárom; a 80 éves Kékesi Zuzana, Komárom; a 88 éves Buga
Frigyes, Komárom; a 85 éves Gágyor Lenke, Hetény

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.“
(Juhász Gyula)
Tudatjuk, hogy május 3-án 79 éves
korában elhunyt

Mgr. Mjr. RÁKÓCZI Csaba

Akik ismerték, tisztelték és szerették szenteljenek emlékének egy néma pillanatot.
A gyászoló család

Oznámenie Mesta Komárno
o zámere prenájmu
a predaja nehnuteľností
formou obchodnej verejnej súťaže

1. Mesto Komárno, ako vlastník nehnuteľnosti, vyhlasuje
OVS na prenájom pozemkov parc. Reg. „C“ č. 1635/1 o
výmere 117 947 m2, orná pôda v k. ú. Nová Stráž, na
dobu nájmu 5 rokov. Vyvolávacia cena: Minimálna cena
nájmu nehnuteľností (vyvolávacia cena): 264,83 eur/ha/
rok, celkom 3 124,00 eur/rok, ktorá je zároveň najnižším
podaním. Termín, lehota a adresa na predkladanie ponúk:
10.06.2022 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ Komárno,
alebo zaslaný v dňoch do 10.06.2022 na adresu Mestského úradu Komárno. Všeobecné informácie: Majetkovoprávny odbor MsÚ Komárno, tel. č. 035/2851 363.
2. Mesto Komárno, ako vlastník nehnuteľnosti, vyhlasuje
OVS na prenájom pozemkov parc. Reg. „C“ č. 1635/10
o výmere 49 051 m2, ovocný sad, v k. ú. Nová Stráž, na
dobu nájmu 5 rokov. Vyvolávacia cena: Minimálna cena
nájmu nehnuteľnosti (vyvolávacia cena): 264,83 eur/ha/
rok, celkom 1 299,00 eur/rok, ktorá je zároveň najnižším
podaním. Termín, lehota a adresa na predkladanie ponúk:
10.06.2022 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ Komárno,
alebo zaslaný v dňoch do 10.06.2022 na adresu Mestského úradu Komárno. Všeobecné informácie: Majetkovoprávny odbor MsÚ Komárno, tel. č. 035/2851 363.
3. Mesto Komárno, ako vlastník nehnuteľnosti, vyhlasuje
OVS na predaj garsónky, bytu č. 36 na IV. poschodí na
Hviezdnej ul. 14 v Komárne so súpisným číslom 2347, so
spoluvlastníckym podielom 2076/768627 na spoločných
častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 2892 o výmere 1377 m2, zastavané plochy a
nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený na
LV č. 7006 v k. ú. Komárno. Vyvolávacia cena: Minimálna
kúpna cena nehnuteľnosti (vyvolávacia cena): 30 000,00
eur, ktorá je zároveň najnižším podaním. Termín, lehota a
adresa na predkladanie ponúk:
10.06.2022 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ Komárno,
alebo zaslaný v dňoch do 10.06.2022 na adresu Mestského úradu Komárno. Všeobecné informácie: Majetkovoprávny odbor MsÚ Komárno, tel. č. 035/2851 363.
4. Mesto Komárno, ako vlastník nehnuteľnosti, vyhlasuje
OVS na predaj rodinného domu na Svätoondrejskej ul. č.
12 v Komárne so súpisným číslom 1106, na parcele registra „C“ č. 2056/1, pozemok parc. registra „C“ č. 2086/1 o
výmere 424 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedených
na LV č. 6434 v k. ú. Komárno. Vyvolávacia cena: Minimálna kúpna cena nehnuteľnosti (vyvolávacia cena): 58
800,00 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním. Termín,
lehota a adresa na predkladanie ponúk: 10.06.2022 do
12.00 hod. do podateľne MsÚ Komárno, alebo zaslaný v
dňoch do 10.06.2022 na adresu Mestského úradu Komárno. Všeobecné informácie: Majetkovo-právny odbor MsÚ
Komárno, tel. č. 035/2851 363.
Vyhlásenie obchodných verejných súťaží, podrobné
špecifikácie, spôsob predloženia ponuky, povinný obsah
ponuky, podmienky a postup obchodnej verejnej súťaže
budú zverejnené na webovej stránke www.komarno.sk a
na úradných tabuliach mesta Komárno.

Osztályozzuk a hulladékot!

Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja, hogy a háztartási hulladék összetevőinek (papír, műanyag, fém, TRI,
üveg, kerti hulladék) szelektív gyűjtése a családi házas
övezetekben a következő időpontban folytatódik:
2022. május 30. – 2022. június 3. között
(FIGYELEM! Csak a kerti hulladékot rakja ki!) 1 zsák
2022. június 13. – 2022. június 17. között
(papír, műanyag, fém, TRI, üveg, kerti hulladék) 4 zsák
A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a megadott időszakokban a hét azon megszokott napján tegyék ki
házuk elé, amelyik napon a hulladékszállító járművek az
Önök utcájából elszállítják a hulladékot. A gyűjtőedények
tartalmát ill. az osztályozott hulladékkal telt zsákokat a
Clean City Kft. más-más járművei szállítják el. A zsákokat
a megadott időpontoktól eltérő időpontokban közterületre
kihelyezni tilos!
A háztartási hulladék szelektált összetevői térítésmentesen leadhatók a Harcsási úton lévő gyűjtőudvarban is
(nyitvatartás: Kedd-Péntek 10.00-18.00, Szombat 8.0012.00, hétfőn, vasárnap zárva)

Felhívás ösztöndíjkérelmek benyújtására
Komárom város célirányos költségvetési alapjából
a tehetségek támogatására

Komárom városa ösztöndíjjal támogatja a fiatal tehetségeket, melyet évente legfeljebb két kérvényezőnek
ítél meg. A kérelmeket, a kötelező mellékletekkel együtt
a 2022/2023-es tanévre vonatkozólag, legkésőbb 2022.
június 30-ig kérjük eljuttatni a Komáromi Városi Hivatal
címére. A felhívás teljes szövege megtalálható a város honlapján (www.komarno.sk), a Hirdetőtábla – Információ az
állampolgárok számára menüpontban.
Komáromi Városi Hivatal

Komárom Város pályázatot hirdet
az alábbi iskolai intézmények
igazgatói tisztségének betöltésére:

1. Materská škola, Mederčská ul. 38, Komárno
2. Materská škola, Dlhá ul. 1, Komárno, Nová stráž
A kérvények benyújtási határideje: 2022. 06. 03.
A megbízatási időszak várható kezdete: 2022. 08. 01
A pályázati kiírás teljes szövege megtalálható a város honlapján, az Átláthatóság – Munkahelyek menüpontban.

Egy tökéletes helyszínt keres
esküvőre, konferenciára
vagy más rendezvényre?
Várja a Tiszti pavilon a belváros szívében.
Egy különleges környezet minden szükséges
szolgáltatással egybekötve.
Komplex rendezvényszervezést biztosítunk, amely magában
foglalja az étkeztetést és a díszítést.
A terembérléssel kapcsolatos további tájékoztatás
az info@mskskomarno e-mail címen kérhető
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