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Az összevont önkormányzati választásokon induló 
politikai pártok és független jelöltek figyelmébe
Az összevont önkormányzati választások megtartásá-

nak időpontjáról szóló rendelet június 10-én jelent meg a 
Törvénytárban, így hivatalosan is elkezdődött a választási 
kampány. A Komáromi Lapok szerkesztősége fizetett po-
litikai hirdetés keretében lehetőséget biztosít a helyi és a 
megyei önkormányzati választásokon induló jelölteknek, 
hogy a széles nyilvánossággal is megismertethessék prog-
ramjukat és elképzelésüket. 

A Komáromi Lapok a választások időpontjáig még négy 
alkalommal jelenik meg: szeptember 9-én, szeptember 23-
án, október 7-én és október 21-én. A hirdetési felületeket a 
beérkezett megrendelések sorrendjében tudjuk biztosítani, 
így arra kérünk minden érintett felet, hogy a kl@komarno.
sk e-mail címen időben jelezze hirdetési szándékát. Az 
újság felületén lehetőség van klasszikus politikai hirdetés, 
vagy PR cikk megjelentetésére is.

A politikai hirdetések megjelentetésének árjegyzéke
1/1 újságoldal mérete: 273x365 mm ára 520 €
1/2 újságoldal mérete: 273x180 mm ára 260 €
1/4 újságoldal mérete: 134x180 mm ára 130 €
1/8 újságoldal mérete: 134x88 mm ára 70 €
További szabványos felületeink
41x88 mm vagy 88x41 mm ára 30 €
41x180 mm vagy 180x41 mm ára 60 €
88x88 mm ára 60 €
88x180 mm vagy 180x88 mm ára 120 €
88x365 mm vagy 365x88 mm ára 240 €
A feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFÁ-t. A politikai hir-
detésekkel kapcsolatos bővebb tájékoztatással a 0908 787 
173-as telefonszámon szolgálunk.

Jelentős fejlesztések a központi erődben
Befejeződött a tetőszerkezet teljes felújítása

Városunk számtalan tör-
ténelmi épülettel büszkél-
kedhet, de az állapotuk sok 
esetben elhanyagolt volt. 
A felújítások a pénzügyi le-
hetőségeknek és a támoga-
tásoknak köszönhetően az 
elmúlt években fokozatosan 
elkezdődtek.

Többek közt megtörtént 
az egykori megyeháza külső 
homlokzatának felújítása, a 
Tiszti pavilon épületén je-
lenleg is folyik a restaurálás, 
és a közelmúltban a Zichy 
palota tetőszerkezete és kül-
ső homlokzata is megújult. 
A legnagyobb anyagi ráfor-
dítást viszont a komáromi  
erődrendszer felújítása igé-
nyel, pontosabban az Újvár 
és az Öregvár.

– Az erődrendszerben 
hatalmas munka vár ránk az 
elkövetkezendő években, vi-
szont örömmel mondhatom, 
hogy sikerült elindítani a fel-
újítási folyamatokat. Néhány 
esetben folytatódnak a felújí-
tási munkálatok, viszont van-
nak olyanok is, amelyek már 
lezártnak tekinthetőek. Ilyen 
például az Újvárban találha-

tó kaszárnyaépület tetőszer-
kezetének a javítása, amely 
az elmúlt hónap végén feje-
ződött be.  Egy újabb sikeres 
pályázatnak köszönhetően 
pedig a belső körülményeken 
tudunk javítani. Ami nagyon 
fontos, hiszen a turizmust 
szeretnénk fellendíteni és 
olyan korszerű turisztikai iro-
dát szeretnénk felépíteni az 
Erőd falain belül, amellyel a 
legmodernebb körülmények 

között, hangulatosan tudjuk 
fogadni a turistákat – nyi-
latkozta lapunknak Keszegh 
Béla polgármester.

A laktanyaépület tető-
szerkezetének felújítása 
fokozatosan történt. A me-
zőgazdasági és vidékfejlesz-
tési minisztérium operatív 
programjának köszönhető-
en 2015-ben kezdődtek el 
a munkálatok, majd 2017-
ben a kulturális minisztérium 

nyújtott támogatást. Ekkor 
valósult meg a felújítás má-
sodik szakasza, amelyhez a 
város öt százalékos önrész-
szel is hozzájárult. Az utol-
só, közel 90 méteres szakasz 
felújítása tavaly márciusban 
kezdődött, amelyhez újra a 
kulturális tárca nyújtott tá-
mogatást.

– 2021-től az úgynevezett 
„A” rész, utolsó, Duna felőli 

Az újabb, sikeres projektnek köszönhetően a laktanya város felöli 70 méter hosszú hom-
lokzata is megújulhat.

A hét elején elkezdődött 
a városi képviselő-testület 
által jóváhagyott városi utak 
felújítása, melynek kereté-
ben 15 útszakasz és a hoz-
zátartozó járdaterület kap 
új burkolatot. A felújítási 
munkálatok keretében egy 
útkereszteződés és egy kör-
forgalom kiépítése is meg-
történik.

A felújítási munkálatokat 
15 építési körzetre osztották 
fel, melynek során elsősor-
ban az út- és járdafelüleletek 
kapnak új burkolatot. Vannak 
viszont olyan útszakaszok is, 

ahol komplex rekonstrukciót 
hajtanak majd végre,  amely 
többek közt magába fog-
lalja például a közvilágítás 
cseréjét vagy egy teljesen új 
útburkolat kialakítását is. A 
Villanytelepi út és a Dohány 
utca kereszteződésénel és 
a Barátság utca-E. B. Lukáč 
utca találkozásánál kialakí-
tott körforgalomnál telejes 
átépítést hajtanak végre és 
a közműhálózatokat is áthe-
lyezik.

A rekonstrukciós munká-
latok során összesen 47 ezer 
m2 útburkolatot cserélnek 

le. Ebből 42 ezer m2 az út-
felület és csaknem 5 ezer m2 
a járdafelület.  A legnagyobb 
területű burkolatcserére az 
Erzsébet szigeten, a Platán-
fa soron kerül sor, ahol több 
mint 11 ezer m2 útfelület 
újul meg. 

A felújítási munkálatok 
a következő útszakaszokat 
érintik: Augusztus 29. utca-
Nap utca, Villanytelepi út, 
Szent János utca-Temető sor, 
Tó utca-Mély utca, Platán-
fa sor, Nárcisz utca, Vársor, 
Barátság utca, Dohány utca-
Belső körút-Sport utca, Esz-

tergályos utca, Duna utca, 
Kertek-alja és Erdő utca. 
Megújul a Villanytelepi út és 
a Dohány utca keresztező-
dése, valamint körforgalom 
épül a Barátság és az E. B. 
Lukáč utcák találkozásánál.

A rekonstrukció ideje 
alatt számolni kell a forga-
lom korlátozásával, viszont a 
munkálatok ideje alatt mind-
egyik utca, ha korlátozott 
üzemmódban is, de átjárha-
tó lesz. Bizonyos szakaszo-
kon viszont részleges útlezá-
rások is várhatók. Azokon a 
szakaszokon, ahol teljeskörű 
felújítás várható, útjelző táb-
lák jelzik majd az elkerülő út 
irányát. A város önkormány-
zata ezúton is kéri a polgárok 
megértését és türelmét. 

A felújítás költségveté-
se eléri az 5 millió eurót, 
amelynek jelentős részét a 
tervezet alapján az év vé-
géig be is fejezik. Akadnak 
viszont olyan útszakaszok 
is, amelyek teljes befejezése 
csak a következő év tavaszán 
várható. A tervezet szerint, 
ha az időjárás engedi 2023. 
május elejéig történhet meg 
az összes útszakasz teljes 
felújítása.

sz

Tizenöt útszakasz kap teljesen új burkolatot

Elkezdődött a helyi utak felújítása 

(Folytatás a 2. oldalon)

Újabb játékot hirdetett a 
LIDL áruház, melyben kö-
zösségi pihenőhelyeket nyer-
hetnek az egyes települések. 
A játékban, amely augusztus 
15-én indult és szeptember 
25-ig tart, a vásárlók a 20 
euró feletti vásárlás esetén 
kuponokat kapnak és a raj-
ta szereplő kód segítségével 
adhatják le szavazatukat egy 
adott településre.

A komáromi aktivisták-
nak és a széles összefogás-
nak köszönhetően városunk 
eddig már három játszóteret 

is megnyert. Most egy újabb 
lehetőség nyílt arra, hogy 
Komárom egy újabb közös-
ségi hellyel gyarapodhat. Az 
aktivisták mindkét áruháznál 
gyűjtődobozokat helyeztek 
el, így aki nem kíván élni a 
szavazás lehetőségével a vá-
sárláskor kapott kupont ezek-
be a dobozokba dobhatja. 
Az aktivisták rendszeresen 
összegyűjtik a kupónokat és 
elküldik a szavazatokat. A já-
tékról bővebb tájékoztatás a 
www.lidl.sk/cistinka oldalon 
érhető el.

Komárom újra játékban!
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részének felújítása kezdődött 
el. A laktanya tetőszerkezete 
ezen a részen volt a legrosz-
szabb állapotban. A munká-
latok összköltsége 576 ezer 
euró volt, a kulturális minisz-
térium támogatása 565 ezer 
eurót tett ki, amelyet a vá-
ros további 50 ezer euróval 
egészített ki. Ezzel befejező-
dött az 540 méter hosszú 
tetőszerkezet helyreállítása, 
amely Szlovákia valószínűleg 
leghosszabb tetőszerkeze-
te, de Komáromé biztosan 
– mondta el Andrej Ozimy, 
Pro Castello Comaromiensi 
nonprofit szervezet igazga-
tója. 

Az újabb, sikeres projekt-
nek köszönhetően az Újvár-
ban a munkálatok csak rövid 
ideig szünetelnek, ősszel el-
indulhat a felújítási követke-
ző szakasza.

– Az Interreg V A Szlovák 
Köztársaság-Magyarország 
keretében megvalósult hatá-
ron átnyúló Komfort projekt-
nek köszönhetően a laktanya 
épületének további részeit 
újíthatjuk fel, nevezetesen a 
város felőli 70 méter hosszú 
homlokzatot. Az épületrész-
ben egy új idegenforgalmi 
információs irodát alakí-
tunk ki, ahol a jegyárusítás 
és ajándékbolt is működik 
majd. Emellett új mosdókat 
alakítunk ki a személyzet, a 
látogatók és a mozgáskorlá-
tozottak számára. Lesz egy 
kis váróterem is a látogatók 

számára, akik a jegyvásárlás 
után könyvet vagy újságot 
olvashatnak, illetve vásárol-
hatnak egy italt, szendvicset 
vagy édességet az automatá-
ból – ismertette a részleteket 
Andrej Ozimy igazgató.

Mint megtudtuk, a ko-
máromi erődrendszer iránt 
jelentős a városunkba érkező 
turisták érdeklődése.

– A látogatók száma idén 
nagyon jól alakul. A szezon 
már május végén elkezdő-
dött, amikor iskolai csopor-
tok látogattak el hozzánk. 
Ezek szép számban voltak, 
naponta két-három csoport 
is érkezett, de nemcsak Szlo-
vákiából, hanem Magyar-
országról és Csehországból 
is. A többi hónap is nagyon 
erősnek bizonyult, és örü-
lünk, hogy egyre több láto-
gató érkezik hozzánk – nyi-
latkozta az igazgató.

A pályázati fejlesztésen 
kívül még új trafóállomást is 
létesítenek, valamint új vil-
lanyvezetékeket húznak az 
egész erődben, hogy ezzel 
biztosítva legyen a további 
fejlődés és az egyedi rendez-
vények szervezése. Továbbá 
új kőburkolatot kap a kaszár-
nya kapualja, behúzzák az 
optikai kábelt, megtörténik 
az Öregvár kéményeinek 
visszafalazása és tovább 
bővül a kamerarendszer is. 
A munkálatok még az ősz 
folyamán elkezdődnek és 
várhatóan a jövő év tavaszán 
fejeződnek be.

Elkezdődött a helyi 
utak felújítása 
(Befejezés az 1. oldalról)

Nemrég látott napvilágot 
az a statisztika, mely szerint 
a gyerekek 70 százaléka az 
országban csak a tornaórán 
sportol. A járvány miatt még 
inkább romlott a fiatalok ál-
lóképessége, kitartása, ezért 
a város önkormányzata kü-
lönösen kiemelt figyelmet 
szentel annak, hogy város-
unkban a sportolási lehető-
ségek tovább bővüljenek.

– Volt mit törlesztenünk, 
mert iskoláink tornatermei és 
egyéb más sportinfrastrukúra, 
ami a városban található, 
enyhén szólva se voltak a 
megfelelő állapotban. Most 
eljutottunk oda, hogy az 
összes iskolában több mint 
vállalható az összes tornate-
rem, valamint a kültéri spor-
tolási lehetőségek fejlesztése 
is megvalósulhatott. Az évek 
során egyre gyarapodott a 
kültéri sportolási lehetőség 
és a polgárok szinte min-
den korosztálya számára 
elérhető sportinfrastruktúra 
épült. Elindult az Erzsébet 
szigeten található focipálya 
revitalizációja is, ahol strand-
röplabda pálya, parkoló és 
teqball asztal is található – 
fogalmazott Kovács Dávid, 
az ifjúsági és sportbizottság 
elnöke. 

Az oktatási intézmények-
ben is bővülnek a sportolási 
lehetőségek. A Jókai Mór 
Alapiskolában és a Munka 
Utcai Alapiskolában a nyári 
időszak alatt az atlétikai pá-
lyák és a kosárlabda pálya 
felújítása történik meg ne-
gyed millió euróból, amelyet 

az önkormányzat saját for-
rásból fedez.

– Nagy örömmel mond-
hatom el, hogy az elmúlt 
években egyre több fejlesz-
tés valósul meg városunkban. 
A kultúra területén ez látszik, 
ha elmegyünk a városi mű-
velődési központba és annak 
környékére vagy ellátogatunk 
a Tiszti pavilonba, ahol meg-
újult a kültéri színpadunk. 
Az oktatás területén voltak 
bizonyos elmaradásaink, de 
az elmúlt három évben kö-
zel négymillió euró értékben 
sikerült fejlesztéseket megva-
lósítani egyes alapiskolákban 
és az óvodáinkban – nyilat-
kozta Szénássy Tímea, az is-
kolaügyi és kulturális bizott-
ság elnöke.

A komáromi sportéletet 
a helyi klubok nélkül szinte 
lehetetlen lenne előremozdí-

tani, ezért az önkormányzat 
a lehető legjobb kapcsolatot 
igyekszik kialakítani a város-
unkban működő sportegye-
sületekkel.

– Nagyon jó viszonyt 
ápolunk a klubbokkal és en-
nek az az eredménye, hogy 
szép fejlesztéseket tudunk 
közösen megvalósítani. Leg-
utóbb például a kajak-kenu 
klub pályázott sikeresen az 
ifjúsági és sportminisztérium-
nál. Az itt elnyert összeget a 
város további pénzösszeg-
gel pótolta ki, amelyhez a 
klub, saját lehetőségeikhez 
mérten, még hozzátett, így 
125 ezer euróból többek 
közt teniszpályát, légtechni-
kát, oktatómedencét, kültéri 
kondiparkot tudnak fejlesz-
teni. A kajak-kenu klubban 
remek munka folyik. Ők hoz-
zák az olimpiai érmeket, így 

minden segítséget megérde-
melnek. Azt gondolom, hogy 
bárki, aki bármilyen sportot 
űz, hasonló segítséget meg-
érdemel, mert a sport az 
egyik legfontosabb dolog az 
életben. Az önkormányzat 
számára nagyon fontos, hogy 
Komárom városában a lehe-
tő legtöbb helyen és legjobb 
minőségben bárki számára 
elérhető legyen a sportolási 
lehetőség – tette hozzá Ko-
vács Dávid.

Az elmúlt időszakban 
mozgásfejlesztő játékok ke-
rültek a Víztoronyhoz, meg-
újul a Szabadság utcai torna-
terem, amely egyszerre  több 
klubnak is otthont ad, és az 
őrsújfalui focipályán is folya-
tódnak a munkálatok. Tehát, 
mozgásra fel, használjuk ki a 
városunkban egyre gyarapo-
dó sportolási lehetőségeket!

Egyre több sportfejlesztés valósul meg városunkban

A Béke Utcai Alapiskolában a nyár végéig befejeződik az atlétikai és a kosárlabda pálya 
felújítása

Folytatódik a kukatárolók felújítása
Az idei évben erre a célra 118 ezer eurót különített el a vá-
ros önkormányzata, új kukák vásárlására pedig 10 ezer eu-
rót. A következő helyeken már folyamatban vannak, vagy 
nemsokára elindulnak a felújítási munkálatok
1. A Király püspök utca egész szakaszán megtörténik a tá-
rolók befedése és zárása.
2. Az E. B. Lukáč utca szomszédságában a házak közt 
zárható tárolót alakítanak ki. A közbeszerzés lezajlott, így 
nemsokára elkezdődhetnek a munkálatok.
3. Az Aranyember utcájában szintén nemsokára elkezdőd-
het a fedett és zárható tároló kialakítása.
4. A Fazekas utcában egy új zárható tárolót alakítanak ki. A 
meglévő helytől kicsi távolabb, mivel a mostani alatt köz-
műhálózatok  húzódnak, így ott nem lehet építeni tárolót.
5. A Damjanich utca elején előkészítés  alatt áll egy új zárt 
tároló kiépítése.
6. A Belső körúton a garázsok mellett vagy a közelében 
szintén előkészítés alatt áll egy új tároló kiépítése.
Mivel a chipes kapukkal időnként gondok akadtak, ezért 
ezek a tárolók a közeljövőben kulccsal zárhatóak lesznek.     
Az önkormányzat 2019-ben 140 ezer eurót, 2020-ban 90 
ezer eurót, 2021-ben pedig 230 ezer eurót költött a kuka-
tárolók felújítására és már folyamatban van a következő 
tárolók felújításának előkészítése.
Ugyancsak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos, hogy 
Harcsáson nemrég átadták azt a hulladékgyűjtő udvart, 
ahová minden uniós szabványnak megfelelően szállítha-
tó ki és tárolható a szelektált hulladék. A hullladékot itt 
begyűjtik, osztályozzák, majd az erre szakosodott cégek 
újrahasznosítják azt.

A megnövekedett gép-
kocsi forgalomra szeretne 
reális alternatívát kínálni 
városunk vezetése: megkez-
dődött a városon belül ha-
ladó kerékpárutak építése. 
Az elmúlt években a város-
on kívül modern, európai 
színvonalú kerékpárutak 
épültek, de a városban még 
nem lehetett kerékpáron 
biztonságosan közlekedni. 
A városi kerékpárút-hálózat 
kiépítése azonban a napok-
ban elkezdődött; elsőként a 
Rákóczi utcában indultak el 
a munkálatok.

– Lényegében egy nem 
jó minőségű járdát kezdünk 
szélesíteni és bővíteni úgy, 

hogy a gyalogosok és a ke-
rékpárosok is megfelelő szé-
lességben elférjenek egymás 
mellett – mondta el Keszegh 
Béla polgármester.

A kerékpárút kiépítésével 
párhuzamosan készül Komá-
rom közlekedési koncepció-
ja is, melynek egyik fő célja, 
hogy biztonságossá tegye a 
kerékpáros közlekedést.

– A közlekedési koncep-
ció a kerékpáros közlekedést 
kívánja megoldani, kiala-
kítva egy olyan hálózatot, 
amely lényegében beszövi 
az egész várost. Tehát ha 
egy turista érkezik, akkor be 
tudjon jönni a városba, de 
a városban közlekedők is el 

tudjanak jutni az állomásra, a 
munkahelyükre, az iskolába. 
Reális alternatívát kívánunk 
kidolgozni arra, ha reggel 
egy család elindul kerékpár-
ral, akkor kényelmesen és 
biztonságossan jusson el az 
iskolába és a munkahelyre – 
tette hozzá a polgármester.

Bujna Zoltán, a város-
fejlesztési bizottság elnöke 
szerint, aki maga is gyakran 
pattan kerékpárra, ha meg-
valósulnak az elkézelések 
könnyebben elérhető lesz az 
autóbusz és vasútállomás, a 
bevásárlóközpontok, és a 
lakótelepek összekötetése is 
megvalósulhat a belvárossal.

– Bízom abban, hogy ez-

után sokkal több ember fog 
kerékpárra ülni. Gyerekek, 
akik iskolába mennek, felnőt-
tek, akik munkába mennek 
és a kerékpárosok is sokkal 
biztonságosabban tudnak 
majd a városban közlekedni 
– tette hozzá Bujna Zoltán.

Az első szakasz kiépíté-
se az úttest mindkét oldalán 
fél millió euróba kerül. Ezt a 
összeget és a következő sza-
kaszok kiépítésére szükséges 
anyagi forrásokat Európai 
Uniós pályázatokból fedezi 
a város. A járdák szélesítése, 
a kerékpárutak kialakítása a 
jövőben majd a kórház irá-
nyába és a Jókai Színház felé 
folytatódik.

Megkezdődött a városon belül haladó kerékpárutak építése

A város elnyerte a Szociális, Mun-
kaügyi és Családügyi Minisztérium 
támogatását, amelynek köszönhetően 
egy inkluzív játszótér létesülhet a Holt-
Vág partján. Az 50 ezer eurós támoga-
tásból, fa elemekből készülő egyedi 
játszótér létesül, melynek több része a 
mozgáskorlátozott gyerekeknek is le-
hetőséget biztosít a kikapcsolódásra. 
Az őszi időszakban üzembe helyezik 
a mobil szaunát is a csónakkölcsönző 
szomszédságában, így a parton lehet 
feltöltődni majd csobbanni a hide-
gebb napokon.

Tovább csinosodik a Holt-Vág partja
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Tovább szépül városunk 
ikonikus épülete, a Tiszti 
pavilon. A belváros egyik 
legszebb ékkövének most az 
Anglia park felőli szárnyát 
újítják fel, amely várhatóan 
szeptember végéig készülhet 
el. A 200 ezer eurós költsé-
get az önkormányzat a saját 
költségvetéséből fedezi.

– Különösen fontosnak 
tartjuk, hogy az épített örök-
ségről is gondoskodjunk, így 
többek közt Komárom egyik 
emblematikus építményéről, 
a Tiszti pavilonról is. Az épü-
let külső homlokzatának fel-
újítása szakaszokban történt, 
elsőként a közismert Viribus 
Unitis feliratot tartalmazó 
épületszárny újult meg, majd  
az oldalsó szárnnyal foly-
tattuk tovább – mondta el 
Keszegh Béla polgármester.

A történelmi épület felújí-
tása nemcsak anyagi kérdés, 
hiszen a 40 méteres szaka-
szon a műemlékvédelmi hi-
vatal előírásai alapján restau-
rátorok végzik a munkát. Épp 
ezért is történt a felújítási fo-
lyamat szakaszokra történő 
bontása, mivel az elérhető 
restaurátorok mozgástere és 
munkavállalási lehetősége is 
sok esetben behatárolt. Így 
az épület egyedi készítésű 
diszítő elemein végzett resta-

urátori munka költségesebbé 
és hosszadalmasabbá teszi a 
munkafolyamatot.

– Vannak olyan felújítási 
munkálatok, amit egy álta-
lános építészeti cég is el tud 
végezni. Itt viszont az épít-
mény felső fogazatának és 
még néhány részének a fel-
újítását csak restaurátor vé-
gezheti – tette hozzá a pol-
gármester. 

Az előző felújítási sza-
kaszban teljesen megújult a 

Tiszti pavilon első homlok-
zata, az udvar bejárati része 
és rekonstrukción esett át a 
szabadtéri színpad is. A né-
zőtérre négyszáz darab új, 
kényelmes széket helyeztek 
ki, de már készülnek a ter-
vek a következő épületrész 
megújulására és a szükséges 
anyagi fedezet megteremté-
sére.

– A most megjelent pá-
lyázati kiírásokból is szeret-
nénk meríteni, hogy az egész 

Tiszti pavilont kívül, és most 
már sajnos belül is aktuálisak 
a munkák, fel tudjuk újítani. 
Az idén az Anglia park felöli 
oldalsó szárny felújítása való-
sul meg, de már a hátsó bás-
tyák felújítását is készítjük elő 
– mondta el Keszegh Béla.

Az ehhez szükséges do-
kumentáción már dolgoznak 
a városi hivatal dolgozói. A 
tervek szerint a jövő évben 
indulhat el a munkafolya-
mat.

A héten nyitotta meg 
kapuit a Komáromi Agel 
Kórház újonnan épített sür-
gősségi fogadóközpontja. A 
korszerű egészségügyi be-
rendezések, orvosi eljárások 
mellett a sürgősségi beteg-
ellátás menetét is átszer-
vezték – az első páciensek 
kifejezetten elégedetten nyi-
latkoztak az új rendszerről 
és körülményekről.

A megnyitást követően 
már a teljesen új épületben 
működik a sebészeti és bel-
gyógyászati sürgősségi felvé-
tel is. Ide költözött a röntgen, 
a CT-vizsgáló, a szonográfia 
(1-es és 2-es számú). Az új 
sürgősségi központ előnye, 
hogy mostantól egy helyen 
végezhetik el az összes szük-
séges vizsgálatot, sőt, az ezt 
követő orvosi beavatkozáso-
kat is, továbbá fekvőbeteg 
kórházi ellátás is elérhető.

Mindez azt jelenti, hogy 
a sürgősségi felvétel után a 
páciensek és látogatók a fo-
gadóközpontból a pár éve 
ugyancsak teljesen megújult 
belgyógyászati pavilonba 
juthatnak, ahol a geriátria 
(idősgondozói részleg), 
az ideggyógyászati rende-
lő, a kardiológiai rendelő 
és a reumatológiai rende-
lő is működik, egyúttal a 
fekvőbetegrészlegek is.

Martina Pavliková, a kór-
ház szóvivője szerint az új 
sürgősségi központ első pá-
ciensei nagyon meglepődtek, 
egyúttal nagyon elégedettek 
voltak azzal, hogy milyen 
szép környezetben látják el 

őket. Többen is hangsúlyoz-
ták, tetszenek nekik a szebb 
és nagyobb terek, hogy már 
nem kell nyomakodniuk, 
mint a régi várókban, illetve 
folyosókon. Volt, aki a recep-
ciót dicsérte, más a felsze-
reltséget.

– Amikor a komáromi 
kórházba kerültem, talán túl 
ambiciózus célom volt, hogy 
alapvetően javítsuk a szolgál-

tatásainkat, hogy kórházunk a 
3. évezred színvonalát nyújt-
sa. Most viszont örülök, hogy 
ez részben sikerült. Minden-
kinek óriási köszönet jár, aki 
hozzájárult az új sürgősségi 
központ létrejöttéhez. Bízom 
benne, hogy elsősorban pá-
cienseink fogják díjazni, hi-
szen értük teszünk mindent 
– nyilatkozta Miroslav Jaška 
kórházigazgató.

A sürgősségi központot 
12 új mobil kórházi ággyal, 9 
vizsgálati és 3 szállító ággyal, 
3 új műtővel, mennyezeti 
és mobilröntgennel, RTG-
diagnosztikai állomással, 3 
ultrahang-szonográffal, CT-
berendezéssel, illetve a be-
teg életfunkcióinak vizsgála-
tához szükséges készülékkel, 
4 anaszteziológiai készülék-
kel, 5 újjáélesztő készülék-
kel, vagyis defibrillátorral, 
valamint 2 műtőtoronnyal 
szerelték fel.

Az építészeti és műsza-
ki szempontból is kivételes 
beruházás értéke 11,2 millió 
euró, ebből 8,2 millió uniós 
pályázati pénz, a többit saját 
költségvetéséből gazdálkod-
ta ki a kórház.

Az új sürgősségi központ 
már fogadja a látogatókat

Folytatódik a Tiszti pavilon homlokzatának felújítása

A 11 éves korosztálytól 
az ifiken át egészen a veterá-
nokig mindenki közös erővel 
küzdött, hogy egyesületünk a 
Szlovák Bajnokság éremtáb-
lázatának legfelsőbb fokán 
végezzen. Ennek eredmé-
nyeképp összesen 77 érmet 
szerzett a Komáromi Kajak 
Kanoe Klub, pontosabban 32 
arany, 24 ezüst és 21 bronz-
érmet.

Óriási elismerés, köszö-
net és gratuláció illeti vala-
mennyi edzőt, versenyzőt, 
szponzort és mindenkit, aki 
bármiféle módon támogat-
ta egyesületünk működését 
a 2022-es szezonban. Nem 
utolsó sorban nagy köszönet 
jár a szülőknek, akik egész 
évben támogatták a gyerekek 
felkészülését.

Szlovák bajnokok lettünk!

A nagy hagyományok-
kal rendelkező futóversenyt 
a tavaszi bizonytalan covid  
helyzet miatt nem lehetett 
megrendezni. Az új időpont 
az Erzsébet-híd fennállá-
sának 130. évfordulójához 
kötődik. Idén Dél-Komárom-
ból, a Csillag erőd parkolójá-
ból 9.00-kor rajtol az 5,5 km 
táv, 9.15-kor pedig a 10km-
es táv, és az észak-komáromi 
sportcsarnokhoz érkezik be. 

Az internetes nevezés 
augusztus 20-án lezárult, de 
személyes nevezésre még 
lehetőség van szeptember 
1-én és 2-án, 17.00 és 19.00 
óra között a Dél-Komáromi  
Sportcsarnokban. A nevezé-

si díj a 10 km távra 5 000 
Ft vagy 13 euró, az 5,5 km 
távra pedig 4 000 Ft vagy 10 
euró, amit a sportcsarnokban 
kell készpénzben befizetni. 
A észak- vagy dél-komáro-
mi lakcímmel rendelkező 
futók a nevezési díjból 50% 
kedvezményt kapnak, amit a 
személyi igazolvány felmu-
tatásával kell igazolni. 

(Helyszíni nevezés ese-
tén póló nem része a rajtcso-
magnak.) Fontos változás, 
hogy helyszíni nevezésre a 
verseny napján nincs lehető-
ség! A teljes versenykiírás a 
www.komarno.sk honlapon 
található meg.

Szeptember 3-án kerül sor 
a két Komárom közötti 
nemzetközi utcai futóversenyre

Jövőre kezdődik a Vág-híd felújítása
Az elmúlt hetekben az interneten téves információk 
jelentek meg a Vág-híd felújításával kapcsolatosan, így 
a Komáromi Városi Hivatal hivatalos állásfoglalást kért a 
Szlovák Útkezelő Vállalattól. Martin Guzi, a vállalat kom-
munikációs vezetője a következő tájékoztatást adta:
Jelenleg az építkezési eljárás zajlik és előreláthatólag 
2022 szeptemberében lesz kiadva az érvényes építkezési 
engedély. 
Az építkezés megkezdésének időpontját a közbeszerzés 
lefolytatása után, a szerződés aláírását követően tűzik ki, 
legkésőbb 2023 elején.
Az építkezés 12 hónapra van tervezve.
Az építkezési munkálatok ideje alatt félpályás útlezárást 
terveznek.
A hídon jelenleg rendszeres méréseket végeznek a híd 
egyes részeinek felmérésére az extrém időjárási körülmé-
nyekre való tekintettel.

Közösségi térrel bővült a Klapka tér
Közösségi térrel bővült a Klapka tér, a Tiszti pavilon-

nal szemben található részen. A korábbi parkolóhelyen, 
ahol elsősorban hivatalnokok parkoltak, június elsejétől 
megszűnt a parkolás, szabadon hagyva a teret. A belvá-
rosba érkező családokat új, formatervezett padok várják. 
A szomszédos fák tövébe a rácsok helyett évelő növények 
kerültek, amelyek folyamatosan virágba borulnak, növelve 
a belvárosi zöld felületet. A padokon pihenve, fagyizva, 
barátokkal beszélgetve a Tiszti pavilon épületében gyö-
nyörködhetünk.

Megújult a belvárosi turisztikai iroda
Megújult a belvárosi turisztikai iroda, amelyet a regio-

nális turisztikai szervezetünk, a Dunamente TDM működ-
tet. A kerékpárosoknak részletes térképek és információk, 
szélesebb programkínálat és ajándéktárgyak várják az ér-
deklődőket a hét minden napján. Már hagyományosan el-
érhetőek a régió ízei is, akár egyedi csomagolásban is. A 
város több pontján kikerültek a turistákat segítő feliratok. 
A QR térképeken keresztül videós kalauzok érhetőek az 
egyes látnivalókhoz kötődően három nyelven.
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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

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék

3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 
konténerekben

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 kétkerekű kézikocsi, két-
kerekű targonca, kalapácsülő, új 
kád, 60 literes szivatyú motorral, 
Pioneer satu, hegesztő. Tel.: 0915 
105 658.
l Bérbeadó garázs a Szakszer-
vezetek utcájában. Tel.: 0908 123 
583.
l Szőnyegmosás. Tel.: 0940 353 
630.
l Pedikűr címre is (Önnél otthon 
is). Tel.: 0908 761 373.
l REKOM lakásfelújítás. Tel.: 
0948 622 051.

Viking Pub & Saga Cafe
Észak-Komárom, Nádor utca 14.

A jó sör, a kávé
és a jó hangulat

garantált!
Minden pénteken

és szombaton

zenés rendezvényünkre

várjuk a kedves vendégeket!

Osztályozzuk a hulladékot!
Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja, hogy a há-

ztartási hulladék összetevőinek (papír, műanyag, fém, TRI, 
üveg, kerti hulladék) szelektív gyűjtése a családi házas 
övezetekben a következő időpontban folytatódik:

2022. augusztus 22. – 2022. augusztus 26. között 
(FIGYELEM! Csak a kerti hulladékot rakja ki!) 1 zsák

2022. szeptember 5. – 2022. szeptember 9. között 
(papír, műanyag, fém, TRI, üveg, kerti hulladék) 4 zsák

A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a mega-
dott 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 összete-
vői térítésmentesen leadhatók a Harcsási úton lévő gyűj-
tőudvarban is.

Apróhirdetés

Viac informácií u vášho dealera 
Motor-Car Nové Zámky, s.r.o., Komárňanská cesta 100, Nové Zámky 

tel.č.: +421 35 69 11700 alebo na https://bit.ly/3PqgAG6.

Váš noVý sprieVodca rodinným žiVotom 
a VýzVami bežných dní sa Volá trieda t

prvý prémiový malý van od značky mercedes-Benz

Objavte jeho prednosti

Prvý prémiový malý van

Pre rodiny

Na výlety

na každý deň

pre aktívny životný štýl

Život naberá na veľkosti

Už od 480 € s dpH mesačne

A gyöngyhajú lány balladája

Komáromban az OMEGA MUSICAL!
Ha Ön is szívesen hallaná az OMEGA örökzöld sláge-

reit, miközben a színpadképet profi táncművészek teszik 
teljessé, tartson velünk és váltsa meg jegyét a komáromi 
ősz egyik legígéretesebb színpadi produkciójára a ticket.
mskskomarno.sk weboldalon!

A színpadon 24 ExperiDance táncművész, a mikro-
fonoknál 5 kiváló musicalszínész, a mese erősítésére 21 
szenzációs Omega-sláger! Egy történet, amit mindenki 
átélt, aki fiatal volt és szerelmes! Mindenkiben ott van a 
szunnyadó gyermek, így a tündérmeséket a felnőttek is 
szeretik, csak be kell őket csomagolni „felnőtt köntösbe”!

Az Omega együttes és az ExperiDance Production 
több mint fél év gondos tervezés, aprólékos egyeztetés és 
lázas alkotómunka után Szomor György, Koós Réka, Fé-
sűs Nelly, Lux Ádám, R. Kárpáti Péter, Simon Panna Bogi 
és Békefi Viktória főszereplésével állította színpadra új 
darabját, amelyben olyan világszínvonalú slágerek csen-
dülnek fel, mint a Trombitás Frédi, a Régi Csibészek, az 
Ezüst Eső, a Petróleumlámpa, a Ha én szél lehetnék vagy 
a Gyöngyhajú lány.

Már most biztosítsa be belépőjegyét a 2022. október 
9-én, a városi művelődési központban este hét órakor kez-
dődő előadásra!

Az „István, a király iskolába megy…” című program kere-
tében városunkban is bemutatják Szörényi Levente és Bródy 
János István, a király című rockoperájának koncertváltozatát. 
A főszerepekben az „István, a király iskolába megy…” című 
online tehetségkutató verseny ifjú győzteseit, valamint a Biha-
ri János Táncegyüttes gyermek táncosait láthatjuk és hallhat-
juk. Az előadás koreográfusai Lévay Andrea és Ágfalvi György, 
rendezője pedig Feke Pál. A belépőjegy ára mindössze 3 euró, 
amely online is beszerezhető a ticket.mskskomarno.sk webol-
dalon. Az előadás helyszíne az eredeti tervtől eltérően nem 
a Tiszti pavilon szabadtéri színpada, hanem az Egressy Béni 
Városi Művelődési Központ lesz! Időpont: 2022. augusztus 
26., (péntek), 20.30.

Újszülöttek
Aggová Sofia Lora, Komárom; Horváth Dorka, Kava; Šebők 
Mirabella, Komárom; Fitos Léna, Nagykeszi; Fülöp Molli, 
Komárom; Tomaneková Lilien, Párkány; Šalgóová Nela, 
Perbete; Góth Dominik, Bátorkeszi; Nagy Maxim, Hetény; 
Kerepeš Martin, Komárom; Gáspár Zara, Komárom; Góth 
Maribella, Marcelháza; Baša Marcell, Búcs; Horváth Azra 
Sofia, Komárom; Nagy Adrienn, Komárom; Krajmer Ferenc, 
Csicsó; Koco Timotej és Filip, Párkány; Lakatos Annamária, 
Gúta; Krekács Attila, Komárom; Šuplík Richard, Érsekújvár; 
Skladenová Elizabeth, Komárom; Ravasz Samantha, Gúta; 
Jankó Laura, Nagyharcsás; Szalai Benett, Komárom; Németh 
Rebeka Éva, Komárom; Kulcsár Margaréta, Komárom; Né-
meth Armin, Komárom; Šamelová Chloé, Naszvad; Pasztorek 
Alex, Pozsonyligetfalu; Csicsó Sofia, Dunamocs; Sárközi Alíz, 
Madar; Rovács Márk Attila, Ekel; Adamčeková Mia, Újgyalla; 
Lakatos Denisa Naszvad     

Házasságot kötöttek
Lakatos Gyula és Gajdáčová Nikoleta;Tóth Gábor és Hotová 
Andrea; Quacquarelli Nunzid és Skačanová Daniela; Keszegh 
Péter és Keszeghová Monika; Győri Árpád és Csonka Ale-
xandra; Vanin Dávid és Vargová Mária; Németh Szabolcs és 
Dolezsa Éva; Foríšek Jozef és Lőrincz Enikő; 

Elhunytak
A 72 éves Oslanec Zoltán, Komárom; a 84 éves Godálová 
Helena, Komárom; a 79 éves Žilinská Gizella, Hetény; a 82 
éves Palkovičová Mária, Komárom; a 74 éves Névery László, 
Komárom; a 65 éves Marková Eva, Komárom; a 79 éves Gelle 
Károly, Komárom; a 62 éves Abushaker Irena, Komárom; a 84 
éves Dubská Edita, Komárom

Pótfelvételit hirdet a zeneiskola
A Komáromi Művészeti Alapiskola igazgatósá-

ga értesíti az érdeklődő diákokat és szülőket, hogy 
pótfelvételit hirdet a 2022/2023-as tanévre. Jelent-
kezni személyesen 2022. szeptember 5-től 13-ig 
lehet naponta 14.00 és 17.00 óra között az intéz-
mény Nyár utcai épületében.

Nótaest a városi művelődési központban
„Szépen szól a hegedűje...” címmel első alkalommal 

szervezik meg a Felvidéki Nótaestet az Egressy Béni Városi 
Művelődési Központban. A hangulatosnak ígérkező est fo-
lyamán fellép Bokor János, Dóka Zsuzsa, Bősi Szabó Lász-
ló, Kollár Katalin, id. Derzsi György. Az est házigazdája 
Asbóth József. A zenekari kíséretet Sárközi Pál és zenekara 
szolgáltatja.

A szervezők ezúton is szeretettel várják a magyar nóta 
szerelmeseit 2022. szeptember 18-án (vasárnap), 18 óra-
kor az Egressy Béni Városi Művelődési Központba! A be-
lépőjegy ára 9 euró.

Komolyzenei koncert augusztus 25-én
A szervezők szeretettel várnak minden zenekedvelőt a 

3. Dunamenti Kamarazenei Fesztivál koncertjére, melynek 
időpontja 2022. augusztus 25., 19:00, helyszíne a Tiszti 
pavilon díszterme. Fellépők: Cseh Ishiguri Hiromi zongora 
és a Mucha Quartet. Juraj Tomka hegedű, Jozef Ostrolucký 
hegedű, Veronika Kubešová brácsa, Pavol Mucha cselló. A 
rendezvényre a belépés díjtalan!

István, a király iskolába megy



 2022. augusztus 19. 5

Kövesse a Komáromi Városi Televízió 
adását az interneten is! 

www.youtube.com/mstvkn, 
www.facebook.com


