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Mesto Komárno, Centrum voľného času
OZ Odysea mysle Slovensko,  Rozmarínová ul. č. 2

PRÁZDNINOVÉ LETO v CVČ 2014
Denný prímestský tábor denne od 6.30 do 16. hodiny

1. termín od 30. júna do 4. júla
2. termín od 7. do 11. júla

3. termín 18. do 22. augusta
4. termín 25. do 28. augusta

tvorivé dielne, ručné práce, batikovanie, hry, súťaže, 
turistika, vychádzky, športové hry, relax. Príchod detí 
od 6.30 do 9.30. Strava podľa individuálnych potrieb 
dieťaťa. Kontakt: 035 7730 396, 0908 588 874

Aj počas tohoročnej jar-
nej a letnej turistickej sezóny 
je veľký záujem návštevníkov 
Komárna o pamiatky na chýr-
neho rodáka nášho mesta, krá-
ľa operiet Franza Lehára. Ide 
hlavne o park Lehára aj z jeho 
monumentálnou sochou od 
akademického sochára Emila 
Venkova, ako aj o pamätnú vý-
stavu o jeho živote v Podunaj-
skom múzeu.

Samozrejme sú to aj mnohé  
hudobné a spoločenské pod-
ujatia organizované na počesť 
nášho veľkého rodáka. Tejto zá-
služnej činnosti spolu s mestom 
a ďalšími podporovateľmi sa už 
tretí rok venuje aj Občianske 
združenie Franza Lehára so síd-
lom v Komárne. V tomto roku 
to bol II. Lehárov ples s nevšed-
ným úspechom, koncert pre ve-
rejnosť na Klapkovom námestí 

30. apríla v deň narodenia skla-
dateľa, spolu so slávnostným 
kladením vencov a programom 
pri soche Franza Lehára.

Združenie v minulom roku 
s veľkým úspechom zorgani-
zovalo letné koncerty na Klap-
kovom námestí. Ako to bude 
v tomto roku, či pripravujú 
opäť prekvapenie pre domácich 
i návštevníkov Komárna, o tom 
som sa zhováral s predsedníčkou 
združenia Teréziou KLEMEN 
a podpredsedníčkou združenia 
Ľubicou JOBBÁGYOVOU.

- Samozrejme aj v tomto 
roku nezabúdame na našich 
vďačných divákov a preto sme 
pripravili pre milovníkov hudby 
a príjemnej pohody seriál podu-
jatí pod názvom Lehárove leto 
2014. Všetky naše podujatia sa 
budú konať každú nedeľu, vždy 
so začiatkom o 19. hodine na 

Klapkovom námestí v centre Ko-
márna pred radnicou.

Otvárací koncert Lehárov-
ho leta bude v nedeľu 29. júna, 
na ktorom vystúpi už veľmi zná-
my a populárny Kolárovčan Imre 
Vadkerti. V jeho podaní odznejú 
známe a populárne operetné 
a muzikálové árie a po ňom už 
každú nedeľu až do 24. augusta 
tu budú zaujímavé podujatia. 
Vystúpi tu v poradí ako ich me-
nujem celá plejáda zaujímavých 
a uznávaných umelcov. Bude to 
pop koncert skupiny Atlantic, 
Memoria Team z Komárna uve-
die novšie nostalgické melódie. 
Benes disco sa predstaví funky 
a soul hudbou. Imre Boráros, 
herec Jókaiho divadla a držiteľ 
Kossuthovej ceny, pobaví obe-
censtvo večne zelenými melódia-
mi vrátane známych šansónov. 
Ďalej to bude skupina Liberáte 

s popovou hudbou. Určite za-
ujímavý večer s hudbou a hu-
morným textom pripravia pre 
obecenstvo herci Jókaiho divadla 
Ildikó Benes a István Pőthe, po 
nich to bude skupina Domino 
s tanečnou hudbou. A na záver 
Lehárovho leta nás pobaví zná-
my Čeku alias Rudi Čerňanský, 
kde jeho vystúpenie bude spojené 
s pouličným bálom. 

Pevne veríme, že naše sna-
ženie bude aj v tomto letnom ob-
dobí úspešné a hudba a spoločné 
stretnutia prinesú radosť a ume-
lecký zážitok každému návštev-
níkovi našich podujatí. Podrob-
nosti nájde každý záujemca na 
našej web stránke www.fr-lehar.
sk. Každého na návštevy koncer-
tov Lehárovho leta 2014 srdečne 
pozývame.

Dr. Štefan Bende
poslanec MsZ

Občianske združenie Franza Lehára pripravuje 
hodnotné podujatia v rámci Lehárovho leta

 Iniciatívy na trhu práce 
je názov nového projektu v 
komárňanskom regióne, pod-
porovaného Európskou úniou. 
Realizátorom programu, ktorý 
zahŕňa maďarskú i slovenskú 
stranu, je Európske zoskupe-
nie územnej spolupráce Pons 
Danubii, ďalšími partnermi 
projektu sú Selyeho univerzita 
a Úrad práce v Komárne.

Projekt s názvom Ce-
zhraničná spolupráca trhov 
práce – WORKMARKET 
(HUSK/1101/1.6.2) odštartoval 
v komárňanskom regióne za-
čiatkom roka 2014. Projekt vy-
pracovaný EZÚS Pons Danubii 
vznikol už v roku 2011 a po jeho 

úspešnom posúdení boli zmlu-
vy s príslušnými ministerstvami 
oboch štátov uzatvorené kon-
com roka 2013.

Projekt bol finančne pod-
porený v rámci Programu ma-
ďarsko-slovenskej cezhraničnej 
spolupráce (2007 - 2013). Celko-
vý rozpočet projektu je 201 360 
eur, z tejto sumy bola 5-percent-
ná spoluúčasť strán, 10 % tvoril 
štátny príspevok a 85 percent 
je vykrytých z fondov Európ-
skej únie. Rozpočet je členený 
na tri časti: takmer 60 tisíc eur 
dostane Úrad práce v Komárne, 
so sumou 74 tisíc eur bude hos-
podáriť Univerzita Jánosa Sely-
eho a 67 tisíc eur sa ujde Pons 

Danubii na pokrytie nákladov 
spojených s projektom.

- V súčasnej fáze projektu 
sa uskutočnila burza práce v 
maďarskom meste Tatabánya, 
v septembri sa podobné podu-
jatie, v rámci ktorého sa uchá-
dzači o zamestnanie budú môcť 
zorientovať v ponukách na trhu 
práce, uskutoční aj v Komárne. 
Rozbehlo sa aj organizovanie 
študijných ciest, záujemco-
via budú môcť zavítať na desať 
rôznych miest. Na Selyeho uni-
verzite sa už začali vzdelávacie 
kurzy, v prvom rade sa v hľadaní 
zamestnania sa snažia pomáhať 
čerstvým absolventom v hľada-
ní zamestnania – uviedol Zoltán 
Bara, konateľ zoskupenia Pons 
Danubii. V rámci projektu boli 
vypracované dve štúdie, ktoré 
pomocou analýz, rozhovorov a 

prieskumov mapujú aktuálnu 
situáciu trhu práce v regióne. 
Zhotovitelia štúdií nepodávajú 
len hlásenie o aktuálnom stave, 
skoncipovali aj odporúčania, 
ktoré môžu pomôcť orgánom, 
ktoré v danej oblasti rozhodujú, 
ako aj pri vypracovávaní ďalších 
projektov v našom regióne.

Zoltán Bara zdôraznil, že v 
oblasti trhu práce nachádzame v 
komárňanskom regióne množ-
stvo výziev, preto má tento pro-
jekt veľký význam. Pons Danubii 
spájajúce sedem samospráv da-
ného regiónu bude aj v ďalšom 
období klásť dôraz a sledovať 
možnosti získavania dotácií na 
projekty, ktoré akoukoľvek for-
mou slúžia vytváraniu nových 
pracovných miest. Informácie o 
EGTC Pons Danubii nájdete na 
stránke www.ponsdanubii.eu.

Projekt v súvislosti s trhom práce 
v organizácii Pons Danubii

Vlani dobrý nápad spojil 
viacerých organizátorov a do-
stal podobu veľkého stretnutia 
rodín v areáli ZŠ na Komen-
ského ulici. Odozva bola veľmi 
priaznivá, čo posmelilo orga-
nizátorov, a tak sa rozhodli aj 
v tomto roku na začiatku leta 
pripraviť niečo, čo obohatilo 
život v našom meste.

Komárňanská katolícka fara 
v spolupráci s divadelným sú-
borom Dramaťák, Regionálnym 
osvetovým strediskom a ZŠ na 
Rozmarínovej ulici pripravili 
veľký piknik pre rodiny, ktorý 
sa konal v areáli ZŠ na Rozma-
rínovej ulici v nedeľu 22. júna. 
V popoludňajších hodinách sa 
priestranstvo pred školou pre-
menilo na príjemné prostredie, 

v ktorom si prišli na svoje mno-
hé rodiny. Doslova na každom 
metri sa niečo dialo. Tí starší a 
skúsenejší sa pustili do varenia 
gulášu, šikovné gazdinky popri-
nášali dobroty, všade vládla po-
hoda. Deti sa dosýtosti vybláz-
nili v rôznych súťažiach, zahrali 
si divadlo, spievali s postavami 
zo študentského muzikálu Sne-
hulienka a zopár trpaslíkov, tan-
covali, alebo sa venovali iným 
aktivitám od výmyslu sveta.

Kto prišiel, ten určite ne-
ľutoval. Veď v príjemnom tieni 
stromov bol čas aj na rozhovory 
s priateľmi a známymi, zastaviť 
sa, len tak si posedieť a vychut-
nať si pekný deň. Vďaka patrí 
všetkým, ktorí podporili tento 
skvelý nápad.                          bal

Kto prišiel na piknik, 
ten určite neoľutoval

Ako sme vás už informovali, 
Mestská televízia v Komárne predne-
dávnom prešla na digitálne vysielanie. 
Svoj program, ako doteraz, vysiela 53. 
TV  kanáli. Čo sa však zmenilo: odte-
raz mestská televízia vysiela v systéme 
DVB-T s vertikálnou polarizáciou, vo 
formáte MPEG-2. Občania si progra-
my televízie môžu naladiť digitálnym 
tunerom na svojich set-top boxoch ale-
bo v televíznom prijímači.

Signál mestskej televízie môžete 
prijímať tromi spôsobmi:

1. Rodinné domy majú vlastné 
pozemné digitálne antény. V tomto 

prípade treba antény otočiť smerom na 
7. sídlisko, smerom k 12-poschodovým 
panelákom. Antény treba otočiť do ver-
tikálnej (zvislej) polohy. V Komárne 
je signál natoľko silný, dostačujúci, že 
zrejme aj horizontálna anténa je schop-
ná ho prijímať.

2. Paneláky majú spoločné antény. 
V tomto prípade je potrebné informo-
vať sa v správcovskej spoločnosti.

3. Tí občania, ktorí programy mest-
skej televízie sledujú cez miestnu digi-
tálnu káblovú televíziu (Digi, Swan), sa 
tiež musia informovať v správcovskej 
spoločnosti.

Ako môžete sledovať mestskú televíziu?
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Od 1. júna 2014 spoločnosť 
JESSENIUS – diagnostické cen-
trum začala s prevádzkovaním 
moderného rádiodiagnostic-
kého pracoviska umiestnené-
ho v priestoroch Polikliniky sv. 
Valérie na Eötvösovej ulici 37 v 
Komárne. Po zrušení poliklini-
ky na Námestí generála Klapku 
zanikli výhody poskytovania 
zdravotnej starostlivosti tohto 
typu v našom meste.

Tak lekári, ako aj ostatní 
poskytovatelia zdravotnej sta-
rostlivosti boli nútení premiest-
niť svoje prevádzky do rôznych 
časti mesta, často do veľmi ne-
výhodných, ba až hygienicky 
nevyhovujúcich priestorov. Ale 
najväčší problém majú pacienti, 
ktorí sú často nútení opakovane 
vyhľadávať svojich lekárov, la-
boratóriá a ďalšie diagnostické 
zariadenia na rôznych miestach 
mesta, čím sa predlžuje čakanie 
na výsledky, stanovenie diagnó-
zy a tým samozrejme aj začatie 
efektívnej liečby. Iste sa aj lekári 
a chronickí pacienti, ktorí čas-
tejšie potrebujú Rtg vyšetrenie, 
potešia správe, že po skúšobnej 
prevádzke máme ďalšie moder-
né Rtg. pracovisko v meste Ko-
márno. Pri tejto príležitosti sme 
sa porozprávali s Bc. Antonom 
ŠMONDRKOM, členom pred-
stavenstva JESSENIUS – dia-
gnostické centrum, a.s., ktorý 
predstavil túto spoločnosť:

– JESSENIUS - diagnostic-
ké centrum, a.s., bolo založené 
v roku 2001 s cieľom poskytovať 
komplexnú zdravotnú starost-
livosť v odbore rádiológia. Na 
začiatku sme prevádzkovali kla-
sické Rtg. pracoviská, počas ďal-
ších troch rokov sme uviedli do 
prevádzky pracoviská sonografie, 
počítačovej tomografie, magne-
tickej rezonancie, denzitometrie 
a mamografie v rôznych mestách 

Nitrianskeho kraja, ako naprí-
klad v Nitre, Zlatých Morav-
ciach, Šali, vo Vrábľoch a inde. 
Procesy realizujeme na profesio-
nálnej úrovni, ich riadenie a rea-
lizácia je v súlade so zavedenými 
štandardami ISO 9001:2008. 
Naša spoločnosť má uzatvorené 
zmluvy so všetkými zdravotný-
mi poisťovňami na Slovensku. 
Spolupracujeme so špičkovými 
medzinárodnými rádiodiagnos-
tickými pracoviskami. Naše pra-
coviská sú vybavené modernými 
technológiami, o čom svedčí fakt, 
že 90  percent našich pracovísk 
je založených na digitálnej, teda 
bezfilmovej technológii. Samo-
zrejmosťou je moderné a príjem-
né interiérové vybavenie našich 
pracovísk – o čom sa môžete sami 
presvedčiť na www.jessenius.com

Prečo ste sa rozhodli vložiť 
také veľké investície do vybu-
dovania rádiodiagnostického 
pracoviska práve v Komárne?

– V Komárne sú dve Rtg. 
pracoviská, obe nie sú bezbarié-
rové, navyše to v areáli nemoc-
nice je pre verejnosť na ťažko 
prístupnom mieste. Obe sú stále 
preplnené, s dlhými čakacími 

dobami, takže prístup tretieho 
pracoviska by len pomohol pa-
cientom. Preto pri myšlienke 
rozširovania našich aktivít sme 
hľadali vhodné miesto, kde by 
naši pacienti mali bezproblé-
mové parkovanie, vrátane státia 
sanitiek, bezbariérový prístup na 
pracovisko, bezbariérové sociálne 
zariadenie a pod. Samozrejme 
chceli sme, aby sa priestory dali 
prebudovať na také dispozičné 
riešenia, ktoré vyhovujú našej 
i európskej legislatíve, aby sme aj 
v budúcnosti mohli bez obáv pre-
vádzkovať naše zariadenie – a to 
na vysokej úrovni. Z uvedených 
dôvodov sme okamžite privítali 
a prijali ponuku prevádzkovate-
ľa novej Polikliniky sv. Valérie v 
Komárne, ktorý nám vo všetkom 
vyhovel, a tak po veľmi náročnej 
a relatívne dlhej príprave sme 
dali do prevádzky naše nové Rtg. 
pracovisko. 

Ako funguje vaše nové Rtg. 
pracovisko?

- Naše nové pracovisko pra-
cuje na princípe nepriamej digi-
talizácie- bezfilmovej prevádzky. 
Lekári pracujúci v Poliklinike sv. 
Valérie v Komárne majú výho-

du, že dostávajú rtg. snímky ihneď 
po vyhotovení priamo počítačo-
vou sieťou. Znamená to, že kým 
sa pacient sa vráti k lekárovi, sní-
mok je na jeho počítači a nemusí 
čakať. Lekárom nachádzajúcim 
sa mimo priestorov Polikliniky 
sv. Valérie budú rtg snímky bez 
poplatku napálené spolu s pre-
hliadačom na CD nosič. Popis 
rtg. snímkov robia naši odborní 
lekári priebežne v Nitre, výsledky 
v prípade potreby zašlú mailom 
objednávajúcemu lekárovi, takže 
nie je nevyhnutne potrebné vrátiť 
sa po nálezy. Vykonávame všetky 
klasické Rtg. vyšetrenia  v ponde-
lok, utorok a v piatok v č od 7. do 
14. hodiny, v stredu a vo štvrtok 
od 7. do 16. hodiny. Na vyšet-
renia sa neobjednáva, pacienti 
sú vybavovaní priebežne. Náš 
telefonický kontakt je 035/647 
90 06. Našich  terajších i nových 
pacientov srdečne pozývame do 
moderného radiodiagnostického 
pracoviska do priestorov Polikli-
niky sv. Valérie na Eötvösovej 
ulici v Komárne na rôzne a pre 
každého potrebné vyšetrenia 
v príjemnom prostredí.

PaedDr. Štefan Bende

PLAVECKÝ TÁBOR
PLÁVANIE!!!

pre deti denne 8.00 – 15.00
júl, august

KARCSI BÁCSI – 0907 988 030

V Poliklinike sv. Valérie bolo zriadené nové moderné 
rádiodiagnostické  pracovisko pre širokú verejnosť

Pre študentov Gymnázia 
Hansa Selyeho v Komárne už 
tradične bol usporiadaný týž-
denný študijný pobyt v letnej 
jazykovej škole v Heidelbergu. 
Výlet, ktorý sa konal posledný 
májový týždeň, už po piatykrát 
zorganizovala Edit Szénássy, 
učiteľka gymnázia. Mesto Hei-
delberg leží v južnom Nemec-
ku 100 km od Stuttgartu. His-
torická časť mesta je právom 

súčasťou Svetového dedičstva 
UNESCO.

Cieľom študijného pobytu 
bolo spoznať toto kultúrne de-
dičstvo a zdokonaliť sa v nemec-
kom jazyku. Študenti odlietali 
z Viedne. Po príchode boli uby-
tovaní v mládežníckej ubytovni, 
kde im poskytli starostlivosť na 
vysokej úrovni. Už pri príchode 
bolo cítiť, že táto časť Európy je 
celkom odlišná. Celková spo-

ločenská štruktúra mesta pri-
ťahuje turistov z rôznych kútov 
sveta.

V deň príchodu vo večer-
ných hodinách sa naši žiaci 
prechádzali na známom korze 
Heidelbergu, na „Ceste filozo-
fov“, odkiaľ je nádherný výhľad 
na staré mesto. Korzo je po-
menované na základe toho, že 
sa tu prechádzali známi vedci, 
spisovatelia a filozofi, napríklad: 
Goethe, Eichendoff, Hölderlin. 

Na nasledujúci deň štu-
denti zavítali do mesta Speyer, 
niekdajšieho cisárskeho mesta, 
kde si mohli pozrieť a obdivovať 
najväčší románsky dóm v Ne-
mecku. Navštívili aj Technik 
Museum, kde mali fantastický 
zážitok v 3D IMAX kine. Od 
ostatných kín sa líši v tom, že 
film premietajú na klenbu po-
loguľovitého tvaru a takto mohli 
študenti získať 3D zážitok bez 
okuliarov.

Vyučovanie sa začínalo 
v pondelok v miestnej jazykovej 
škole a počas 5 dní sa so žiakmi 
zaoberali výlučne po nemecky 

hovoriaci lektori každý deň po 
4 hodiny. Boli rozdelení na zá-
klade jazykových znalostí. Po-
poludní na nich čakal stále iný 
program. Navštívili aj Heidel-
bergský kaštieľ, kde sa dozvedeli 
rôzne zaujímavosti, anekdoty 
a legendy z dejín mesta a kaštie-
ľa. Nevynechali ani Schwetzin-
genský park. Aj tento rok sa ko-
nalo tradičné „stadtrallye“. Žiaci 
vytvorili skupiny a tradične pre-
šli celé staré mesto, vypĺňali 
rôzne pracovné listy, ktoré boli 
zamerané na najvýznamnejšie 
pamätihodnosti mesta. Veľakrát 
sa museli obrátiť na miestnych 
obyvateľov, aby získali niektoré 
informácie.

Myšlienkou jazykového po-
bytu bolo : „Jazyky otvárajú ces-
tu do sveta“. Naši žiaci po tomto 
pobyte potvrdili, že ovládanie 
cudzích jazykov je veľmi dôleži-
té. Na tomto pobyte nielen spo-
znali novú kultúru a jazyk, ale 
získali veľmi veľa dobrých pria-
teľov z rôznych kútov sveta.

dm

Jazyky otvárajú cestu do sveta

Konečne prišiel ten vysní-
vaný deň! Priestor pred škol-
ským dvorom sa začal nápad-
ne zapĺňať húfom detí. Deti 
rovnakého veku, nadšenia a so 
spoločným cieľom - zažiť čo 
najkrajšie koncoročné momen-
ty. Žiaci 5. A a  5. B sa vybrali 
na triedny výlet. Cesta trvala 
približne 2, 5 hodiny. Spozna-
li sme aj kľukaté stránky tejto 
trasy, ale tesne pred obedom 
sme dorazili na miesto. Žia-
ci boli ubytovaní v Penzióne 
pri jazere, ktorý sa nachádzal 
v tesnej blízkosti Počúvadlian-
skeho jazera. 

Keďže na triednom výlete 
netreba len leňošiť, po rýchlom 
ubytovaní sme využili dobré 
počasie a pobrali sme sa na vrch 
Sitno. Vedeli ste, že vrch, ktorý 
sa nachádza v nadmorskej výške 
1009 metrov, bol kedysi sopkou? 
Turistický chodník na Sitno ve-
die cez bukovo-dubový les na 
Tatársku lúku. Takmer na konci 
vás prekvapí 270 schodov, ktoré 
vedú až na samý vrchol. 

Unavení sme konečne dora-
zili na „miesto určenia“, z kto-
rého sa nám ponúkali vynika-
júce výhľady. Na vrchole stojí 
historická rozhľadňa s múzeom 

a televízny vysielač. Usalašili 
sme sa na voľnom priestranstve 
a užívali sme si chvíľku oddy-
chu. Ešte sme sa zastavili na 
malej zvieracej farme pri hoteli 
Topky a deň sme ukončili spo-
ločnou opekačkou. Na druhý 
deň naša cesta smerovala do 
Banskej Štiavnice. Obdivovali 
sme zákutia mesta, ktoré bolo 
v roku 1993 zapísané aj so svo-
jím okolím do zoznamu Sveto-
vého kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO. Obdivovali 
sme Starý zámok či Námestie 
svätej Trojice. 

Banská Štiavnica je v prvom 
rade známa svojou banskou his-
tóriou, a tak niet pochýb, kam 
smerovali naše posledné kroky. 
Čakanie na vstup do podzem-
nej expozície v Banskom múzeu 
v prírode sme si spríjemnili pre-
hliadkou povrchovej expozície 
a chutným obedom. Ani sme sa 
nenazdali a vystrojení prilbou, 
plášťom a lampou sme šli na-
prieč dobrodružstvu do štôlne 
Bartolomej. Na tento výlet bu-
deme ešte dlho spomínať. Tak 
„dovýletovania“ o rok!

Mgr. Jana Krajanová
ZŠ na Rozmarínovej ulici

Triedny výlet na Počúvadlo
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TRIEDIME ODPAD!

Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, 
že triedený zber jednotlivých zložiek komunálne-
ho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) 
pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných 
termínoch:
od 23. júna 2014 -  do 27. júna 2014
od 21. júla 2014  -  do 25. júla 2014

od 18. augusta 2014  -  do 22. augusta 2014
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do 
ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v horeuvedenom 
termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej 
lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triede-
ným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spo-
ločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v 
horeuvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia:
Každá domácnosť má nárok na max. 4 vrecia mesačne  (v 
závislosti od počtu vyložených naplnených vriec)
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 
2/2007 o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostuje 
pôvodcom odpadu! Vzniknutý kompost je použiteľný na 
prihnojovanie trávnikov a záhrad. 
Triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne 
odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (otváracia 
doba: Ut. – Pi  10:00-18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne - zatvorené)
Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie komunálnych 
služieb, tel.: 035/28 51 362  

Informácie o termínoch zberu nájdete 
aj na webovej stránke mesta (www.komarno.sk).

Drobná inzercia

Novorodenci
Zaira Nagyová z Kolárova, Vivien Csillag z Komárna, Noel Sza-

bó zo Svätého Petra, Krištóf Bereck z Čalovca, Máté Chudoba z 
Komárna, Laura Kasášová z Jasovej, Noel Takács z Rubane, Zora 
Janečková z Galanty, Sofia Tallásiová z Hurbanova, Mathias Csepy 
z Komárna, Tomáš Jenei z Čalovca, Hanna Guttmann z Martoviec, 
Boglárka Szabó z Komárna, Imrich Kürti zo Svätéh Petra, Zétény 
Cseh zo Zemianskej Olče, Enikő Olajos zo Zlatnej na Ostrove, Lau-
ra Kápostová z Malých Kosíh, Ryan Krivánek z Martoviec, Noémi 
Balogh z Kolárova, Július Kováč zo Sokoliec, Zselyke Tóth z Ko-
márna, Lili Natkay z Veľkého Medera, Alexa Fekete z Kameničnej, 
Lenka Korčoková z Nových Zámkov, Amanda Júlia Madarász z 
Moče, Peter Pál Lakatos z Marcelovej, Octávió Lakatos z Nesvád, 
Jennifer Bandová z Duloviec, Nina Farkašová z Nesvád, Zoé Ale-
xa Kántorová zo Zlatnej na Ostrove, Sandra Vörösová z Duloviec, 
Lívia Hanková z Komárna, Anna Veselá z Komárna, Marek Tóth z 
Hurbanova, Jázmin Balatoni z Komárna, Kristóf Mátyás z Marce-
lovej, Borbála Takácsová z Komárna

Sľúbili si vernosť
Dávid Bajcsi a Edina Csollárová, Richard Lauko a Žaneta Lud-

vová, Štefan Bogács a Silvia Rotyiková, Marián Magyarics a Žaneta 
Csehová, Peter Jankó a Zsuzsanna Both

Opustili nás
56-ročná Alena Péčová z Komárna, 62-ročný Ladislav Farkaš 

zo Zemianskej Olče, 57-ročný Ernest Gallay z Komárna, 74-roč-
ný Štefan Lami z Modrán, 88-ročná Márta Keszán z Kameničnej, 
61-ročný Viliam Csivre z Komárna, 19-ročný Gábor Leczkési z 
Kolárova, 55-ročná Oľga Domanižová z Radvane nad Dunajom, 
65-ročný Tomáš Bögi z Komárna, 86-ročný Ondrej Orvos z Komár-
na, 39-ročný János Paulík z Iže, 68-ročný István Gőgh z Kolárova, 
51-ročný Ernest Szigl z Komárna, 50-ročná Éva Kürthy z Komárna, 
85-ročný János Száraz z Bátorových Kosíh, 75-ročná Júlia Křenová 
z Komárna, 84-ročná Irena Dvorská z Nesvád, 72-ročný Žigmund 
Forgács z Komárna, 61-ročný Imrich Ziška z Komárna, 64-ročný 
Pavol Botka zo Zlatnej na Ostrove, 60-ročný Zoltán Paál z Komár-
na, 66-ročný Sándor Nagy z Novej Stráže, 78-ročný František Pin-
tér zo Svätého Petra, 66-ročná Piroska Noszkai z Bátorových Kosíh, 
62-ročná Margita Mészárosová z Kameničnej, 72-ročný Ladislav 
Sente z Ostravy, 79-ročná Irena Csintalanová z Chotína, 84-ročná 
Amália Terbáková z Vrbovej nad Váhom, 45-ročný Štefan Sárközy 
z Komárna, 64-ročný Juraj Hano ml. z Komárna

l AKCIOVÁ pôžička. Tel.: 
0949/226 661.
l VŔTANIE STUDNÍ.  0948 424 805.
l Máte vlhký dom? www.profi-
kom.sk Tel.: 0948/464 071.
l ELEKTRIKÁR. 0908/415 657. 
l Predám veľký 3-izbový byt čias-
točne prerobený na Eötvösovej uli-
ci. Cena: 31 600 Eur. Tel.: 0908/103 
606.
l Izba do prenájmu pre 1-2 osoby 
v centre Komárna. 0908/729 612.
l Predám 1-izbový byt (na Ko-
šickej ulici). Cena: 14 500 Eur. Tel.: 

0918/750 125. 
l Dám do prenájmu garzónku v 
Komárne. Tel.: 0907/962 261.
l Predám  3-izbový kompletne 
prerobený byt v tichej časti Komár-
na. Tel.: 0903/759-128.
l Chcete sa dať ostrihať a upraviť 
vlasy pohodlne? Prídem k Vám do-
mov. Tel.: 0907/271 670. 
l Schudnite zdravo www.chudne-
te.sk/benefit
l Zdravotná sestra s praxou hľa-
dá zamestnanie u obvodného alebo 
detského lekára. 0905 823 289

V sobotu 21. júna Zápas-
nícky klub Slávia Komárno 
usporiadal v športovej hale 
v Komárne II. ročník medziná-
rodného zápasníckeho turnaja 
detí gréckorímskym štýlom  
Memoriál Štefana Virágha, na 
ktorom sa zúčastnilo 134 mla-
dých zápasníkov zo Slovenska, 
z Maďarska a Česka.

Medzi nimi boli aj najmlad-
ší zápasníci zo Zápasníckeho 
klubu Spartacus Komárno, kto-
rí vzorne reprezentovali naše 
mesto a šírili dobré meno ko-

márňanského gréckorímskeho 
zápasenia. Bohužiaľ sa stal aj 
nemilá vec pre Spartacus Ko-
márno, nakoľko v kategórii 
prípravka B, ročníky narodenia 
2005 a 2006 v hmotnosti do 31 
kg, z nezistených dôvodov or-
ganizátor nezaevidoval nášho 
člena Samuela Forgáča do tejto 
váhovej kategórie, do ktorej sa 
riadne a oficiálne odvážil, a tak 
Samovi zostalo odzápasiť jeden 
priateľský zápas, za ktorý však 
hodnotený v súťaži jednotlivcov 
nebol. Zápasníci zo ZK Sparta-

cus Komárno v súťaži jednotliv-
cov dosiahli tieto výsledky:

Prípravka A, ročníky naro-
denia 2003 a 2004: hmotnosť do 
29 kg - 3. miesto Nikolasz Nagy, 
4. miesto Benjamin Socha, do 31 
kg - 3. miesto András Nagy, 4. 
miesto Alex Horváth, do 37 kg - 
5. miesto Imrich Lakatoš, do 40 
kg - 1. miesto Július Prezmecz-
ký, do 62 kg - 2. miesto Szilárd 
Martinček.

Prípravka B, ročníky naro-
denia 2005 a 2006: hmotnosť do 
25 kg - 2. miesto Martin Kara-

huta, do 31 kg - 4. miesto Kris-
tóf Horváth, do 52 kg - 2. 
miesto Dávid Nagy. 

Prípravka C, ročníky naro-
denia 2007 a 2008: do 20 kg - 3. 
miesto Adrián Balázs, do 22 kg 
- 2. miesto Patrik Forgáč, do 26 
kg -  1. miesto Csongor Gergő, 
do 29 kg - 1. miesto Szabolcs 
Kesan, do 38 kg - 2. miesto Má-
tyás Szi.

JUDr. Karol Kúr, predseda
ZK Spartacus Komárno

Najmladší zápasníci klubu Spartacus zabojovali

Gymnázium Hansa Se-
lyeho v Komárne sa každý 
rok zúčastňuje na verejných 
finančných zbierkach. Takto 
chce pomáhať ľuďom, ktorí to 
najviac potrebujú. Aj tento rok 
sa žiaci zúčastnili od jesene až 
do mája na rôznych aktivitách.

Únia nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska podáva pomoc-
nú ruku ľuďom so zrakovým 
postihnutým. Cieľom je navrátiť 
stratenú sebadôveru a pomôcť 
skvalitniť život tým, ktorí v 
dôsledku choroby alebo úrazu 
prišli o zrak. Verejná zbierka na 
podporu ľudí s ťažkým zrako-
vým postihnutím Biela pastelka 
sa uskutočnila 25. septembra 
2013 aj v uliciach Komárna. Na-
koľko Gymnázium Hansa Sely-
eho sa každý rok zúčastňuje na 
verejných finančných zbierkach, 
aj tento rok medzi dobrovoľník-
mi boli aj naši študenti. Počas 
kampane rozdávali informačné 
letáky a spinky, biele pastelky, 
ktoré sú symbolom sveta nevi-
diacich. Podarilo sa vyzbierať 
399 eur. 

Pri príležitosti Svetového 
dňa duševného zdravia organi-
zuje Liga za duševné zdravie SR 
každoročne na jeseň kampaň 
pod názvom „ Dni duševného 

zdravia – dni nezábudiek“, ktorá 
má cieľ zvýšiť informovanosť o 
problematike duševného zdra-
via duševných porúch. Tento 
rok kampaň prebiehala už po 
deviaty raz. Verejná zbierka 
sa uskutočnila v uliciach Ko-
márna v dňoch 20. až 24. sep-
tembra 2013. Naši študenti sa 
zúčastnili tejto kampane 24. 
septembra 2013. Počas kampa-
ne sa rozdávali nezábudky za 
dobrovoľný príspevok a rôzne 
informačné letáky. Celkovo sa 
podarilo vyzbierať 95,82 eura. 
Vyzbierané peniaze budú pou-
žité na podporu starostlivosti o 
ľudí s duševnými ochoreniami a 
ich sociálne začlenenie (podpo-
ra chránených dielní, podpora 
programov vzdelávania).

Dňa 16. novembra 2012 sa 
v Komárne uskutočnila celoná-
rodná zbierka Hodiny deťom 
ULIČNICA 2013. Naši dob-
rovoľníci oslovovali ľudí, aby 
prispeli do pokladničky ľubo-
voľným príspevkom, za ktorý 
boli odmenení Hugovým od-
znakom. Každý, kto prispel do 
pokladničky, takto pomohol a 
podporil deti a mladých ľudí 
na Slovensku. Celkovo sa našim 
dobrovoľníkom podarilo vy-
zbierať 139,63 eura. 

Svetový deň prevencie týra-
nia detí je vyhlásený na 19.no-
vember. Študenti sa zapojili do 
celoslovenskej kampane „Bez 
modrín“ v spolupráci s Krízo-
vým strediskom Centrum Sl-
niečko, ktoré sa zaoberá proble-
matikou týraných, zneužívaných 
detí a obeťami domáceho ná-
silia. Verejná zbierka kampane 
„Bez modrín“ sa konala dňa 19. 
novembra 2012 aj v uliciach Ko-
márna. Počas kampane sa roz-
dávali informačné letáky a žlté 
stužky za dobrovoľný príspevok. 
Našim dobrovoľníkom sa celko-
vo podarilo vyzbierať 138,83 eur. 
Výťažok zbierky bude použitý 
na prevádzkovanie krízových 
centier pre obete násilia, detskej 
linky dôvery a na realizáciu pre-
ventívnych programov. 

Aj tento rok sme sa prihlá-
sili a podporili 6. ročník celo-
slovenskej kampane Červené 
stužky. Zapojili sme takmer 
všetkých študentov štvorročné-
ho, šesťročného a osemročného 
gymnázia. Dôležitým krokom 
bola výroba nástenky s plagá-
tom kampane a informáciami 
o AIDS, jeho prenose, prízna-
koch a následkoch. Nástenka 
bola umiestnená na viditeľnom 
mieste v škole. Študenti sa pri-

znali, že pri týchto prácach sa 
veľmi veľa  naučili o tomto prob-
léme, život týchto ľudí nie je im 
ľahostajný.

Každý rok sa zapájame do 
verejnej finančnej zbierky Deň 
narcisov, ktorý sa tradične koná 
v apríli každého roka a jeho sym-
bolom je žltý narcis – kvietok 
jari a nádeje, ktorý si ľudia pri-
pínajú v tento deň na svoj odev. 
Naši študenti 11. apríla 2014 
vyrážali do ulíc mesta s poklad-
ničkami. Rozdávali žltý narcis a 
informačné letáky za dobrovoľ-
ný príspevok. Celkovo sa im po-
darilo vyzbierať 383 eur. Výnos 
verejnej finančnej zbierky je ur-
čený na rozvoj nových techník a 
metód v prevencii, diagnostike 
a liečbe, na hospicovú starost-
livosť, psychosociálnu starostli-
vosť o onkologických pacientov 
a ich rodiny, na rozvoj výchovy, 
informovanosti a poradenstva.

Každý rok UNICEF Sloven-
sko organizuje verejnú zbierku 
Týždeň modrého gombíka. Naši 
dobrovoľníci rozdávali modré 
náramky s logom UNICEF za 
ľubovoľný príspevok. Celkovo 
sa im podarilo vyzbierať 280 
eur. Poďakovanie patrí všetkým 
zúčastneným.

Dr. Annamária Komárová

Študenti Gymnázia Hansa Selyeho tento rok 
vo verejných finančných zbierkach vyzbierali viac ako 1000 eur


