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Naše obecenstvo malo 
naposledy príležitosť tlieskať 
Komárňanskému komornému 
orchestru – spoločnému or-
chestru hudobníkov Komár-
na a Komáromu na koncerte 
v apríli tohto roku. Orchester 
ponúkol hudobný bonbónik 
s názvom Klasici trochu inak, 
ktorý zožal zaslúžené ovácie.

Komárňanský komorný or-
chester napriek ťažkostiam, kto-
ré musí prekonávať, má ambície 
pokračovať v tradíciách, ktoré 
vychádzajú z pôsobenia veľkých 
hudobníkov v našom meste:  
Egressy Béniho – dirigenta or-
chestra generála Klapku, Franza 
Lehára - dirigenta cisárskeho a 
kráľovského 30. pešieho pluku, 
Józsefa Krizsána – zakladateľa 
a dirigenta spevokolu benedik-
tínskeho gymnázia a neskôr 
spevokolu Csemadoku v Ko-
márne, Viktora Schmidta – ne-
skoršieho dirigenta spevokolu, a 
napokon Gejzu Dobiho – zakla-
dateľa a umeleckého vedúceho 
Komárňanského komorného 
orchestra pri Csemadoku a tiež 
pri Základnej umeleckej škole.

Komárňanský komorný or-
chester považuje za svoje posla-
nie vzdelávanie mladých v ná-
strojovej hudbe a prinášanie 
potešenia prostredníctvom čara 
živej hudby všetkým tým, ktorí 
po ňom túžia.

Naviac popri koncertoch 
každoročne organizuje maj-
strovské kurzy pre mladých 

adeptov hudby s cieľom dať prí-
ležitosť rozvíjať ich nadanie.

Aj v tomto roku orchester 
už tradične usporiada 16. ročník 
Majstrovského kurzu komornej 
hudby v dňoch 18.-26. augusta 
v spolupráci s Mestským kultúr-
nym strediskom a tunajšou Zá-
kladnou umeleckou školou. 

Záverečný koncert tvo-
rivej dielne sa uskutoční 25. 
augusta o 19. hodine v repre-
zentačnej sále Dôstojníckeho 
pavilónu a bude pozostávať zo 
známych diel Johanna Straussa 
staršieho a mladšieho.

V tento večer bude Ko-
márňanský komorný orchester 
rozšírený na 36-členný symfo-
nický orchester. Pripomenieme 
si výročia hudobných veliká-
nov - 210. výročie narodenia 
Johanna Straussa st. a 115. vý-
ročie úmrtia Johanna Straussa 
ml. Program koncertu zostavil 
Medveczky Szabolcs, umelecký 
vedúci a dirigent orchestra.

Na koncerte zaznejú známe 
predohry, valčíky, polky a po-
chody pre tých, pre ktorých zna-
menajú mladosť, a pre mladých 
môžu znamenať nový dosiaľ ne-
poznaný svet krásnej hudby.

Účinkujúci a organizátori 
koncertu očakávajú 25. augusta 
o 19. hodine v Dôstojníckom 
pavilóne všetkých, ktorí majú 
záujem o hodnotnú hudbu 
v nádeji, že bude sála opäť plná. 
Vstup je už tradične voľný. 

Stirber Lajos

Komárňanský komorný orchester 
pozýva na výnimočný koncert 
z diel Johanna Straussa

Na rýchlokanoistický 
vodácky areál Krylatskoje 
v Moskve nezabudnú asi nikdy 
naši dvaja komárňanskí ka-
jakári Erik Vlček a Juraj Tarr. 
Na nedávnych Majstrovstvách 
sveta tam urobili parádnu 
dieru do sveta, keď nečakane 
zvíťazili na kilometrovej i päť-
stometrovej trati. A takýto tri-
umf v posledných dvadsiatich 
piatich rokoch sa nepodarilo 
nikomu dosiahnuť.

Deviata, vonkajšia dráha 
nemusela byť ideálna, ale ako sa 
ukázalo, teraz veru bola, pretože 
Erik a Juraj na 1000-metrovej 
olympijskej trati zvíťazili úplne 
suverénne. Na druhý deň bolo 
na programe finále päťstovky, 
kde naši chlapci zopakovali 
úspech, aj keď o víťazovi mu-
sela rozhodnúť cieľová fotogra-
fia. Ale zo zlata sa tešili chlapci 
z Komárna, samozrejme aj my 
doma pri televíznych obrazov-
kách. Stali sa dvojnásobnými 

majstrami sveta. Erik Vlček si 
na svoje konto pripísal už de-
viatu zlatú medailu z majstro-

vastiev sveta a okrem nej má 
ešte aj 2 strieborné a 3 bronzové 
medaily. Vďaka tomu sa takto 

stal historicky najúspešnejším 
kajakárom Slovenska pred Mi-
chalom Riszdorferom, ktorý má 
na konte z majstrovstiev sveta 8 
zlatých, 3 strieborné a 3 bronzo-
vé medaily. Juraj Tarr získal svo-
ju druhú a tretiu zlatú medailu 
z MS a okrem toho má aj 2 strie-
borné a 3 bronzové medaily.

Erik Vlček vo svetových 
historických tabuľkách ziskom 
ďalších dvoch zlatých medailí 
postúpil na piatu priečku.

Obaja chlapci tvrdili, že naj-
ťažšia úloha ich čaká na budúci 
rok, keď na majstrovstvách sveta 
v olympijskej disciplíne na 1000 
metrov musia vybojovať mini-
málne šieste miesto, aby si za-
bezpečili účasť na Olympijských 
hrách v brazilskom Rio de Jane-
iro v roku 2016.

Držíme im palce, aby sa im 
darilo a aby mohli nám Komár-
ňanom urobiť takú veľkú radosť, 
ako teraz na MS v Moskve.

Gábor Keresztényi

Bravó! Fantastickí kajakári Erik Vlček a Juraj Tarr 
sú majstri sveta na dvoch tratiach! Blahoželáme!

Potrebujete poradiť? Chce-
te sa opýtať ako správne doj-
čiť? Už nemusíte telefonovať 
ani chodiť osobne. Vaše otázky 
ohľadne dojčenia môžete od-
teraz konzultovať cez internet 
s novovytvorenou poraden-
skou skupinou novorodenec-
kého oddelenia Všeobecnej 
nemocnice Komárno na jej 
webe www.forlife.sk v sekcii 
neonatologického oddelenia.

Internetová poradňa bude 
slúžiť mamičkám v slovenskom 
a maďarskom jazyku. „Poraden-
ská skupina na novorodeneckom 
oddelení vysvetlí základné zá-

sady dojčenia a poučí mamičku 
o správnej technike vyprázdňo-
vania prsníka. Pri nesprávnej 
technike dojčenia a starostlivosti 
o prsníky môžu vzniknúť kom-
plikácie, kvôli ktorým neskúsené 
mamičky často predčasne ukon-
čia dojčenie.

V mnohých prípadoch sa 
však tomu dá predísť. Dojčenie 
prospieva celej rodine citovo aj 
ekonomicky. Pre dieťa je dojčenie 
veľmi dôležité, upevňuje citovú 
väzbu, zabezpečuje zdravý vý-
voj dieťaťa a chráni aj zdravie 
matky,“ vysvetlila účel poradne 
námestníčka pre ošetrovateľstvo 

komárňanskej nemocnice PhDr. 
Zlatica Halmová, MPH.

Zriadiť online poradňu sa 
nemocnica rozhodla v rámci 
neustáleho vylepšovania svojich 
služieb. Námestníčka však upo-
zorňuje, že poradňa nie je vhod-
ná na riešenie akútnych problé-
mov a dodáva: „Naše poradkyne 
sa budú snažiť zodpovedať otáz-
ky mamičiek do 24 hodín. Môže 
sa však stať, že sa reakčná doba 
predĺži.“

Dlhodobá spokojnosť ma-
mičiek sa odzrkadľuje aj v kaž-
doročnom náraste počtu pô-
rodov. K 30. júnu 2014 sa na 

gynekologicko-pôrodníckom 
oddelení Všeobecnej nemocni-
ce Komárno narodilo 367 detí a 
vykonaných bolo 364 pôrodov, 
zatiaľ čo k 30. júnu 2013 to bolo 
len 338 narodených detí. Z roka 
na rok rastie záujem budúcich 
mamičiek priviesť svoje dieťa na 
svet práve v tejto nemocnici.

„Komárňanská nemocnica 
by sa chcela v blízkej budúcnosti 
uchádzať o titul Nemocnica pria-
teľská k deťom ako znak toho, že 
potreby mamičiek a ich detičiek 
patria medzi priority našej pô-
rodnice,“ uviedol riaditeľ Mgr. 
Viktor Dudáš.                        mcs

Novorodenecké oddelenie nemocnice 
vytvorilo internetovú laktačnú poradňu

Zápis do Základnej umeleckej školy v Komárne
sa uskutoční

od 2. do 9. septembra 2014
denne od 14. do 17. hodiny

v budove školy na Letnej ulici 12.
Záujemcovia si môžu vybrať štúdium hudobného, 

tanečného alebo výtvarného odboru.
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Mestské kultúrne stredisko Komárno
vás pozýva na program

ROZLÚČKA S LETOM
v sobotu 30. augusta o 11. hodine

na Námestí generála Klapku.
Folklórne tanečné a hudobné vystúpenie do-
plní moderný tanec spojený a akrobatickými 
prvkami. Účinkujú: folklórne súbory Dunaj a 
Dunajíček, súbor Mamičky a súbor moderného 
tanca JUNIOR Club.

V týchto dňoch príslušné 
orgány hodnotili úspešnú čin-
nosť v Komárne sídliacej or-
ganizácie Pro Castello Coma-
romiensi, n.o., ktorú založilo 
mesto Komárno 20. októbra 
2003. V minulom roku teda 
uplynulo 10 rokov od založe-
nia tejto organizácie, ktorá sa 
významne zaslúžila o ochranu 
a revitalizáciu pevnosti, ako aj 
o jej prezentáciu pre verejnosť 
doma i v zahraničí.

Nakoľko organizácia Pro 
Castello Comaromiensi v tom-
to roku vstúpila do druhého 
desaťročia svojej plodnej čin-
nosti, oslovil Ľudovíta Gráfela, 
riaditeľa tejto neziskovej orga-
nizácie a povereného prednos-
tu Mestského úradu v Komár-
ne, aby informoval verejnosť o 
ich záslužnej činnosti.

– Som rád, že v spoluprá-
ci s Komárnom, Komáromom 
v Maďarsku, desiatkami dob-
rovoľníkov, ako aj s pomocou 
štátnych pamiatkových orgánov 
sa nám práca darí, hlavne pri 
ochrane a prezentácii kultúr-
nych hodnôt národnej kultúrnej 
pamiatky Komárňanského pev-
nostného systému.

V rámci prezentácie kultúr-
neho dedičstva naša organizácia 
už od svojho vzniku úzko spolu-
pracuje s podobnou neziskovou 
organizáciou v maďarskom Ko-
márome Monostori Erőd Had-
kultúra Központ. Pravidelne or-
ganizujeme prehliadky pevnosti 
pre väčšie turistické skupiny, vy-
dávame spoločné propagačné 
materiály a organizujeme rôzne 
odborné konferencie.

Každý rok organizujeme 
dni otvorených dverí počas 
usporiadania Komárňanských 
dní a Dní európskeho kultúrne-
ho dedičstva. Spolupracujeme 
pri príprave projektov, obnove 
a rekonštrukcii objektov pev-
nostného systému a využívaní 
rôznych moderných stavebných 
technológií.

Tu by som rád poznamenal, 
že o prehliadku pevnosti v Ko-
márne je z roku na rok väčší 
záujem. V minulom roku naši 
odborní sprievodcovia sprevá-
dzali po pevnosti vyše 7 tisíc 

návštevníkov a v tomto roku 
je to už vyše 3700 nzáujemcov, 
ktorí prišli hlavne zo Slovenska, 
z Česka, Maďarska, Nemecka, 
ale aj iných štátov.

V rámci prehliadky uvidia 
návštevníci obrovské priestran-
stvá Starej a Novej pevnosti, vy-
čistené kazematy Starej pevnosti 
a tiež obnovenú Ferdinandovu 
a Leopoldovu bránu. V ob-
novenej prachárni ponúkame 
návštevníkov stálu expozíciu 
o historickom vývoji pevnos-
ti. V obnovených priestoroch 
Bastiónu Madony sa nachá-
dza výstavka na pamiatku Igná-
ca Töröka, bývalého staviteľa a 
veliteľa pevnosti. Prehliadky sa 
konajú počas pracovných dní od 
9. do 11. hodiny a o 14. hodine. 
V letných mesiacoch júl a au-
gust sprevádzame aj v sobotu a v 
nedeľu od 11. a 13. hodiny.

Žiaľ, pevnosť pre jej zlý až 
havarijný stav nie je možné na-
vštevovať individuálne. Každé-
ho srdečne pozývame na pre-
hliadku pevnosti a zaručujeme 
im nevšedný zážitok, napriek 
tomu, že objekty sú vo veľmi 
zlom technickom stave

Ako hodnotíte záchranné 
práce pri obnove pevnostného 
systému a spoluprácu s organi-
záciami v mestách, kde sú po-

dobné pevnosti?
– Vďaka širokej báze dobro-

voľných aktivistov a dobrovoľ-
ných spolupracovníkov, ktorí sa 
okrem brigád v areáli pevnosti 
zapájajú aj do ďalších spoločen-
ských a odborných aktivít, sa 
nám darí získavať aj finančnú 
podporu od rôznych nadácií. 

Z takto nadobudnutých 
v spolupráci s mestom, ktoré je 
majiteľom a správcom pamiat-
ky, sa nám podarilo obnoviť 
Ferdinandovu bránu Starej pev-
nosti z roku 1550, Leopoldovu 
bránu Novej pevnosti z roku 
1673 a tohto roku sme sprístup-
nili všetky kazematy v Starej 
pevnosti.

V spolupráci s mnohými 
dobrovoľníkmi sme vyčistili 
väčšinu interiérových priestorov 
pevnosti a odstránili množstvo 
náletovín z hradieb a zemných 
obranných valov. Teraz hľadáme 
možnosti, ako aby sme čím skôr 
vedeli rekonštruovať strechu ka-
sárenského objektu.

Táto obrovská poschodová 
budova má dĺžku 560 metrov. 
Okrem našej neziskovej orga-
nizácie sa na obnove čiastočne 
podieľa aj ďalšia nezisková or-
ganizácia s názvom „Stará pev-
nosť“, ktorú si s našou verejnosť 
aj často mýli. Táto organizácia 

sa s nami delí o obnovu Basti-
ónu Madony, kde spolu vyčistili 
a aj s osvetlením sprístupnili pre 
turistov 300 metrov dlhú pod-
zemnú chodbu. Majú aj ďalšie 
plány, ako napríklad obnoviť 
strednú časť kasárne pre turis-
ticko-reprezentačné účely. Naša 
neziskovka sa podieľa aj na vy-
pracovávaní rôznych projektov 
podporovaných Európskou 
úniou.

Už niekoľkoročnú tradíciu 
má naša spolupráca s Nadáciou 
Terezín a so samosprávou mes-
ta Terezín v Českej republike. 
Terezín je zároveň partnerským 
mestom Komárna. Spolupracu-
jeme najmä s maďarskou stra-
nou, kde náš pevnostný systém 
pokračuje ďalším tromi pred-
sunutými pevnosťami na dru-
hom brehu Dunaja. Spolu sme 
vypracovali pod záštitou oboch 
ministerstiev kultúry aj návrh 
na zápis pamiatky do zoznamu 
Svetového kultúrneho dedič-
stva, nakoľko rozsiahly pevnost-
ný systém sa nachádza na území 
oboch štátov.

Táto obrovská fortifikácia 
má všetky atribúty svetového 
významu a zaslúži si byť chrá-
nená aj UNESCO-om. Kedy 
sa to stane, ukáže budúcnosť. 
Najprv musíme objekty dostať 
do takého stavu, aby sme sa za 
ne na medzinárodnom fóre ne-
museli hanbiť. Zatiaľ pamiatka 
je na tzv. predbežnom zozname 
svetového dedičstva.

Čo by ste ešte povedali na 
záver nášho rozhovoru?

Rád by som sa poďakoval 
mestu Komárno i ďalším orga-
nizáciám, ktoré sú nápomocné 
našim snahám, a celému ko-
lektívu dobrovoľníkov za dobre 
odvedenú prácu v uplynulom 
desaťročí.

Čo je v našich silách, to 
urobíme aj v ďalších rokoch, 
aby sme komárňanskú pevnosť 
postupne revitalizovali, ukázali 
návštevníkom z domova i zo za-
hraničia a hlavne zachovali pre 
ďalšie generácie. Je pred nami 
ešte veľký kus práce. 

Dr. Bende Štefan, poslanec 
Mestského zastupiteľstva

Organizácia Pro Castello Comaromiensi 
sa významne zaslúžila o ochranu a prezentácie Komárňanskej pevnosti

Kandidátom na primátora 
Komárna za politickú stranu 
Most – Híd v nadchádzajúcich 
komunálnych voľbách sa stal 
Tibor Bastrnák. Na tlačovke to 
oznámil Tamás Varga, ako jed-
nohlasnú voľbu členov strany. 

Ako ďalej odznelo, voľba 
padla na Tibora Bastrnáka kvôli 
jeho skúsenostiam, schopnosti 
riešiť situácie a širokému spek-
tru kontaktov, keďže v časoch 
keď bol primátorom, Komár-
no získalo peniaze z Európskej 

únie, ako aj zo štátnych zdrojov.
„Mesto je v ťažkej situácii 

a jednoduchšie by bolo vymaniť 
sa z nej vymaniť vtedy, ak by do-
šlo k dohode. Aj preto sme si sadli 
k stolu so Stranou maďarskej ko-
munity a tešíme sa, že jej pred-
seda Attila Czíria, prijal naše 
pozvanie. My však neriešime 
osoby, ale princípy. Zhodli sme sa 
v tom, že je potrebné uviesť veci 
na pravú mieru a na správnu 
cestu – uviedol na tlačovke Ti-
bor Bastrnák.

Strana MOST – HÍD oznámila 
kandidáta na primátora

Občianske združenie Franza Lehára
pozýva milovníkov hudby
na záverečné podujatie

Lehárovho leta 2014
v nedeľu 24. augusta od 19. hodiny

na Klapkovom námestí,
kde sa bude konať záverečný koncert a poulič-
ný bál pod taktovkou Rudi „Čeku“ Čerňanského

V pondelok 25. augusta od 8. 
do 13. hodiny – Bratislavská 
cesta, Hadovská cesta,
v stredu 27. augusta a vo štvr-
tok 28. augusta od 7.30 do 16. 
hodiny – lokalita Jobbágy,
v utorok 2. septembra od 8. do 
17. hodiny – Hradná, Športová,
v stredu 3. augusta; a od 8. ho-
diny do 14.30 – Prvá priečna, 

Druhá priečna, Malodunajská 
cesta, Veľkodunajská cesta, Ma-
lodunajské nábrežie, Platanová 
alej, 
vo štvrtok 4. septembra od 8. 
hodiny do 14.30 – Prvá priečna, 
Malodunajská cesta, Veľkodu-
najská cesta, Veľkodunajské ná-
brežie, Platanová alej.

Odstávka elektriny

Mestská televízia znovu vysiela
Po technickej prestávke začala zno-

vu vysielať Mestská televízia. 
Vaše námety, tipy a pripomienky 

očakávame na našej 
mailovej adrese tv@komarno.sk, 

alebo nám zatelefonujte 
na číslo 7713 488.
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Drobná inzercia

Koncom júla sa v Dulov-
ciach konal už tradičný folklór-
ny festival XVIII. Južnoslo-
venské detské a mládežnícke 
folklórne slávnosti. Vystúpilo 
11 folklórnych súborov, z kto-
rých 9 bolo detských.

Slovensko zastupovali Lúčik 
z Duloviec, Matičiarik z Nových 
Zámkov, Zlatňanka  zo Zlatých 
Moraviec, Ratolesť z Detvy a 
Čajka z Hornej Súče. Zahraničie 
reprezentovali Govlička z Ara-
dáča a Ratolesť z Pivnice v Srb-
sku, Orava z Maďjuriča v Chor-
vátsku a Salašan z Nadlak u v 
Rumunsku. Profilový program 
predviedli folklórne súbory 
Zobor a Old Zobor z Nitry a 
folklórny súbor Ekonóm z Bra-
tislavy. 

Regionálne osvetové stre-
disko v Komárne pripravilo pre 
účastníkov zo zahraničia pre-
hliadku Komárna a zaujímavé 
tvorivé dielne. Aj tento ročník 
Južnoslovenských detských 
a mládežníckych folklórnych 
slávností v Dulovciacho päť 
dokázal význam podujatí tohto 
druhu organizovaných na juž-

nom Slovensku. Je potrebné 
udržiavať kontakty, podporovať 
a rozvíjať vzťahy so Slovákmi 
žijúcimi na juhu Slovenska i so 
Slovákmi v zahraničí, ktorí stále 
pestujú zvyky prinesené predka-
mi a dedené z generácie na ge-

neráciu. V atmosfére priateľstva 
a radosti folklórne súbory prijali 
ďalšie ponuky na spoluprácu.

Toto podujatie pripravili 
Miestny odbor Matice sloven-
skej v Dulovciach a Úrad pre 
Slovákov žijúcich v zahraničí 

Bratislava. Spoluorganizátormi 
boli Regionálne osvetové stre-
diskom v Komárne a Základná 
škola v Dulovciach. Záštitu nad 
festivalom prevzal predsedu 
Nitrianskeho samosprávneho 
kraja Milana Belicu.             dm

Novorodenci
Bence Csekes és Bence Máté z Bátorových Kosíh, Vanessa Szeli-

dová z Hurbanova, Karina Emma Stakovičová z Komárna, Vojtech 
Sárközi z Čalovca, Blanka Vércseová z Kostolných Kračan, Dóra 
Gőghová z Kolárova, Ján Kováč zo Salky, Ákos Varga z Modrán, 
Erik Toščák z Komárna, Adam Mészáros z Okoličnej na Ostrove, 
Valentína Lakatosová z Hurbanova, Dorina Barics z Vrbovej nad 
Váhom, Márk Szlukovinyi z Komárna, Dávid Kilmajer zo Štúro-
va, Mia Nikoletta Královics zo Zemného, Peter Rigó z Komárna, 
Karolína Drgonová z Tvrdošoviec, Emese Ágnes Kiss z Komárna, 
Ladislav Döme z Modrán, Alex Balogh z Komárna, Valentína Laka-
tošová  z Hurbanova, Áron Lukáč z Veľkých Ludiniec 

Sľúbili si vernosť
Kristián Rapoš a Melinda Foróová, Tomáš Póda a Kristína 

Kimleová, Szilárd Tuloki a Hajnalka Anita Karácsony 
Opustili nás

84-ročná Mária Kotjanová z Komárna, 82-ročná Mária Ivičičo-
vá z Bajču-Chrasť, 48-ročný Arpád Užák zo Svätého Petra, 93-roč-
ná Szép Anna rod. Prémusz z Tône, 62-ročný Pavel Mikula z Cho-
tína, 90-ročný István Ponty z Novej Stráže, 72-ročný Ernő Kárpáty 
z Čalovca, 86-ročná Irena Krojerová z Chotína, 79-ročný Michal 
Molnár z Komárna, 71-ročná Németh Rozália z Čalovca, 61-roč-
ný Horváth Ferenc z Novej Stráže, 79-ročná Gizella Zachorec z 
Véka, 65-ročný István Spányik z Komárna, 83-ročný Imrich Pakši 
z Komárna, 57-ročná Magdolna Burianová z Bátorových Kosíh, 
52-ročný Jaroslav Rafael z Komárna, 77-ročná Alžbeta Bathóová 
z Marcelovej

POĎAKOVANIE
Ďakujeme vedeniu a všetkým ošetrova-

teľom a personálu v Zariadení pre seniorov 
a DSS Sociálne služby Vřba vo Vrbovej nad 
Váhom za príkladnú starostlivosť a opateru 
o našu matku 

Annu DAŠKOVÚ
počas jej dlhodobého pobytu v zariadení.

Smútiaca rodina

SPOMIENKA
Dňa 16. augusta 2014 uplynulo 5 rokov, 

čo nás navždy opustila naša milovaná dcéra, 
mamička a sestra

Andrea HRALOVÁ
rod. Semaníková.

S veľkou láskou si na ňu spomíname. Venujte jej s nami 
tichú spomienku.

Rodičia, bratia a syn Julko

Agentúra Konštrukter Bardejovské kúpele
prijme do trvalého pracovného pomeru

na pozíciu v automobilovom  priemysle

montážnych pracovníkov
Poskytujeme týždenné zálohy, taktiež ubytovanie, 

preplácame cestovné, práca je vhodná 
hlavne pre mladé páry a ľudí do 45 rokov. 

Výhodné platové podmienky
Práca sa nachádza v Českej republike 

v meste Frenštát pod Radhoštěm.
Kontaktná osoba: Miroslav Sekerčak, 
tel. kontakt: 0918/588 845 

do Českej republiky 
00420/733 579 166.

l AKCIOVÁ pôžička. Tel.: 
0949/226 661.
l VŔTANIE STUDNÍ.  Tel.: 
0948/424 805.
l Máte vlhký dom? www.pro-
fikom.sk Tel.: 0948/464 071.
l ELEKTRIKÁR. Volajte tel. 
0908/415 657. 
l Predám  3-izbový prerobený 
byt na Hradnej 5 v Komárne. 
Cena: 30 000 eur. 0908/179 609. 
l Predám  1-izbový byt s ku-
chyňou na Hradnej ulici 13. 
Cena: 14 500 eur. Volajte tel. 

0907/260 438. 
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 Chcete sa dať ostrihať a upra-
viť vlasy pohodlne? Prídem k 
Vám domov. Tel.: 0907/271 670. 
l Schudnite zdravo www.
chudnete.sk/benefit
l	Dám do prenájmu 3-izbový 
tehlový zariadený byt pri kúpa-
lisku. Tel.: 0911 399 896.

V Dulovciach sa konali hojne navštevované 
Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti

V Komárne sa precestoval 
celý svet! A vyše 108 deťom sa 
to dokonca podarilo za 6 dní!  
Cesta okolo sveta za 6 dní, to 
bola tematika farského letného 
denného prímestského tábora, 
ktorý sa v areáli ZŠ Komen-

ského uskutočnil od 21. do 26. 
júla.

Program bol skutočne pes-
trý, deti mohli zažiť medzikon-
tinentálnu atmosféru už počas 
prvého dňa, keď veľkolepo vstú-
pili do sveta, ktorý tvorilo celé 

školské ihrisko. Na jednotlivých 
kontinentoch ich čakali tema-
ticky oblečení animátori a dob-
rodružstvo sa mohlo začať!

Deti čakal týždeň bohatý na 
veľké zážitky! Hry, turnaje, tan-
ce, divadlo, dielničky, vlastné tá-

borové tričko i šiltovka, aktivity, 
spoznávanie krajín sveta, olym-
pijské hry, celodenný výlet na 
kúpalisku v Patinciach a viac!

Deti za tento týždeň zažili 
aj plavbu loďou, cestu vlakom, 
ktorých riadenie si dokonca 
mohli aj sami vyskúšať, cestu 
autobusom i let teplovzdušným 
balónom!

Na jeden deň sa mohli stať 
skutočnými pekármi, keď si z 
cesta formovali svoje pečivo, 
ktoré sa upieklo v dovezenej 
peci priamo na školskom areáli!

Za týmito veľkými zážitka-
mi stojí veľa ľudí ochotných pri-
spieť a pomôcť, preto obrovská 
vďaka patrí všetkým dobrodin-
com, sponzorom, ľuďom, ktorí 
sa zapojili. Práve vďaka nim 
deti mohli zažiť nezabudnuteľ-
nú cestu okolo sveta a to už za 6 
dní, priamo v Komárne!

Klaudia Mázsárová

Cestu okolo sveta sme zvládli za 6 dní!


