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Nový moderný digitálny 
mamograf s úpravou pracovis-
ka a ukončenie procesu úplnej 
digitalizácie rádiologického 
oddelenia za viac ako 250 000 
eur slávnostne uviedla koncom 
októbra do prevádzky Vše-
obecná nemocnica Komárno, 
ktorú prevádzkuje nezisková 
organizácia FORLIFE a mana-
žérsky riadi spoločnosť AGEL 
SK. Prístroj Fujifilm Amulet, 
ktorý patrí na slovenskom trhu 
medzi špičky, spĺňa najnároč-
nejšie požiadavky mamogra-
fického vyšetrenia a v porov-
naní so súčasným prístrojom 
z roku 1994 je kvalitatívne na 
ďaleko vyššej úrovni. 

Všetci prítomní ocenili vy-
tvorenie príjemného a moder-
ného pracovného prostredia 
pre lekárov a rádiologických 
asistentov, čo sa iste prejaví aj 
v kvalite poskytovanej starostli-
vosti pre pacientky z Komárna a 
širokého okolia. Tie tak získajú 
nielen kvalitnejšiu starostlivosť, 
ale aj komfort a dostatočné 
súkromie pri čakaní na vyšet-
renie. „Moderné mamografické 
pracovisko vrátane materiálno-

technického vybavenia spĺňa aj 
najvyššie požiadavky kladené na 
takéto pracoviská,“ uviedol pri 
slávnostnom otvorení riaditeľ 
nemocnice Mgr. Viktor Dudáš.

„Nový prístroj funguje na 
princípe priamej digitalizácie. 
Znamená to, že röntgenové za-
riadenie je na detektore priamo 
konvertované na elektrický sig-
nál a digitálny obraz vzniká už 

za niekoľko sekúnd po expozícii. 
Záznam je veľmi kvalitný, s vy-
sokým rozlíšením a v prípade 
potreby je možné ho následne 
upraviť,“ povedal primár rádio-
logického oddelenia MUDr. Ta-
más Hollósy s tým, že digitálna 
mamografia je pre diagnostiku 
rakoviny prsníka veľkým prí-
nosom, pretože dokáže odhaliť 
aj drobné zmeny štruktúry v 

prsníku.
Podstatnou výhodou je 

aj jednoduchá archivácia do 
elektronického nemocničného 
systému, ukladanie dát na CD 
či DVD nosiče a jednoduchá 
komunikácia medzi mamocen-
trami. Špeciálna technológia 
kompresných lopatiek, ktoré sa 
v priebehu stlačenia prispôsobia 

Nemocnica uviedla do prevádzky 
moderný digitálny mamograf 

Tím rádilogického oddelenia na mamologickom pracovisku Všeobecnej nemocnice Komárno

Výsledky komunálnych volieb
Počet zapísaných voličov 30 362
Hlasovalo 10 322 voličov

Voľba primátora/počet hlasov
László Stubendek, Ing. nezávislý 3 877
Attila Czíria, Ing. Most – Híd/SMK 3 047
Anton Marek, MUDr. nezávislý 3 877
Peter Benčič nezávislý 780
Magdaléna Gulyás nezávislá 411
Károly Less nezávislý 334

Zvolení poslanci – 1. obvod
František Rajko, Ing. nezávislý 241

Zvolení poslanci – 2. obvod
Ján Vetter, Ing. nezávislý 1 648
Ondrej Gajdáč, Mgr. nezávislý 1 567
József Kiss Péntek, PaedDr. nezávislý 1 533
Imre Andruskó, Mgr. Most – Híd/SMK 1 344
Zoltán Bujna, Ing. nezávislý 1 313
Konštantín Glič, Ing. nezávislý 1 271
György Batta, Mgr. Most – Híd/SMK 1 264
Anton Marek. MUDr. nezávislý 1 191
Tibor Bastrnák, MUDr. Most – Híd/SMK 1 189
Károly Less, Mgr. nezávislý 1 161
Štefan Bende, JUDr. nezávislý 1 088
Béla Szabó, Ing. Most – Híd/SMK 979

Zvolení poslanci – 3. obvod
Attila Horváth, MUDr. nezávislý 2 488
László Stubendek, Ing. nezávislý 2 032
Béla Keszegh, Mgr. nezávislý 1 655
Zoltán Benyó, MUDr. nezávislý 1 629
Tamás Varga, JUDr. Most – Híd/SMK 1 567
Szilárd Ipóth, MUDr. nezávislý 1 481
Margit Keszegh, JUDr. nezávislá 327
Dávid Kovács nezávislý 1 217
Imrich Knirs, PhDr. nezávislý 1 070
Tímea Szénássy, Mgr. nezávislá 1 053
Zsolt Feszty Most – Híd/SMK 1 032
Peter Korpás, Ing. Most – Híd/SMK 971

Náhradníci/nezvolení poslanci – 1. obvod
Attila Pethő Most-Híd/SMK 229
Ján Deminger nezávislý 176
Ján Orvoš Maďarská krest. aliancia 30
Július Horváth Strana zelených 21

Náhradníci/nezvolení poslanci – 2. obvod
Csaba Cúth Most-Híd/SMK 957
Róbert Szayka Most-Híd/SMK 941
Szabolcs Százvai, Mgr. nezávislý 930
Ágnes Héder, PaedDr.  Most-Híd/SMK 910
Peter Benčič Strana zelených 902
Magdaléna Tárnok, Mgr. Most-Híd/SMK 875
Štefan Zábojník, Mgr. nezávislý 849
Gabriel Dékány, Ing. Most-Híd/SMK 848
Iveta Gregušová, PaedDr. nezávislá 811
Štefan Jakab nezávislý 785
Zsolt Kolek Most-Híd/SMK 719
Alžbeta Jágerská, Ing. Most-Híd/SMK 716
Juraj Kovács nezávislý 700
Béla Sánta, Ing. nezávislý 694
Róbert Kiss, Ing.  Most-Híd/SMK 667
Tibor Mayer nezávislý 561
Vojtech Grotter, Ing. Strana zelených 543
Jana Mačicová SDKÚ - DS 495
Baltazár Ryšavý nezávislý 473
Stanislav Jiríček, Mgr. KDH 463
Márton Kiss nezávislý 461
Marián Michálek, Ing. Strana zelených 436
Anita Angyalová Strana zelených 417
Milan Králik nezávislý 409
František Fűri SMER – SD 405
Gabriela Plevová nezávislá 382
Emil Valach SMER – SD 382
Miloš Priškin SMER – SD 333
Peter Németh Maď. krest. aliancia 332

(Pokračovanie na 2. strane)

Vo veľkej zasadačke radnice 
v Komárne sa 5. novembra 2014 
uskutočnilo záverečné hodnotia-
ce zasadnutie komisie pre otázky 
sociálne, zdravotné a bytové pri 
Mestskom zastupiteľstve v Komár-
ne. Predseda komisie, pisateľ tohto 
článku, v úvode vyhodnotil činnosť 
komisie i jej jednotlivých členov. 
Povedal, že za uplynulé volebné 
obdobie v rokoch 2010 až 2014 ko-
misia zasadala 28-krát a vždy bola 
uznášaniaschopná. 

Predseda komisie sa zúčastnil 
na každom zasadnutí, po ňom naj-
väčšia účasť na zasadnutí komisie 
mala Nataša Hosnédlová, predsta-
viteľka organizácie Charita, n.o., a 
Vojtech Novák, viceprimátor mesta, 
člen komisie za nezávislých poslan-
cov, ale aj ďalší členovia komisie sa 
zúčastňovali zasadnutí. Odznelé 
diskusné príspevky vždy boli vecné 
a konštruktívne. Tu neboli žiadne 
straníckarčenia, ale vždy sme sa 
zaoberali sociálnymi probléma-
mi odkázaných občanov. Venovali 
sme sa všetkým stránkam sociálnej 
a bytovej problematiky, pravidelne 
sme hodnotili činnosť nášho do-

mova dôchodcov (podieľali sme 
sa na oslavách jeho 25. výročia), 
opatrovateľskej služby v meste, čin-
nosti klubov dôchodcov v meste 
i v mestských častiach, starostlivosť 
o bezdomovcov, terénnu sociálnu 
prácu a mnohé iné oblasti sociálnej 
činnosti v našom meste.

V spolupráci s Mestským úra-
dom a vedením mesta sme pripravi-
li celomestský aktív všetkých sociál-
nych zariadení, cirkví a občianskych 
združení s pekným ohlasom, okrem 
toho sme v spolupráci s centrálnymi 
sociálnymi organizáciami pripravili 
mestský komunitný plán až do roku 
2016, máme fungujúcu ubytovňu 
pre bezdomovcov so sociálnym za-
riadením a takto by som mohol me-
novať i ďalšie naše dobré výsledky.

Pisateľ tohto článku pravidel-
ne v miestnej regionálnej tlači in-
formoval verejnosť o zasadnutiach 
komisie a tieto články mali vždy 
pozitívny ohlas. Boli sme skutočne 
dobrý kolektív, vždy sme porozu-
meli jeden druhého a keď bolo tre-
ba mnohé veci preskúmať v teréne, 
členovia komisie sa vždy ujali týchto 
úloh. Po hodnotení činnosti komisie 

predsedom sa s krátkym hodnote-
ním k činnosti vyslovili všetci čle-
novia komisie. Odznelo, že komisia 
mala dobré zázemie v príslušných 
zákonoch a mestských všeobecne 
záväzných nariadeniach.

Členovia komisie boli ľudia 
z  praxe - odborníci na zdravotníc-
tvo, členovia sociálnych občian-
skych združení, cirkvi, odborníci na 
prácu neprispôsobených občanov 
i na rómsku problematiku. Tento 
fakt dobrého odborného rozloženia 
členstva komisie by mala sledovať aj 
nová komisia, ktorá vzíde z terajších 
volieb. Odznelo aj to, že členovia 
sa dobre cítili na každom zasadnu-
tí komisie, kde vždy vládla dobrá 
pracovná pohoda, dobre hodnotili 
aj plodnú spoluprácu s Mestským 
úradom a jeho sociálnym a bytovým 
odborom.

Členovia komisie pozitívne 
hodnotili aj dobrú ľudskú a koor-
dinačnú prácu predsedu komisie 
a na znak svojej vďaky odovzdala 
členka komisie za všetkých Mária 
Hajabácsová kyticu kvetov. Katarína 
Dubányová a Katarína Bednáriková, 
vedúce príslušných odborov Mest-

ského úradu, tiež pozitívne hodnoti-
li spoluprácu so sociálnou komisiou 
ako aj takt, že v komisii vždy našli 
pomoc a oporu, keď to potrebovali, i 
fakt, že rokovania komisie vždy boli 
vecné a pružné.

Katarín Dubányová pozna-
menala, že v jej činnosti je to už 5. 
komisia, no na takúto dobrú priateľ-
skú klímu sa nepamätá z predošlých 
rokov. Zlatým klincom hodnotenia 
bolo, keď Nataša Hosnédlová pri-
niesla slávnostnú tortu Charity, kto-
rú pri tejto príležitosti napiekli čle-
novia charity. Samozrejme aj ostatní 
členovia komisie niečím prekvapili 
členov komisie.

Ako predseda komisie môže 
dodať na záver úspešného hodno-
tiaceho zasadnutia snáď len toľko. 
„Vďaka patrí každému, kto priložil 
ruku k všestrannej činnosti komisie 
a vyslovujem želanie, aby nová ko-
misia, ktorá vzíde po voľbách, bola 
vždy ľudská a úspešná.

Dr. Štefan Bende
poslanec Mestského zastupiteľstva

predseda Sociálnej, zdravotnej 
a bytovej komisie

Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové pri Mestskom zastupiteľstve 
v Komárne pozitívne hodnotila svoju prácu za uplynulé volebné obdobie

(Pokračovanie na 3. strane)

Ďakujem za dôveru
Milí Komárňania! Na stenách obytných budov umiestené 

veľkoplagáty ešte nám pripomínajú, že v sobotu 15. novembra 
sa celoštátne konali voľby do obecných a mestských samospráv.

Výsledky volieb pre mnohých vás sú určite známe, predsa 
mi dovoľte, vážení Komárňania, aby som sa predstavil: volám 
sa László Stubendek a na základe vašich hlasov Komárno bude 
mať v mojej osobe nového primátora. V minulosti Komárno sme 
mohli charakterizovať jeho prepevným hradom, nepremožiteľ-

ným pevnostným systémom. No dnes táto sláva je už skoro mi-
nulosťou, pyšné steny opadávajú, strecha sa prepadáva.

Na základe od vás získanej dôvery, od polovice decembra 
začíname s novým zastupiteľstvom budovať novú budúcnosť 
Komárna. Na to je potrebné veľa práce a vytrvalosti.

Sľubujem, že spolu so zastupiteľstvom urobíme všetko, aby 
v našom meste čím viac ľudí našlo prostredie pre dôstojné živo-
bytie, pre kultúrne vyžitie a aktívny oddych. K tomu všetkému 
prosím o vašu pomoc a Božie požehnanie!
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Súčasťou jesene sú aj detské 
hry, medzi ktoré neodmysliteľne 
patrí aj výroba, maľovanie a púš-
ťanie šarkanov. Ako každý rok, 
i teraz žiaci z prvého, druhého a 
tretieho ročníka z Rozmarínky, 
papierovými šarkanmi zaplnili 
celé parkovisko pred pevnosťou. 
Počasie im prialo a deti sa výborne 
zabávali. Je to už tradične obľúbe-
né podujatie, ktoré našim deťom 
prináša množstvo zážitkov.

Mgr. Marta Kecskésová 
ZŠ Rozmarínová

Nad nami lietali 
farebné šarkany

Jozef Adámik SIEŤ 271
Karol Tárnok SIEŤ 267
Pavol Tausk KSS 261
Katarína Mayerová Strana zelených 231
Alexander Reško, Ing. SDS 130

Náhradníci/nezvolení poslanci – 3. obvod
Éva Hortai, JUDr. Most-Híd/SMK 925
Ladislav Brinzik Európska dem. strana 917
Zsolt Sebő, MUDr. Most-Híd/SMK 908
Zsuzsanna Csintalan, Mgr. Most-Híd/SMK 884
Attila Farkas Most-Híd/SMK 839
Imrich Dubány, Ing. Most-Híd/SMK 837
Zsolt Fördős, Ing. Most-Híd/SMK 816
Agnesa Padlovics, Dr. nezávislá 793
Igor Horváth, Mgr. nezávislý 778
Ferenc Nagy, Ing. nezávislý 771
Imrich Tárnok, Ing. nezávislý 761
Csaba Czézinger, Ing. nezávislý 732
Vojtech Novák, JUDr. nezávislý 657
Adriana Lengyelová, PhDr. Strana zelených 635
Martin Pokorný, Ing. Strana zelených 630
Tibor Mayer Most-Híd/SMK 627
Jozef Konopčík nezávislý 602
Magdaléna Kúrová, Mgr. Strana zelených 528
Pavol Petruš, Ing. Strana zelených 486
Róbert Szilva SMER - SD 485
Marta Šárai Most-Híd/SMK 465
Marek Mihály, Bc. SIEŤ 458
Judita Csizmaziová, JUDr. Strana zelených 408
Roman Németh SMER - SD 403
Zsolt Malinák Maďarská krest. aliancia 396
Oto Moravčík, Ing. Strana zelených 353
Tibor Laky Strana zelených 325
Attila Klinda Strana zelených 316
Gabriel Ozgyin Strana zelených 250

Novozaložený podnikateľský inkubátor v Komárne v rámci projektu HUSK/1101/1.1.1/0361 financova-
ného z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, ponúka 
možnosť poskytovania poradenských služieb rôzneho druhu vo forme osobných konzultácií pre študen-
tov, začínajúcich a fungujúcich podnikateľov.

Kde: kancelárske priestory spoločnosti PROJEKTSERVIS, s.r.o. 
Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno  

Kedy:  1. decembra 2014 a 12. decembra 2014 medzi 10. a 15. hodinou 

Poradenstvo bude poskytované v nasledovných oblastiach:
l	Založenie a vedenie podniku
l	Právne poradenstvo,
l	Ekonomické poradenstvo
l	Účtovníctvo
l	Odborné poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 
poľnohospodárstva
l	Poradenstvo v oblasti projektového manažmentu – možnosti financovania projektov zo ŠF EÚ

Viac informácií na www.inkubatorkomarno.sk.

Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

DNI OTVORENÝCH 
DVERÍ

Ďakujem za dôveru
Dovoľujem si touto cestou poďakovať Komár-
ňanom za prejavenú dôveru v komunálnych 
voľbách.                              Ing. Konštantín Glič 

Poďakovanie
Ďakujem všetkým Komárňanom, ktorí mi dali svoj 

hlas v komunálnych voľbách a zvolili ma za poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Komárne. Vaše pripomienky, 
návrhy a podnety očakávam na mojej mailovej adrese: 
ondrej.gajdac@komarno.sk. Prispejme spoločne k roz-
voju nášho mesta!

Mgr. Ondrej Gajdáč

Ďakujeme za podporu zbierky
Charita Komárno, n.o., sa chce poďakovať všetkým obča-

nom, ktorí nám prispeli k potravinovej zbierke TESCO. Vy-
zbieralo sa celkom 248,10 kg trvanlivých potravín, ktoré budú 
rozdané odkázaným rodinám a občanom Komárna. Vyzbiera-
né financie boli taktiež použité na nákup trvanlivých potravín a 
hygienických potrieb v hodnote 200 eur. Každému, kto prispel 
do tejto zbierke, sme vďační, nakoľko bez ich pomoci by sme 
nevedeli pomáhať ostatným.

V mene občanov, ktorým bude pomoc poskytnutá, patrí 
poďakovanie aj MUDr.Antonovi Marekovi za podporu zbierky. 
Ďakujeme za nezištnú prácu našich dobrovoľníkov, ktorí nám 
pomáhajú.

Poďakovanie
Ďakujem všetkým, ktorí mi prejavili svoju dôveru 
v komunálnych voľbách 2014, a tým, ktorí mi po-
máhali v mojej kampani.

Ing. Csaba Czézinger

Odstávka elektriny
V pondelok 1. decembra

od 8. do 11. hodiny – Baranyai-
ho, Bottova, Hadovská, Fialko-
vá, Slnečné námestie, Němcovej, 
Orgovánová, Prowazekova, Roľ-
níckej školy, Ružová, Tajovské-
ho, Tolstého.

Obsah 
Komárňanských 

listov
a relácie 

Mestskej televízie
nájdete na stránke
www.tvkomarno.sk

Výhodná reklama 
v Komárňanských listoch 

a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte, 

druhýkrát ju uverejníme 
alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

Triedime odpad
od 8. decembra 

do 12. decembra 2014

Vianočné číslo 
Komárňanských listov 
vydáme 17. decembra 

(uzávierka 10. decembra)

Staňte sa 
spolutvorcami

Vaše tipy, nápady a námety na 
spracovanie v Komárňanských 
listoch alebo v Mestskej televí-
zii nám  zatelefonujte na číslo 
035/7713 488, prípadne pošli-
te na adresu kl@komarno.sk, 
alebo tv@komarno.sk.
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Novorodenci
Szilárd Jóba z Martoviec, Dorka Tóthová z Kolárova, Sebasti-

án Geleta z Komárna, Tímea Kollárová z Čičova, Filip Hegedűs z 
Komárna, Kyara Rigóová z Kameničnej, Oliver Chrašť z Komárna, 
Santiágo Lakatos z Balván, Mátyás Hollósi z Moče, Anna Besenyei 
z Bátorových Kosíh, Mathias Varga z Jasovej, Dominika Molnárová 
z Jahodnej, Patrik Kováč z Rubane, Orsolya Opálka z Marcelovej, 
Dorina Juhászová z Novej Stráže, Tamara Tvrdoňová z Nových 
Zámkov, Tobias Jamriška z Nových Zámkov, Kristofer Lakatos z 
Bátorových Kosíh, Boris Pavlík z Imeľa, Benett Zolcer zo Štúro-
va, Laura Karvai z Hurbanova, Dávid Tolvaj z Komárna, Imrich 
Dániel Bohus z Kameničnej, Kristóf Kurina zo Zlatnej na Ostrove, 
Štefan Viktor Cirok z Komárna, Dárius Krnáč zo Svätého Petra, 
Zsófia Radi z Komárna, Bella Mičíková z Dedinky, Zoja Haqve z 
Hurbanova, Amira Csóková z Kolárova, Chloé Vörös z Nových 
Zámkov, Gréta Tóth z Komárna, Máté Semsei z Veľkých Kosíh, 
Vojtech Lakatos z Hurbanova, Štefan Rafael z Balván, Dorina Papp 
z Modrán, Barnabás Laczkó zo Zemianskej Olče, Alex Tornyosi z 
Nány, Viktória Moravčíková z Marcelovej, Rómeó Csicsó z Mod-
rán, Félix Szalai z Kolárova, Viktória Szűcsová z Komárna, Márk 
Tóth z Kolárova, Zdenka Lovencová z Hurbanova, Nikola Hulkóo-
vá z Pribety, Norbert Noel Zsoldos z Kolárova, Friderika Töröková 
z Bíne, Sebastián Kocsis z Nesvád, Márk Kúr z Komárna, Viliam 
Balšan z Komárna, Márk Lukovič z Búču, Katarína Štveráková z 
Keťa, Ela Lenčéšová zo Šale, Luca Sárai z Chotína, Peter Bogár z 
Komárna, László Váradi z Marcelovej, Franko Stojka z Hurbanova, 
Linda Stojková z Hurbanova, Kiara Molnárová z Kolárova, Tomáš 
Cingel z Kolárova, Sidi Hátaš z Nových Zámkov, Nikol Palusková 
z Nesvád, Mihály Balla z Iže, Zoltán Horváth z Imeľa, Tamáš Far-
kas z Komárna, Kiara Lachová z Pribety, Nikola a Simona Győri z 
Komárna, Dániel Póloš z Nesvád, Levente Fazekas z Novej Stráže, 
Laura Júlia Grygová z Komárna 

Sľúbili si vernosť
Robert Tatár a Mgr. Marta Kerepesiová

Opustili nás
84-ročný František Varga z Komárna, 58-ročný József Csémey 

Forma z Komárna, 75-ročná Mária Szabóová z Komárna, 91-ročná 
Gizela Kinczerová z Iže, 93-ročná Ilona Zács z Komárna, 92-ročný 
János Acsai zo Svätého Petra, 77-ročná Zuzana Kustyánová z Ko-
márna, 84-ročná Katarína Venthová z Komárna, 64-ročný Tibor 
Gellérthegyi z Komárna, 71-ročná Juliana Kosíková z Komárna, 
85-ročný Jozef Starý z Komárna, 59-ročný František Fürstenceller 
z Marcelovej, 70-ročný Ferenc Petrók z Komárna, 84-ročná Alžbe-
ta Nagyová z Komárna, 80-ročná Rózsa Tóth z Chotína, 89-ročný 
Ing. István Berze z Komárna, 86-ročná Juliana Grešová z Komárna, 
78-ročná Ilona Németh, rod. Czibor z Iže, 63-ročná Zuzana Dudá-
ková z Komárna, 84-ročná Helena Príbojská zo Zlatnej na Ostrove, 
48-ročný Milan Prepletaný zo Zlatnej na Ostrove, 65-ročná Mária 
Bujnová z Komárna, 66-ročný Zoltán Kiss z Komárna, 50-ročný 
Oto Lévai zo Svätého Petra, 79-ročná Rozália Ferencziová zo Zlatnej 
na Ostrove, 83-ročná Erzsébet Horváth z Komárna, 80-ročná Teré-
zia Griecsová z Komárna, 88-ročná Anna Bohošová z Bátorových 
Kosíh,  57-ročný Dezider Kovács z Kolárova, 59-ročná Erika Čer-
neková zo Zlatnej na Ostrove, 65-ročná Kanozsay Edit, rod. Sándor 
z Komárna, 71-ročný Sándor Czibor z Modrán, 87-ročná Helena 
Czékusová z Iže, 65-ročná Éva Borsiczki z Komárna, 57-ročná Ru-
žena Baraczová z Kolárova, 70-ročný Vojtech Ócsai z Novej Stráže, 
62-ročný Ferenc Dömény z Bátorových Kosíh, 79-ročná Mária Si-
migh z Komárna, 65-ročný József Langschadl zo Zemianskej Olče, 
68-ročný Ladislav Kovács z Búču, 79-ročný Ján Kurcsík z Pavela, 
54-ročný Ján Vígh z Virtu, 75-ročný Ján Žigo zo Šrobárova, 80-roč-
ná Mária Šťepaníková z Komárna, 83-orčný Ing. Karol Czölder z 
Komárna, 79-ročný Géza Bellabás z Moče, 86-ročná Ilonka Petrók 
z Komárna, 55-ročná Oľga Bekeová z Komárna 

l AKCIOVÁ pôžička. Tel.: 
0949/226 661.
l	EELEKTRIKÁR. Tel.: 0908 
415 657. 
l Pôžičky. Tel.: 0910/666 427.
l BABETTA na predaj. Tel.: 
0904/272 417.
l Hľadáme údržbára len do 29 
rokov do komárňanskej poliklini-
ky. Tel.: 0918/631 386.
l Zemné, vrtacie a výkopové 
práce s UNC strojom.  Úprava 
a čistenie terénu. Búracie prá-
ce HRK. Dlhoročné skúsenosti, 

spoľahlivosť. Cena dohodou. Tel.: 
0903/438 872.
l Odťahové služby,  preprava 
stavebných strojov, stavebného 
paletového materiálu.Cena doho-
dou. Tel. 0903/438 872.
l Kompletná ponuka nehnuteľ-
ností na www.bluechipreality.sk. 
Tel.: 0902/202 951.
l Chcete sa dať ostrihať a upra-
viť vlasy pohodlne? Prídem k Vám 
domov. Tel.: 0907/271 670. 
l Schudnite zdravo www.chud-
nete.sk/benefit

Stredná priemyselná škola 
v Komárne odovzdala do uží-
vania nové multifunkčné ihris-
ko. Získanie potrebných finan-
cií a realizácia tohto projektu 
sú výsledkom aktivity vedenia 
školy. Riaditeľ školy Ing. János 
VETTER uviedol:

- Obnova nášho ihriska 
bol dávny sen. V podstate ško-
la dostala svoju budovu v roku 
1964, vtedy bola postavená prvá 
budova a v nasledujúcom roku 
bola potom vybudovaná táto 
športová plocha, takže pomaly 
už bude mať päťdesiat rokov.

Vidieť aj na iných školách, 
že zriaďovateľ – vyšší územný 
celok, začal s rekonštrukciou 

športovísk na školách, a tak 
som vyhľadal vtedajšiu vedúcu 
odboru školstva, pani doktorku 
Libovú, ktorá prisľúbila svoju 
pomoc. Výsledkom týchto roko-
vaní bolo odobrenie finančných 
prostriedkov ešte pred letnými 
prázdninami a nakoniec sa nám 
to za pomoci župy aj podarilo 
vybudovať. Počas prázdnin fir-
ma, ktorá dostala zákazku, ih-
risko prebudovala, finalizácia sa 
trocha natiahla z dôvodu zlého 
počasia, a tak sme na definitívne 
ukončenie prác museli čakať až 
do polovice októbra.

Ide o multifunkčné ihrisko, 
čo znamená, že je vhodné pre 
viacero druhov športov. Naši 

študenti tu môžu hrať futbal, 
hádzanú, môžu si postaviť aj sieť 
a hrať volejbal, ale napríklad aj 
tenis. Jeho využitie bude určite 
veľmi veľké, rovnako ako malo 
naozaj veľké využitie aj predchá-
dzajúce asfaltové ihrisko, keďže 
ho nebudú využívať len študenti 
našej priemyslovky.

V prvom rade bude samo-
zrejme využívané počas vyučo-
vania, na hodinách telesnej vý-
chovy, ale k dispozícii ho budú 
mať aj študenti z internátu. Väč-
šina z nich navštevuje síce prie-
myslovku, ale voľné kapacity 
sme ponúkli ostatným stredným 
školám v Komárne, a tak máme 
študentov aj z oboch gymnázií, 

slovenského aj maďarského, ako 
aj z dvoch odborných škôl. Naši 
žiaci sa veľmi zaujímajú o šport. 
Priemyslovka má úspešné druž-
stvá v rôznych športoch ako  
futbal, hádzaná, basketbal, vo-
lejbal, ale máme aj florbalové či 
futsalové družstvo. 

Sme pravidelnými účast-
níkmi turnajov organizovaných 
okolitými školami, ale aj za hra-
nicami v Maďarsku, kam nás 
z času na čas pozvú tiež. Naši 
študenti dosahujú veľmi pekné 
športové výsledky, čo rozhod-
ne prispieva k tomu, že v rámci 
hodnotenia stredných škôl na 
župnej úrovni dosahujeme po-
predné umiestnenie.               bal

Priemyslovka má nové multifunkčné ihrisko

Nemocnica uviedla do prevádzky 
moderný digitálny mamograf 
prirodzenému tvaru prsníka, 
prináša pacientkam väčší kom-
fort počas vyšetrenia. Tým, že 
odpadá manipulácia s filmovým 
materiálom, sa doba vyšetrenia 
celkovo skráti a  mamografické 
pracovisko vo Všeobecnej ne-
mocnici Komárno bude môcť 
vyšetriť až dvojnásobné množ-
stvo pacientiek.

Karcinóm prsníka je najčas-
tejším zhubným nádorom dia-
gnostikovaným u žien. Najväč-

šiu nádej na uzdravenie majú 
predovšetkým pacientky, u kto-
rých je včas stanovená diagnóza 
a následne zahájená liečba. Včas-
né odhalenie choroby je možné 
práve vďaka mamografickému 
skríningovému vyšetreniu. To 
môžu podstúpiť zdarma raz za 
dva roky všetky ženy staršie ako 
40 rokov.

„Aj napriek tomu, že  ma-
mografické vyšetrenie zachránilo 
tisíce životov, stále je tu mnoho 
žien, ktoré majú strach a na ma-

mografiu nejdú. Na druhej strane 
zaznamenávame veľký záujem o 
preventívne vyšetrenie zo strany 
mladých žien," zdôraznil primár 
oddelenia MUDr. Tamás Holló-
sy. „Ak zachytíme rakovinu prs-
níka ešte pred objavením klinic-
kých príznakov, šanca na úplné 
uzdravenie je veľká,“ dodal.

Všeobecná nemocnica Ko-
márno uviedla do prevádzky 
úplné digitalizované rádiologic-
ké oddelenie, ktoré nemocnicu 
stálo 80 tisíc eur. Digitalizované 

sú všetky RTG prístroje nemoc-
nice. Skiagrafy, ktorými sa sním-
kujú jednotlivé časti ľudského 
tela, vďaka digitalizácii umož-
ňujú získať sériu obrazov v elek-
tronickej forme a prehliadať ich 
na špeciálnych diagnostických 
monitoroch. Takto získaný ob-
raz je možné podľa potreby 
ďalej upravovať napr. zväčšovať 
ako celok, použiť elektronickú 
lupu a získať detailnejšiu infor-
máciu o možnej zmene.

Mgr. Marta Csergeová

(Pokračovanie z 1. strany)

PRÁCA PRE MLADÝCH
Firma Konštrukter s.r.o.

Práca v auto-elektro priemysle
na pozícii operátor

Požadované vzdelanie 
minimálne stredoškolské

Mzdové podmienky dohodou
Práca v ČR (Morava)

Bližšie info na telefónnom čísle 
0907 914 237

ponúka pracovné miesta
vhodné pre mladých a šikovných ľudí

Trh vianočných stromčekov
Smrek: 6-12 eur/ks, Smrek strieborný: 18-30 eur/ks, Nordman: 28-55 
eur/ks. Najlepšia cena priamo od dodávateľa. Ponúkame viac ako 1000 
kusov stromčekov. Príďte si vybrať! Trh nájdete na novej adrese: Hlavná 
95, Kameničná, e-mail: felemarket@gmail.com, tel.: 0905/115 710.

Vianoce sú tu čoskoro, 
začínajú prípravy, nákupy, 
upratovanie, zhon v domác-
nostiach, o to vzácnejšie je 
však zastaviť sa a prežiť pekné 
chvíle s blízkymi, známymi. 
Srdečne vás pozývame na 4 
adventné popoludnia, každú 
adventnú nedeľu na katolíckej 
fare, so začiatkom o 14:30. 

Začíname spoločným vy-
chutnaním si rozprávky pri 
voňavej káve či teplom čaji, zá-
kuskoch, pagáčikoch, ďalej sa 
poskytne priestor pre šikovné 
ruky vo vianočných dielničkách, 

rovnako pre starších i mladších. 
Budeme vyrábať adventné ven-
ce, ikebany, búdky pre vtáčiky, 
dekoračné i darčekové predme-
ty, využívajúc rôzne techniky. 
Deti budú môcť prebudiť svoj 
herecký či spevácky talent a na-
cvičovať jasličkovú či koledova-
nie. Na svoje si príde každý!

Príďte, aby sme sa spolu 
tešili z prichádzajúcich sviat-
kov a prežili príjemné nedeľné 
popoludnia! Budú to adventné 
nedele 30. novembra, 7. decem-
bra, 14. decembra a napokon 21. 
decembra. Tešíme sa na vás! 

Adventné stretnutia na fare

Ďakujem za vaše hlasy a podporu
Úprimne ďakujem všetkým Komárňanom, ktorí mi dali svoj 
hlas v komunálnych voľbách. Rovnako ďakujem všetkým, 
ktorí ma podporovali. Ako poslanec Mestského zastupiteľstva 
urobím všetko pre to, aby som vašu dôveru nesklamal.

MUDr. Anton Marek

Gymnázium J. Šuleka už 
tradične ku Dňu študentstva 
usporadúva basketbalový tur-
naj na pamiatku svojho býva-
lého riaditeľa školy Eduarda 
Šeba. V uplynulých dňoch bol 
to už jubilejný 10. ročník. Na 
turnaji si zmerali svoje bas-
ketbalové umenie štyri stredné 
školy.

Okrem usporiadajúceho 
gymnázia sa turnaja zúčastnilo 
Gymnázium Selyeho, Stredná 
odborná škola obchodu a slu-
žieb na Budovateľskej ulici 
a študenti partnerského sloven-
ského Gymnázia v Budapešti. 

Na turnaji sa hralo systémom 
každý s každým a nakoniec sa 
zrodilo toto konečné poradie: 
1. miesto Gymnázium Šuleka, 2. 
niesto Gymnázium Selyeho, 3. 
miesto Gymnázium Budapešť, 
4. miesto SOŠOaS. 

Najúspešnejším strelcom 
turnaj sa stal Matej Ondrejovič 
z Gymnázia Šuleka a za najlep-
šieho hráča turnaja bol vyhláse-
ný Ladislav Boros zo SOŠOaS.

Na konci turnaja riaditeľ 
usporiadajúcej školy Ondrej 
Gajdáč uviedol: „Týmto tur-
najom si uctievame pamiatku 
Eduarda Šeba, ktorý stál tridsať 

rokov na čele nášho gymnázia 
a bol veľkým podporovateľom 
športu, hlavne basketbalu. Na 
tento turnaj tradične pozývame 
školy, ktoré tu boli aj dnes. Na 
našom gymnáziu je basketbal 
hlavne medzi chlapcami mimo-
riadne populárny a som veľmi 
rád, že môžem povedať, že sme 
aj úspešní.

Už viac ako desať rokov sme 
majstrami okresu medzi stredný-
mi školami. V Nitrianskom kraji, 
kde je viac ako sedemdesiat stred-
ných škôl, na majstrovstvách kra-
ja neustále súperíme s najväčším 
rivalom z Levíc o titul majstra 

kraja. Raz jedno, raz druhé muž-
stvo postupuje na majstrovstvá 
republiky podľa toho, kto je maj-
strom kraja.

Vlani sa to podarilo nám. 
Prebojovali sme sa až do finále, 
kde sme po veľmi vyrovnanom 
zápase s Handlovou skončili na 
druhom mieste. Inak do finále 
majstrovstiev republiky sa tradič-
ne prebojúvajú školy z miest, kde 
je basketbal na extraligovej úrov-
ni. Aj náš študent Matúš Jurčina 
je hráčom extraligového druž-
stva MBK Rieker Com-Therm 
Komárno.“

Gábor Keresztényi 

Memoriál Eduarda Šeba vyhralo Gymnázium Šuleka


