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Takéto vydarené podujatie ešte v Komárne nebolo

Občianske
združenie
Franza Lehára v Komárne
každoročne prekvapí milovníkov Lehárových melódií
a hudby. Nebolo to iné ani 30.
mája 2015, keď zorganizovali
prvý Lehárov majáles na troch
miestach. Pri krásnom počasí
pre tých, ktorí majú radi odpočinok pri vode, pri Apáli
Mŕtvom ramene Váhu zahájili
Lehárov majáles májovou veselicou pri dychovke.
Vystúpili dychovky Veselá
kapela z Komárna a dychový
orchester hudobnej školy zo
Szigetszentmiklósu z Maďarska. Ich vystúpenia zožali veľký
úspech. Majáles potom pokračoval podvečer na Klapkovom
námestí, kde sa zišlo početné
obecenstvo. V úvode majálesu
vystúpila tanečná skupina detí
pri Mestskom kultúrnom stredisku Dunajíček a spevokol žien
pod vedením Ľudovíta Gallo-

Židovská náboženská obec v Komárne
pozýva všetkých ľudí dobrej vôle
na tryznu pri príležitosti

71. výročia deportácie židov
z Komárna a okolia
Tryzna sa uskutoční v nedeľu 14. júna o 10.30
v židovskom cintoríne na Ulici Zlatého muža v Komárne. Smútočný príhovor prednesie Dr. Róbert
Frölich, hlavný rabín synagógy na Ulici Dohány v
Budapešti. Účinkuje kantor Dániel Rudas.
O 12. hodine v synagóge spoločne zapálime
sviečky na pamiatku obetí.
Spomínajme spoločne!
vicha, zanieteného choreografa
tancov. Odzneli pekné slovenské
ľudové piesne a zožali potlesk.
Potom nasledoval slávnostný koncert troch dychových
orchestrov – vystúpil dychový súbor z Jelky, Veselá kapela
z Komárna a Dychový orchester
hudobnej školy zo Szigetszent-

miklósu. Počas koncertu boli
pripravené pre detí animácie.
Všetky tri koncerty, kde odzneli
aj Lehárové melódie, zožali pred
veľký potlesk.
A to ešte nebolo všetko,
vyvrcholenie celého Lehárovho
majálesu bolo večer v slávnostnej sále Dôstojníckeho pavilónu,
kde občianske združenie Franza
Lehára a MsKS zorganizovali slávnostný koncert rodáčky
z Komárna Agáty Csehiovej a jej
študentov. Program sa veľmi páčil. V druhej časti Lehárovho
koncertu okrem Derzsi Györgya, ktorý v programe vystupoval v postave Franza Lehára,
účinkovali Dominika Machutová, Katarína Pobočková, Tamás
Pfeiferlik a Agáta Csehiová.
Túto časť programu režíroval
Benkő Géza, herec Jókaiho divadla v Komárne. Prierez ži-

votom a hudobnou kariérou
Franza Lehára prostredníctvom
hovoreného slova a krásnych
melódií mal veľký úspech medzi
prítomným obecenstvom. Tento
program na želanie obecenstva
organizátori budú opakovať.
Na záver úspešného Lehárovho majálesu som oslovil
Teréziu Klemen, predsedníčku
Občianskeho združenia Franza Lehára, a opýtal som sa, ako
vznikla myšlienka zorganizovať Lehárov majáles: „Bolo to
spontánne pripraviť aj Lehárov
majáles a zároveň už pripravujeme Lehárové leto . Tento podľa
mňa úspešný program priniesol
radosť a dobrú náladu každému,
kto prijal naše pozvanie. Teší
nás, že milovníci hudby nažili na našich koncertoch radosť
a poučenie.“
Dr. Štefan Bende

V nemocnici pribudli nové monitory dychu

Novorodenecké oddelenie
Všeobecnej nemocnice v Komárne, ktorú v týchto dňoch
získalo darom nové monitory
dychu od Nadácie Križovatka.
Dva ďalšie monitory dychu,
Babysense I, v hodnote 158
eur, budú slúžiť bábätkám nielen v nemocnici, ale i v pohodlí
ich domova.
Monitor dychu účinne chráni novorodenca pred hrozbou
tzv. syndrómu náhleho úmrtia
dojčiat (SIDS), ktoré predstavuje náhle zlyhanie dýchania dojčaťa. „Syndróm náhleho úmrtia
dieťaťa prichádza bez akýchkoľvek príznakov, väčšinou počas
spánku, a to aj u úplne zdravých
detí. Následky však nemusia
byť vždy fatálne. Ak sa problémy s dýchaním včas odhalia,
môžeme dieťaťu ešte pomôcť,“
vysvetlila vedúca lekárka novorodeneckého oddelenia MUDr.
Ingrid Moravcová.
Nadácia už v minulosti darovala nemocnici 9 monitorov
dychu Baby Sense II a teraz
k nim pribudli ďalšie 2 monitory Baby Sense I. „Monitory
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dychu slúžia na rozpoznanie
porúch dýchania. Ak sa totiž dýchanie zastaví na viac ako 20 sekúnd, alebo ak sa frekvencia dychu zníži pod hranicu 10 dychov
za 1 minútu, spustí sa zvuková aj
svetelná signalizácia monitoru.
Monitor dychu teda nezabráni
vzniku respiračných problémov,
upozorní však na ich výskyt a dá
tak deťom šancu na život,“ dodala MUDr. Ingrid Moravcová.
Nadácia Križovatka je nezisková organizácia, ktorá vznikla
v roku 2008 s cieľom pomáhať
deťom ohrozeným „syndrómom náhleho úmrtia dojčiat“.
Príčina syndrómu nie je doposiaľ jasná, pravdepodobne ide
o poruchu riadenia dychovej
činnosti, ktorá vzniká už v tehotenstve. Na vzniku sa podieľa
viac rizikových faktorov, ako je
fajčenie matky, nižšia pôrodná
hmotnosť. Akékoľvek sťaženie
dýchania dojčiat sa môže prejaviť ako rizikový faktor – napr.
prikrývky, vankúš alebo hračky
cez tvár bábätka, prehriatie dieťaťa, prekážky v dýchacích cestách atď. Tiež každé oslabenie

detského organizmu (infekčné
choroby, horúčky, zvracanie) a
najmä choroby dýchacích ciest
zvyšujú riziko SIDS.
Aby mal pri plnej kapacite
každý novorodenec monitor
dychu, potrebovalo by novorodenecké oddelenie ešte 7 kusov.
Keď má však mamička záujem,
môže si monitor dychu zapožičať na domáce používanie od
Nadácie Križovatka. „Veľmi nás
teší spolupráca s Nadáciou Križovatka, vďaka ktorej môžeme
poskytnúť našim rodičkám lepšie
služby a zabezpečiť im a ich de-

ťom spokojný spánok,“ povedal
Mgr. Viktor Dudáš, riaditeľ
nemocnice.
Pôrodnica
komárňanskej nemocnice bola opätovne
v projekte Sprievodca pôrodnicami ohodnotená ako najlepšia
pôrodnica v Nitrianskom kraji
a v rámci Slovenska ju mamičky
ohodnotili ako štvrtú najlepšiu. Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Všeobecnej
nemocnice Komárno sa v roku
2014 narodilo 819 detí.
Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa AGEL SK

Účinnejšie a prehľadnejšie
verejné obstarávanie

Samospráva mesta Komárno má snahu nielen transparentne nakladať s financiami,
ale dosahuje pekné úspechy aj
v oblasti hospodárenia pri nákupoch. Elektronické verejné
trhovisko, ktoré bolo uvedené
do prevádzky pred niekoľkými
mesiacmi, ušetrilo pre štátnu
správu rádovo milióny. Podľa
štatistík patrí mesto Komárno
medzi najaktívnejších užívateľov tohto systému.
Po štvrťročnej skúšobnej
prevádzke približne pred 4
mesiacmi bola spustená ostrá
prevádzka elektronického trhoviska. Minister vnútra Robert
Kaliňák vo svojej správe uvádza
zavedenie elektronického trhoviska ako prevratný úspech,
pretože v období testovania a
počas ostrej prevádzky boli realizované obchody, ktoré kupujúcim ušetrili 4,7 milióna eur.
Ponukový systém je anonymný,
čo vylučuje možnosť korupcie
– povedal minister. Systém eviduje už viac ako 4000 realizovaných zmlúv v celkovej hodnote
17,5 milióna eur, čo v priemere
predstavuje úsporu vo výške
21% v porovnaní s odhadovanou cenou.
Denník Új Szó na svojich
stránkach uvádza, že podľa
štatistík patrí Komárno medzi
najaktívnejšie mestá, čo sa týka
používania elektronického trhoviska. Medzi obstarané komodity mesto zaradilo napríklad
nábytok pre škôlky, interaktívnu
tabuľu, nádoby na separovaný
zber odpadu, ale aj školenie. Po
troch mesiacoch sa Komárno
blíži k hranici 20 obstaraní cez
elektronické trhovisko. Mesto
takto ušetrilo už niekoľko tisíc
eur, v jednom prípade boli náklady ušetrené vo výške viac ako
30%. Je to veľká úspora.

„Nie vždy je však použitie
elektronického trhoviska výhodné, pretože v niektorých prípadoch o výhodnosti nákupu nerozhoduje len cena,“ - povedal
prednosta Mestského úradu
v Komárne Bohumír Kóňa.
„Okrem týchto prípadov je použitie elektronického trhoviska
pravidlom. Systém sa postupne
čistí od „nevhodných“ dodávateľov, ktorých na základe hodnotenia kupujúcich systém zaradí
na tzv. čiernu listinu. Tým sa
elektronické trhovisko stáva ešte
viac účinné,“ - dodal prednosta
úradu.
Podľa slov prednostu sa aj
obstarania mimo elektronického trhoviska snaží úrad robiť
čo najprehľadnejšie a najtransparentnejšie. Zoznam plánovaných obstaraní na rok 2015
mesto uverejnilo na svojich
webových stránkach. „Nákupy
do 1000 eur je možné urobiť aj
bez obstarania, na základe troch
cenových ponúk, mesto si však
aj v týchto prípadoch vyberá z
väčšieho počtu ponúk, teda spravidla žiada cenové ponuky od
väčšieho počtu firiem, aby sa aj v
týchto prípadoch zachoval princíp transparentnosti,“ - povedal
prednosta úradu.
„Výsledky finančnej uzávierky mesta ukazujú, že nové
vedenie prevzalo mesto s nie
najlepšími výsledkami. Preto je
obzvlášť dôležité, aby sme nakladali s majetkom mesta, teda s
majetkom obyvateľov čo najhospodárnejšie,“ - vyjadril sa primátor mesta László Stubendek
a dodal: „Mesto má nedostatky
vo viacerých oblastiach, preto
potrebuje každé euro. Je pre nás
významnou odozvou, že v oblasti
používania elektronického trhoviska patríme medzi lídrov“
-dr-, -krá-, -kb-
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VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Nový územný plán

OZNAM
o začatí obstarávania
územnoplánovacej dokumentácie
Územný plán mesta Komárno

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Komárno
č. 174/20151 zo dňa 21.5.2015 a v súlade s ustanoveniami § 19b
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Mesto
Komárno ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie v rámci procesu prípravných
prác oznamuje začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán mesta Komárno“.
Dôvodom obstarávania nového územného plánu mesta je
potreba získania aktuálneho základného nástroja územného
rozvoja a starostlivosti o životné prostredie, so zameraním na
rozvoj funkcie bývania, občianskeho vybavenia, výroby, športu
a rekreácie.
Obstarávanie územného plánu je v zmysle § 2a stavebného zákona zabezpečované prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, vedúcej oddelenia Územného plánu a výstavby na Odbore
rozvoja mesta Mestského úradu Komárno, Ing.arch. Katalin
Besse, reg.č. 322 .
V zmysle § 45 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) stavebného zákona vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie patrí medzi
vybrané činnosti vo výstavbe, ktoré môžu v zmysle ods. 4 a ods.
5 citovaného paragrafu vykonávať len oprávnené osoby, t.j. fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na výkon týchto činností
podľa osobitných predpisov (zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov), resp. právnické osoby, ak zabezpečia ich výkon oprávnenými osobami. Riešiteľský kolektív
pre vypracovanie územného plánu musí byť zostavený tak, aby
tvoril komplexné profesijné zastúpenie pre spracovanie oblastí: urbanizmus a architektúra, doprava, technická vybavenosť,
demografia a sociálna infraštruktúra, urbanistická ekonómia,
životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, zeleň, ochrana
pamiatkového fondu, ochrana poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, nakladanie s odpadmi a pod.
Účelom je obstaranie územného plánu ako základného územnoplánovacieho dokumentu mesta v rozsahu a obsahu zodpovedajúcom § 11 a príslušných ustanovení § 13 stavebného
zákona a ustanovení § 7, § 8 ods. 3, § 9 a § 12 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001
Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii.
Územný plán bude obstaraný v etapách:
1. Prípravné práce
2. Prieskumy a rozbory – v rozsahu textovej, grafickej časti
s identifikáciou problémov a formuláciou vstupov a návrhu požiadaviek na riešenie návrhu
3. Zadanie - v rozsahu textovej časti s grafickými prílohami
4. Prerokovanie a schválenie zadania
5. koncept - v rozsahu textovej, grafickej časti, vo variantoch
v rovnakom rozsahu ako návrh
6. prerokovanie konceptu
7. návrh - v rozsahu textovej, grafickej časti v členení na smernú
a záväznú časť
8. prerokovanie a schválenie návrhu
Územný plán ako strategický dokument bude v zmysle zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podliehať posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.
Hranice riešeného územia Územného plánu mesta Komárno
sú vymedzené katastrálnymi hranicami mesta (k.ú. Komárno
a k.ú.Nová Stráž).
Cieľom zahájených prípravných prác je sústrediť využiteľné
územnoplánovacie podklady a ostatné relevantné podklady na
území mesta s určením ich záväznosti a vyhodnotením možností ich využitia. Dotknuté obce, orgány a organizácie, právnické a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na využití územia ako
aj občianska a odborná verejnosť má v tejto fáze možnosť zapojiť sa do procesu prípravy obstarávania predmetného územného plánu, poskytnúť relevantné podklady a formulovať svoje
požiadavky, podnety, postrehy a odporúčania, ktoré by bolo
možné využiť pri jeho spracovaní.  
Tieto podklady a podnety je možné podať najneskôr do 31. 07.
2015 písomnou formou do podateľne Mestského úradu Komárno alebo poštou na adresu:
Mestský úrad Komárno, Odbor rozvoja, Oddelenie územného
plánu a výstavby, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno, alebo zaslať e - mailom na adresu kbesse@komarno.sk
Ing. László Stubendek primátor mesta

Deti z Rozmarínky pomáhali deťom v Nepále

Vždy sa nájde niekto, kto
pomoc potrebuje a takmer
vždy sa nájde niekto iný, kto
tú pomoc poskytne – takto by
to mohlo fungovať v ideálnom
svete. Keďže strojcami vlastného šťastia sme my sami, takýto
ideálny svet by nemusel byť len
utópiou...
Žiaci na Rozmarínke majú
už dlhoročné skúsenosti s poskytovaním pomoci tým, ktorí
ju naozaj potrebujú. Týždeň
modrého gombíka, ktorý už
tradične 11 rokov organizuje
UNICEF uprostred mája, nie
je len o tom, že si nakreslíme
zopár obrázkov na výtvarnej
výchove. Je to celoslovenská
kampaň na pomoc deťom, ktoré
to potrebujú najviac. Kampaň je
však výnimočná tým, že pomáhať ľuďom, ktorí pomoc naozaj
potrebujú, učíme naše deti, a to
rôznymi formami a na rôznych
hodinách.
Každý rok v máji sa počas
jedného týždňa intenzívnejšie
venujeme faktu, že nie všetky
deti majú také šťastie, ako tie
naše. Mať domov, jedlo, pitnú
vodu a možnosť chodiť do školy
je v niektorých končinách sveta
luxus. Tento rok sa v rámci Týždňa modrého gombíka zbierka
orientovala na Nepál a vyše 1,7
milióna detí, ktoré ostali po ničivom zemetrasení 25. apríla
bez domova. Žiaci Rozmarínky
sa nehrali na hrdinov, myslím,
že ako učiteľka etickej výchovy

môžem vyhlásiť, že hrdinami
boli (a v mojich očiach naďalej
sú). Počas tohto týždňa sme im
predstavili svet detí, ktoré to
majú v živote oveľa ťažšie, ako
ony. Medzi inými sme si pozreli
autentické videá o zemetrasení
v Nepále, veľa sme diskutovali a dianie po zemetrasení sme
sledovali každý deň. Dokonca
sa stalo, že ráno na prestávke
ku mne pribehli piataci a spýtali
sa ma, či som počula, že v Nepále bolo ďalšie zemetrasenie
12. mája. Mala som pred sebou
„malých dospelých“, ktorí sa
dobrovoľne zaujímajú o dianie
vo svete.
Počas tohto týždňa sme sa
snažili naviesť žiakov na správ-

nu cestu, ktorou je ochota pomôcť. Nejde vždy a v každom
prípade o finančnú pomoc, ide
aj o prebudenie empatie a prosociálneho cítenia, čo sa nám
naozaj podarilo. Môžem smelo
vyhlásiť, že niektoré deti sa stali
vzormi pre väčšinu dospelých.
Počas tohto týždňa sme vyzbierali 143 eur – medzi nami boli
žiaci, ktorí každý deň vhodili
nejaké centíky, boli aj žiaci, ktorí si v jeden deň odopreli keksík
a našli sa aj takí, ktorí motivovali svojich rodičov, aby pomohli.
Aj takto sa dá učiť zážitkovou formou...
Viacerí sa počas týždňa spýtali, prečo je to Týždeň modrého
gombíka. Tak prečo? Gombík je

totiž symbolom detstva a spájania dvoch svetov – toho nášho a
sveta, v ktorom sú deti odkázané na našu pomoc. Na anonymnej nástenke sa objavilo zopár
dojímavých odkazov pre deti
v Nepále: „Prajeme vám, aby sa
vám všetko, čo ste stratili, zas
vrátilo. Dúfame, že si nájdete
domov.“ „Prajeme vám rýchle uzdravenie a dúfam, že nazbierame dostatok peňazí pre
to, aby ste mohli žiť ako predtým.“
I keď Týždeň modrého
gombíka skončil, vôľa pomôcť
a empatia žiakov pretrvávajú
– myslím, že o nás ešte budete
počuť...
Mgr. Lívia Markovicsová

Stretli sa najúspešnejší školáci s Envitalentom

Envitalent je pravidelná
biologická súťaž pre základné
školy a osemročné gymnázia.
Jej zámerom je formou úloh
zvýšiť vedomosti členov Stromu života v oblasti biológie.
Súťaž možno považovať za
kvalitnú prípravu detí na biologickú olympiádu.
Jednotlivé úlohy sú rozdelené podľa ročníkov v škole a
zverejňované sú mesačne od
septembra až do mája. Vypracované úlohy treba každý mesiac.
Raz za štvrť roka sú vyhodnotení najúspešnejší žiaci, ktorí získajú vecné ceny.
Základná škola na Pohraničnej ulici v Komárne sa pravidelne zapája do všetkých aktivít
a súťaží, ktoré táto organizácia
vyhlasuje. Tí najlepší z najlepších súťažiacich boli pozvaní do
Španej Doliny na záverečné vyhodnotenie.
Našu školu reprezentovali štyri žiačky štvrtého ročníka
- Laura Ori, Dorota Soósová,
Alexandra Halagačková a Sofia
Mečárová, ktoré sa zúčastnili
celoslovenského stretnutia naj-

úspešnejších riešiteľov súťaže
„Envitalent“. Doprevádzal ich
učiteľ biológie Mgr. Ľubomír
Húšťava.
Program bol naozaj veľmi
pestrý, pútavý a bohatý na zážitky. Hneď v prvý deň pobytu sa
mladí biológovia oboznámili s
históriou hostiteľskej obce. Špania Dolina je starobylá banícka
obec, na území ktorej sa v minulosti ťažila medená ruda.
Žiaci sa dozvedeli o namáhavom živote baníkov, ale
aj o ich zvykoch a tradíciách.
Prezreli si zbierku minerálov a
exponáty v tamojšom múzeu.
Popoludní sa vybrali k šachte
Ludovika a so záujmom obdivovali ruiny hutníckej továrne,
kde sa spracovávala vyťažená
ruda. Všetci si vyskúšali aj jazdu
na poníkoch a niektorí si zahrali
aj futbal.
Nasledujúce
dopoludnie
všetci absolvovali turistický
výlet po náučnom chodníku a
obdivovali nádhernú prírodnú
scenériu Starohorských vrchov.
Tento pobyt deťom umožnil
spoznať prekrásny kút Sloven-

Galéria Limes pozýva
na výstavu malieb

Farebný svet fantázie,

na ktorej žiaci ZŠ na Rozmarínovej ulici predstavia
svoje výtvarné práce. Otvorenie výstavy bude v
stredu 10. júna o 14. hodine.
Výstava potrvá do 26. júna.

ska, nadviazať nové kamarátstva tejto súťaži aj v budúcom škola spoznať rovesníkov. Hravou skom roku.
a netradičnou formou získali
Mária Hamranová
nové vedomosti a určite pozitíva Ľubomír Húšťava
ne sa namotivovali k účasti na
Foto: Ľubomír Húšťava

Obsah Komárňanských listov
a relácie Mestskej televízie
nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk
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Alžbeta Modrócka získala ocenenie Biele srdce

Sestre/pôrodnej asistentke
v praxi pani Alžbete Modróckej zo Všeobecnej nemocnice
Komárno bolo Slovenskou
komorou sestier a pôrodných
asistentiek vyjadrené uznanie
prestížnym ocenením BIELE
SRDCE. Pani Alžbeta Modrócka vďaka svojmu pozitívnemu
prístupu už 28 rokov pomáha
mamičkám prekonať aj viachodinové bolestivé očakávanie
nového života v komárňanskej
nemocnici.
Cena BIELE SRDCE je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomostí a
humanitu, ktorá napĺňa prácu
a ducha ošetrovateľstva. Slávnostné odovzdávanie ocenení
sa uskutočnilo v Bratislave a zá-

štitu nad podujatím prevzal Andrej Kiska, prezident Slovenskej
republiky. Ocenené sestry a pôrodné asistentky prijal v utorok
26. mája v Prezidentskom paláci
v Bratislave.
„Pani Alžbeta Modrócka je
v práci aktívna a iniciatívna.
Rešpektuje zásady a harmonogram práce a má veľmi dobrý
prístup a jednanie s pacientkami, rodičkami. Je empatická,
rešpektuje rodičky ako osobnosť
a aj preto ju hodnotia medzi
najlepšie pôrodné asistentky na
pôrodnej sále. Je veľmi otvorená
a flexibilná aj pri zavádzaní nových ošetrovateľských postupov aj
v pôrodnej asistencii,“ povedala
Alžbeta Szabóová, prezidentka Regionálnej komory sestier

a pôrodných asistentiek.
„Za vedenie nemocnice
i všetkých kolegov jej srdečne
gratulujeme k prestížnemu oceneniu a zároveň by sme sa jej
chceli veľmi poďakovať za jej
obetavosť a profesionalitu vo
vzťahu k pacientom a kolegom a
tiež za to, že svojím prístupom k
práci prispieva k dobrému menu
pôrodnice v Komárne,“ uviedla
PhDr. Zlatica Halmová, MPH,
námestníčka riaditeľa pre úsek
ošetrovateľstva.
„Teší ma, že som bola medzi 31 ocenenými zdravotníkmi
a mohla som prevziať toto prestížne ocenenie na republikovej
úrovni. Týmto by som sa chcela
poďakovať všetkým mojim kolegom, vedeniu nemocnice, pria-

teľom a hlavne rodine, ktorá
ma vždy počas celých 28 rokov
podporovala,“ dodala ocenená
sestra Alžbeta Modrócka.
K oceneniu blahoželáme a
prajeme veľa zdravia!
Mgr. Marta Csergeová

Stolní tenisti ukončili sezónu

V telocvični stolnotenisového klubu Pokrok Komárno
sa konal turnaj TOP 16 MO
Komárno 2014 - 2015. Na tento turnaj boli pozvaní najlepší
hráči, ktorí sa zúčastnili v tejto
sezóne súťaže MO Komárno.
Po troch odmietnutiach
z prvej šestnástky a na poslednú
chvíľu neúčasť druhého najlepšieho hráča okresu tak do bojov
o cenný pohár zasiahlo 15 hráčov rozdelených do 4 skupín,
kde si každý zmeral sily s každým o dve postupové miesta
zo skupiny. Zastúpenie mali
nakoniec hráči Bátorových Kosíh, Chotína, Kolárova, Pokroku
Komárno, SPŠ Komárna.
Po veľmi pekných súbojoch
a napätií až do konca sa vykryštalizovala postupová osmička, ktorá už išla systémom kto
prehrá, ten končí. Medzi tieto
boje sa prebojovali štyria hráči
Pokroku Komárno, po dvoch
hráčoch mali Chotín a Kolárovo. Najkrajší súboj o semifinále
zviedol Varga Artúr s Kučerovským Róbertom, ktorí tvrdo bojovali 5 setov, nakoniec sa tešil
Kučerovský, a tak doplnil tro-

Pohotovosť lekární v Komárne
od 15. do 30. júna 2015
A komáromi gyógyszertárak készültségi
nyitvatartása június 15-30
15. júna
16. júna
17. júna
18. júna
19. júna
20. júna
21. júna
22. júna
23. júna
24. júna
25. júna
26. júna
27. júna
28. júna
29. júna
30. júna

Pri nemocnici
Hedera
Lekáreň PLUS
Terra Rosa
A&Z
Matricaria
Dr. MAX
Terra Rosa
DUNA
Lekáreň PLUS
Pri nemocnici
Pri Váhu
Dr. MAX
Dr. MAX
Calendula
Dr. MAX

Mederčská 39
Hradná
Bratis. Cesta 4018
Pevnostný rad 20
Petőfiho 17
Eötvösova 3195/21
Kaufland
Pevnostný rad 20
Dunajská 13
Bratis. cesta 4018
Mederčská 39
Jazerná 15
Kaufland
Kaufland
Palatínova 38
Župná 4462

18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
8.00 – 21.00
8.00 – 20.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00

Drobná inzercia

l Elektrikár. Tel.: 0908/415
657.
l Vŕtanie studní.
Tel.:
0908/179 712.
l Predám zaujímavý, zrekonštruovaný 4-izbový byt (100
m2) oproti OD Lodiar. Tel.:
0903/149 806.
l Predám 1-izbový neprerobený byt s plastovými oknami,
bezpečnostnými dverami na ul.
Hviezdoslavova (prízemie). Tel.:
0908/767 345.
l Predám 2-izbový byt na
Petőfiho ul., 4. posch. Tel.:
0908/684 881 po 16. hodine.
l Dám do prenájmu 3-izbový
byt na dlhšie obdobie 350 Eur s
réžiou alebo predám za 27 000

Eur. Tel.: 0905/315 092.
l Predám stavebný pozemok
Komárno-Malá Iža, štátna dotácia na výstavbu možná (aj osoby
ZŤP). Tel.: 0904/827-633.
l Predám 4-árovú záhradu
s murovanou chatou, Tehelňa,
Orechový rad. Cena podľa dohody. Tel.: 0949/196 478.
l Prvá oddlžovacia. Tel.:
0949/226 661.
l Chcete sa dať ostrihať a upraviť vlasy pohodlne? Prídem k
Vám domov. Tel.: 0907/271 670.
l Predám garáž (pri Hofferovej benzínke). Cena: 2400 eur,
dohoda možná. Tel.: 0907 193
524.

Novorodenci

jicu oddielových spoluhráčov,
ktorí išli súperiť o prvé miesto.
Po semifinálových bojoch medzi Rajkom Zoltánom - Tóthom
Igorom a druhou dvojicou Kučerovským Robertom – Való
Erikom, vznikli súboje o tretie
a prvé miesto. O tretie miesto si

Odstávka elektriny

V utorok 16. júna
od 8. do 11. hodiny – Dunajská, Lehárova, Dunajské nábrežie, Námestie gen. Klapku, Tržničné námestie, Palatínova, Svätoondrejská, Župná.

Mestský dvojtýždenník. Vydáva COMMEDIA, spol. s r. o. Konateľ: Mgr. Zoltán
Pék. Redakcia: Mgr. György Batta – šéfredaktor, Mgr. Ľubica Balková –
redaktorka, Iveta Šebedovská – administratívna pracovníčka. Technický
redaktor: Peter Czékus. Ekonómka: Gita Deminger. Sídlo: Nám. generála
Klapku 1, 945 01 Komárno. Poštová adresa: Dôstojnícky pavilón,
P. O. BOX 136, 945 01 Komárno. Telefón: 035/77 13 488. Telefax: 77 13
489. Rukopisy neuchovávame a nevraciame. ISSN 1339-8636. Registračné
číslo: EV 4572/12. IČO: 36522309. Tlač: Petit Press, a. s., Bratislava,
E-mail: kl@komarno.sk. Webová stránka: www.tvkomarno.sk.

zmerali sily Tóth s Valóm, kde
bol nakoniec v pomere setov 3:2
úspešnejším Igor Tóth. O prvé
miesto sa popasoval Rajko Zoltán s Kučerovským Robertom
a tu nakoniec vyhral v pomere
setov 3:1 Rajko Zoltán, ktorý sa
tešil nakoniec z prvého miesta.

Na záver chcem poďakovať
všetkým zúčastneným hráčom
za predvedené výkony a nezabudnuteľný zážitok, ktorý pripravili aj pre divákov, ale aj pre
ostatných hráčov, ktorí zasiahli
do práve ukončenej stolnotenisovej sezóny.

TRIEDIME ODPAD!

Vážení občania,
Mesto Komárno Vám oznamuje, že triedený zber jednotlivých
zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený
odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:
od 22. júna 2015 - do 26. júna 2015
od 20. júla 2015 - do 24. júla 2015
od 17. augusta 2015 - do 21. augusta 2015
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 triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti 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 o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke
mesta (www.komarno.sk).

Marián Vontszemű z Komárna, Dávid Rafael z Komárna, Flórián Šajben z Pribety, Dávid Drozda z Dubníka, Viktória Rusňáková z Hurbanova, Kevin Bahony z Hurbanova, Alex Verešpej z
Komárna, Tamás Keszegh z Komárna, Luca Fülöpová zo Strekova,
Zalán Batyó z Bruty, Bianka Csehová zo Zlatnej na Ostrove, Hanna
Šáliová z Kolárova, Bence Vígh zo Zlatnej na Ostrove, Adél Cserepes z Nesvád, Patrik Dolník a Zina Dolníková z Chotína, Eliana
Búry z Tekovských Lužian, Ernest Ujj z Komárna, Borbála Biliczky
z Komárna, Tamara Nagyová z Komárna, Chelsei Rafaelová z Balván, Damjan Seman z Nových Zámkov, Nicolas Slezák z Komárna, Dorina Kovácsová z Ižopa, Patrik Chórney z Komárna, René
Križalkovič z Bajču, Matej Chochuľa z Hurbanova, Ema Liptáková
z Komárna, Alex Krečmer z Bratislavy, Natália Amir z Komárna,
Ádám Kucsora zo Sokoliec, Ján Uhrin z Kolárova, Vivien Gálová
z Hurbanova

Sľúbili si vernosť

András Prohászka a Nikolett Komjáthy, Tomáš Ondrušek a Katarína Oravcová, Róbert Farkas a Estera Panyiová

Opustili nás

93-ročná Margita Horváthová z Komárna, 54-ročná Edita Perunčičová z Komárna, 46-ročná Magdaléna Čomorová z Hurbanova, 85-ročný Rudolf Szórád (Tocsi) z Komárna, 69-ročný Michal
Varga z Komárna, 26-ročná Anita Szénásiová z Kolárova, 67-ročný
Viktor Nehéz z Komárna, 38-ročná Hajnalka Balogh z Okoličnej na
Ostrove, 75-ročný Karel Krejčí z Komárna, 94-ročná Mária Földesová z Kolárva, 74-ročná Magdaléna Kockásová zo Zlatnej na Ostrove, 80-ročný Milan Novotný z Komárna, 92-ročná Juliana Szabóová z Kolárova, 61-ročný Ing. Imre Gáspár z Komárna, 77-ročný Ján Szarka z Komárna, 61-ročná Jiřina Grygová z Komárna,
87-ročná Magdaléna Szuchyová z Komárna

SPOMIENKA

Dňa 8. júna uplynuli dva roky, čo nás navždy
opustila naša milovaná manželka, mamička
a babička

Anna KOMŽIKOVÁ
rod. Malová.

Spomienka na Teba nikdy nevymizne zo sŕdc tých, ktorí Ťa
milovali. S láskou spomíname.
Smútiaca rodina.

