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Uzávierka 4. septembra

V prvej polovici tohto roku 
sa vo Všeobecnej nemocnici 
Komárno narodilo 417 detí. 
Najplodnejším mesiacom bol 
doposiaľ jún, kedy svetlo sve-
ta uzrelo až 89 bábätiek, čo je 
v porovnaní s minulým rokom 
o 16 novorodencov viac. Me-
dzi novorodencami bolo 204 
chlapčekov a 213 dievčatiek, 
z toho 4 dvojičky, ktorým po-
mohli na svet zdravotníci v 
Komárne. Podľa tohtoročnej 
štatistiky sa tu narodilo už o 53 
bábätiek viac ako v prvom pol-
roku minulého roka. 

„Najčastejšími menami, 
ktorými pomenúvali mamičky 

a oteckovia svoje ratolesti v tom-
to roku, boli Sofia, Anna, Bian-
ca, Zoé, Hanna a Natália pre 
dievčatká. Medzi chlapčenskými 
menami prevládali Peter, Alex, 
Dávid, Máté, Áron a Dominik. 
Vyskytli sa aj zriedkavejšie mená 
ako Pilár, Priscilla, Chelsi, Cha-
nel pre dievčatá a z chlapčen-
ských napríklad Flavio, Chris a 
Nathan,“ - uviedla Elvíra Ba-
ková, vedúca sestra novorode-
neckého oddelenia Všeobecnej 
nemocnice Komárno. Pôrodni-
ca Všeobecnej nemocnice Ko-
márno bola opätovne v projekte 
Sprievodca pôrodnicami ohod-
notená ako najlepšia pôrodnica 

v Nitrianskom kraji a v rámci 
Slovenska ju mamičky ohodno-
tili ako štvrtú najlepšiu. V mi-
nulom roku priviedli na svet 
zdravotníci komárňanskej ne-
mocnice 819 detí, čím počet pô-
rodov oproti roku 2013 vzrástol 
o 67 bábätiek. Podľa riaditeľa 
nemocnice Mgr. Viktora Du-
dáša je väčší počet pôrodov na 
oddelení výsledkom spokojnos-
ti rodičiek. 

„Komárňanská nemocni-
ca sa chce v blízkej budúcnosti 
uchádzať o titul Baby Friendly 
Hospital, teda Nemocnica pria-
teľská k deťom, ako znak toho, že 
potreby mamičiek a ich detí pat-

ria medzi priority tejto pôrodni-
ce,“ uviedol riaditeľ. Všeobecná 
nemocnica Komárno poskytuje 
na gynekologicko-pôrodníckom 
oddelenia komplexnú starostli-
vosť počas tehotenstva, pôrodu 
a v šestonedelí. Gynekologicko-
pôrodnícke oddelenie v Komár-
ne v roku 2001 ako prvé oddele-
nie v Nitrianskom kraji povolilo 
prítomnosť otecka pri pôrode. 
Dnes si môže budúca mamička 
okrem prítomnosti blízkej oso-
by pri pôrode vybrať z ponuky 
služieb služieb, vďaka ktorým 
bude príchod jej potomka nie-
len krásny, ale aj bezbolestný.

Mgr. Marta Csergeová

V pôrodnici bol najplodnejším mesiacom jún

Základná umelecká škola v Komárne
pozýva na zápis

do hudobného, tanečného 
a výtvarného odboru

v dňoch 2. až 11. septembra
denne od 14. do 17. hodiny

v sídle školy na Letnej ulici 12

Popri známych tvárach do-
mácej a maďarskej hudobnej 
scény sa o zábavu na 8. Komár-
ňanskom vínnom korze po-
starajú komárňanské kapely a 
interpréti. Bude zorganizova-
ná aj tradičná súťaž vo varení 
Jókai fazuľovej polievky. Bude 
to opäť skvelá zábava pre celú 
rodinu.

Komárňanské vínne korzo 
vyrástlo v jedno z najzaujíma-
vejších a najdôležitejších jesen-
ných podujatí Komárna a jeho 
okolia, ktoré do Komárna vábi 
turistov kvalitným vínom, gas-
tronómiou a výborným sprie-
vodným programom. 

Festival sa uskutoční od 4. 
do 6. septembra. V sobotu vy-
stúpi Bea Palya z Maďarska a 
v nedeľu Peter Lipa s kapelou 
zo Slovenska. Cieľom podujatia 
je dať priestor na prezentáciu 
interprétov a skupiny z Komár-
na a okolia. V piatok domáci 
návštevníci a turisti na javisku 
uvidia Évu Korpás, skupiny 

Borostyán, Memória társulat a 
ZSEB a vystúpi aj komárňanská 
folklórna skupina Dunaj-Duna-
jíček. V sobotu to bude už spo-
mínaná speváčka ľudových pies-
ní Bea Palya držiteľka ocenení 
Prima a Artisjus, ďalej to bude 
komárňanský interprét András 
Ölvecky so svojou novou dže-
zovou kapelou. Herci Jókaiho 
divadla v Komárne sa publiku 
predstavia známymi operetný-
mi a muzikálovými melódiami. 
Festival ukonči koncert Petra 
Lipu a jeho skupiny, čo je záru-
kou skvelej nálady.

K festivalu budú patriť aj 
sprievodné podujatia - výstava 
v Dome maďarskej kultúry RÉV 
s názvom Neexistujúci poklad. 
V sobotu večer to bude program 
s názvom Folkové pódium tak-
tiež v RÉV-e.

Počas festivalu bude otvo-
rená aj Vínna terasa na nádvo-
rí Podunajského múzea, oproti 
kostolu svätého Ondreja. La-
hodné chute vínneho moku 

budú dopĺňať tóny živej hudby.
„Cieľom festivalu je ukázať 

svetu naše gastronomické a kul-
túrne hodnoty. Popri domácich 
vinároch sa predstavia aj vinári 
zo Szekszárdu a jeho okolia. O 
dobrú náladu sa okrem domá-
cich hudobníkov postarajú dve 
hudobné stálice zo Slovenska aj z 
Maďarska,” – vyjadril sa primá-
tor Komárna László Stubendek. 
„Sobota bude dňom gastronómie, 
preto by som aj touto cestou chcel 
vyzvať komárňanské družstvá, 
aby sa zúčastnili na súťaži vo 
varení Jókaiho fazuľovej poliev-
ky. Na vínne korzo očakávame 
síce návštevníkov z celého pri-
ľahlého regiónu, ale boli by sme 
radi, keby toto podujatie bolo 
najmä festivalom Komárňanov. 
Organizovanie podujatia v rám-
ci verejnej súťaže vyhrala firma 
so sídlom v Komárne, ktorú sme 
požiadali, aby sa pri organizova-
ní aj realizácii podujatia opierali 
najmä o domáce subjekty. Väčši-
na vystupujúcich interprétov je 

tiež z Komárna a okolia a platí 
to aj o vinároch, ktorí sa počas 
ostatných rokov vypracovali na 
špičku vinárskeho fachu a v rám-
ci festivalu svoje najlepšie moky 
ponúknu verejnosti na ochutna-
nie. Som presvedčený, že Komár-
no a jeho okolie má čo ponúknuť 
domácim návštevníkom aj turis-
tom a na tomto základe je možné 
postaviť aj dlhodobejšiu koncep-
ciu rozvoja turistického ruchu 
regiónu. Jedným z pilierov tejto 
koncepcie sa stáva práve Komár-
ňanské vínne korzo,” - uviedol 
primátor a vyslovil presvedče-
nie, že z festivalu budú profi-
tovať aj reštaurácie, kaviarne a 
rôzne pohostinstvá pôsobiace v 
centre mesta. 

Ďalšie informácie o fes-
tivale nájdete na webstránke 
www.komarno.sk/korzo, kde 
sa môžete prihlásiť aj do súťa-
že vo varení Jókaiho fazuľovej 
polievky. O predchádzajúce 
ročníky bol veľký záujem a ve-
ríme, že táto tradícia sa udrží.

Peter Lipa a Bea Palya na 8. Komárňanskom vínnom korze

Na jeseň si môžu komár-
ňanské deti zaplávať v krytej 
plavárni v úplne obnovenom 
výukovom bazéne. Vďaka in-
vestíciám do obnovy plavárne 
bude výukový bazén nielen 
krajší a pohodlnejší, ale aj jeho 
prevádzka bude úspornejšia.

Výukový bazén sa v ostat-
nom desaťročí dostal do ka-
tastrofálneho stavu. Bola ne-
vhodná jeho izolácia, technické 
zázemie, boli problémy s po-
dlahovým vykurovaním a rušivé 
bolo aj svetlo.

Mestská samospráva v tom-
to roku vyčlenila 85 tisíc eur z 
rozpočtu mesta do fondu rozvo-
ja mestskej príspevkovej organi-
zácie Comorra Servis na opravu 
krytej plavárne a ďalších mest-
ských zariadení v správe organi-
zácie. Stalo sa tak s cieľom, aby 
sa nad rámec bežnej prevádzko-

vej údržby udiali aj investičné 
aktivity smerujúce k zlepšeniu 
stavu týchto zariadení a k zníže-
niu prevádzkových nákladov.

V predchádzajúcom období 
bola v dvoch fázach zrekonštru-
ovaná strecha plavárne, ktorá 
okrem zamedzenia stáleho za-
tekania budovy bola prínosom 
aj z energetickej stránky. Súčas-
ťou investície je aj modernizá-
cia výmenníkových zariadení 
a techniky regulujúcej teplotu 
vody a vzduchu v budove. Auto-
matizáciou regulácie sa docieli 
ďalšia úspora prevádzkových 
nákladov.

Kým obnova technických 
zariadení nie je až tak viditeľná, 
modernizáciu výukového bazé-
na si určite všimne každý náv-
števník zariadenia, ktorý poznal 
doterajšie pomery.

- „Práce sa začali už v júli. 

Celá časť budovy s malým bazé-
nom bola zrekonštruovaná, boli 
vymenené okná, steny, všetky 
obklady, vymenené bolo aj za-
riadenie na cirkuláciu a čistenie 
vody. Bude vymenené aj dlhé ob-
dobie už nefungujúce podlahové 
kúrenie a staré svetlá budú na-
hradené novými úspornými svie-
tidlami na báze LED technológie 
nielen v strope úplne obnovenej 
časti plavárne, ale aj nad veľkým 
bazénom,"- povedal riaditeľ To-
máš Nagy, spoločnosti Comor-
ra Servis.

- „Práce pokračujú podľa 
plánu, takže koncom septembra 
- ako bežne - bude plaváreň už 
otvorená. Dúfame, že v renová-
cii krytej plavárne budeme môcť 
pokračovať aj v budúcom roku, 
pretože v časti, kde sú šatne a na 
zovňajšku budovy je ešte veľa ro-
boty," - dodal vedúci príspevko-

vej organizácie.
- „Komárno môže byť prá-

vom hrdé na úspechy vo vodných 
športoch, plavci prinášajú domov 
kov za kovom, ale darí sa aj na-
šim vodným pólistom. Na takéto 
výkony je potrebné aj vhodné 
infraštrukturálne zázemie, ktoré 
je okrem vrcholových športovcov 
dôležité aj pre širokú verejnosť, 
nakoľko chceme docieliť, aby sa 
každé komárňanské dieťa nauči-
lo aspoň plávať. Popri kvalite za-
riadení je veľmi dôležitým aspek-
tom aj ich energetická únosnosť, 
preto sú energetické investície z 
našej strany nadmieru podpo-
rované. Dúfame, že v budúc-
nosti môže prísť rad aj na ďalšie 
mestské zariadenia," - vyjadril 
sa László Stubendek, primátor 
mesta Komárno.

O priebehu prác vás bude-
me naďalej informovať. 

Výukový bazén bude úplne obnovený

Pozývame vás na
Festival vína a jedál v Modranoch

od 2. do 4. októbra 2015
Čaká vás kultúrny program, ochutnávka vín a špecialít. Viac 
sa dozviete na stránke www.obecmodrany.sk.

Komárňanský komorný orchester
Mestské kultúrne stredisko v Komárne
Základná umelecká škola v Komárne

uvádzajú komickú operu v maďarskom jazyku

Joseph HAYDN: LEKÁRNIK
v nedeľu 30. augusta 

dve predstavenia o 16. a 19. hodine v Dôstojníckom pavilóne, 
vstupné 5 eur. Predpredaj vstupeniek v Komárňanskej infor-
mačnej kancelárii na Námestí generála Klapku, telefón 0948 
830 202. Viac informácií nájdete na stránke www.mskskn.sk. 
Predstavenie sa uskutoční s finančným prispením Úradu spl-
nomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a Mesta Ko-
márno.

Občianske združenie Franza Lehára 
pozýva na záverečný koncert

v rámci cyklu Lehárove leto
Spoločné vystúpenie skupín 

Collektion a ProThy Life
v nedeľu 30. augusta od 19. hodiny

na Námestí generála Klapku. Vstup voľný.

Pozývame vás na

Komárňanské vínne korzo
od 4. do 6. septembra na Námestí generála Klapku

Pripravený je kultúrny program, ochutnávka vín a gastro-
nomických špecialít. Príďte s celou rodinou a priateľmi a 
oddýchnite si v príjemnej spoločnosti.

Galéria LIMES v bývalom vojenskom kostole
na Ulici františkánov

pozývame na otvorenie výstavy 
pod názvom METAMORFÓZY 

autorky Lilli Tóthovej
v sobotu 29. augusta 2015 o 16.hodine

Erik Vlček a Juraj Tarr sú majstri sveta!
Na Majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanois-

tike v Taliansku slovenský štvorkajak získal zlato 
na trati 1000 metrov. Pričinili sa o to aj Komárňa-
nia Erik Vlček a Juraj Tarr. Blahoželáme!
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Výhodná reklama 
v Komárňanských listoch 

a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát 

ju uverejníme alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

Obsah Komárňanských listov a relácie Mestskej 

televízie nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk

PRO AMERICANA
Jazyková škola

www.proamericana.sk
KURZY ANGLICKÉHO, NEMECKÉHO, 

ŠPANIELSKÉHO JAZYKA
predškoláci, školáci, dospelí 

pre začiatočníkov aj pokročilých
2,00 €/45 min. lekcie pri 5 členných skupinách

proamericana@proamericana.sk 
035/77 30 952, 0903 202 518

Na začiatku augusta sa 
v priestoroch tunajšej Základ-
nej umeleckej školy konal už 
18. ročník Medzinárodného 
interpretačného kurzu ko-
mornej hudby. Umeleckým 
vedúcim kurzu bol Komárňan 
František Török, husľový vir-
tuóz a profesor Konzervatória 
v Bratislave, ktorý sa o  kurze 
vyjadril takto: 

Na tomto medzinárodnom 
interpretačnom kurze komornej 
hudby sa v tomto roku zúčast-
nilo 16 mladých hudobníkov 
zo Slovenska, Nemecka a Ta-
lianska. Sú to predovšetkým 
huslisti, klaviristi a hráči na 
flaute. Lektorské vedenie zabez-

pečujem ja s huslistami, na flau-
te Marta Bransteinerová z ne-
meckého Kolína nad Rýnom a 
klaviristom sa venuje Zuzana 
Čižmarovičová z Konzervatória 
v Bratislave.

Potrebné nástroje i rôzne 
technické potreby dostali in-
terpreti od miestnej Základnej 
umeleckej školy. Počas celého 
týždňa sme sa venovali mladým 
interpretom hudby pri nácvi-
ku povinných skladieb, ktoré 
si doniesli na tento hudobný 
kurz. Snažili sme sa prezento-
vať barokovú hudbu i moderné 
skladby už z 20. storočia, aby 
ich prednes mal úspech medzi 
divákmi. Pracovalo sa nám vý-

borne, veď Anna Vargová, ria-
diteľka Mestského kultúrneho 
strediska v Komárne, a Fratišek 
Petr, riaditeľ Základnej umelec-
kej školy, nám maximálne vyšli 
v ústrety pri zabezpečením vy-
soko náročného Medzinárod-
ného interpretačného kurzu ko-
mornej hudby – vďaka im za to. 
Zmyslom kurzu, naučiť mladých 
milovať vážnu hudbu a dobre ju 
interpretovať pred divákmi.“

Mladí hudobníci sa nau-
čili veľa od svojich lektorov, čo 
mohli vidieť aj diváci na dvoch 
záverečných koncertoch vo 
veľkej sále Podunajského mú-
zea, kde sa najprv predstavili 
krásnym koncertom klaviristi 

a neskôr aj všetci účastníci Me-
dzinárodného kurzu komornej 
hudby. Dlhotrvajúci potlesk 
bol veľkou vďakou všetkým hu-
dobníkom a ich lektorom za ich 
umelecký prednes. 

Toto medzinárodné ume-
lecké podujatie zorganizoval 
Kultúrneho fondu Komárno 
a okolie, Mestského kultúrneho 
strediska v Komárne, Základná 
umelecká škola a Mesta Komár-
no. Vďaka patrí všetkým orga-
nizátorom za krásne koncerty 
a rozvoj umeleckého života 
v Komárne.

Dr.Štefan Bende

Kurzu komornej hudby prilákal mladých 
zo Slovenska, Nemecka a Talianska

Mesto Komárno v rozpočte 
na rok 2015 vyhradilo 10 tisíc 
eur na financovanie žiadostí, 
ktorých cieľom je zlepšenie 
kvality života, životného pro-
stredia a ochrana našich prí-
rodných hodnôt. Po odsúhla-
sení podkladov potrebných na 
podávanie žiadostí mestským 
zastupiteľstvom v júli 2015 je 
v nasledujúcom období mož-
nosť uchádzať sa o tieto verej-
né zdroje.

Celková vyhradená suma je 
10 tisíc eur, z čoho je možné na 
jednu žiadosť získať sumu maxi-
málne 2 tisíc eur. Z tejto sumy 

bude musieť uchádzač aspoň 30 
percent preukázať ako vlastné 
zdroje. Vlastným zdrojom môže 
byť aj hodnota práce civilných 
združení, ale aj preukázateľ-
né externé financie. Hlavným 
cieľom grantu na tento rok je 
ochrana životného prostredia a 
zdravia občanov mesta.

Žiadosť o dotáciu môžu po-
dať právnické osoby pôsobiace v 
meste Komárno a svoje aktivity 
vykonávajúce v prospech miest-
neho obyvateľstva. Môžu to byť 
občianske združenia aj podni-
kateľské subjekty.

Žiadosti je možné podať 

písomne, osobne alebo poštou 
v podateľni Mestského úradu 
v Komárne, Pevnostný rad 3, 
945 01 Komárno. Tlačivo na 
podaniu žiadosti v zmysle VZN 
12/2015 je možné si vyzdvihnúť 
na mestskom úrade alebo si sti-
ahnuť z webovej stránky mesta, 
kde sa nachádza aj text uvede-
ného VZN.

Ďalšie informácie o grante 

zodpovedajú pracovníci Ko-
munálneho odboru Mestského 
úradu. Prichádzajúce žiadosti 
budú mestským zastupiteľstvom 
schválené priebežne na základe 
odporučenia žiadosti príslušnou 
komisiou pracujúcou pri mest-
skom zastupiteľstve. Žiadosti je 
možné podávať do vyčerpania 
finančného limitu stanoveného 
na tento rok.

Mesto finančne podporí dobré nápady a riešenia

Európsky deň židovskej kultúry 2015
Židovská náboženská obec v Komárne usporiada v tomto 

roku v nedeľu 30. augusta pri príležitosti Európskeho dňa ži-
dovskej kultúry celodenný program v Židovskom kultúrnom 
a komunitnom stredisku v Menháze na Eötvösovej ulici 15 
(www.menhaz.sk). Vstupné  zdarma, očakávame záujemcov. 
Všetky programy budú dvojjazyčné, slovenské a maďarské, 
je zabezpečíme simultánne tlmočenie. 
11.00 - Regionálne stretnutie židovských náboženských obcí 
a komunít - debata okolo okrúhleho stola v synagóge - náš 
hosť: rabín István Darvas,
12.00 - Izraelské možnosti - cestovanie, štúdium, dobrovoľníc-
tvo, alija - informácie od predstaviteľa Sochnutu,
14.00 - Židovské sviatky a zvyky - prednáška Viery Kame-
nickej, pracovníčky Slovenského  národného múzea - Múzea 
židovskej kultúry,
14.45 - Obrázky zo židovskej kultúry. Z môjho života - 
predstavenie knihy komárňanského hlavného rabína Ármina 
Schnitzera. Knihu, ktorá po prvýkrát vychádza v slovenskom 
a maďarskom jazyku, predstavia Mgr. Katarína Potoková (pre-
klad z nemčiny do slovenčiny), dr. Gábor Schweitzer (vedec, 
ktorý sa touto témou zaoberá, autor úvodného slova), dr. Mihá-
ly Riszovannij (preklad z nemčiny do maďarčiny),
15.45 - Odovzdávanie cien Kehila a Kehila Chaver,
16.00 - Spevokol už znie - melódie pred Vysokými sviatka-
mi - koncert mužského speváckeho zboru zo synagógy v Ulici 
Dohány v budapešti. Slávnostný príhovor dr. Róberta Frölicha, 
hlavného rabína Maďarska.

Mesto Komárno
v súlade  s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 
Pracovného poriadku Mesta Komárno zo dňa 1.4.2004  v zne-
ní Dodatku k Pracovnému poriadku Mesta Komárno zo dňa 
15.6.2011 vyhlasuje
Výberové konania na obsadenie funkcie

vedúceho útvaru obrany bezpečnosti a ochrany 
Mesta Komárno

vedúceho Komunálneho odboru 
Mestského úradu v Komárne

vedúceho Organizačného oddelenia primátora 
Mesta Komárno

vedúceho Sociálneho a správneho odboru 
Mestského úradu v Komárne

vedúceho Spoločného stavebného úradu 
Mesta Komárno 

Termín nástupu do práce je 1. október 2015. Podrobné informá-
cie získate na webovej stránke mesta. Žiadosti zasielajte spolu 
s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke na 
adresu: Mestský úrad v Komárne, nám. gen. Klapku č.1,  945 01 
Komárno alebo odovzdať osobne v  podateľni Mestského úradu 
v Komárne, Pevnostný rad č. 3, Komárno najneskôr 11.septem-
bra 2015 do 12.00 hod.

Ing. László Stubendek, primátor mesta

Pozor na jazdu 
v kruhovom 

objazde!
Chceli by sme upozor-
niť vodičov a cyklistov, 
aby dodržiavali pravidlá 
vchádzania do kruhové-
ho objazdu. Ak pri komu-
nikácii nie sú umiestnené 
iné dopravné znmačky, 
tak pri vchádzaní do kru-
hového objazdu platí pra-
vidlo pravej ruky. Teda 
prednosť majú vozidlá 
a cyklisti prichádzajúci 
sprava. Dodržiavajte to, 
vyhnete sa kolízii.

Staňte sa aj Vy
spolutvorcami Komárňanských listov.

Vaše tipy, námety a pripomienky
očakávame na e-mailovej adrese kl@komarno.sk, 

alebo na telefonickom čísle 035 77 13 488
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l Elektrikár. Tel.: 0908 415 
657.
l Vŕtanie studní.  Tel.: 0908 
179 712.
l Kúpim záhradu. Tel.: 0907 
865 280.
l Predám veľký 3-izbový byt v 
peknom, pokojnom prostredí. 
Možnosť ihneď sa nasťahovať. 
Tel.: 0905 351 079.
l Predám garáž na Lúčovej 
ulici č. 1101. Volajte: 035/7725 
493. 
l Predám zaujímavý, zrekon-
štruovaný 4-izbový byt (100 
m2) oproti OD Lodiar. Tel.: 
0903/149 806.
l Predám 1-izbový neprero-
bený byt s platovými oknami, 
bezpečnostnými dverami na ul. 
Hviezdoslavova (prízemie). Tel.: 
0908/767 345.
l Predám prerobený 3-izbový 
byt na sídlisku Bašty za 27 000 
Eur. Tel.: 0905/315 092.
l Chcete sa dať ostrihať a upra-
viť vlasy pohodlne? Prídem k 
Vám domov. Tel.: 0907/271 670. 

Novorodenci
Peter Barta z Hurbanova, Filip Leczkési z Kolárova, Eva Döme 

z Modrán, Noel István zo Strekova, Natália Hosnédlová z Komár-
na, Natan Katuš zo Štúrova, Csepke Lukácsi z Komárna, Viktória 
Csóková zo Sokoliec, Csenge Kovács z Veľkých Kosí, Jakub Čatai z 
Podhájskej, Marian Kečkéš zo Semerova, Dávid Kecskés z Hurba-
nova, Dalma Dékány z Chotína, Liána Csalava zo Svätého Petra, 
János Cintula z Komárna, Viktória Šimonová zo Šamorína, Levente 
Tóth z Veľkých Kosíh, Michael Nagy z Komárna, Maja Tánczos z 
Komárna, Zara Krpanová z Imeľa, Zoé Molnár z Kolárova, Fanni 
Pálinkásová z Bátorových Kosíh, Tamara Pethimútová z Nových 
Zámkov, Hugó Vörös zo Štúrova, Laura Klimentová z Komárna, 
Richard Mezei z Moče, Olívia György z Martoviec, Nataly Kontra 
z Komárna, Natália Mitníková z Hurbanova, Elia Dédiová z Ko-
márna, Zoltán Zelman z Kolárova, Pamira a Miriam Moravcsík z 
Komárna, Dávid Koštialik z Komárna

Sľúbili si vernosť
Marek Pastorek a Zuzana Keselyová, František Bödők a Mar-

tina Banková, Gabriel Izsák a PhDr. Stela Kováčová, Zoltán Pet-
róczi a Eva Igarová, Norbert Toma a Bettina Blašková, István Elek 
Csóka a Tímea Mészáros, Ivan Vanin a Evelina Tárnoková, Norbert 
Ostružlík a Patrícia Bazsó, Juraj Pintér a Edina Takáčová, Ladislav 
Erős a Andrea Steinerová

Opustili nás
67-ročný Ján Paluk z Marcelovej, 75-ročný László Huszárik 

z Komárna, 46-ročná Erika Lanczová z Komárna, 73-ročná Júlia 
Nagyová z Novej Stráže, 57-ročný Jozef Kováč z Komárna, 77-roč-
ný István Semenei z Komárna, 70-ročný Štefan Baráth z Komárna, 
84-ročný Péter Czuczor z Novej Stráže, 91-ročná Júlia Kadarkai 
z Modrán, 89-ročná Podbehly Erzsébet rod. Szolik z Komárna, 
81-ročný Pavol Povázsai z Komárna, 71-ročná Klára Ibos z Komár-
na, 65-ročný Anton Szoboszlai z Kolárova, 54-ročný Jaroslav Kini-
čenko z Komárna, 80-ročná Etelka Szórádová z Komárna, 87-ročná 
Mária Zachar z Komárna, 79-ročná Anna Szűcsová z Marcelovej, 
45-ročný Róbert Rapcza z Chotína, 92-ročná Fister Sándorné Faze-
kas Ilona z Virtu, 63-ročná Alžbeta Ballová z Marcelovej, 86-ročný 
Vojtech Hübsch z Novej Stráže, 81-ročná Agneša Ancsinová z Ko-
márna, 69-ročná Irma Luczová z Komárna, 57-ročná Alica Leszkó-
ová z Komárna, 84-ročná Júlia Kostyvová z Komárna, 81-ročný 
Imrich Kinczer z Patiniec, 67-ročný Július Demeter z Virtu, 74-roč-
ná Magdaléna Uhrinová z Komárna, 83-ročný František Marcsa z 
Búču, 56-ročný Tibor Gőgh z Chrasťu, 69-ročný Béla Andruskó z 
Chotína, 69-ročná Helena Uhrinová z Komárna

POĎAKOVANIE
Touto cestou vyslovujem poďakovanie 

príbuzným, priateľom, susedom, bývalým 
kolegom a všetkým tým, ktorí sa zúčastnili 
na poslednej rozlúčke s našim drahým man-
želom a otcom

Ing. Štefanom PÁLINKÁSOM,
ktorý nás opustil vo veku 68 rokov.
Ďakujeme za kvety a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

SPOMIENKA
„Ostalo len prázdne miesto v dome,
nič už nie je také, ako by si človek prial.“
Dňa 19. augusta 2015 uplynol rok, čo nás na-
vždy opustila 44-ročná

Ing. Monika ZEMKOVÁ
rod. Havlíková.

Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.
Smútiaca rodina 

SPOMIENKA
Dňa 24. augusta uplynulo 10 rokov, čo nás na-
vždy opustil manžel a otec

Ervin TÓTH.
Spomienku naňho si navždy uchová

jeho rodina, príbuzní a známi.

Jedna z najväčších investí-
cií v Komárne za uplynulé de-
siatky rokov je už v plnom prú-
de. Ide o rekonštrukciu strechy 
kasárne Novej pevnosti. Je 
to jedna z najdlhších budov 
v strednej Európe a hodnota 
prác prevýši sumu 1,85 milió-
na eur.

Tomuto predchádzalo po-
merne dlhé a zložité obdobie 
verejného obstarávania, preto 
boli obavy, či zhotoviteľ práce 
bude schopný dodržať pôvodne 
stanovený termín ukončenia. 
Napokon sa kompetentným 
podarilo dohodnúť, že minister-
stvo schválilo predĺženie termí-
nu ukončenia prác.

O postupe prác na rekon-
štrukcii strechy počas tropic-
kých korúčav v prvej dekáde au-
gusta informoval Peter ŠIMON, 
konateľ firmy Darton, s.r.o., Ko-
márno:

- S veľkou vervou sme sa 
pustili do prác – odstránili sme 
už 90 percent azbestovej krytiny, 
ešte v auguste bude rozobratá 
celá pôvodná krytina. Začali sme 
s opravou strešnej konštrukcie na 
viacerých miestach, robíme laťo-

vanie, inštalujeme žľaby a pokrý-
vame už spodné časti. Opravili 
sme aj komíny a postupne pokra-
čujeme v prácach, takže určený 
termín dodržíme. Momentálne 
tu pracuje viac ako 50 ľudí, ďal-
ší špecialisti odstraňujú azbest a 
postupne sa uvoľňuje priestor aj 
pre aj murárov, ktorí opravujú 
komíny. Na stavbe súčasne pra-
cuje 80 až 100 ľudí. Je to nao-
zaj veľmi náročné, je nesmierne 
teplo, včera aj predvčerom nám 
odišlo 5 ľudí, jednoducho ne-
zvládli horúčavy. Prácu musíme 
vykonať naozaj dôkladne, aby 
sme vymenili všetky časti, ktoré 
sú akýmkoľvek spôsobom poško-
dené, pretože ďalších sto rokov sa 
na opravu strechy určite nenájde 
nikto.

Pripomeňme, že ešte minu-
lý rok mesto Komárno podalo 
projekt, v ktorom sa uchádzalo 
o sumu 2,5 milióna eur, ktoré 
boli určené na opravu strechy 

budovy kasárne. Vlani 2. sep-
tembra rozhodlo príslušné mi-
nisterstvo, že projekt podporí. 
Po tomto rozhodnutí nasledo-
val pomerne zdĺhavý a zložitý 
proces verejného obstarávania, 
do ktorého sa prihlásili siedmi 
uchádzači. Víťazom sa stala ko-
márňanská firma Darton, s.r.o., 
so sumou 1 854 144,61 € s DPH. 
Nasledovala kontrola verejného 
obstarania, teraz už bez výhrad 
príslušného ministerstva, a pod-
písanie zmluvy, ktorú si môžete 

pozrieť na webovej stránke mes-
ta. Mesto Komárno odovzdalo 
realizačnej firme stavenisko 22. 
júna 2015. Firma ihneď začala 
práce odstránením azbestovej 
strešnej krytiny pri dodržaní 
prísnych pravidiel, nakoľko tá 
je zaradená do kategórie nebez-
pečných odpadov. Po ukončení 
prác demontáže starej strechy sa 
bude pokračovať výstavbou no-
vej drevenej nosnej konštrukcie 
strechy a následným uložením 
strešnej krytiny.

Na oprave strechy pracujú desiatky robotníkov, 
ministerstvo schválilo predlženie termínu ukončenia prác

V maďarskom stredisku Balatonfüred sa ko-
nali medzinárodné preteky plavcov. Komárňan 
Dezider Bangha súťažil v kategórii seniorov vo 

veku od 75 do 79 rokov, kde v rýchlostnom pláva-
ní na trati dlhej 1500 metrov dosiahol čas 0:26,45 
a získal zlatú medailu. Blahoželáme!

Plavec Dezider Bangha opäť zvíťazil!

POĎTE HRAŤ 
VODNÉ PÓLO!

KVP Komárno sr-
dečne pozýva do svojich 
radov chlapcov, ktorí 
sa narodili v roku 2005 
a mladších (uvítame aj 
staršie deti), ktorí vedia 
plávať. Vyskúšaj, aké 
vynikajúce je hrať vodné 
pólo, streliť gól a byť sú-
časťou rodiny vodných 
pólistov !

Prihlásiť sa môžeš u  
trénera Pavla Laczóa na 
telefónnom čísle 0905 
267 145, alebo e-mailom 
na adrese komarnokvp@
gmail.com.

Pohotovosť lekární v Komárne do 10. septembra 2015
A komáromi gyógyszertárak készültségi nyitvatartása szeptember 10.

26.08. Na Rákócziho ulici  18.00 – 21.00
27.08.	 Dr.	MAX	 Župná	4462	 18.00	–	21.00	
28.08.	 Bionatur	 Budovateľská	40	 18.00	–	21.00
29.08.	 Matricaria	 Eötvösa	3195/21	 18.00	–	21.00
30.08.	 Dr.	MAX	 Kaufland	 8.00	–	20.00
31.08.	 DUNA	 Dunajská	13	 18.00	–	21.00
01.09.	 Pri	Váhu	 Jazerná	15	 18.00	–	21.00
02.09.	 Terra	Rosa	 Pevnostný	rad	20	 18.00	–	21.00
03.09.	 Lekáreň	PLUS	 Bratis.	Cesta	4018	 18.00	–	21.00
04.09.	 Alba	 Eötvösova	36	 18.00	–	21.00
05.09	 Dr.	MAX	 Kaufland	 8.00	–	20.00
06.09.	 Dr.	MAX	 Kaufland	 8.00	–	20.00
07.09.	 Bionatur	 Budovateľská	40	 18.00	–	21.00
08.09.	 Calendula	 Palatínova	38	 18.00	–	21.00
09.09. Na Rákócziho ulici  18.00 – 21.00
10.09.	 Dr.	MAX	 Župná	4462	 18.00	–	21.00


