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Zanedbané okolie voľakedy 
populárnej sochy námorníka 
Dunajskej flotily v parku Šte-
fánika sa rozhodli skrášliť čle-
novia miestnej dobrovoľníckej 
organizácie na vlastné nákla-
dy. Táto socha je spomienkou 
na hrdinstvo vojakov Dunaj-
skej flotily. Sochu odhalili v 
roku 1965 a odvtedy prakticky 
už neboli vykonané na nej a jej 
okolí žiadne práce. 

Bazénik, ktorý sa nachádza 
pred sochou bol poškodený, 
fontánka nefunkčná a poško-
dená. Nakoľko fontánka nemala 
žiaden vyvýšený okraj, bola pre 
deti hrajúce sa v parku aj nebez-
pečná. 

Zatiaľ ide o konzervova-
nie fontány, čo nevylučuje jej 
opätovné spustenie v prípade 
takého rozhodnutia a získania 
na to potrebných finančných 
prostriedkov. V súčasnosti je v 
silách mesta oprava vedľajšej, 
väčšej fontány. 

Bazénik bol počas predo-
šlých dní naplnený zeminou a 

tak vznikla plocha vhodná na 
vytvorenie patričného kvetino-
vého záhonu. Socha aj jej pod-
stavec budú tiež obnovené, prá-
ce vykoná reštaurátor András 
Csütörtöki. Iniciátori projektu 
chceli týmto prípadom upozor-
niť na dôležitosť dobrovoľníckej 
práce. Hlavná koordinátorka 
Komárňanskej skupiny dob-
rovoľníkov Réka Kiss ponúkla 
svoju pomoc pri organizovaní aj 
pri vykonávaní prác. 

Organizátori očakávajú 
všetkých záujemcov v sobotu 
12. septembra od 9. hodine v 
okolí "sochy námorníka" v par-
ku M.R.Štefánika, aby svojou 
dobrovoľníckou prácou speča-
tili spoluprácu medzi "organizá-
ciou občanov" a mestským úra-
dom a skrášlili spolu toto pietne 
miesto. Prineste si so sebou 
náradie - lopaty, hrable, metly, 
motyky. Občerstvenie zabezpečí 
organizátor, rovnako aj program 
pre deti, ktoré si dobrovoľníci 
privedú so sebou. 

Brigáda bude 12. septembra
Mesto postupne obnoví 

parky v centre: popri nových 
lavičkách a chodníkoch budú 
obnovené aj „stavby“ v par-
koch.  Výdaje spojené s tými-
to prácami bude hradiť mesto 
čiastočne z vlastných zdrojov, 
čiastočne zo sponzorských da-
rov. Cieľom je vytvorenie jed-
notnej ucelenej podoby vzhľa-
du  parkov v centre mesta.

Vynovené budú dva veľké a 
tri menšie parky v centre. Práce 
začali v malom parku pri soche 
Csokonaiho, potom nasledova-
la obnova Lehárovho parku. V 
rodnom meste Franza Lehára 
na mieste, kde kedysi stál jeho 
rodný dom, sa na jeho počesť 
dnes nachádza park, v ktorom 
bol vymenený povrch chodní-
kov na zničených úsekoch, a 
súčasne osadené nové lavičky. 
Došlo aj na vynovenie zelene a 
mramorových dosiek, ktoré sa 
nachádzajú v okolí sochy, a na 
osadenie tabuľky s QR kódmi, 
pomocou ktorých návštevní-
ci prostredníctvom chytrých 
telefónov vedia rýchlo získať 
informácie o Lehárovi v troch 
jazykoch.

Ďalším malým parkom, 
ktorý dostal novú podobu, je 
park v centre štvrte Letecké 
pole – tu boli osadené nové ta-
bule na oznámenia, vymaľovaná 
autobusová zastávka a v blízkej 

budúcnosti budú osadené nové 
lavičky.

Z veľkých parkov bol zara-
dený na obnovu ako prvý Park 
Anglia. V parku bolo umiest-
nených tridsať nových lavičiek, 
demontované a nepoškodené 
lavičky budú použité v iných 
častiach mesta. Vynovené budú 
chodníky, stĺpy osvetlenia a iné 
telesá, ktoré sa nachádzajú v 
parku. V blízkej budúcnosti k 
lavičkám pribudnú ešte aj nádo-
by na smeti.

Obnovou prejde aj detský 
park, z ktorého budú odstráne-
né nebezpečné kusy betónu, a 
na základe iniciatívy a návrhu 
poslancov MZ skupiny nezávis-
lých bude vynovený aj domček 
v areáli parku. Odstránené budú 
zanedbané a zničené záchody a 
v domčeku budú vybudované 
dve toalety, miestnosť na preba-
ľovanie detí a priestor zostane 
ešte aj pre bufet.

V septembri boli začaté prá-
ce aj v Štefánikovom parku. Ako 
prvé boli vykonané práce na 
betónovom múre oproti budove 
Matice, na ktorý boli umiest-
nené lavičky. Popri tam boli 
vymenené poškodené dlaždíce 
chodníka v okolí sochy. V parku 
budú vymenené všetky lavičky 
okrem tých, ktoré sa nachádzajú 
na odľahlých miestach, kde sa 
zgrupovali asociáli a tvorila sa 

nadmerná špina. Lavičky budú 
umiestnené na ploche chodní-
kov a nie v zemine, pretože tým-
to získajú lepšiu stabilitu, bude 
ľahšie čistiť ich alebo udržiavať, 
a ani v daždi nebudú tu oddy-
chujúci musieť šliapať do blata.

„Centrum mesta je zrkadlom 
Komárna, ktoré poskytuje verný 
obraz o väčšine obyvateľov,“- 
zhrnul László Stubendek, pri-
mátor mesta. „Usporiadaný 
vzhľad mesta je základom na vy-
tvorenie dobrého pocitu obyvate-
ľov, ale tvorí aj základný kameň 
pozdvihnutia turistického ruchu. 
Je pre nás neprijateľné, aby parky 
v meste mali zanedbaný vzhľad, 
preto sa usilujeme o urýchlené 
vykonanie obnovovacích prác. 
Samozrejme, že nezabúdame ani 
na iné časti mesta, aj tu sa po-
stupne vykonávajú rôzne práce, 
ako napríklad vybudovanie „ku-
kadomčekov“ alebo obnova hra-
cích plôch a detských ihrísk.“

Po veľmi dlhej čase nastanú 
zmeny aj v úbohom stave našich 
fontán. Veľká fontána v parku 
Štefánika prejde komplexnou 
rekonštrukciou a fontána pred 
sochou námorníka dostane tak-
tiež nový vzhľad.

Táto fontána je podľa znalca 
už neopraviteľná a pre verejnosť 
nebezpečná. Jedine jej úplná vý-
mena by ju mohla opäť oživiť, 
a preto na návrh odborníkov 

bola fontána naplnená zeminou. 
Plocha pred sochou námorníka 
bude osadená kvetmi. Podľa od-
borníkov by prebudovanie tejto 
fontány požadovalo sumu naj-
menej 20 tisíc eur.

Prevažnú časť nákladov 
na lavičky pokrylo mesto z 
vlastných zdrojov, v menších 
parkoch prispel financiami na 
lavičky Miloš Kuchár – SOHO 
Tower, ktorému za jeho ocho-
tu patrí naše poďakovanie. 
„Správne vykonaným postupom 
verejného obstarávania dosiahlo 
mesto úsporu takmer 30% nákla-
dov. Druhou pozitívnou správou 
je, že dodávateľom sa stala firma 
so sídlom v našom meste.

Použiteľné diely odstráne-
ných lavičiek prejdú obnovou 
a mesto ich bude môcť použiť 
v iných lokalitách, čo je ďalším 
pozitívom tejto iniciatívy. Na 
základe požiadaviek obyvateľov 
malo mesto  možnosť splniť aj ich 
želanie“ - povedal viceprimátor 
Béla Keszegh. Ďalej dodal: „V 
našom meste je množstvo zane-
dbaných vecí, často v neprijateľ-
nom stave, ale pomocou osôb vy-
konávajúcich malé obecné služby 
sa postupne môžu uskutočniť 
obnovovacie práce. Zlepšenie ži-
votného prostredia je jedným z 
najdôležitejších cieľov terajšieho 
vedenia mesta.“

dm

Mesto obnoví parky v centre

V týchto dňoch boli zača-
té práce na Meštianskej ulice. 
Obnova spočíva v kompletnej 
výmene asfaltového povrchu 
ulice a obnovou prejdú aj par-
koviská.

V rozpočte schválenom na 
tento rok sa nachádza suma, 
ktorá bola určená na komplexnú 
obnovu niektorej ulice v meste. 
Minulý rok bola rekonštruovaná 
Petőfiho ulica, tento rok sa po-
slanci mestského zastupiteľstva 
uzniesli na obnove Meštianskej 
ulice na siedmom sídlisku. Pri-
bližne 250 metrov dlhý a 6,5 m 

široký úsek bude vynovený a 
rovnako aj priľahlé parkoviská.

Po zverejnení výzvy vo 
vestníku verejného obstaráva-
nia mestský úrad oslovil 7 fi-
riem. Prihlásené firmy si potom 
"zmerali sily" v elektronickej 
aukcii, ktorá priniesla opäť žela-
ný úspech: víťazom sa stala ko-
márňanská firma Korekt, s.r.o., 
ktorá vykoná práce za 178 000 
eur s DPH. Táto firma zahájila 
práce na začiatku septembra a 
na ukončenie prác má 30 dní, 
teda odovzdanie do užívania 
obyvateľom by sa malo uskutoč-

niť na konci septembra. Z tohto 
dôvodu bude ulica počas prác 
čiastočne uzatvorená, s úplnou 
uzávierkou cesty sa neráta. Sú-
časťou projektu je aj obnova 
114 parkovacích miest na ulici, 
kde bude zámková dlažba. Po-
slanci mestského zastupiteľstva 
mali pred hlasovaním možnosť 
oboznámiť sa s projektom a pri-
pomienkovať ho.

„Do správy mesta Komárna 
patrí približne 105 kilometrov 
ciest a 60 kilometrov chodníkov, 
ktorých značná časť je, žiaľ, v 
nevyhovujúcom stave. Aj z tohto 

dôvodu sú dôležité takéto in-
vestície, ktoré sa neobmedzujú 
na plátanie dier, ale smerujú ku 
komplexnej obnove. Finančné 
zdroje mesta však na rozsiahlej-
šiu rekonštrukciu nepostačujú, 
preto mestský úrad chystá aj iné 
finančné modely, o ktorých sa-
mozrejme rozhodnú poslanci. 
Naším cieľom je, aby sa vykona-
lo podstatne viac rekonštrukcií 
ciest," - povedal László Stuben-
dek, primátor mesta.

Začali sa obnova Meštianskej ulici, 
komunikácia bude len čiastočne uzavretá

Všeobecná nemocnica 
Komárno začala v auguste 
s modernizáciou chirurgické-
ho oddelenia, ktorá potrvá do 
polovice septembra 2015. In-
vestícia na zveľadenie priesto-
rov vyjde nemocnicu na viac 
ako 80 tisíc eur. Počas moder-
nizácie nebude zdravotná sta-
rostlivosť žiadnym zásadným 
spôsobom redukovaná.

Predmetom modernizácie 
je vytvorenie 4 nadštandard-

ných izieb so samostatnými 
hygienickými zariadeniami, 
vybudovanie bezbariérových 
hygienických zariadení pre sep-
tických pacientov, dekontami-
načná miestnosť pre pacientov 
a taktiež hygienické zariadenie 
pre personál. „K tomuto kroku 
sme sa rozhodli z dôvodu zvý-
šenia komfortu pre pacientov, 
ako aj pre zlepšenie pracovných 
podmienok lekárov aj ostatných 
zamestnancov nemocnice," - 

povedal riaditeľ nemocnice 
Mgr. Viktor Dudáš s tým, že 
po ukončení modernizácie na 
chirurgickom oddelení sa bude 
pokračovať vo zvyšovaní kom-
fortu pre pacientov na oddelení 
gynekológie a pôrodníctva. Vše-
obecná nemocnica Komárno s 
viac ako 110-ročnou históriou 
je jedným z najvýznamnejších 
poskytovateľov zdravotnej sta-
rostlivosti v regióne. Poskytuje 
liečebno-preventívnu starostli-

vosť pre takmer 110 tis. obyva-
teľov spádového územia okresu 
Komárno. „Od roku 2001 je pri-
márom chirurgického oddelenia 
Všeobecnej nemocnice Komárno 
MUDr. Gustáv Škodáček, ktorý 
rozšíril nové operačné techniky v 
detskej chirurgii, laparoskopické 
operácie varikokél (rozšírenie a 
predĺženie žíl semenníkov) a sla-
binových hernií (prietrž),“ - do-
dal Mgr. Dudáš.

Mgr. Marta Csergeová

Nemocnica modernizuje chirurgické oddelenie

Vážení čitatelia Komárňanských novín, 
priatelia a sympatizanti včelárov!

Dávame na vedomie širokej verejnosti a pozývame vás na 
3. MEDOVÝ FESTIVAL, ktorý sa bude konať v sobotu dňa 
19. septembra 2015 pred Domom Matice slovenskej v Komárne.

Príďte, srdečne vás pozývajú včelári 
ZO Slovenského zväzu včelárov v Komárne

Budeme sa zaoberať okrem iných aj základnými poznatkami 
včelárstva:
l V prírode sa zatiaľ nenašiel žiadny iný produkt podobnýme-
du a ostatným včelím produktom, ani sa zatiaľ nepodarilo také 
produkty umelo vyrobiť.
l Z hľadiska udržania zdravia a zvyšovania imunity človeka 
tvoria včelie produkty v doterajšom vývoji ľudskej spoločnosti 
absolútnu špičku.
Oboznámte sa o tom s nami na celodennom podujatí komár-
ňanských včelárov, na „Včelárskej nedeli Komárno 2015“. Pre-
biehajúci program bude priebežne sledovateľný na veľkoploš-
nej obrazovke, ktorá zvýrazní atmosféru podujatia.
Gurmánske vyžitie je zabezpečené  ponukou poľovníckeho 
gulášu a ostatných zabíjačkových špecialít, možno aj s „ha-
lászlé“  s patričným občerstvením.
Veríme, že počasie bude podujatiu priať, naši návštevníci zažijú 
pekný oddychový deň vo veselej nálade, poučení sa a nákupe 
originálnych včelích produktov.
Program:
- od 9. až do 16. hodiny včelárska výstava, predaj a ochutnávka 
včelích produktov, celodenný kultúrny program, tanec, spev a 
pesničky, slovenský a maďarský folkór,
- od 10. hodiny oficiálne otvorenie podujatia, príhovor organi-
zátora podujatia, predsedu SZV a primátora mesta Komárna,
- od 10.30 vyhodnotenie súťaží detí, udelenie cien, na záver po-
dujatia ocenenie súťaže o najlepšie včelie produkty,
- Do programu je zaradené diskusné fórum na zodpovedanie 
otázok súvisiacich s včelárstvom, konzumáciou včelích produk-
tov, premietanie filmov so života včiel.
- Počas podujatia sa očakáva vystúpenie detských kultúrnych 
vstupov a spevákov ľudových pesničiek slovenského a maďar-
ského folklóru.
- O 16. hodine záver podujatia.
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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 na-
sledovných termínoch:
od 14. septembra 2015 -  do 19. septembra 2015

od 12. októbra 2015  -  do 16. októbra 2015
od 9. novembra 2015  -  do 13. novembra 2015
od 7. decembra 2015 – do 11. decembra 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 triede-
ným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spo-
ločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v 
horeuvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia:
– každá domácnosť má nárok na max. 4 vrecia mesačne  (v zá-
vislosti 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 pri-
hnojovanie 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)

„Nijaký zamestnanec nemá 
ani zďaleka toľko voľna ako 
učiteľ a štát ho za to ešte platí.“ 
Toto je častá veta, ktorá rezo-
nuje v médiách a vo verejnosti. 
Býva ešte podfarbená mate-
matickým výpočtom a porov-
naním učiteľského platu či 
priamej vyučovacej činnosti 
s inými profesiami, v ktorých 
ľudia pracujú ťažko aj v lete, 
kedy musia v horúčavách robiť 
ticho, v tempe a bez kriku, aby 
neprišli o prácu.

Áno, je veľa povolaní, v kto-
rých ľudia tvrdo pracujú, pričom 
ich pracovné podmienky, mzda 
mnohokrát nestačia pokryť ani 
ich osobné potreby. To by však 
nemalo byť dôvodom na zneva-
žovanie učiteľskej profesie. Má 
rovnako ako iné povolania svo-
je špecifiká, ktoré sú vzájomne 
neporovnateľné a najmä ich ne-
možno zovšeobecňovať. Každé-
mu povolaniu robia česť jednot-
livci a v učiteľskej verejnosti je 
ich našťastie ešte stále dostatok. 

V opačnom prípade by sme sa 
my všetci museli vážne zamys-
lieť nad našou budúcnosťou. 
Veď od vzdelania našich detí 
sa odvíja prosperita celej spo-
ločnosti. Náročnosť učiteľského 
povolania je najmä v psychickej 
rovine. Aj preto sú mnohí peda-
gógovia na konci školského roka 
sami na konci so silami.

Napriek tomu je mnoho 
takých, ktorí aj počas prázdnin 
pracujú na vytváraní nových 
školských vzdelávacích progra-
mov (pritom v letných horúča-
vách sa dosť ťažko rozmýšľa), 
vzdelávajú sa, poskytujú konzul-
tácie a doučovanie žiakom, ktorí 
sa pripravujú na opravné skúš-
ky, pomáhajú pri upratovaní 
či renovácii škôl a v poslednom 
čase sa napriek únave čoraz viac 
snažia vychádzať v ústrety rodi-
čom aj tak, že organizujú letné 
tábory. To všetko robia dobro-
voľne, bez tlaku straty zamest-
nania. Veď zo zákona majú na 
letnú dovolenku nárok. Robia 

to jednoducho preto, že svoju 
prácu milujú a súcitia s rodina-
mi svojich žiakov, ktoré bojujú 
s nedostatkom voľna a financií.

Práve z týchto dôvodov zor-
ganizovala aj Základná škola na 
Rozmarínovej ulici v Komárne 4 
zaujímavé tábory. Pre najaktív-
nejších žiakov to bol už na pre-
lome školského roka a prázdnin 
pobyt v Taliansku, nasledovala 
Letná škola predškoláka, za ňou 
Letná škola Rozmarínky a v au-
guste už tradičná letná jazyková 
škola English summer camp, 
tentoraz v stredisku Tesáre, 
okres Topoľčany.

Vytvoriť pre deti lákavý 
a zaujímavý letný program si 
pritom vyžaduje náročnú prí-
pravu. Naše deti sú životaschop-
né, zvedavé, náročné a vyžadujú 
si mnoho sústredenia a pozor-
nosti pri výchove. Určite by to 
vedeli potvrdiť rodičia či starí 
rodičia, ktorí sa ich v lete sami 
snažia niečím zaujať. Ja sa ch-
cem týmto učiteľom poďakovať 

a povedať im, ako veľmi si ich 
prácu vážim. Verím, že rovnakej 
úcty a poďakovania sa im do-
stane aj od žiackej a rodičovskej 
verejnosti.

Je najvyšší čas, aby sme 
upriamili svoju pozornosť na 
prácu jednotlivcov bez zraňu-
júceho zovšeobecňovania po-
volaní, rás či generácií. Každé 
povolanie sa dá robiť povrchne 
a rovnako každé je možné robiť 
so zanietením a preukázateľný-
mi výsledkami. Bez pracovitosti 
jednotlivcov naša spoločnosť 
skrachuje. Ak však oceníme ta-
kýchto ľudí aj v radoch učiteľov, 
máme nádej, že vychováme ge-
neráciu, ktorá to nedopustí.

V našich školách je ešte stá-
le mnoho zanietených učiteľov, 
ktorým je možné v duchu hesla 
„Všetci sa majú lepšie ako ja,“ 
závidieť čokoľvek, ale dva me-
siace prázdnin to už rozhodne 
nie sú.

Mgr. Helena Weszelovszká
riaditeľka ZŠ Rozmarínová

Učitelia už nemajú dva mesiace prázdnin

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

Pohotovosť lekární v Komárne
do 25. septembra 2015

A komáromi gyógyszertárak 
készültségi nyitvatartása szeptember 25-ig
10.09. Dr. MAX Župná 4462
11.09. Pri nemocnici Mederčská 39
12.09. Dr. MAX Kaufland
13.09. Dr. MAX Kaufland
14.09. Tabletka Hlboká 10
15.09. Hedera Hradná 1
16.09. A & Z Petőfiho 17
17.09. DUNA Dunajská 13
18.09. Salvator Jókaiho 3
19.09. Matricaria Eötvösa 3195/21
20.09. Dr. MAX Kaufland
21.09. Terra Rosa Pevnostný rad 20
22.09. Matricaria Eötvösa 3195/21
23.09. Bionatur Budovateľská 40
24.09. Hedera Hradná 1
25.09. Lekáreň PLUS Bratis. cesta 4018

Občianske združenie 
Franza Lehára v Komárne or-
ganizačne pripravilo v rámci 
kultúrnej akcie Lehárove leto,  
ktorá sa uskutočňuje už po tre-
tíkrát spolu 9 koncertov rôz-
nych hudobných žánrov od 5. 
júla do 30. augusta 2015 každú 
nedeľu od 19. do 20. hodiny na 
Klapkovom námestí pred rad-
nicou.

Vystupovali viac i menej 
známe hudobné skupiny – Alfa 
band, Elektron show band so 
sólistkou Kati Bíró , Ritmo band 
so sólistkou Ildikó Gyurász a 
populárni umelci Ildikó Benes 
a István Pőthe i Tamás Mészá-
ros. Všetci účinkujúci si svojím 
programom získali priazeň ši-
rokého publika. Nadšenie, ktoré 
viackrát sprevádzali tancujú-
ce páry a skupiny na námestí, 
potvrdzujú fotografie a videá 
z jednotlivých podujatí. Napriek 
tropickým horúčavám bolo 

Klapkovo námestie zaplnené 
publikom, dovolím si odhadnúť 
200-250 ľudí, vrátane drobizgu. 
Pre najmenších boli pravidelne 
pripravené bezplatné animácie 
priamo na námestí a to trblie-
tavé tetovačky a nafukovacie 
balóniky. Taktiež fotodokumen-
ty ukazujú veľký záujem o túto 
zábavu, ktorá je z iniciatívy na-
šich priaznivcov pani Nóry Ágh 
a jej dcér z nami financovaného 
materiálu.

Naše podujatia si získali veľa 
priaznivcov aj spomedzi umel-
cov fotografie a videa, ktorí nám 
posielali dokumenty na našu 
facebookovú adresu „Lehár Fe-
rencz polgári társulás“.

Okrem hudobného progra-
mu sme obohatili naše poduja-
tia ukážkou módneho letného 
líčenia a účesov (12.7.) v spo-
lupráci so Strednou odbornou 
školou obchodu a služieb na 
Budovateľskej ulici v Komárne, 

konkrétne so strediskom prak-
tického vyučovani a prehliad-
kou aktuálnej letnej módnej ko-
lekcie z ponuky Tímea Fashion v 
Komárne (2.8.) a jesennej mód-
nej kolekcie oblečenia z ponuky 
Mystyc Day a džínsovej módy 
z ponuky Thomas Jeans z Millé-
nium centra v Komárome (9.8.). 
Na sklonku prázdnin nás svo-
jím vystúpením potešila folko-
vá skupina Bazár a pred ňou sa 
predviedla československá sku-
pina Čínsky meridián – ukážku 
rozcvičenia energetických dráh 
ľudského tela. V nedeľu 23.8. 
to bola hudobná skupina Teqila 
show band a záver patril spoloč-
nému vystúpeniu hudobných 
skupín Collektion a Profi Life. 

Po každom podujatí sme 
mali pocit, že sa ľudia nechcú 
lúčiť, radi by pokračovali, avšak 
naše finančné možnosti nám ne-
dovoľovali, aby sme robili dlhšie 
programy, pretože dotácie vo 

výške 750 eur na rok nestačia 
ani na krytie nákladov pre účin-
kujúcich a potrebnú techniku.

Očakávali sme viac inicia-
tívy aj od miestnych podnika-
teľov, ktorí s naším pričinením 
profitujú na podujatiach nášho 
združenia. Tiež by sme v bu-
dúcnosti ocenili pomoc mesta 
najmä vytvorením podmienok 
na sedenia počas koncertov, 
pretože veľká časť publika mu-
sela stáť.

Dovoľte mi  poďakovať 
všetkým naším priaznivcom, 
spolutvorcom a najmä spon-
zorom, ktorí nám pomáhajú 
napĺňať zmysluplnú myšlienku, 
oživiť centrum mesta a vytvoriť 
atmosféru spolupatričnosti jeho 
občanov. Spoločne robíme život 
v našom meste krajším.

Ing. Ľubica Jobbágyová 
podpredsedníčka

Občianske združenie 
Franza Lehára v Komárne

Po každom koncerte 
boli diváci nadšení a nechceli sa lúčiť...

Pozor na parkovanie na Meštianskej!
Z dôvodu stavebných prác na Meštianskej ulici bude 

táto miestna komunikácia po etapách úplne a čiastočne 
uzatvorená
počas výstavby od 8. septembra do 8. októbra 2015.

Žiadame motoristov, aby počas prác v úseku Meštian-
ska neparkovali s vozidlami na parkoviskách a komuni-
kácii, aby stavba bola plynule realizovaná! Obmedzenia 
budú upravené dočasným dopravným značením, ktoré 
prosíme rešpektovať! Za pochopenie ďakujeme!

Detské oddelenie Vše-
obecnej nemocnice Komárno 
vďaka rodine Kebrovej z Novej 
Stráže a ďalším dvom rodinám 
dostalo 5 nových plastových 
okien. Pre tento ušľachtilí dar 
sa rodiny rozhodli z dôvodu, 
že o ich detičky je v nemocnici 
vždy vzorne postarané.

Na detskom oddelení je 
ročne hospitalizovaných viac 
ako tisíc detských pacientov, pre 
ktorých je dôležité prostredie, 
v ktorom vo väčšine prípadov 
ostávajú bez svojich blízkych. 
„Teší nás, že ľudia v našom re-
gióne myslia a pomáhajú iným. 
Zveľadené prostredie v nemoc-
nici je dôležitým faktorom pri 
liečbe pacientov, ktorí tu musia 
tráviť niekedy aj dlhodobý po-
byt. V mene detských pacientov 
sa chcem veľmi pekne poďako-

vať všetkým rodinám za to, že 
vyhradili darované prostriedky 
a mysleli na našich najmenších 
pacientov,“ - uviedla vedúca ses-
tra PhDr. Eleonóra Mészáros.

Na Oddelení pediatrie je 11 
izieb. V rámci darov, ktoré odde-
lenie prevzalo, sa vymenilo už 9 
nových okien v 9 izbách. Detské 
oddelenie v rámci komárňan-
skej nemocnice bolo založené 
v roku 1947. Má 30 lôžok, kde 
sú prijímaní pacienti vo veku od 
novorodencov do 19 rokov. Na 
oddelení je možné hospitalizo-
vať v spoločnej izbe s deťmi aj 
sprevádzajúce osoby, podľa po-
treby je k dispozícii 7 lôžok pre 
doprovod. Detskí pacienti majú 
k dispozícii aj jedáleň s herňou a 
televízorom a knižnicu. Na od-
delení sú 2 nadštandardné izby.

Mgr. Marta Csergeová

Rodiny darovali 
detskému oddeleniu nemocnice nové okná

Nitriansky samosprávny kraj,
Podunajské múzeum v Komárne,

Mestské kultúrne stredisko v Komárne
a Fotoklub Helios Komárno

pozývajú na jubilejnú výstavu
pri príležitosti 60. narodenín fotografa

Tivadar NAGY – V očarení fotografie
Otvorenie výstavy bude v piatok 11. septembra o 17. hodine vo 

výstavnej sále Podunajského múzea v Zichyho paláci.
Výstava potrvá do 23. októbra.
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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

l Elektrikár. 0908 415 657.
l Vŕtanie studní. 0908 179 712.
l Kúpim záhradu. 0907 865 280.
l Doučovanie matematiky ZŠ 
pedagógom. Tel.: 0910 318 707.
l Predám veľký 3-izbový byt v 
peknom, pokojnom prostredí. 
Možnosť ihneď sa nasťahovať. 
Tel.: 0905 351 079.
l Predám prerobený 3-izbový 

byt na sídlisku Bašty za 27 000 
Eur. Tel.: 0905 315 092.
l Chcete sa dať ostrihať a upraviť 
vlasy pohodlne? Prídem k Vám 
domov. Tel.: 0907 271 670.
l	Predám garáž na Lúčovej ulici 
č. 1101. Tel.: 77 25 493. 
l	Doučovanie z matematiky pre 
ročníky 5. - 9. ZŠ. Kontakt: 0918 
038 805.

Novorodenci
Samuel Ladislav Urban z Komárna, Sebastian Csicsó z Hur-

banova, Michaela Kubincová z Levíc, Mia Sofia Lévai z Kolárova, 
Eliška Záčiková z Komárna, Lili Gábor z Chotína, Richard Satko z 
Ďulovho Dvora, Bianka Csicsei z Komárna, Viktória Škulavý z Ko-
lárova, Stefani Stojka z Hurbanova, Karin Kováčová zo Šrobárovej, 
Bence Csontos z Komárna, Kincső Izsák z Komárna, Áron Nagy zo 
Zemného, Mia Mária Viczenová z Čičova, Alex Vágner z Bratislavy, 
Daniela Beátková z Nových Zámkov, Kevin Vass z Komárna, Zol-
tán Chren z Marcelovej, Patrik Bábsky zo Štúrova, Miriam Špáló-
ová z Bátorových Kosíh; Zétény Sztankó z Komárna, Jázmin Bóda z 
Moče, Kornél Rehák z Komárna, Trisztán Csóka z Kolárova, Olivér 
Szetei z Pribety, Nina Szeleseová z Komárna, Tamara Kašičková z 
Lipového, Cynthia Sabóová z Hurbanova, Márk Zalán Kerepecky 
zo Svodína, Noel Lengyel z Pribety, Cynthia Kántorová z Vozoka-
nov, Adam Molnár z Kolárova  

Sľúbili si vernosť
Ladislav Krajči a Klaudia Mészárosová, Ondrej Dudáš a Mária 

Tóthová, Péter Szitás a Andrea Habodász, Attila Vörös a Viktória 
Vargová, MUDr. Sebastián Ulrich a Nikoleta Kuruczová, Tichomír 
Bese a Karolína Hasillová, Kristián Eliáš a Erika Csergeová, Štefan 
Kaszt a Miroslava Slivková

Opustili nás
71-ročný Benjamin Baráth z Novej Stráže, 85-ročná Julian-

na Lukácsová z Radvane nad Dunajom, 51-ročný Viktor Bodó 
z Komárna, 81-ročná Alžbeta Mäsiarová z Komárna, 65-ročná 
Anna Kisová z Novej Stráže, 85-ročná Irén Németh z Marcelovej, 
67-ročný Josef Beke z Komárna, 50-ročná Mária Balázs z Komárna, 
57-ročný Juraj Príbojský zo Zlatnej na Ostrove, 82-ročný Béla Végh 
z Komárna, 67-ročná Mária Alföldi z Komárna, 76-ročná Margita 
Némethová z Novej Stráže, 84-ročná Magdaléna Haászová z Oko-
ličnej na Ostrove, 69-ročná Matilda Lévaiová z Komárna, 73-ročná 
Kiss Ilona, rod. Zirigh z Komárna, 92-ročný Károly Palotai z Ko-
márna, 55-ročný Július Tóth z Novej Stráže, 52-ročná Dorota Beš-
ková z Komárna, 60-ročný Milan Benčo z Veľkého Harčáša

SPOMIENKA
„To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie. 
V srdciach nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.“

So zármutkom v srdci sme si pripomenuli 
druhé výročie, čo nás navždy opustil manžel, 
otec a dedko

Michal MEDOVARSKÝ.
S láskou a úctou spomínajú manželka s rodinou

SPOMIENKA
„Žiarila z Teba láska a dobrota, 
budeš nám chýbať do konca života. 
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.“

Dňa 21. augusta 2015 sme si pripomenuli 
7. výročie úmrtia našej milovanej dcéry, sestry a matky

Ing. Alexandry Kisvinceovej.
I dnes s veľkou láskou na ňu spomíname. Kto ju poznal, nech 
venuje jej spolu s nami tichú spomienku.

Rodičia, sestra a deti

Komárňanský vodnopólo-
vý klub má viac ako 60-ročnú 
tradíciu. Historicky je štvrtým 
najúspešnejším klubom Slo-
venska za klubmi z Novákov, 
Košíc a Bratislavy, čo je pekný 
úspech.

Od mája tohto roka klub 
pracuje pod novým vedením na 
čele s prezidentom Ondrejom 
Gajdáčom, dlhoročným tréne-
rom reprezentácie Slovenska. 
Od nového súťažného ročníka 
tento klub posilní odborný po-
radca Mihály GERGELY. Počas 
športovej kariéry získal bronz 
na juniorských majstrovstvách 
sveta a bol hráčom maďarských 
klubov Honvéd a Új Pest, ako aj 
francúzskeho Marseille a gréc-
keho Panionisu.

- „Cieľom nového vedenia 
klubu je, aby sme klubové vý-

sledky opäť pozdvihli na takú 
úroveň, aká bola v minulosti. Po-
žiadali ma, aby som prijal funk-
ciu odborného poradcu komár-
ňanského klubu. Túto funkciu 
som prijal, pretože vodné pólo 
je mojou srdcovou záležitosťou. 
Mám aj iné pracovné povinnosti, 
ale od vodného póla sa nechcem 
odtrhnúť. Klubový život potre-
buje nový impulz, nové meto-
dické smery, aby sme sa mohli 
vyrovnať ostatným popredným 
klubom ako sú Nováky, Košice a 
Brastrislava. Radi by sme hrali 
tak úspešne, ako to bolo v minu-
losti a v súťaži skončili v strede 
tabuľky na štvrtom – piatom 
mieste, aby sme neboli ohrození 
vypadnutím z Extraligy a aby 
aj diváci mohli vidieť zápasy na 
veľmi dobrej úrovni. Skúsime ešte 
viac podchytiť mládež a vyvinie-

me veľké úsilie o jej čo najlepšiu 
prípravu.

Historický nalepší výsledok 
evidujeme z čias, keď naši hráči 
prispeli k tretiemu miestu na ju-
niorských majstrovstvách sveta. 
Vtedy vo výbere Slovenska bolo 5 
hráčov z Komárna a plus ešte aj 
tréner. Keď si uvedomujeme, že 
družstvo tvorí 13 hráčov, tak je 
to pomerne vysoké percento. Šty-
ria z nich boli ťahúni družstva, 
ktorí dodnes zostali verní vod-
nému pólu ako tréneri a odborní 
poradcovia. Napríklad môj brat 
István pracuje pri reprezentácii 
Maďarska.

Naším cieľom je, aby sa 
mladým vodné pólo zapáčilo. 
Plávanie a vodné pólo majú 
mimoriadne priaznivé účinky 
na organizmus, čo je všeobecne 
známe. A ešte k tomu sú deti v 
dobrom kolektíve, takže garanto-
vane sa budú dobre cítiť pod ve-
dením odborných trénerov. Tieto 
deti sa potom už určite nestratia. 
Teraz je vhodný čas prihlásiť sa! 
Všetkých zájemcov srdečne priví-
tame, nech je vás čím viac! Veď 
vodné pólo je veľmi zdravý šport. 
Prinávraťme komárňanskému 
vodnému pólu jeho starý lesk.“

gk

Klub vodného póla:
Naším cieľom je, aby sa mladým vodné pólo zapáčilo

Deti, prihláte sa do Klubu vodného póla
tréningy sú v pondelok, stredu a sobotu 

Tréner Pavol Laco (0905 267 145).

Komárňanské vínne korzo 2015

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

Galéria LIMES v bývalom vojenskom kostole
na Ulici františkánov pozýva na výstavu 

Lilla Tóthová - METAMORFÓZY

Staňte sa aj Vy spolutvorcami Komárňanských listov.
Vaše tipy, námety a pripomienky

očakávame na e-mailovej adrese kl@komarno.sk, 
alebo na telefónnom čísle 035 77 13 488


