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Komárno navštícil minis-
ter životného prostredia Peter 
Žiga, aby spoločne s predsta-
viteľmi mesta, primátorom 
László Stubendekom a vicepri-
mátorom Bélom Keszeghom, 
odovzdali obnovené protipo-
vodňové brány. Odovzdávania 
sa zúčastnili aj parlamentní 
poslanci Tibor Bastrnák a Vla-
dimír Matejička, ako aj členo-
via mestského zastupiteľstva.

Otvory v protipovodňovej 
stene, do ktorých sa vkladajú 
špeciálne, zatváracie brány, boli 
obnovené v priebehu tohto roka. 
Minister životného prostredia 
Peter Žiga na slávnostnom odo-
vzdávaní uviedol, že vďaka tejto 
rekonštrukcii získalo Komárno 
väčšiu ochranu voči povodniam. 
Na projekt bolo vynaložených 
565-tisíc eur, väčšinu vykryli 
zdroje Európskej únie. Ak by 

hrozila povodeň, tak novú mo-
bilnú hrádzu je možné postaviť 
v priebehu jediného dňa. 

- „Vďaka úspešnému projek-
tu vieme po Bratislave a Štúrove 
ochrániť pred veľkou vodou aj 
obyvateľov Komárna, aj v prí-
pade, ak by mesto ohrozovala 
ešte väčšia voda, ako pri povodni 
spred dvoch rokov,“ – zdôraznil 
minister Peter Žiga.

Komárno má novú protipovodňovú ochranu 
aj pred veľkou vodou

Regionálna rozvojová agen-
túra Komárno organizovala 
29. októbra 2015 konferenciu 
pod názvom Regionálna za-
mestnanosť. Hlavným cieľom 
konferencie bolo informovať 
starostov okolitých obcí, pod-
nikateľov a všetkých záujem-
cov o možnostiach, ktoré budú 
môcť využívať v nasledujúcom 
programovacom období.

K zníženiu nezamestnanosti 
v našom okrese môžu pomôcť 
sociálne podniky. O takýchto 
podnikoch, o podmienkach za-
loženia a o národnej stratégii za-
mestnanosti informoval vo svo-
jej prednáške Branislav Ondruš, 

štátny tajomník Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR. Zdôraznil význam part-
nerstva, keďže iba samosprávy 
a podnikatelia spolu dokážu 
znížiť vysokú mieru nezamest-
nanosti v regióne. 

Michal Polák, poradca mi-
nistra financií SR, vo svojej 
prednáške priblížil sociálnu eko-
nomiku. Edita Bartová z Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny v 
Komárne informovala o situácii 
na trhu práce v okrese a o služ-
bách zamestnanosti v praxi. 
Ema Vasiová, riaditeľka Odboru 
regionálneho rozvoja a územnej 
spolupráce Ministerstva do-

pravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, predstavila aspekty 
regionálneho rozvoja v Sloven-
skej republike.

V ďalších zaujímavých 
prednáškach si mali účastníci 
možnosť vypočuť informácie 
o regionálnom akčnom plá-
ne zamestnanosti, o programe 
cezhraničnej spolupráce Slo-
venskej  republiky a Maďarska 
v programovacom období 2014–
2020, o sociálnych aspektoch vo 
verejnom obstarávaní, o situácii 
na trhu práce v Nitrianskom 
kraji ako aj  zároveň o význame 
regionálnych jedinečností v roz-
voji hospodárstva.

V tomto roku sa opäť, 
koncom novembra, uskutoční 
Ondrejský jarmok. Všetky pre-
dajné miesta sú už obsadené, 
nebudú chýbať ani predajcovia 
rôznych dobrôt či možnosti na 
zábavu. Podujatie, ktoré každo-
ročne priláka tisícky návštevní-
kov, sa organizátori snažia čo 
najviac spríjemniť. 

Ondrejský jarmok v tomto 
roku začína v piatok 20. novem-
bra, návštevníci si ho budú môcť 
vychutnať celý víkend, až do ne-
dele. Podujatie, ktoré v uplynu-
lých rokoch dostávalo októbrový 
termín, sa opäť bude konať, pod-
ľa tradícií, koncom novembra.

„V predchádzajúcich rokoch 
termín Ondrejského jarmoku 
organizátori prispôsobovali ter-
mínom predvolebných kampaní, 
tentoraz sme sa opätovne chceli 
priblížiť ku dňu Ondreja. Vzhľa-
dom na to, že pri organizácii 
jarmoku je potrebné zladiť jeho 
termín s podobnými podujatiami 
v širšom regióne, i s programom 
väčšiny predajcov, tak tohoročný 
jarmok sa bude konať od 20. do 

22. novembra,“ – uviedol primá-
tor Komárna László Stubendek. 

Tradičné podujatie očakáva 
návštevníkov s medzinárodnou 
ponukou, keďže okrem domá-
cich vystavia tovar aj predajcovia 
z Čiech, Maďarska, Poľska a Ru-
munska.

„Vďaka tomu, že sme začali 
s organizáciou včas, aj predaj-
covia sa vedeli lepšie prispôsobiť 
termínu na konci novembra. 
Návštevníci si budú môcť vyberať 
z ponuky viac ako 140 predaj-
cov a 70 remeselníkov, na mieste 
budú prevádzkovať aj približne 
15 stánkov s občerstvením. Tak 
ako po minulé roky, atrakcie budú 
na dvoch miestach, kde si rodiny 
s deťmi užijú tradičnú jarmočnú 
zábavu,“ – dodal primátor. Ne-
bude chýbať ani súťaž v príprave 
klobások, družstvá sa ešte vždy 
majú možnosť prihlásiť na mera-
nie kulinárskych síl. 

Pri tohoročných prípravách 
Ondrejského jarmoku sa osobi-
tý dôraz kládol na zvýšenie jeho 
organizovanosti. „Udialo sa nové 
prerozdelenie predajných stánkov, 

aby aj samotní predajcovia mali 
jasno vo všetkých pravidlách. Dô-
raz sme kládli aj na vytvorenie 
parkovacích možností, ako aj na 
pohodlný prístup na miesto dia-
nia. Pribudli nové možnosti par-
kovania, keďže v priebehu roka 
bolo pri hradnom múre vyčistené 
väčšie priestranstvo. Vznikli tak 
ďalšie miesta na parkovanie,“ – 
uviedol viceprimátor Béla Ke- 
szegh. Reagujúc na predchádza-
júce upozornenia, v tomto roku 
bude umiestnených viac mobil-
ných toaliet. Ako viceprimátor 
Béla Keszegh ďalej poznamenal: 
„Jarmok je dôležitým bodom 
programu jesennej ponuky mes-
ta, keďže je symbolom tradícií či 
predstavenia miestnych produk-
tov. Avšak súčasne je pre mesto aj 
značným zdrojom príjmu, vďaka 
čomu bude možné Komárno opäť 
skrášľovať.“ 

Podrobnejšie informácie 
v súvislosti s Ondrejským jarmo-
kom získate na webovej stránke 
mesta, v rámci tematickej strán-
ky s názvom  www.komarno.sk/
jarmok.

Na Ondrejskom jarmoku predajcovia z piatich krajín

Rokovali o znížení nezamestnanosti v regióne

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne a Literárny klub šáLKKA
pozývajú na stretnutie

s Antonom HRUBOŇOM a Katarínou RISTVEYOVOU, rodáčkou z Komárna
autormi dvojjazyčnej publikácie 

Prinavrátené Komárno – o vývoji nášho mesta v rokoch 1938 – 1945
Stretnutie sa uskutoční v piatok 13. novembra od 16. hodiny v budove knižnice na 

Palatínovej ulici 8 v Komárne (vedľa kostola sv. Ondreja).

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Štátny archív v Nitre pobočka Komárno, 

pozývajú na Deň otvorených dverí
v sobotu 14. novembra od 9. do 17. hodiny

v budove pobočky archívu na Hradnej ulici 2 (vedľa MsKS).
l prehliadka budovy archívu (bádateľňa, knižnica, depoty)
l stála expozícia „Privilégiá mesta Komárno“
l tematické výstavy „Historické podoby erbu mesta Komárno“
  „Expozícia dokumentov – zemetrasenie v Komárne 1763“
  „Čas lieči, ale jazvy zostávajú“ o 2. svetovej vojne
l ukážka originálov historických dokumentov
l poradenstvo – prístup k archívnym dokumentom, sprába registratúry, pátranie po predkoch, - 
poradenstvo pre amatérskych genealógov a heraldikov.

Odborný výklad bude zabezpečený každú celú hodinu.
Kontakt: 035/790 39 30 (34), archív.nr.pkn@minv.sk.

Mestské kultúrne stredisko v Komárne Vás pozýva na

Jesenné sentencie s folklórom 
RODINA SPIEVA A TANCUJE

13. novembra 2015 o 18.00 h. do Mestského kultúrneho strediska. 
Program je venovaný dlhoročnému choreografovi a vedúcemu folklórnych súborov 

DUNAJ, DUNAJÍČEK a MAMIČKY OD DUNAJA 
Ľudovítovi Gallovichovi, pri príležitosti jeho životného jubilea.

Účinkujú: Folklórny súbor Dunaj,Folklórny súbor Dunajíček 
 Ženský folklórny súbor Mamičky od Dunaja, Folklórny súbor Marcelka, ako hosť

Vstupné 2,- €, Predpredaj vstupeniek:Mestské kultúrne stredisko, Hradná 1 Komárno 
Tel.: 035/7713550, 0905892579
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Oslavy 70. výročia znovuotvorenia
Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne

9. novembra
9.00-11.00 - MATBOJ – matematická súťaž 

Gymnázium Ľ.J.Šuleka
10. novembra

8.00–13.00 – Medzinárodný turnaj gymnazistiek vo volejbale  
Športová hala

11. novembra
17.00 - Slávnostná akadémia 

MsKS Komárno
12. novembra 

8.00–13.00 - Memoriál E.Šeba 
medzinárodný turnaj stredoškolákov v basketbale 

Športová hala
9.00 - Študentská diskotéka

13. novembra
10.00 - Slávnostná imatrikulácia študentov 1.ročníka a prímy 

Dom Matice slovenskej

Chceli by ste pracovať v banke, poisťovni alebo v administratí-
ve, ale nemáte potrebné vzdelanie alebo prax? 

Skústo to CEZ nás. Bezplatný projekt:

„Staň sa osobným bankárom.“
Životopisy posielajte: janitsova@finanzpartner.sk 

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom,
že sa uskutoční 

jesenné čistenie mesta
Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontajne-
rov, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestranstvách a v 
blízkosti záhradkárskych osád. Čistenie mesta sa uskutoční

od 6. do 9. novembra
Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž - záhradky, Pavel, Čer-
hát, Vadaš  Nová Osada, Harčáš, Šištag, Teheľňa, Ižianska cesta, 
Mŕtve rameno, Bašta IV.V.VI., Bratislavská cesta - záhradky, 
Selyeho ulica- záhradky, Orechový rad - záhradky, záhradky za 
Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov.
Odpad je možné uložiť aj v zberovom dvore na Harčášskej ces-
te, počas pracovných dní okrem pondelka 10.00-18.00, v sobo-
tu 8.00-12.00.

Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných 
kontajnerov je zakázané!

Kontakty: MsÚ Komárno, Ing. Sólymos, tel. 035/2851 362, 
Clean City, s.r.o., p. Potáchová, tel. 035/771 30 91.

Mesto Komárno je veľmi 
bohaté na kultúrne dedičstvo, 
v ktorom významné miesto 
zaujímajú objekty národných 
kultúrnych pamiatok, najmä 
v historickom jadre - mestskej 
pamiatkovej zóne a samozrej-
me je to rozsiahla národná kul-
túrna pamiatka Pevnostný sys-
tém Komárna, ktorý je známy 
nielen u nás, ale aj vo svete.

Údržba a obnova tých-
to skvostov v majetku mesta 
si vyžaduje nemalé finančné 
prostriedky, na ktoré sa ťažko 
hľadajú peniaze v mestskom 

rozpočte. Mestský úrad aj z 
tohto dôvodu využíva možnos-
ti ponúkané rôznymi grantmi 
a dotáciami EU, resp. zo štátne-
ho rozpočtu. Aj tento rok sme sa 
so štyrmi projektmi uchádzali o 
finančnú podporu Ministerstva 
kultúry SR z programu „Ob-
novme si svoj dom“. Žiaľ, jediný 
projekt charakteru pamiatkovej 
obnovy, ktorým bola „Oprava 

fasády Župného domu v Ko-
márne - I. etapa", kde sme žia-
dali dotáciu 61 750 eur, bol ne-
úspešný. Tri projekty boli však 
úspešné a získali sme na rok 
2015 dotáciu v celkovej výške 22 
000 eur nasledovne:

1. Projekt - „Architektonic-
ko-historický výskum Zichyho 
paláca v Komárne" 5 000 eur

2. Projekt - „Architekto-
nicko-historický výskum Váž-
skej línie Pevnostného systému 
v Komárne" 9 000 eur

3. Projekt - „Projektová do-
kumentácia etapovitej obnovy 
fasády Starej pevnosti v Komár-
ne" 8 000 eur

Uvedené podporené projek-
ty majú charakter dokumentácie, 
či už výskumnej alebo projekto-
vej. Sú dôležitým prostriedkom 
pre obnovu pamiatok, bez kto-
rých by nebolo možné realizo-
vať rekonštrukciu. Na všetkých 

troch projektoch sa už pracuje a 
budú dokončené do konca roka 
2015. Tieto dokumenty budú 
dôležitým podkladom pre ďalšie 
kroky mesta v záujme zachova-
nia, obnovy a prezentácie našej 
kultúrnej minulosti.

Mgr. Ľudovít Gráfel
odborný referent 

pre pamiatky
Mestský úrad v Komárne

Tlačová správa k projektom podporených Ministerstvom kultúry SR z programu „Obnovme si svoj dom“ pre rok 2015

Ministerstvom kultúry finančne podporilo tri projekty v Komárne

Žiaci zo ZŠ na Rozmaríno-
vej ulici sa každoročne zapája-
jú do dejepisných súťaží, pri-
čom nezriedka sa prebojúvajú 
až na celoslovenské kolá.

Vzťah k histórii sa však bu-
duje aj prostredníctvom spo-
znávania regionálnych dejín, 
preto Rozmarínčatá nezaváhali 
a prijali výzvu Regionálneho 
osvetového strediska v Ko-
márne, Podunajského múzea 
a Štátneho archívu zmerať si sily 
s ostatnými základnými a stred-
nými školami v oblasti znalosti 
dejín vlastného mesta.

Samotnej súťaži predchá-
dzalo odborné sympózium s ná-
zvom „Čas lieči, ale jazvy ostá-
vajú“, kde v centre pozornosti 
boli dejiny Komárna v rokoch 2. 
svetovej vojny. Nové informácie 
získané na tomto sympóziu spo-

lu so všeobecnými poznatkami 
o 2. svetovej vojne tvorili základ 
otázok súťažného kvízu, ktorý sa 
uskutočnil v priestoroch Štátne-
ho archívu v Komárne. Súťažiaci 
z Rozmarínky opäť dokázali, že 
história ich baví, a vybojovali si 
krásne 2. miesto. Pochvala patrí 
všetkým členom družstva – Ma-
túšovi Béberovi, Matúšovi Bo-
lemantovi a Pavlovi Náhlikovi. 
Odmenou im bola nielen hod-
notná knižná publikácia, ale aj 
prehliadka priestorov archívu či 
pohľad na najvzácnejšie histo-
rické dokumenty Komárna. 

Veríme, že záujem o históriu 
týmto žiakom vydrží aj v budúc-
nosti a vybojujú pre školu ešte 
ďalšie popredné umiestnenia aj 
v iných dejepisných súťažiach.

Mgr. Monika Melečkyová
ZŠ na Rozmarínovej ulici

História nás baví

Ste držiteľom preukazu 
ťažko zdravotne postihnuté-
ho, alebo ním je vaše dieťa, váš 
rodinný príbuzný, známy? Po-
trebovali by ste sebe alebo pre 
neho zaobstarať byt a z banko-
vých úverov vám to nevychá-
dza? Môžete využiť možnosť 
štátnej pomoci.

Štát poskytuje štátne soci-
álne podpory pre znevýhodne-
ných občanov na kúpu bytu do 
vlastníctva.

Osoba s preukazom ZŤP 
môže požiadať o štátnu pomoc 
vo výške celkovej obstarávacej 
ceny bytu. Na celú cenu bytu sa 
poskytne podpora s fixným úro-
kom 1%, čiže občan zaplatí sko-
ro len tú čiastku, čo si požičal. 
Túto podporu je možné splácať 

až 40 rokov. Napríklad pri cene 
bytu 15 000 eur občan spláca 
48,00 eur mesačne 30 rokov ale-
bo 38,00 eur mesačne 40 rokov. 
V prípade starších občanov sa 
dá splácať kratšie. Napríklad, 
keď žiada o podporu občan, 
ktorý bude mať 60 rokov, spláca 
poskytnutú podporu 5 rokov. 

Štát garantuje, že výška 
splátky je fixná, nemenná.

Žiadať môže sám držiteľ 
preukazu ZŤP alebo člen do-
mácnosti , ktorý s ním žije, bez 
ohľadu na to, či sú v príbuzen-
skom pomere.

Informácie o tejto štátnej 
podpore poskytne Mestský 
úrad, referát Štátneho fondu 
rozvoja bývania, Ing.Dana Sza-
bóová, tel.035/2851 373.

Štátna podpora na kúpu bytu 
pre držiteľov preukazu ZŤP

Počas rekonštrukcie kasá-
renskej budovy pevnosti robot-
níci našli muníciu. Nachádzala 
sa na streche rotundy viac ako 
200-ročnej kasárenskej budo-
vy, v ktorej okrem iných vojsk 
20 rokov sídlila aj Sovietska 
armáda.

Priestor v blízkosti objek-
tu uzavrela polícia a na miesto 
dorazil pyrotechnik z Nitry. Ten 
zakrátko zo zamurovanej časti 
povaly vyniesol protitankovú 
mínu, vzor 57, ktorá kedysi slú-

žila na ničenie tankov a obrne-
nej techniky. Mína bola ostrá, 
obsahovala trhavinu, chýbal 
k nej roznecovač. Napriek tomu 
mohlo pri neodbornom zaob-
chádzaní dôjsť k výbuchu. 

Pyrotechnik mínu odvie-
zol na zneškodnenie. Realizá-
tor stavby opätovne upozornil 
robotníkov, aby sa nedotýkali 
podozrivých predmetov, ktoré 
objavia pri práci, a takýto nález 
ihneď hlásili.

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
pozýva na besedu s čitateľmi

vo štvrtok 12. novembra od 16. hodiny
v budove knižnice na Eötvösovej ulici 35

v hudobnom oddelení na I. Poschodí..
Hostia: novinári z časopisu ZEM&VEK

Tibor Eliot Rostas, šéfredaktor
a Marián Benka.

www.zemavek.sk

Robotníkov vystrašila mína

Zosúladenie pomoci bezdomovcom
Pod gesciou primátora mes-

ta Lászlóa Stubendeka a vicepri-
mátora Imre Knirsa sa v budove 
mestskej radnice zišli odborní-
ci zo strany mestského úradu, 
občianskych a náboženských 
organizácií a podnikateľských 
subjektov pomáhajúcich ľuďom 
v ťažkej situácii, aby zosúladili 
svoje aktivity na poli pomoci 
bezdomovcom a na pomoc od-
kázaným ľuďom počas zimy, aby 

sa odkázaní dostali k teplému 
jedlu, oblečeniu a k vhodnému 
nocľahu na prežitie aj najchlad-
nejších nocí zimného obdobia.

O podrobnostiach týchto 
aktivít vás budeme informovať 
v nasledujúcom vydaní Komár-
ňanských listov. Rovnako nás 
bude zaujímať, ako sa občania 
nášho mesta môžu zapojiť a 
takto pomôcť ľuďom vo svojom 
okolí, ktorí sú na to odkázaní.



Výhodná reklama 
v Komárňanských listoch 

a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát 

ju uverejníme alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

Drobná inzercia
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Novorodenci
Ema Mikašová z Dvorov nad Žitavou, Samuel Števlík z Hurba-

nova, David Horecký z Komárna, Krištóf Homola z Komárna, Laura 
Udvardiová z Bátorových Kosíh, Lucas Lubušký z Nových Zámkov, 
Rómea Lakatos z Komárna, Zsolt Kucsora zo Sokoliec, Lea Vadker-
tiová z Komárna, Emma Kardhordó z Hurbanova, Darya Mirabel-
la Šimončič zo Zemianskej Olče, Kevin Aurélio Csicsó z Modrán, 
Barbara Lakatos z Komárna, Hana Sántová z Búču, Zselyke Bogács 
z Marcelovej, Dorina Zoé Erdeiová z Dediny Mládeže, Ervin Barta-
los z Kolárova, Viktória Sedničková z Kamenného Mosta, Dominik 
Ecety z Dediny Mládeže, Nela Bandová z Duloviec, Sandra Bučová 
z Komárna, Timotej a Martin Szabó z Duloviec, Max Marej z Hur-
banova, Tobias Fay Cajiga z Komárna, Ádám Horváth z Komárna, 
Olívia Petrincová z Komárna, Zora Chradoňová z Hurbanova, Lea 
Svanczová z Komárna, Juhnny Czirok z Nesvád, Dorina Fabianová 
z Čalovca

Sľúbili si vernosť
Štefan Mórocz a Ľubomíra Paráková, Zoltán Janík a Olesia Bo-

bita, Philip Michael Ballough a Tímea Buzásová, Jozef Szente a Má-
ria Geletová, Ladislav Broczky a Brigita Rečková, Ján Frankovský 
a Melinda Némethová, Milan Polák a Eva Rigóová, Oliver Szűcs a 
Alena Jozefiová

Opustili nás
73-ročný Vasiľ Dudič z Komárna, 61-ročný Štefan Bacigál z 

Hurbanova, 86-ročná Elena Stará z Komárna, 57-ročná Gizella 
Palasová z Komárna, 71-ročná Mgr. Alžbeta Vargová z Komárna, 
75-ročný Gejza Sárkány z Novej Stráže, 66-ročná Eva Kučerová z 
Komárna, 76-ročný Štefan Labuda z Komárna, 53-ročný Jozef Pálfy 
zo Zlatnej na Ostrove, 83-ročná Zsuzsanna Rákóczi z Brestovca, 
87-ročná Ilona Takács z Novej Stráže, 69-ročná Mgr. Marieta Ma-
jerová z Komárna, 87-ročná Mária Simighová z Kolárova, 61-ročný 
Gabriel Forró z Novej Stráže, 63-ročný Juraj Puškár z Komárna, 
94-ročná Mária Farkasová z Marcelovej, 80-ročná Alžbeta Vargová 
z Kavy, 24-ročný František Csillag z Komárna

SPOMIENKA
„Bolesťou unavená tíško si zaspala, 
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mala rada. 
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, 
pri plameni sviečok na Teba myslíme. 
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“

Dňa 8. novembra 2015 uplynú štyri roky, keď nás navždy 
opustila naša milovaná mamička

Anna Habarová
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej, prosím, tichú 

spomienku.
S láskou a s bolesťou v srdci spomínajú jej najbližší

POĎAKOVANIE
Touto cestou vyslovujeme poďakovanie 

príbuzným, priateľom, susedom a všetkým 
tým, ktorí sa zúčastnili na poslednej rozlúč-
ke s našou milovanou dcérou, sestrou, tetou 
a švagrinou 

Mgr. Alžbetou VARGOVOU
rod. Eliášovou,

ktorá nás opustila vo veku 71 rokov.
Ďakujeme za kvety a prejavy sústrasti, ktorými ste sa sna-

žili zmierniť náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina

l Elektrikár. Tel.: 0908/415 
657.
l Vŕtanie studní.  Tel.: 
0908/179 712.
l Maľovanie, stierkovanie a 
tapetovanie. Kvalita za výhod-
nú cenu. Tel.: 0904/546 397.
l European Language School 
– anglický, nemecký, španielsky 
jazykový kurz pre začiatočníkov 
a pre pokročilých, www.elsja-
zyk.sk; info@elsjazyk.sk 
l Predám 2-izbový byt v pô-
vodnom stave za Sociálnou 
poisťovňou v Komárne. Orien-
tačná cena: 16 990 eur (v hoto-
vosti), prípadne čiastočne aj na 

splátky. Tel.: 0908/729 612. 
l Predám garáž na Lúčovej 
ulici 1101. Tel.: 7725 493.
l Predám prerobený 3-izbový 
byt na sídlisku Bašty za 27 000 
Eur. Tel.: 0905/315 092.
l Prijímame obchodných 
zástupcov. Očakávania: dobré 
komunikačné schopnosti, mo-
tivujú vás financie a kariéra. 
Ponúkame: garantovane nad-
štandardné ohodnotenie a min. 
5-ročnú zmluvu. Životopisy po-
sielajte: office@vezgroup.sk 
l Chcete sa dať ostrihať a 
upraviť vlasy pohodlne? Prídem 
k Vám domov. 0907/271 670. 

SPOMIENKA
„Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.“

Dňa 17. novembra si pripomenieme 
smutné 8. výročie úmrtia našej drahej 
mamičky a babiny

Vierky RUMANOVEJ, 
rodenej Poštovej z Komárna.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a bolesťou v srdci spomínajú jej najbližší

Spomienka
Dňa 9. novembra 2015 uplynie rok, čo nás 

opustil manžel, otec a dedo
Ing. Karol CZÖLDER

Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku.

Manželka, syn a dcéra s rodinami

Spomíname
„Odišla si preč, nás to teraz bolí,
opustila si tento svet aj proti svojej vôli.
Neúplná cesta, prerušená púť,
bola si tu veľmi krátko, by Ťa stihla smrť...“
Dňa 5. novembra 2015 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opus-
tila mamička, babka, svokra

Štefánia KUČEROVÁ
Venujte jej, prosím, tichú spomienku.

Dcéra a synovia s rodnami

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Strednej odbornej školy obchodu a služieb – Kereskedelmi és 
Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, Komárno

Srdečne pozývame všetkých žiakov 9. ročníkov ZŠ, 
ich rodičov, učiteľov a výchovných poradcov na 

Deň otvorených dverí, 
ktorý sa uskutoční dňa 6. novembra 2015.

Prehliadka školy sa uskutoční po skupinách v čase od 8.30 do 
14. hodiny v sprievode pedagógov našej školy.

Informácie na tel.č.: 035/7740 054, 055, e-mail: zssoskn@
centrum.sk, webová stránka: www.zssoskn.edu.sk

POĎTE HRAŤ 
VODNÉ PÓLO!

KVP Komárno sr-
dečne pozýva do svo-
jich radov chlapcov, 
ktorí sa narodili v roku 
2005 a mladších (uvíta-
me aj staršie deti), ktorí 
vedia plávať. Prihlásiť 
sa môžeš u  trénera 
Pavla Laczóa na tele-
fónnom čísle 0905 267 
145, alebo e-mailom na 
adrese komarnokvp@
gmail.com.

POĎAKOVANIE
Vo veku 76 rokov nás 25. októbra 2015 navždy opustil náš 

milovaný manžel, otec a dedko

Štefan LABUDA.
Ďakujeme za slová útechy všetkým príbuzným, priateľom 

a známym za ich účasť na poslednej rozlúčke a za kvetinové 
dary, ktorými sa nám snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

Smútiaca rodina


