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Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 9. apríla 2016.

Uzávierka 4. apríla

Vo štvrtok 17. marca sa 
uskutočnilo 17. zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. Po-
slanci na úvod rokovali o pro-
teste prokuratúry v súvislosti 
s predajom nehnuteľnosti na 
Harčáši. Zastupiteľstvo nepod-
porilo návrh prokuratúry a ná-
vrh zostal nepozmenený.

V rámci interpelácií posla-
nec Tamás Varga uviedol, že 
sa rozhodol vystúpiť zo strany 
Most – Híd, ako aj z jeho klubu 
mestských poslancov. Odchod 
z klubu Most – Híd oznámil aj 
poslanec Szilárd Ipóth, ktorý 
v ňom bol ako nezávislý posla-
nec.

Poslanec Dávid Kovács sa 
zaujímal o kontrolu dodržiava-
nia dlhodobých zmlúv a hovo-
ril aj o problémoch v súvislosti 
s bezdomovcami, ktorí obývajú 
priestory Bašty II. Viceprimátor 
Béla Keszeg vo svojej odpovedi 
uviedol, že sa už pracuje na vy-
sťahovaní týchto bezdomovcov, 
ako aj na uprataní priestorov. 
Okrem toho situácii môže po-
môcť aj následné vydanie týchto 
priestorov do prenájmu – v sú-
vislosti s tým sa už prihlásil prvý 
záujemca. 

Imre Andruskó namietal, že 
na webovej stránke mesta figu-
ruje verejný oznam, ktorým sa 
majú občania vyjadriť k LNG 
terminálu, ktorý už zastupiteľ-
stvo v minulosti odmietlo. Pod-
ľa jeho názoru, takáto stanica 
by znamenala nebezpečenstvo 
pre mesto, lebo okrem hrozby 
výbuchu by to malo zlý vplyv aj 
na životné prostredie. Poslanec 
Anton Marek rovnako sformu-
loval svoje obavy, odvolávajúc 
sa na bezpečnosť.

Poslanec Imre Andruskó 
namietal aj v súvislosti s príliš 
krátkou lehotou pri vypísaní 
súťaže na miesto riaditeľa spo-

ločnosti KOMVak. Tejto otáz-
ke sa venoval aj poslanec Péter 
Korpás, ktorý okrem predĺženia 
lehoty navrhol aj jej inzerovanie 
v celoštátnych médiách.

Poslanec Attila Horváth tl-
močil dve žiadosti obyvateľov 
v súvislosti s parkovaním: na 
Eötvösovej ulici, v časti, kde 
je jednosmerka, ako aj na Me-
derčskej ulici, kde občania vedia 
parkovať len s ťažkosťami, pre-
tože parkoviská sú plné, a to aj 
z dôvodu nevhodného umiest-
nenia kontajnerov.

Ďalšou témou bola bezpeč-
nosť na I. a II. sídlisku a situácia, 
ktorá sa tam vytvorila. Viacerí 
poslanci žiadali o ráznejšie ná-
vrhy a riešenie tejto situácie.

Poslanec Károly Less sa zau-
jímal o budúcnosť umiestnenia 
centra voľného času a špeciálnej 
školy. Viceprimátor Béla Kes-
zegh uviedol, že po predchádza-
júcich rokovaniach sa už črtá 
riešenie pre obe inštitúcie, čo 
sa podľa predbežných odhadov 
dostane na májové rokovanie 
zastupiteľstva.

Poslanec Anton Marek sa 
zaujímal o to, kedy sa začne s 
výstavbou nového dunajského 
mosta. Zo strany mesta infor-
movali, že by sa základný kameň 
mal položiť už v tomto roku na 
jeseň. Anton Marek sa okrem 
toho informoval aj o využití 
pozemkov vo vlastníctve samo-
správy, a spýtal sa, koľko platí 
mesto v súčastnosti za právnic-
ké poradenstvo.

Poslanec Ondrej Gajdáč pát-
ral po koncepcii rozvoja mesta, 
ktoré malo podľa dohôd stano-
viť priority. Spýtal sa, či mesto 
plánuje využiť financie z Únie, 
alebo iné finančné podpory, 
respektíve vlastné prostriedky 
na obnovu verejného osvetlenia, 
keďže to by znamenalo ročne 

úsporu aj 100 tisíc eur. Pred-
nosta Mestského úradu Tamás 
Fekete uviedol, že mesto už má 
k dispozícii 5 ponúk na rekon-
štrukciu verejného osvetlenia. V 
prípade, ak sa v súvislosti s tým-
to objaví akákoľvek možnosť 
získania dotácií, mesto sa určite 
pokúsi získať ich. V opačnom 
prípade by sa rekonštrukcia 
mohla financovať z úveru.

Po interpeláciách na ná-
vrh poslanca Pétera Korpása 
poslanci prerokovali návrh na 
vypovedanie zmluvy so spoloč-
nosťou MAXNETWORK, ktorá 
bola ratifikovaná v októbri 2014. 
Poslanci schválili návrh Pétera 
Korpása a nariadili hlavnému 
kontrolórovi preskúmanie pod-
mienok tejto zmluvy a jej na-
plnenie a prípadné vyvodenie 
osobnej zodpovednosti.

Po dlhej diskusii poslanci 
odmietli návrh poslanca Zsolta 
Fesztyho, aby boli na budovy v 
správe mesta v rámci dvojitého 
výročia, vyvesené maďarské his-
torické zástavy.

Zastupiteľstvo prispelo k 
tomu, aby spoločnosť KOMVak 
získala bankový úver vo výške 
2,1 milióna eur, prostredníc-
tvom ktorého bude môcť vyrov-
nať notárskou zápisnicou uzna-
nú podlžnosť z januára 2015 
voči spoločnosti Haas.

Poslanci rozhodli aj o tom, 
že od novembra od spoločnosti 
City Parking prevezme a bude 
spravovať parkovacie automaty 
mestská spoločnosť Comorra 
Service. Takto by podľa návrhu 
tejto mestskej spoločnosti malo 
z príjmov z parkovania zostať v 
mestskej kase omnoho viac pe-
ňazí a podľa poslancov by to na-
vyše rozšírilo priestor na rozvoj 
v tejto oblasti. 

Z dôvodu pribúdajúcich bo-
dov programu sa ten rozšíril na 
24 bodov. Vo štvrtok 17. marca 
poslanci do 19.30 stihli preroko-
vať polovicu bodov programu, a 
tak sa opäť stretnú na rokovaní v 
stredu 23. marca od 14. hodiny.

Tohtoročná Valentínska 
kvapka krvi vo Všeobecnej 
nemocnici Komárno, ktorá 
je prevádzkovaná nezisko-
vou organizáciou FORLIFE 
a manažérsky riadená skupi-
nou AGEL, bola ukončená. 
Na oddelenie hematológie a 
transfuziológie komárňanskej 
nemocnice prišlo tento rok len 
v rámci tejto nezištnej akcie 
darovať najcennejšiu tekutinu 
45 žiakov, 169 viacnásobných 
darcov, 48 prvodarcov a 4 
páry.

Sarovanie krvi je prejavom 
zodpovednosti, úcty a lásky. 
Krv je nenahraditeľná a zároveň 
najvzácnejšia tekutina, ktorá 
v mnohých prípadoch zachra-
ňuje život.

„Teší nás, že pravidelne cho-
dia už stáli darcovia krvi, medzi 
ktorými sú aj študenti stredných 
odborných škôl a gymnázií, pri-
čom pribúda aj mnoho novo-
darcov. Rada by som sa všetkým 
darcom veľmi pekne poďakovala 
za ich tohtoročnú podporu,“ - 
uviedla primárka oddelenia 
hematológie a transfuziológie 
MUDr. Enikő Radi.

Komárňanské oddelenie he-
matológie a transfuziológie sa 
zúčastňuje Valentínskej kvapky 
krvi už tradične.

„Sme vďační všetkým dar-
com, ktorí majú lásku v srdci, 
úctu k životu a takýmto spôso-
bom nám pomáhajú zachraňo-
vať životy. Veď život je nevyspy-
tateľný a človek nikdy nevie, kedy 

bude potrebovať krv alebo krvnú 
plazmu on sám alebo jeho blíz-
ky,“ - dodal riaditeľ nemocnice 
Mgr. Viktor Dudáš.

Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa AGEL SK, 

a.s.

Podmienky výberového konania
na funkciu riaditeľa KOMVaK, a.s.,

uverejňujeme na 5. strane.

Zápis prvákov do 1. ročníka základnej školy
bude 7. a 8. apríla 2016

Základná umelecká škola Komárno Vás srdečne pozýva na

Koncert pedagógov,
ktorý sa uskutoční 31. marca 2016 (vo štvrtok) o 17,00 hod. 

vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu. Vstup voľný.

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 28. marca 2016 do 1. apríla 2016
od 25. apríla 2016 do 29. apríla 2016
od 23. mája 2016 do 27. mája 2016

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 závis-
losti 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).

Krv darovalo 270 darcov

Rokovalo zastupiteľstvo

Žiaci a pedagógovia Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Budovateľskej ulici pripravili toto sviatočné veľkonočné 
stolovanie a rôzne pochúťky.

Vážení čitatelia!
Prajeme vám pokojné prežitie 

veľkonočných sviatkov 
v kruhu vašich najbližších.

Redakcia
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PRE PIATAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Vážení rodičia, milí žiaci!

Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne otvára aj v školskom 
roku 2016 - 2017 triedu 1. ročníka 8-ročného štúdia. Prihlásiť 
sa môžu žiaci 5. ročníka ZŠ. Termín podania prihlášky je do 
8. apríla 2016. Ďalšie informácie vám poskytneme na tel.č. 
035/7731 316, 0905 583777, slovgym@gljs.sk a www.gljs.sk.

Vážení priaznivci 
Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne!

Rodičovské združenie pri Gymnáziu Ľ. J. Šuleka oznamu-
je verejnosti, že aj tento rok je registrované v Notárskom cen-
trálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu 
školy a je poberateľom 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických 
a právnických osôb. Budeme radi, ak takýmto spôsobom pomô-
žete našej škole. Takto získané finančné prostriedky budú pou-
žité účelne, čo sa každoročne prejavuje v zlepšení podmienok 
výchovy a vzdelávania.

Údaje o prijímateľovi: IČO: 37862219. Právna forma: Ob-
čianske združenie. Obchodné meno: Rodičovské združenie 
pri Gymnáziu Ľ.J. Šuleka. Sídlo: Ulica: Pohraničná. Číslo: 10. 
PSČ: 945 01. Obec: Komárno.

Ďalšie informácie a tlačivá na: www.gljs.sk. Za Vaše kladné 
rozhodnutie a ochotu pomôcť Vám v mene všetkých študentov 
školy ďakujem.

Mgr. Ondrej Gajdáč, riaditeľ

Vážení priaznivci Kajak & kanoe klubu  Komárno!
Oznamujeme vám, že Kajak &kanoe klub Komárno je aj v tomto 
roku zaregistrovaný ako prijímateľ 2% z daní. Náš klub má bo-
hatú históriu s množstvom úspechov a vynikajúcich osobnos-
tí. Našou snahou je pokračovať a napredovať v tejto ceste. Už 
niekoľko rokov je to aj vďaka ľuďom, ktorí  už venovali 2% zo 
svojich daní pre náš klub. Aj ich prispením sa nám v roku 2015 
podarilo:
- v hodnotení Slovenského pohára obsadiť 2. miesto,
- v mládežníckych kategóriách na Majstrovstvách Slovenska 
získať 37 titulov majstrov Slovenska, obsadiť 31 druhých a 18 
tretích miest,
- zabezpečiť úspešnú reprezentáciu našich kadetov a juniorov 
na významých medzinárodných  podujatiach- majstrovstvách 
sveta a majstrovstvách Európy juniorov, na Súťaži olympij-
ských nádejí a Medzinárodnej regaty v Piešťanoch a tešiť sa 
z ich víťazstiev a výborných finálových umiestnení,
- vytvárať vhodné podmienky na športovú činnosť chlapcov 
a dievčat.
Ak sa rozhodnete dve percentá z vašich daní venovať nášmu 
klubu, vami poskytnuté prostriedky využijeme na výchovu a 
skvalitňovanie podmienok športovej prípravy mladých kano-
istických nádejí.

Ďakujeme za vašu priazeň a podporu.

Základné údaje registrácie nášho klubu:
Názov: Kajak & kanoe klub Komárno.
Forma: Občianske združenie. IČO: 00609153.
Ulica: Župná ul.18. Mesto: Komárno. PSČ: 945 01

Bližšie informácie o činnosti klubu sú uverejnené 
na internetovej stránke www.kajakkomarno.sk.

Podporte nás 2% z daní
Potrebné údaje:
Deti-domov-rodina občianske združenie na podporu detí 
v Detskom domove Komárno
Ulica mieru č.3, 945 01 Komárno
Právne forma: občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42047714
Číslo účtu/IBAN: SK98 0200 0000 0023 8576 2653
Banka: VÚB Komárno
Cieľom združenia je humanizácia detského domova, skvalitne-
nie a spríjemnenie pobytu detí umiestnených v Detskom domo-
ve Komárno a finančná podpora detí žijúcich v profesionálnych 
rodinách.

Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme!

V Prešove sa uskutočnil 
32. ročník celoštátneho kola 
súťaže ZENIT v elektronike, 
kde nás reprezentovali aj dva-
ja naši žiaci, ktorí postúpili 
z krajského kola.

Súťažilo sa vo dvoch kate-
góriách. V kategórii A (3. - 4. 
ročník) našu školu reprezento-
val Ákos Marsalik zo 4.G triedy 
a v kategórii B (1. - 2. ročník) 
nás reprezentoval Alexander 
Méhes z 2.F triedy. Najúspešnej-
ší súťažiaci z celoštátneho kola 

budú tvoriť národný tím repre-
zentujúci Slovensko na medzi-
národnej súťaži Skills v odbore 
elektrotechnik. Na celoštátnom 
kole obsadil Ákos Marsalik v A 
kategórii 15. miesto a Alexander 
Méhes v kategórii B obsadil 5. 
miesto, čo je historicky najlep-
šie umiestnenie nášho študenta 
v tejto súťaži a zároveň aj naj-
lepšie umiestnenie súťažiaceho 
z Nitrianskeho kraja v tomto 
ročníku súťaže. 

V kategórii B bol súboj 

o prvých päť miest veľmi vy-
rovnaný, keďže rozdiel medzi 
piatym a tretím miestom bol len 
2,3 bodu a súťažiaci na ďalších 
miestach mali už výraznú, viac 
ako 10-bodovú stratu. Týmto 
by som chcel poďakovať obom 
našim žiakom za vzornú repre-
zentáciu našej školy a zároveň 
Alexandrovi Méhesovi pobla-
hoželať k tomuto veľmi pekné-
mu výsledku.

Ing. Oto Nagy
Stredná priemyselná škola

Každoročne školy organi-
zujú pre rodičovskú verejnosť 
tzv. otvorené vyučovacie ho-
diny. Nebolo to ináč ani v Zá-
kladnej škole na Pohraničnej 
ulici. V ten deň do školy prúdili 
rodičia nielen z dôvodu odpre-
vadenia svojich ratolestí, ale aj 
za účelom návštevy jednotli-
vých tried a celej školy, ktorú 
si mohli prezrieť od povaly až 
po pivnicu. Veď v každej trie-
de ich čakali žiaci so svojimi 
učiteľmi, aby predviedli svoje 
zručnosti a vedomosti, ktoré 
sa počas ostatných mesiacov 
naučili.

V prváckej triede u Škriat-
kov práve bola eko vyučovacia 
hodina zameraná na triedenie 
a separovanie odpadu spojená 
s matematikou a prírodovedou. 
Hra, fantázia a nakoniec vedo-
mosti priviedli žiakov k pozna-
niu, že separovanie odpadu je 
veľmi dôležité. Svoje vedomosti 
prepojili s praxou a  vlastnou 
prácou priamo na hodine odpa-
dový materiál využili na vytvo-
renie rôznych výtvorov. Pozrieť 
si ich môžete na stránke http://
www.zspohranicna.sk/otvore-
ne-vyucovacie-hodiny-1-b/.

Naši druháci – Sýkorky 
a štvrtáci - Lienky rodičom na 
blokovej vyučovacej hodine 
predviedli, aká netradičná môže 
byť hodina slovenského jazyka a 
literatúry. Žiaci piateho ročníka 
vytvárali plagáty a svoje vedo-
mosti a zručnosti z mediálnej 

výchovy predviedli pri výučbe 
nielen slovenského jazyka, ale 
aj cudzích jazykova- angličti-
ny a nemčiny. Zaujímavé bolo 
sledovať aj prácu individuálne 
začlenených žiakov, ktorí pra-
covali v samostatnej skupine. 
Rovesnícke učenie, vytváranie 
robotov uľahčujúcich prácu 
a matematizácia kontextových 
úloh z každodenného života 
bola nosnou témou otvorenej 
hodiny u žiakov  ôsmeho a de-
viateho ročníka.

Žiaci ukázali rodičom, že 
v škole je každá hodina zau-
jímavá, pestrá a naozaj sa ich 
vedomosti z hodiny na hodinu 
neustále rozrastajú. Rodičia si 
mohli okrem práce svojich detí 

prezrieť aj ďalšie učebne, ktoré 
sú vybavené dataprojektorom 
a notebookom s pripojením 
na internet. Škola disponuje 
prírodovedným laboratóriom, 
učebňou Legorobotiky, ďalšou 
učebňou výpočtovej techni-
ky a triedami s tabletmi. Svoje 
nadanie, umelecké, technické 
a športové záujmy žiaci môžu 
rozvíjať aj v hudobnom salóniku, 
vo výtvarnom ateliéri, v knižni-
ci Ľudovíta Štúra, v Babičkinej 
kuchynke, v dielni techniky, vo 
vynovenej telocvični alebo v no-
vej Fit miestnosti. http://www.
zspohranicna.sk/

Z chodieb bolo cítiť, že ško-
la je rodinného typu s indivi-
duálnym prístupom ku každej 

rodine a ku každému žiakovi. 
Ku kľúčovým úlohám školy pri 
vzdelávaní detí patrí vytvára-
nie prostredia, ktoré podporu-
je zmysluplné učenie, kritické 
myslenie, umožňuje a rozvíja 
otvorenú partnerskú komuniká-
ciu, podporuje výchovu k hod-
notám a spolupráci.

Všetci rodičia sa vyjadrovali 
pochvalne a z otvorených hodín 
odchádzali nadmieru spokojní. 
A kto to tentokrát nestihol, ne-
vadí. Škola a jej žiaci sú tu každý 
deň. Tak neváhajte a príďte ich 
navštíviť.

Mária Hamranová
Foto: archív 

ZŠ na Pohraničnej ulici

Naša škola je otvorená pre všetkých

Študent priemyslovky Alexander Méhes piaty na Slovensku!

Pohotovosť lekární v Komárne
A gyógyszertárak készültségi nyitvatartása

23. 3. 2016 – Lekáreň Bionatur, Budovateľská 40, 
tel. 035 7740 712, 18.00-21.00

24. 3. 2016 – Lekáreň PLUS, HM Tesco, Bratislavská cesta 
4018, tel. 035 7778 547, 18.00-21.00

25. 3. 2016 – Lekáreň Duna, Dunajská 13, 
tel. 035 7731 431, 8.00-21.00

26. 3. 2016 – Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland, 
Hadovská cesta 3913, tel. 0901 961 061, 8.00-20.00

27. 3. 2016 – Lekáreň CALENDULA PHARMACY, 
Palatínova 38, tel. 035 7775 787, 8.00-21.00

28. 3. 2016 – Lekáreň Terra Rosa, Pevnostný rad 20, 
tel. 0917 482 299, 8.00-21.00

29. 3. 2016 – Lekáreň AZ, Petöfiho 3985/17, 
tel. 035 7700 204, 18.00-21.00

30. 3. 2016 – Lekáreň Pri Váhu, Jazerná 15, 
tel. 035 7702 910, 18.00-21.00

31. 3. 2016 – Lekáreň Dr. MAX, Župná 4462, 
tel. 0901 961 631, 18.00-21.00

Milí Komárňania, dozaista 
viete, že šálka je (podľa Krát-
keho slovníka slovenského ja-
zyka) menšia nádoba s uškom, 
ktorú používame na pitie ná-
poja. Ba s týmto priezviskom 
máme na Slovensku až okolo 
sto ľudí!

Toľko až nie, ale časť z tohto 
počtu (samozrejme, s rozlič-
nými priezviskami), prišla do 
Knižnice Jozsefa Szinnyeiho 
krstiť nový zborník Literárneho 
klubu šáLKKA (literárny klub 
komárňanských autorov) s ná-
zvom šáLKKA tvorivosti. Počas 
tejto udalosti sa (ako vždy) sym-
bolicky pil blahodarný nápoj – 
čaj, ktorý, veď viete: býwa skus-
sowán aneb probowán w malých 
ssálečkách (Historický slovník 
slovenského jazyka, 1773).

V predmetnom recenzova-
nom zborníku, ktorý editovali 
PaedDr. Patrik Šenkár, PhD. 

z Univerzity J. Selyeho a ria-
diteľka knižnice Mgr. Renáta 
Filková, resp. vydala Knižnica 
J. Szinnyeiho, bilingválne pub-
likovalo štrnásť autorov: básne, 
prózy, filozofické zamyslenia 
a pod. Súčasťou publikácie sú 
aj víťazné práce (poézia, próza, 
výtvarné umenie) súťaže Hrani-
ce, ktorú organizačne a odborne 
zabezpečil práve literárny klub. 
(O tom písali aj Komárňanské 
listy, 18/2011.)

Dôstojná miestnosť knižni-
ce sa zaplnila a začal už dlhoo-
čakávaný program. Atmosféru 
kultúrnosti a kultivovanosti 
zvyšovala hra na flaute. Potom 
nasledoval recitál z jednotli-
vých básní či próz v slovenskom 
i maďarskom jazyku. Akýmsi 
vyvrcholením večera bol samot-
ný krst zborníka, pochopiteľne, 
sypaným čajom.

Gizela Šereková

šáLKKA tvorivosti uzrela svetlo sveta



Drobná inzercia

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
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BLAHOŽELANIE
Dňa 24. marca 2016 sa dožije krásnych 

90 rokov naša drahá mamička a babička
Jolana LANČARIČOVÁ

z Komárna – Novej Stráže.
Želáme Ti, aby si ešte dlho žila me-

dzi nami v dobrom zdraví, láskyplná a s 
úsmevom na tvári.

Vrúcne Ťa objímame a za všetko ďa-
kujeme.

Tvoji najbližší

l Elektrikár. Tel.: 0908/415 
657.
l Vŕtanie studní. Tel.: 0948/424 
805.
l Ponúkame ambulancie pre 2 
lekárov v Komárne, Palatínova 
51. Tel.: 0905/936 126.
l Príjmeme kuchára, pomoc-

ného kuchára s vodičským pre-
ukazom (môže byť aj dôchod-
ca). Tel.: 035/7733 190, 0915 892 
788.
l Chcete sa dať ostrihať a upra-
viť vlasy pohodlne? Prídem k 
Vám domov. Tel.: 0907/271 670. 

Novorodenci
Zoé Trenčíková z Mužle, Laura Hlavičková z Nových Zámkov, 

Alex Bílek z Véka, Adam Pétery z Dolného Ohaja, Cyntia Vargová 
z Nesvád, Áron Adamek z Komárna, Sebastián Lakatoš z Hurbano-
va, Léna Stephanie Pokryvka zo Zlatnej na Ostrove, Dávid Szűcs z 
Komárna, Benjamin Kovács z Komárna, Julien Opálka z Marcelo-
vej, Liana Dilara Simsekol zo Štúrova, Markó Godó z Bátorových 
Kosíh, Tiana Horváthová z Komárna, Kristián Andrášik z Nových 
Zámkov, Leonardo Levente Nagy z Kolárova, Levente Kiss z Dedi-
ny Mládeže, Anna Szabóová z Čičova, Matias Bórik z Dvorov nad 
Žitavou, Kiara Rigóová z Marcelovej, Valentína Lakatošová z Baj-
ču, Zsolt Czompál z Modrán, Patrik Kecskés zo Sokoliec, Izabella 
Nagyová z Kolárova, Ernest Banyék zo Zemianskej Olče, Dárius 
Drgoň z Komárna, Diana Csóková z Marcelovej, Laura Čomorová 
z Kolárova  

Sľúbili si vernosť
Štefan Varga a Andrea Gacsalová, Ján Gérik a Darina Nemčo-

ková, Peter Havetta a Lucia Petrová

Opustili nás
61-ročná Éva Kovács z Komárna, 91-ročná Alžbeta Vavriko-

vá z Komárna, 30-ročný Attila Petrók z Komárna, 67-ročný János 
Vaszkó z Modrán, 62-ročný István Varga z Komárna, 59-ročný Ga-
briel Csivre z Komárna, 70-ročný László Pallag z Bátorových Ko-
síh, 57-ročná Gertrúda Valachovičová z Komárna, 95-ročná Tóth 
Sándorné rod. Maros Piroska z Moče, 85-ročný Dezider Horváth z 
Martoviec, 48-ročný Peter Büi z Kameničnej, 81-ročná Priska Valo-
vičová z Komárna, 79-ročná Mária Vinczeová z Komárna, 77-roč-
ná Alžbeta Poláková z Komárna, 81-ročná Mária Murzsiczová z 
Kolárova, 70-ročný Gabriel Jádi z Komárna, 64-ročný János Ma-
gyarics z Komárna, 70-ročný Ladislav Gerhát z Komárna, 80-ročný 
János Vrábel z Komárna, 82-ročná Erzsébet Kecskés z Komárna, 
79-ročná Judita Gerencséryová z Komárna, 82-ročný Jenő Bíró z 
Komárna, 72-ročná Etelka Magdolna Németh z Komárna, 66-roč-
ný Valent Vörös zo Zlatnej na Ostrove

POĎAKOVANIE  
Vyjadrujem poďakovanie pracovníkom Arriva, a.s. v Ko-

márne, ktorí dňa 28.2.2016 našli v autobuse peňaženku s do-
kladmi a väčším obnosom peňazí a vrátili mi ju tak, ako ju na-
šli. Nepoznám ich mená, kolegovia však určite vedia, o koho 
ide. Peňaženka prešla rukami vodičov autobusu, dispečerov a 
pracovníčky na informáciách a ani jeden z nich si neprisvojil to, 
čo našiel. Za tento morálny prístup im ešte raz ďakujem. 

Vďačný cestujúci

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom,
že v období 1. apríla do 4. apríla 2016

sa uskutoční jarné čistenie mesta.
Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontajne-
rov, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestranstvách a v 
blízkosti záhradkárskych osád. 
Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž - záhradky, Pavel, Čer-
hát, Vadaš , Nová Osada, Harčáš, Šištag, Tehelňa, Ižianska ces-
ta, Mŕtve rameno, Bašta IV.V.VI., Bratislavská cesta - záhradky, 
Selyeho ul.- záhradky, Orechový rad - záhradky, záhradky za 
Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov
Odpad je možné uložiť aj v zberovom dvore na Harčášskej 
ceste. Prevádzková doba zberového dvora: pracovné dni okrem 
pondelka  10.00-18.00 hod., v sobotu 800-1200 hod.

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

EsMo Accounts, s. r. o.
l	 vedenie účtovníctva, mzdy, personalistika
l	 vypracovanie daňového priznania
l	založenie s.r.o., administratívne práce
l	poradenstvo

Nájdete nás:	Župná 14, Komárno
Tel.:	+421 908 417 835 

mail:	sroesmo2012@gmail.com

Na základe nariadenia 
mesta sa 15. marca otvoril veľ-
ký detský park v parku Anglia. 
Rodiny, ktoré tam zavítajú, 
očakáva množstvo noviniek, a 
aj fakt, že toto ihrisko v centre 
mesta sa stalo bezpečnejším.

Zvestovateľom príchodu 
jari v Komárne je aj otvorenie 
detského parku v centre mesta. 
Údržba po dlhom daždivom ob-
dobí sa musela vykonať v ostat-
ných dňoch, napriek tomu však 
ihrisko otvorilo načas. Prípravy 
boli realizované zapojením ve-
rejnoprospešných pracovníkov 
a nový šat dostali nielen hojdač-
ky, ale aj trpaslíci. Odstránili sa 
nebezpečné kusy železa a betó-
nu, ktoré mnoho rokov kazili 
bezpečnú prevádzku detského 
parku.

„K tomu, aby sa naše mesto 
rozrastalo a aby obyvateľstva ne-
ubúdalo, je potrebné ponúknuť 
rodinám pohodlné a bezpečné 
možnosti na oddych. Aj preto je 
dôležité, že v detskom parku sa 
vo viacerých dôležitých veciach 
poročilo vpred  a na území mesta 
postupne obnovíme ihriská, kto-
ré boli dlhé roky zanedbávané.” 
– uviedol primátor László Stu-
bendek.

Novinkou je, že v obno-
venom domčeku je možné už 
v kultúrnych podmienkach 
využívať umyvárku a rodiny s 
bábätkami môžu využiť miesto 
na prebaľovanie. Staré, zde-
vastované záchody odstránili a 
namiesto nich sú nové toalety. 
Predstava je taká, že v domčeku 
by mal fungovať bufet. V súčas-
nosti trvá verejné obstarávanie, 
takže záujemcovia o prevádzku 
sa môžu ešte prihlásiť. Detský 
park je podľa nariadenia otvo-
rený od 9-ej do 20-ej hodiny. 
V parku pred ním si okoloidúci 
môžu oddýchnuť na nových la-
vičkách.

„Veľká časť prác sa vykonala 
zapojením verejnoprospešných 
pracovníkov, k rekonštrukcii 
domčeka sme oslovili aj exter-
ného podnikateľa, ktorý dal 
najlepšiu ponuku. Práce pokra-
čujú naďalej, veď do začiatku 
Komárňanských dní je množstvo 
práce aj v nádvorí Dôstojníckho 
pavilónu. Dúfame, že krajší ob-
raz centra  priláka čoraz viac 
obyvateľov a turistov, aby vďaka 
nim vznikali nové obchody a iné 
služby” – dodal viceprimátor 
Béla Keszegh.

Komárno sa snaží viacerý-
mi spôsobmi osloviť potenciál-
nych investorov, ktorí by mohli 
vytvoriť pracovné miesta v na-
šom meste a jeho okolí. Naj-
prv to bola publikácia a teraz 
pribudla dvojjazyčná webová 
stránka, ktorá predstavuje 
možnosti v našom meste. 

Vlani bola vydaná publiká-
cia, ktorá má za úlohu priblížiť 
potenciálnym záujemcom mož-
nosti pre investície a prednosti, 
ktoré  Komárno prináša. Odte-
raz je už dostupná aj internetová 
verzia, ktorá investorom priamo 
ponúka aktuálny obraz o voľ-
ných oblastiach, halách či kan-
celárskych priestoroch.

Link na webovú stránku 
v štyroch jazykoch – v sloven-
čine, v maďarčine, v angličtine 
a v nemčine – je umiestnený aj 
na stránke mesta, kde okrem 
vstupných informácií potenci-
álny záujemca nájde aj aktuálnu 
ponuku nehnuteľností. Webová 
stránka neponúka len mestské 
nehnuteľnosti, ale aj ponuky re-
alitných kancelárií, ktoré sa ve-
nujú priemyselným nehnuteľ-
nostiam. 

„Mesto v žiadnom prípade 

nechce konkurovať realitným 
kanceláriám, ale naopak, sme-
ruje k tomu, aby sme spoločne 
dokázali osloviť investorov. Aj 
v súkromnom sektore existujú 
skúsenosti a zdroj kontaktov, 
ktoré môžu byť v prospech Ko-
márna. Kdekoľvek sa zrodia pra-
covné miesta, či už v mestskej, 
alebo súkromnej sfére, využívať 
ich v oboch prípadoch budú oby-
vatelia Komárna, aj preto chce-
me podporiť akékoľvek dobré ini-
ciatívy“ – uviedol viceprimátor 
Béla Keszegh, ktorý dohliadal 

na prípravu webovej stránky aj 
publikácie. 

Predstavou vedenia mesta 
je, aby novú formu populari-
zovali aj formou  internetovej 
inzercie. V každom prípade, 
hlavným cieľom je oslovenie ob-
chodných komôr a rozvojových 
agentúr.

 „O dobrých investorov je 
núdza, do konkurenčného boja 
sa vieme zapojiť len s kvalitný-
mi publikáciami a informač-
nými balíkmi. Mesto má skvelé 
danosti, avšak v minulosti ne-

boli dostatočne využité. A toto 
by sme chceli zmeniť. Možnosti 
mesta v súvislosti s vytváraním 
priamych pracovných miest sú 
ohraničené, našou úlohou je vy-
tváranie vhodných podmienok 
pre investorov. Prostredníctvom 
takéhoto oslovenia by sme chce-
li odkázať, že mesto uvíta firmy 
s dlhodobou perspektívou. Mesto 
by chcelo byť v tomto prehľad-
ným a iniciatívnym partnerom“ 
– uviedol primátor László Stu-
bendek.

dm

Internetová stránka pre investorov

Otvorili sa brány detského parku

Výhodná reklama v Komárňanských listoch 
a Mestskej televízii

Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát 
ju uverejníme alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

Občianske združenie pre umelecký a kultúrny rozvoj Podunaj-
ska PRO ARTE DANUBII a Združenie za spoločné ciele

pozývajú na výstavu

Maďarská secesná architektúra v Európe
do Galérie Limes na Ulici františkánov 31.

Výstava potrvá do 10. apríla 2016.


