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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

Oznámenie
Mesto Komárno  v súlade  s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o vý-
kone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  
vyhlasuje

Výberové konanie na obsadenie funkcie 
vedúceho odboru podpory a vnútornej prevádzky  

Mestského úradu v Komárne
Predpokladaný termín nástupu do práce:  mesiac november 2016

Podrobné podmienky vyhláseného výberového konania,  
ktoré obsahujú kvalifikačné predpoklady , požiadavky a iné kri-
tériá, zoznam požadovaných dokladov ako aj termín a miesto 
odovzdania žiadosti o prihlásenia sa do výberového konania je 
zverejnené  na webovej stránke mesta Komárno a na úradných 
tabuliach mesta Komárno.

Ing. László Stubendek, primátor mesta

Oznámenie
Mesto Komárno  v súlade  s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o vý-
kone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  
vyhlasuje

Výberové konanie na obsadenie funkcie 
vedúceho sociálneho a správneho odboru 

Mestského úradu v Komárne
Predpokladaný termín nástupu do práce:  mesiac november 2016

Podrobné podmienky vyhláseného výberového konania,  
ktoré obsahujú kvalifikačné predpoklady , požiadavky a iné kri-
tériá, zoznam požadovaných dokladov ako aj termín a miesto 
odovzdania žiadosti o prihlásenia sa do výberového konania je 
zverejnené  na webovej stránke mesta Komárno a na úradných 
tabuliach mesta Komárno.

Ing. László Stubendek, primátor mesta
Prednedávnom bolo odo-

vzdané do užívania športového 
ihriska. Stalo sa tak vďaka ini-
ciatíve Materskej školy v Novej 
Stráži, ktorá sa zapojila s pro-
jektom „Lopta je môj kama-
rát“ do grantového programu 
Nadácie Volkswagen Slovakia.

Projekt na vybudovanie 
športového ihriska táto nadá-
cia podporila sumou 1000 eur a 
mesto Komárno poskytlo 1350 
eur na stavebné práce. Rodičia 
pomohli pri výkopových prá-

cach a tiež pri zabezpečení štrku 
a stĺpikov na oplotenie. Na ihris-
ku s dvoma futbalovými brán-
kami a basketbalovým košom 
budú deti mať možnosť rozvíjať 
koordináciu s loptou, budú ve-
dené k láske k športu a k radosti 
z pohybu.

Všetkým, ktorí nám po-
mohli toto ihrisko zrealizovať, 
veľmi ďakujeme.

Materská škola 
v Novej Stráži

Pozor, žiadosti treba doplniť
Vyzývame obyvateľov, ktorí si podali žiadosť o jednorazovú 

finančnú výpomoc na základe §28a odsek 4 písm. Zákona NR 
SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, aby doloži-
li k žiadosti potvrdenia týkajúce sa sociálnej situácie žiadateľa, 
ktorá sa posudzuje podľa toho, či žiadateľ je:
a) v hmotnej núdzi a poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky 
k dávke v hmotnej núdzi, (potvrdenie o poberaní dávky v hmot-
nej núdzi),
b) osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (potvrdenie ZŤP),
c) osamelý rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa (čestné 
prehlásenie),
d) osoba, ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dô-
chodok (potvrdenie o poberaní starobného dôchodku).

V Novej Stráži otvorili športového ihriska pre deti

V pondelok 19. septembra 
sa na tretíkrát podarilo do-
končiť zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, ktoré bolo za-
počaté 7. júla. Zastupiteľstvo 
rokovalo a prinieslo rozhod-
nutie vo všetkých 13 bodoch 
programu - s výnimkou dvoch 
– ktoré po podrobnej diskusii 
navrhovateľ stiahol.

László STUBENDEK, pri-
mátor: „Poslanci si uvedomili, 
že podľa zákona, keď rokuje za-
stupiteľstvo, rodia sa poslanecké 
rozhodnutia. Teda nejde o hád-
ku členov zastupiteľstva a primá-
tora, ale členovia zastupiteľstva 
rokujú podľa zákona a primátor, 
berúc do úvahy ich rozhodnutie 
– môže napríklad toto vetovať, 
alebo, samozrejme najčastejšie, 
schvaľuje ich rozhodnutie.“

Na úvod poslanci rozhodli 
o pozmenení všeobecne záväz-
ného nariadenia v súvislosti 

s nakladaním s komunálnym 
odpadom.

Béla SZABÓ, poslanec, 
HÍD – SMK: „Podrobne opisuje, 
aké sú jednotlivé komodity pod-
ľa typov a kategórií, a s ktorými 
treba ako nakladať. Toto vyplýva 
z pozmeneného zákona, a mys-
lím si, že toto bude pre obyvate-
ľov dobrá informácia.“

Imre ANDRUSKÓ, po-
slanec, HÍD – SMK“ „Je veľmi 
dôležité, že definuje povinnosti 
občanov a mesta. Poprosím oby-
vateľov, aby si to preštudovali 
a na najbližšom zasadnutí za-
stupiteľstva rozhodneme o cene 
odvozu komunálneho odpadu.“

Na základe správy hlavné-
ho kontrolóra mesta, poslanci 
skonštatovali: vedenie mesta 
presúvalo finančné prostriedky 
bez vedomia zastupiteľstva. 

Béla SZABÓ, poslanec, 
HÍD – SMK“ „Ako vyšlo naja-

vo, vedenie mesta minulo z vla-
ňajšieho rozpočtu 503 tisíc eur 
bez rozhodnutia zastupiteľstva. 
Týmto porušilo zákon, nezákon-
ne minuli tých 503-tisíc eur. Je to 
veľmi závažná vec.“

László STUBENDEK, pri-
mátor: „Nie je to nezákonnosť. 
Ani to nebolo tak uvedené, že by 
došlo k porušeniu zákona, preto-
že v plnej miere boli tieto financie 
využité v prospech mesta a chvá-
la Pánu Bohu dostali sa na dobré 
miesto.“

Od 1. januára vstúpi do 
platnosti nové nariadenie v sú-
vislosti s letnými terasami. 

Béla KESZEGH, vicepri-
mátor: „Pravidlá s tým súvisiace, 
predpisy, pripravil mestský úrad, 
pretože, ani to by nebolo dobré, 
ak by každý začal bez ladu stavať 
terasy. A takto, zachovajúc krásu 
centra Komárna, po dodržaní 
určitých pravidiel a predpisov, sa 

môže rozvíjať aj táto oblasť. Zdô-
razňujem: aj naďalej je bezplat-
né umiestnenie výlučne letných 
terás!“

Poslanci súhlasili aj s plá-
nom obnovy autobusových 
zastávok na území mesta bez 
potreby čerpania mestských fi-
nancií. 

Béla KESZEGH, vicepri-
mátor: „V spolupráci s veľký-
mi reklamnými spoločnosťami, 
v podstate na základe spoločnej 
dohody, tieto spoločnosti preberú 
výmeny či rekonštrukcie auto-
busových zastávok a v podstate 
si na jednej zo strán prístreška 
autobusovej zastávky budú môcť 
umiestniť tzv. sitylajt so svojou 
reklamou. Takto nezaťažíme 
mestskú kasu a takýmto spôso-
bom by sme prispeli aj k oprave 
a ku skrášleniu mesta.“

Zo zasadnutia zastupiteľstva
Komunálny odpad – financie – letné terasy – obnova zastávok – verejné osvetlenie

(Pokračovanie na 2. strane)

Vo víre dvadsiatich storočí
(výstava cirkevných pamätných medailí)

Výstava je inštalovaná v Zichyho paláci do 29. októbra.

V sobotu 17. septembra 
sa v priestoroch Športovej 
haly v Komárne uskutočnil 4. 
Medový festival, ktorý zorga-
nizovali včelári Základnej or-
ganizácie Slovenského zväzu 
včelárov v Komárne.

Program tohto podujatia 
bol veľmi zaujímavý a bohatý. 
Včelími produktmi, pomôcka-
mi a potrebami pre včelárov sa 
predstavili nielen domáci vče-
lári, ale aj včelári z nitrianskeho 
regiónu.

Návštevníkov zaujal sklený 
úlik so živými včelami, ochut-
návka rôznych druhov medu, 
medoviny a peľu, ako aj figúra 
medveďa v životnej veľkosti. 

Spestrením a oživením festi-
valu bolo vystúpenie spevokolu 

Čakanka pri Klube dôchodcov 
v Komárne, tanečno-speváckej 
skupiny Mamičky od Dunaja pri 
Mestskom kultúrnom stredisku 
v Komárne, výstava výtvarných 
prác detí zo základných škôl 
z Komárna na včelársku tému, 
ako aj zdobenie medovníčkov za 
asistencie učiteliek zo Základnej 
školy na Pohraničnej ulici.

Komárňanskí včelári si dali 
záležať, aby ich festival- oslava 
včelárenia, včiel a včelích pro-
duktov - splnil svoj zámer: za-
ujať rodiny svojou atmosférou 
a ponukou na prežitie príjemné-
ho dňa so včelármi. Veríme, že 
sme prispeli aj k oživeniu spo-
ločenského života v Komárne a 
tešíme sa na jubilejný 5. Medový 
festival 2017.                             ip

V týchto dňoch boli ukon-
čené práce v kultúrnom dome 
v Kave, počas ktorých boli na-
montované nové radiátory. Po 
výmene kotla, okien a dverí 
tak bude vykurovanie kultúr-
nej miestnosti v tejto mestskej 
časti efektívnejšie.

V uplynulých rokoch sa 
rekonštrukcia kavanského kul-
túrneho domu, ktorý patrí pod 
MsKS v Komárne, uskutočnila 
vo viacerých etapách. Pred dvo-
mi rokmi bol menený kotol, vla-
ni prišla na rad výmena okien 
a dverí. V oboch prípadoch išlo 
o investíciu vyššiu ako 5-tisíc 
eur. V tohoročnom rozpočte na 
návrh poslanca Jánosa Vettera 
boli schválené určité finanč-

né prostriedky aj pre kultúrne 
domy v mestských častiach Ko-
márna. V Kave z tejto sumy boli 
inštalované nové radiátory.

Výsledkom verejnej súťaže 
práce vykonávala spoločnosť 
SHS building s.r.o., v celkovej 
sume 3400 eur, vďaka čomu 
bolo namontovaných 23 nových 
radiátorov. Pracovníci verejno-
prospešných prác, ktorí majú 
zmluvu s mestským úradom, 
obnovili steny za radiátormi 
a natreli aj potrubia.

Vďaka tejto rekonštrukcii 
bol vykurovací systém tejto spo-
ločenskej miestnosti obnovený 
a miestni obyvatelia ju budú 
môcť využívať na rôzne podu-
jatia.

Medzinárodný týždeň nosenia detí
Program pre Komárno

Pondelok 3. októbra
10.00	Ringó	s	Kinga	Süll	(HU)
11.00	Konzultácia	o	zdravom	nosení	detí	(SK)
12.30	Disko	mamičiek	s	deťmi

Utorok 4. októbra
10.00	Konzultácia	o	kontaktnom	rodičovstve	a	baby	
masáž	(SK)
11.30	 Pochod	nosiacich	mamičiek
10.00 – 11.30	 Prezentáciatvorby	mladej	umelkyne

Streda 5. októbra
10.00	Laktačné	poradenstvo	(SK)
11.30	 Cvičenie	s	deťmi	(SK)
12.30	Tombola
Na	každý	program	je	zabezpečené	tlmočenie	v	oboch	
jazykoch.	Viac	informácií:	www.nosma.sk,	www.face-
book.com/MTNDSlovensko,	FB	stránka	nosíme	naše	
deti	v	Komárne.

Tesí sa na vás
Komárňanský klub nosiacich mamičiek

Medový festival zaujal celé rodiny

Obnovili vykurovanie 
v kultúrnom dome v Kave

Podunajské múzeum v Komárne
Zväz slovenských fotografov v Ružomberku

Fotoklub Helios Komárno pozývajú na

41. ročník výstavy
umeleckej fotografie členov ZSF

inštalovanej vo fotogalérii Podunajského múzea v Zichyho palá-
ci na Námestí gen. Klapku 9. Výstava potrvá do konca októbra.
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Knižnica ponúka novú bezplatnú službu
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne ponúka svojim 

čitateľom novú bezplatnú službu. Ide o donášku kníh a časo-
pisov domov. Túto službu môžu využiť všetci seniori, imo-
bilní aj dlhodobo chorí, ktorí sa zaregistrujú ako čitatelia. Je 
to jednoduché!
l Ak nie ste čitateľ knižnice, pri prvej donáške sa ním stanete 
zaregistrovaním sa (seniori nad 65 rokov za 2,50 eura na rok, 
držitelia ZŤP preukazu zdarma).
l Zavolajte na telefónne číslo 035/7725 965 denne od 9. do 
12. hodiny a oznámte konkrétne tituly kníh a časopisov, o ktoré 
máte záujem. Počet kníh a časopisov nie je obmedzený. Ak žia-
dané tituly nemáme, ponúkneme vám podobné.
l Zavoláme vám a dohovoríme si čas doručenia. Služba bude 
realizovaná 1-krát mesačne.
l Knihy a časopisy vám doručíme a prevezmeme tie, ktoré ste 
už prečítali.

Zriaďovateľom Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne 
je Nitriansky samosprávny kraj.

Vzácne okamihy života plá-
vajú v riave našej existencie. Ani 
sa nenazdáme a letia ako plte 
dolu Váhom sťaby nemí svedko-
via neúprosného, ale spravodli-
vého času.

V tejto (akejsi) postupnosti 
sú však aj momenty, vďaka kto-
rým by sa jednotlivec mal zasta-
viť. Dobrými chvíľami sú na to 
práve životné jubileá, ktoré sú 
symbolicky utkané z jemných 
vlákien významných chvíľ dôb 
minulých i prítomných.

V týchto dňoch sa dožíva 
svojich okrúhlych narodenín 
Mgr. Mária Katarína Hrkľová, 
ktorá celý svoj tvorivý život ve-
nuje Slovákom doma i v zahra-
ničí.

Naša oslávenkyňa sa naro-
dila v Dulovciach. Absolvovala 
Pedagogickú fakultu v Nitre; 
pracovala ako učiteľka/zástup-
kyňa riaditeľa základnej školy 
v Dolnom/Svätom Petre. Kon-
com 80-tych rokov bola istý čas 
aj podpredsedníčkou ONV v 
Komárne. Od roku 1992 praco-
vala v Ústave pre zahraničných 
Slovákov Matice slovenskej v 
Bratislave. V období 1995-1997 
bola vyššou radkyňou Odboru 
zahraničných Slovákov Minis-
terstva kultúry Slovenskej re-
publiky. Od roku 1997 do roku 
2006 bola vedúcou Odboru 
kultúrnych stykov a prezentácie 
Domu zahraničných Slovákov 
(neskôr aj zástupkyňa riaditeľa 
či poverená riaditeľka tejto in-
štitúcie) v Bratislave. 

Po odchode do dôchodku je 
až dodnes predsedníčkou a hyb-
nou silou občianskeho združe-
nia Dotyk ľudskosti – Touch of 
Humanity so sídlom v Komár-
ne. Je členkou redakčných rád 
viacerých časopisov, členkou 
porôt slovakistických súťaží 
doma i v zahraničí, editorkou 
zborníkov, antológií, bulletinov, 
autorkou štúdií, účastníčkou 
konferencií atď. Napísala knihu 
vlastných spomienok z oblasti 
svojho pôsobenia pre krajanské 

komunity (Z blízkeho ďaleka, 
2012). Významný je aj jej prí-
nos pri organizovaní Južnoslo-
venských detských a mládež-
níckych folklórnych slávností 
v Dulovciach (v roku 2016 už 
mal svoj 20. ročník). Je čestnou 
členkou Demokratického zväzu 
Slovákov a Čechov v Rumun-
sku, Matice slovenskej v Srbsku, 
nositeľkou Ceny ministra kultú-
ry SR a Ceny Ondreja Štefanka. 
V roku 2016 jej bolo udelené 
čestné občianstvo rumunského 
Nadlaku.

Pani Mgr. Mária Katarí-
na Hrkľová teda systematicky 
prezentuje kultúrne hodnoty 
(najmä) Slovákov žijúcich v 
zahraničí. Je neúnavnou pra-
covníčkou v krajanskom svete; 
vyhľadávanou, známou a uzná-
vanou kultúrnou dejateľkou, 
ktorá ochotne priloží ruku k 
dielu, ak to slúži dobrej veci slo-
venskosti a zbližovaniu kultúr. 
Nám teda nezostáva nič iné, než 
jej popriať veľa zdravia a ďalších 
tvorivých síl, resp. aby sa napl-
nili dávnejšie slová nášho „bať-
ka” Jána Siráckeho, ikonickej 
postavy (akéhosi otca) dolno-
zemských Slovákov, že sa z nej 
časom stane legenda…

doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD.
Katedra slovenského jazyka 

a literatúry, Pedagogickej 
fakulty Univerzity J. Selyeho

Žičlivo tvorivá mysľou i činmi
(k životnému jubileu Mgr. Márie Kataríny Hrkľovej)

Povzbudený minuloroč-
ným záujmom prímanov sme 
sa rozhodli aj tento školský rok 
začať vyučovanie biológie u na-
šich najmenších netradičným 
spôsobom. Čerstvá absolventka 
nášho gymnázia, v súčasnosti 
študentka Poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre, Viktória Lo-
vászová, je včelárkou srdcom i 
dušou. Pre žiačikov si pripravila 
výnimočnú prezentáciu, ktorá 

ich ihneď zaujala a rozprúdila 
sa živá diskusia. Hodina sa nies-
la v duchu života a práce včiel. 
Študenti sa dozvedeli, že na 1 kg 
medu je potrebných 4,5 milió-
na kvetov a aspoň 1150 včiel. V 
učebni biológie bolo rušno ako 
v úli, najmä keď mali prímania 
možnosť vyskúšať si včelárske 
pomôcky, ochutnať peľ a 4 dru-
hy sladučkého medu.

PaedDr. Ildikó Földesová

Imre ANDRUSKÓ, po-
slanec, HÍD – SMK: „Bude to 
vypísané takým spôsobom, aby 
interný podnikateľ obnovil tieto 
autobusové zastávky a na oplát-
ku bude môcť na ploche zastávky 
vytvoriť panely, reklamné plochy 
– takto pochodí dobre aj mesto 
a aj samotný podnikateľ.“

Okrem toho sa zrodilo 
množstvo rozhodnutí aj v sú-
vislosti s bytmi a majetkovo-
právnymi záležitosťami. Ako aj 
o tom, že mestská samospráva 
podporí údržbu židovského cin-
torína čiastkou 2-tisíc eur.

Imre ANDRUSKÓ, posla-
nec, HÍD – SMK: „Rád by som 

vyzdvihol žiadosť zástupcov rá-
dia Mária. Boli by sme radi, ak by 
toto rádiu aj naďalej prevádzko-
valo aj v našom meste a aby bola 
samotná prevádzka jednoduch-
šia. A tak sa zrodilo rozhodnutie, 
ktoré to uľahčí. Venovali sme sa 
žiadostiam viacerých podnikate-
ľov, v priestoroch pevnosti vytvo-
ria jednu škôlku – myslíme si, že 
je to dôležité, keďže do pevnosti 
je potrebné vniesť život.“

Poslanci rozhodli: mesto sa 
má dohodnúť so spoločnosťou 
Goldberg Média s.r.o. mimo-
súdne.

Imre ANDRUSKÓ, posla-
nec, HÍD – SMK: „Primátor 
dostal od zastupiteľstva povere-

nie – môže rozhodnúť, či stiahne, 
alebo nestiahne súdne podanie. 
Pán primátor má rozhodnúť, ako 
bude ďalej vo veci Goldberg.“

Materiál o obnove verejné-
ho osvetlenia síce poslanci vzali 
späť, avšak s témou sa bude za-
stupiteľstvo zaoberať aj naďalej, 
keďže tento problém čaká na 
vyriešenie.

László STUBENDEK, pri-
mátor: „Bola reč aj o moderni-
zácii verejného osvetlenia. Zastu-
piteľstvo požiadalo o spresnenie, 
respektíve aby bolo do návrhu 
zapracovaných ešte niekoľko ďal-
ších návrhov, a je veľmi dobré, 
že o tom budeme rokovať až pri 
najbližšom zasadnutí.“

Béla KESZEGH, vicepri-
mátor: „Nie je to len o tom, že 
vedenie mesta by chcelo mať mo-
dernú techniku verejného osvet-
lenia v meste, ale s modernou 
technikou verejného osvetlenia 
dokážeme usporiť značné finanč-
né prostriedky. Túto konštruk-
ciu by sme chceli zrealizovať, 
pracujeme na tom. Ak to bude 
možné, finančne to chceme riešiť 
prostredníctvom vypísaných sú-
ťaží, avšak s takým realizačným 
balíkom, kde výška úspory doká-
že pokryť investície.“

Najbližšie zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva sa uskutoč-
ní vo štvrtok 29. septembra.

Zo zasadnutia zastupiteľstva
Komunálny odpad – financie – letné terasy – obnova zastávok – verejné osvetlenie
(Pokračovanie z 1. strany)

Sladké gymnázium

Obec Moča realizovala 
v spolupráci s RRA Komárno 
projekt s podporou dotačného 
programu Úradu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja na pod-
poru cestovného ruchu v Nit-
rianskom samosprávnom kra-
ji. V rámci projektu obec Moča 
nadviazala na výstupy cezhra-
ničného projektu „HUSK cyk-
lookruh napojený na EURO-
VELO 6“, ktorý realizovala ako 
vedúci partner.

V rámci projektu sa vybu-
dovala cyklotrasa s asfaltovým 
povrchom na Dunajskej hrádzi 
na úseku Komárno – Kravany 
nad Dunajom, ktorá je súčasťou 
medzinárodnej cyklomagistrály 
EUROVELO 6 a ďalej sa vytvo-
rila mobilná aplikácia „HUSK 
Danube“ propagujúca turistické 
zaujímavosti regiónu, stravo-
vacie a ubytovacie zariadenia, 
poskytujúca základné turistic-

ké informácie ako kontakty na 
taxi služby, cestovné poriadky 
vlakovej a autobusovej osobnej 
dopravy, kontakty na tiesňové 
linky, atď. v slovenskom, maďar-
skom a anglickom jazyku.

Po vybudovaní cyklotrasy 
sa výrazne zvýšil počet zahra-
ničných cykloturistov, ktorí ale 
disponujú minimálnymi infor-
máciami o regióne. Z toho dô-
vodu obec Moča rozhodla zvýšiť 
informovanosť turistov o regió-
ne a realizovať tento projekt, v 
rámci ktorého sa rozmiestnili 
v regióne plastové a samolepiace 
štítky a letáky propagujúce mo-
bilnú aplikáciu HUSK Danube 
poskytujúcu turistom informá-
cie o regióne. Naším cieľom je, 
aby turisti týmto regiónom nie-
len prechádzali, ale tým, že im 
poskytneme informácie o turis-
tických zaujímavostiach, chce-
me dosiahnuť, aby tu trávili voľ-

ný čas. Štítky sú rozmiestnené 
na turisticky frekventovaných 
miestach, samozrejme pozdĺž 
cyklotrasy, v meste Komárno, 
obciach, cestovných, informač-
ných kanceláriách, obchodoch, 
atď..

Letáky sú v turistickej in-
formačnej kancelárii v Komár-
ne, múzeách, cykloservisoch, 
obecných úradoch, kúpaliskách 
a ubytovacích zariadeniach, atď. 
Zároveň sme sa v rámci pro-
jektu zapojili do celosvetovej 
hry geocaching. Geocaching 
je vynikajúci spôsob ako pri-
tiahnuť a udržať ľudí v regióne, 
propagovať zaujímavé miesta 
a ponúknuť ďalší spôsob aktív-
neho trávenia voľného času. Je 
to celosvetová hra, ktorá spája 
kultúrno-poznávaciu, športovú 
i rekreačnú formu cestovného 
ruchu. 

Táto nová netradičná for-

ma turizmu využíva GPS na-
vigáciu ako novú technológiu, 
čo zodpovedá novým trendom 
v cestovnom ruchu. V regióne 
pozdĺž cyklotrasy sme schovali 
10 kešiek registrovali sme ich na 
www.geocaching.com.

Kešky v regióne: Bart24: 
N 47° 45.458 E 018° 07.590; 
Nora51: N 47° 45.263 E 018° 
08.055; Ludo45: N 47° 44.965 
E 018° 13.403; Samo77: N 47° 
44.655 E 018° 12.007; Silvia78: 
N 47° 44.569 E 018° 19.520; 
Linda99: N 47° 44.768 E 018° 
21.932; Belo88: N 47° 45.536 
E 018° 24.249; Rozi66: N 47° 
45.633 E 018° 28.920; Rebi22: 
N 47° 46.413 E 018° 08.271; 
Gusto28: N 47°52.492 E 017° 
55.125.

Príjemné cestovanie!
Anita Violová

Region. rozvojová agentúra 
so sídlom v Komárne

Namierte si to do Moče, na turistov sú pripravení

Tip na turistiku

Zaujímavé miesta 
v našom okolí

Čítajte na ďalšej 
dvojstrane

V nedeľu 2. októbra Witold 
Zalewski (Poľsko) zahrá sklad-
by autorov: Mikołaj z Krako-
wa, Piotr Żelechowski, Andrzej 
Rochaczewski, Jan Podbielski, 
Johann Jacob Froberger, Johann 
Pachelbel, Johann Sebastian 
Bach, César Franck, Max Reger.

Witold Zalewski získal dip-
lom z hry na organe v triede Jana 
Jargońa na Hudobnej akadémii 
v Krakove. Od roku 1995 je or-
ganistom Wawelskej katedrály. 
Ako sólista koncertuje v Poľsku a 
zahraničí. Vystupoval na takých 
významných miestach, ako Ka-
tedrála sv. Patrika v New Yorku, 
Notre Dame v Paríži, koncertná 
sieň Tokyo Metropolitan Art 
Space, Chrám Narodenia Pána 
v Betleheme. Ďalej koncertoval 

v mestách: Buenos Aires, Mon-
tevideo, Rio de Janeiro, Toronto, 
Jerusalem, Irkutsk, Istambul, 
Petrohrad, Moskva. Od 1998 je 
členom Komisie pre cirkevnú 
hudbu Krakovskej arcidiecézy. 
Bol organistom bohoslužieb 
pápežských návštev v Poľsku a 
podieľa sa na organizovaní or-
ganových koncertov a festivalov. 
Pápež Benedikt XIV.  mu udelil 
vyznamenanie Pro Ecclesia et 
Pontifice. Od roku 2016 je ria-
diteľom Inštitútu pre cirkevnú 
hudbu v Krakove.

V nedeľu 16. októbra Imre 
Szabó (Slovensko) zahrá sklad-
by od autorov: Johann Sebastian 
Bach, Johann Pachelbel, Char-
les-Marie Widor, Olivier Mes-
siaen, Franz Liszt.

Imre Szabó sa narodil 
v roku 1956 v Nových Zám-
koch. Jeho prvým pedagógom 
organovej hry bol István Baróti 
v Budapešti. Na Vysokej škole 
múzických umení v Bratislave 
študoval v triede Ferdinanda 
Klindu. Po absolutóriu, ako šti-
pendista Slovenského hudobné-
ho fondu si zdokonaľoval svoj 
umelecký profil u Ivana Sokola. 
Získal ocenenia na viacerých 
národných a medzinárodných 
hudobných súťažiach. V zahra-
ničí koncertoval v Nemecku, 
Francúzsku (Cathédrale No-
tre-Dame Paríž, Saint-Sernin 
Toulouse), Švajčiarsku, Švéd-
sku, Veľkej Británii, Česku, Ma-
ďarsku, Poľsku, Rakúsku, Ru-
munsku, Bulharsku, Lotyšsku, 

Arménsku a Gruzínsku. Bol 
hosťom viacerých medzinárod-
ných organových festivalov. Re-
alizoval početné nahrávky sve-
tovej i domácej tvorby pre rôzne 
hudobné vydavateľstvá (Opus, 
Diskant, Pacific Music, Panton, 
Intercord, Vydavateľstvo Rádio 
Bratislava), Slovenský rozhlas, 
Český rozhlas a Slovenskú te-
levíziu. Je iniciátorom Organo-
vých koncertov pod pyramídou, 
usporiadaných Slovenským roz-
hlasom v Bratislave. V rokoch 
1988 až 2003 vyučoval hru na 
organe na Konzervatóriu v Bra-
tislave, v súčasnosti (od r. 1995) 
pôsobí ako docent na Hudobnej 
fakulte Vysokej škole múzických 
umení v Bratislave.

Koncerty začínajú o 18.00.

Organové koncerty v kostole sv. Ondreja



Drobná inzercia

28. septembra 2016 3

Nasledujúce číslo 
Komárňanských listov 

vydávame 
12. októbra 2016

uzávierka 7. októbra

RučNá autOuMyVáReň za trhoviskom

KÉZI autóMOsó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

sme tu pre Vás každý deň, 7 dní týždni 
Po-so 7.00-18.00, Ne 8.00-16.00

0903 887 980

Výhodná reklama v Komárňanských listoch 
a Mestskej televízii

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

Kontakt: 035 77 13 488

Novorodenci
Arnold Szabó z Komárna, Karmen Ölvediová z Mužle, Leó Ha-

lász z Nových Zámkov, Noel Nagy z Kolárova, Márton Borvák z 
Kolárova, Márk Nagy z Holiarov, Filip Lakatos z Hurbanova, Emma 
Viktória Kesely z Komárna, Endre Pál z Radvane nad Dunajom, 
Soma Cabaň z Hurbanova, Márió Szih z Čalovca, Dávid Lakatos z 
Marcelovej, Sonia Lévaiová zo Zlatnej na Ostrove, Alex Izsák z Iže, 
Gerő Szalay z Moče, Ema Jarabáková z Trávnika, Emma Nagyová 
z Veľkých Kosíh, Richard Olivér Benčik z Ďulovho Dvora, Dorian 
Balko z Komárna, Viktória Bystrická z Imeľa, Dorian Ferencei z 
Nededa, Sarah Šubová z Duloviec, Ármin Kolář z Bátorových 
Kosíh, Luca Keszeg z Marcelovej, Kristián Sárközi zo Zlatnej na 
Ostrove, Áron Maráz z Imeľa, Oliver Kmeťo z Bajču, Adam Laka-
tos z Kavy, Mia Anna Vadkerti z Kolárova, Scarlet Caroline Rafaeil 
z Komárna, Dia Naomi Benyó z Kolárova, Bence Bernáth z Keťa, 
Hanna Magyarics z Čičova, Zsófia Rák zo Štúrova, Tímea Ramona 
Madarász z Nových Zámkov, Zoé Vašš z Hurbanova, Karin Kovács 
z Nána, Ingrida Stojková z Hurbanova, Zsombor Peredy z Radvane 
nad Dunajom, Sofia Mádel z Patiniec       

Sľúbili si vernosť
Jozef Kuchár a Monika Szalmová, Imre Lajtos a Judit Mészá-

ros, Viliam Sárközi a Monika Csicsóová, Michal Gergely a Andrea 
Szalaiová, Róbert Barkóczi a Ildikó Bereczová, Karel Kosik a Petra 
Jachmanová, Alojz Kobida a Veronika Kuruczová, Štefan Varga a 
Veronika Preszteková, Miroslav Ťavoda a Mgr. Evelina Melegová, 
Erik Kuczman a Michaela Šušanská

Opustili nás
83-ročná Helena Mezeiová z Komárna, 91-ročná Júlia Jal-

sovszky z Marcelovej, 70-ročná Helena Šenkárová z Marcelovej, 
70-ročná Alžbeta Filakovská z Komárna, 82-ročná Irena Cziborová 
zo Šrobárova, 69-ročný Pavol Hipszki z Komárna, 71-ročný Dömé-
ny Alojz Zoltán z Komárna, 82-ročná Augusztína Szabó z Komár-
na, 73-ročná Terézia Kövérová z Marcelovej

l Elektrikár. Tel.: 0908/415-657.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Kúpim stavebný pozemok v 
Komárne alebo v Malej Iži. Tel.: 
0904/578 633.

l Dám do prenájmu izbu v cen-
tre mesta. Tel.: 0908/729 612. 
l Predám garzónku v Komárne, 
cena: 12 500 Eur. Tel.: 0944/342 
855.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415-657.

SPOMÍNAME
„Náhle si tíško zaspal, 
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád.
Spi sladko svoj večný sen, 
v spomienke sme pri Tebe každý deň.“
Dňa 2. októbra 2016 uplynie 10 rokov, kedy 
odišiel do večnosti náš drahý manžel a otec

Marián Moravčík.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a 
spomínajú s nami.

Manželka, syn a dcéra

ZBER 
JABĹK 

A HROZNA 
V RAKÚSKU
miso.laky33@gmail.com

 Tel.: 0944 630 176

SPOMIENKA
„Tam niekde medzi hviezdami,
v nebi máme niekoho...
Na koho nikdy nezabudneme...“

Dňa 1. októbra si pripomenieme 
6. výročie úmrtia môjho milovaného 
manžela a otca

Karola CZANÍKA.
I dnes s veľkou láskou spomíname manželka, dcéra a syn

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 10. októbra 2016 – do 14. októbra 2016
od 07. novembra 2016 – do 11. novembra 2016

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do 
ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom 
termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej 
lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s trie-
deným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami 
spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu 
v hore uvedených 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)

Podporte mesto!
Mestský úrad v Komárne ponúka možnosť na overenie 

písomností a dokumentov. V centrálnej prijímacej kancelárii 
na Klapkovom námestí vykonajú overenie písomností pracov-
níčky na počkanie. V prípade, ak občania túto službu využijú 
v rámci mestského úradu, poplatky za tento úkon poputujú do 
mestskej kasy. Tento príjem bude slúžiť na realizáciu požiada-
viek obyvteľov Komárna. Podporte svoje mesto, vyberte si služ-
by nášho úradu!

V nedeľu 18. septembra 
bola celá ZŠ Rozmarínová 
zaliata žltou farbou. Práve tá 
bola dresscodom už 12. pikni-
ku! Pod záštitou občianskeho 
združenia Animátori KN sa 
tentokrát konal v šate Mimo-
ňov.

Slnko žiarilo a cez bránu ško-
ly vchádzalo čoraz viac účastní-
kov v mimoňských kostýmoch. 
Slávnostne prišli aj vzácni hos-
tia- dvaja živí mimoni! A fote-
niu nebolo konca - kraja. Piknik 
bol opäť výnimočný a nový! Na 
pódiu hrala živá hudba v podaní 
Tomáša Barkóciho, Kevina Tur-
nera a Roba Vidu. Maľovalo sa 
na tvár, deti súťažili na rôznych 
zábavných stanovištiach. Od-
mena za ich snahu ich neminu-
la. Mohli si sami vyzdobiť vlast-
ného perníkového mimoňa.

Z bufetu rozvoniaval vy-
nikajúci guláš, špekačky i čer-
stvé langoše! Občerstvenie 
bolo zdarma a to hlavne vďaka 
tomu, že sme veľká rodina plná 
štedrých sponzorov dobrodin-
cov- všetkým, ktorí akokoľvek 
prispeli, zo srdca ĎAKUJEME! 
Chýbať nemohli ani medziná-

rodné tance, atrakcie, ako sú 
streľba zo vzduchovky, luku a 
skákací hrad! Priaznivci športu 
si na svoje mohli prísť pri futba-
lovom turnaji.

Predstavili sme plánované, 
veľmi pestré, tematické, nové 
akcie na tento školský rok! Me-
dzi mnohými sa môžete tešiť na 
novinky, ako je cyklovýlet a deň 
na kúpalisku. A veľký letný tá-
bor v téme...Hobbita! Toto veľké 
dobrodružstvo bude 17. až 22. 
júla 2017! Pozývame všetkých 
starších ako 13 rokov, aby sa k 
nám pridali ako dobrovoľníci 
alebo budúci animátori. Pripra-
vujeme pre nich mesačné MA-
XIstretká. Pre všetky deti od 3. 
ročníka základnej školy pripra-
vujeme Krúžok malých lídrov! 
Od januára bude možné pod-
poriť nás aj darom 2% z dane. 
Budeme veľmi radi, ak tak uro-
bíte a my vďaka vašim 2% dáme 
100%. Viac informácií nájdete 
na FB: Animátori KN. 

Ďakujeme všetkým zúčast-
neným a už teraz sa tešíme na 
ďalšie stretnutie s vami! 

Animátori KN 

Aj 12. piknik sa nám vydaril


