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Oznámenie o čase a mieste 
konania volieb do orgánov 

samosprávnych krajov v meste Komárno
Na základe zákona číslo 180/2014 Z. z. o podmienkach výko-
nu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a rozhodnutia predsedu  Národnej 
rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samo-
správnych krajov pod č. 166/2017 Z. z. zo dňa 28.6.2017, ozna-
mujeme všetkým oprávneným voličom, ktorým podľa § 7 ods.1 
písm. d) až g) zákona 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov 
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov bol zrušený trvalý pobyt a adresou 
týchto občanov na účely doručovania písomností od orgánov 
verejnej správy a iných štátnych orgánov a na účely zápisu do 
zoznamu voličov je Mesto  Komárno, že:
1. voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v so-
botu 4. novembra 2017 od 7.00 do 22.00,
2. miestom konania volieb je podľa hore uvedeného trvalého 
pobytu volebná miestnosť, ktorá sa nachádza: Základná umelec-
ká škola – Művészeti Alapiskola, Letná ul. 1, Komárno, volebný 
okrsok č. 27.

Zmena sídla volebného okrsku č. 3
Nové sídlo volebného okrsku č. 3 je volebná miestnosť na adre-
se: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. budovateľská 
32, Komárno 
Pre volebný okrsok č. 3 :
Časť obce: Hadovce  celá časť obce
Časť obce: Nová Osada celá časť obce
Komárno   súpisné číslo 4007
Komárno   súpisné číslo 4428

Takmer každé ráno a po-
obede sa vytvára rad automo-
bilov na Komenského ulici, 
nakoľko viacerí prichádzajú 
do centra na tomto rušnom 
úseku. Vďaka investíciám 
realizovaným v októbri sa 
môže situácia zlepšiť, nakoľ-
ko bude vybudovaný odbo-
čovací pruh a obnovené budú 
aj semafory.

Jeden z preplnených úse-
kov dopravy v našom mes-
te je Komenského ulica, kde 
autá zvyčajne dlhodobo stoja. 
Nie je zriedkavé, že v ranných 
a poobedňajších hodinách 
dopravnej špičky sa vodiči do-
stávajú cez križovatku až na 
tretiu „zelenú“. 

Do tohtoročného plánu 
priority investícií sa dostalo 
aj rozšírenie a obnovenie kri-
žovatky na Komenského ulici. 
Toto v sebe zahŕňa vybudo-
vanie odbočovacieho pruhu 
v celkovej dĺžke 84 metrov na 

križovatke a Rákócziho ulicou 
pred reštauráciou rýchleho 
občerstvenia. Taktiež budú na 
križovatke obnovené semafo-
ry, vďaka čomu bude dopravu 
sledovať digitálny systém, kto-
rému sa prispôsobia signály. 
Nový digitálny systém poskyt-
ne možnosť na zosúladenie 
signálov aj s ostatnými križo-
vatkami, a tak doprava bude 
plynulejšia.

„Teší ma, že aj poslanci 
podporili túto investíciu, na-
koľko týmto mesto spláca svoj 
starý dlh. Doprava sa takto 
môže stať nielen plynulejšou, 
ale aj bezpečnejšou. Vďaka hos-
podárskym výsledkom mesta 
môžeme na realizáciu investícií 
tento rok vynaložiť z vlastné-
ho rozpočtu mesta viac ako 1 
milión eur, okrem iného aj na  
rekonštrukciu Komenského uli-
ce“ – povedal László Stuben-
dek, primátor mesta.

dm

Časté zápchy 
na Komenského ulici sa zmiernia

Obsah Komárňanských listov 

a relácie Mestskej televízie 

nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk

PharmDr. Hajnalka Kom-
játhy, PhD., ktorá pôsobí ako 
vedúca farmaceutka Vše-
obecnej nemocnice Komár-
no, zároveň zastáva aj mi-
moriadne dôležitú funkciu 
ambasádorky pre Slovenskú 
republiku v projekte Európ-
ske vyhlásenia nemocničné-
ho lekárenstva – European 
Statements of Hospital Phar-
macy. Túto funkciu vykonáva 
od roku 2016.

„Európska asociácia ne-
mocničných lekárnikov má 

svoje zastúpenie v 35 európ-
skych krajinách s počtom 21-
tisíc participujúcich nemocnič-
ných lekárnikov. Ako jediná 
reprezentuje a rozvíja profesiu 
nemocničných lekárnikov s cie-
ľom neustále zvyšovať kvalitu 
poskytovanej liečby a zvyšovať 
bezpečnoťi pri používaní zdra-
votníckych pomôcok a liekov 
pri kontakte s pacientom,“ - 
uviedla PharmDr. Hajnalka 
Komjáthy.

„Je pre mňa mimoriadnou 
cťou, že máme v našej nemoc-
nici odborníka reprezentujú-
ceho celé Slovensko. Verím, že 
bude naďalej vykonávať svoju 
úlohu ambasádorky s rovna-
kým zapálením ako doteraz, 
čo bude veľkým prínosom nie-
len pre našu nemocnicu, ale aj 
slovenskú odbornú verejnosť 
z prostredia nemocničných le-
kárnikov,“ - dodal Mgr. Miro-
slav Jaška, riaditeľ FORLIFE 
n.o., Všeobecnej nemocnice 
Komárno. 

Svoje pôsobenie na pozícii 
ambasádorky priblížila pani 
doktorka nasledujúcimi slo-
vami: „Najdôležitejšou úlohou 
ambasádorov je aktívna imple-
mentácia Európskeho vyhláse-
nia nemocničného lekárenstva 
vo svojej krajine. Mojou úlohou 
je preto zabezpečenie priame-
ho kontaktu medzi Európskou 
asociáciou nemocničných le-
kárnikov (EAHP), nemocnič-
nými lekárnikmi pôsobiacimi 
na Slovensku a našimi národ-
nými asociáciami. V prvom 
rade sa snažím identifikovať 
hlavné osobitosti Slovenska 
a príležitosti pre úspešný po-
sun vyhlásení do praxe. V sú-
časnosti na tejto činnosti pra-
cujem aktívnym zvyšovaním 
povedomia o tomto projekte, 
a to nielen v radoch našich 
kolegov ale aj prostredníctvom 
celoslovenských fór určených aj 
ostatným zdravotníckym pra-
covníkom. Treba si uvedomiť, 
že po úspešnej implementácie 

sa jednoznačne zvyšuje kvalita 
poskytovania klinicko-farma-
ceutickej starostlivosti v každej 
nemocnici.“

PharmDr. Hajnalka Kom-
játhy pracuje v komárňanskej 
nemocnici od apríla roku 2007. 
Na pozícii vedúcej farmaceut-
ky zodpovedá za liekovú po-
litiku a poskytuje pacientom 
nemocnice klinicko-farma-
ceutickú starostlivosť. Zároveň 
pôsobí na pozícii lekárničky 
vo verejnej lekárni nemocnice, 
navyše sa neustále usiluje o vy-
tvorenie priestoru na odbornú 
vzdelávaciu činnosť. Na pozí-
ciu ambasádorky sa vypraco-
vala vďaka podpore kolegov z 
nemocničných lekární a vďaka 
snahe o rozvíjanie nemocnič-
ného lekárenstva a klinickej 
farmácie v komárňanskej ne-
mocnici.

Mgr. Alžbeta Sivá
hovorkyňa AGEL SK, a.s.

Vedúca farmaceutka komárňanskej nemocnice 
je ambasádorkou EAHP pre Slovensko

Vďaka úspešne podanému projektu 
bude v týchto dňoch obnovená hlavná bu-
dova autobusovej stanice.

Mestská firma Comorra Servis podala 
ešte minulý rok projekt, ktorého cieľom je 
vybudovanie tepelnej izolácie centrálnej au-
tobusovej stanice. Popri prisúdení sumy 89 
122 eur Slovenskou inovačnou a energetic-
kou agentúrou sa ešte samospráva zaviazala 
poskytnúť spoluúčasť vo výške 4 372 eur. 
Takto bude celková výška prác v hodnote 
93 813 eur.

„Dôležitým vytýčeným cieľom je zlepše-
nie situácie hromadnej dopravy, nakoľko v 
čoraz hustejšej doprave treba vodičom po-
núknuť reálne alternatívy. Obnova centrálnej 
autobusovej stanice je dôležitá aj na regio-
nálnej úrovni a podporuje aj turizmu. Vďa-
ka účasti financovania z vonkajších zdrojov 
bude viditeľne skrášlená budova, čím budú aj 
nižšie režijné náklady s možnosťou úspory” - 
uviedol László Stubendek, primátor mesta. 
Kotolňa budovy bola v uplynulých rokoch 
celkom vymenená, takže budova môže v 
budúcnosti fungovať efektívne.

Pracovný proces začal už pred mesia-
com a pravdepodobne potrvá do polovice 

októbra. Vymenili okná, na steny budovy a 
strechu bola umiestnená hrubá tepelná izo-
lácia, a takto exteriér dostane nový vzhľad. 
Taktiež budú vybudované chodníky s bez-
bariérovým prístupom.

„Pripravený je už ďalší projekt, ktorého 
cieľom je rekonštrukcia interiéru budovy zo 
zdrojov EÚ, okrem toho aj úprava vonkajšie-

ho terénu. Okrem toho by sa mohol prevádz-
kovať elektrický autobus medzi severnou 
a južnou časťou Komárna. Rekonštrukcia 
ostatných mestských autobusových zastávok 
je v štádiu riešenia. So zapojením spoločnos-
tí, ktoré tam inzerujú, by sme chceli dať nový 
vzhľad jednotlivým zastávkam” – dodal vi-
ceprimátor Béla Keszegh.                          dm

Autobusová zastávka dostane nový vzhľad

Už viac rokov nemáme 
šťastie na počasie a dážď nás 
opäť prinútil obsadiť vestibul 
Športovej haly v Komárne a 
tam uskutočniť jubilejný 5. 
ročník Medového festivalu. 

Predajné stánky, aj keď nates-
no, sa zmestili a zostal priestor 
aj pre kultúru, spev a tanec 
detí i dospelých. 

Vďaka našim animátor-
kám, učiteľkám zo ZŠ na Po-

hraničnej ulici a rodinnému 
centru Montessori sa podarilo 
predviesť pekný program.

Súbor Čakanka sviežo za-
hájil kultúrny program, strie-
dal sa s vystúpením žiakov 

a končil sa včelárskou hym-
nou pri otvorení podujatia, 
na ktorom sa prihovorili pri-
mátor Ing. László Stubendek, 
za Slovenský zväz včelárov 
Dušan Kollár a predseda, or-

Jubilejný 5. Medový festival je už za nami

(Pokračovanie na 2. strane)
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Zavítajte do reštaurácie hotela Panoráma,
ktorá je prispôsobená na celoročné organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, svadieb, 

rodinných osláv, pracovných stretnutí a pod. Prijímame objednávky aj na studené misy.
Hotelový bar s celodennou obsluhou ponúka široký sortiment alkoholických a nealkoholických nápojov. 

V letných mesiacoch si určite vychutnáte posedenie na hotelovej terase.

Ponúkame denne aj menu 
vo forme švédskych stolov 

a samozrejme vám ponúkame 
chutné jedlá 

aj počas víkendu

Otvorená je denne: 8.00 – 20.00

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom,
že od 20. októbra do 6. novembra 2017
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 v dvoch etapách:

od 20. októbra do 23. októbra 2017
Zastavaná časť mesta: Selyeho, Ul. gen. Klapku, Námestie Ro-
zálie, Damjanichova, Vnútorná okružná ul, Stavbárov, Jazerná, 
Veľká jarková, Robotnícka, M. Čáka, Hlboká, Mládeže, Gazdov-
ská, 29. augusta, Košická, Mederčská, Okružná, Staničná, Mieru, 
Odborárov, Budovateľská, Priemyselná, Slobody, Handlovská, 
Prowazekova, Zlatého muža, R. Seressa, Eötvösova, Pohraničná, 
Dunajské nábrežie, Hradná, Potočná, G.Czuczora, Nová Stráž, 
Hadovce, Kava, Ďulov Dvor

od 3. novembra do 6. novembra 2017
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 ul.- záhradky, Orechový rad - záhradky, záhradky za 
Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov
Odpad je možné uložiť aj v zberovom dvore na Harčášskej ces-
te. Prevádzkový čas zberového dvora: pracovné dni okrem pon-
delka 10.00 - 18.00, v sobotu 8.00 - 12.00 hod.
Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov 

je zakázané a trestné!
Kontakty: MsÚ Komárno: Ing. Sólymos, tel. 035/2851 362, 
Clean City, s.r.o.: p. Potáschová, tel. 035/771 30 91.

POZOR ZMENA! 
Na vytipovaných miestach budú umiestnené 

aj kontajnery výlučne na zelený odpad.
Do kontajnerov na zelený odpad je umiestnenie 

iného odpadu ako zeleného odpadu prísne zakázané!

ganizátor podujatia Ing. Pavol Petruš. 
Silvia Czafrangó so Súkromnej základ-
nej  umeleckej školy v Komárne postavila 
prezentačnú tabuľu svojho súboru a s ra-
dosťou a láskou sledovala svojich žiakov 
v umeleckom prejave. Tancovali, recito-
vali, spievali... Bola to krásna symbióza 
vystupujúcich žiakov a ich vedúcej. Mu-
sím uviesť, že vo vystupovaní sa striedali 
so žiakmi zo Základnej umeleckej školy 
pod vedením Veroniky Vargovej.

Naša moderátorka, včelárka, Ing. 
Iveta Petrušová následne dala priestor 
tanečnému súboru Mamičky od Dunaja 
a súboru Dunajíček. Boli to krásne tance 
a pesničky.

Povedal by som, že kultúry bolo dosť, 
ukončili sme ju okolo obeda a nasledoval 
chutný guláš a zabíjačkové špeciality. Je 
treba povedať, že účinkujúci v kultúrnych 
programoch ako aj predávajúci poľov-
nícky guláš dostali ako odmenu, taktiež 
žiaci dostali ako odmenu macíka s agáto-
vým medom. Snažili sme sa každú účasť 
na podujatí oceniť. Účastníci výtvarnej 
súťaže žiakov komárňanských škôl obdr-
žali pekné ceny. Škoda, že niektoré deti sa 
napriek výzve o umiestnení nedostavili 
a neprevzali si svoje ceny.

Písať by sa dalo ešte o ďalších aktivi-
tách. Považujem za dôležité uviesť, že po-

V septembri Knižnica 
Józsefa Szinnyeiho v Komár-
ne v spolupráci s našou ško-
lou pripravila projekt „Máme 
radi knihy“. V prvý deň to 
bolo zážitkové čítanie. Ej, ej, 
veru sme zažili smiechu a ve-
selosti. Dramatizované číta-
nie pána Mrkvičku (T. Huj-
dič) nás načisto rozosmialo. 
Stálo to za to, že sme v daždi 
merali cestu z Hradnej na 
„sedmičku“.

Druhý deň, opäť daždivý, 
bol o tvorení, fantázii a šikov-
nosti. Zostavovali sme ob-
rázkové leporelo. Bolo veľké 
a dlhééééé. Témou bola známa 
postavička Krtko. Spoločným 
čítaním – podávaním knihy 
sme príbeh najprv prečítali. 
Knižôčka s pestrými obrázka-
mi sa veľmi vydarila. No a po-

sledný deň, keď sa už aj počasie 
umúdrilo a vykuklo slniečko, 
bol veľmi veselý. Spievali sme, 
tancovali a veľa tlieskali .Smej-
ko a Tanculienka piesňami 

a príbehmi rozhýbali aj tých 
najneohybnejších. Spoznali 
sme knižnicu, ktorú pravidel-
ne navštevujeme, nielen ako 
miestnosť s policami zaujíma-

vých kníh a časopisov, ale plnú 
radosti, tvorivosti a veselých 
zážitkov. Ďakujeme!

Žiaci a učitelia 
Spojenej školy, Hradná 7

Dobrá spolupráca, príjemné prostredie, plno smiechu...

(Pokračovanie z 1. strany) kiaľ sa komárňanskí včelári v spolupráci 
s našimi sponzormi rozhodnú znova re-
alizovať podujatie aj na budúci rok, tak 
festival sa už uskutoční v priestore Špor-
tovej haly vďaka prísľubu správcu pána 
Balázsa.

Je namieste poďakovať sa včelárom 
a všetkým účinkujúcim, podieľajúcim sa 
na realizácii podujatia, hlavne však našim 

sponzorom. Považujem ich za ľudí s veľ-
kým srdcom, ktorým záleží na spoločen-
skej pohode Komárňanov. A samozrejme 
vyzdvihujeme príspevok Mestského úra-
du v Komárne na čele s primátorom Ing. 
Lászlóom Stubendekom.

Ing. Pavol Petruš
predseda Základnej organizácie

Slovenského zväzu včelárov v KomárneKoncom septembra sa ko-
nali v našom meste v rybár-
skom revíri OR Apáli Komárno 
(Mŕtve rameno Váhu) rybárske 
preteky, a to 2. MMrybárstvo 
Apáli Carp Cup 2017. Boli to 
preteky v love kaprov a amu-
rov na boilies a pelety. 

Samotné preteky sa konali 
od 12. hodiny 25. septembra do 
12. hodiny 30. septembra, takže 
celkom pretekári mali až 120 
hodín na to, aby mohli ukázať 
svoju zručnosť a šikovnosť.

Bodovanou rybou bol len 
kapor a amur, obidva druhy od 
3 kg. Každá bodovaná ryba bola 
rozhodcami oficiálne odvážená, 
zdokumentovaná a po ošetrení 
vrátená späť do vody. Organi-
zátori pred pretekmi vykonali 
zarybnenie kaprami s priemer-
nou váhou 6 až 7 kg s celkovou 
váhou 1000 kg. 

Na preteky sa prihlásilo 
17 družstiev. Na prvé úlovky 
nebolo treba dlho čakať. Úlov-
kami boli najmä kapre v prvej 
časti pretekov, a až v posledných 
dvoch dňoch sa začali o potravu 
zaujímať aj amure. Zo 17 druž-
stiev sa podarilo bodovanú rybu 
chytiť až 13 družstvám s celko-
vou váhou 749,50 kg. Ulovených 
bolo 160 rýb, pričom najväčšia 
ryba merala 13,90 kg.

Výsledky pretekov:
1. miesto SHUBUNKIN CT 

(Bagin, Szép, Patócs) 315,85 b. 2. 
miesto JOBO CT (Švec, Felger)  

90,10 b. 3. miesto BLACK LA-
BEL TEAM (Kišvince Z., Pše-
nák, Őri) 79,90 b.

Najväčšia ryba: Švec Jozef 
(JOBO CT Komárno) kapor - 
13,90 kg. Najväčší amur: Bagin 
Zsolt (SHUBUNKIN CT) 13,40 
kg. Sektor A: 1. KIMOT TEAM 
(Buzás M., Buzás R., Gergely L.) 
76,60 b. Sektor B: 1. K.P.V. Ko-
márno (Kuszák, Pintér, Varga) 
35,40 b.

Členovia družstva SHU-
BUNKIN CT svojím výsledkom 
315,85 bodov za 293,30 kg rýb, 
vytvorili neoficiálny rekord pre-
tekov MMrybárstvo Carp Cup. 
Gratulujeme im! Víťazi si mohli 
za svoju šikovnosť a šťastie pre-
vziať od organizátorov peňažné 
ceny ako aj vecné ceny v celko-
vej hodnote cca. 5.000,- Eur.

Tu by som chcel podotknúť, 
že dnešná sociálna situácia je 
taká aká je, ale nájdu sa ešte ľu-
dia, firmy, spoločnosti, ktorí sú 
odhodlaní obetovať nejakú tú 
čiastku na takéto podujatia. Sú 
takí, ktorí poskytli finančnú, iní 
materiálnu pomoc.

Zároveň by som chcel aj tou-
to cestou v mene organizačného 
výboru, vysloviť naše poďakova-
nie naším sponzorom, médiám 
a každému, kto hocijakým spô-
sobom prispel k tomu, aby sa 
tieto preteky zrodili a mohli byť 
zorganizované. Ďakujeme!

Attila FUISZ

Opäť veľkolepé rybárske preteky

Koncom septembra 2017 sa tradič-
ne na brehu rieky Váh uskutočnila súťaž 
stredoškolákov v cezpoľnom behu. 

Družstvo chlapcov sa postavilo na 
štartovaciu čiaru s cieľom obhájiť minu-
loročný výsledok a dokázať, že v okres-
nom meradle niet družstva, ktoré by ho 
porazilo. Suverénnym víťazstvom to aj 
potvrdili. Družstvo tvorili nasledovní žia-

ci:   Dominik  Szabó (IV. G), Tamás Farkas 
(III. K), Erik Farkaš (I. F), Ákos Keszegh 
(II. C).

Aj družstvo našich dievčat v zložení 
Emília Varga (IV. D), Oľga Szajková (III. 
F), Viktória Marcinkó (I. D) sa podieľalo 
na úspechu, nakoľko získali výborné tre-
tie miesto v okresnom meradle. 

Obom družstvám k výsledku gratu-
lujeme a želáme aj ďalšie podobne cenné 
úspechy. 

Mgr. Szabocs Százvai

Priemyslovka potvrdila svoje prvenstvo na súťaži v cezpoľnom behu

Jubilejný 5. Medový festival je už za nami
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Komárňanské 
organové koncerty

v kostole sv. Ondreja
22.októbra 2017 

Imre Szabó (Slovensko)

l Záhradník – návrhy a vý-
sadba ovocných záhrad a sa-
dov. Postreky proti kučeravosti 
broskýň. Iné záhradnícke práce. 
Tel.: 0905/214 810.
l Prijmeme šikovného čašní-
ka/-ku, kuchára/-ku, pomocnú 
silu do kuchyne s vodičským 
preukazom (na veku nezáleží) 
s možnosťou ubytovania. Tel.: 
0908/778 637.
l Vymením veľký 2-izbový 
prerobený byt s balkónom za 
menší a starší rodinný dom v 
podobnej hodnote zo zdravot-

ných dôvodov. Tel.: 0944/574 
449, 0908/598 510.
l REKOM – kompletná 
rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415-
657.
l	Predám prerobený 1-izbový 
byt na Hviezdnej ulici, 1. po-
schodie. Cena 25 900 eur. Tel.: 
0908 729 612.
l	Predám 2-izbový byt v pô-
vodnom stave na Meďerčskej 
ulici, 5. poschodie. Cena 34 900 
eur. Tel.  0908 729 612

Novorodenci
Nina Hanna Mészárosová zo Zemianskej Olče, Jessica Csicsóo-

vá z Marcelovej, Ján Donka z Kolárova, Vivien Molnárová z Nesvád, 
Zsolt Farsang z Okoličnej na Ostrove, Nina Zrebná z Nových Zám-
kov, Štefan Házi z Komárna, Viktória Bereczová z Komárna, Milan 
Janík zo Štúrova, Konor Csemez z Nových Zámkov, Tamás Viczena 
zo Zemianskej Olče, Evelyn Siposová z Komárna, Noel Suchovský z 
Chľaby, Laura Dajcsová z Gbeliec, Luca Fűri z Kolárova, Dóra Vas z 
Kolárova, Márk Keresteš z Komárna, Dorina Csontosová z Nesvád, 
Márton Lancz z Mužle, Krisztián Kurina z Komárna, Hana Hriňová 
z Nových Zámkov, Noémi Vašková z Veľkej Paky-Malej Paky, Ti-
bor Kristóf György z Komárna, Lily Rigóová z Duloviec, Yakoub 
Braham z Virtu, Noel Janík z Radvane nad Dunajom, Nimród Bacs 
z Komárna, Liliana Brandtová zo Šurian, Lea Bencsíková z Pribe-
ty, Marko Bak z Marcelovej, Flórián Csutor z Komárna, Esteban 
György z Imeľa, Marcel Garamszegi z Komárna, Patrik Štefanec z 
Komárna, Nina Baraková zo Štúrova, Júlia Zaušková z Komárna, 
Zara Benyeová zo Svodína, Csaba Cintula z Kolárova, Dóra Nagy 
z Kolárova, Dominik Balačin z Hurbanova, Natália Csicsó z Moče, 
David Ivan zo Semerova, Anna Csehová zo Zemianskej Olče, Ga-
briel Jakab z Bajču, Richard Héger z Nových Zámkov

Sľúbili si vernosť
Attila Szabó a Nikoleta Takácsová, Gabriel Kiss a Tünde Kli-

mentová, Peter Bendík a Martina Egyegová, Zdenko Kršteňanský 
a Katarína Klemanová, Recep Hakan Tülek a Anita Hanzsérová, 
Tomáš Rečka a Katarína Zemanová, Roland Čizmadia a Elena 
Hrušková, Tibor Buček a Klaudia Szőkeová, Tamás Varga a Zuzana 
Pakšiová, Zdeněk Skoupý a Ing. Adela Mrkvová, Ladislav Tomaška 
a Erika Csuka, Štepan Horváth a Denisa Lukácsová 

Opustili nás
93-ročná Alžbeta Michálková z Komárna, 89-ročná Paulína 

Hermanová z Komárna, 58-ročný Ferenc Szabó z Kolárova, 62-
ročná Júlia Fekete z Komárna, 73-ročný Kálmán Varga z Čičova, 
82-ročná Rozália Tarics z Komárna, 71-ročná Mgr. Olga Tarabčí-
ková z Komárna, 83-ročný Alexander Belák z Komárna, 79-ročná 
Anna Pastoreková z Imeľa, 78-ročná Katalin Dékány z Komárna, 
86-ročný Anton Kabát z Komárna, 92-ročná Magdaléna Lakyová z 
Komárna, 82-ročná Helena Feketeová z Komárna, 81-ročná Fekete 
Oľga Mária z Komárna, 82-ročný prímás Rigó Pavol z Komárna, 
95-ročná Alžbeta Horváthová z Komárna 

POĎAKOVANIE
Vyjadrujem svoje hlboké poďakovanie za láskavú starost-

livosť a opateru o nášho otecka kolektívu ošetrovateľov bloku 
číslo 25 DSS NÁRUČ, n. o., v Komárne pod vedením vrchnej 
sestry pani Pampiszli.

Ing. Ivan Procházka

SPOMIENKA
„Tíško si zaspala a všetko, 
čo si mala rada si tu zanechala.
Aj keď nie si medzi nami 
v našich srdciach žiješ stále s nami.“

Dňa 6. októbra uplynulo 8 rokov, čo nás 
navždy opustila naša milovaná mamička

Jurinka FARKAŠOVÁ

Voda – naše bohatstvo i do budúcnosti
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komár-

na, a.s. pripravuje dlhodobý program o vode, kto-
rá je nevyhnutným produktom pre život každého 
človeka.

Cieľ programu:
Informovať a systematicky budovať pozitívny vzťah k pitnej 
vode, jej výrobe a distribúcii, ako i k odvádzaniu a čisteniu 
odpadových vôd.
Oboznámiť deti a mládež a rozšíriť vedomosti
a) o pitnej vode, jej výrobe, distribúcii, ochrane a využití
b) o vzniku odpadovej vody, jej čistení pred návratom do 
vodných tokov
c) o ochrane životného prostredia

Cieľová skupina:
Deti predškolského, školského veku, ako i mládež v meste 
Komárno a v obciach, v ktorých spoločnosť KOMVaK, a.s., 
prevádzkuje verejnú vodovodnú a kanalizačnú sieť.

Realizácia programu:
Vhodnými formami a metódami zážitkového učenia a aktivít 
s tematikou vody oboznamovať a doplnkovo rozšíriť vedo-
mosti v spolupráci s jednotlivými školskými zariadeniami:
a) počas vyučovacieho procesu
b) vzdelávacie hry zahrnuté do aktivít MŠ, ZŠ, podujatí k 
Svetovému dňu vody, MDD, Komárňanských dní a pod.
c) exkurzie do vybraných objektov v prevádzke spoločnosti 
(čerpacia stanica pitnej vody, čistiarne odpadových vôd)
d) zapojenie sa do súťaží, vyhlásených spoločnosťou

Vyhlásenie súťaže:
I. Predškolské zariadenia, výtvarná súťaž – „Kvapôčka vody“
II. Základné školy, výtvarná súťaž – „Kolobeh vody“
III. Stredné školy, esej – „Voda – základ života“

Pre veľký záujem predlžujeme 
termín odovzdania prác do 31. 10. 2017 

a vyhodnotenie súťaže bude 16. 11. 2017! 

SPOMIENKA
Dňa 4. októbra 2017 uplynuli 4 roky, čo 

nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a starý otec

JUDr. Alexander SZŰCS
Za tichú spomienku ďakuje

smútiaca rodina

Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, 

Budovateľská 32, Komárno
Prenájme priestory na záujmovú činnosť, krúžky, kurzy, 

školenia, besedy, schôdze v čase denne od 14.30 do 19.30

Cena nájmu: 10,- €/hodina
Uvedená cena nájmu neobsahuje úhrady služieb spojených 

s nájmom, ktoré budú predmetom zmluvy.

Informácie: 035/7740054/55, 0907 225 108

prijíma
pracovníkov na nasledovné pozície

Možnosť zaučenia.
Ponúkame dlhodobú prácu, 

bezplatnú autobusovú prepravu!

Žiadosti ožakávame:
tel.: 035 785 2033

e-mail: info@kom-polster.eu

Adresa: Kom Polster s.r.o., Hlavná 78, 945 04 Nová Stráž

KOM Polster, s.r.o. firma vyrábajúca čalúnený nábytok

šička, vodič vysokovzdižných vozíkov, 
výrobný pracovník

Pozvánka na výnimočné prednášky
Profesor Dr. Andrew Vidich na Slovensku!
Dr. Andrew Vidich je spisovateľom, pedagógom a predná-

šajúcim na medzinárodnej úrovni. Vyučuje na vysokých ško-
lách. Na základe poverenia Ministerstva školstva USA už 18 
rokov vedie tréningy v oblasti zdokonaľovania vodcovských 
schopností, vrátane riešenia konfliktov, komunikácie, partner-
skej spolupráce, zvládania stresových situácií pre lídrov vzdelá-
vacích, občianskych a dobročinných inštitúcií.

Počas prednášky bude otvorená diskusia na duchovné témy. 
Budeme sa zhovárať o teórii duchovnosti a venovať čas zahĺbe-
niu sa do ticha nášho vnútra.

Príďte 23. novembra 2017 o 17.30 do veľkej sály 
Dôstojníckeho pavilónu. Téma: Meditácia k vnútornému 

mieru, praktické rady. Info: +421 905 985 160
Prednášky budú prekladané aj do slovenského jazyka. Je 

potrebné, aby ste mali so sebou vreckový rádioprijímač alebo 
telefón s možnosťou rádiového pripojenia a slúchadlá. Všetky 
prednášky sú bezplatné, srdečne Vás očakávame!

Priemyslovka pozýva na Deň otvorených dverí
Naša škola aj v tomto roku usporiada už tradičné Dni 

otvorených dverí 19. až 21. októbra 2017. V rámci tohto 
podujatia srdečne očakávame žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, 
ctených rodičov a každého záujemcu. 

Počas týchto dní našim návštevníkom poskytneme in-
formácie o jednotlivých študijných odboroch, prijímacom 
konaní na školský rok 2018 - 2019 a o zmenách, ktoré sa 
uskutočnili v našom výučbovom programe v minulých ro-
koch. Návštevníci budú môcť absolvovať „okružnú cestu“ po 
škole a budu mať možnosť nahliadnuť do tried, odborných 
učební, laboratórií a dielní. Pripravili sme aj zaujímavú vý-
stavu prác našich žiakov.

Záujemcov očakávame počas trvania akcie od 8.30 do 
13. hod. V prípade záujmu prijímame návštevy aj v popo-
ludňajších hodinách. Chceli by sme zdôrazniť, že aj počas 
posledného dňa, teda v sobotu 21. októbra taktiež očaká-
vame návštevníkov v uvedenom čase. S radosťou privíta-
me každého záujemcu počas Dní otvorených dverí 2017 v 
Strednej priemyselnej škole v Komárne!

Galavečer v divadle
Nitriansky samosprávny kraj a Regionálne osvetové 

stredisko v Komárne Vás srdečne pozývajú 20. októbra 
2017 o 18:00 hod. do Jókaiho divadla na prehliadku toho 
najlepšieho z neprofesionálnej kultúry Nitrianskeho kra-
ja SRDCE, DUŠA, RADOSŤ. 
Pestrá mozaika večera bude vyskladaná zo zborového spe-
vu, slovenského či maďarského folklóru, recitácie, divadla, 
moderného tanca a muzikálu. To najzaujímavejšie zo svojej 
tvorby Vám ponúknu: Zmiešaný spevácky zbor Carmina 
Vocum zo Zlatých Moraviec, Roman Poliak z Levíc, Diva-
delné štúdio 10 SKDK z Topoľčian, Detský folklórny súbor 
Szendergő zo Šiah, Folklórna skupina Dolina z Mane, Ta-
nečno-akrobatická skupina Avant a Dramaťák z Komárna.
Pri tejto príležitosti Nitriansky samosprávny kraj ocení tých 
najlepších, ktorí pôsobia v amatérskej kultúre či už v rámci 
svojho voľného času, alebo profesionálne.

Vstup bezplatný


