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V Limes Galérii sa konala 
vernisáž zaujímavej a mno-
hostrannej výstavy tvorivej 
komunity Rovás. Výstavu 
zorganizovala tvorivá sku-
pina eNRA a Limes Galéria 
v Komárne. Záštitu nad vý-
stavou mal László Stubendek 
primátor mesta Komárno.

Pred obecenstvom a umel-
cami sa dobre prezentovali 
svojim hudobným progra-
mom žiaci Základnej umelec-
kej školy v Komárne, ktorých 
na klavíri doprevádzala ich 
učiteľka Eva Fekete. V mene 
hostiteľov účastníkov vernisá-
že pozdravila hostiteľka Vero-
nika Farkas, riaditeľka Limes 
Galérie. Povedala, že je veľmi 
rada, že sa tu prezentuje sú-
časné umenie, veď sú tu krás-
ne obrazy, grafiky, sochy a iné 
formy umenia, ktoré sú veľmi 
významné pre komárňanské 
obecenstvo. Potom vystavu-
júcim umelcom zaželala veľa 
ďalších tvorivých úspechov. 

László Stubendek primátor 
Komárna vyjadril radosť nad 
tým, že prvé podujatie XXVII. 
Komárňanských dní má takú-
to veľkú umeleckú úroveň. Po-
tom sa ujala slovu kurátorka 
výstavy Ágnes Kovács, ktorá 
predstavila výstavu aj vysta-
vujúcich umelcov. Povedala, 
že košická tvorivá skupina 
umelcov vznikla v roku 2012. 
Na tejto výstave prezentujeme 

diela, ktoré sa zrodili na tvori-
vých letných táboroch v roku 
2017, ktoré sa konali okrem 
Slovenska aj v Tihanyi v Ma-
ďarsku a v Sedmohradsku v 
Rumunsku.

Potom osobitne predsta-
vila vystavujúcich umelecov, 
nositeľa Kossuthovej ceny Is-
tván Orosza - grafika, nositeľa 
Munkácsyho ceny Attila Dié-
nesa - sochára, Andrása Ko-
reňa - umeleckého fotografa, 
Ottó Szabóa - maliara, Kingu 
Dienesovú - umelckú garbiar-
ku, László Nemesa - maliara a 
ďalších vystavujúcich umelcov. 
Povedala jednu definíciu, kto-

rú opakujú na každej výstave: 
„Tvorivá komunita eNRA 

je slobodné tvorivé umenie 
založené na kreativite tvorcov, 
ktorých nemôžu ovplyvňovať 
rôzne tvorivé trendy. Názov 
našej výstavy je „Prečo” a vy-
stavené umelecké diela davajú 
odpoveď na túto otázku, každé 
umelecké dielo hľadá odpovede 
na rôzne výzvy 21. storočia“.

Po slávnostnej časti ver-
nisáže som opäť obdivoval 
vystavené umelecké diela, ako 
napr. variácie na páva, či seriál 
mesto čistých duší, kde domy 
majú ľudské tváre, či sošku 
praveká mama, či nevšedné 

maľby László Nemesa – seri-
ál kvety 21. storočia Keď som 
bol pri týchto kvetoch, prišiel 
tam aj maliar a povedal mi, že 
niektoré jeho kvety majú bi-
zardné farby, ale odzrkadľujú 
rôzne turbulencie 21. storo-
čia, ale je v nich aj optimiz-
mus. Mne táto výstava tvorivej 
komunity „Rovás“ dala veľa 
umeleckých zážitkov a otázok. 
Preto v mene organizátorov by 
som pozval aj ďalších návštev-
níkov.

Výstava bude otvorená do 
15. mája 2018.

Dr. Štefan Bende

Pozývame do Galérie Limes na výstavu tvorivej komunity Rovás

Vystavujúci umelci tvorivej komunity Rovás

Poslanci oboch zastupi-
teľstiev Komárna a Komáro-
mu sa stretli na spoločnom 
zasadnutí, kde odovzdali 
ceny Pro Urbe a Ceny primá-
tora.

Mestské zastupiteľstvo v 
Komárne udelilo cenu mesta 
Pro Urbe Študentskému di-
vadelnému súboru GIMISZ 
Gymnázia Hansa Selyeho a 

Mestského kultúrneho stredis-
ka v Komárne ako prejav úcty 
za významnú umeleckú čin-
nosť a šírenie dobrého mena 
mesta Komárna. Poslanci ďalej 
udelili cenu mesta Pro Urbe 
doktorovi Istvánovi Bendemu 
za významné zásluhy dosiah-
nuté vo verejnom živote.

Cenu primátora získali: 
Roberta Krmášková, Mgr. 

Júlia Černeková a Mgr. Jana 
Pipíšková za významnú ume-
leckú, organizačnú a verejno-
prospešnú činnosť. Magyar 
Lovas Színház Komárom a 
MagyaRock Dalszínház Ko-
márom za významnú umelec-
kú činnosť a šírenie dobrého 
mena mesta Komárna. Dávid 
Hodek a Áron Hodek za vý-
znamnú hudobno-umelec-

kú činnosť a šírenie dobrého 
mena mesta Komárna. Regi-
onálne osvetové stredisko v 
Komárne za vynikajúcu or-
ganizačnú a verejnoprospešnú 
činnosť. Alexandra Borbély 
za významnú hereckú činnosť 
a šírenie dobrého mena mesta 
Komárna. Ing. Eva Gajdáčová 
za významné zásluhy, dosiah-
nuté v pedagogickej práci a 
vo verejnom živote. Róbert 
Lakatos za významnú hudob-
no-umeleckú činnosť a šírenie 
dobrého mena mesta Komár-
na. Mgr. Edit Szénássy za zá-
sluhy dosiahnuté v pedagogic-
kej práci a vo verejnom živote. 
Občianske združenie RÉV 
za vynikajúcu organizačnú 
a verejnoprospešnú činnosť. 
Réka Kristóf za významnú 
hudobno-umeleckú činnosť a 
šírenie dobrého mena mesta 
Komárna.

Na úvod Komárňanských dní ocenili osobnosti nášho mesta

Dlhé roky ciferník nad 
bránou vchodu do Dôstoj-
níckeho pavilónu nahrádzala 
papierová atrapa. Vďaka ne-
zištnému darcovi už fungujú 
opäť. 

Hodiny na vrchole  brá-
ny Dôstojníckeho pavilónu 
opäť  fungujú, Eszter a József 
Ősziovci sa rozhodli uhra-
diť náklady na ich opravu, vo 
výške takmer 1500 eur. Ľu-
dovít Gráfel a Andrej Ozimy, 
pracovníci mestského úradu, 
vyhľadali fotografie, aby bolo 
jasné, ako onehdy hodiny vy-
zerali a s pamiatkarom Imre 
Tóthom dohodli ich definitív-
ny vzhľad. 

Práce sa chopil majster ho-
dinár János Hammer-Schmidt 
z Mužle, ktorý vyhotovil jedi-
nečný exponát. Za historickou 

formou je ukrytý moderný 
hodinový mechanizmus ria-
dený GPS signálom. K menu 
majstra hodinára sa viaže aj 
rekonštrukcia vežových hodín 
kostola reformovanej cirkvi 
v Komárne.  

– V rámci tohto roka usku-
točňuje mesto obnovy v centre 
v hodnote takmer 20 tisíc eur. 
Budú vymenené poškodené 
dlaždice, opravené mramorové 
povrchy a súčasťou  tohto pro-
cesu je mnoho ďalších rekon-
štrukcií, do ktorých zapájame 
pracovníkov verejnoprospeš-
ných prác. Je skvelé, že sa ku 
skrášľovaniu mesta postupne 
pripája čoraz viac podporo-
vateľov, vďaka čomu môžeme 
realizovať ešte viac hodnotných 
aktivít – uviedol viceprimátor 
Béla Keszegh. 

Opäť fungujú!
Hodiny Dôstojníckeho pavilónu

Efektívna reorganizácia v KOMVaK-u
Mestský podnik vodáren-

ského hospodárstva prešiel 
počas uplynulého jeden a pol 
roka viacerými zmenami, 
ktoré majú viesť k zefektívne-
niu fungovania tejto akciovej 
spoločnosti. Počas uplynu-
lých týždňov podpísali zmlu-
vy, ktoré nahradia pôvodné, 
nevýhodné zmluvy, vďaka 
čomu bude samotný majetok 
spoločnosti viac v bezpečí.

Pred tromi rokmi vyšli 
v spojitosti s vodohospodár-
skou spoločnosťou na povrch 
skutočnosti vyvolávajúce oba-
vy.  Ohrozený bol aj samotný 
majetok spoločnosti, keďže bol 
založený bez vedomia zastupi-
teľstva. Ako vyšlo najavo, ve-
denie spoločnosti hospodárilo 
bezhlavo, bez premyslenia sa 
púšťali do veľkých projektov. 

K tomu sa pridružili nevý-
hodné finančné riešenia. A tak 
bolo potrebné prehodnotiť ob-
sadenie vedenia spoločnosti či 
zmluvy s priľahlými obcami. 
Pred jeden a pol rokom sa na 
čelo podniku dostalo úplne 
nové vedenie, ktoré začalo 
s reorganizáciou. Dali vyho-
toviť audit firmy, v rámci nej 
zmenili množstvo zaužívaných 
praktík, aby bolo fungovanie 
prehľadnejšie a účinnejšie: na 
svete je aj trestné oznámenie 
v záujme vyšetrenia predchá-
dzajúcich nezrovnalostí a pri-
budnú aj ďalšie. 

– Počas uplynulých týždňov 
sa podarilo refinancovať pred-
chádzajúce nevýhodné úvery – 
uviedol riaditeľ Patrik Ruman. 
– Nový úver poskytuje omnoho 

(Pokračovanie na 2. strane)
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Aj v školskom roku 2017/18 
sa študenti Strednej priemysel-
nej školy v Komárne zapojili 
do súťaže Enersol-SK, ktorá 
je zameraná na využívanie al-
ternatívnych zdrojov energie, 
obnoviteľné zdroje energie, 
znižovanie emisií v doprave, 
vytváranie trvalého vzťahu k 
ochrane životného prostredia. 

Súťaž nadväzuje na vzde-
lávanie študentov v oblasti en-
vironmentálnej výchovy a vý-

sledky prác študenti obhajujú 
pred odbornými porotami.

Náš študent Benjamín 
Kovács z triedy III. F získal 3. 
miesto v tvorivej kategórii s 
prácou „Solárne osvetlenie ve-
rejných priestranstiev“. Postú-
pil tým do celoštátneho kola, 
kde získal 2. miesto v pro-
pagačnej kategórii s prácou 
„LED-technológie“.

Ing. László Borka
Stredná priemyselná škola

V Strednej priemyselnej 
škole v Komárne sa 9. až 13. 
apríla uskutočnila druhá časť 
projektu HATÁRTALANUL! 
Prvá časť projektu sa usku-
točnila v Budapešti v októbri 
2017. 

Do projektu sa zapojili 
študenti 3. C triedy našej školy 
a študenti z Budapešti, zo ško-
ly Bethlen Gábor Szakgimná-
zium (Odborné gymnázium 
Gábora Bethlema). Cieľom 
odbornej časti projektu bolo 

vypracovanie úlohy týkajúcej 
sa logistiky, ktorá zahŕňa vod-
nú, železničnú a cestnú do-
pravu, skladové hospodárstvo 
a ekonomické zabezpečenie. 
Výsledkom bola prezentácia 
zadania, animácia dopravy 
a model, kde sú zviditeľnené 
jednotlivé dopravné spôsoby, 
sklad, vykladanie a preprava 
tovaru.

V kultúrnej časti projektu 
študenti spoznali históriu Ko-
márna, komárňanskú pevnosť  

a slávnych rodákov mesta – 
získané poznatky si potom 
mohli overiť v krátkom kvíze. 
Aby spoznali aj príjemné oko-
lie Komárna, svoju šikovnosť 
si preverili opekaním na Mŕt-
vom ramene Váhu, kde si aj 
zašportovali.

V programe projektu bol aj 
celodenný výlet. Študenti nav-
štívili kaštieľ vo Svätom Anto-
ne, spoznali históriu ťaženia 
rudy v Banskom múzeu pri 
Banskej Štiavnici a prehliad-

li si historické jadro Banskej 
Štiavnice. Poslednou zastáv-
kou výletu bolo múzeum Ma-
dácha v Dolnej Sklabinej.

Projekt začal jedným tele-
fonickým hovorom a skončil 
príjemným zážitkami s rozší-
rením vedomostí o logistike, 
vzájomným spoznaním kultú-
ry a histórie oboch národov a 
hlavne nadviazaním krásnych 
kamarátskych vzťahov.

Ing. Alžbeta Slavíková

V nedeľu 22. apríla 2018 
sa v našom meste konal už 
44. ročník pouličného behu 
Komárno–Komárom, do kto-
rého sa zapojili 7 žiaci Gym-
názia Ľ. J. Šuleka spolu s uči-
teľkou telesnej výchovy Mgr. 
Juditou Ódor Vargovou.

Bežali na trati dlhej 5,5 
km a tento rok sa im podari-
lo získať neuveriteľne krásne 
ocenenia v juniorských i seni-
orských kategóriach. Najlepší 
výsledok dosiahla juniorka 
Bibiána Grolmusová, ktorá 
získala 1. miesto vo svojej ka-
tegórii, čím obhájila svoje pr-
venstvo z roku 2017 a zároveň 
bola druhou v cieli v kategórii 
žien  s časom 21:28. V tej istej 
kategórií obsadila krásne 3. 

miesto Anita Konečná s ča-
som 24:33. Za juniorov sa na 
stupeň víťazov postavil Kevin 
Konečný, ktorý sa umiestnil 
na krásnom 2. mieste s časom 

20:39. V tesnom závese sa na 3. 
mieste umiestnil Martin Čer-
nák s časom 21:13. Celkovo sa 
na štart postavilo 580 bežcov 
z rôznych krajín. Ziskom šty-

roch medailí v silnej konku-
rencii sa nemôže pýšiť žiadna 
iná škola.

Jedinečný triumf študentov Gymnázia Ľ. J. Šuleka

Úspešní študenti gymnázia so svojou učiteľkou telesnej výchovy

V dňoch 28. a 29. apríla 
2018 nás reprezentovali naši 
plavci Keve Patus, Max Kop-
čok, Branislav Čéry, Richard 
Kardhordó a Tamara Berke-
sová na Veľkej cene Dolného 
Kubína. Pod vedením tré-
nera Karola Bébera sa všetci 
umiestnili na popredných 
priečkach a vylepšili si svoje 
osobné časy.

Na medailové umiestnenie 
sa dostal  Max Kopčok, keď zo 
6 štartov získal 6 zlatých me-
dailí.

Keve Patus obsadil 2. 
miesto v disciplíne 400 m voľ-
ný spôsob a Richard Kardhor-
dó vybojoval 2-krát 3. miesto 
v disciplínach 100 m a 200 m 
prsia. Gratulujeme!

dm

Celosvetová súťaž krea-
tivity a tímovej spolupráce 
Odysea mysle má v Komárne 
už 15-ročnú tradíciu. Toľko 
rokov sa jej venujeme aj v 
ZŠ na Pohraničnej ulici. Za 
tie roky sa do nej každoroč-
ne zapájalo množstvo žia-
kov a trénerov – pedagógov. 
Niektoré tímy vydržali spolu 
aj viac rokov a ich nadšenie 
a usilovná príprava prinášali 
ocenenia na najvyšších prieč-
kach. 

Odysea mysle funguje v 
našej škole ako pravidelný krú-
žok. V tomto roku sa vytvorili 
4 tímy dvoch vekových kate-
górií, v Odysei sú pomenova-
né ako divízie. Národné kolo 
súťaže sa konalo v Drahov-
ciach pri Piešťanoch pod hlav-
nou taktovkou dlhoročného 
odyseáka a hlavného porotcu 
Erika Odrobináka a jeho tímu. 
Trojdňová súťaž, ktorá bola 
v tomto roku medzinárodná, 
keďže sa jej zúčastnili aj tímy 

z Prahy, bola skvelo zorganizo-
vaná, s bohatým programom a 
v príjemnom prostredí.

Zúčastnilo sa 15 tímov, 
okrem českých aj tímy z Dra-
hoviec, Dubnice nad Váhom, 
Piešťan a Hlohovca. Naše 
tímy vybojovali v národnom 
kole dve 1. miesta - tímy LU-
NASVED a „Keď my nevieme“. 
Ďalšie dve 3. miesta získali 
tímy „ Galaktické bláznov-
stvá“ a „Baby z Komárna“, pod 
vedením tréneriek Anety Hra-

dilovej a Kataríny Bugáňovej.
Prvé tri umiestnenia majú 

vždy právo reprezentovať Slo-
vensko na Eurofestivale, v 
tomto roku sa koná v Nemec-
ku a prvé miesta postupujú 
do celosvetového finále do 
rodiska Odysei, do Ameriky, 
Iowa State Univerzity. Repre-
zentácie na týchto kolách sú 
však finančne veľmi náročné, 
keďže náklady nie sú hradené 
zo štátnych zdrojov a vyžadu-
jú pomoc sponzorov. Z týchto 
dôvodov sa nám, žiaľ, zatiaľ 
nepodarilo reprezentovať v za-
hraničí. Napriek tomu máme 
z dosiahnutých výsledkov veľ-
kú radosť, keďže tento úspech 
je krásnou odmenou za našu 
polročnú húževnatú prípra-
vu. Odysea mysle okrem toho 
znamená pre každého z nás 
nezabudnuteľné zážitky, chvíle 
plné skvelých nápadov, krea-
tivity, originálnych výtvorov 
a úžasných ľudí. Ďakujeme na-
šim rodičom a vedeniu našej 
školy za podporu a finančnú 
pomoc. Viac na http://www.
zspohranicna.sk/odysea-mys-
le-2018/

Katarína Bugáňová
trénerka tímov 

Odysea mysle
Foto: archív školy

Pod záštitou primátora 
Mesta Komárno sa konal V. 
ročník turnaja v minifutba-
le študentiek stredných škôl 
VICTORIA CUP, ktorého 
organizátorom bolo Gymná-
zium Ľ. J. Šuleka v Komárne. 

Zúčastnili sa ho študentky 
zo Strednej priemyselnej školy 
stavebnej Hurbanovo, Stred-
nej odbornej školy obchodu 
a služieb Komárno, Strednej 
odbornej školy hotelových 
služieb a obchodu Nové Zám-
ky a Gymnázia Ľ. J. Šuleka Ko-
márno. Pekné slnečné počasie 
prialo športovkyniam a priaz-
nivci futbalu si mohli pozrieť 
zaujímavé športové zápasy, 

kde jednotlivé družstvá uká-
zali svoju kvalitu.

Na 1. mieste sa umiestnilo 
družstvo zo Strednej odbornej 
školy hotelových služieb a ob-
chodu Nové Zámky, 2. miesto 
získalo družstvo Strednej od-
bornej školy obchodu a slu-
žieb Komárno a na 3. mieste sa 
umiestnili študentky zo Stred-
nej priemyselnej školy staveb-
nej Hurbanovo. Za vynikajúce 
výkony víťazné družstvá obdr-
žali diplomy a poháre. Krás-
nymi pohármi boli ocenené aj 
najlepšia hráčka turnaja, naj-
lepšia brankárka a najlepšia 
strelkyňa.

r

Úspech ZŠ Pohraničnej na Odysei mysle 2018

Medzinárodný projekt obohatil obe strany

Plavecký oddiel KomKO zase úspešne

Turnaj v minifutbale študentiek 
vyhrali Novozámčanky

Priemyslovák Benjamín Kovács 
uspel v súťaži ENERSOL

výhodnejšie podmienky, vďaka 
ktorým počas splácania môže-
me ušetriť až 700 tisíc eur. La-
bilného partnera sme nahradili 
bankou, vďaka čomu je vo väč-
šej istote aj náš majetok. Takto 
sa vyhneme aj veľkým pokutám 
za splácanie predchádzajúcich 
úverov. Toto bol veľmi dôleži-
tý krok v konsolidácii – dodal 
Patrik Ruman. 

Mestské zastupiteľstvo od-
súhlasilo prevádzkovú zmluvu, 
ktorá nahradí predchádzajúcu 
nájomnú zmluvu od začiatku 

budúceho roka. 
– Dôležitou súčasťou novej 

zmluvy je, že poskytuje výhod-
nejšie finančné možnosti, ale 
čo je podstatné, že 485 tisíc 
eurový nájom bude vďaka nej 
možné investovať do rozvoja 
a obnovy majetku vodárenskej 
spoločnosti. Je dôležité, aby bol 
KOMVaK ekonomicky efektív-
nou spoločnosťou, ktorá zabez-
pečí kvalitné služby – uviedol 
vicerimátor Béla Keszegh, kto-
rý dodal – Počas uplynulých 3 
rokoch sme dokázali významne 
pokročiť. 

(Pokračovanie z 1. strany)
Efektívna reorganizácia v KOMVaK-u
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TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno vám oznamuje, že triedený zber 
jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, 
zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovnom ter-
míne:

od 21. mája 2018 do 25. mája 2018
od 18. júna 2018 do 22. júna 2018

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 triedeným odpadom sa 
bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. 
Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v hore uvedených intervaloch je 
zakázané! Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie komunál-
nych služieb, tel.: 035/28 51 362.

SOŠ obchodu a služieb 
Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola

Budovateľská 32, 945 01 Komárno

otvára od 1. 9. 2018
Pomaturitné vyššie odborné štúdium
6335 Q Medzinárodné podnikanie – VJS
Denné trojročné štúdium pre absolventov stredných škôl 
s maturitou, s možnosťou získania titulu „DiS“ (diplomovaný 
špecialista).
Maturitné nadstavbové štúdium
6403 L Podnikanie v remeslách a službách – VJS, VJM
Denné dvojročné štúdium je pre absolventov učebných odbo-
rov.
Externá forma štúdia 
6445 H kuchár – VJS; 6444 H čašník, servírka – VJS
Večerné dvojročné štúdium pre absolventov iných učebných 
a študijných odborov

Prihlášky do uvedených odborov je potrebné podať: 
do 31. 05. 2018.

Prihlášky na stiahnutie a bližšie informácie: 
www.zssoskn.edu.sk, tel.: 035/7740 054, 55

Novorodenci
Roderik Rémiás z Komárna, Alex Őszi z Kolárova, Fernando 

Opálka z Marcelovej, Dominik Jančo z Kameničnej, Alexander Mi-
roslav Hanus z Dubníka, Lejla Vargová a Ariana Vargová z Trávnika, 
Brandon Lakatoš z Komárna, Noémi Lukács z Komárna, Orsolya 
Bakk z Čičova, Tamia Petíková z Komjatíc, Rebeka Jakabová z Ko-
márna, Štefan Madarász z Kolárova, Melinda Sztojková z Kamenič-
nej, Noel Csóka z Kavy, Patrik Lovász z Imeľa, Ngan Hoag Van z Ko-
márna, Hana Šenkárová z Marcelovej, Liza Trenčiková zo Svätého 
Petra, Máté Samson z Bokrošu, Lenka Molnárová z Nesvád, Andrej 
Hozák z Komárna, Mária Lakatosová z Veľkého Harčášu, Noel Goda 
z Dvorov nad Žitavou, Júlia Lengyelová a Tímea Lengyelová z Bres-
tovca, Luca Obonya z Komárna, Fanni Muharosová z Komárna, Ró-
bert Carlos Mente z Kolárova, Márton Vasas z Moče, Ľudovít Bertók 
z Ižopu, Pavol Csillag z Mužle, Joel Kováč z Hurbanova, Attila Zsidek 
z Marcelovej, Larina Henczová zo Štúrova

Sľúbili si vernosť
Craig George Walker a Veronika Lattová, Peter Lázár a Marta 

Vargová, Ottó Cséfalvay a Nikoleta Benyó, Kristián Marko a Alena 
Venthová

Opustili nás
79-ročná Juliana Lavová z Komárna, 74-ročná Irena Petőczová z 

Marcelovej, 71-ročná Éva Bedecs z Komárna, 75-ročný Vojtech Vaj-
lik z Kolárova, 79-ročný Štefan Balázs z Kolárova, 66-ročný Imrich 
Kajňák z Kolárova, 61-ročný András Remes z Modrán, 80-ročná Má-
ria Strapek zo Svätého Petra, 68-ročný Juraj Kraus z Komárna, 64-
ročný Ján Kosztyu z Komárna, 57-ročná MUDr. Kostandina Vargová 
z Hurbanova 

SPOMIENKA
„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád. 
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš naveky  žiť.“

Dňa 4. mája 2018 uplynuli 4 roky, keď nás navždy opustil 
náš milovaný otecko

Ladislav HABARA
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku.

S láskou spomínajú jeho najbližší

l REKOM – kompletná rekon-
štrukcia bytov. Tel.: 0905/450 570, 
0948/622 051.
l Vŕtanie studní. 0948/424 805.
l Na predaj 20 á pozemok 300 m 
od Dunaja+drevená chata „Orava“ 
22 m2 – skolaudovaná so súpisným 
číslom, elektrina, voda–studňa–dar-
ling, WC-žumpa. Tichá lokalita v 

k.ú. Komárno – Veľký Harčáš – bez-
pečná lokalita. Cena: 29 000 eur, tel.
kontakt: 0915/343 149.  
l Predám garáž na Parnej ulici v 
Komárne. Tel.: 0905/967 406.
l Prezlátenie, striebrenie a čis-
tenie náhrobných kameňov. Tel.: 
0904/374 273.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415 657.

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Komárno
oznamuje žiakom, rodičom a všetkým záujemcom, že 

zápis do ZUŠ na školský rok 2018 – 2019
bude 23. a 24. mája 2018 od 14.00 do 17.30

v budove ZUŠ na Letnej ulici 12.
Ďalšie informácie: www.zuskomarno.sk

OZNAM – zmena bankového účtu
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. 

oznamuje, že od 15. apríla 2018 došlo k zmene bankové-
ho účtu. Žiadame našich zákazníkov, aby pri úhrade faktúr 
vystavených po tomto termíne venovali zvýšenú pozornosť 
údajom bankového spojenia a úhradu poukázali na účet uve-
dený na faktúre.

Mgr. Patrik Ruman, generálny riaditeľ KOMVaK, a. s.

OZNAM – celoplošná deratizácia
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., 

oznamuje, že v termíne od 14. mája do 25. mája 2018 
bude vykonaná celoplošná deratizácia verejnej kanalizácie 
na území mesta Komárna.

Upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských 
zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu 
ich pohybu a zabránili kontaktu zvierat s návnadami v okolí 
kanalizačných šácht.

Mgr. Patrik Ruman, generálny riaditeľ KOMVaK, a. s.

S hlbokým zármutkom a žiaľom v srdci oznamujeme priate-
ľom a známym, že milovaná dcéra, sestra
Ing. Agáta LŐRINCZ SZEDMÁKYOVÁ

narodená 3. novembra 1958, nás dňa 30. apríla 2018 vo veku 
59 rokov náhle navždy opustila.

Odpočívaj v pokoji!


