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Preddavkové platby za vodné a stočné
KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Ko-

márna, a.s., na základe záujmu odberateľov zavá-
dza systém preddavkových platieb. V prvej etape 
sa  budú týkať odberateľov – fyzické osoby, ktorých 
hodnota faktúry za vodné a stočné presiahne 50 € 
a majú polročný odpočtový cyklus.

V uplynulých dňoch sme zaslali nové zmluvy o dodávke 
pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, ktorý sú prispôso-
bené novým legislatívnym požiadavkám a umožňujú systém 
preddavkových platieb.

V praxi to znamená, že po vykonaní pravidelného odpočtu 
vodomeru sa vystaví faktúra za vodné a stočné za predchádza-
júci polročný cyklus. Na základe výšky faktúry sa stanovia zálo-
hové platby na nasledovné obdobie.  Rozpis zálohových platieb 
dostane odberateľ súčasne s faktúrou. Harmonogram odpočtov 
vodomerov zostáva nezmenený a takisto sa zachováva polročný 
odpočtový cyklus.

Aby celý systém fungoval  k spokojnosti našich zákazníkov, 
je dôležité, aby nám odberatelia sprístupnili vodomer na pra-
videlný odpočet. Z uvedeného dôvodu touto cestou žiadame 
vlastníkov nehnuteľností, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nemôžu 
sprístupniť vodomer našim pracovníkom, aby vykonali samo-
odpočet a nahlásili stav vodomeru. V prípade, že nebudeme 
mať odčítaný stav vodomeru, vykonáme odhad stavu na zákla-
de predchádzajúcich spotrieb a stanovíme výšku zálohových 
platieb.

Žiadame zákazníkov, ktorí by uprednostnili systém pol-
ročnej fakturácie a nemajú záujem o zálohové platby, aby si 
túto svoju požiadavku uplatnili v obchodnej kancelárii našej 
spoločnosti osobne na adrese E. B. Lukáča 25, telefonicky na 
tel. číslach 035 77 22 277, 0905 231 684 alebo elektronickou 
poštou soz@komvak.sk.

V tretej etape pokračuje 
renovácia jednej z hlavných 
budov mesta.

Rekonštrukčné práce na 
fasáde a oplotení, vrátane reš-
taurátorských prác na domi-
nantnej budove Župnej ulice, 

budú pokračovať až do októb-
ra.

Obnova Župého domu 
z mestských prostriedkov za-
čala v roku 2015, samospráva 
na to vyčlenila 53 tisíc eur. O 
rok neskôr už zastupiteľstvo 

na tento účel schválilo 95 tisíc 
eur. V minulom roku bola do-
končená úplná rekonštrukcia 
interiéru prízemia za ďalších 
30 000 eur. Pred dvoma rok-
mi bolo zrekonštruované im-
pozantné priečelie budovy za 
70 tisíc eur a pred rokom bol 
zreštaurovaný zvyšok fasády 
orientovanej do ulice za 104 
tisíc eur.

– Práce teraz pokračujú 
ďalšími časťami a bude reno-
vovaný aj plot – a to všetko za 
142 tisíc eur. Práce pokračujú 
do októbra, – uviedol vicepri-
mátor Béla Keszegh. – Dôležité 
je nielen to, že bude postupne 
zrekonštruované toto pôsobivé 
architektonické dedičstvo, ale 
najmä to, že celá budova je 
prenajatá a využívaná.  Vlani 

bola obnovená cesta vedúca 
popri budove zo strany parku 
a čoskoro dostanú nový šat aj 
priľahlé chodníky, budú  vy-
dláždené zámkovou dlažbou – 
dodal   Béla Keszegh.

Fasádu budovy rovnako 
ako vlani, aj v tomto roku, 
opravuje spoločnosť Renon, 
s.r.o. Vzhľadom na to, že ide 
o kultúrnu pamiatku, práce 
organizuje reštaurátor Ondrej  
Csütörtöki.

Komárňanský Župný dom 
bol postavený v roku 1798 v 
neskorom barokovom štýle. 
Jeho prvá prestavba bola rea-
lizovaná v roku 1813, pribudli 
naň prvky klasicistickej archi-
tektúry. Svoju súčasnú podobu 
nadobudol v 80-tych rokoch 
19. storočia.                         dm

Na oficiálnom odovzda-
ní obnoveného Centrálneho 
detského parku vedenie mes-
ta poďakovalo sponzorovi za 
finančnú pomoc. Vďaka nej 
bol tento detský ostrov nie-
len obnovený, ale zvýšila sa 
v ňom aj bezpečnosť detí pri 
hrách. 

Nové hračky, hojdač-
ky, pieskovisko, ale aj pitná 
fontánka. To všetko si môžu 
užívať deti už vyše mesiaca. 
A ich rodičia môžu byť vďaka 
ochranným prvkom v podobe 
štrkových lôžok a špeciálnych 
krytín pokojnejší. 

Rekonštrukciu za takmer 
40 tisíc eur z veľkej časti za-
platili manželia József a Eszter 
Ősziovci (GAMOTA agro 
s.r.o.), ale prispelo aj mesto.  
Rodina Ősziovcov dokonca 
financovala aj obnovenie fun-
gujúcich hodín na vchodovej 

bráne nádvoria Dôstojníckeho 
pavilónu. Za 1700 eur pribud-
lo jedinečné dielo majstra ho-
dinára z Mužle. 

Ako skonštatoval primá-
tor Komárna László Stuben-
dek, čoraz viac podnikateľov 

prispieva nielen k hospodár-
skemu rozvoju Komárna, ale 
aj takouto formou k rozvoju 
mesta. Samotný darca, József 
Őszi, poznamenal len toľko, 
že každú iniciatívu pre deti 
veľmi radi podporia a s vnúča-

tami už aj vyskúšali obnovený 
Detský park. Ako zdôraznil vi-
ceprimátor Béla Keszeg, park 
sa vďaka podpore stal nielen 
krajším, ale hlavne bezpečnej-
ším.

dm

Detský park bol obnovený vďaka štedrej podpore

Slávnostné odovzávanie detského parku (zľava) Béla Keszegh, viceprimátor, 
József Őszi a László Stubendek, primátor

Rekonštrukcia Župného domu pokračuje

Už po tretí rok Dunaj 
spojí ľudí od Bratislavy až po 
Štúrovo. Organizácie, samo-
správy a občianske komuni-
ty, ktoré okolo neho pôsobia, 
prichystali pre verejnosť re-
cept, ako objaviť rieku.

Dunaj je magnetom od 
nepamäti, tak ako každá veľ-
ká rieka. Okolo jeho brehov 
sa prelínajú rôznorodé aktivi-
ty, profesie a záujmy širokého 
spektra ľudí a spoločenstiev. 

Myšlienkou Slnovratu na Du-
naji je predstaviť verejnosti 
tento zaujímavý svet a umož-
niť im zažiť ho na vlastnej 
koži.

Návštevníci a obyvatelia si 
budú môcť vyskúšať, čo to zna-
mená pádlovať na kajaku ale-
bo kanoe, skúsiť sa udržať na 
paddleboarde, zažiť domácku 
atmosféru vodáckych klubov, 
pozrieť sa na svoje mesto z pa-
luby vyhliadkovej lode, zažiť 

hudbu, tanec a výtvarné ume-
nie, obdivovať dunajských otu-
žilcov, vyskúšať si vytrvalosť 

na bežeckých pretekoch, obja-
vovať chránené územia, učiť sa 
od prírody, pozorovať večernú 
oblohu, s rodinu osláviť Deň 
detí atrakciami a súťažami pri 
vode a mnoho ďalšieho. Počas 
celého júna bude na programe 
tretieho ročníka iniciatívy 40 
verejných podujatí, po celom 
slovenskom toku Dunaja ako 
aj na Malom Dunaji. 

Do projektu sa opäť zapo-

Príďte objaviť rieku počas Slnovratu na Dunaji

(Pokračovanie na 3. strane)

Skupina AGEL, najväč-
ší súkromný poskytovateľ 
zdravotnej starostlivosti v 
strednej Európe,  vybuduje 
v komárňanskej nemocnici 
Komplexné onkologické cen-
trum. Slúžiť bude pre 500-
tisíc obyvateľov zo spádovej 
oblasti južného a stredného 
Slovenska.

,,AGEL postaví Komplexné 
onkologické centrum v Nemoc-
nici Komárno z vlastných zdro-
jov. V súčasnosti prebieha prvá 
etapa výstavby, ktorá si vyžiada 
investície v hodnote 4 milióny 
eur. Tá zahrňuje obstarávanie 
moderného lineárneho urýchľo-
vača s CT simulátorom,“ uvie-
dol generálny riaditeľ skupiny 
AGEL MUDr. Milan Leckéši.

,,Novým prístojnom pre-
skočíme niekoľko vývojových 
generácií lineárnych urýchľo-
vačov. Hlavný prínos pre pa-
cientov bude v spresnení liečby 
a šetrení okolitých zdravých 
tkanív,“ povedal MUDr. Pavel 
Demeter, primár oddelenia ra-
diačnej onkológie.

Komplexné onkologic-
ké centrum zvýši dostupnosť 
zdravotnej starostlivosti nielen 
pre obyvateľov Nitrianskeho 
kraja, ale aj okolitých krajov. 

Otvorenie modernizovaného 
pracoviska - oddelenia radiač-
nej onkológie, ktoré je prvou 
časťou projektu, je naplánova-
né na december 2018.

Zámer vybudovať Kom-
plexné onkologické centrum 
v Nemocnici Komárno vy-
chádza z lokálnych a medzi-
národných štatistík výskytu, 
úmrtnosti a prevalencie onko-
logických ochorení v spádovej 
oblasti.

,,V súčasnosti ošetríme 
takmer 700 pacientov ročne. 
Od tejto hranice sa chceme ide 
odraziť,  v budúcnosti plánuj-
me ošetriť viac 1200 pacientov,“ 
uviedol Mgr. Miroslav Jaška, 
riaditeľ Nemocnice Komárno.

Podľa štatistík OECD patrí 
Slovenská republika popri Ma-
ďarsku k štátom s najvyššou 
úmrtnosťou na onkologické 
ochorenia. Z regionálneho 
pohľadu je najviac postihnutá  
juhozápadná oblasť Sloven-
skej republiky. Konkrétne ide 
o okresy Komárno, Dunajská 
Streda, Galanta, Nové Zámky, 
Levice, Veľký Krtíš a Šaľa.

Z pohľadu onkologických 
pracovísk v rámci regionali-
ty a výskytu onkologických 

AGEL postaví 
Komplexné onkologické centrum

(Pokračovanie na 2. strane)
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V júni 1944 deportovali ma-
ďarské úrady dvomi vlakovými 
súpravami z Komárna a okolia 
5 463 príslušníkov židovskej 
náboženskej obce. Mužov, ženy, 
deti i starých ľudí natlačili do 
dobytčích vagónov. Vlaky sme-
rovali do koncentračného tábo-
ra Osvienčim-Brzezinka (Aus-
chwitz-Birkenau). Do roku 1945 
sa z nich vrátilo len o málo viac 
ako päťsto osôb.

Medzi obeťami bolo mimo-
riadne veľa detí. Bábätká a men-
šie deti zabili v Osvienčime-
Brzezinke. Tínedžerov vybrali 
počas selekcie ako práceschop-
ných. Previezli ich do iných 
koncentračných a pracovných 
táborov na otrockú prácu, počas 
ktorej mnohí zomreli od hladu, 
na choroby a v dôsledku brutál-
neho zaobchádzania.

Počas uplynulých rokov sme 
sa snažili konať v záujme toho, 
aby sme zachovali pamiatku 
týchto obetí. V našej práci kla-
dieme dôraz na to, aby sme zo-
zbierali mená zavraždených. Po-
važujeme za veľmi dôležité, aby 

sme po toľkých rokoch ozrej-
mili osud tých najbezbrannej-
ších obetí, detí deportovaných 
z Komárna. Veď ich príbuzných, 
rodinu, rodičov, starých rodi-
čov vo väčšine prípadov zabili, 
často teda nezostal nikto, kto 
by sa postaral o zachovanie ich 
pamiatky, ich životného príbe-
hu. Nedovoľme, aby sa na ne 
zabudlo!

Práve preto sa obraciame 
na vás! 

V roku 2018 sme s finanč-
nou podporou Európskej únie 
a za spoluúčasti Maďarského 
židovského múzea a archívu v 
Budapešti, Domu Anne Franko-
vej v Amsterdame a Wiener Lib-
rary v Londýne spustili pamätný 
program. Zozbierajme spoločne 
mená zabitých detí z Komárna a 
okolia, odvlečených z viac ako 
šesťdesiatich obcí! Prosíme vás, 
aby ste nám porozprávali všet-
ko, čo viete! Podeľte sa s nami o 
životné príbehy vašich niekdaj-
ších príbuzných, známych, spo-
lužiakov, susedov, priateľov!

Ako nám môžete pomôcť? 

Môžete tak urobiť hneď niekoľ-
kými spôsobmi: 

1. Stiahnite si z našej strán-
ky www.menhaz.sk dotazník 
detských obetí, zadajte informá-
cie, o ktorých máte vedomosť, 
priložte prípadné dokumenty/
doklady a fotografie, ktoré máte 
k dispozícii a zašlite ich na našu 
e-mailovú adresu kile@menhaz.
sk! 

2. Vytlačte si z našej stránky 
dotazník detských obetí, vyplňte 
ho a spolu s dokladmi a foto-
gtafiami zašlite poštou na našu 
adresu: ŽNO Komárno, Eötvö-
sova 15.

3. Príďte na našu spomien-
kové stretnutie dňa 10. júna o 
10.30 hodine na židovský cinto-
rín a do budovy Útulku! Prines-
te so sebou dokumenty/doklady 
a fotografie, stretnite sa osobne s 
našimi kolegami a porozprávaj-
te im všetko, čo viete! 

Čakáme teda na ohlas kaž-
dého z vás, kto má akékoľvek 
informácie o deťoch pochádza-
júcich z nižšie uvedených obcí, 
ktoré boli v roku 1944 deporto-

vané z Komárna a zabité počas 
holokaustu:

Ács, Alsógalla, Opatovský 
Sokolec, Ászár, Bohatá, Baj, Bajč, 
Bana, Bánhida, Bokod, Bodza, 
Zlatná na Ostrove, Császár, Csép, 
Číčov, Dad, Dunaalmás, Radvaň 
nad Dunajom, Okoč, Okolič-
ná na Ostrove, Ete, Felsőgalla, 
Holiare, Kolárovo, Gyermely, 
Chotín, Héreg, Imeľ, Iža, Izsap, 
Kameničná, Kisbér, Kisigmánd, 
Kocs, Komárno, Trávnik, Svätý 
Peter, Kömlőd, Környe, Sokolce, 
Modrany, Marcelová, Martovce, 
Čalovec, Mocsa, Nagyigmánd, 
Veľké Kosihy, Veľký Meder, Na-
szály, Nesvady, Zemianska Olča, 
Neszmély, Oroszlány, Nová Stráž, 
Pribeta, Szák, Szend, Szomód, 
Szomor, Szőny, Tôň, Tarján, Tár-
kány, Tata, Tatabánya, Dulovce, 
Vértesszöllős, Vértessomló.

Prosíme, pomôžte nám v 
našej práci! Za vašu podporu 
vopred zo srdca ďakujeme!

Židovská náboženská obec 
Komárno

Mesto Komárno ako zriaďovateľ v zmysle §4 zákona č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na §5 
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení ne-
skorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – 

Jókai Mór Alapiskola,
Mieru 2, Komárno – Komárom

Predpokladaný termín nástupu do práce – august 2018, odmeňovanie podľa 
zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Požadované kvalifikačné predpoklady:
a) odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre príslušný druh a typ 
školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. , ktorou 
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky 
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamest-
nancov,
b) vykonaná I. atestácia alebo jej náhradná forma podľa §61 ods. 7 zákona 
č. 317/2009 Z.z.
c) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa §3 ods. 5 zákona č. 
596/2003 Z.z.
Iné požiadavky:
a) občianska bezúhonnosť podľa §6 ods. 1 písm. b/ a §9 zákona č. 317/2009 
Z.z.
b) zdravotná spôsobilosť podľa §6 ods.1 písm. c/ a §10 zákona č. 317/2009 
Z.z.
c) ovládanie štátneho jazyka podľa §6 ods.1 písm. d/ a §11 zákona č. 
317/2009 Z.z.
d) znalosť a orientácia v školskej a pracovnoprávnej legislatíve,
e) osobnostné a morálne predpoklady,
f) organizačné a riadiace schopnosti.
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná prihláška o účasť na výberovom konaní,
- overené kópie dokladov o vzdelaní a o absolvovaní 1. atestácie,
- doklad o bezúhonnosti – výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – telesná a duševná spôsobilosť peda-
gogického zamestnanca potrebná na výkon pedagogickej činnosti nie staršie 
ako 3 mesiace,
- profesijný životopis,
- písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja danej školy,
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výbe-
rového konania v súlade s §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žia-
dosti. 
Prihlášku a požadované doklady zasielajte v zalepenej obálke s označe-
ním „Výberové konanie – Názov školy – Neotvárať!“ najneskôr do 13. júna 
2018 poštou na adresu: Mestský úrad v Komárne, Nám. gen. Klapku 1, 945 
01 Komárno alebo môžete odovzdať osobne do podateľne Mestského úradu 
v Komárne, Kancelária prvého kontaktu, Nám. gen. Klapku , Komárno naj-
neskôr do 13. júna 2018 do 12,00 hod.
Uchádzača, ktorý spĺňa požadované predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky vyhláseného výberového konania, výberová komisia pozve na 
výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením mies-
ta, dátumu a hodiny výberového konania.

Ing. László Stubendek, primátor mesta

ochorení predpokladáme roz-
šírenie spádovej oblasti. Mala 
by zahŕňať okresy Komárno, 
Nové Zámky, Levice, Dunaj-
ská Streda, Šaľa, Galanta, Veľký 
Krtíš a Krupina. Daná spádo-
vá oblasť predstavuje takmer 
500-tisíc obyvateľov.

Komplexné onkologické 
centrum v Nemocnici Ko-
márno dosiahne úroveň špič-
kových onkologických praco-
vísk. Pripravuje sa rozšírenie 
diagnostickej sekcie, teda zvý-
šenie počtu CT vyšetrení a vy-
šetrení pomocou magnetickej 

rezonancie, výstavba PET/CT 
pracoviska a patológie.

Predpokladáme, že po-
skytneme starostlivosť pre 3 
000 pacientov s nádorovými 
ochoreniami za rok pri pred-
pokladanom ročnom raste 2 
%. Vzhľadom na výskyt on-
kologických ochorení a odhad 
potreby hospitalizácií bude-
me prevádzkovať lôžka pre 
pacientov v odbore klinickej 
onkológie v nanovo vybudo-
vaných priestoroch.

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

AGEL postaví Komplexné onkologické centrum
(Pokračovanie z 1. strany)

Nemocnica Komárno ročne ošetrí takmer 700 onkologic-
kých pacientov

V Limes Galérii bola 
slávnostne otvorená výstava 
pod názvom „Kolísky“. Pre-
zentuje sa tu výtvarníčka Éva 
Mayer a jej manžel, sochár 
Majoros Áron Zsolt.

Na úvod vystúpila spe-
váčka Bakos Bettika a basis-
ta Mayer József basa s progra-
mom Oplakávanie, ktorý mal 
veľký úspech. Potom už kurá-
torka výstavy Dr. Farkas Vero-

nika vyjadrila radosť nad tým, 
že takáto zaujímavá výstava sa 
koná v Limes Galérii. nakoľko 
veď aj v 21. storčí je dôležité 
zachovávať dôležitosť rodiny. 
Potom zaželala obom mladým 
umelcom veľa zdaru pri ich 
tvorbe, ktorá priamo vstupu-
je do ľudského bytia. Výstavu 
potom otvorila Dr. Boros Lili 
z Budapešti. Okrem iného 
povedala, že Éva Mayer je vý-

tvarníčka, ktorá sa narodila 
v Bratislave a teraz striedavo 
žije a tvorí v Šamoríne a Bu-
dapešti. Vo svojich dielach sa 
zaoberá aktuálnymi spoločen-
skými otázkami. Skúma tabu 
témy, ako je choroba, spolo-
čenské konflikty, predsudky, 
migrácia, pominutie, prežíva-
nie smútku z podľadu viery 
a náboženstva.  Rada vystavuje 
v sakrálnych priestoroch ako 
je to aj teraz v bývalom vojen-
skom kostole v Komárne. Jej 
inštalácie sú aj na tunajšej vý-
stave sprevádzané hlasom, kde 
zvukovú inštaláciu načítala 
Bandor Éva, herečka Jókiaho 
divadla v Komárne.

Éva Mayer na výstave „Ko-
lísky“ spracováva neplodnosť 
a s tým súvisiace traumatické 
situácie, ktoré teraz prvýkrát 
vystavuje v desakrálnom 
priestore Limes Galérii v Ko-
márne. Spoluautorom výstavy 

je jej manžel sochár Áron Zsolt 
Majaros. Touto svojou tvorbou 
chce upozorniť na ženy trpiace 
endometriózou, ktorá ich obe-
rá o zážitok z materstva.

Za možnosť vystavovať 
v Limes Galérii svoje pre ľud-
stvo dôležité momenty ako sú 
„Kolísky“ a v nich ležiace šty-
lizované bábätká sa poďako-
vala aj výtvarníčka Éva Mayer. 
Pre budúcich návštevníkov 
tejto pozoruhodnej výtvarnej 
inštalácie by som spomenul, 
že okrem kolísok a v nej le-
žiacich bábätiek diváci uvidia 
veľké informatívne nápisy, 
ktoré poukazujú, ako je možné 
prežívať stres s tejto choroby. 
Okrem iných ma zaujala myš-
lienka „Aké kroky som urobila 
preto, aby som sa predsa stala 
matkou?“ Táto podnetná vý-
stava bude otvorená do 10. 
júna 2018.

Dr. Štefan Bende

Pozvánka na ojedinelú výstavu v Limes Galérii

DETSKÉ OBETE HOLOKAUSTU — VÝZVA
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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

Výhodná reklama v Komárňanských listoch a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát ju uverejníme alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame
Vám kontajnerovú prepravu staveb-

ného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(cena obsahuje aj poplatok 

za legálnu skládku)

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék
3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 konténerekben

(az ár tartalmazza nemcsak a fuvardíjat,
de a legális hulladéklarakó díját is)

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V 
OKRESE KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

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

Exkluzívne kvetinové štúdio – Exkluzív virág stúdió

La Fleur
Az új virágstúdióban Eszter és Reni 

(a Tímea virágüzlet egykori munkatársai) várják a vevőket!

Kontakt/Elérhetőség: 0949 435 174,
Záhradnícka 15, Kertész utca 15

Aj donáška kvetov a darčekové poukážky!
Virágok házhoz szállítása, ajándékutalvány! 

SPOMIENKA
Dňa 9. 6. 2018 uplynul 1 rok, čo nás na-

vždy opustila naša milovaná manželka, ma-
mička a babička

Mária BOHÁKOVÁ
rod. Matúchová

I dnes s veľkou láskou si na ňu spomína-
me a kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Smútiaca rodina

l REKOM – kompletná 
rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Vŕtanie studní. Tel.: 0948/424 
805.
l Prezlátenie, striebrenie a 

čistenie náhrobných kameňov. 
Tel.: 0904/374 273.
l Elektrikár. 0908/415 657
l	Stratil sa kľúč od osobného 
motorového vozidla. Nálezcu 
odmením. Tel.: 0911 229 686.

Novorodenci
Július Alex Got z Marcelovej, Angelika Sztojková z Kolárova, 

Július Farkaš zo Želiezoviec, Zoé Kovács zo Štúrova, Tomáš Šimon z 
Komárna, Tamara Melajová z Gbeliec, Olívia Téglásová z Marcelo-
vej, Alex Gyuran z Nových Zámkov, Vivien Slamová z Dvorov nad 
Žitavou, Gréta Záležáková z Pribety, Zselyke Fördős z Kamenína, 
Rozália Vörösová z Bátorových Kosíh, Dávid Horváth zo Zlatnej 
na Ostrove, Kitty Balázs z Komárna, Márk Svitek z Komárna, Bel-
la Hozlingerová z Komárna, Maxim Tamás Židek z Búču, Marián 
Angyal z Kolárova, Denis Cibuľa z Komárna, Fanni Nagy Majer zo 
Zemianskej Olče, Alíz Vida z Okoličnej na Ostrove, Ján Maximiliá-
no Rácz z Nižného Žipova, Zalán Méhes z Komárna, Tomáš Ďuri-
ček z Komárna, Chanel Kováčová z Hurbanova, Bianka Farkasová z 
Komárna, Viktória Radošická z Bohatej, Valentin Kerti z Kolárova, 
Viktória Mátyásiová z Komárna, Zara Paálová z Nových Zámkov, 
Noel Košťák zo Štúrova, András Bederna z Kamenína

Sľúbili si vernosť
Norbert Rigó a Ildikó Kováčová, Ján Forró a Andrea Csizmazi-

ová, Gabriel Juhász a Alžbeta Cingel, Tomáš Uhrik a Patrícia Vaš-
ková, Ladislav Filipčík a Katalin Gál, Tomáš Szarka a Katalin Vaj-
kaiová, Gabriel Petrók a Barbora Talianová, Rudolf Kóša a Priska 
Némethová, Ladislav Riszdorfer a Kristína Husárová, Viliam Nagy 
a Ildikó Nguyen Ducová

Opustili nás
80-ročný Jozef Herdics z Čalovca, 93-ročný Ladislav Fehér zo 

Zlatnej na Ostrove, 82-ročná Erzsébet Lelovič z Komárna, 94-ročná 
Alžbeta Ďurinová z Komárna, 67-ročná Éva Szuri z Modrán, 94-
ročná Helena Kárászová z Komárna, 66-ročná Helena Bögiová z 
Dediny Mládeže, 86-ročný František Mátyus z Komárna, 79-roč-
ná Margita Csehová z Bátorových Kosíh, 87-ročný Kálmán Vörös 
z Radvane nad Dunajom, 69-ročná Edita Petrovičová z Komárna, 
69-ročný Marián Švec z Komárna, 54-ročná Ildikó Lakatosová z 
Kolárova, 55-ročný Ján Varga z Komárna, 58-ročná Aurika Sesztá-
ková zo Svätého Petra

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 navždy žiť.“

So smútkom v srdci sme si 26. mája 2018 pripomenuli 
2. výročie, kedy nás navždy opustil náš drahý syn, otec a brat

Milan NOGA.
S láskou spomínajú 

mama, dcéra Viktória a brat s rodinou

jilo niekoľko desiatok organi-
zátorov, ktorí sa týmto pridali 
k myšlienkam otvorenosti, 
spolupráce a zdieľania spoloč-
ného územia Dunaja. Mnohí 
z usporiadateľov zorganizova-
li verejné podujatia špeciálne 
pre Slnovrat na Dunaji, iní sa 
so svojimi aktivitami k znač-
ke ochotne pridali. Na väčši-
nu podujatí je vstup zdarma. 
Kompletný program podujatí 
je na webovej stránke www.
slnovratnadunaji.sk.

Špecialitou tohto ročníka 
je výtvarné dielo, na ktorom 
bude pracovať uznávaný slo-
venský umelec Tomáš Gabzdil 
Libertíny, pôsobiaci v Rotter-
dame – meste žijúcom riekou 
Rýn a rušným prístavom. Li-
bertíny vystavuje svoje dielo 
v prestížnych zahraničných 
galériách a múzeách, sveto-
vé publikum oslovil hlavne 
svojím záujmom o vzťah prí-
rody a človeka. Pri tvorbe so-
chárskych objektov využíva aj 
včelie spoločenstvá. V rámci 
Slnovratu na Dunaji vytvo-
rí grafické dielo, inšpirované 
práve rôznymi podnetmi zo 

života na rieke, získanými 
od ľudí, ktorí na nej pôsobia, 
v tomto prípade od organizá-
torov podujatí.

Iniciátorom myšlienky je 
Stredoeurópska nadácia a jej 
nadačný program Dunajský 
fond. Na jeho pôde pracuje 
s nápadmi, zdrojmi a ochotou 
aktérov na rieke komuniko-
vať v prospech skvalitňovania 
verejných priestorov a in-
fraštruktúry okolo Dunaja. 
Viac o aktivitách Dunajského 
fondu nájdete na www.dunaj-
skyfond.sk.

Tretí ročník iniciatívy 
podporili partneri spoločnosť 
Slovnaft, a.s., nadácia Green 
Foundation a Bratislavská vo-
dárenská spoločnosť, a.s., ako 
i partnerské mestá hl. mesto SR 
Bratislava, Komárno, Štúrovo, 
Šamorín, Kolárov a MČ Bra-
tislava-Staré Mesto a mediálni 
partneri Bratislava Tourist Bo-
ard, Citylife.sk, Fresh, Kukko-
nia, o.z., in.ba, Dunajskostred-
ský hlásnik/Dunaszerdahelyi, 
Dunajskostredská televízia, Új 
Nö a OOCR Podunajsko/Du-
namente. 

Za podporu ďakujeme.

(Dokončenie z 1. strany)

Príďte objaviť rieku 
počas Slnovratu na Dunaji

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno vám oznamuje, že triede-
ný zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, 
PET fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe 
v nasledovnom termíne:

od 18. júna 2018 do 22. júna 2018

od 16. júla 2018 do 20. júla 2018

od 13. augusta 2018 do 17. augusta 2018

od 10. septembra 2018 do 14. septembra 2018
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zber-

nou nádobou (do ktorej ukladáte zmeso-
vý komunálny odpad) v hore uvedenom termíne 
v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokali-
te. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triedeným 
odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoloč-
nosti 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 závislosti od počtu vyložených 
naplnených vriec). Podľa Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Komárno č. 9/2016 o odpadoch sa zelený odpad pred-
nostne kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je 
použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad.

Triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplat-
ne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (otvá-
racia doba: Ut–Pi 10.00-18.00, So 8.00-12.00, Po, Ne-zatvo-
rené)

Evanjelický cirkevný zbor
vás srdečne pozýva na

25. DOBROČINNÝ KONCERT
v stredu 13. júna od 17. hodiny

v evanjelickom kostole

na Ulici františkánov.


