
XXVII. ročník, číslo 15 Bezplatné 12. septembra 2018

Vedenie mesta zablahoželalo strieborným kajakárom

Primátor László Stuben-
dek a viceprimátor mesta 
Béla Keszegh sa stretli s ko-
márňanskými kajakármi, 
ich trénerom a realizačným 
tímom v priestoroch Kajak-
kanoe klubu na brehu Váhu, 
ktorí na nedávnych majstrov-
stvách sveta v Portugalsku 
získali cenné strieborné me-

daily a zablahoželali našim 
športovcom k ďalším skve-
lým výsledkom.

Ádám Botek skočil v ka-
tegórii K2 na vzdialenosti 500 
metrov spolu s Péterom Gel-
leom na 6. mieste. V kategórii 
K4 posdádka v zložení Samuel 
Baláž, Erik Vlček, Juraj Tarr a 
Gábor Jakubík získali skvelé 2. 

miesto. Tarr a Vlček štartovali 
a v K2 na 500-metrovej trati, 
kde skončili piati. Trénerom 
komárňanských kajakárov je 
Péter Likér.

Na stretnutí športovci ob-
držali dar mesta za ich výborné 
výkony a prezentáciu mesta na 
medzinárodnej úrovni. Primá-
tor László Stubendek zdôraz-

nil, že naši kajakári sú našimi 
najznámejšími športovcami 
a dlhodobo šíria dobré meno 
nášho mesta. Viceprimátor 
Béla Keszegh sa vyjadril, že 
výborné výkony na majstrov-
stvách sveta sú krásnym ukon-
čením skvelej sezóny našich 
kajakárov. Za tieto výkony 
môžeme vďačiť nielen discipli-
novanosti a snahe športovcov, 
ale aj výbornej odbornej práci 
a pripravenosti realizačného 
tímu a tiež pevnému zázemiu 
komárňanského klubu, čoho 
dôkazom je aj organizovanie 
súťaže Veľká cena Komárna, 
ktorá tento rok oslávila už 
svoje 60. výročie s účasťou ka-
jakárskej elity dorastencov a 
dospelých.

Kajakári vedeniu mesta 
ukázali svoje medaily a pripra-
vili aj originálny darček, nimi 
podpísané kajakárske pádlo.
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Presne rok a dva mesiace 
trvala výstavba novej telo-
cvične Gymnázia Ľ. J. Šuleka 
v Komárne. Po dlhých rokoch 
sa konečne študenti dočkali 
telocvične, ktorá nahradila 
už roky nevyhovujúcu malú 
telocvičňu s rozmermi 10 x 
20 metrov.

Hlboké športové tradície 
má Gymnázium Ľ . J. Šuleka 
už od nepamäti. Tomu zodpo-
vedajú aj výsledky dosahované 
v športových súťažiach. Na zá-
klade toho býva gymnázium 
často vyhodnocované ako 
najúspešnejšia stredná škola 
v okrese Komárno. V Nitrian-
skom samosprávnom kraji sa 
umiestnilo napr. v školskom 
roku 2015 - 2016 na 2. mieste 
z celkového počtu 92 stred-
ných škôl a v školskom roku 
2016 - 2017 na 3. mieste, a to 
v konkurencii škôl, z ktorých 
mnohé majú omnoho vyšší 

počet študentov.
Výstavbou novej telocvič-

ne boli vytvorené vynikajúce 
podmienky pre výuku telesnej 
a športovej výchovy na škole.

Podľa vyjadrenia riaditeľa 
školy Mgr. Ondreja Gajdáča, 
nová moderná telocvičňa, vy-
hovujúca požiadavkám doby, 
má rozmery 18 x 30 metrov 
s regulárnym basketbalovým 
a volejbalovým ihriskom, ih-
riskom na hádzanú, halový 
futbal a florbal. Telocvičňa 
bude samozrejme slúžiť aj 
na gymnastiku, bedminton 
a mnohé ďalšie športové akti-
vity. Súčasťou telocvične budú 
aj 4 šatne s príslušenstvom.

Investorom je Nitriansky 
samosprávny kraj, výstavba 
telocvične stála niečo nad 1 
milión eur a bola financovaná 
z rozpočtu Nitrianskeho sa-
mosprávneho kraja.

dm

Gymnazisti majú novú telocvičňu

Jednota dôchodcov na Slovensku Okresná organizácia Komárno
srdečne pozýva všetkých záujemcov 

a milovníkov ľudovej hudby na

Celoslovenskú prehliadku 
speváckych zborov seniorov

SPEVY DOMOVA
ktorá sa uskutoční 

vo štvrtok 20. septembra 2018 o 10. hodine 
v MsKS Komárno

Zoskupenie Nezávislí pre 
Komárno je so svojimi 21 
uchádzačmi na miesta po-
slancov a kandidátmi na post 
primátora a viceprimátora 
najväčšou formáciou, ktorá 
sa uchádza o priazeň voličov 
v novembrových voľbách do 
orgánov miestnej samosprá-
vy. Dôraz kladú na súdržnosť, 
ktorej sila je kľúčom k rozvo-
ju mesta.

Lídrom skupiny je súčas-
ný viceprimátor mesta Béla 
Keszegh, ktorý sa bude uchá-
dzať o post primátora mesta. 
Skupina nezávislých v osobe 
Tamása Vargu predstavila aj 
svojho uchádzača o pozíciu vi-
ceprimátora, ktorý toto miesto 
zaujme v prípade zvolenia na 
post poslanca zastupiteľstva.

– Medzi kandidátmi našej 
skupiny sú aj skúsení poslanci, 
aj nové posily plné elánu – o 
každom jednom z nich môže-
me s presvedčením vyhlásiť, že 
sú to dôveryhodní ľudia, ktorí 
už vo svojej profesii i na poli 
občianskych aktivít preukázali 
svoje schopnosti. Na súčasných 
poslancov našej skupiny sa oby-
vatelia mesta mohli aj doposiaľ 
spoľahnúť. Naše zoskupenie 
združuje pestrú paletu osob-
ností – aj takýmto spôsobom 
chceme naznačiť, že chceme 
zastupovať skutočne každého 
Komárňana – starších i mla-
dých, Maďarov aj Slovákov, veď 
nasledujúce roky prinášajú pre 
naše mesto skvelé možnosti. 
Kľúčom k úspechu však môže 
byť jedine vzájomná úcta a 

súdržnosť – uviedol Béla Ke-
szegh.

– Komárno nepotrebuje 
nekonečné mlátenie prázdnej 
slamy a úskočné taktizovanie. 
Naše mesto potrebuje kon-
štruktívnu diskusiu, správne 
zorganizované investície a ak-
tívny styk s obyvateľmi – dodal 
Tamás Varga.

Zoskupenie považuje za 
dôležitú spoluprácu s poli-
tickými stranami, nakoľko sú 
súčasťou celoštátneho roz-
hodovacieho aparátu. Je teda 
otvorené spolupráci, avšak 
práce v miestnej samospráve 
si vyžaduje predovšetkým ľudí, 
ktorí sa zaviazali presadzovať 
záujmy miestnej komunity. 

– Jednou zo zásad nášho 
zoskupenia je skutočnosť, že 

robíme výlučne konštruktívnu 
kampaň, negatívnym preja-
vom sa vyhýbame. Veríme, že 
Komárňania namiesto prázd-
nych rečí uprednostnia pokojné 
budovanie a záslužnú diskusiu. 
Myslím si, že väčšina v mest-
skom zastupiteľstve – ktorú 
naše zoskupenie ponúka – po-
skytne mestu väčšiu zábezpeku 
zjavného rozvoja – vyjadril sa 
kandidát na post viceprimáto-
ra Tamás Varga.

– V Komárne sa počas uply-
nulých štyroch rokov rozbehol 
pozitívny vývoj, v ktorom musí-
me súdržne pokračovať. Súčas-
ný volebný cyklus sme začínali 
na čiernej listine. Odvtedy boli 
zrekonštruované mnohé cesty a 
chodníky, mesto získalo dotá-

Je povzbudzujúce, keď si 
členovia spoločenskej organi-
zácie ako sú aj včelári zaumie-
nia nájsť v roku deň, keď so 
svojimi  spoluobčanmi oslávia 
svoje aktivity. Zorganizujú deň 
svojho sviatku, oslávia v tomto 
prípade včelárstvo, včely a vče-
lie produkty.

Pozývame hlavne rodiny 
s deťmi, ako aj ostatných náv-
števníkov na strávenie pekného 
oddychového dňa so včelármi 
na programe projektu Medové-
ho festivalu, s ktorým sa v prí-
pade záujmu odporúčame oboz-
námiť na našej webovej stránke 
www.vcelari.komarno.sk.

V priestoroch celej Športo-
vej haly v Komárne – chránení 
proti nepriazňam a rozmarom 
počasia – majúc k dispozícii dve 
veľké parkoviská, s istotou priví-
tame vás, budeme prezentovať 
naše zabehnuté aktivity k plnej 

spokojnosti včelárov, ich rodín, 
návštevníkov ako aj pozvaných 
osemnásť základných organi-
zácii včelárov Nitrianskeho sa-
mosprávneho  kraja. Spolu iste 
zvýšime ponuku našich včelích 
produktov, nesúcich známky 
pravosti a kvality. Taktiež naše 
programy budú na patričnej 
spoločenskej, kultúrnej a odbor-
nej úrovni  - veríme, že uspokoja 
očakávania nás všetkých.

Veríme, že pôžitok s pekné-
ho dňa bude obojstranný a mo-
tivujúci do budúcnosti. Príďte, 
povedzme aj pred, alebo po 
návšteve podujatia našich viná-
rov, s ktorými v tomto prípade 
spoločne navodzujeme pohodu 
a obohacujeme kvalitu spolo-
čenského vyžitia sa vás, našich 
spoluobčanov.

Ing. Pavol Petruš
predseda ZO SZV v Komárne
hlavný organizátor podujatia

Predstavili sa Nezávislí pre Komárno

6. Medový festival Komárno 2018
15. septembra v Športovej hale 
Komárno od 8. do 16. hodiny

(Pokračovanie na 2. strane)
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Komárňanské 
organové 
koncerty

Bazilika sv. Ondreja

23. septembra 2018 
nedeľa – 19.00

ANDREAS LIEBIG 
Švajčiarsko

7. októbra 2018 
nedeľa – 19.00

ImRE SzABó 
Slovensko

Koncerty sú pod záštitou primátora 
mesta Komárna László Stubendeka

Po letnom období, kedy 
je krvi málo, prichádza ko-
márňanská nemocnica s ďal-
ším sobotňajším odberom. 
Ten sa uskutoční v sobotu 22. 
septembra v priestoroch he-
matologicko-transfúzneho 
oddelenia v Nemocnici Ko-
márno. Darcovia môžu prísť 
medzi 8. a a 12. hodinou.

Darovanú krv potrebujú  
hlavne pri ošetrovaní ťažkých 
úrazov a nehôd. Obzvlášť dô-
ležitá je, keď pacienti čakajú na 
operáciu, ale aj pre pacientov s 

chorobami krvi, či pacientov s 
nádorovými ochoreniami.

– Opäť chceme nadviazať 
na sobotňajšie odbery, ktoré 
sme zaviedli pre darcov krvi, 
ktorí nemajú čas prísť k nám 
počas týždňa pre pracovné 
alebo iné povinnosti. V prvom 
polroku sa nám táto služba 
osvedčila, keď si aj počas ví-
kendu ľudia našli k nám cestu 
– uviedla primárka hematolo-
gicko-transfúzneho oddelenia 
MUDr. Enikő Radi.
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ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Štátny archív v Nitre 

pracovisko Archív Komárno

Voda v dejinných súvislostiach
Odborné sympózium

26.-27. september 2018
Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13

Nemocnica Komárno pozýva 
na septembrový odber krvi

Predstavili sa 
Nezávislí pre Komárno
cie, investovali sme do športo-
vých inštitúcií, zrekonštruovali 
sme parky, naše školy a športo-
vé kluby dostávajú čoraz vyššie 
dotácie z mestského rozpočtu, 
rozrástol sa kalendár poduja-
tí. Nasledujúce roky prinášajú 
sľubné možnosti získavania 
dotácií – k úspešnému koncu 
tieto projekty dokážeme doviesť 
len spoločne. Na to je potrebná 
dobrá skupina, v rámci ktorej 
sa síce môžu vyskytnúť rôzne 
názory, avšak ciele sú spoločné 
– zdôraznil kandidát na post 
primátora Béla Keszegh.

Kandidáti za poslancov 
2. volebného obvodu: JUDr. 
Štefan Bende, advokát, Ing. 
Zoltán Bujna, Milan Drozd, 
fotograf, Ing. Gábor Kollár 
ekonóm, Silvia Lévaiová, ad-
ministratívna pracovníčka, 
Mgr. Patrik Ruman, riaditeľ 

spoločnosti, Baltazár Ryšavý 
(Boldi), podnikateľ, Csilla 
Szabó, pedagogička, János 
Vetter riaditeľ školy.

Kandidáti za poslancov 3. 
volebného obvodu: MUDr. At-
tila Horváth, chirurg, MUDr.
Szilárd Ipóth, gynekológ, Ing.
Ľudovít Józsa, realitný špecia-
lista, Mgr. Béla Keszegh, vice-
primátor, JUDr. Margit Ke- 
szegh, advokátka, Dávid 
Kovács (Gerzson), blogger, 
poslanec mestského zastu-
piteľstva, Róbert Mihalička, 
manažér nákupu a logistiky, 
Katalin Papp Vargha, podni-
kateľka, Ing. László Stuben-
dek, primátor, Mgr. Tímea 
Szénássy, ekonómka, Mgr. 
Ľudovít Tóth, JUDr. Tamás 
Varga advokát.

Ďalšie informácie o zo-
skupení nájdete na stránke 
www.4kn.sk.                       dm

Mesto Komárno, Pro Castello Comaromiensi 
a Regionálne osvetové stredisko v Komárne

si vás dovoľujú pozvať na otvorenie stálej výstavy s názvom

„ĽUDIA Z PEVNOSTI“
Expozícia fotografií Fedora Gabčana je darom Galérie Limes v 
Komárne. Otvorenie výstavy v rámci „Dní európskeho kultúr-
neho dedičstva“ sa uskutoční dňa 15. septembra 2018 o 14. 
hodine v obnovenom podkroví budovy kasárne komárňan-
skej pevnosti.

Dni európskeho 
kultúrneho dedičstva

Srdečne vás pozývame na prehliadky 
Starej a Novej pevnosti dňa

15. septembra
o 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00

16. septembra
o 11.00, 14.00 a 16.00

Vstupné: zadarmo

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne pozýva seniorov na

Akadémiu vzdelávania pre seniorov
september 2018 – december 2018

Práca s IT technológiami (počítačový kurz) – od 18. 9. 2018 
od 10. hodiny, Eötvösa 35, I. posch. Podmienky: kurz určený pre 
seniorov, vlastný počítač (notebook), max. počet: 6 osôb, nutné 
nahlásiť sa na tel. č.: 035/7725 96

Zdravie a zdravý životný štýl – od 20. 9. 2018 od 10. hodiny, 
Eötvösa 35, I. posch.

Výtvarné umenie a tvorivé dielne – od 28. 9. 2018 od 16. ho-
diny, Eötvösa 35, I. posch.

Info: 035/77 25 966, 035/77 25 967
metodik@kniznicakomarno.sk

Všetky kurzy sú bezplatné!

(Pokračovanie z 1. strany)

Opustila nás 
PhDr. Soňa Rozsár Virágh

Po radostnom začiatku škol-
ského roka nás ako blesk z jasného 
neba zasiahla správa, že naša kole-
gyňa PhDr. Soňa Rozsár Virágh za 
katedru v Gymnáziu Ľ. J. Šuleka už 
nezasadne. V utorok 4. septembra 
podľahla ťažkej chorobe.

Soňa, ako sme ju vždy oslovo-
vali, nastúpila do gymnázia hneď 
po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1996 plná elá-
nu, plánov a predsavzatí. Vyučovala španielsky a anglický 
jazyk. Bola prvou učiteľkou, priekopníčkou španielčiny 
na škole aj v okrese. Vedela vzbudiť u študentov záujem 
o španielčinu a svojím duševným bohatstvom dávala štu-
dentom čosi trvalé, jedinečné, vzácne, čo ich bude spre-
vádzať celým životom. Svedčia o tom vynikajúce výsled-
ky, ktoré dosahovala, i úspechy jej študentov. Vychovala 
víťazov celoslovenského kola olympiády v španielskom 
jazyku a niektorí jej žiaci sa španielčine aj upísali. V štúdiu 
španielčiny pokračovali na vysokej škole a neskôr pôsobili 
či pôsobia na našom gymnáziu ako učitelia španielskeho 
jazyka a tak pokračujú v jej diele.

Žiaľ, Soňa svoju poslednú triedu už k maturitným 
skúškam nedovedie.

Jej úsmev, tiché kroky na chodbe gymnázia v našej pa-
mäti zostanú natrvalo zapísané.

Česť jej pamiatke!
Pedagógovia a študenti

Gymnázia Ľ .J. Šuleka v Komárne
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Harabin: Som odhodlaný vyviesť Slovensko zo začarovaného kruhu.

Projekt „www.ktovyhra-
volby.sk“, ktorého autorom sú 
politológovia z Masarykovej uni-
verzity vám spolu s Róbertom 
Mistríkom dávajú najväčšie šan-
ce na zvolenie. Ako to vnímate?

Reálna a spontánna podpora 
ľudí je pre mňa všetkým. Za mnou 
nestojí žiadna štruktúra politickej 

strany ani vplyvný oligarcha. Moji 
skutoční priaznivci pribúdajúci deň 
za dňom sú to najväčšie bohatstvo, 
dôvera je nenahraditeľná a kupčenie 
s ňou, ako už vieme sa nikdy nevy-
pláca.

V minulosti ste boli vnímaný 
skôr negatívne a aj dnes vám 
mnohí vyčítajú kontroverznosť. 

Čím si vysvetľujete tú náhlu 
zmenu imidžu k lepšiemu?

Médiá hlavného prúdu v ru-
kách globalistov za posledné roky 
rapídne strácajú dôveru. Ľudia sa 
vďaka novým možnostiam komu-
nikačných technológií a nezávislých 
médií dostávajú k informáciám bez 
monopolu na ich distribúciu, ktorý 
má po celé generácie zopár dynas-
tií. To pochopiteľne zasiahlo aj Slo-
vensko – tí, ktorí boli vtedy aj dnes 
nepohodlní, poukazovali na vážne 
systémové chyby a nebáli sa, boli 
a aj sú prenasledovaní a očierňovaní. 
Napokon, bolo tomu tak vždy v his-
tórii, vždy však prišla doba, kedy sa 
pravda vyjavila. Nie inak tomu bolo 
aj v mojom pôsobení v justícii – tým, 
že som pomenúval veci priamo, bol 
som permanentne démonizovaný, 
no dnes ľuďom začína dochádzať, že 
práve pravda a poukazovanie na lži, 
nás spoločne privedú k riešeniam.

Sudca musí byť z princípu 
nestranný a apolitický. Myslíte 
si, že je vhodné, keď na sociál-
nych sieťach komentujete politi-
ku a spoločenské dianie?

Priznávam, že to je prinajmen-
šom netypické. Ale kto iný sa má po-
staviť proti nezákonnostiam a bez-
práviu, ktorého sme bohužiaľ denne 
svedkami, ak nie sudca Najvyššieho 
súdu? Je snáď zlé hovoriť pravdu 

a pomenovávať veci pravým menom 
tak, aby tomu rozumeli permanent-
ne podvádzaní ľudia na Slovensku?

Vyše roka sa špekulovalo 
o tom, že budete kandidovať. Vy 
sám ste to vyhlásili len nedávno. 
Prečo?

Od začiatku som svoju kandi-
datúru podmienil podporou širokej 
verejnosti. Tým zlomovým bodom 
bola pre mňa Národná konferencia 
v bratislavskom Istropolise, kde bol 
predstavený Manifest Slovenska.

Manifest Slovenska je progra-
mom, reálnej a prevratnej zmeny, na 
ktorom som spolupracoval ako jeden 
z odborníkov za oblasť práva.

V tomto dokumente môžete 
nájsť za každý ministerský rezort 
konkrétne riešenia, ktoré našu 
krajinu dokážu vyviesť z marazmu 
a ponúknuť jej víziu, ktorá Sloven-
ky a Slovákov skutočne nadchne. 
Manifest predstavuje po takmer 
tridsiatich rokoch stagnácie, úpad-
ku, právnej neistoty, ničenia kultúry 
a národného hospodárstva veľkorysý 
a uskutočniteľný plán obnovy a ná-
vratu k sebestačnosti, suverenite a aj 
novým vzťahom na medzinárodnej 
úrovni vypracovaný mnohými od-
borníkmi, medzinárodnými expert-
mi, či univerzitnými profesormi, ako 
erudovanými kapacitami vo svojich 
oblastiach. Predovšetkým však Ma-

nifest ponúka lepšie podmienky zá-
štity pre slovenské rodiny a záchranu 
nových generácií našej vlasti.

Na záver Národnej konferencie 
mal každý z jej delegátov možnosť 
vhodiť do urny hlasovací lístok 
a napísať naň jediné jedno meno 
kohokoľvek, kto by bol skutočne spô-
sobilý principiálne tézy Manifestu 
Slovenska reprezentovať a uviesť do 
reálneho života. Som skutočne poc-
tený, hrdý no predovšetkým vedomý 
si obrovskej zodpovednosti, ktorá 
mi bola týmto spôsobom prisúde-
ná. Je to niečo ako meč, ktorým ma 
na mojom pleci títo ľudia pasovali 
spravodlivo slúžiť našej vlasti – a ja 
som odhodlaný vyviesť Slovensko zo 
začarovaného kruhu.

Myslíte si, že z pozície pre-
zidenta republiky môžete niečo 
zmeniť? Nie je na Slovensku po-
zícia prezidenta len reprezenta-
tívna?

Ako právnik a sudca vás môžem 
ubezpečiť, že prezident Slovenskej 
republiky má mimoriadne silné prá-
vomoci. Či už vo vzťahu k EÚ a NATO, 
súdnictvu, domácej či zahraničnej 
politike. Avšak doteraz bolo zvy-
kom, že väčšinu týchto kompetencií 
preniesol na vládu. V prípade môj-
ho zvolenia vám garantujem také 
razantné zmeny, že po dekádach 
kontaminácie Slovenskej republiky 

sa konečne vyprace onen Augiášov 
chliev. 

Chcete povedať, že prezi-
dent môže na Slovensku priamo 
riadiť štát či menovať vládu?

Poviem to takto; keď mi občania 
dajú svoju dôveru, v druhom kole 
volieb predstavím národu konkrétne 
riešenie, ako na Slovensku nastoliť 
právny štát, zachrániť jeho suvere-
nitu a naštartovať dynamické pro-
cesy medzinárodnej hospodárskej 
spolupráce s dôrazom na nevyhnut-
nosť rovnocenného, nie vazalského 
vzťahu. Verte, že na takéto riešenie 
a postup zatiaľ nemal žiaden z mo-
jich predchodcov odvahu a ani stra-
tegickú koncepciu.

Máme teda silnú víziu prekoná-
vajúcu akékoľvek doterajšie vágne 
a častokrát priam devastačné rie-
šenia. Máme odhodlanie a odvahu 
vyslobodiť sa zo závislosti na cudzo-
rodých a niekedy priam zvrátených a 
vnucovaných prvkoch, rozvrate štát-
nosti, kultúry či územnej celistvosti. 
Máme jedinečnú príležitosť obnoviť 
majestát kresťanského dvojkríža 
a prinavrátiť nášmu pracovitému 
a umnému ľudu aj dôstojnosť, akú 
si právom zaslúži. Týmto princípom 
chcem z celého srdca slúžiť. Boh nám 
v tom žehnaj! 

x

Už v marci budú na Slovensku prezidentské voľby. 
Jedným z najvážnejších kandidátov na nového preziden-
ta SR je sudca Najvyššieho súdu a bývalý minister spra-
vodlivosti – JUDr. Štefan Harabin.

Poďakovanie
S bolesťou v srdci vyslovujeme vďaku 

všetkým príbuzným, priateľom, známym a 
všetkým tým, ktorí 22. augusta 2018 v ko-
márňanskom rímsko-katolíckom cintoríne 
odprevadili na poslednej ceste našu drahú 
mamičku, babku a sestru 

Máriu SKÁKALOVÚ, rod. Karakasová
ktorá nás navždy opustila vo veku 95 rokov.

Ďakujeme za kvetinové dary a všetkým tým, ktorí na ňu v 
tento smutný deň mysleli. Zvlášť ďakujeme za obetavú prácu 
MUDr. Ružene Stehlíkovej.                            Smútiaca rodina

l Pedikúra aj v pohodlí domova. 
Tel.: 0908/761 373.
l Prijmeme do pracovného po-
meru čašníka alebo čašníčku do 
novootvoreného baru v Komárne. 
Požiadavky: aktívna znalosť slo-
venského a maďarského jazyka. 
Viac info na tel.: 0915/404 867 
alebo info@kormoran.pub
l HĽADÁME profesionálnych 
vodičov, strojníkov a stavebných 
pracovníkov. Podmienkou prijatia 
do pracovného pomeru je prax, 
ovládanie maďarského a sloven-
ského jazyka, vodičský preukaz 
typu B, C+E. Životopisy prosím 
zaslať na e-mailovú adresu ko-
marno@korekt.sk
l REKOM & EvyTom– kom-
pletná rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Dám do prenájmu 1-izbový 
nezariadený byt. Tel.: 0917 534 
209.

l Predám 12á záhradu, vybudo-
vaná betónová základová doska 
pre chatu + stavebné povolenie, 
ovocné stromy, trávnatá plocha, 
lokalita – Komárno – Harčáš, pri 
koňoch, bezpečná lokalita. Cena: 
15 000 eur, tel.: 0915/343 149.
l Vŕtanie studní. Tel.: 0948/424 
805.
l Prezlátenie, striebrenie a čis-
tenie náhrobných kameňov. Tel.: 
0904/374 273.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415 657.
l	Predám dámsky bycikel, ga-
rážovaný, nepoužitý, s dokladmi. 
Tel.: 0908 598 510.
l	Vymením väčší, prerobený 
2-izbový byt s balkónom za menší 
rodinný dom v Komárne podob-
nej hodnote, s bezbarierovým prí-
stupom. Ak nie je možná výme-
na, predám byt a zároveň kúpim 
vhodný rodinný dom. Tel.: 0908 
598 510.

Novorodenci
Emma Izabella Ilon z Imeľa, Gergő Majer z Komárna, Jázmin Bu-

rianová z Čilizskej Radvane, Rebeka Hamranová z Komárna, Hanna 
Molnárová zo Salky, Áron Németh z Komárna, Jozef Ravasz z Kolá-
rova, Alex Rigó z Kameničnej, Elemér Kristofer Benke z Iže, Dániel 
Dolník z Bátorových Kosíh, Benetek Szabó z Kamoče, Linda Asztalos 
z Kolárova, Evangelina Lakatosová z Komárna, Dóra Siliga z Komár-
na, Michal Boráros z Komárna, Tamás Cselédka z Chľaby, Tibor Šánta 
z Hronoviec, Tomáš Schmidt z Chotína, Marcus Bitter z Hurbanova, 
Chriss Lengyel zo Svätého Petra, René Gőgh z Kolárova, Viktória Ja-
kabová z Dvorov nad Žitavou, Sofia Krepelková z Marcelovej, Emma 
Filipčíková z Marcelovej, Olivér Péter Paál z Komárna, Sofia Rafae-
lová z Balván, Viktor Lakatoš z Hurbanova, Dániel Danázs z Moče, 
Viktor Baranyai z Dvorov nad Žitavou, Izabel Dikáczová z Nových 
Zámkov, Ladislav Prítomský z Hurbanova, Zsombor Nagy z Čičova, 
Sabián Garai a Flórián Garai z Tône, Marcall Dorozlai zo Sokolca, 
Jázmin Kacz z Komárna, Zalán Fodor z Obidu, Lia Madarászová z 
Bátorových Kosíh, Lara Bálint z Komárna

Sľúbili si vernosť
Csaba Kartali a Orsolya Kustyánová, Adrián Bakulár a Annamá-

ria Moravčíková, Áron Árgyusi a Beáta Varga, Ondrej Hrabovsky a 
Klaudia Bandová, Ing. Tomáš Rimovský a Denisa Kováčová, Gabriel 
Péter a Tímea Oláhová, Július Beke a Anita Korberová, Jaroslav Jančár 
a Natália Šmídová, Manuel Karl Lutz a Margita Vasas, Michal Tót a 
Žaneta Kvasnovská, Peter Gabriel a Júlia Szencziová, Attila Győri a 
Helga Durmeková 

Opustili nás
94-ročná Helena Kövérová z Marcelovej, 45-ročná PhDr. Rozsár 

Virágh Soňa z Komárna, 87-ročný Karol Holderich z Komárna, 79-
ročný László Hír z Brestovca, 77-ročný Elek Lévai z Chotína, 87-ročná 
Zsófia Hanó z Komárna, 74-ročný Ladislav Ollé z Kolárova, 75-ročný 
Štefan Pálinkás zo Svätého Petra, 96-ročná Klára Páleník z Komárna, 
82-ročný Arpád Juhász Komárna, 70-ročný JUDr. Ján Divéky, 69-roč-
ný Ladislav Vanko z Balván, 67-ročná Terézia Bokrosová z Ďulovho 
Dvora, 80-ročný Štefan Harsányi z Komárna, 74-ročná Regina Tele-
kesová z Kolárova, 92-ročná Jolana Lančaričová z Komárna, 72-ročný 
Florián Anyalai z Komárna, 64-ročný Ján Juhász Komárna, 79-ročný 
János Tóth z Komárna, 95-ročná Mária Skakalová z Komárna, 77-roč-
ný Endre Kiss z Bátorových Kosíh, 88-ročná Margita Baloghová z Ko-
lárova, 57-ročný Róbert Lévárdy z Patiniec, 90-ročná Judita Sabová z 
Komárna, 81-ročná Helena Garaiová z Pribety, 74-ročná Juliana Sza-
bóová z Modrán, 71-ročný František Gál z Dediny Mládeže, 61-ročná 
Hana Mészárosová z Komárna, 58-ročná Éva Salma z Kližskej Nemej  

SPOMIENKA
„Len ten, kto stratil toho,
koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Čas plynie a nevráti, čo vzal.
Tá rana stále bolí, 
zabudnúť nikdy nedovolí.“

Dňa 21. augusta 2018 uplynulo 10 rokov, čo nás náhle 
opustila naša milovaná dcéra, sestra a mamička

Ing. Alexandra KISVINCEOVÁ,
rod. Hlavačková

V oku slza, v srdci žiaľ, čo nám bolo milé, to nám osud vzal.
Odišla si tíško, náhle bez slov rozlúčky, 
no v našich srdciach budeš stále žiť.

S láskou v srdci na ňu spomínajú rodičia, sestra a deti

Telekomunikačná spoločnosť

prijme pracovníkov
pre vybavovanie reklamácií a objednávok.

Požadujeme: 
perfektnú znalosť maďarského jazyka, základy práce na PC.

Plat: od 800 do 1 000 eur
Nástup: ihneď

Telefón: +3630/4842893
mail: tomas.kovalinka@alfasale.cz

Na pozvanie maďarských 
seniorov sa 30. a 31. augusta 
2018 členovia Klubu dôchod-
cov a Jednoty dôchodcov MO 
zúčastnili v Budapešti na 
Medzinárodnom stretnutí 
seniorov „Hárshegyi ran-
devú“ („Rande na Lipovom 
vrchu“).

Na podujatí vystúpilo 31 
speváckych skupín, z toho Slo-
vensko reprezentoval spevác-
ky zbor Klapka György z Ko-
márna, ktorý  získal bronzové 
ocenenie, a spevácka skupina 
Čakanka z Komárna získala 

zlaté ohodnotenie s pochvalou 
za výnimočné vystúpenie.

Ďakujeme obidvom spe-
váckym zborom za pekný 
prednes a vysoké ohodnote-
nie a za peknú reprezentáciu 
nielen okresu, ale aj mestu 
Komárno na medzinárodnej 
úrovni. Na Dni športu sme 
sa učili a tanečným športom 
sme sa zapojili do hnutia „10 
000 hodín pre svoje zdravie“, 
čo je seniorská radostná reťaz 
športu. Bolo to veľmi pekné a 
hodnotné podujatie.

dm  

Rande na Lipovom vrchu


