
XXVII. ročník, číslo 16 Bezplatné 26. septembra 2018

Pohľadnica. Väčšina z nás 
si pri tomto slove predsta-
ví hrubý papier formátu A6 
s pekným obrázkom a neja-
kou tou správou, prípadne 
gratuláciou; ktorými nás „za-
sýpali“ príbuzní ešte niekedy 
v minulom storočí. 

A budete mať pravdu. Len-
že – pohľadnica stále žije, hoci 
s príchodom elektronickej ko-
munikácie jej mnohí proroko-
vali zánik. Veď je ľahšie odfo-
tiť svoju rodinu ako sa blázni 
kdesi pri mori a poslať ako 
mms či mail a babka, dedko či 
kamarátka to majú aj s našimi 
šťastnými úsmevmi. Lenže na 
svete žijú aj nadšenci, ktorí sa 
klasických pohľadníc nikdy 
nevzdali. Aj pre nich Aňa a Pa-
ulo z Portugalska pred rokmi 
vytvorili projekt Postcrossing. 

Ako to funguje. Zaregis-
trujete sa na www.postcros-
sing.com a vyžrebujete si päť 
adries, na ktoré pošlete po-

hľadnice. Každý postcrosser 
má svoj profil, kde má svoje 
preferencie – to sú mnohokrát 
trošku bizarné témy (naprí-
klad v mojom profile nájde-
te, že privítam pohľadnice so 
zdravotne handicapovanými 
ľuďmi). Obľúbená téma medzi 
postcrossermi je káva, levan-
duľa, vlajky – no a samozrejme 
poznávanie sveta cez pohľad-
nice. Ak niekto preferencie 
nemá, alebo v nich má niečo, 
čo doma nemám (ako pacifist-
ke mi naozaj nič nehovorí na-
príklad military téma; vesmír, 
prípadne omaľovankové po-
hľadnice), posielam pohľadni-
cu z Komárna. Tých nemáme 
možno toľko, čo by sme chceli, 
ale kto hľadá, nájde. Keď bude 
vaša pohľadnica doručená, ad-
resát ju do systému zaregistru-
je (podľa identifikačného čísla, 
ktoré na pohľadnicu píšete) 
a v správe sa vám poďakuje. 

(Pokračovanie na 2. strane)

V polovici septembra 
bola ukončená obnova jednej 
z ulíc centra mesta. Okrem 
povrchových prác bola na 
Jókaiho ulici vykonaná aj ob-
nova inžinierskych sietí, kto-
ré na mnohých miestach boli 
v nebezpečnom, ba až v ha-
varijnom stave. Touto ulicou 
bola zavŕšená kompletizácia 
programu veľkej obnovy 15 
ulíc Komárna.

Tri mesiace trvali práce na 
obnove Jókaiho ulice, keďže sa 
pracovalo nielen na obnove 
vozovky, ale aj inžinierskych 
sietí. Súčasťou opráv bola ka-
nalizačná sieť, elektrické a 
plynové rozvody. Niekde bolo 
potrebné doriešiť nebezpečné 
podzemné dutiny, pozostatky 

prepadnutých pivníc. 
Konečné riešenie vzhľadu 

a technických prepojení sa 
síce zrodilo na základe požia-
daviek ochranárov pamiatok 
a dopravného inšpektorátu, 
vyvolalo však rozdielne názo-
ry obyvateľov na vzhľad. Isté 
je, že ulica sa stala bezpečnej-
šou, na chodníkoch je dostatok 
priestoru pre peších a využité 
boli aj staré dlažobné kocky, 
ktoré objavili v podzemí. Počet 
parkovísk síce na jednej strane 
cesty klesol, z dôvodu rozšíre-
nia chodníka, avšak na opačnej 
strane vozovky boli vytvorené 
nové parkovacie miesta.

– Počas uplynulých rokov 
bolo obnovených 7 kilometrov 
ciest a 5 kilometrov chodníkov. 

Financované to bolo čiastočne 
z úveru a čiastočne z vlastných 
zdrojov mesta. Takéto rozsiahle 
obnovenie ciest a chodníkov sa 
v minulosti ešte neudialo, a tak 
sa objavili mnohé problémy, 
ktoré bolo potrebné riešiť za 
chodu. Ak sa však teraz pre-
jdeme po Eötvösovej, respektíve 
po Ulici biskupa Királya, ich 
stav je teraz viac než uspokoji-
vý a rovnako bolo zrekonštru-
ované aj rozbité parkovisko 
v centre mesta. Komárno si to-
tiž zaslúži nové cesty a nie ich 
neustále plátanie – uviedol pri-
mátor László Stubendek.

Proces rekonštrukcie sa 
uskutočnil v rámci 15 ulíc, na 
ktorých boli čiastočne obnove-
né aj chodníky. Rovnako boli 

obnovené aj elektrické a ply-
nové rozvody, rekonštrukcia sa 
dotkla aj verejného osvetlenia. 
Na zrekonštruovaných uli-
ciach bola obnovená doprava 
podľa policajných predpisov.

Rekonštrukcia bola usku-
točnená formou dodávateľské-
ho úveru, čo je model, ktorý 
bol úspešne realizovaný už 
vo viacerých mestách. Mesto 
si vybojovalo fixný, výhodne 
nízky úrok a záruka na práce 
sa vzťahuje na 10-ročné obdo-
bie. Vďaka tomu mesto ušetrí 
na strane výdavkov.

Dôležité je, že dlhové za-
ťaženie mesta je, aj s financo-
vaním tejto rozvojovej akti-
vity, nižšie ako pred 4 rokmi: 
v roku 2014 to bolo 19,3 per-
centa, v roku 2018 už len 12,36 
a v roku 2019 to klesne už len 
na 9 percent.

Mestské chodníky boli už 
tretí rok opravované z vlast-
ných zdrojov, mesto na ne 
vyčlenilo pol milióna eur. Na 
viacerých miestach asfalt na-
hradila dlažba, obnovený bol 
aj dlhý chodník pri cintoríne, 
ako aj obe strany chodníka na 
Gazdovskej ulici, alebo dlhší 
úsek chodníka v Bauringoch. 
V rámci rekonštrukcie boli 
chodníky upravené na bezba-
riérové.
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Dokončili rekonštrukciu Jókaiho ulice

125 rokov sa patrí po-
riadne osláviť. Najmä ak tie 
roky spájajú celé generácie 
nezabudnuteľnými spomien-
kami na chvíle strávené me-
dzi múrmi tej istej školy. Veď 
detstvo a mladosť patria me-
dzi najkrajšie obdobia ľud-
ského života, bez ohľadu na 
dobu, v ktorej sa odohrávali.

Budova školy na Pohranič-
nej - ako ju familiárne všetci 
prezývajú - jednoznačne patrí 
medzi takéto najstaršie mies-
ta spomienok. Vedenie školy 
a pedagogický zbor vymys-
leli a zorganizovali celú sériu 
oslavných podujatí. Jedným 
z nich bolo aj športové do-
poludnie pod názvom: 125 
rokov =125 krokov. Netradič-
ná bežecká dráha, vyzdobená 

špeciálne pre túto príležitosť, 
bola pripravená, ako ináč, 
pred budovou školy. Veď po 
nej za tých 125 rokov chodili 
do školy tisíce žiačikov. Mera-
la rovných 125 krokov. V tento 
deň si štafetový kolík podáva-
li nielen všetci žiaci a učitelia 
školy, ale aj škôlkari, rodičia, 
starí rodičia, bývalí žiaci,  tety 
kuchárky školskej jedálne, pán 
poslanec z Mestského zastupi-
teľstva, známy komárňanský 
športovec a náhodní okoloi-
dúci. Všetci na počesť výročia 
budovy absolvovali symbolic-
kých 125 krokov. 

Tento netradičný deň pat-
ril aj uvedeniu nezvyčajnej, 
za to však veľmi populárnej 
a čoraz obľúbenejšej kolektív-

Medový festival v Komár-
ne uzavrel v sobotu 15. septem-
bra 2018 už svoju 6. kapitolu. 
Pre obyvateľov a návštevníkov 
mesta ho zorganizovali s nad-
šením a radosťou včelári Zá-
kladnej organizácie Slovenské-
ho zväzu včelárov v Komárne.

Dejiskom Medového festi-
valu bola po prvýkrát komár-
ňanská športová hala. Aj na-
priek tomu, že Komárno v tento 
deň žilo mnohými podujatiami, 
obyvatelia a návštevníci mesta 
si našli cestu na toto významné 
včelárske podujatie.

A v športovej hale to vyze-
ralo naozaj ako vo včeľom úli. 
Vystavovateľov medu, medovi-
ny, včelích produktov, propolisu, 
peľu, materskej kašičky, pomô-
cok pre včelárov, spracovateľov 
vosku potešil veľký záujem ľudí. 
Zážitkom pre mnohých, malých 
aj veľkých, bol presklenený úľ 
so včelami a včelou kráľovnou 
a pani Emília Zámočníková, 
naša najskúsenejšia včelárka, 
trpezlivo odpovedala na všet-

ky zvedavé otázky. Už tradične 
veľký záujem návštevníkov fes-
tivalu bol o ochutnávku medu 
spojenú s hlasovaním o najlepší 
med. Prvenstvo z minulého roka 
obhájil Sándor Polgár, mladý 
úspešný včelár z Komárna.

O dobrú náladu sa počas 
festivalu postarali spevácky zbor 
Čakanka pri Mestskom klube 
dôchodcov v Komárne a taneč-

níčky a speváčky zo Súkromnej 
základnej umeleckej školy Sylvie 
Czafrangóovej tanečno-hudob-
ným vystúpením.

Včelári nezabudli ani na 
našich najmenších. Učiteľky zo 
Základnej školy na Pohraničnej 
ulici a Centra voľného času v 
Komárne pripravili v detskom 
kútiku pre deti pútavé, kreatív-
ne a zaujímavé aktivity a deti sa 

mohli vyšantiť aj na skákacom 
hrade.

Priestory športovej haly 
zdobilo takmer 170 pôsobivých 
výtvarných prác detí komár-
ňanských materských, základ-
ných a špeciálnych škôl na tému 
„Včely očami detí“ a najhodnot-
nejšie práce boli ocenené slad-
kými medovými odmenami.

125 (k)rokov budovy ZŠ Pohraničnej

(Pokračovanie na 2. strane)

Komárno po roku zase centrom 
slovenského postcrossinguVydarený 6. Medový festival

(Pokračovanie na 3. 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 siedmich rokoch ab-
sencie komárňanských druž-
stiev v súťažiach organizova-
ných Slovenským tenisovým 
zväzom sa v tohtoročnej 
sezóne konečne pohli ľady  
a trénerom Zoltánovi Ková-
čovi a Michalovi Jantošíkovi 
sa podarilo sformovať druž-
stvá starších žiačok a starších 
žiakov, ktoré úspešne repre-
zentovali naše mesto v rámci 
Západoslovenského regiónu. 

Dlhoročná systematic-
ká práca s mládežou tak bola 
korunovaná konkrétnymi vý-
sledkami našich mládežníc-
kych tímov. Družstvu dievčat 
sa podaril skutočne husársky 
kúsok, keď hneď pri svojej pre-
miére v celej súťaži neprehra-
lo ani jeden zápas a z prvého 
miesta suverénne postúpilo 
z 3. triedy Majstrovstiev Zá-
padoslovenského tenisového 
zväzu do vyššej výkonnostnej 
kategórie.

Chlapci skončili v konku-
rencii 8 tímov na peknom 2. 

Rok 2018 je pre Tenisový klub Spartak Komárno rokom pozitívnych zmien

mieste, a to napriek faktu, že 
na ich súpiske bol minimál-
ny možný počet hráčov, takže 
pri výpadku niektorého z nich 
nemohol nastúpiť náhradník, 
čo sa v konečnom zúčtovaní 
ukázalo ako handicap. Každo-
pádne však tohtoročnú sezónu 
možno hodnotiť ako mimo-

Družstvo starších žiakov TK Spartak Komárno

riadne úspešnú, hráči a hráč-
ky, ktorí reprezentovali náš 
klub, získali cenné skúsenosti 
a potrebné sebavedomie do 
ďalšieho tenisového rastu.

V tomto roku sa do sú-
ťažného diania zapojili aj naši 
najmenší. Družstvá detí do 10 
rokov už absolvovali svoj prvý 
krst ohňom na oblastnom kole 
detského Davis Cupu a Fed 
Cupu v dňoch 9. až 11. júna 
2018 v Leviciach. Výsledkovo 
sa zatiaľ ešte nepresadili, keďže 
mali spomedzi všetkých zú-
častnených družstiev najnižší 
vekový priemer, avšak ich ta-
lent a chuť neustále sa zlep-
šovať sú pre náš klub veľkým 
prísľubom do budúcnosti.

Družstvo starších žiačok 
TK Spartak Komárno, ktoré je 
víťaz III. triedy - B Západoslo-
venskej regionálnej majstrov-
skej súťaže družstiev, kde je8 
účastníkov, tvoria dievčatá Gu-

bík Amanda, Emma Ódorová, 
Karolína Daňková, Emma 
Szabóová, Bianka Stirberová, 
Zsidek Zoe, Simona Györiová 
a Petra Valičeková.

Družstvo starších žiakov 
TK Spartak Komárno obsa-
dilo 2. miesto v II. triede - B 
Západoslovenskej regionálnej 
majstrovskej súťaže družstiev, 
kde je 8 účastníkov, a tvoria ho 
Karasz Milan, Sádovský Adam, 
Kecskés Oliver a Őszi Oliver.

Družstvo detí do 10 ro-
kov v súťaži Detský Davis cup 
– chlapci: Keszegh Kristián, 
Ódor Kristóf a Vida Richard.

Družstvo detí do 10 ro-
kov v súťaži Detský Fed Cup 
– dievčatá: Fulöpová Hanna, 
Chiara Ódorová a Riszdorfe-
rová Sophia.

Ing. Igor Jarábek, 
člen výboru 

TK Spartak Komárno

No a o pár dní môžete čakať, 
že pohľadnicu dostanete aj vy. 
O vaše osobné údaje sa báť ne-
musíte – zo systému vašu ad-
resu dostane len človek, ktorý 
si vás vyžrebuje. 

V profiloch nájdete všeli-
čo – aj zberateľov cestovných 
lístkov z rôznych krajín, ale 
naďabila som už aj na pána zo 
Strednej Ázie, ktorý má v pro-
file, že zbiera platné použiteľné 
bankovky. Pobavilo ma top, ale 
povedala som si, že eurá už ur-
čite má a meniť na forinty sa 
mi nechcelo. 😉 Jednocentovku
a starý haliernik som však už 
na pohľadnicu lepila – mladej 
študentke na Taiwan, ktorej 
tri generácie predkov sú nu-
mizmatici - mala odkaz na 
fotky svojej zbierky, tak prečo 
nie. No a do Brazílie šli lístky 
na komárňanský Čaj o pia-
tej. Stredoškolský profesor 
geografie napísal poďakova-
nie – nadchlo ho, že v takom 
malom meste sa stretne partia 
nadšencov, ktorí robia takéto 
umenie. 

Slovenskí postcrosseri, 
okrem iného, majú možnosť 
stretnúť sa raz do roka aj 
v Komárne. Naše mesto má 
turistom čo ponúknuť, veď 
je to historická perla. Uznaj-
te, ktoré slovenské mesto sa 
môže pochváliť tým, že sa za 
jeho hradbami narodil uhor-
ský kráľ, druhým najdlhším 
priečelím budovy, pevnosťou, 

ktorá nebola nikdy dobytá; 
prípadne ďalšími raritami? 

V tomto roku postcrosseri 
z Maďarska a Británie prišli na 
stretnutie do Komárna a spolu  
s nadšencami zo Slovenska si 
mohli pozrieť expozíciu Podu-
najského múzea na Palatínovej 
ulici a navštívili našu Pevnosť. 
Ďalší deň sme strávili nad po-
hľadnicami z našich zbierok. 
Bol medzi nami pán z Britá-
nie, ktorý zbiera pohľadnice 
viac ako 50 rokov, a v Stupave 
máme postcrosserku, ktorá 
síce má cez niekoľko desia-
tok tisíc pohľadníc, ale keď jej 
ukážete pohľadnicu, Janka vie 
na 99 percent povedať, či ju v 
zbierke má. Tento ročník ne-
vynechal ani pán z Púchova, 
ktorý má pohľadnice z každé-
ho svetadielu – áno, aj z Ant-
arktídy. 

Tretí ročník komárňan-
ského mítingu je za nami. No 
a ja už v duchu, tak veľmi po-
tichúčky, plánujem, že štvrtý 
bude niekedy v júli. Moje osob-
né poďakovanie patrí všetkým 
účastníkom, pani sprievodky-
ni v Podunajskom múzeu, ale 
aj pani Linde Horváthovej, 
ktorá sa nám aj napriek tomu, 
že nebola celkom fit, po celý 
čas venovala a ako dobrovoľ-
níčka na presun postcrosserov 
využila vlastné auto.

O rok v júli nad pohľadni-
cami sa na postcrosserov teší

Eka Balašková

125 (k)rokov budovy ZŠ Pohraničnej

nej hre Kin ball. Hru s obrovi-
tánskou loptou si žiaci obľúbili 
hneď na prvýkrát. V Komárne 
ju Pohraničná, ako najstaršia 
budova základnej školy, vlast-
ní ako prvá. Súčasne s novou 
hrou prebiehali v areáli školy 
turnaje vo florbale, volejbale 
a basketbale.

V poobedňajších hodi-
nách pokračovali oslavy na 
školskom dvore, kde sa žiaci 

s rodičmi a starými rodičmi 
zabávali pri plnení rôznych 
športových disciplín. Na zá-
ver na nich čakalo zdravé ob-
čerstvenie pripravené žiakmi 
školy. Veríme, že v histórii ško-
ly, patrilo toto podujatie medzi 
výnimočné a nezabudnuteľné. 

Projekt bol realizovaný 
s finančnou podporou Nit-
rianskeho samosprávneho 
kraja a mesta Komárno.

kb

(Pokračovanie z 1. strany)

Komárno po roku zase centrom 
slovenského postcrossingu
(Pokračovanie z 1. strany)
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Obsah Komárňanských listov a relácie Mestskej televízie 
nájdete na stránke www.tvkomarno.sk

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

l Pedikúra aj v pohodlí domo-
va. Tel.: 0908/761 373.
l Prijmeme do pracovného 
pomeru čašníka alebo čašníč-
ku do novootvoreného baru v 
Komárne. Požiadavky: aktívna 
znalosť slovenského a maďar-
ského jazyka. Viac info na tel.: 
0915/404 867 alebo info@kor-
moran.pub
l HĽADÁME profesionálny 
vodičov, strojníkov a staveb-
ných pracovníkov. Podmienkou 
prijatia do pracovného pomeru 
je prax, ovládanie maďarského 
a slovenského jazyka, vodičský 
preukaz typu B, C+E. Životopisy 
prosím zaslať na e-mailovú ad-
resu komarno@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, vy-
budovaná betónová základová 
doska pre chatu + stavebné po-
volenie, ovocné stromy, trávna-
tá plocha, lokalita – Komárno 
– Harčáš, pri koňoch, bezpečná 
lokalita. Cena: 15 000 eur, tel.: 
0915/343 149.
l Predám dámsky bycikel 
garážovaný, nepoužívaný s do-
kladmi. Tel.: 0908/598 510. 
l Vymením väčší prerobe-
ný 2-izbový byt s balkónom za 
menší rodinný dom v Komárne 
v podobnej hodnote s bezba-
rierovým prístupom. Ak nie je 
možná výmena, predám byt a 
zároveň kúpim vhodný rodinný 
dom. Tel.: 0908/598 510.
l Vŕtanie studní. Tel.: 0948/424 
805.
l Prezlátenie, striebrenie a 
čistenie náhrobných kameňov. 
Tel.: 0904/374 273.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415 
657.

Novorodenci
Zoé Svanczárová z Komárna, Tamara Gőcze z Komárna, Sofia Lil-

la Pázmányová z Komárna, Kyra Károlyi z Vrbovej nad Váhom, Tibor 
Polerecký z Kolárova, Eszter Rozsárová z Komárna, Alexandra Mada-
rászová z Moče, Liza Kovácsová z Veľkého Medera, Csilla Csehová z 
Vadašu, Emilly Palušková z Nesvád, Jázmin Poláková z Marcelovej, 
Emily Antal z Komárna, Tamás Smida z Obidu, Klaudia Bartalová z 
Bešeňova, Illés Gál z Komárna, Zara Hofferová z Kameničnej, Léna 
Bodoki z Komárna, Norbert Deči z Nových Zámkov, Jázmin Virág z 
Kolárova, Koloman Tibor Bartalos z Kolárova, Lola Kovácsová z Ko-
márna, Áron Oláh z Kolárova, Médi Mátyus z Nesvád, Tifany Kováčo-
vá z Hurbanova, Jakub Čičman z Úľan nad Žitavou; Maja Buganyova z 
Pribety, Viktória Ševčíková z Imeľa, Sofia Fabuľová z Hurbanova

Sľúbili si vernosť
Roman Gubó a Karin Urbáneková, Zoltán Lőrincz a Erika Pintér, 

Peter Marosi a Réka Vidová, Zoltán Ryšavý a Kinga Baráthová, Ale-
xander Madarász a Sandra Tanková, Michal Babor a Silvia Riszdorfe-
rová, Silvester Bakulár a Alexandra Bajcsiová, Attila Holczhei a Alžbe-
ta Szendiová, Ladislav Hozlinger a Veronika Rybárová, Jozef Petruš a 
Lucia Matúšová 

Opustili nás
57-ročný Ján Tanka z Martoviec, 90-ročná Žofia Tovaryšová z Ko-

márna, 71-ročná Irena Forróová z Kolárova, 80-ročný Ladislav Lévai z 
Kolárova, 80-ročný František Szi z Kolárova, 92-ročná Adrien Karešo-
vá z Komárna, 65-ročný Ernő Kukola z Moče, 50-ročný Peter Volesko 
z Komárna, 80-ročná Cecília Nagy z Komárna, 88-ročná Estera Kršte-
níková z Komárna, 88-ročná Irena Forróvá z Kolárova, 73-ročná Mag-
daléna Lengyel z Komárna, 81-ročná Helena Nováková z Komárna, 
73-ročný Miklós Barnabáš z Kolárova, 78-ročná Alžbeta Szenkóová z 
Komárna, 93-ročný István Paluk  z Komárna, 71-ročný František Pet-
rovics z Komárna, 68-ročný Štefan Bielik z Komárna, 78-ročná Katalin 
Vasas z Búču, 87-ročná Anna Štefanková z Marcelovej, 77-ročný Ľu-
dovít Kürti z Kolárova, 83-ročný Ladislav Kucsa z Komárna, 72-ročný 
Tibor Baráth z Kameničnej

SPOMIENKA
„Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.“

Dňa 1. októbra si pripomeniem 8. výro-
čie úmrtia

Karola CZANIKA
z Komárna.

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli.
Manželka, deti a rodina

SPOMIENKA
S hlbokým zármutkom si pripomíname 

2. výročie úmrtia nášho milovaného syna, 
brata a vnuka

Patrika TAKÁCSA,
ktorý nás náhle opustil vo veku 31 rokov.

S láskou spomína celá rodina

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, že triedený 
zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET 
fľaše, sklo, odpad zo záhrad) pokračuje v rodinnej zástavbe 
v nasledovných termínoch:

od 08. októbra - do 12. októbra 2018
papier, PET fľaše, sklo, bioodpad

od 22. októbra - do 26. októbra 2018
POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!

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 triede-
ným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spo-
ločnosti Clean City, s.,r.,o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu 
v hore uvedených intervaloch je zakázané!

Veľké množstvo návštev-
níkov na 6. Medovom festivale 
svedčí o tom, že včelárom nie-
len z Komárna, ale aj z nitrian-
skeho regiónu, z východného 
a stredného Slovenska, sa  po-
darilo spropagovať včelárenie, 
priblížiť ľuďom včelie produkty, 
ich význam pre zdravie a za-
chovanie života na zemi. Pod-
ujatie takéhoto rozsahu by však 

včelári nedokázali uskutočniť 
bez podpory a pomoci sponzo-
rov.  Včelárov pri organizovaní 
Medového festivalu podporili 
Nitriansky samosprávny kraj, 
Mesto Komárno, ako aj miestni 
podnikatelia. Všetkým podpo-
rovateľom a ľuďom, ktorí prispe-
li k úspešnému priebehu festiva-
lu, patrí veľká vďaka.

Iveta Petrušová

Vydarený 6. Medový festival
(Dokončenie z 1. strany)


