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Bezplatné

Vedenie mesta vypracovalo projekt na odpad

Podvečerná nedeľná prechádzka v uliciach Komárna
prináša žalostný pohľad na
neporiadok a neznesiteľný
pach šíriaci sa od kontajnerov na komunálny odpad.
V schátraných stojkách sa
takmer nedostanete k zbernej nádobe, kvôli smetiam
siahajúcim po členky. Organickým aj neorganickým.
Dielo vyberačov kontajnerov.
Vedenie mesta sa rozhodlo
situáciu riešiť radikálne.
„Už roky je to na sídliskách
vážny problém, kontajnerové
stojky sú prestarnuté a nevyhovujúca je aj ich kapacita“
– zdôrazňuje viceprimátor Tamás Varga, ktorého primátor
poveril vypracovaním projek-

tu na riešenie tohto pretrvávajúceho problému.
„Nechceme hasiť oheň,
ani plátať. Riešením je realizácia dlhodobého plánu, ktorý
prinesie definitívne riešenie.
Mesto zmapovalo stav všetkých
150 zberných miest komunálneho odpadu, 16 z nich
je skutočne v kritickom stave
a štvrtinu možno smelo nazvať
problematickou. Zmeny by sme
chceli začať práve v týchto prípadoch a postupne rozširovať
aj na ostatné miesta.“ – dodal
viceprimátor Tamás Varga.
Podľa plánu by súčasné
1100-litrové smetné nádoby
neboli vymenené, ale ukryté za estetický betónový múr.
Smeti by sa vhadzovali cez

otvor s teleskopickým príklopom. Ten by bol farebne odlíšený v závislosti od druhu
odpadu – papier, PET, sklo
a klasický domový komunálny odpad. Tieto „sarkofágy“
by boli uzatvorené, čím by sa
zabránilo nielen vyberaniu
z kontajnerov, ale nedostali by
sa tam ani potkany. Kľúče ku
kontajnerom by mali výlučne
pracovníci zabezpečujúci odvoz komunálneho odpadu.
Vedenie mesta chce na
tento účel v prvej fáze vyčleniť v tomto roku 160-tisíc eur.
Exitujúce murované stojky na
kontajnery, ktoré sú v dobrom
stave, by sa obnovili a doplnili o uzamykateľnú bránku, ku
ktorej by mali kľúč len obyva-

Vážení občania!

Mestský úrad Komárno, oddelenie daní a poplatkov vám
dáva na vedomie nasledovné. Do 31. januára 2019 bola zákonná povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností pre
tých daňovníkov, ktorí v roku 2018
- nadobudli do vlastníctva nehnuteľnosť (kúpou, darom, dedičstvom, kolaudáciou),
- ubudla im nehnuteľnosť (predajom, darovaním, búracím
povolením),
- zmenili sa skutočnosti podstatné na vyrubenie dane (stali
sa držiteľmi ŤZP preukazu, zmenili trvalý pobyt mimo mesta).
Uvedená povinnosť sa týka aj zmien k dani za psa.
Vyzývame občanov, ktorí opomenuli splniť si túto povinnosť, aby priznanie podali ešte do 11. marca 2019. Občania, ktorí v minulom roku dovŕšili 70 rokov, nemusia požiadať o úľavu na dani. Daňové priznanie nemusia podávať ani
občania, u ktorých nenastali žiadne zmeny.
Odbor ekonomiky a financovania
Mestského úradu v Komárne

telia obytných domov. Podľa
plánu z dielne viceprimátora
Tamása Vargu by sa práce mali
rozložiť na troj- až štvorročné
obdobie. Súčasťou projektu je
aj osadenie fotopascí na najkritickejšie miesta neustáleho
vzniku čiernych skládok. Vďaka tomu bude môcť mestská
polícia efektívnejšie zakročiť
voči vinníkom.
„Ak budeme prehliadať
menšie nelegálne úložiská smetí, ľudia nadobudnú pocit, že
tam môžu priložiť ďalšie smeti
a bude sa to kopiť. A tomuto
chceme zabrániť“ – dodal viceprimátor.
„Urobíme všetko pre to,
aby sa obyvateľom Komárna
žilo príjemne v našom meste.
K tomu však musíme priložiť
ruku k dielu všetci. Je to na nás.
V záujme separovania odpadu
pripravujeme spustenie masívnej kampane, aby si triedenie
odpadu a tým aj ochranu životného prostredia vzali k srdcu nielen dospelí obyvatelia, ale
aj školáci. Je to dôležité pre budúcnosť Komárna“ – vyjadril
nádej primátor Béla Keszegh.
O návrhu na projekt rozhodne
Lekári dnes dokážu zachyVýtvarný prejav človeka dozastupiteľstvo na svojom mar- tiť prístrojmi, ako a kde náš káže prezradiť čo ho teší, čo ho
covom zasadnutí.
mozog vníma farby a ako tento trápi. Ak máte pocit, že aj vy podm proces vplýva na naše preží- trebujete uvoľniť napätie a stres,

Keď umenie lieči

Polárna žiara – pozoruhodná fotovýstava v Galérii Limes
V Galérii Limes za účasti
fotografistov a ďalších záujemcov o umenie slávnostne
otvorilo fotovýstavu Františka Tótha pod názvom Auroa
Borealis – Polárna žiara.
Veronika Farkas, riaditeľka Limes Galérie, vo svojom
úvodnom príhovore povedala,
že už samotná polárna žiara
je ojedinelá na fotografiách
Františka Tótha, ale tento fakt
umelec ešte stupňuje, veď jeho
fotografie sú premietnuté na
plátno a takto jeho fotografie
majú väčší rozmer a vynikajúcu farbu, ktoré náš doslova
fascinujú.
Zaujímavú výstavu otvoril
Ferenc Holop fotograf. Okrem
iného uviedol, že fotografovať
začal v roku 2011 a dotýkajú
sa ho precítené témy, ľudské
osudy, príroda a život okolo
nás. Veľa cestuje a jeho krásne
fotografie vznikli na Islande, v
Nórsku, Taliansku, Slovinsku,
na Slovensku a inde. Za svoje
doterajšie práce získal rôzne
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vanie, a teda aj na naše pocity,
nálady a správanie. Výtvarné
umenie sprostredkúva ľuďom
cez výtvarnú tvorbu, cez farby, symboly a tvary možnosť
vyjadriť svoje pocity, ponúka
priestor pre pochopenie seba
samého.

ktorý sa vo vás hromadí vplyvom náročného životného štýlu,
maľujte, kreslite, čarbite a tvorte!
Umenie skutočne lieči.
Pre všetkých, čo maľujú pre
radosť a potešenie, Národné
osvetové centrum v Bratislave
(Pokračovanie na 2. strane)

Výzva na zaplatenie nedoplatkov

uznania nielen v Európe, ale aj
v Argentíne, USA, Nepáli a Indii. Do jeho nevšednej tvorby
zaželal umelcovi veľa ďalších
úspechov.
Zaujímavosťou na výstave bolo, keď Ivan Dorotovič,
vedecký pracovník hurbanovskej hvezdárne vysvetlil,
ako na póloch zo slnečného
žiarenia vzniká polárna žiara,
ktorá je neškodná pre ľudské
zdravie. Nakoľko bol veľký zá-

ujem o jednotlivé obrazy, fotograf František Tóth predstavil
podrobne jednotlivé fotografie
a okrem iného ešte povedal:
„Mám rád, keď vo mne fotka zanechá dojem. Je mi úplne
jedno, či je to pozitívny či negatívny, dôležité je, aby v každom
vyvolal nejaký pocit. Prečo nanáša svoje fotografie na plátno?

Jednoducho pre radosť z tvorby,
keď všetky jeho fotografie ožijú
a zvečnia sa na plátne.“
Organizátori i samotný
umelec pozývajú verejnosť na
túto ojedinelú výstavu „Polárna žiara“ do Galérie Limes,
ktorá bude otvorená do 24.
marca 2019.
Dr. Štefan Bende

Od 25. februára Galéria Limes má zmenenú otváraciu dobu:
pondelok-piatok 13.00 – 17.00, nedeľa 14.00 - 17.00

Mesto Komárno vyzýva
občanov a aj právnické osoby –
daňovníkov na uhradenie svojich nedoplatkov na dani z nehnuteľností, dani za psa, dani
za predajné automaty, dani za
nevýherné hracie prístroje a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, nájomcov na uhradenie nedoplatkov za nájomné
z prenájmu budov, stavieb a
pozemkov za predchádzajúce
roky až do konca roka 2018, a
to v náhradnom termíne najneskôr do 10.3. 2019.
Táto výzva je zverejnená
z toho dôvodu, aby mesto opätovne vyzvalo svojich občanov
a aj právnické osoby – daňovníkov na preverenie si svojich
nedoplatkov s možnosťou ich
uhradenia v náhradnom termíne. Po uplynutí náhradného

termínu zaplatenia si svojich
nedoplatkov mesto bude nútené pristúpiť k vymáhaniu nedoplatkov v súlade so zákonom a
aj formou zabezpečenia nedoplatku záložným právom k nehnuteľnosti vo vlastníctve daňového dlžníka. Platbu je možné
realizovať bankovým prevodom
,v hotovosti v pokladni mestského úradu , respektíve kartou,
poprípade na základe dohody aj
formou splátkového kalendára.
Informovať sa môžete najlepšie osobne na Mestskom
úrade v Komárne, Pevnostný
rad 3, Dôstojnícky pavilón, I.
poschodie, č. dverí 18, prípadne
prostredníctvom mailu: odp@
komarno.sk, respektíve telefonicky na číslach: 035/ 28 51 330,
331, 353, 334 a 317.
Odbor ekonomiky a financií
Mestského úradu v Komárne
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Pre piatakov základných škôl
Deň otvorených dverí
Vážení rodičia, milí žiaci!
Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne otvára aj v šk. roku
2019/2020 triedu 1. ročníka 8-ročného štúdia. Prihlásiť sa
môžu žiaci 5. ročníka ZŠ. Termín podania prihlášky je 10.
apríl 2019. Zároveň pozývame rodičov a žiakov na Deň
otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 5. marca 2019
(utorok) od 15.00 do 16.30.
Ďalšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 035/7731
316, 0905 583 777, slovgym@gljs.sk a www.gljs.sk.

Keď umenie lieči

(Pokračovanie z 1. strany)
už po 56. krát vyhlásilo celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálnej výtvarnej
tvorby Výtvarné spektrum. Jej
okresné kolo Komárňanské
ART Spektrum 2019 Regionálne osvetové stredisko v Komárne slávnostne otvorilo v Zichyho paláci Podunajského múzea
v Komárne aj vďaka finančnej
podpore Mesta Komárno.
Lásku k výtvarnému umeniu tu dokazuje 61 výtvarníkov,
ktorí do tejto prestížnej súťaže
prihlásili spolu 129 diel. V kategórii najmladších, vo veku od 15
do 25 rokov, bolo prihlásených
37 autorov s 51 dielami. V tejto kategórii musíme spomenúť
Mgr. Katarínu Vas, učiteľku z
Cirkevnej spojenej školy MARIANUM v Komárne, ktorá nad
rámec svojich povinností vedie
mládež láske k umeniu. Do súťaže prihlásila niekoľko svojich
zverencov, priateľov a kolegov.
V druhej kategórii, od 25 do
60 rokov, bolo prihlásených 12

autorov s 40 dielami. V tretej
kategórii, autorov nad 60 rokov,
sa prihlásilo 8 autorov a prispeli
do súťaže 26 dielami. A do poslednej kategórie špecifikovaného výtvarného prejavu – insitné
umenie, art brut, naivné umenie,
umenie outsiderov a pod. sa prihlásili 4 autori, ktorí priniesli 12
diel.
Odborná porota v zložení
Rozália Darázsová akad. sochár
– predseda poroty, PhDr. Eva
Dénesová a Mgr. Soňa Csontosová – členovia poroty, nemala
ani tento rok ľahkú úlohu, no
nakoniec po konštruktívnej
diskusii, udelila 4 prvé, 4 druhé
a 4 tretie miesta a 10 čestných
uznaní. Jednu cenu udelila aj
riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne Mgr.
Viera Vlčková.
Vo výstavnej sále Zichyho
paláca bude do 13. marca vystavených viac ako 80 najlepších
výtvarných diel od 61 autorov.

Pripravuje sa zbierka detských ľudových hier

Hľadali ste už niekedy
zmysluplnú hru pre viacero
detí? Aj v dobe internetu je to
pomerne náročné. Keď aj niečo nájdete, je to ... no čudné
... určené vychovávateľkám
či detským centrám. Pritom
aj dnešní päťdesiatnici si určite spomínajú na množstvo
hier, ktoré sa hrávali. Či už
na „lúke“ medzi sídliskami,
alebo aj na lúke skutočnej.
Pani učiteľka Evička Kerepecká z Komárna sa už niekoľko desaťročí zaoberá detským
spevom. Osud ju, žiaľ, pripravil o dcérku a ako sama hovorí: „Aj keď sú to už roky, len keď
sa sústredím na folklór a detskú
pieseň, keď učím deti spievať,
dokážem normálne žiť.“
Zbierka ľudových hier, ktorú práve pripravujú, je už niekoľká v poradí. Ale táto bude
špecifická. V Komárne totiž
pôsobí aj Folklórom inšpirovaný súbor Slovenskí rebeli
a ešte známejší Dramaťák. Už
pätnásť rokov pripravujú nevšedným spôsobom pôsobivé
predstavenie. Ich autorom je
Jozef Černek: „Zistil som, že
niektoré hry, ktoré som písal

Projekt zastrešuje Občianske združenie Dramaťák a Slovenskí rebeli
a úspešne sme ich hrali, prebrali iné krúžky na Slovensku. Bol
som tým poctený. Pamätám si,
koľko sme sa my natrápili s hľadaním vhodného formátu. Neskôr sme pochopili, že najlepšie
bude, keď si to sami napíšeme.
Vytvorili sme aj hudbu a divákov naše dielko skutočne zaujalo. Tak sme si povedali, prečo to
neposunúť?“

Napriek tomu, že vytvoriť
podklady pre muzikály nebolo práve najlacnejšie, rozhodli
sa podklady – teda nahrávky
hudobných podkladov pre
spevákov, poskytnúť zadarmo.
„Ak si niekto kúpi knižku, kde
budú naše scenáre a naozaj
bude mať záujem pokračovať
v našom diele, poskytneme mu
to grátis. Veď sme to robili pre

ľudí,“ vysvetľuje Jozef Černek.
Tak už v lete vyjde zaujímavá
publikácia. Bude obsahovať
zbierku detských hier z celého
Slovenska, tak ako ich zaznamenala Eva Kerepecká, a scenáre muzikálov či folklórnych
komédií. Majitelia knižiek si
k nim budú môcť stiahnuť zadarmo aj hudobné podklady.
Jana Pipíšková

Študenti Gymnázia Šuleka v prestížnej medzinárodnej porote

Posledný januárový týždeň sa v Budapešti konal
5. ročník Medzinárodného
festivalu dokumentárnych
filmov s názvom BIDF - Budapest International DocuROS v Komárne mentary Festival. Napriek
svojej, zatiaľ pomerne krátkej histórii, je táto súťažná
prehliadka nielen značne
rešpektovaná v odbornej
obci, ale aj obľúbená medzi
divákmi.
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka bolo tento rok
poctené možnosťou vybrať zo
svojich radov dvoch študentov, aby zasadli v študentskej
porote Vyšehradskej štvorky.
Na festivale nás reprezentovali Peter Brančan, Matúš
Béber a pedagogický doprovod Mgr. art. Stanislav Králik,
absolvent Akadémie umení
v Banskej Bystrici, v súčasnosti pedagóg nášho gymnázia.
Okrem našich chlapcov boli

Matúš Béber, Peter Brančan a Mgr. art. Stanislav Králik
v porote študenti z Krakova,
Ako to videli naši chlapBudapešti a z Waldorfského ci?
Rozhodovanie nám orgalýcea v českých Semiloch. Ich
úlohou bolo vybrať najlepší nizátori spríjemnili pestrým
dokumentárny film. Študent- programom. Boli sme hosťaská porota sa rozhodla udeliť mi na nórskom veľvyslaneccenu filmu Deminer (Ženista), tve, vychutnali sme si kúpanie
ktorý zachytáva náročnú a ne- v tureckých kúpeľoch, spoznabezpečnú prácu kurdského li centrum Budapešti a ochutvojaka majora Fakhira, ktorý nali tradičné jedlá maďarskej
riskovaním svojho života pri kuchyne. Ubytovanie nám poodmínovaní domov, zachránil skytol Slovenský inštitút v Bustovky civilistov.
dapešti. Počas nášho pobytu

sme nadviazali množstvo nových priateľstiev. Okrem iných
aj so zástupcami Waldorfského
lýcea, ktorí nás (zatiaľ neoficiálne) pozvali na filmovú prehliadku, ktorá bude prebiehať
pod ich záštitou v Semiloch
v Českej republike.
Dokumentárne filmy majú
svoj význam. Nemajú vopred
napísaný scenár - ten vzniká
pred očami samotných autorov a hlavné postavy netvoria
herci, ale skutoční ľudia. Nerozoberajú fiktívne príbehy,
ale témy zo skutočnosti. Práve
tieto filmy vám môžu pomôcť
lepšie pochopiť niektoré udalosti či témy, ktoré hýbu svetom a prinútia vás zamyslieť
sa. Sú zrkadlami, ktoré odrážajú aj to, čo niekedy vidieť radšej ani nechceme.
Matúš Béber, Peter Brančan
a Mgr. art. Stanislav Králik
Gymnázium Šuleka

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.

Otvorená je denne: 8.00 – 20.00
Mestský dvojtýždenník. Vydáva COMMEDIA, spol. s r. o. Konateľ: Mgr. György
Batta. Redakcia: Peter Czékus, Iveta
Šebedovská. Ekonómka: Gita Deminger. Sídlo: Nám. generála Klapku 1,
945 01 Komárno. Poštová adresa: Dôstojnícky pavilón, P. O. BOX 136,
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neuchovávame a nevraciame. ISSN 1339-8636. Registračné číslo: EV
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Ponúkame denne aj menu
vo forme švédskych stolov
a samozrejme vám ponúkame
chutné jedlá
aj počas víkendu
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Vážení priaznivci Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne!

Rodičovské združenie pri Gymnáziu Ľ. J. Šuleka oznamuje verejnosti, že aj tento rok je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu
školy a je poberateľom 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických
a právnických osôb. Budeme radi, ak takýmto spôsobom pomôžete našej škole. Takto získané finančné prostriedky budú použité účelne, čo sa každoročne prejavuje v zlepšení podmienok
výchovy a vzdelávania.
Údaje o prijímateľovi: IČO: 37862219, Právna forma: Občianske združenie, Obchodné meno: SRRZ - RZ pri Gymnáziu
Ľ.J. Šuleka, Sídlo: Ulica: Pohraničná, Číslo: 900/10, PSČ: 945 01,
Obec: Komárno
Ďalšie informácie a tlačivá na: www.gljs.sk. Za Vaše kladné rozhodnutie a ochotu pomôcť Vám v mene všetkých žiakov
školy ďakujem.
Mgr. Ondrej Gajdáč, riaditeľ

ĎAKOVNÝ LIST

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Komárne so sídlom na Ulici priateľstva 2, organizovalo
19. decembra 2018 verejnú dobročinnú zbierku na pomoc
klientom Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých
pod názvom: Adventný koncert „Harang csendül“. Výnos
zbierky je určený na rozvoj sociálnych služieb – skvalitnenie
života prijímateľov sociálnych služieb v zariadení.
Výnos zbierky bol poukázaný na účet združenia v Slovenskej sporiteľni a bude použitý v súlade s predmetom
zbierky. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na úspešnej realizácii zbierky, v rámci, ktorej sme
vyzbierali sumu 923,84 eura. Mimoriadne poďakovanie patrí pánovi primátorovi Mgr. Béla Keszeghovi, Rák Viktórii,
Róbertovi Lakatosovi a sláčikovému kvartetu Belicza za
podporu ušľachtilej veci. Výnos zo zbierky, ako aj ostatné
podrobnosti o zbierke nájdete na www.zpmpkn.sk
Združenie aj touto cestou vyslovuje svoje úprimné
poďakovanie Mestskému úradu v Komárne, Lekárni ALBA-ALBAKOM, s.r.o. pod vedením doc. MUDr. Czirfusa,
Csc.m.prof., Rehabilitačnému stredisku RE-MED, s.r.o. v
Komárne, Regionálnemu osvetovému stredisku v Komárne,
Obci Iža, členom motorkárskeho klubu Children of heaven,
rodine Šebenovej, rodine Riečičiarovej a pani Hajas Andrei,
ktorí nezištne a s láskou prispeli k radostnej oslave Vianoc
pre všetkých zdravotne znevýhodnených členov nášho občianskeho združenia.
ĎAKUJEME!

List čitateľa
Tak žijeme tu na Slovensku
Dostala som ponuku cez
SMS, že ak potrebujem 3 tisíc eur pôžičky od banky, že
mi poskytnú. Nechcela som
uveriť, lebo môj dôchodok bol
vtedy 204 eur. Rozhodla som
sa, že to skúsim. V tom čase
môj najmenší si pýtal odo mňa
pomoc a ja som mu chcela pomôcť. Išla som osobne do mojej banky, lebo tam mám účet.
Neuveriteľné, ale za pol hodiny
som peniaze mala na účte. Bola
som šťastná, že viem pomôcť.
Doteraz som platila aj napriek
tomu, že syn odišiel do cudziny
za prácou a nemáme na seba
kontakt. Od štátu som dostávala sociálny príspevok na bývanie 35 eur a sociálny balík. Už
ani to nedostanem, lebo som
mala garzónku a auto bolo napísané na moje meno, čo syn
používal.
Na celý môj život som sa
poučila - keď nevieš pomôcť,
nepomáhaj! Nechci nikomu
ani dobré, ani zlé, lebo tá cesta

(Meno a adresa v redakcii)

Stretli sme sa na plese animátorov
Už 6. benefičný ples opäť zažiaril. Neuveriteľných 230
hostí a 30 animátorov tvorilo skvelú atmosféru. Pripravili
sme scénický tanec, ktorý sme si navrhli, aj nacvičili. Naše
predstavenie bolo späté s myšlienkou plesu, ktorá znela „Objav svoju krásu”. Hosťom sme ponúkli chutnú večeru,výborné víno, kávu a taktiež aj skvelý tanečný parket. Aj tento rok
sme mali vďaka všetkým sponzorom ozaj pestrú tombolu, za
čo by sme sa chceli veľmi poďakovať! A taktiež by sme chceli
poďakovať aj dobrovoľníkom, ktorí prispeli svojím časom a
ochotou. Toto všetko a ešte omnoho viac spolu zažijeme aj o
rok! Tešíme sa na vás a ďakujeme!

HARABIN: Otvorme oči.

Rodičia urobili pri mojej
výchove jednu zlú a jednu
dobrú vec. Zlou vecou je, že
ma prísne vychovávali, aby
som hovoril stále pravdu a
hlasno kričal, keď vidím neprávo. Táto vlastnosť mi narobila veľa silných nepriateľov.
Tou dobrou vecou bolo v podstate to isté, lebo pravdovravnosť a boj za spravodlivosť ma
ženú každý deň dopredu.
Posledných 15 rokov tvrdo kritizujem rozkrádanie,
tunelovanie štátu, zlé politické rozhodnutia a prešľapy
v súdnictve, za čo som trestaný mediálnym lynčom mojej
osoby, v rámci ktorého ma
rôznymi vymyslenými kauzami chcú politici a oligarchovia zdiskreditovať. Aj keď tieto
útoky moja rodina znáša veľmi ťažko, mňa stále utvrdzujú
v tom, že robím správnu vec.
Pre mnohých politikov
som nepohodlnou osobou.
Nevlastním médiá ako niektorí
slovenskí oligarchovia, a preto
brániť sa vymysleným útokom
na moju adresu je často ne-

možné. Vždy som sa bránil
súdnou cestou. Za posledných
15 rokov som bol účastníkom
viac ako 10 súdnych sporov.
Napadol som napríklad i vyjadrenie Lipšica, ktorý tvrdil,
že má prepis nahrávky medzi
mnou a Sadikim. Zažaloval
som generálnu prokuratúru
a na súde žiadal o zverejnenie telefonátu. Samozrejme,
žiadnu nahrávku nemajú, lebo
takýto telefonický rozhovor
sa nikdy neuskutočnil a súd
som vyhral. Podobných súdov
vrátane disciplinárnych bolo
viacero. Zakaždým som vyhral, lebo bojujem za pravdu a
spravodlivosť a moje hodnotové nastavenie je také, že sa mi
priečia nezákonné veci, a preto
ich jednoducho nerobím.
Bohužiaľ, občania nesledujú rozhodnutia súdov tak,
ako sledujú oligarchami vlastnené média, ktoré o mne z pochopiteľných dôvodov hovoria
len a len lži.
Drahí občania, nežiadam
týmto textom o podporu, ale
prosím, aby ste sa zamysle-

Hľadáme nasledujúce pracovné sily
na trvalý pracovný pomer

vedie do pekla. Vychovala som
štyri deti. Jedno zomrelo, keď
mal 30 rokov. Dcéra žije v Mado Zariadenia sociálnych služieb OAZIS v Komárne
ďarsku a čaká prvé dieťa, druhý
l vyučeného kuchára – nástupný plat – 650 eur
syn je ženatý a má svoju rodinu. Dohodla som sa s nimi, že l opatrovateľa (s platným kurzom) – nástupný plat – 690 eur
byt prepíšem na nich, lebo keď l sociálneho pracovníka
(II. Stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore) – nástupný plat – 850 eur
nebudem vedieť platiť pôžičku,
aby exekútor nezobral nehnu- l ekonóma (I. stupeň vysokoškolského vzdelania) – nástupný plat – 850 eur
teľnosť. Do hrobu si ho nezobeHlásiť sa na tel: 035/7731 353, mailom: oazis.dss@gmail.com
alebo osobne v kancelárii na adrese: ul. Slobody 19 b, Komárno.
riem a kým žijem, aspoň mám
kde bývať. Tak mi pomohli, lebo
ja už po dvoch rokoch nevláMesto Komárno v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
dzem z tohto môjho dôchodku
verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
platiť!
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa
Náhodou som sa dozvedela,
príspevkovej
organizácie Mestské kultúrne stredisko Komárno,
že aj ja mám práva. Exekútor
Hradná 1, 945 01 Komárno
len to môže zobrať, čo je nad
Predpokladaný
nástup
do práce: júl 2019
200 eur.
Podrobné
podmienky
vyhláseného
výberového konania, ktoré obsahujú
Banka sa takto dostáva k
kvalifikačné
predpoklady,
požiadavky
a iné kritériá, zoznam požadovaných
veľkým peniazom. Všetkých
dokladov
ako
aj
termín
a
miesto
odovzdania
žiadosti o prihlásenia sa do
svojich klientov, ktorí majú byt,
výberového
konania
je
zverejnené
na
webovej
stránke
mesta Komárno a na
ponúkne väčšiu sumu na pôžičúradných
tabuliach
mesta
Komárno.
ku. Im nejde o to, aby ste plaMgr. Béla Keszegh, primátor
tili! Ide im o to, aby nás vedeli
„ošklbať o všetko“. Oni si ten byt
predajú a ten byt stál viac ako
Drobná inzercia
tá pôžička, čo oni poskytli.
l Hľadáme vedúceho tlače l REKOM - rekonštrukcia by(tlač textilu, darčekových predmetov). Anglický jazyk – pokročilá úroveň, technická zdatnosť.
Plat brutto 900 eur. Tel.: 0904/920
980, info@kreativator.sk
l Elektrikár. Tel.: 0908 415 657.

tov. Tel.: 0948/622 051.
l Pedikúra aj v pohodlí domova. Tel.: 0908/761 373.
l Dám do prenájmu garzónku
na Vodnej ulici. Tel.: 0908/761
373.

Novorodenci

Felix Kovács z Komárna, Július Rigó z Marcelovej, Nikoleta
Kopócsová z Komárna, Adrián Madarász z Kolárova, Emma Andrášová zo Štúrova, Denisa Bartošová z Kolárova, Stela Benková
z Nových Zámkov, Liliana Kováčová z Hurbanova, Yamin Amr z
Komárna, Anna Balla z Véku, Mia Huršanová z Nových Zámkov,
Emma Bednáriková zo Svätého Petra, Szofia Emily Meggyesová z
Bátorových Kosíh, Dorina Szabóová z Kolárova, Sebastian Bukriš
z Moče, Natália Cziroková z Bátorových Kosíh, Zita Zaležáková
z Komárna, Lara Horváthová z Hornej Potône, Zara Holeczová z
Véku, Zalán Bordódy z Vlčian, Dominik Balogh z Novej Viesky,
Erik Jakab z Komárna

Sľúbili si vernosť

Szabolcs Csóka a Gabriella Szabó, Ján Brúder a Angelika Liptáková

Opustili nás

79-ročný Ladislav Szabó z Komárna, 84-ročný Ladislav Dócza
z Komárna, 68-ročná Mária Tapolcsányiová z Komárna, 86-ročná
Anna Zemáneková z Komárna, 97-ročný Gabriel Beládi z Iže, 59ročný Gejza Čóka z Marcelovej, 61-ročný Alexander Vontszemű
z Marcelovej, 79-ročná Viola Mészárosová z Komárna, 78-ročný
Lajos Kósa z Brestovca, 71-ročný József Tóth z Komárna, 64-ročný
Károly Kacz z Komárna, Stefan Varga z Komárna, 83-ročná Irén
Molnár zo Svätého Petra, 76-ročná Sarolta Kunová z Modrán, 40ročná Eszter Machalická z Čalovca, 76-ročná Žofia Sárkányová z
Novej Stráže, 71-ročný Štefan Czibulka z Komárna, 69-ročná Anna
Ďurinová z Komárna, 73-ročný Győző Szeder z Komárna, 71-ročná
Ružena Uzsáková z Chotína, 84-ročná Anna Takácsová z Kolárova, 80-ročná Magdaléna Olléová z Kolárova, 52-ročný Jozef Csóka, 80-ročný Ondrej Mendán z Kolárova, 48-ročná Hajnalka Illés
z Komárna, 86-ročná Pati-Nagyová Alžbeta z Komárna, 58-ročný
Michal Zachar z Novej Stráže, 89-ročná Margita Paňáková z Novej
Stráže, 72-ročná Anna Krekácsová z Komárna, 68-ročný Vincent
Szabó z Kolárova, 84-ročný Ján Lovász z Komárna

li, či je možné vyhrať všetky
súdne spory, ak by nebola
pravda na mojej strane. Tiež,
prosím, zvážte, či chcete mať
prezidenta vedca, ktorý o riadení štátu nevie nič, právničku, ktorá bojovala 10 rokov za
akúsi skládku v Pezinku, politikov, ktorí napáchali veľa škôd
v našej vlasti, alebo človeka,
ktorý celý život bojuje iba za
spravodlivosť, bol predsedom
Najvyššieho súdu SR, minis-

trom spravodlivosti a nebojí sa
oligarchov. Sľubujem, že budem vždy hovoriť len pravdu,
odkrývať korupciu a bojovať
za vás všetkých.

JUDr. Štefan Harabin
občiansky kandidát
na prezidenta SR
(Platená politická reklama)

SPOMIENKA

„Čas plynie, smútok zostáva,
rana v srdci stále bolí,
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
Zhasli oči, utíchol hlas,
mala rada život a všetkých nás.“

Dňa 2. marca uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša
milovaná dcéra a sestra

Erika SZOLIKOVÁ, rod. Rácz

S láskou a s bolesťou v srdci spomínajú brat Ferko, rodičia
a ostatná rodina

