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Viac ako 400 tisíc eur pre školské jedálne

Od 1. januára 2019 majú
deti v predškolskom veku
v materských školách nárok
na dotáciu od štátu v rámci
tzv. „obedov zadarmo“. Pre
žiakov základných škôl vstúpi uvedený zákon do platnosti od septembra 2019.
Tým sa výrazne znížili
resp. znížia náklady rodičov
na stravovanie svojich detí v
školských zariadeniach. V súlade so zákonom budú mať
nárok na dotáciu od štátu vo
výške 1,20 euro na každý obed
aj všetci žiaci základných škôl.
Od septembra 2019 budú rodičia detí prispievať na obedy len symbolickou sumou.
Ostatné náklady na obed budú
naďalej hradené z mestského
rozpočtu. Je potrebné vedieť,
že zákonný zástupca dieťaťa
má nárok na príspevok od štátu len v prípade, ak je dieťa v
školskom zariadení prítomné,
je na obed zahlásené a stravu
aj odoberie (skonzumuje).
V súčasnosti sa v školských jedálňach mesta pripravuje strava denne pre pri-
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Oficiálne výsledky
voľby prezidenta Slovenskej republiky v Komárne
Súhrnné výsledky hlasovania
Počet okrskov
33
Počet zapísaných voličov
28 087
Počet vydaných obálok
8 809
Účasť voličov v %
31,36
Počet odovzdaných obálok
8 807
Podiel odovzdaných obálok v %
99,97
Počet platných hlasov všetkých kandidátov
8 746
Podiel platných hlasov všetkých kandidátov v %
99,30
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov
na prezidenta Slovenskej republiky
Poradie Meno priezvisko
na hlas. lístku

V súlade s novým zákonom je mesto povinné vytvoriť podmienky na stravovanie všetkých
detí v materských a základných školách.
bližne 3500 stravníkov. Okrem
detí materských škôl, žiakov
základných škôl, učiteľov a
zamestnancov škôl využívajú
túto možnosť aj mnohí dôchodcovia nášho mesta. V súlade s novým zákonom je mesto

povinné vytvoriť podmienky
na stravovanie všetkých detí
v materských a základných
školách. Od septembra 2019
preto bude potrebné zvýšiť
kapacity školských jedální
približne o 1000 stravníkov.

Z uvedeného dôvodu plánuje
mesto od septembra sprevádzkovať aj školskú jedáleň v Základnej škole na Rozmarínovej
ulici, ktorá doteraz slúžila len
ako výdajná jedáleň. Na tento
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Béla
Zuzana
Martin
Štefan
Eduard
Marian
Milan
József
František
Robert
Maroš
Róbert
Bohumila
Juraj
Ivan

Počet platných hlasov

Podiel platných hlasov
z platných hlasov
pre všetkých kandidátov v %

Bugár
1 286
Čaputová
4 578
Daňo
50
Harabin
780
Chmelár
153
Kotleba
330
Krajniak
178
Menyhárt
33
Mikloško
255
Mistrík
9
Šefčovič
999
Švec
37
Tauchmannová
11
Zábojník
30
Zuzula
17

14,70
52,34
0,57
8,91
1,74
3,77
2,03
0,37
2,91
0,10
11,42
0,42
0,12
0,34
0,19

(Pokračovanie na 2. strane)

2. apríl - Svetový deň autizmu

Fasáda Dôstojníckeho pavilónu sa rozsvieti v modrom!

Organizácia Spojených
národov v roku 2007 vyhlásila 2. apríl za Svetový deň
autizmu z dôvodu, aby sa
autizmus čo najviac dostal
do povedomia. Celosvetová
kampaň „Rozsvieť sa v modrom!“ sprostredkuje empatiu
a toleranciu a vyjadruje spolupatričnosť s osobami postihnutými autizmom a taktiež s osobami, ktoré s nimi
žijú a starajú sa o nich.

Vonkajším prejavom kampane sú na modro nasvietené
svetovo známe objekty. Odkazuje, aby sme neostali ľahostajní a venovali autizmu aspoň
myšlienku.
Nepoznáme všetky príčiny
autizmu. Avšak je zrejmé, že
existuje pravdepodobne veľa
príčin. Autizmus a jeho črty
ako prvý popísal Dr. Kanner
v roku 1943. Je to celoživotná
porucha vývinu, ktorú cha-

rakterizujú najmä nedostatky
v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Jedinec sa uzatvorí vo vlastnom svete, pričom mu sťažuje
schopnosť hrať sa, vnímať.
V tomto roku sa prvýkrát
pripojí ku kampani „Rozsvieť
sa v modrom!“ aj mesto Komárno. V utorok 2. apríla vo
večerných hodinách bude
rozsvietená fasáda Dôstojníckeho pavilónu, kde v tento deň

o 18. hodine sa bude konať
benefičný koncert mladej a talentovanej 16 ročnej dievčiny
Sáry Barkó. Na klavíri a na
husliach zahrá známe a populárne skladby klasickej hudby.
Hosťom podujatia bude známy klavirista Gergő Teleki. Na
koncerte sa s radosťou zúčastní aj primátor mesta Komárno
Béla Keszegh.
„Radi by sme žili v takom
meste, kde sme si k sebe navzájom pozorní a láskaví, kde
si všímame ľudí s ťažkým osudom okolo nás a pokúsime sa
im v rámci našich možností pomáhať, lebo žijeme tu spoločne“
- povedal primátor mesta Béla
Keszegh.
Organizátori podujatia srdečne očakávajú každého záujemcu. Vstup je bezplatný, ale
ak máte chuť pridať sa k dobrej
veci, tak máte možnosť podporiť túto mimoriadne talentovanú „modrú“ slečnu aj finančne, buď na mieste podujatia,
alebo na nasledovných účtoch:
HU:
11600006-0000000077893761, SK: SK16 0200 0000
0034 7878 5058

Primátor mesta Komárno, Béla Keszegh oficiálne prevzal
projektovú dokumentáciu nového ihriska „Žihadielko“ od
projektovej manažérky Zuzany Sobotovej, v zastúpení spoločnosti LIDL.

Nové ihrisko pre deti
bude odovzdané koncom júna
Komárno sa v predchádzajúcom období zapojilo do
dvoch podobných súťaží. Súťaž o ďalšie ihrisko Žihadielko v rámci projektu spoločnosti LIDL sa nám podarilo
vyhrať a v projekte spoločnosti TESCO sme skončili na
druhom mieste.
Slávnostné otvorenie nového detského parku Žihadielko sa plánuje uskutočniť

29. júna na Ulici slobody. Projektovú dokumentáciu prevzal
primátor mesta Komárno
Béla Keszegh 18. marca 2019.
V rámci slávnostného otvorenia nového ihriska bude
zaujímavý program pre rodiny a na malých návštevníkov
bude čakať mnoho lákavých
prekvapení. Hodnota nového
herného parku je takmer 70
(Pokračovanie na 3. strane)
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Do práce na bicykli!

Komárňanské súťažné tímy majú možnosť sa zaregistrovať do 5. mája

Piesne malých ľudí

V piatok 5. apríla 2019 o 16. hodine sa uskutoční II. KONCERT SPEVÁCKEHO ZBORU PREDŠKOLÁKOV komárňanských materských škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Podujatie sa bude konať v Podunajskom múzeu v Komárne. Škôlkari
potešia publikum skladbami Zoltána Kodálya: Piesne malých
ľudí. Organizátori srdečne očakávajú každého záujemcu.

S týmto mottom odštartuje populárna národná kampaň, ktorá sa opäť vracia do
povedomia. Mesto Komárno
je odhodlané zapojiť sa do
tejto súťaže aj tento rok. Cieľom je šíriť posolstvo ochrany
životného prostredia, upevnenia zdravia a upozorniť na
význam modernej dopravy.
Okrem toho však môže priniesť aj motivačné hodnoty,
lebo dokáže vybudovať tímovú spoluprácu kolegov.
Komárňanské súťažné tímy
majú možnosť bezplatne sa zaregistrovať do tejto kampane
najneskôr do 5. mája 2019 na
dvojjazyčnej webovej stránke:
www.dopracenabicykli.eu. Súťaž trvá do 31. júna. Zúčastniť
sa môžu i študenti stredných
a vysokých škôl. Registrovaní súťažiaci na konci súťaže
môžu vyhrať šesť skladacích
bicyklov, elektrický bicykel od
spoločnosti DEMA, elektrickú
kolobežku a ďalšie atraktívne
ceny.
V Komárne a jeho okolí
sa v posledných rokoch uskutočnilo mnoho cyklistických

podujatí, ako napríklad Čárda
túra. Stali sa tradičnými podujatiami a pre každú akciu sa
vydáva ročná brožúra programu. Po celom meste boli vybudované cyklistické cesty. V
tomto roku z rozpočtu mesta
bolo vyčlenených 5 tisíc eur na
inštaláciu servisných miest pre
bicykle.
„Výhody cyklistiky sú jed-

noznačné nielen v tom zmysle, že každodenný pohyb má
priaznivé účinky na naše telo a
zdravie, ale môžeme sa vyhnúť
aj dopravným zápcham, parkovanie je oveľa jednoduchšie
a ešte i finančne výhodnejšie.
Radi by sme postupne rozvíjali
lepšie podmienky pre každodennú cyklistiku tak, ako je to
aj v prípade všetkých moder-

ných miest“ - povedal primátor
Béla Keszegh, ktorý sám chodí
do práce na bicykli.
Kampaň „Do práce na
bicykli!“ je dobrá príležitosť,
aby sme bicyklovali aj počas
týždňa. Vyskúšajme si výhody
cyklistiky v tímoch. Je to iniciatíva, v ktorej každý môže
len vyhrať.
dm

Hľadali
sme
to,
čo
nás
spája
Viac ako 400 tisíc eur
pre školské jedálne
(Pokračovanie z 1. strany)

účel vyčlenilo mestské zastupiteľstvo v rozpočte mesta 100
tisíc euro. Bude vybudovaná
nová kuchyňa s kompletným
moderným zariadením vyhovujúca všetkým predpisom
a súčasným požiadavkám.
Ďalších 300 tisíc euro
je v rozpočte mesta schválených na opravu a údržbu
ostatných prevádzkovaných
kuchýň a školských jedální.
Školským kuchyniam a jedálňam, žiaľ, za posledné roky
nebola venovaná dostatočná
pozornosť. Viaceré sú v pomerne zanedbanom stave
a vyžadujú rozsiahlejšiu opravu a údržbu. Väčšinu všetkých
prác spojených s uvedenými
investíciami bude realizovať
mestská príspevková organizácia COMORRA SERVIS,
hlavne z úsporných dôvodov.
Harmonogram prác je pripravený, väčšina prác bude vykonávaná počas letných prázdnin a musí byť ukončená do
začiatku školského roka.

„Naším cieľom je dať všetky
školské kuchyne a jedálne do
takého stavu, ktorý bude vyhovovať všetkým normám, hygienickým predpisom a požiadavkám doby, kde bude môcť
kvalifikovaný personál denne
pripravovať kvalitnú stravu pre
naše deti i dospelých“ – povedal Ondrej Gajdáč, zástupca
primátora mesta.
„Ďalším krokom pre skvalitnenie našich služieb v tejto
oblasti bude prechod školských
jedální späť pod správu základných škôl, pretože tieto od roku
2002 spravuje mesto. Jedálne
i kuchyne budú spadať opäť do
riadiacej pôsobnosti riaditeľov
škôl. Títo budú vedieť okrem
iného účinnejšie riešiť nákup
kvalitných surovín na prípravu
jedál, budú môcť denne bezprostredne dohliadať na prípravu jedál či riešiť prípadné
problémy“ – vyjadril sa Ondrej
Gajdáč, zástupca primátora
mesta.
dm
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Základná škola na Pohraničnej ulici sa zapojila do
programu Erasmus +, ktorý
je programom Európskej
únie v oblasti vzdelávania,
odbornej prípravy, mládeže
a športu.
Na Slovensku je program
administrovaný organizáciami SAAIC a Iuventa. Kľúčová
akcia 2 pre strategické partnerstvá Erasmus + poskytuje
organizáciám možnosti spolupráce v rámci partnerstva s kolegami z Európy. Naša škola si
partnerské vzťahy vybudovala
s Holadskom, Fínskom a Portugalskom.
Po prvej návšteve holandskej školy Zone College
v Doetincheme sme sa hosťujúcou školu stali my – Základná škola na Pohraničnej
ulici. Vedeli sme, že nás 11.

až 15.marca čaká náročný, no
bohatý týždeň plný priateľstva
a skúseností. Ako organizátori
druhého výmenného týždňa
sme mali za úlohu zostaviť
program pre 31 zahraničných
hostí z troch partnerských
škôl.
Žiaci a ich rodiny sa zhostili úlohy ubytovať žiakov
a sprevádzať ich celý týždeň
počas aktivít v meste Komárno i mimo nášho mesta. Spoločne sme trávili čas s našimi
novými kamarátmi pri potulkách históriou, pri spoločných
športových akciách, pri návšteve Banskej Štiavnice, observatória v Hurbanove, kajakárne
aj konskej farmy na Briežkoch.
Týždeň nazvaný „Žijeme spolu“nám ukázal, ako spolupracovať, ako sa nebáť rozdielov
v kultúre a mentalite, ako to-

lerovať rozdiely v názoroch
a neupadnúť do stereotypného
zmýšľania a správania sa. Naši
partneri zo zahraničia ocenili
slovenskú pohostinnosť, zmysel pre humor a zážitky, ktoré
im nikto nikdy nevezme.
Myslím si, že na otázku
aký prínos majú tieto aktivity
a partnerstvá mimo Slovenska,
je odpoveď jednoznačná. Žiaci
postupne strácali bariéry rozprávať, cítili sa slobodnejšie
vo vyjadrovaní po anglicky
a niektorí sa spriatelili natoľko,
že chcú ostať v kontakte a navštíviť sa aj s rodinami cez letné
prázdniny. Veľkým prínosom
je aj následné vycestovanie
do ďalšej z partnerských škôl
v Portugalsku už v jeseni tohto
roka.
Ako učiteľka angličtiny
nemôžem mať väčšiu radosť

ako keď vidím, že žiaci sa tešia
na hodiny, neboja sa rozprávať a ich sebavedomie a vôľa
prejaviť sa narástli. Priateľstvá
mimo hraníc môžu pretrvať
roky, je len na žiakoch samotných, či ich budú pestovať.
Portugalská učiteľka Margerida Mota povedala pri
rozlúčkovom gala večere: „Nesmieme zabúdať, že nie sme len
Portugalci, ale patríme aj do
rodiny Európanov. Hľadajme
to, čo nás spája a nie to, čo nás
rozdeľuje.“ Tento týždeň strávený spolu utužil naše vzťahy,
posunul nás dopredu a nevieme sa dočkať ďalšej skúsenosti,
ktorá nás čaká v portugalskej
Sintre v októbri. Držte nám
palce!
Mgr. Králiková Lucia
ZŠ na Pohraničnej ulici

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

Ponúkame denne aj menu
vo forme švédskych stolov
a samozrejme vám ponúkame
chutné jedlá
aj počas víkendu
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Konala sa okresná súťaž Deti deťom 2019

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo
18. marca 2019 postupovú
súťažnú prehliadku detských
speváckych zborov Deti deťom 2019 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska
v Komárne. Súťažilo sa v
dvoch kategóriách. V súťažnej časti sa predstavilo päť
malých a tri veľké detské spevácke zbory. Na prehliadke
sa zúčastnilo viac ako 320
detských spevákov.
Na podujatí boli ocenení
aj tí, ktorí dlhoročne aktívne
podporujú a rozvíjajú amatérsku kultúru a zborový spev.
Eleonóra Hunčagová z Národného osvetového centra
(NOC) v Bratislave odovzdala
poctu generálneho riaditeľa
NOC Silvii Szalayovej zo Základnej umeleckej školy v Komárne za dlhoročnú spoluprácu na úseku zborového spevu
a hudby s Regionálnym osvetovým strediskom a prínos
pre neprofesionálnu kultúru
v regióne. Jozefovi Kazánovi
bola Národným osvetovým
centrom v Bratislave udelená Pocta svätého Gorazda pri
príležitosti životného jubilea
za dlhoročnú metodickú a organizačnú činnosť a významný
podiel na rozvoji zborového
spevu v regionálnych podmienkach. Riaditeľka Regionálneho osvetového strediska

jarné čistenie mesta
Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestranstvách a v blízkosti záhradkárskych osád. Na vytipovaných
miestach budú umiestnené aj kontajnery výlučne na zelený
odpad.
od 5. do 8. apríla 2019
Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž - záhradky, Pavel,
Čerhát, Vadaš, Nová Osada, Harčáš, Šištag, Tehelňa, Ižianska cesta, Mŕtve rameno, Bašta IV.V.VI., Bratislavská cesta
- záhradky, Selyeho ul.- záhradky, Orechový rad - záhradky,
záhradky za Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov.
Odpad je možné uložiť aj v zberovom dvore na Harčášskej
ceste. Prevádzková doba zberového dvora: pracovné dni
okrem pondelka 10.00 - 18.00, v sobotu 8.00 – 12.00.
Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných
kontajnerov je zakázané a trestné!

v Komárne Viera Vlčková
udelila Ďakovný list riaditeľke
Mestského kultúrneho strediska Anne Vargovej za aktívnu
podporu neprofesionálneho
umenia a dlhoročnú úspešnú
spoluprácu s ROS v Komárne
a Eve Mádelovej z Materskej
školy na Kapitánovej ulici v
Komárne za dlhoročnú spoluprácu pri organizovaní postupovej súťaže speváckych
zborov Deti deťom.
V Komárne je tradícia
zborového spevu veľmi silná
a vďaka zanieteným dirigentom a vedúcim speváckych
zborov je stálou súčasťou

Chlapci BK Junior Komárno
hrali s Levicami a Nitrou

V sobotu 16. marca sa
uskutočnilo ďalšie kolo v basketbale žiakov. Chlapci BK
Junior Komárno cestovali na
horúcu palubovku Levíc, kde
chceli potvrdiť výsledky z prvých domácich vzájomných
duelov, ktoré sme presvedčivo ovládli.
Prvý zápas mal v podstate
rovnaký priebeh ako to bolo
doma, keď sme si miestami
dokázali vypracovať pohodlný
25-bodový náskok, ktorý sme
si udržali až do konca zápasu
a tým sme si pripísali ďalšie
dôležité víťazstvo v pomere
47:64. Druhý zápas bol už diametrálne odlišný, keď sme
našou nedisciplinovanosťou
ponúkli súperovi šancu na
víťazstvo. Skóre sa prelievalo
počas celého zápasu na oboch
stranách, no koncovku zápasu
sme nezvládli, keď Kulčár trojkou v posledných sekundách
rozhodol o tesnom víťaztve
domácich v pomere 57:52.
ŠBK Junior Levice - BK
Junior Komárno 47:64 (19:34).
Strelci KN: Gyuricsek, Sipula
16, Sabján, Tuška 13. ŠBK Junior Levice - BK Junior Komarno 57:52 (24:27). Strelci KN:
Sipula 15, Sabján, Tuška 12.
Naše družstvo BK Junior

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom,
že sa uskutoční

Komárno U12 nastúpilo na
domácej pôjde proti súperovi
z Nitry. Počas prvého zápasu
boli sily oboch celkov vyrovnané. Do vedenia sa striedavo
dostávali oba tímy. Tesný záver
zvládli lepšie chalani z Komárna a zápas vyhrali v pomere
43:40. V druhom zápase súper dokázal nazbierať viac síl
a Komárnu sa nepodarilo triumfovať aj po druhýkrát. Nitra zdolala domácich 24:35. BK
Junior Komárno - BKM SPU
Nitra 43:40. BK Junior Komárno - BKM SPU Nitra 24:35

nášho kultúrneho života.
Deti deťom je dlhoročnou
súťažnou prehliadkou v oblasti zborového spevu, na ktorej
sa zúčastňujú deti zo všetkých
typov škôl. Na pódiu zaznievajú piesne v rôznych jazykoch
(slovenčina, maďarčina, čeština, latinčina,...). Účinkovanie
v speváckom zbore vytvára
priestor pre poslucháčsku
bázu vážnej hudby a orientáciu na kultúrne a duchovné
hodnoty. Možnosť súťažiť vytvára pocit spolupatričnosti
a priestor na zdokonaľovanie
sa. Pre pedagógov je ideálnym
priestorom na realizáciu pedagogicko-výchovných cieľov.
Poslaním prehliadky je
prehlbovať talent a vzťah k
hudbe, k jej krásam a dlhoroč-

ným tradíciám.
V každej dobe, aj v dnešnej,
človek túži po peknej melódii,
piesni, rozptýlení, ktoré ho odvádzajú od každodenného života. Práca v speváckom zbore
a zborový spev je najkrajšia
kolektívna disciplína, ktorá
vychováva deti a mládež, cibrí
talent, vkus, myslenie aj cítenie
a rozvíja zmysel pre krásu. Cieľom prehliadky bolo podporiť
tradíciu zborového spevu.
Odborná porota pracovala
v zložení: Jozef Kazán, Silvia
Szalayová a Katarína Čupková.
Prehliadka sa konala aj
vďaka finančnému prispeniu
Mesta Komárno. Zo súťažnej
prehliadky pripravila reportáž
aj RTVS.

Nové ihrisko pre deti
bude odovzdané koncom júna
(Pokračovanie z 1. strany)

000 eur, z toho bolo z mestského rozpočtu vyhradených 10
000 eur.
Vďaka projektu spoločnosti TESCO „Vy rozhodujete,
my pomáhame“, na nedávno
obnovenom ihrisku na Ulici
Selyeho pribudne k novým
hojdačkám a hračkám aj nová
zeleň. Hlavným zámerom
okrem skrášľovania prostredia

bude izolovanie parkoviska od
ihriska a zvýšenie bezpečnosti detí. Minulý rok na rozvoj
tohto detského ihriska bolo
vyčlenených z rozpočtu mesta
20 000 eur a ďalších 10 000 eur
venovala Nadácia spoločnosti
ARRIVA. Detské ihrisko na
Ulici Selyeho získalo národné uznanie, pretože sa v ňom
nachádzajú aj špeciálne herné
prvky pre postihnuté deti.

Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

Do kontajnerov na zelený odpad
je umiestnenie iného odpadu
ako zeleného odpadu prísne zakázané!
Kontakty: MsÚ Komárno, tel. 035/2851 362, Clean City,
s. r.o., tel. 035/771 30 91.

PRE PIATAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Vážení rodičia, milí žiaci!

Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne otvára aj v školskom roku 2019 - 2020 triedu 1. ročníka 8-ročného štúdia. Prihlásiť sa môžu žiaci 5. ročníka ZŠ. Termín podania
prihlášky je 10. apríl 2019.
Ďalšie informácie vám poskytneme na tel. č. 035/7731
316, 0905 583 777, slovgym@gljs.sk a www.gljs.sk.

Drobná inzercia
l EL-ZA mont a INTEL
HOME Vám ponúka elektroinštalačné práce vrátane silnoprúdových vedení (základné elektroinštalácie domov,
priemyselných a obchodných
priestorov) a slaboprúdových
vedení (video a audio vrátniky,
internetové rozvody, TV rozvody). Spoločnosť sprostredkuje
revízie, plány rozvádzačov, domové plány. Navrhuje a realizuje
inteligentné domy (systém Loxone). Tel.č. 0918/363 929.
l Čistenie hrobov od 50 eur,
prezlátenie od 0,70 eur/písme-

no. Tel.: 0904/374 273.
l Predám ZÁHRADU na
Ostrove sv. Alžbety v Komárne
vo výmere 16,60 árov v blízkosti
zimného štadióna. Voda, elektrina, plyn. Tel.: 035/7731 026,
0949/073 405.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415
657.
l REKOM - rekonštrukcia bytov. Tel.: 0948/622 051.
l Pedikúra aj v pohodlí domova. Tel.: 0908/761 373.
l Vŕtanie studní. Tel.: 0948 424
805.

Novorodenci

Ronald Szabó z Komárna, Hanna Farkasová z Hliníka, Krisztína
Opálková zo Zlatnej na Ostrove, Bálint Czibor z Marcelovej, Sofia
Kozma z Brestovca, Csanád Izsák z Komárna, Édua Dobai zo Selíc,
Adam Fülöp z Kolárova, Regina Lévaiová z Lándora, Natália Kňažková zo Zlatnej na Ostrove, Zsofia Kockásová z Komárna, Kevin
Kristof z Komárna, Jasemin Lakatošová z Nesvád, Sofia Kerestešová
z Komárna, Sebastian Németh z Kamenného Mosta, Bence Tanka z Kavy, Dóra Károlyová z Novej Stráže, Daniel Dudek z Čičova,
Zoltán Marcel Csáki z Chľaby, Tamara Hlavatá z Nových Zámkov,
József Pasztorek z Martoviec, Zoltán Varga z Búču, Sofia Doležáková z Nových Zámkov, Máté Kuczman z Moče, Tamara Bilkóová
zo Svätého Petra, Sándor Natkai z Kameničnej, Oliver Horesnyík z
Patiniec, Zoja Zsemberová z Nesvád, Benett Rákocza z Chotína

Opustili nás

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

Každý zákazník dostane od nás

kávu zadarmo

Minden ügyfelünknek

ingyen kávé

73-ročný Jozef Vígh zo Zlatnej na Ostrove, 90-ročná Etela Gőghová z Komárna, 92-ročná Kocsis Dezsőné z Chotína, 86-ročná
Erzsébet Roszicska z Marcelovej, 58-ročná Erzsébet Kecskés z Komárna, 85-ročný Alexander Szulcsányi z Kolárova, 62-ročná Ing.
Katarína Bednáriková z Komárna, 82-ročný Ing. Július Žiška z Komárna, 68-ročná Marta Bugrišová zo Zlatnej na Ostrove, 88-ročný
Prágay Miklós st. z Komárna, 83-ročná Margit Horváth z Komárna,
70-ročný Ing. Anton Kurhajec z Komárna, 83-ročná Irena Szendiová z Okoličnej na Ostrove, 94-ročná Alžbeta Bohanesová z Komárna, 88-ročný Rudolf Angyal z Komárna, 65-ročný Jozef Zabcsík z
Kolárova, 61-ročný Ondrej Zakály z Komárna, 95-ročný Alexander
Gaborek z Komárna, 62-ročný Peter Šemnický z Komárna, 80ročná Irena Dufeková z Chotína, 75-ročný Michal Jassa z Veľkých
Kosíh.

