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Komárňanské kultúrne leto je pripravené, máme sa na čo tešiť

Komárňanské
kultúrne leto je bohatou sériou
podujatí pre občanov, ktorí
hľadajú zábavu a oddych v
letných mesiacoch. Oznámil
to na tlačovej konferencii
primátor Béla Keszegh, ktorý spolu so spoluorganizátormi predstavil podrobný
program podujatia, ktoré
sa začal koncom mája. Povedal, že cieľom mesta je
spolupracovať s miestnymi
kultúrnymi organizáciami
a organizáciami občianskej

spoločnosti na prezentácii
kvalitných programov, ktoré
by oslovili všetkých.
Mestské kultúrne stredisko Béni Egressyho je koordinátorom série podujatí
a organizátorom mnohých
predstavení. Po minuloročnom úspechu sa na nádvorí
Dôstojníckeho pavilónu opäť
uskutoční Jazzový piknik a
po trojročnej prestávke sa
bude konať divadelný festival
Jókaiho dni. Novou iniciatívou je podujatie hahstagKN,

v rámci ktorého sa na Klapkovom námestí na nádvorí Dôstojníckeho pavilónu
predstavia amatérske kapely
a interpreti populárnej hudby z nášho mesta.
Terézia Klemen, predsedníčka Občianskeho združenia Ferenca Lehára, uviedla,
že tento rok budú účinkujúci
a súbory Lehárovho leta, ktoré oslavuje desiate výročie,
vystupovať na novom mieste,
na vonkajšom pódiu v Dôstojníckeho pavilóna. Jozef

Černek z Matice slovenskej
uviedol, že na nádvorí Dôstojníckeho pavilónu vystúpia
aj folklórom inšpirovaní Slovenskí rebeli.
Emese Varga, dramaturgička Jókaiho divadla, uviedla, že tento rok sa uskutoční
aj Noc permanentiek, počas
ktorej predstavia program
divadelného súboru, ktorý v
septembri oslávi 70. výročie
založenia. Súčasťou tohtoročnej série podujatí budú aj
podujatia v Knižnici Józsefa
Szinnyeiho, kde sa návštevníci budú môcť stretnúť najmä so známymi ľuďmi, spisovateľmi a básnikmi.
Aj tohtoročné podujatie
Jazz a víno v Baštách sľubuje
vysokú kvalitu a jeho organizátor Zsolt Ferenczi oznámil
aj novinku. Vďaka renomovanému pivovaru v regióne
sa začiatkom augusta začnú
prvé Komárňanské pivné dni
so zámerom vytvoriť tradíciu.
Podrobný program Komárňanského kultúrneho leta je
k dispozícii na webových
stránkach mesta a spoluorganizátorov, ako aj na stránkach Komárňanských listov.

Ponúkali prácu v Maďarsku, voľných bolo 450 pracovných miest

Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny v Komárne
usporiadal v priestoroch Selyeho univerzity v Komárne
veľtrh práce pod názvom
„Maďarský deň". Zamestnanci úradu informovali o voľných pracovných miestach
na druhej strane Dunaja.
„Dnes sa ponúka alebo
bude ponúkať 450 voľných
pracovných miest a je veľmi
zaujímavé, že 80 percent sú
viac-menej výrobné, montážne práce, ale 20 percent sú
ponúkané vysokokvalifikovanejšie pracovné miesta, buď
personálne, administratívne,
účtovnícke,“ - povedala Darina Nagy, riaditeľka Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne.
Zatiaľ čo ešte nedávno sa
záujemcovia o zamestnanie
uchádzali o voľné pracovné
miesta, dnes sa tento trend
obrátil. Spoločnosti teraz
súťažia o kvalifikovanú,
schopnú a trvalú pracovnú
silu. Príležitosť tu teda je, ale
konkurenčné prostredie je
prísne: uplatnia sa len tí najvytrvalejší.
„Očakáva sa, že počet
našich súčasných zamestnancov, ktorých je približne 150, dosiahne za dva
roky 600. To znamená, že v
regióne, kde je už veľa výrobných podnikov, musíme
nájsť približne štyrikrát viac
pracovníkov. V tejto oblasti
existuje konkurencia mno-

hých spoločností,“ - uviedol
István Lajos, HR zástupca, z
Komáromu.
Keďže Slovensko aj Maďarsko sú členmi Európskej
únie, ktorej jedným zo základov je zaručenie voľného
pohybu pracovných síl, nie
je už zložité to zvládnuť. Slovenská Sociálna poisťovňa si
tiež uvedomuje, že jazykové
bariéry a geografická blízkosť
spôsobujú, že mnoho ľudí
prijíma prácu v tejto krajine,
a preto čoskoro zorganizuje
informačný deň pre týchto
ľudí. Na všetky vaše otázky
o dôchodkoch a sociálnom
zabezpečení odpovedali 27.
mája v sídle poisťovne na Petőfiho ulici v Komárne.
„Veľmi úzko spolupracujeme so Sociálnou poisťovňou v Komárne, organizujú
aj informačný deň, máme v
kancelárii kolegyňu Idu Janí-

kovú, ktorá vie odpovedať na
všetky tieto otázky. Takže si
myslím, že ak chcete pracovať, určite to nebude prekážkou,“ - dodala Darina Nagy.
Pandémia prepísala možnosti mnohých ľudí, ako prežiť, takže záujemcov tu bolo
neúrekom. Niektorí z nich
boli nezamestnaní a bolo
medzi nimi aj veľa takých
ľudí, ktorí hľadali zmenu.
Napríklad Imre Kamocsai z
Kolárova: „Boli tam zaujímavé ponuky, boli tam aj také,
ktoré hľadali ďalších pracovníkov, no uvidíme, čo z toho
vyťažíme.“
Zamestnanie
hľadal aj Tamás Horváth z
Kolárova: „Momentálne som
nezamestnaný, pretože som
študoval šport a rekreáciu a
bohužiaľ sa mi nepodarilo
nájsť prácu v tejto oblasti, a
preto som v podstate prišiel
zistiť, aké mám možnosti.“

Požičovňa malých plavidiel už Vás každý víkend srdečne
očakáva medzi 10.00-18.00 hod. na Mŕtvom ramene Váhu.
Vodné bicykle, člny, paddleboardy a aj tandem bicykle.

Maturanti ukončili štúdium

Maturanti zo strednej
priemyselnej školy sa rozlúčili so svojou Alma - mater
spevom, ktorý prešiel všetkými kútikmi budovy. Maturovalo 130 študentov z piatich tried, z toho bola jedna
slovenská a štyri maďarské.
Väčšina študentov bude po
úspešnej maturitnej skúške
pokračovať v štúdiu, zatiaľ
čo ostatní vstúpia na trh
práce, kde už mnohí z nich
dostali pracovné ponuky. V
tomto roku pokračovalo v

štúdiu 303 študentov v 15
triedach Šulekovho gymnázia. Po dvojročnej prestávke sa za zelený stôl opäť
posadili absolventi dvoch
štvorročných ročníkov tejto
školy. Každoročne opúšťa
slovenské gymnázium mnoho talentovaných študentov.
Na slávnostnej rozlúčke boli
ocenení aj najlepší študenti, ktorí reprezentovali naše
mesto, najmä v oblasti kultúry a športu.
rs

Boj s komármi začal

O príležitosti v Maďarsku
sa zaujímajú nielen ľudia z
Komárna, ale aj zo vzdialenejších miest. Nezriedka sa
tu stretávajú aj ľudia z Hurbanov, Pribety či Kolárova.
„S našimi súčasnými kolegami z juhu Slovenska sme
veľmi spokojní, preto by sme
chceli odtiaľto prilákať viac
takýchto
zamestnancov.
Myslíme si, že sa s nimi veľmi dobre pracuje, sme k nim
lojálni a oni nám preukázali svoju lojalitu,“ - povedala
Olajos Viktoria, HR expertka
z Komáromu.
Podniky v Maďarsku už
nehľadajú len operátorov
výrobných liniek, ale napríklad aj manažérov ľudských
zdrojov. Preto sa oplatí záujem aj tých, ktorí majú vyššiu
kvalifikáciu!
rs

Mesto Komárno začalo biologickú reguláciu komárov. Ide
o ničenie lariev komárov ešte v ich liahniskách baktériami.
Odborníci látku začali aplikovať v inundačnom území Váhu.
Ide o aplikáciu prípravku VECTOBAC G larvicíd s účinnou
látkou Bti, čo je bielkovina z baktérie, ktorú keď zožerie larva
komára, tak zahynie. Bti je pre človeka a iné organizmy úplne
neškodná látka. Vo vode zabíja iba larvy komárov.

Hľadám ľudí na DISTRIBÚCIU

reklamných letákov a Komárňanských listov.

Tel.: 0903/647 883
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Sestra z komárňanskej nemocnice dostala ocenenie Biele srdce

Rekonštrukcia Hradnej ulice prechádza do posledného
štádia, okrem obnovy chodníka dostal celý úsek nový asfaltový povrch. Už túto nedeľu čaká na návštevníkov burzy vynovené okolie hradného trhoviska.

Oznámenie Mesta Komárno
o zámere prenájmu
a predaja nehnuteľností
formou obchodnej verejnej súťaže

V Nemocnici AGEL Komárno, na oddelení klinickej
a radiačnej onkológie, pracuje sestra Beáta Csöbönyeiová, ktorá bola Slovenskou
komorou sestier a pôrodných asistentiek ocenená
na 15. ročníku prestížneho
podujatia Biele srdce. Podujatie bolo tento rok ešte
o niečo výnimočnejšie, pretože si pripomíname 20.
výročie vzniku Slovenskej
komory sestier a pôrodných
asistentiek.
Povolanie sestry je veľmi náročná práca, hlavne
pri onkologických pacientoch, kde pacient potrebuje
povzbudenie a milé slovo.
Ocenená Beáta Csöbönyeio-

vá pracuje od roku 2011 na
oddelení klinickej a radiačnej onkológie ako zdravotná
sestra pri lôžku v trojzmennej prevádzke. Aktívne sa
zúčastňuje na seminároch a
na konferenciách, kde svoje
praktické a teoretické znalosti odovzdáva kolegyniam.
Popri práci v nemocnici
viedla zdravotnícky krúžok
deťom na Základnej škole
Pohraničnej v Komárne a päť
rokov sa venuje charitatívnej činnosti. „Toto ocenenie
ma veľmi prekvapilo, za čo
veľmi pekne ďakujem, utvrdilo ma v tom, že naša práca je poslaním a má veľký
význam,“ povedala ocenená
Beáta Csöbönyeiová.

1. Mesto Komárno, ako vlastník nehnuteľnosti, vyhlasuje
OVS na prenájom pozemkov parc. Reg. „C“ č. 1635/1 o
výmere 117 947 m2, orná pôda v k. ú. Nová Stráž, na
dobu nájmu 5 rokov. Vyvolávacia cena: Minimálna cena
nájmu nehnuteľností (vyvolávacia cena): 264,83 eur/ha/
rok, celkom 3 124,00 eur/rok, ktorá je zároveň najnižším
podaním. Termín, lehota a adresa na predkladanie ponúk:
10.06.2022 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ Komárno,
alebo zaslaný v dňoch do 10.06.2022 na adresu Mestského úradu Komárno. Všeobecné informácie: Majetkovoprávny odbor MsÚ Komárno, tel. č. 035/2851 363.
2. Mesto Komárno, ako vlastník nehnuteľnosti, vyhlasuje
OVS na prenájom pozemkov parc. Reg. „C“ č. 1635/10
o výmere 49 051 m2, ovocný sad, v k. ú. Nová Stráž, na
dobu nájmu 5 rokov. Vyvolávacia cena: Minimálna cena
nájmu nehnuteľnosti (vyvolávacia cena): 264,83 eur/ha/
rok, celkom 1 299,00 eur/rok, ktorá je zároveň najnižším
podaním. Termín, lehota a adresa na predkladanie ponúk:
10.06.2022 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ Komárno,
alebo zaslaný v dňoch do 10.06.2022 na adresu Mestského úradu Komárno. Všeobecné informácie: Majetkovoprávny odbor MsÚ Komárno, tel. č. 035/2851 363.
3. Mesto Komárno, ako vlastník nehnuteľnosti, vyhlasuje
OVS na predaj garsónky, bytu č. 36 na IV. poschodí na
Hviezdnej ul. 14 v Komárne so súpisným číslom 2347, so
spoluvlastníckym podielom 2076/768627 na spoločných
častiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 2892 o výmere 1377 m2, zastavané plochy a
nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený na
LV č. 7006 v k. ú. Komárno. Vyvolávacia cena: Minimálna
kúpna cena nehnuteľnosti (vyvolávacia cena): 30 000,00
eur, ktorá je zároveň najnižším podaním. Termín, lehota a
adresa na predkladanie ponúk:
10.06.2022 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ Komárno,
alebo zaslaný v dňoch do 10.06.2022 na adresu Mestského úradu Komárno. Všeobecné informácie: Majetkovoprávny odbor MsÚ Komárno, tel. č. 035/2851 363.
4. Mesto Komárno, ako vlastník nehnuteľnosti, vyhlasuje
OVS na predaj rodinného domu na Svätoondrejskej ul. č.
12 v Komárne so súpisným číslom 1106, na parcele registra „C“ č. 2056/1, pozemok parc. registra „C“ č. 2086/1 o
výmere 424 m2, zastavaná plocha a nádvorie, vedených
na LV č. 6434 v k. ú. Komárno. Vyvolávacia cena: Minimálna kúpna cena nehnuteľnosti (vyvolávacia cena): 58
800,00 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním. Termín,
lehota a adresa na predkladanie ponúk: 10.06.2022 do
12.00 hod. do podateľne MsÚ Komárno, alebo zaslaný v
dňoch do 10.06.2022 na adresu Mestského úradu Komárno. Všeobecné informácie: Majetkovo-právny odbor MsÚ
Komárno, tel. č. 035/2851 363.
Vyhlásenie obchodných verejných súťaží, podrobné
špecifikácie, spôsob predloženia ponuky, povinný obsah
ponuky, podmienky a postup obchodnej verejnej súťaže
budú zverejnené na webovej stránke www.komarno.sk a
na úradných tabuliach mesta Komárno.
Mestský dvojtýždenník. Vydáva COM-MEDIA,
spol. s r. o. Konateľ: Peter Czékus. Redakcia:
Peter Czékus, Iveta Šebedovská. Sídlo: Nám.
generála Klapku 1, 945 01 Komárno. Poštová adresa: Dôstojnícky pavilón, P. O.
BOX 136, 945 01 Komárno. Telefón: 0918 519 077. Rukopisy neuchovávame a
nevraciame. ISSN 1339-8636. Registračné číslo: EV 4572/12. IČO: 36522309.
Tlač: Komárňanské tlačiarne, s.r.o., Komárno, E-mail: kl@komarno.sk. Webová
stránka: www.tvkomarno.sk.

Krajská postupová súťaž Kontakt

Počas týchto dní bolo v meste vysadených vyše 10 tisíc
farebných kvetov, ktoré skrášlia naše ulice a námestia. Mesto
v plnej výške investovalo do nákupu kvetov aj sumu, ktorá
bola vyzbieraná ako dobrovoľný príspevok za štrúdľu (1179
eur), ktorú pripravovali kolegyne z Mestského úradu počas
dní Starej pevnosti.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne uskutoční
10. júna 2022 Krajskú postupovú súťaž Kontakt v priestoroch Wine Garden, Okružná cesta, Bašta VI. v Komárne.
Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky.
Cieľom súťaže Kontakt 2022 je prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti talentovaných
hudobníkov pôsobiacich v rôznych hudobných žánroch
populárnej hudby na Slovensku. Súťažiaci môžu v živom
podaní vystúpiť len s pôvodnou autorskou piesňovou alebo
inštrumentálnou tvorbou.
Podujatia sa zúčastnia amatérski hudobníci a hudobné
zoskupenia, ktoré pôsobia v Nitrianskom samosprávnom
kraji. Hlavným cieľom je vytvoriť priestor na koncertovanie
pred odborníkmi a verejnosťou a pomôcť etablovať sa do
širšej kultúrnej obce populárnej hudby.

Študenti dodnes s láskou spomínajú na svojich pedagógov
Keď sa vyslovia mená Alica Kocianová a Rudolf
Csölle – väčšine absolventov slovenského gymnázia
v Komárne sa určite vynoria
príjemné spomienky na mimoriadne obľúbených pedagógov, dnes už Šulekovho
gymnázia. Pri príležitosti ich
okrúhleho životného jubilea
- svieži osemdesiatnici Alicka a Rudko - ako ich dodnes
s láskou oslovujú nielen kolegovia, prijali pozvanie do
školy, v ktorej obaja učili
celú svoju pedagogickú kariéru.
„Človek sa snaží udržať
svoje zdravie. Ako? Bicyklovaním, skoro ráno, keď mi to
vyjde, od šiestej do tej desiatej po cyklotrase, ktorá vedie
smerom na Kolárovo a to je
zároveň môj poľovný revír,
lebo mám možnosť pri tom
pohybe sledovať ešte aj zvieratká. Relaxujem a zároveň
vykonávam činnosť,“ - povedal Rudolf Csölle.
„Stále viac si človek uvedomuje, že tá rodina je základ, naozaj. A keď máš tých
najbližších okolo seba, že
to je ono, nič to nenahradí.
A samozrejme primerané
zdravie, ale čo už v takomto
veku.... Jeden múdry básnik
povedal, že telo musí ísť do
hrobu zhumpľované, s tým
počítame,“ - zamyslela sa
Alica Kocianová.
Pani učiteľka Alica Kocianová učila na gymnáziu

44 rokov slovenčinu, dejepis
a neskôr aj estetiku – a na
škole nebol študent, ktorý
by neocenil jej skvelý zmysel pre humor a spravodlivosť a pútavé hodiny. Sedem
rokov, od roku 1990, bola
riaditeľkou Šulekovho gymnázia.
„Skončila som v roku
1964 a hneď som nastúpila
už do tejto novej budovy,
v zime sa predtým presťahovala škola z Pohraničnej do
tejto, to bola priemyslovka
predtým. Priemyslovka dostala novú budovu a my sme
išli do tam. Tam som začala
a tam som aj skončila v roku
2008. Brala som to skutočne
ako povolanie, takže tým, že
človek si vytvorí vzťah, o to
je to jednoduchšie pre učiteľa. Ja sa nemôžem sťažovať,
že by boli nejaké zložité časy
napriek tomu všetkému, čo
bolo. A nám bolo veselo,“ zaspomínala si Alica Kocianová.
Pán učiteľ Rudolf Csölle
bol známy nielen svojou láskavosťou a prehadzovaním
kriedy z pravej ruky do ľavej
pri plynulom písaní na tabuli. Ale najmä tým, že fyziku
a matematiku dokázal 39
rokov gymnazistom vysvetliť
vždy tak, že ju pochopili aj
tí najväčší nepriatelia týchto
dvoch predmetov.
„Čo som mal radšej?
Radšej som učil matematiku, ale fyziku som mal rad-

šej. Ona sa ťažšie učí, ale je
zaujímavejšia pre človeka,
ktorý má také vlohy. Ja som
na tejto škole učil presne 39
rokov, ale prišiel som sem už
ako učiteľ s 2-ročnou praxou.
Lebo ja som začínal hneď po
ukončení vysokej školy. Bol
som posledný absolvent, to
bola Vyššia pedagogická škola, odbor matematika, fyzika.
Necelých 19 rokov mal človek, keď túto vysokú školu
ukončil. S mojimi študentmi
sme mali dobrý vzťah, veľmi
dobrý vzťah. Viete, ja som
vycítil, že oni sa tešili na hodiny matematiky. Snažil som
sa tú matematiku podať tak,
aby tomu rozumeli,“ povedal Rudolf Csölle o rokoch
za katedrou.
„V škole bolo dobre,
veľmi dobre, dobrý kolektív
sme boli. A hlavne rada spomínam na tie dobré vzťahy
so žiakmi. Myslím si, že na to
spomínajú aj študenti. Vždy
bol tam čulý mimoškolský
život v podobe divadla,
v podobe novín a súboru
a všetkého tohto a hlavne čo
si ja pokladám za také trošku moje, že som dokázala
ten folklórny súbor udržať
už vtedy, keď som sa stala
riaditeľkou. A my sme to teda
s Jožkom Černekom oživili,“
- povedala Alica Kocianová.
Dlhoročné
skúsenosti
pedagóga sú veľmi cenné.
Študentov v prvom rade treba zaujať, na tom si Rudolf

Csölle dal záležať: „Študentov treba zaujať najprv,
hneď pri vkročení do triedy,
nejakým problémom, takým,
ktorý ich zaujme a nevedia
sa dočkať, kedy to vyriešime. No počkajte, vyriešime
tento problém vtedy, keď si
vysvetlíme tieto veci ... A keď
si to vysvetlíme, poďme sa
vrátiť k problému, lebo keby
ste toto, čo som vám vysvetlil, nevedeli, tento problém
zaujímavý by ste nevedeli
vyriešiť. V každom prípade
treba zaujať ľudí, zo života
im dať príklad a z nekonečného množstva, ešte raz,
z nekonečného množstva
príkladov nájsť práve jeden.
Nie hádaním, lebo hádaním
by to trvalo nekonečne dlho,
ale pomocou matematiky to
bude trvať možno len 3 minúty.“
O vzťahu k študentom
vie svoje aj Alica Kocianová:
„Treba mať veľa trpezlivosti,
veľa tolerancie, veľa pokory,
vedieť odpúšťať. A na prvom
mieste je tá láska k človeku.“
Obom skvelým bývalým
pedagógom Šulekovho gymnázia – Alici Kociánovej Rudolfovi Csöllemu zablahoželali aj predstavitelia mesta.
Prijatie na radnici, kde ocenili ich prácu, zavŕšilo príjemné spoločné posedenie
plné spomienok.
dd
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3. júna 2022

TRIEDIME ODPAD!

Pridajte sa k nám aj tento rok! Po vlaňajšom úspechu sme sa rozhodli pokračovať ďalej:
s výbornými hudobníkmi a hudobnými skupinami, so skvelými vínami a vynikajúcou náladou
Vás srdečne očakávame na Komárňanskom jazzovom pikniku!

V pevnosti nacvičovali špeciálne jednotky

Medzi múrmi komárňanskej pevnosti opäť znela
streľba a výbuchy, pred niekoľkými dňami sa tu konalo medzinárodné cvičenie
protiteroristických jednotiek
v rámci zoskupenia Atlas,
ktoré združuje protiteroristické jednotky krajín EU.
Desať jednotiek z desiatich krajín – okrem iných
z Malty, Belgicka, Nemecka,
Estónska ale aj zo susedného
Maďarska cvičilo štandardné operačné postupy, ktoré
sú zamerané na plánovanie
a realizáciu služobného zákroku. Pozorne ich sledovali
a následne hodnotili inštruktori zo slovenského Lynx
commanda.
V tmavom podzemí pevnosti riešili orientáciu podľa
nočných videní, stanovisko
tu mali aj pyrotechnici a skúšali sa napríklad aj rôzne
techniky otvárania bezpečnostných dverí.
„Je tu veľa možností,
kde môžeme cvičiť, a aj tie
priestory nám ponúkajú
priestory, ktoré za normál-

Vážení občania, Mesto Komárno vám oznamuje, že
triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu
(papier, plasty+kovy+VKM, sklo, odpad zo záhrad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:
od 13. júna - do 17. júna 2022
(papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad) 4 vrecia
od 27. júna - do 1. júla 2022
(POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!) 1 vrece
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 triedeným odpadom sa bude
vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti 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 + 1 vrecia mesačne (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec).
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno
č. 9/2016 o odpadoch sa odpad zo záhrad prednostne
kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad.

Hľadáte si prácu?
Skúste si vyhľadať voľné pracovné miesta
nielen v našom okrese, ale aj v rámci
celej Slovenskej republiky,
na online portáli práce

www.istp.sk.

Drobná inzercia
l Pedikúra aj v pohodlí Vášho domova. Tel.:
0908/761 373.

l REKOM rekonštrukcia bytov. Tel.: 0948/622 051.

Novorodenci

nych okolností my využívať
nemôžme a zase ak máme
niečo nové, nové priestory,
nové možnosti, tak sa ich
snažíme využiť naplno. Tu
sme už zohratí, čiže už vieme, kde čo môžeme robiť,
čo si môžeme dovoliť, pretože je to stará pevnosť a nie
všetko sa tu dá robiť, ako by
sme chceli,“ - povedal Štefan
Cák, dočasne poverený veliteľ Lynx commanda.
Stovka chlapov z protiteroristických
jednotiek

tu počas troch dní zvládala úlohy určené na každý
deň. V Starej pevnosti bolo
jedno zo šiestich stanovísk
– tu si cibrili svoje znalosti
a zručnosti zo zdravotníctva, napríklad aj pri zastavení hlbokej krvácajúcej rany.
Okrem špecifického výstroja a výzbroje si na cvičenie
priniesli aj vlastné služobné
psy. Tie spolupracovali spoločne s pyrotechnikmi pri
spacifikovaní páchateľov vo
veliteľskej budove.

Dvomi helikoptérami sa
cvičiace jednotky premiestňovali na pracoviská s použitím hrubého lana, s ktorým
sa zlaňovali. Vysadzovanie
z takéhoto podvesu sa koná
zväčša do lesného porastu,
alebo na miesta, kde nie je
možné dostať sa inak.
Najbližšie stretnutie si
protiteroristické
jednotky
dajú opäť v Komárňanskej
pevnosti na jeseň, v rámci
rozšíreného cvičenia.
dd

Jediný koncert
v rámci turné
na Slovensku!
Srdečne Vás pozývame na
inštrumentálny koncert
chorvátskeho multižánrového gitaristu Damir
Hal Halilića, ktorý v rámci
svojho europského turné
vystúpi v pondelok 13.
júna o 19.00 v PLATZ v Komárne, Nám. M. R. Štefánika, Komárno.

Emma Czékus z Modrán, Natália Szapu z Komárna, Fanna Madarász z Okoča, Vivien Tornócziová z Pribety, Michael
Molnár z Bodze, Frederika Stojková z Bajču, Luca Juhász z
Radvane nad Dunajom, Emese Szekeres z Tvrdošoviec, Léna
Herdová zo Sikeničky, František Kasanovský z Duloviec, Elise
Leomonier z Komárna, Abigél Kis zo Zemného, Nina Matušeková z Hurbanova, Dávid Molnár zo Zemianskej Olče, Anna
Fudalová z Komárna, Rebeka Kočkovičová z Bátorových Kosíh, Natália Baloghová z Tvrdošoviec, Stela Czuczorová zo
Svätého Petra, Levente Jassa z Krátkych Kesíh, Terézia Szabóová z Bratislavy, Emily Anna Hegedűšová z Duloviec, Hugo
Alaxa z Andoviec, Viktor Szokolai z Komárna, Luna Viviana
Víghová z Pribety, Emília Chrénová z Krátkych Kesíh, Lara
Majčáková z Veľkého Harčáša, Igor Stojka z Hurbanova, Teo
Ondrušek zo Šrobárovej, Alex Vavrek z Komárna, Noel Molnár z Novej Stráže, Anna Dóra Nagy z Komárna

Sľúbili si vernosť

Péter Czegvéd a Monika Markovičová, Zoltán Tóth a Mária Parádiová, Ladislav Farkaš a Nicole Both, Dávid Kashalmi
a Bernadett Vasová

Opustili nás

92-ročná Ľudmila Markovičová z Komárna, 79-ročný Ambróz Rakús z Komárna, 60-ročná MUDR. Balázs Lívia rod.
Mikó z Komárna, 67-ročný Mihály Mészáros st. z Komárna,
91-ročná Mária Gulišová z Komárna, 70-ročný Tibor Kovács
z Kameničnej, 66-ročná Magdaléna Koczkás z Komárna, 76ročný Kálmán Bitter z Komárna, 50-ročný Lajos Kurcsik z
Vadasu, 79-ročná Németh Magdolna rod. Csécsi z Komárna,
88-ročná Juliana Bartal z Komárna, 61-ročný Štefan Kováč z
Komárna, 89-ročná Pavla Verbó zo Zlatnej na Ostrove, 67ročný MUDr. Gejza Riszdorfer z Komárna, 72-ročná Zdenka
Csonka z Komárna

SPOMIENKA

„Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám,
len brána spomienok ostala dokorán.
Ten, kto ťa poznal, si spomenie
a ten, kto ťa mal rád,
nikdy nezabudne.“
Ďna 10. júna 2022 uplynie 15 rokov, čo
nás navždy opustil náš milovaný

Miroslav RECHTORIS.

S láskou spomínajú manželka,
synovia a dcéra s rodinami.

