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Vážení čitatelia,
Vážení Komárňania!

Výrazný nárast cien energií a z toho vyplývajúci vše-
obecný nárast cien, ako aj zvyšujúca sa inflácia majú vplyv 
aj na hospodársku činnosť spoločnosti Com-Média, s.r.o., 
vydavateľa periodika Komárňanské listy a prevádzkovate-
ľa Mestskej televízie v Komárne. Nevyhnutne teda nastá-
va zmena, ktorá sa dotýka aj vydávania našich novín. Od 
začiatku budúceho roka, t. j. od 1. januára 2023, budú 
Komárňanské listy vychádzať raz mesačne, do komárňan-
ských domácností ich budeme naďalej distribuovať bez-
platne a v nezmenenej podobe.

Z mnohých ohlasov vieme, že distribúcia v posledných 
mesiacoch nebola bezproblémová, preto od začiatku bu-
dúceho roka prevezme roznášanie novín nová, komárňan-
ská spoločnosť, a my dúfame, že Komárňanské listy budú 
doručené všetkým našim verným čitateľom. Ako sa hovorí, 
všetko zlé je na niečo dobré, a to platí aj v našom prípade. 
Dostali sme veľa ohlasov o tom, kam sa Komárňanské listy 
nedostali, čo dokazuje, že napriek narastajúcemu rozma-
chu online a digitálneho sveta stále sú občania, ktorí poža-
dujú a majú radi noviny v klasickej, tlačenej forme. Touto 
cestou ďakujem za ich vernosť, ktorou nás poctili.

Samozrejme, chceme kráčať s dobou, preto v blízkej 
budúcnosti dôjde k úplnej obnove našej webovej stránky, 
pretože mesačník nemôže udržať krok s rýchlym tempom 
záplavy aktuálnych informácií dnešného sveta. Považuje-
me tiež za dôležité, aby sa naša obnovená webová stránka 
objavila aj na platformách, ktoré sú čoraz populárnejšie a 
navštevované nielen mladšou, ale aj staršou generáciou. 
Mestská televízia v Komárne bude aj v budúcom roku vy-
sielať ako zvyčajne, a to raz týždenne v piatok vo formáte 
Komárňanský magazín.

Ďakujeme, že držíte s nami, hľadajte a čítajte Komár-
ňanské listy a sledujte program Mestskej televízie v Komár-
ne. Na záver mi dovoľte, aby som všetkým našim čitateľom 
a divákom poprial požehnané a pokojné Vianoce a úspeš-
ný a šťastný nový rok!

Péter Czékus, konateľ spoločnosti Com-Média, s. r. o.

Ustanovujúce zasadnu-
tie Mestského zastupiteľstva 
v Komárne sa už tradične 
konalo vo veľkej sále Dôstoj-
níckeho pavilónu. Pri sláv-
nostnej príležitosti vyhlásili 
oficiálne výsledky volieb a 
znovuzvolený primátor a 
poslanci si prevzali povero-
vacie listiny. Potom nasledo-
valo zloženie sľubu.

Primátor Béla Keszegh 
vo svojom slávnostnom prí-
hovore zdôraznil, že ko-
márňanskí voliči vyjadrili 
svoj jednoznačný názor. Z 
25 členov odchádzajúceho 
zastupiteľstva bolo opätov-
ne zvolených 21 poslancov, 
čo svedčí o tom, že voliči 
si želajú, aby v začatej prá-
ci pokračovali. Takáto miera 
znovuzvolenia je v našom 

meste bezprecedentná. Z 25 
poslancov je 22 nezávislých, 
čomu obdobné sa doposiaľ 
v Komárne nestalo, a je rari-
tou aj na celoštátnej úrovni. 
Béla Keszegh vyjadril svoje 
presvedčenie, že Komárno 
by mohol byť výnimočné aj 
tým, že poslancov mestské-
ho zastupiteľstva bude nasle-
dujúce štyri roky spájať služ-
ba v záujme dobrých vecí a 
občanov.

V nasledujúcej časti za-
sadnutia primátor vymeno-
val zástupcov primátora, a 
poslanci rozhodli o predse-
doch i členoch mestskej rady 
a jednotlivých odborných ko-
misií. Funkciu zástupcu pri-
mátora bude - rovnako ako 
v predchádzajúcich štyroch 
rokoch vykonávať Tamás Var-

ga a Ondrej Gajdáč. Okrem 
dvoch zástupcov primáto-
ra sú členmi mestskej rady 
Imre Andruskó, Štefan Ben-
de, Zsolt Feszty, Margit Kes-
zegh, László Stubendek a Ján 
Vetter. Namiesto súčasných 
deviatich odboprných komi-
sií bude v nasledujúcich šty-
roch rokoch pôsobiť len päť 
takýchto grémií. Komisia pre 
cestovný ruch a digitalizáciu 
zriadená nebola, a komisiu 
pre verejný poriadok zlúčili 
so sociálnou a bytovou ko-
misiou. Poslanci jednohlasne 
zvolili za predsedu finančnej 
komisie Patrika Rumana, za 
predsedu komisie územné-
ho plánovania, životného 
prostredia a pre rozvoj mesta 
Zoltána Bujnu, predsedníč-
kou komisie školstva a kultú-

ry bude Tímea Szénássy, Dá-
vid Kovács sa stal predsedom 
komisie športu a mládeže a 
Magda Tárnok predsedníč-
kou komisie pre otázky so-
ciálne, bytové a verejného 
poriadku. Okrem odborných 
komisií budú pracovať ďal-
šie dve stále komisie. Margit 
Keszegh bude riadiť činnosť 
komisie pre prešetrenie sťaž-
ností a Tamás Varga komisiu 
pre ochranu verejného záuj-
mu.

Prvé pracovné zasadnu-
tie mestského zastupiteľstva 
sa uskutoční 15. decembra 
a najdôležitejším bodom 
programu bude schválenie 
rozpočtu mesta na budúci 
rok.

Konalo sa ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva

Členovia komisií 
zriadených pri mestskom zastupiteľstve

Finančná komisia: predseda komisie Mgr. Patrik Ruman, 
poslanec, členka poslankyňa MUDr. Gabriela Filkóová, 
poslanec Ing. Péter Korpás, poslanec Ing. Marián Molnár, 
člen odborník Ján Bottyán, člen odborník Ing. Peter Csicsó, 
člen odborník Alexander Obonya, člen odborník Jaroslav 
Polách, člen odborník Ing. Béla Szabó.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a  
rozvoja mesta: predseda komisie Ing. Zoltán Bujna, posla-
nec, poslanec JUDr. Štefan Bende, poslankyňa JUDr. Mar-
git Keszegh, poslanec Őrs Orosz, člen odborník Ing. Gábor 
Kollár, člen odborník Barnabáš Kováč, člen odborník Miro-
slav Lopata, člen odborník Gabriel Marcsa, člen odborník 
Mgr. Marek Mihály.
Komisia školstva a kultúry: predsedníčka komisie Mgr. 
Tímea Szénássy, poslankyňa, poslankyňa Mgr. Angelika 
Kopják, poslankyňa Mgr. Csilla Szabó, poslanec Ing. Ján 
Vetter, člen odborník Ferdinánd Grassl, členka odborníčka 
PaedDr. Ágnes Héder, člen odborník Mgr. Róbert Laboda, 
člen odborník Péter Urbán, členka odborníčka Mária Vörös.
Komisia športu a mládeže: predseda komisie Dávid Kovács, 
poslanec, poslanec MUDr. Attila Horváth, poslanec MUDr. 
Szilárd Ipóth, poslanec MUDr. Anton Marek, poslanec 
Róbert Szayka, poslanec Erik Vlček, člen odborník Zoltán 
Hajtman, člen odborník Mgr. Márton Kiss, člen odborník 
Róbert Mihalička.
Komisia pre otázky sociálne, bytové a verejného poriadku: 
predsedníčka komisie Mgr. Magdaléna Tárnok, poslankyňa, 
poslanec MUDr. Anton Marek, poslanec Baltazár Ryšavý, 
poslanec Róbert Szayka, člen odborník Štefan Földes, člen-
ka odborníčka PhDr. Adriana Lengyelová, členka odborníč-
ka Silvia Lévaiová, členka odborníčka PhDr. Hedviga Pol-
gárová, člen odborník Kristián Szedlák.
Komisia pre prešetrenie sťažností: predsedníčka komisie 
JUDr. Margit Keszegh, poslankyňa, poslanec MUDr. Anton 
Marek, poslankyňa Mgr. Magdaléna Tárnok.
Komisia pre ochranu verejného záujmu: predseda výboru 
JUDr. Tamás Varga, poslanec, poslanec MUDr. Anton Ma-
rek, poslanec Mgr. Imre Andruskó.

Vážení Komárňania, milí hostia!
Pred niekoľkými týždňami Komárňania vyjadrili svoj ná-

zor. Vyhodnotili uplynulé štyri roky práce samosprávy a roz-
hodli o tom, komu zveria veci verejné na ďalšie štyri roky. 
Museli sme ustáť ťažké obdobie, veď naše plány veľmi rýchlo 
prepísal koronavírus, vojna u susedov a s tým súvisiace cuna-
mi hospodárskych problémov. Nemôžeme nepripomenúť ani 
tohtoročné rekordne suché leto, ktoré nám pripomenulo, že 
sa musíme viac starať o naše životné prostredie. 

Okrem týchto viditeľných ťažkostí sa rozpadávajú aj me-
dziľudské vzťahy. Mnohokrát chýba vzájomná úcta, ktorá je 
základom zmysluplnej diskusie. A okrem toho, sme postavení 
aj pred úplne nové veci. V dnešnej spoločnosti sa človek musí 
vedieť orientovať nielen v názorových rozdieloch, ale aj v od-
lišnej prezentácii faktov. Nepotrebujeme k tomu odcestovať 
na Ukrajinu, aj v Komárne boli takí, ktorí tvrdili, že mesto 
upadá, zatiaľ čo iní, na základe faktov, vnímali pravý opak. 
Zhoršila sa politická kultúra, aj keď rešpektovanie pravidiel 
hry je nevyhnutným prvkom konštruktívnej diskusie. Nemu-
síme sa spustiť na úroveň sociálnych sietí, stačí si pozrieť ve-
černé správy. Popri bezcharakterných straníckych dohodách, 
nevhodných prejavoch politikov, už nie je ničím výnimočné 
ani to, keď si skočia do vlasov dve poslankyne. Fašisti sa stali 
prijateľnými. Za takýchto okolností, prečo by sa tento jav ne-
mal odzrkadliť aj na rôznych úrovniach spoločnosti? Prečo 
by mali ľudia dôverovať verejným činiteľom, či už na vyššej 
alebo miestnej úrovni? 

Voliči v Komárne jasne vyjadrili svoj názor. Z 25-tich po-
slancov bolo opätovne zvolených 21, čo potvrdzuje, že oby-

vatelia chcú, aby sa pokračovalo už v začatej práci. Takýto 
pomer znovuzvolenia poslancov ešte v Komárne nemá ob-
dobu. Z 25-tich poslancov bolo zvolených 22 nezávislých, 
čo sa tiež doteraz nikdy nestalo a je to výnimočné v celej 
krajine. Verím, že Komárno môže byť výnimočné aj v tom, že 
mestské zastupiteľstvo budú počas štyroch rokov spájať dobré 
veci a služba obyvateľom. Môžeme ísť príkladom aj v tom, 
ako ináč môže vyzerať politická kultúra. Za prirodzené po-
važujeme názorové rozdiely aj vzájomnú úctu. Kde spoločne 
v pokoji nažívajú,  spolupracujú a navzájom sa obohacujú 
Slováci aj Maďari. Kde sa so zástupcami cirkví a občianskych 
združení vzájomne podporujeme. Kde oceňujeme vynikajú-
ce výsledky dosiahnuté v kultúre a športe, kde sa tešíme zo 
spoločných stretnutí a jedným z najtrendovejších dopravných 
prostriedkov je bicykel. 

Som si istý, že obnova vzdelávacích inštitúcií, podpora 
kultúry alebo aj výstavba nájomný bytov opäť spojí zastupiteľ-
stvo aj počas nasledujúceho obdobia. Spoločne musíme pra-
covať na zlepšení obytného prostredia obyvateľov, odstránení 
problémov s parkovaním, ale aj na obnove zariadení a ter-
málneho kúpaliska, ktoré slúžia mnohým Komárňanom. Mu-
síme pokračovať v práci pre dosiahnutie strategických cieľov 
mesta, pre rozvoj prístavu a výstavbu cestnej infraštruktúry 
v okolí mesta a pre efektívne odpadové hospodárstvo. Práce 
je dosť pre každého, kto chce spoločne veslovať na jednej 
lodi a nie vŕtať dieru v nej. Verím, že tento výnimočný výsle-
dok môže byť dobrým základom, aby sme ukázali, že práca 
v našej miestnej samospráve je iná a že Komárno je unikátne 
miesto, ako to bolo už viackrát v dejinách. Veď náš život je 
spoločný a Komárno je naším domovom.

Prejav primátora Bélu Keszegha na slávnostnom zasadnutí zastupiteľstva
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TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno vám oznamuje, že trie-

dený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, 
plasty+kovy+VKM, sklo, odpad zo záhrad) pokračuje v ro-
dinnej zástavbe v nasledovných termínoch:

od 26. decembra - do 30. decembra 2022 
(papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad) 4 vrecia
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou 

(do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uve-
denom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpa-
du 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 me-

sačne  (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec). 
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno 
č. 9/2016 o odpadoch sa odpad zo záhrad prednostne kom-
postuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný 
na prihnojovanie trávnikov a záhrad.

Podarovať kúsok domova 
je najviac, čo môžeme do-
priať svojim milovaným. Do-
konalým darčekom tak tieto 
Vianoce môže byť napríklad 
darčekový balík Chute 
Podunajska, ktorý obsahu-
je tie najlepšie produkty od 
lokálnych výrobcov z oblasti 
Podunajsko. Kvalitné medy, 
džemy, čokolády alebo čili 
nájdu svoje miesto v nejed-
nom balíku, ktorý si môžete 
vyskladať podľa vlastných 
preferencií! 

Darčekový balík plný je-
dinečných chutí, ktoré repre-
zentujú oblasť Podunajska, 
sa teší obľube už niekoľko 
rokov. To ani nie je prekva-
pivé, keďže balík hrdo re-
prezentuje pestrú ponuku 
výnimočných lokálnych pro-
duktov z oblasti Podunajska. 
Balík je odrazom usilovnej 
práce takmer tuctu lokálnych 
výrobcov, ktorí sa tešia veľ-
kej obľube aj mimo regiónu. 
Kombinácia lokálnych chutí 
predstavuje dokonalú sú-
hru, ktorej punc dokonalosti 
dodáva elegantné darčeko-
vé balenie, ktoré si môžete 
vyskladať podľa ľubovôle 
v kancelárii KIK Komárno na 
Námestí gen. Klapku.

A čo všetko je do balíčka 
možné vložiť?

Celkovo sú dostupné dve 
veľkosti darčekových krabi-
čiek, takže máte na výber či 
chcete niekomu podarovať 

veľkú alebo obrovskú radosť 
pod vianočný stromček.

Milovníkov vína môžete 
potešiť napríklad ovocným 
vínom z dielne AF Manu-
faktúra, pričom malá firma 
z Kravian nad Dunajom má 
na výber aj 9 ovocných siru-
pov, džemy s cukrom alebo 
bez, alebo dokonca aj chute 
Balkánu v podobe nátierky 
Zakuszka, ktorá pripomína 
obľúbený ajvar. V ponuke 
nemôže chýbať ani výber 
čokolád od čokolatierky Ka-
talin Papp Vargha a jej znač-
ky Chocomaze. Ide naprí-
klad o exkluzivity s ovocím 
a orieškami, alebo o čoko-
lízanky či horúcu čokoládu 
pre najmenších. Milovníkov 
pečenia jednoznačne pote-
ší výber čerstvého bieleho 
a modrého maku z Patiniec 
od Pemaku, alebo za pozor-
nosť tiež stoja aj ich prírodné 
mydlá z makového oleja.

Podporu imunity zabez-
pečia medy zo včelárstva 
Fodor a zázračný balzam 
na hrdlo s propolisom a by-
linkami od včelárstva Pajor 
vylieči nádchu alebo bolesť 
hrdla už v zárodku. Násled-
ne si obdarovaný bude môcť 
užívať aj príjemnú chuť kva-
litnej medoviny. 

Nejeden šéfkuchár jed-
noznačne ocení v domác-
nosti kvalitné ingrediencie 
a tie veru nájdete aj v oblasti 
Podunajska! Dokonalým dô-

kazom sú rôzne korenia od 
značky I can spice, alebo 
pestrá ponuka chilli od Chilli 
Slovakia manufaktúra alebo 
od Burning Angel.

Ak máte pocit, že ste sa 
stratili v mori chutí, tak v po-
nuke sú tiež vopred pripra-
vené darčekové balíky, ktoré 
čakajú na svojho majiteľa, 
aby potešili jeho chuťové 
bunky. Jednotlivé darčekové 
balíčky môžete obohatiť aj 
o vstupenky na rôzne kul-
túrne a zážitkové udalosti 
v Komárne, akými sú na-

príklad lístky na divadelné 
predstavenia, koncerty ale-
bo vstupenky do jedinečné-
ho escape room v pevnosti 
v Komárne.

Darčekový balík Chute 
Podunajska je možné za-
kúpiť si alebo objednať v 
Komárňanskej informačnej 
kancelárii na Námestí ge-
nerála Klapku. Ďalšie in-
formácie vám poskytnú na 
telefónnom čísle +421 948 
830 202, alebo na emailo-
vej adrese dunamentetdm@
gmail.com.

Podarujte tieto Vianoce kúsok domova 
v podobe exkluzívneho balíka Chute Podunajska

Na Župnej ulici funguje 
od polovice septembra kan-
celária národného projektu 
bezplatného poradenstva 
Pomáhame dlžníkom.

„Snažíme sa pomôcť ľu-
ďom, ktorí majú problém 
s dlhmi, so splácaním dlhov. 
Minister Krajniak, keď sme to 
celé robili, povedal: musí to 
byť dostupné každému, kaž-
dej fyzickej osobe. Nemô-
žeme pomáhať právnickým 
osobám a nemôžeme pomá-
hať veriteľom, len dlžníkom,“ 
- povedal Ladislav Šutý, ve-
dúci manažér bezplatných 
dlhových poradní.

Bezplatné poradenstvo 
bude v rámci európskeho 
projektu fungovať v 46 mes-
tách Slovenska. V Komárne 
služby kancelárie, pracuje 
v nej ekonomický poradca, 
právny poradca a čoskoro aj 
psychológ, využili už desiat-
ky ľudí.

„Momentálne termíny 
vybavujeme dosť prompt-
ne, nakoľko sme dosť krátko 
otvorení, ale predpokladá-
me, že neskôr bude treba ča-
kať možno pár dní, pretože 
záujem je dosť veľký,“ - uvie-
dla JUDr. Jana Malovičová 
z kancelárie bezplatného 

dlhového poradenstva v Ko-
márne.

Kancelária poskytuje 
komplexné služby ľuďom, 
ktorí sa ocitli v nezávidenia 
hodnej situácii dlžníka, kto-
rý nevie, nedokáže splácať 
svoj dlh. Určite tu pomoc 
budú zbytočne hľadať ľudia, 
ktorí dlh ani nemajú záujem 
splácať.

„Dlžník, ktorý je inak 
sám, osamotený, zrazu má 
podporu psychológa, právni-
ka, ekonóma. Čiže on už má 
určitú garanciu, že tu je veľmi 
veľká pravdepodobnosť, že 
to bude vedieť splatiť. Na jed-
nej strane k nám prichádzajú 
ľudia poradiť sa, že si chcú 
vziať úver, alebo hypotéku. 
Pozrieme sa na to, aký majú 
plat a bežné výdavky. Potom 
im povieme, či to, ako to, čo 
občanovi navrhli, je to v po-
riadku, alebo povieme, to 
je príliš natesno.  Na druhej 
strane prídu ľudia v úplne 
krízovej situácii, že zajtra, ale 
o týždeň bude dražba naprí-
klad domu a pýtajú si radu, 
či sa s tým dá niečo urobiť. 
Samozrejme vtedy krízovo 
do toho vstupujú naši práv-
nici, rýchlo pozerajú, čo sa 
s tým dá robiť, idú za exekú-
torom, vysvetlia mu, že tento 
človek – dlžník bude oveľa 
prínosnejší, keď bude toľko 

a toľko splácať. Naši klienti 
sú to v podstate bežní ľudia. 
Môže k nám prísť ktokoľvek, 
kto má nejaký problém, či už 
sa dostal do nejakého dlhu, 
exekúcie, alebo sa chce len 
preventívne poradiť. Fungu-
jeme vyslovene ako porad-
covia, čiže riešime aj preven-
ciu, aby problém nenastal, aj 
intervenciu v prípade, že ob-
čan už nejaký problém má,“ 
- dodal Ladislav Šúty.

Právna, ekonomická 
a psychologická pomoc tvo-
ria podstatu dlhovej poradne, 
ktorá prípady rieši komplex-
ne. Počnúc ekonomickou 
analýzou až po nastavenie 
pomoc pri doriešení splátko-
vého kalendára.

„Naši kolegovia hovoria 
aj po maďarským jazykom, 
fungujeme dvojjazyčne. Nie 
je problém poskytnúť pora-
denstvo aj v nemeckom ja-
zyku a ruskom a vieme aj po 
anglicky. Uprednostňujeme 
zatiaľ ten osobný kontakt, 
ale je možný aj telefonický 
a mailový kontakt, čiže je to 
vždy od prípadu k prípadu 
a od klienta ku klientovi,“ - 
zdôraznila JUDr. Jana Malo-
vičová.

Kontakt: Bezplatná dlho-
vá poradňa, Župná č. 14, Ko-
márno, bdp.kn@upsvr.gov.
sk, tel.: 0907 776 265.     dd

Ak máte dlhy, poradia vám bezplatne

Zorganizovali basketbalový turnaj
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov sa na 

Gymnáziu Jaroslava Šuleka uskutočnil basketbalový tur-
naj. Tento rok sa po dvojročnej prestávke stretli mestské 
stredoškolské tímy už po šestnásty raz. Turnaj bol pome-
novaný na počesť Eduarda Šeba, bývalého riaditeľa hosti-
teľského gymnázia, ktorý viedol školu 30 rokov až do roku 
1990. Eduard Šebo bol zanieteným športovcom, ktorý sa 
významne zaslúžil o rozvoj športu nielen na gymnáziu, ale 
aj v našom meste a regióne.

Tímy, ktoré sa turnaja zúčastnili, odohrali vyrovnaný a 
kvalitný zápas, ktorý sa skončil víťazstvom hostiteľov. Na 
prvom mieste sa tak umiestnilo Gymnázium Ľudováta Ja-
roslava Šuleka. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo 
z Gymnázia Hansa Selyeho, za ktorým sa v poradí umiest-
nili družstvá zo Strednej priemyselnej  školy strojníckej 
a elektrotechnickej a Strednej odbornej školy obchodu a 
služieb.

V galérii múzea na pr-
vom poschodí Zichyho pa-
láca bola otvorená jubilej-
ná štyridsiata piata výstava 
miestneho fotoklubu Helios. 
Organizácia bola už piaty 
rok po sebe vyhlásená za 
najlepší fotoklub na Sloven-
sku. Touto výstavou sa končí 
úspešný rok združenia fo-
tografov," - povedal v otvá-
racom príhovore predseda 
klubu.

„Už piatykrát sme sa 
umiestnili na prvom mieste 
v celoštátnej súťaži, ale zís-
kali sme aj niekoľko zlatých, 
strieborných a bronzových 
medailí v mnohých individu-
álnych súťažiach doma aj v 
zahraničí,“ - povedal Ferenc 
Holop, predseda Fotoklubu 
Helios.

Takéto fórum, kde môžu 
umelci vystavovať svoje naj-

novšie fotografie, je dôležité 
aj pre nich, pretože ich môže 
obohatiť o množstvo spätnej 
väzby a povzbudiť k zlepše-
niu aj skúseného fotografa.

„Z výstav sa môžeme po-
učiť. Niekedy dostávame od 
návštevníkov spätnú väzbu o 
tom, či sa im niektorá z na-
šich fotografií páčila alebo 
nepáčila, alebo prečo sme ju 
nevyfotografovali inak, prí-
padne či nás nenapadol iný 
spôsob spracovania, takže 
sa môžeme znova a znova 
zamýšľať nad tým, či môže-
me niečo zlepšiť, inovovať, 
obnoviť,“ - uviedla Angelika 
Kopják, podpredsedníčka 
Fotoklubu Helios.

Jubilejná výstava foto-
klubu Helios bude v galérii 
múzea na prvom poschodí 
Zichyho paláca sprístupnená 
do konca februára 2023.

Fotoklub Helios vystavuje
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Drobná inzercia

Veľká sála 
Dôstojníckeho pavilónu

Dokonalé miesto pre svad-
by, plesy a konferencie.Kom-
plexné zabezpečenie podujatí 
- prenájom priestorov, catering 
a dekorácia. Bližšie informácie: 
info@mskskomarno.sk

Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame
Vám kontajnerovú 

prepravu stavebného 
a priemyselného odpadu

v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 
kontajneroch

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék

3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 
konténerekben

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V 
OKRESE KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

l Záhradnícke práce - od-
borný rez ovocných stromov, 
predaj a výsadba ovocných 
stromov. Tel.: 0905 214 810.
l Pedikúra aj v pohod-
lí Vášho domova. Tel.: 
0908/761 373.
l REKOM rekonštrukcia by-
tov. Tel.: 0948/622 051.

Navštívte panoramatickú saunu
Nová samoobslužná panoramatická sauna na 

brehu Mŕtveho ramena (v areáli požičovne vod-
ných bicyklov) čaká svojich hostí s blízkosťou prí-
rody a súkromným zážitkom. Saunu prevádzkuje 
spoločnosť Pixxla, viac informácií a rezervácie na 
stránke www.pixxla.sk

ošetrenie problémových nôh a nechtov 

(zhrubnutá koža, mykotické, 

zarastené nechty, korekcia nechtov 

šponami, kurie oko a iné problémy)

klasická, estetická pedikúra

KDE?
Tržnica, poschodie, č. dverí 106.

Tel. číslo: 0948 506 779

Zastavte sa u nás pred, alebo po návšteve chirurga, 
kožného lekára, alebo ako prevencia – priebežne

MEDICINÁLNA - KLASICKÁ PEDIKÚRA 
Mgr. Tárnok Magda

Novorodenci
Zsófia Kosztolányi z Komárna, Antónia Burešová z Palári-

kova, Monika Lakatosová z Nesvád, Olivér Sulčáni z Trstenej 
na Ostrove, Karolina Lola Majer z Komárna, Ármin Mellék 
z Moče, Dóra Zubčan zo Svätého Petra, Lilla Cibula z Far-
nej, Dárius László Pásztor z Kráľovičových Kračian, Doroti 
Pantel-Cizer z Kolárova, Lucas Gabriel Ižák z Gbeliec, Sa-
muel Domján z Komárna, Dominik Moravcsík zo Svätého 
Petra, Viktória Takácsová z Bátorových Kosíh, Markus Janszó 
z Mužle, Bernadett Buday zo Zlatnej na Ostrove, Attila Da-
nics z Hurbanova, Anna Táncos z Pribety, Nikita Czanerová 
z Rolnoviec, Ádám Zoltán Horváth z Marcelovej, Bence Vas-
kó z Kravian nad Dunajom, Leonard Ivanič zo Štúrova, Tibor 
Vígh z Malej nad Hronom, Matej Dubovský z Duloviec, Oli-
vér Sümegh z Kameničnej, János Molnár z Bodze, Samanta 
Stojková z Veľkého Harčášu, Áron Tárnok z Komárna, Olivér 
Hrabovský z Komárna, Marcel Nagy z Duloviec, Emily Šku-
libová z Komárna, Rebeka Struhár z Nových Zámkov, Marie 
Novotná z Nesvád, Ervin Arnold Néma z Kolárova, Nolen 
Kozmér z Bátorových Kosíh, Léna Hegedűs z Kolárova, Hugo 
Dávid Miklics z Dunajského Klátova, Gergő Hury z Veľkého 
Medera.

Sľúbili si vernosť
Alexander Hajabáč a Renáta Machová, Tomáš Májek a 

Nikoleta Prágayová, Tomáš Remeň a Timea Figerová.

Opustili nás
68-ročný Zvonimír Kremžár z Komárna, 81-ročná Irma 

Kuruczová z Iže, 64-ročný Juraj Varga z Komárna, 65-ročná 
Alena Krivošíková z Komárna, 74-ročný Mgr. András Kerekes 
z Búču, 82-ročný Alfréd Komjáthy z Kameničnej, 92-ročný 
Ferenc Juhász z Komárna, 75-ročná Márta Gelle z Komárna, 
74-ročná Mária Schwertnerová z Komárna, 80-ročná Irena 
Pásztorová z Komárna, 85-ročný plk. Alexander Rubín z Ko-
márna, 91-ročný Sándor Seres z Modrán, 68-ročný Kálmán 
Király z Komárna, 80-ročná Mgr. Erzsébet Lipták z Komár-
na, 67-ročná Gabriela Szabóová z Chotína, 79-ročný Arnold 
Varga st. z Komárna, 71-ročný Pavol Beňadik z Novej Stráže, 
74-ročný Štefan Bakonyi z Komárna, 70-ročná Jarmila Tome-
šová z Bátorových Kosíh, 89-ročný Vilmos Zakar z Komárna, 
86-ročná Mária Zeleňanská z Komárna, 82-ročný Ladislav 
Šebedovský z Komárna, 87-ročná Irena Szederová z Vrbovej 
nad Váhom, 40-ročná Alžbeta Ballová z Komárna, 83-ročná 
Márta Balázs z Jesenského, 43-ročný Tamás Rév z Komárna, 
79-ročný Ján Gavajda z Trávnika.

SPOMIENKA
20. decembra 2022 uplynie 6 rokov, 

kedy nás navždy opustila moja mamička

Helena CSEPREGIOVÁ (84-ročná).
Spomína syn Karol, rodina, 

susedia a všetci, ktorí ju poznali

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým 

kolegom, susedom a všetkým známym, ktorí sa 11. no-
vembra rozlúčili s našim drahým oteckom, starým otcom 
a pradedkom

Ladislavom ŠEBEDOVSKÝM,
ktorý nás opustil vo veku 82 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a úprimné slová sústrasti. 

Smútiaca rodina

SPOMIENKA
„Roky plynú, ubieha čas, 
spomienky na Teba zostávajú v nás.“
„Bolesťou unavená tíško si zaspala, 
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mala rada.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, 
pri plameni sviečok na Teba myslíme. 
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
Roky plynú, ubieha čas, 
no spomienky na Teba zostávajú v nás."
Dňa 8.novembra 2022 uplynulo 11 rokov, keď nás 
navždy opustila naša milovaná mamička

Anna HABAROVÁ.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej, prosím, tichú 
spomienku.

S láskou a bolesťou v srdci spomínajú jej najbližší

SPOMIENKA
„Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.“

Dňa 17. novembra sme si pripomenuli 
smutné 15. výročie úmrtia našej drahej 
mamičky a babičky

Vierky RUMANOVEJ, 
rodenej Poštovej z Komárna.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.

S láskou a bolesťou v srdci spomínajú jej najbližší


