
XXXII. ročník, 1. číslo                                        Bezplatný mesačník mesta Komárna                                        26. januára 2023

www.tvkomarno.sk

Novinka, na ktorú ne-
trpezlivo čakali pacienti 
v širokom okolí sa stala re-
alitou. Nemocnica AGEL 
Komárno vďaka zásadnej in-
vestícii z vlastných zdrojov 
slávnostne otvorila úplne 

nové pracovisko magnetic-
kej rezonancie. Najmoder-
nejší spôsob diagnostiky 
v regióne roky chýbal, teraz 
je minulosťou dochádzanie 
do Nových Zámkov či Du-
najskej Stredy.

Na slávnostnom otvore-
ní sa zúčastnila aj štátna ta-
jomníčka ministerstva zdra-
votníctva Lenka Dunajová 
Družkovská, predseda Nit-
rianskeho samosprávneho 
kraja Branislav Becík, pod-

predsedníčka predstaven-
stva AGEL Marie Marsová 
a primátor Komárna Béla Ke- 
szegh.

Jeden z najmodernejších 
prístrojov typu 1,5 T od firmy 
Siemens bol do nemocnice 
dopravený v závere uplynu-
lého roka. Predchádzali mu 
stavebné úpravy priestorov, 
ktoré bolo potrebné kom-
pletne zrekonštruovať a no-
vému diagnostickému zaria-
deniu prispôsobiť. 

,,Vybudovanie MRi pra-
coviska sme mali ako jeden 
zo základných pilierov nášho 
plánu doplnenia diagnostiky 
nemocnice. Je to nevyhnutné 
pre odbory neurológia, chi-
rurgia, vnútorné lekárstvo, 
traumatológia, rehabilitácia 
a, samozrejme, pre onkoló-
giu, keďže MRi diagnostika 
musí byť samozrejmosťou 
pre onkologické centrá. 
Okres Komárno má 110 tisíc 

Otvorili aj novú ambulanciu a vynovili priestory
Nemocnica má nové pracovisko magnetickej rezonancie

Doma a v spoločnosti ro-
dičov privítal primátor Béla 
Keszeg prvého novorodenca 
roku 2023 v Komárne. Emma 
Šiliga sa narodila 2. januára 
v komárňanskej nemocnici. 
Ako uviedla mamička, pô-
rod prebehol bez problémov 
a nový prírastok do rodiny 
sa teší výbornému zdraviu. 
Malá Emma je druhou dcér-
kou v rodine. 

V roku 2022 sa narodilo 
v Nemocnici AGEL Komár-
no 816 bábätiek. Chlapcov 
bolo 436 a dievčatiek sa 
narodilo 380. Z celkového 
počtu novorodeniatok si ro-
dičia v piatich prípadoch od-
viezli domov dvojičky. Rok 
2022 znamenal uvoľnenie 
aj v počte mamičiek s ko-
ronavírusom, tieto prípad sa 
vyskytli už len sporadicky. 
„Veľmi nás teší veľký záujem 
rodičiek z iných, niekedy 
aj vzdialenejších miest re-
publiky o našu pôrodnicu,“ 
- povedal MUDr. Mamoun 

Amr, primár Gynekologic-
ko-pôrodníckeho oddelenia 
Nemocnice AGEL Komárno. 
Najmladšia rodička mala 15 
rokov, najstaršia 45 rokov.

Najobľúbenejšie mená, 
ktoré rodičia v roku 2022 
dali svojim detičkám, boli 
pre dievčatá Sofia, Lara, 
Emma, Liza, Zoé, Nela, Ami-
ra, Maja. Medzi chlapčen-
skými menami prevládali 
Šimon, Márk, Dávid, Viktor, 
Tomáš, Ármin, Oliver. Zo 
zriedkavých a nezvyčajných 
mien to boli Norina, Loarina, 
Aurora, Nikita, Azra, Eliza-
bell, Dália, Mandi, Ariadne, 
Selin. Chlapcom dávali ma-
mičky zriedkavé mená Ai-
zaiah, Zion, Nathan, Miran, 
Arda, Armel, Harry, Emett, 
Otis, Kende. Komárňanskú 
nemocnicu si budúce ma-
mičky pochvaľujú najmä pre 
citlivý prístup, moderné me-
tódy a rešpektovanie prianí 
rodičiek.
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Pravdu povediac, len ťaž-
ko si vieme predstaviť fungo-
vanie Komárna bez mestskej 
polície. Náčelníka sme sa 
opýtali, aký bol minulý rok 
po uvoľnení pandemických 
opatrení.

„V roku 2021 bola pan-
démia a prijaté rôzne opat-
renia, kde ľudia boli nejakým 
spôsobom obmedzení. Rok 
2022 nám priniesol to, že 
všetko sa uvoľnilo a hlavne 
mladí ľudia sa uvoľnili. Neho-
vorím, že to bolo najhoršie, 
alebo najlepšie, ale dalo sa 
cítiť, že po roku, kedy ľudia 
boli uzavretí vo svojich do-
mácnostiach, nastala zmena 
a my sme to aj tak brali. Ne-
hovorím, že sa prejavil van-
dalizmus, to rozhodne nie. 
Prijali sme veľa sťažností na 
rušenie nočného pokoja. Sa-
mozrejme všetko sme riešili a 
spracovali,“ - povedal náčel-
ník mestskej polície Alexan-
der Tóth.

Naši mestskí policajti 
majú k dispozícii kamerový 
systém, čo veľmi pomáha a 
vďaka nemu sa aj my, obča-

nia, môžeme cítiť bezpečne.
„Pri kamerovom systéme 

u nás pracuje 6 ľudí s ťaž-
kým zdravotným postihnu-
tím. Väčšinou majú problém 
s chrbticou a táto práca im 
vyhovuje. Majú 24-hodino-
vé služby a sledujú kamery. 
Tento kamerový systém je 
zatiaľ funkčný. Záznamy z 
kamier uchovávame 7 dní 
podľa zákona. Štátni policaj-
ti, keď potrebujú, tak si cho-
dia po tieto záznamy a pre-
berajú ich podľa právnych 
predpisov. Chodia k nám 
dosť často. Naša spolupráca 
s Okresným riaditeľstvom 
Policajného zboru v Komár-
ne je veľmi dobrá,“ - dodal 
Alexander Tóth.

V minulom roku mest-
skí policajti museli riešiť aj 
prijatie utečencov z Ukraji-
ny, ktorí prišli do Komárna. 
Hliadkovali na vlakovej a 
autobusovej stanici, venova-
li sa utečencom, poskytli im 
balíčky potravín a hygienic-
ké potreby a potom ich uby-
tovali v hoteli Panoráma.
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Po prvýkrát sa v našom 
meste konalo podujatie pod 
názvom Sviatok vína. Vo 
veľkolepej sále Dôstojníc-
keho pavilónu predstavili 
svoje produkty - vrátane 
niekoľkých ukážok nového 
vína – vinári z regiónu. Cie-
ľom podujatia bolo spojiť 
spotrebiteľov a potenciál-
nych zákazníkov s výrobca-
mi kvalitných vín, formou 
ochutnávky a neformálnej 
diskusie priviesť k sebe na-
vzájom ponuku a dopyt.

„Tento región sa môže 
pochváliť kvalitnými vínami 
a dobrými vinárstvami. Keď 
cestujete po svete, kdekoľ-
vek sa ocitnete, zistíte, že ur-
čujúce sú gastronomické zá-
žitky. Každý región, či je už 
známy jednoduchšími alebo 
zložitejšími produktami, je 
hrdý na svoju kuchyňu, na 
svoje nápoje a na gastronó-
miu, ktorá je pre daný región 
charakteristická. Mám pocit, 
že v tomto regióne - trochu 
neprávom - nie sme na tieto 
veci dostatočne hrdí, alebo 
si niekedy ani neuvedomu-
jeme, aké poklady tu máme. 
Preto sme chceli zorganizo-
vať takéto podujatie a spojiť 
subjekty, ktoré sa na tom v 
podstate podieľajú. Cielene 
sme pozvali napríklad rešta-
urácie, pretože chceme za-
bezpečiť, že keď sem zavíta 
turista, nájde v ponuke sor-
timentu vína pochádzajúce 
z tohto regiónu,“- povedal 
primátor Komárna Béla Ke-
szegh.

Podľa slov Róberta La-
katosa, riaditeľa Mestského 
kultúrneho stredisko Béniho 
Egressyho, chceli by v Ko-
márne založiť novú tradíciu, 
pretože máme skutočne vy-
nikajúci vinársky región, kto-
rý sa tiahne od Komárna po 
Štúrovo.

„Chceli by sme inšpiro-
vať ľudí, aby každý rok pri-
šli na toto nádherné miesto 
a ochutnali vína, ktoré sa tu 
vyrábajú. Sme veľmi hrdí, ja 
osobne určite, že v tomto 
regióne sú takí kvalitní vinári 
a vína. Som si istý, že každý 
rok navštívi toto podujatie 
viac a viac ľudí,“ - dodal Ró-
bert Lakatos.

Vinári, ktorí pôsobia v 
oblastiach s vynikajúcimi 
podmienkami na pestovanie 

révy, ponúkli návštevníkom 
to najlepšie zo svojich piv-
níc. Podujatie bolo tiež príle-
žitosťou na to, aby porozprá-
vali aj príbeh daného vína, 
takže návštevníci lahodný 
nápoj nielen ochutnali, ale 
ho doslova spoznali. Vinári 
nášho regiónu zvyčajne pro-
dukujú na export, ale ich vína 
sa čoraz častejšie objavujú aj 
v miestnych podnikoch.

„Na predaj sa, chvalabo-
hu, nemôžeme sťažovať, a 
dá sa povedať, že miestnych 
zákazníkov je čoraz viac. 
Môžem povedať, že už aj v 
súčasnosti sú naše vína vo 
viacerých kaviarňach a reš-
tauráciách v okolí,“ - uviedol 
vinohradník a vinár z Bátoro-
vých Kosíh Zoltán Matušek.

„Ak cestujete po svete, 

zistíte, že miestne suroviny 
sú v gastronómii čoraz vý-
znamnejšie, a rovnako aj 
vína. Je veľmi dobré, že sme 
sa takto stretli, majitelia reš-
taurácií, someliéri zastupu-
júci miestnu gastronómiu a 
vinári. Je tiež dobré, že všetci 
vinári sú tu osobne, je to tak 
po prvýkrát,“ - dodal Frigyes 
Bott.

Hovorí sa, že dobré víno 
sa predáva samo. Malá pro-
pagácia však rozhodne ne-
uškodí. Prvý Sviatok vína v 
Komárne bol práve takouto 
príležitosťou - poukázal na 
pridanú hodnotu, ktorá je 
obsiahnutá v miestnom pro-
dukte, ktorú ponúka miestny 
výrobca. A v neposlednom 
rade toto popoludnie sa nies-
lo v skvelej atmosfére.

Privítali prvého novorodenca

Práca mestskej polície v roku 2022

Prvý Sviatok vína spojil vinárov a majiteľov reštaurácií

(Pokračovanie na 2. strane)
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obyvateľov a doteraz nemal 
magnetickú rezonanciu. Plá-
novaný spád onkologických 
pacientov sa blíži až k číslu 
600 tisíc. Som nesmierne rád 
najmä za našich pacientov, 
že sa nám to podarilo zreali-
zovať, nové MRi je obrovský 
kvalitatívny posun aj pre na-
šich zdravotníkov,“ - uviedol 
riaditeľ Nemocnice AGEL 
Komárno Miroslav Jaška. 

Celá investícia vrátane 
stavebných úprav predstavu-
je 1,5 milióna eur a nemoc-
nica ju hradila z vlastných 
zdrojov. Nové pracovisko je 
umiestnené v novej budove 
urgentného príjmu s recep-
ciou. Budú sa tu realizovať 
nielen vyšetrenia hospitalizo-
vaných pacientov, pacientov 
z neurologickej, chirurgickej 
a gastroskopickej ambulan-
cie, ale aj pacientov z exter-
ných ambulancií v okolí. Ak-
tuálne je uzatvorená zmluva 
so Všeobecnou zdravotnou 
poisťovňou, do konca januá-
ra by mali pribudnúť aj zmlu-
vy s ostatnými zdravotnými 
poisťovňami. 

Nemocnica AGEL Ko-
márno má aj ďalšiu novinku, 
v týchto dňoch otvorila novú 
ambulanciu. Ambulancia 
diabetológie sa nachádza 
v pavilóne internistických 
disciplín na prízemí.

Ambulancia diabetológie 
a porúch látkovej premeny 
a výživy sa venuje hlavne 
diagnostike a liečbe pacien-
tov s prediabetickým syndró-
mom, cukrovke 1. a 2. typu 
a tehotenským diabetom. Po-
skytuje poradenstvo v oblasti 
diéty a zdravého životného 
štýlu pri tomto ochorení, 
edukuje v oblasti správneho 

použitia diabetických pomô-
cok a liekov.

„Vďaka diabetologickej 
ambulancii zlepšíme dostup-
nosť špecializovanej zdravot-
nej starostlivosti pre širokú 
verejnosť a zároveň zvyšu-
jeme kvalitu poskytovanej 
starostlivosti v nemocnici,“ 
- povedala námestníčka pre 
liečebno–preventívnu sta-
rostlivosť MUDr. Gabriela 
Filkóová. V diabetologickej 
ambulancii ordinuje doktor-
ka Mariia Mudryk, kontakt 
na ambulanciu je 035/7909 
240.

Komárňanská nemocni-
ca privíta darcov krvi už vo 
vynovených priestoroch. Na 
darcovského úseku hemato-
logicko-transfúziologického 
oddelenia priestory, kde kaž-
dý deň chodia darcovia, boli 
už malé, a preto sa pristúpilo 
k ich rekonštrukcii. 

„Robíme všetko preto, 
aby sa u nás darca krvi cítil 
dobre, aby miestnosť, kde 
sa daruje krv, bola profesi-
onálne vybavená a popri-
tom komfortná a trošku aj 
farebne zladená. Chceme, 
aby darca vedel, že je pre 
nás veľmi dôležitý, že si ho 
nesmierne vážime. Tí darco-
via, ktorí sa k nám vracajú 
už niekoľko desaťročí opa-
kovane, si zaslúžia naše úsi-
lie. Sestričky, lekári prinášajú 
do svojej práce nielen svoje 
vedomosti, ale aj svoje srd-
ce a to považujem za veľmi 
dôležité. Príjemná atmosféra 
počas darovania krvi uľahču-
je našu prácu a zároveň si to 
darcovia cenia, keď sa s nimi 
aj porozprávame,“ - uviedla 
primárka hematologicko-
transfúziologického oddele-
nia MUDr. Enikő Radi.

Maroš Kudlík je mladý 
muž z Komárna, ktorý chodí 
na rôzne vytrvalostné prete-
ky a je príkladom toho, že 
napriek amputovanej nohe 
dokáže podávať kvalitné 
športové výkony, za čo si za-
slúži obdiv. V decembri bol 
na pretekoch v Spojených 
arabských emirátoch, odkiaľ 
si doniesol vytúženú medai-
lu.

„Súťažil som na 21-kilo-
metrovej trati a trvalo mi to 
zhruba 7,5 hodiny. Súťažilo 
sa takmer na 100 percent na 
piesku v púšti. Počasie bolo 
suché, teplé, okolo 27 stup-
ňov. Ja mám teplo veľmi rád, 
preto som toto teplo znášal 
veľmi dobre a vyhovovalo mi 
to. Samozrejme chcel som 
si vyskúšať piesočnatý terén 
a veľmi sa mi zapáčila púšť, 
ktorá na mňa pôsobila veľmi 
magicky. Toto boli moje prvé 
preteky mimo Európy" - po-
vedal Maroš Kudlík.

Vytrvalostný športovec 
nie je žiaden nováčik a ne-
ustále skúša niečo nové. Tak 
napríklad na spomínaných 
pretekoch v Spojených arab-
ských emirátoch polovičku 

trate bežal bosý, lebo piesok 
sa mu neustále sypal do to-
pánky a to mu bolo neprí-
jemné. Na žiadnych iných 
pretekoch to nezažil a ne-
skúsil.

„Toto boli moje už 56. 
preteky, takže niečo už mám 
za sebou a môžem porov-
nať, aká je situácia u nás na 
Slovensku, inde v Európe a v 
arabských krajinách. Musím 
povedať, že organizácia bola 

veľmi dobrá, všetko bolo tip-
top pripravené a pretekári 
mali maximálne pohodlie. 
Trošku som sa obával, že trať 
bude zle vyznačená a mohol 
by som sa tam, nebodaj, stra-
tiť. Ale moje obavy boli zby-
točné, lebo značenie trate 
bolo perfektné, takže nedalo 
sa tam stratiť a všade boli 
traťoví maršáli a iní dobro-
voľníci. Napriek tomu, že to 
boli náročné preteky, hlavne 

kvôli terénu, tak by som si 
takéto preteky rád zopako-
val a odporučil by som ich 
všetkým pretekárom, lebo je 
to niečo úplne iné ako naše 
podmienky. Dokonca som 
dostal pozvánku na preteky 
v Bahrajne, ale keďže ešte 
nepoznám presný termín, 
tak neviem povedať, či sa ich 
zúčastním," - dodal Maroš 
Kudlík.
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Veľmi sa mi zapáčila púšť, ktorá na mňa pôsobila magicky

Tanečný odbor Základnej 
umeleckej školy v Komárne 
na sklonku minulého roka 
potešil predstavením, aké 
doposiaľ nemalo obdobu. 
Bolo výsledkom komplexnej 
polročnej práce pedagógov 
i žiakov, teda vo väčšine žia-
čok tohto odboru.

„Bolo to predstavenie, 
ktoré vzniklo z námetov 
troch pedagógov Veroniky 
Vargovej, Petry Pavlovičovej 
a mňa. Vymýšľali sme libreto, 
kostýmy, scénu, choreografie 
a hľadali sme vhodnú vianoč-
nú tému. Chceli sme vytvoriť 
prvé divadelné predstavenie, 
aby to malo charakter skôr 
baletného predstavenia,“ 
- povedala pedagogička ta-
nečného odboru Andrea Ho-
deková.

Stalo sa ním neposlušné 
dievčatko Klárka, ktorá nemá 
rada Vianoce, nemá rada 
zimu, neposlúcha svojich ro-
dičov a jej premena na dob-
ré dievča. Po sérii vylomenín 
sa cez temnotu dostane do 
krajiny čertov. Spočiatku sa 
teší, že je tam teplúčko, ale 
keď jej čerti nastavia zrkadlo 
pravdy a ukážu, čo všetko 
navystrájala, ako ubližovala, 
rozhodne sa zmeniť. Vianoč-
ný zázrak sa dokonal.

„Teraz vystupovalo 120 
účinkujúcich a v roku 2023 
by sme radi zopakovali toto 
predstavenie, nakoľko je už 
napísané libreto, sú priprave-
né kostýmy, hudba zmixova-
ná a radi by sme toto zopako-
vali aj na budúci rok s iným 
obsadením, kde by možno 

mali priestor aj tie deti, ktoré 
nevystupovali teraz,“ - doda-
la Andrea Hodeková.

Tanečný odbor Základnej 
umeleckej školy v Komár-
ne v súčasnosti navštevuje 
takmer 300 detí. Tanečné 
sály majú v piatich základ-
ných školách. 

„Vyučujeme tanec kla-
sický, ľudový, moderný, kre-
atívny, tiež jazz aj súčasný 
moderný tanec. Postupne sa 
pridávajú predmety podľa 
veku, náročnosti, takže za-
čínajú všetci cez prípravku 
a potom postupne pridá-
vame balet, ľudové tance a 
moderný tanec. Samozrejme 
máme aj rôzne aktivity, ta-
nečné vystúpenia, chodíme 
na plesy, na tanečné súťa-
že, na školské akcie, takže 

máme veľmi veľa toho, čo 
robíme,“ - povedala peda-
gogička tanečného odboru 
Petra Pavlovičová.

„Každý máme skrytú ne-
jakú malú umeleckú dušu, 
alebo niečo v sebe. Je to 
na nás, aby sme to odhalili 
a každý máme radi nejaký 
štýl hudby. Ja preferujem 
a myslím, že aj kolegyne, aby 
sme deťom umožnili naozaj 
široký rozhľad. Nie sme za-
meraní na jeden žáner, takže 
radi by sme im umožnili spo-
znať rôzne štýly tanca. Po-
hyb je veľmi dôležitý, rozvíja 
aj našu duševnú zdatnosť, 
mentálnu aj pohybovú. Deti 
to majú rady a aj my máme 
rady deti,“ - dodala Andrea 
Hodeková.
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Žiadosť o byt treba aktualizovať
Oznamujeme všetkým žiadateľom o prenájom mest-

ského bytu, že v zmysle § 2 ods. 4 Zásad o podmienkach 
prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve 
Mesta Komárno v znení neskorších predpisov, povinnosťou 
žiadateľa je aktualizovať svoju žiadosť na predpísanom tla-
čive „Aktualizácia a obnovenie žiadosti o prenájom bytu“ 
každý rok, a to do 15. februára príslušného roka. Žiadateľ, 
ktorý neaktualizuje svoju žiadosť, bude vyradený z eviden-
cie žiadateľov.

Rozšíril relaxačný park v Ďulovom Dvore
Mesto Komárno aj touto cestou ďakuje Milanovi Čepre-

gimu, majiteľovi spoločnosti Ilmont, ktorý daroval mestu 
posilňovacie stroje, vďaka ktorým sa rozšíril relaxačný park 
v Ďulovom Dvore. Na dvoch stanovištiach sú k dispozícii 
4 rôzne stroje s dvojjazyčným návodom na použitie, kto-
ré napomáhajú k správnemu cvičeniu. Stroje sú podobné 
tým, ktoré sa nachádzajú aj pri Vodárenskej veži, Ružovom 
sade a Bauringoch, čiže sú vhodné na denné cvičenie rov-
nako pre mladých aj starších.

Otvorili aj novú ambulanciu 
a vynovili priestory
(Dokončenie z 1. strany)

Vlastná tanečná rozprávka mala veľký úspech
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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 Príjmeme účtovníčku do 
trvalého pracovného pome-
ru. Informácie po 14. hodine 
na telefónnom čísle 0905 
615 476.

Novorodenci
Emma Siliga z Komárna, Eliza Sloboda z Okoličnej na 

Ostrove, Elliot Grolmus z Komárna, Tibor Vadkerti z Komárna, 
Tifany Töröková z Kolárova, Liana Jakabová z Pribety, Zétény 
Bendegúz Cabaň z Hurbanova, Terézia Darina Gerencsériová 
z Duloviec, Brigita Sztojková z Okoča, Darina Bellea Bútoro-
vá z Bratislavy, Cynta Mekišová z Hurbanova, Emese Viktória 
Tauber z Moče, Arya Milla Černócka z Mužle, Hanna Sebők 
z Imeľa, Levente Mészáros z Kolárova, Csaba Marcell Illés z 
Marcelovej, Ádin Pásztor z Komárna, Elina Kecskés z Komár-
na, Kristína Lakatosová z Nededa, Tamara Góthová z Veľkej 
Mače, Zsófia Kovács z Modrán, Luca Pivoda z Komárna, Já-
nos Csaba Lakatoš z Hurbanova, Virág Szabóová z Kolárova, 
Rebeka Ondroušeková z Veľkého Harčášu, Milan Lakatos z 
Nesvád, Nátan Dóczé zo Šrobárovej, Lilien Fazekasová zo 
Svätého Petra, Daniel Bachorecz z Imeľa, Zoltán Banda z 
Duloviec, Lilla Csepregi z Komárna, Pál Puss z Tvrdošoviec, 
Samu Schulz z Obidu, Adél Kétyi z Búču, Katarína Rigová z 
Marcelovej.

Opustili nás
80-ročná Mária Gőghová z Kolárova, 93-ročná Dorota 

Benčíková z Komárna, 76-ročná Kajtár Gizella z Marcelovej, 
84-ročná Katalin Szeder z Komárna, 76-ročný Ing. Miroslav 
Mišovič z Komárna, 77-ročný Dezider Lakatos z Komárna, 
97-ročná Alojzia Szarka z Kameničnej, 90-ročná Alžbeta 
Tóthová z Komárna, 93-ročný Štefan Botka z Komárna, 54-
ročná Zlatica Tokárová z Komárna, 88-ročná Mária Marková 
rod. Feješová z Komárna, 51-ročný Gabriel Nagy z Balván, 
79-ročný Rudolf Krivda z Komárna, 90-ročná Mária Fűriová 
z Komárna, 83-ročná Irma Ponty z Komárna, 71-ročný Alfréd 
Tóth z Komárna, 84-ročná Terézia Boldoghyová z Komárna.

SPOMIENKA
Dňa 20. februára 2023 uplynul rok, čo 

nás navždy opustil nás milovaný manžel, 
otec a starý otec

Jozef POŠTA.
Tí, čo ste ho mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 

spomienku.
Smútiaca rodina 

SPOMIENKA
„Ten, kto Ťa poznal, spomenie si, 
ten, kto Ťa mal rád, nezabudol.“

Dňa 21. januára 2023 uplynul rok, 
čo nás opustil náš milovaný manžel, otec 
a dedko

Juraj GYŐRFI.
Spomína na Teba celá rodina. 

SPOMIENKA
„Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš naveky žiť.
Roky plynú, ubieha čas, 
no spomienky na Teba zostávajú v nás.“

Dňa 14. januára 2023 uplynuli dva roky, keď nás vo 
veku 65 rokov navždy opustil 

LADISLAV HABARA.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu, prosím, tichú 
spomienku.

S láskou na Teba spomínajú Tvoji najbližší.

SPOMIENKA
„Sú vety, ktoré mu už nepovieme,
sú chvíle, na ktoré nezabudneme,
sú okamihy, na ktoré spomíname.“ 

Dňa 27. decembra 2022 uplynulo 
17 smutných rokov, odkedy nás náhle 
opustil milovaný manžel, drahý otec, sta-
rý otec a svokor

MUDr. MANCZAL Alexander
bývalý okresný hygienik

Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomien-
ku. Česť jeho pamiatke a pokoj jeho duši.

Manželka, syn s rodinou a príbuzní. 

EVANJELICKÁ CIRKEV v Komárne

zakladá detský spevácky zbor.
Prihlásiť sa môžu deti od 4 rokov.

Vítané sú deti aj z inej cirkvi.
Informácie na telefónnom čísle 0918/828 131.

SEDEM KRÁS
Rozhovory o tom, čo robí život krajším
Éva Bandor a jej hostiteľka Daniela Kapitánová

vo štvrtok 26. februára o 17.30
v Knižnici J. Szinnyeiho na Eötvösovej ulici v Komárne

SEDEM KRÁS – Éva Bandor
Rodáčka zo Štúrova, absolventka VŠMÚ, filmová a di-

vadelná herečka. Spolu s kolegyňou Judit Bárdos boli pr-
vými herečkami zo Slovenska, ktoré dostali oficiálne po-
zvanie na Filmový festival v Cannes (za účinkovanie vo 
filme Out). Do svojich filmov si Évu Bandor vybrali režiséri 
ako Agnieszka Holland, Jan Hřebejk a Martin Šulík. Svojím 
krásnym altom načítala v maďarčine audioknihu Spaľovač 
mŕtvol od Ladislava Fuksa a niekoľko ďalších. S partnerom 
a dcérou žijú v Komárne.

Ďakujeme za podporu
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

v Komárne sa chce touto cestou úprimne poďakovať na-
šim dlhoročným sponzorom, partnerským organizáciám 
a podporovateľom za  pomoc, prejavenú dôveru a chuť 
podporovať naše aktivity, súvisiace s obhajobou práv a zá-
ujmov detí a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

Primátor mesta Komárno – Mgr. Béla Keszegh, REAL 
– K, s. r. o. - konateľ Ing. Ladislav Mészáros, KOMVaK – 
gen. riaditeľ Mgr. Patrik Ruman, KOM - TRADE SK. s. r. o. 
- Branislav Jesný, INLEA SK, s. r. o. – Július Horváth, JORK 
– SK, s. r. o. – Kristian Sokolai, Imperial Consulting.eu, s. r. 
o. - Zuzana Hodúrová, Dom Matice slovenskej Komárno 
– riaditeľ Jozef Černek, Regionálne osvetové stredisko v 
Komárne – riaditeľka Mgr. Viera Vlčková, Lekáreň Biona-
tur – v zastúpení Mgr. Mária Pisárová, Balkan Ice Cream, 
Komárno, MUDr. Svetlana Hadvabová, PharmDr. Gabri-
ela Fábry, Beata Csöbönyeiová, Karmen Vyšná, Slavomír 
Skačan, František Socha, Sofia Mečárová, Ladislav Varga.

Prostredníctvom príspevkov a podpory nám pomáhate 
zabezpečiť každodenné potreby chodu zariadenia, skva-
litniť poskytované sociálne služby a zároveň spríjemniť 
pobyt klientov v zariadení. 

ĎAKUJEME!

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno vám oznamuje, že 

triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpa-
du (papier, plasty+kovy+VKM, sklo, odpad zo záhrad) 
pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termí-
noch:

od 20. februára - do 24. februára 2023 
(papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad) 4 vrecia

od 6. marca - do 10. marca 2023 
(POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!) 1 vrece
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou ná-

dobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) 
v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu ko-
munálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo 
zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa 
bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti Cle-
an 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 mesač-

ne  (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. Trie-
dené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne 
odovzdať aj na zbernom dvore na Harčášskej ceste

SPOMIENKA
Dňa 14.decembra uplynulo 5 rokov, 

čo nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec, dedo a pradedo

Zoltán ENGEL
z Komárna. 

Kto ho poznal spomenie si, kto ho mal 
rád nezabudne.

Manželka a synovia s rodinami 


