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vydávame 20. augusta (uzávierka bude 15. augusta)

Mestské zastupiteľstvo 
v Komárne sa vo štvrtok 3. júla 
zišlo na svojom 39. riadnom 
zasadnutí. Na úvod odzneli 
interpelácie a správy o plnení 
uznesení. Ďalším bodom roko-
vania bol súhrn plánovaných 
previerok hlavného kontrolóra 
na nasledujúci polrok

 Poslanci rozhodli o zru-
šení základných zásad na po-
skytovanie sociálnej pomoci: 
zastupiteľstvo totiž vlani prijalo 
nové všeobecne záväzné naria-
denie, ktoré vstúpilo do plat-
nosti v marci a upravuje tieto 
postupy. Poslanci prerokovali 
aj návrh mestského úradu v sú-
vislosti s volebnými obvodmi. 
Návrh obsahuje tri možnosti: 
prvou je, že budú zachované vo-
lebné obvody tak, ako doteraz, 
v druhom prípade by sa počet 
poslancov menil len v jedinom 
volebnom obvode a tretí návrh  
- vynímajúc jedno mandátovú 
Novú Stráž – by mesto rozdelil 
na dve časti, ktoré by zastupova-
lo po novom 12 a 12 poslancov. 

Na zasadnutí odzneli aj ná-
vrhy v súvislosti s počtom po-
slancov – zástupcovia obyvate-

ľov navrhovali, aby ich bolo 17, 
19 ale aj 21. Zastupiteľstvo o tom 
bude rozhodovať v septembri, 
keď už bude známy termín ko-
munálnych volieb. Dovtedy sa 
poslanci, ktorí rozhodovali aj 
o finančných, majetkových, so-
ciálnych a bytových otázkach, 
chystajú na túto tému odborne 
konzultovať. 

Návrh, ktorým mali byť za-
bezpečené zmeny základných 
pravidiel komárňanských vo-
dární, sa podpory poslancov 
nedočkal. V diskusii sa nedo-
spelo k zhode medzi mestom, 
poslancami a samotným KOM-
VaK-om, a ako odznelo, zmena 
je síce potrebná, avšak tá môže 
nastať až na základe konsenzu. 

Poslanci schválili aj návrh 
na zmenu rozpočtu na tento 
rok. Príjmová a výdavková časť 
sa síce nezmenila, nastalo len 
presunutie jednotlivých polo-
žiek smerujúc k uskutočneniu 
investícií. Zastupiteľstvo odsú-
hlasilo sumu 21.500 eur na re-
konštrukciu strechy nad výuč-
bovým bazénom plavárne, aby 
ho deti mohli využívať aj v bu-
dúcnosti. 

Zo zasadnutia zastupiteľstva

Udalosti Druhej svetovej 
vojny si pripomíname, aby 
sme nezabudli, že ľudská zloba 
a nevraživosť môže prerásť do 
obludných rozmerov. Väčšina 
z nás o tom iba počula a tieto 
historické udalosti vníma len 
ako časť dejín.

No sú medzi nami aj takí, 
pre ktorých vojna a holokaust 
sa spájajú s nepredstaviteľným 
žiaľom na celý život, pretože 
likvidácia celých rodín nemá 

obdobu. Zasiahli aj spoluobča-
nov z nášho mesta.  V Komárne 
začala deportácia židov v júni 
1944. V meste žilo v tom čase 
2170 židov, ktorí sa význam-
ným spôsobom angažovali 
v ekonomickom, kultúrnom a 
intelektuálnom živote Komár-
na. Väčšina z nich -1922 - sa už 
z koncentračných táborov nikdy 
nevrátila domov. Pri príležitosti 
Svetového stretnutia a dňa mar-
týrov sme spomínali aj v našom 

Spomínali na 1922 Komárňanov – obetí holokaustu

Vďaka občianskej inicia-
tíve a viacerým sponzorom 
opeknela dominanta Komár-
na, 112 ročná vodárenská veža. 
Myšlienka skrášliť opustenú 
kultúrnu pamiatku a jej okolie 
sa zrodila pred pol rokom a jej 
realizácia vyšla na niekoľko ti-
síc eur. Medzi tým bolo potreb-
né vybaviť množstvo povolení.

Dnes je už 28 metrov vyso-
ká vodárenská veža, ktorá bola 
postavená v roku 1902, opäť 
krásna, bez sprejových nápisov 
a krásnie  aj jej okolie. Iniciáto-
rom týchto zmien bol poslanec 
Mestského zastupiteľstva v Ko-
márne Béla Keszegh: -Viac ako 
100 metrov štvorcových bolo 
silne znečistených, presnejšie 
povedané zanesených niekoľký-
mi vrstvami farieb. Najprv sme 
chemickou cestou odstránili 
sprejové nápisy, másledne sme 
na múry vodárenskej veže na-
niesli špeciálnu látku za 400 eur, 
ktorá vytvorila na stene tenkú 
voskovú vrstvu. Tá je v podsta-
te neviditeľná, ale ak by sa opäť 

niekto pokúšal naniesť na múr 
čokoľvek, čo tam nepatrí, na jej 
odstránenie bude stačiť už len 
teplá voda. Zaburinené okolie 
plné úlomkov skla sme vyčistili 
a vysypali makadamom. Upra-
vili a ostrihali sme aj blízky 
strom. Postupne prichádzajú na 
rad vnútorný chodník, osadíme 
lavičky na betónovú obrubu 
a na vonkajšiu časť dáme ob-
rubník. Ešte doplníme zeminu 
a vysadíme zeleň. 

Veľké upratovanie vyšlo na 
niekoľko tisíc eur - tie zabez-
pečili ochotní sponzori vďaka 
iniciátorovi myšlienky. Niektorí 
prispeli peniazmi, iní odbor-
nosťou, materiálom či požiča-
ním strojov. 

Popri prácach na Vodáren-
skej veži a jej bezprostrednom 
okolí by chceli nadšení dob-
rovoľníci prispieť aj k ožive-
niu tradície blízkej, takzvanej 
Ráczovej záhrady, priestranstva 
pod vežou. Práve z toho miesta 
totiž pred 114 rokmi odštarto-
vala história komárňanského 

futbalu.
- Ráczová záhrada bola 

nielen miestom stretnutí ale aj 
futbalových zápasov – začínal 
tu domáci fialový KFC, ale na 
tomto trávniku si zahrali aj fut-
balisti z Ferencvárosu, MTK či 
Viedne. Oslovil som klub KFC, 
že by sme tu radi spravili pamät-
né miesto, tradíciu futbalových 
stretnutí v centre Komárna by 
sme radi oživili, - uviedol ďalej 
Béla Keszegh.

Táto dominantná stavba nie 
je len kultúrnou pamiatkou, ale, 
naplnená 500 kubíkmi vody, má 
dodnes dnes významnú úlohu, 
pretože je súčasťou vodného 

systému. Je to vlastne 500 ku-
bíková rezerva, čo znamená, 
že v prípade poruchy nového 
vodárenského systému, ktorým 
zabezpečuje tlak v potrubiach, 
vďaka tejto historickej veži do-
kážeme dopraviť vodu až do 
výšky druhého poschodia. 

Po ukončení prác, bude 
Vodárenská veža, tak ako aj jej 
okolie, monitorované kame-
rovým systémom, aby sa včas 
mohlo zasiahnuť proti prípad-
ným vandalom, ktorých by opäť 
nebodaj zlákala. Vodárenská 
veža je v súčasnosti majetkom 
Západoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti.                             ap

Vodárenská veža opeknela

Selyeho gymnázium zís-
kalo finančnú podporu Úradu 
vlády Slovenskej republiky. 
Dostane približne 40-tisíc eur 
z nórskej nadácie, peniaze 
budú slúžiť na parkovú výsad-
bu a rozšírenie zelene v areáli 
školy. Projekt vypracovala Re-
gionálna rozvojová agentúra 
v spolupráci so zástupcom 
riaditeľa školy Tiborom Fonó-
dom a zástupkyňou agentúry 
Danielou Schulzovou, ktorá 
bola súčasne manažérkou pro-
jektu.

Vladimír Matejička, parla-
mentný poslanec za stranu Smer 
a člen Rady školy Gymnázia 

Selyeho uviedol, že ako lokál-
patriot rád podporí vzdelávacie 
ustanovizne nášho regiónu bez 
ohľadu na ich vyučovací jazyk. 
V nasledujúcich mesiacoch 
bude vytvorený jeden väčší 
a dva menšie parky, vysadia nie-
koľko tuctov stromov a na škol-
ský dvor pribudne aj tráva. 

Súčasne bola vyhlásená 
súťaž pre žiakov základných 
a stredných škôl. Kresbami, maľ-
bami a inou umeleckou tvorbou 
môžu vyjadriť svoje myšlienky 
v spojitosti s jedným z najdô-
ležitejších elementov Zeme – 
hlavnou témou je teda voda.

Získali finančnú podporu

meste na túto tragédiu spred 70 
rokov.

Na svetovom stretnutí ne-
bol nikto, koho rodinu by ne-
bol zasiahol holokaust. Väčšina 
zúčastnených reprezentovala 
takzvanú druhú generáciu, to 
jest deti obetí, respektíve preži-
vších. Do Komárna zavítalo viac 
ako 40 z nich, prišli z Izraelu, 
Spojených štátov, Austrálie a ce-
lej Európy.

Ako uviedol predseda Ži-
dovskej náboženskej obce v 
Komárne Antal Pasternák: … 

Aj po 70-tich rokoch si musíme 
rovnako pripomínať tie udalosti 
ako po prvom, druhom či kto-
romkoľvek roku. A pevne ve-
rím, že v nasledujúcich rokoch 
a desaťročiach sa tento sled spo-
mienok nepretrhne.

Komárňanská židovská obec 
si na Svetovom stretnutí a dni 
martýrov pripomenula smutné 
udalosti aj novoinštalovanou 
expozíciou Mikromúzea Ármi-
na Schnitzera, ako aj vyhodno-
tením súťaže „Skúmaj dedičstvo 
minulosti“.

Občianske združenie Franza Lehára
pozýva milovníkov hudby na podujatia

Lehárovho leta 2014
každú nedeľu od 19. hodinu

na Klapkovom námestí
13. júla – Koncert Tamása Mészárosa

20. júla – Benes disco – funky a soul hudba
27. Júla – Koncert Imre Borárosa

3. augusta – Skupina Liberate (popová hudba)
10. augusta – Ildikó Benes a István Pőthe - zabávači

17. augusta – Skupina Domino (tanečná hudba)
24. augusta – Rudi „Čeku“ Čerňanský, 

záverečný koncert a pouličný bál

Plavec Dezider Bangha získal zlato
V meste Hódmezővásárhely na Majstrovstvách Maďarska 

seniorov v krytom bazéne Dezider Bangha z Komárna sú-
ťažil vo vekovej kategórii 75- až 79-ročných plavcov. Na 800 
metrov voľný spôsob časom 17:13,55 získal zlatú medailu.

Mesto Komárno, Centrum voľného času
OZ Odysea mysle Slovensko,  Rozmarínová ul. č. 2

PRÁZDNINOVÉ LETO v CVČ 2014
Denný prímestský tábor denne od 6.30 do 16. hodiny

termín od 18. do 22. augusta
termín od 25. do 28. augusta

tvorivé dielne, ručné práce, batikovanie, hry, súťaže, turistika, 
vychádzky, športové hry, relax. Príchod detí od 6.30 do 9.30. 
Strava podľa individuálnych potrieb dieťaťa. Kontakt: 035 7730 
396, 0908 588 874
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Na sklonku školského roka 
prišli do Selyeho gymnázia zá-
stupcovia viacerých univerzít 
zo Slovenska i Maďarska, aby 
tretiakov, študentov gymnázia, 
informovali o možnostiach 
štúdia na ich škole. Zástupco-
via Univerzity Jánosa Selyeho, 
Západomaďarskej univerzity, 
Univerzity v Kapošvári, Ko-
menského univerzity a Slo-
venskej technickej univerzity 
ochotne odpovedali na otázky 
študentov. 

Ako uviedol riaditeľ gymná-
zia Imre Andruskó, univerzitnú 
burzu organizujú už niekoľko 
rokov. Pozývajú zástupcov vy-
sokých škôl a univerzít, aby štu-
dentov informovali o tamojšom 
vyučovacom procese. Je to pre 
Gymnázium Selyeho nesmierne 
dôležité, keďže 95 % študentov 
pokračuje v štúdiu na vysokej 
škole. Zaujímavé je, že 10 -15 
percent z nich si vyberá štú-
dium na českých vysokých ško-
lách, najmä v Prahe a Brne. Asi 
tretina sa uchádza o štúdium na 
slovenských vysokých školách 
a tretina v Maďarsku. Smerujú 
zväčša do Budapešti, Szegedu, 
Pécsu, alebo Győru a zhruba 10 
až 15 percent študentov gymná-
zia pokračuje v štúdiu v Komár-
ne na Selyeho univerzite.

- Na tohoročnej burze by 
som spomedzi maďarských uni-

verzít rád vyzdvihol dve školy: 
Kapošvársku univerzitu a Zá-
padomaďarskú, ktorých zástup-
covia tu boli už viackrát a prišli 
aj v tomto roku, - uviedol ďalerj 
Imre Andruskó. - Pozvanie na-
šej školy prijali aj dvaja dekani 
Selyeho univerzity, zástupca 
Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre, konkrétne katedry stre-
doeurópskych štúdií, ako aj zá-
stupcovia zo Slovenskej technic-
kej univerzity v Bratislave. Toto 
stretnutie pozostáva z dvoch 
častí. Na úvod zástupcovia škôl 
v krátkej prezentácii predstavia 
svoje vzdelávacie ustanovizne 
a potom nasleduje jedenapol-
hodinová interaktívna časť, kde 
študenti navštívia 10 stanovíšť 
a informujú sa nielen o vzdelá-
vacom procese, ale aj o študent-
skom živote, či možnostiach 
využitia iných služieb. Až 95 
percent našich absolventov sa 
hlási na vysoké školy a väčšina 
z nich sa môže tešiť z prijatia. 
Samozrejme, občas sa stane, že 
niekto má pocit, že sa zle rozho-
dol a prikročí k zmene, ale aj tá 
spočíva zväčša v prestupe na inú 
školu. S pokojným svedomím 
môžem vyhlásiť, že moji kole-
govia sa v škole venujú rozvoju 
talentu žiakov a naši študenti 
sa v priebehu 4 rokoch naučia 
všetko, aby mohli úspešne po-
kračovať v štúdiu.

Univerzity informovali 
tretiakov Gymnázia Selyeho

„Šepkajú si v škôlke deti, 
na stolíku sviečka svieti. Teta 
kuchárka varí čaj, bylinkový, 
chutný vraj...“ Snažíme sa aj 
touto formou motivovať deti, 
aby nezabúdali na pitný re-
žim.

Všetci vieme, že dodržiava-
nie správneho pitného režimu 
je jednou z najdôležitejších zá-
sad zdravého životného štýlu vo 
všetkých vekových kategóriách. 
Dieťa, vzhľadom na rýchlejší 
metabolizmus, má vyššie ná-
roky na príjem tekutín ako do-
spelý človek. Rovnako aj imu-
nita detí predškolského veku je 
ešte slabá, prispievame preto aj 
takouto formou k jej posilne-
niu. Rozhodli sme sa preto ako 
Zdravá škola spojiť osožné s 
užitočným a pri novovytvorenej 
telocvični sme zriadili malú ča-
jovňu. V spolupráci s rodičmi, 
ktorí prispeli zbierkou rozmani-
tých šálok, vankúšov a sviečok, 
sme vytvorili pre deti príjemné 
prostredie. Čajovňu sa nám po-
darilo zariadiť inak ako sú bež-
né priestory tried. Nechýbajú tu 
vankúše, vejáre, kvety, rastlinky 

ako aloe vera, sušené bylinky - 
lipa, medovka, mäta, levandu-
ľa, šalvia - čajové sviečky, soľná 
lampa, relaxačná hudba a roz-
právkové knižky.

V areáli školského dvora 
sme vytvorili bylinkovú záhrad-
ku, o ktorú sa s deťmi spoločne 
staráme - polievame, zbierame 
a sušíme bylinky. Počas celého 
roka prichádzajú deti do kon-
taktu s rôznymi sušenými aj 
sviežimi bylinkami, spoznávajú 
ich všetkými zmyslami, uve-
domujú si ich liečivé účinky. 
Konzumácia čaju je pre deti 
prínosom hlavne v chladnejšom 
sychravom období, ale aj v tep-
lejších dňoch.

Ochutnávka čajov, čiže 
zdravé plnenie pitného režimu 
našich detí, nie je jediným cie-
ľom našej čajovne. Pitie čaju 
v útulnom prostredí, počúvanie 
ezoterickej hudby či rozprávok 
nám pomáha dotvárať relaxačný 
akcent bezprostredne po cvičení 
v telocvični.

Kolektív Materskej školy
na Mederčskej ulici 38

Odstávka elektriny
17. júla od 8. do 16. hodiny – Kapitánova, Záhradnícka,

18. Júla od 8. do 16. hodiny – Elektrárenská cesta.

Tréner plavcov KomKo 
Komárno Štefan Peťkovský 
priniesol do našej redakcie 
hodnotiacu správu ich plavec-
kého oddielu za letnú sezónu 
2014. Na začiatok nech pre-
hovoria tieto čísla, štatistické 
údaje: v letnej sezóne 17 plav-
cov oddielu sa zúčastnilo  6-ich 
majstrovských súťaží, kde zís-
kali 20-krát 1. miesto, 9-krát 2. 
miesto a 6-krát 3. miesto.

V rámci prípravy na vrchol 
sezóny plavci KomKo absol-
vovali 9 pohárových pretekov, 
kde získali nasledujúce medai-
lové umiestnenia: 37-krát 1. 
miesto, 12-krát 2. a 10-krát 3. 
miesto. Počas týchto pretekov 
plavci KomKo absolvovali 269 
štartov a dosiahli 209 osobných 
rekordov. Plavci súťažili vo via-
cerých vekových kategóriách, a 
to v kategórii C 9- až 10-roční, 
v kategórii B 11- až 12-roční a v 
kategórii A 13- až 14-roční. 

V kategórii C v Nových 
Zámkoch súťažilo 42 klubov, 
spolu 210 pretekárov, plavci 
KomKo získali jedno 1. miesto a 
tri 3. miesta. 

V kategórii B sa naši zúčast-
nili pretekov v Košiciach, kde 
súťažilo 228 plavcov z 42 klubov. 
Komárňania obsadili 10-krát 1. 
miesto. 

V kategórii A sa zúčastni-
li pretekov v Žiline, kde bola 
konkurencia 200 pretekárov 
zo 44 klubov. Získali 11-krát 1. 
miesto, tri 3. miesta. Kevin Bie-
lik na týchto pretekoch zaplával 
nový slovenský rekord žiakov 
v disciplíne 800 metrov voľný 
spôsob a zároveň dosiahol naj-
hodnotnejší výkon tohto pla-
veckého podujatia.

Na oblastných majstrov-
stvách žiakov plavci KomKo 
získali nasledujúci počet me-
dailových umiestnení: Považská 

Bystrica (19 klubov, 335 plav-
cov), 5-krát 1. miesto, 4-krát 2. 
miesto a jedno 3. miesto. Štú-
rovo (11 klubov, 237 plavcov), 
3-krát 1.miesto, 4-krát . Miesto 
a jedno  3. miesto. Topoľčany 
(21 klubov, 235 plavcov), jedno 
1. miesto, jedno 2. miesto a jed-
no 3. miesto.

Pohárové preteky: 
Kecskemét Aranyhomok Kupa - 
jedno 1. miesto. 
Rimavská Sobota Pohár pria-
teľstva - 33 klubov, 399 plavcov, 
9-krát 1. miesto, 4-krát 2. miesto 
a jedno 3. miesto. 
Veľká cena Nové Zámky -15 
klubov, 184 plavcov, 10-krát 1. 
miesto, jedno 2. miesto a jedno 
3. miesto. 
Pohár mesta Handlová - 27 
klubov, 140 plavcov, 4-krát 1. 
miesto, 4-krát 2. miesto a 4-krát 
3. miesto. 
Veľká cena Dolného Kubína - 
3 štáty, 43 klubov, 576 plavcov, 
8-krát 1. miesto. 
Orca cup Bratislava - 12 štátov, 
82 klubov, 777 plavcov, 3-krát 1. 
miesto, 2-krát 2. miesto a jedno 
3 miesto. 
Szombathely, Western Trans-
danubian Regional Competi-
tion – jedno 1. miesto a jedno 1 
miesto. 
Esztergom, Szent István Kupa 
jednpo 1. miesto, jedno 2. 
miesto a dve 3. miesta. Na tých-
to pretekoch plavci klubu získali 
spolu 37-krát 1. miesto, 12-krát 
2. miesto a 10-krát 3. miesto. 

Tréner Štefan Peťkovský 
poznamenal, že je hrdý na 
všetkých svojich zverencov, pre-
tože počas súťažného obdobia 
všetci zaplávali nové osobné 
výkony a neustále sa zlepšujú. 
Najväčšie úspechy v klubových 
farbách zaznamenal Kevin Bie-
lik, ale k úspechom významne 
prispeli aj Richard Kardhordó 

a Bence Dikácz. Aj to pova-
žuje za výnimočný úspech, že 
v Košiciach na majstrovstvách 
republiky pri účasti 42 klubov 
KomKo Komárno skončilo v 
bodovacej súťaži družstiev na 
druhom mieste.

Tréner sa nevyhol ani otáz-
ke problému s plavárňou. Kvô-
li rekonštrukcii plavárne mali 
katastrofálne podmienky na 
prípravu. Museli na tréningy 
dochádzať do susedného Ko-
máromu, Nových Zámkov a 
Štúrova. Našťastie im všade vy-
chádzali v ústrety. Dodal, že má 
ťažké srdce na zodpovedných 
za omeškania s rekonštrukciou 
plavárne, a aj za to, že počas jar-
nej prípravy im neustále menili 
časový harmonogram trénin-
gov, dokonca ich poprehadzo-
vali, čo museli neustále riešiť so 
školami. Rušivým momentom 
bolo aj to, že sa ukrajovalo z tré-
ningového času a neseriózne 
im menili počty pridelených 

dráh. Ich pripomienky nikto 
nechcel brať do úvahy, a preto 
v živote klubu to bolo veľmi ťaž-
ké obdobie. 

Po letných majstrovstvách 
republiky majú teraz deti jeden 
mesiac zaslúženého odpočinku. 
V auguste začnú s kondičnou 
prípravou na novú, zimnú se-
zónu. Úvodná príprava sa začne 
10. augusta sústredením vo Vy-
hniach, kde budú mať naši malí 
plavci veľmi dobré podmienky v 
bazéne i mimo neho. Domácu 
prípravu začne KomKo vtedy, 
keď im tu otvoria bazén, termín 
však ešte nepoznáme, dodal tré-
ner Peťkovsky. Samozrejme aj 
na budúcu sezónu majú plavci 
KomKo aj s trénermi smelé plá-
ny. 

A na záver ešte poznamenal: 
„Všetky naše výsledky je možné 
overiť si na plaveckom portáli 
www.swimm.svk.sk. 

Gábor Keresztényi

Európska únia, v rámci 
Operačného programu ce-
zhraničnej spolupráce Maďar-
sko - Slovensko 2007-2013, 
podporila uskutočnenie pro-
jektu Rozvoj verejnej dopravy 
ako nástroj pre zvýšenie mo-
bility v maďarsko-slovenskom 
pohraničnom regióne. Projekt 
je financovaný z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja. 

Celkovým cieľom projek-
tu je vytvorenie integrovaného 
verejného dopravného systé-
mu v slovensko-maďarskom 
hraničnom regióne a podpora 
trvalo udržateľnej dopravy v ce-
zhraničnom cestovaní. Projekt s 
dobou trvania 18 mesiacov sme 
začali realizovať v septembri 
2012. Riešiteľskými partnermi 
projektu sú: Ústav pre výskum 
dopravy, nezisková s.r.o (Közle-
kedéstudományi Intézet Non-
profit Kft.) Budapešť a Inštitút 
priestorového plánovania, o.z., 
Bratislava. 

Pri prieskume dopravy a 
dopravnom modelovaní s nami 
spolupracovali experti Žilinskej 
univerzity v Žiline. Predmetom 

bližšieho skúmania boli tieto 
štyri prihraničné mikroregi-
óny: Dunajská Streda - Győr; 
Komárno - Komárom; Štúrovo 
- Esztergom a Košice - Gönc.

Úloha si vyžadovala zmapo-
vanie súčasných cezhraničných 
vzťahov z pohľadu cestovania 
medzi oboma susediacimi kra-
jinami, posúdenie súhrnných 
rozvojových koncepcií, teda 
platné územné plány, stratégie 
regionálneho rozvoja a pod., 
ako aj zmapovanie existujúce-
ho a potenciálneho dopytu po 
verejnej doprave na oboch stra-
nách spoločnej hranice.

Zozbierali sme a vyhodno-
tili všeobecné štatistické údaje 
o obyvateľstve, hospodárstve, 
zamestnanosti, zamestnávate-
ľoch, obchode a rozvojových 
zámeroch v prihraničných regi-
ónoch. Vykonali sme prieskumy 
medzi cestujúcimi na autobu-
sových a železničných tratiach 
v riešených regiónoch a taktiež 
sme uskutočnili dvojdňovú do-
tazníkovú akciu s cestujúcimi 
osobnými motorovými vozidla-
mi na hraničných priechodoch 

Medveďov - Vámosszabadi, Ko-
márno -

Komárom a Štúrovo - Ostri-
hom. Naviac sme vykonali 
prieskumu domácností for-
mou dotazníkov v širšom okolí 
miest Štúrovo, Komárno a Du-
najská Streda, čím sme získali 
údaje od obyvateľov, ktorí síce 
v súčasnosti necestujú medzi 
krajinami, tvoria však skupinu 
potenciálnych cestujúcich, ktorí 
môžu zvýšiť mobilitu, a tým aj 
využívanie verejnej dopravy, v 
blízkej budúcnosti.

Na základe vyššie uvede-
ných prieskumov sme sformu-
lovali stratégiu, ktorá vedie k 
dosiahnutiu celkového cieľa, t.j. 
zvýšeniu mobility vo verejnej 
doprave o 15% do roku 2020. V 
súvislosti s tým v okresoch Ko-
márno, Nové Zámky a Dunajská 
Streda bude potrebné vykonať 
nasledujúce kroky:
l zriadenie novej turistic-

kej linky v regiónoch Štúrovo 
- Ostrihom a Komárno – Ko-
márom; vybudovanie nového 
cestného mostu medzi Komár-
nom a Komáromom a vybu-

dovanie systému priestorovej 
orientácie prostredníctvom in-
formačných tabúľ v regióne Ko-
márno - Komárom.
l v rámci propagácie služieb 

verejnej dopravy je nevyhnutné 
zrealizovať zvýšenú informačnú 
kampaň o možnosti využívania 
verejnej dopravy v Komárne a 
Štúrove.
l skvalitnenie administra-

tívy, legislatívneho a finančného 
rámca by malo zahrňovať vytvo-
renie a uplatňovanie dotačnej 
schémy pre účely rozvoja hro-
madnej dopravy, ako aj vypra-
covanie štúdie uskutočniteľnosti 
pre zavedenie autobusových 
spojení EUROREGIO.

Záverečnú správu projektu 
poskytneme všetkým dotknu-
tým miestnym a regionálnym 
samosprávam v riešenom úze-
mí, ako aj poskytovateľom slu-
žieb verejnej dopravy. Na zákla-
de ich požiadania poskytneme 
konzultácie, smerujúce k po-
stupnej realizácii jednotlivých 
navrhnutých krokov. 

Dr. Roman Krajčovič, 
ENVIREGIA

Projekt rozvoja verejnej dopravy 
v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne

Úspešná letná sezóna plavcov KomKo Komárno

Urobili sme si malú čajovňu
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TRIEDIME ODPAD!

Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, 
že triedený zber jednotlivých zložiek komunálne-
ho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) 
pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných 
termínoch:

od 21. júla 2014  -  do 25. júla 2014
od 18. augusta 2014  -  do 22. augusta 2014

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do 
ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v horeuvedenom 
termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej 
lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triede-
ným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spo-
ločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v 
horeuvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia:
Každá domácnosť má nárok na max. 4 vrecia mesačne  (v 
závislosti od počtu vyložených naplnených vriec)
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 
2/2007 o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostuje 
pôvodcom odpadu! Vzniknutý kompost je použiteľný na 
prihnojovanie trávnikov a záhrad. 
Triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne 
odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (otváracia 
doba: Ut. – Pi  10:00-18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne - zatvorené)
Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie komunálnych 
služieb, tel.: 035/28 51 362  

Informácie o termínoch zberu nájdete 
aj na webovej stránke mesta (www.komarno.sk).

Drobná inzercia

PLAVECKÝ TÁBOR
PLÁVANIE!!!

pre deti denne 8.00 – 15.00
júl, august

KARCSI BÁCSI – 0907 988 030

Novorodenci
Dominika Keseg z Komárna, Alexandra Bučeková z Vadaša, 

Csaba Osváth z Komárna, Roderik Rehák zo Strekova, Zoé Patrícia 
Baka z Bíne, József Vígh zo Zlatnej na Ostrove, Emily Dobrovodská 
z Bajču, Félix Madarász zo Svätého Petra, Sára Mátyásová z Novej 
Viesky, Daniel Vozarik z Hurbanova, Samuel Takács z Komárna, 
Zalán Tibor Tánczos z Kolárova, Nikola Ďurianová z Komárna, 
Michaela Mišáková z Pribety, Kitty Bajcsi z Vrbovej nad Váhom, 
Jozef a Richardo Lakatosovci z Hurbanova, Bence Nagy z Pribety, 
Boglárka Labanczová zo Strekova, Ronaldo Lakatos z Hurbano-
va, Melissa Farkašová z Marcelovej, Fanny Vajkaiová z Komárna, 
Denis Dobi z Dediny Mládeže, Stefanie Oršošová z Pribety, Bella 
Szlávik z Nesvád

Sľúbili si vernosť
György Turán a Hajnalka Jandás, Stanislav Mičík a Marianna 

Lehnerová, Ing. Miroslav Kociský a Mgr. Jana Kováčová, Ing. Mari-
án Tóth a Ing. Denisa Popelková, Ing. Csaba Farkas a Ing. Gabriela 
Gergelyová, László Ledinszki a Bernadett Fehérváry

Opustili nás
88-ročná Terézia Bogárová z Moče, 87-ročná Erzsébet Botka z 

Okoličnej na Ostrove, 44-ročný Tibor Rafael z Komárna, 64-ročný 
Pavol Kis z Bátorových Kosíh, 86-ročný Vendelin Leckési z Kolá-
rova, 81-ročný Alexander Eke z Komárna, 89-ročná Anna Dašková 
z Komárna, 74-ročná Terézia Danišová zo Svätého Petra, 87-ročná 
Anna Vincze z Kavy, 75-ročný Július Kucsera z Kolárova, 78-ročný 
Mikuláš Hencz z Martoviec, 82-ročná Teréz Németh z Marcelovej, 
93-ročná Kiss Júlia rod. Endrédi z Martoviec, 76-ročný Vincent 
Mura z Komárna, 83-ročná Sarolta Jakab z Pribety, 80-ročná Mária 
Nagyová z Komárna, 74-ročná Žofia Likérová z Komárna, 63-roč-
ný Jozef Szikonya z Marcelovej, 62-ročný Štefan Balogh zo Zlatnej 
na Ostrove, 84-ročný Ödön Németh z Komárna, 86-ročný Blažej 
Kis z Kolárova, 53-ročný Milán Janeba z Komárna, 82-ročná Teré-
zia Néveriová z Kolárova 

l AKCIOVÁ pôžička. Tel.: 0949 
226 661.
l VŔTANIE STUDNÍ. Tel.: 0948 
424 805.
l Máte vlhký dom? www.profi-
kom.sk Tel.: 0948 464 071.
l ELEKTRIKÁR. Tel.: 0908 415 
657. 
l Predám veľký 3-izbový byt čias-
točne prerobený na Eötvösovej uli-
ci. Cena: 31 600 Eur. Tel.: 0908 103 
606.
l Izba do prenájmu pre 1-2 osoby 
v centre Komárna. Tel.: 0908 729 
612.
l Predám  3-izbový prerobený byt 
na Hradnej 5 v Komárne. Cena: 30 
000 Eur. Tel.: 0908 179 609. 

l Predám 1-izbový byt (na Ko-
šickej ulici). Cena: 14 500 Eur. Tel.: 
0918 750 125. 
l Dám do prenájmu garzónku v 
Komárne. Tel.: 0907 962 261.
l Predám 3-izbový kompletne pre-
robený byt v tichej časti Komárna. 
Tel.: 0903 759-128.
l Chcete sa dať ostrihať a upraviť 
vlasy pohodlne? Prídem k Vám do-
mov. Tel.: 0907 271 670. 
l Schudnite zdravo www.chudne-
te.sk/benefit
l	Predám 1-izbový byt s kuchyňou 
na Hradnej č. 13. Cena 14 500 eur. 
Tel.: 77 02 438, 0907 260 438.
l	Predám garsńku na Gazdovskej. 
Tel.: 0908 305 105

SPOMIENKA
„Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal.
Už len kytičku Ti na hrob môžme dať,
spokojný spánok môžeme Ti priať.“ 
Dňa 17. júla 2014 uplynie rok, čo nás na-
vždy opustil manžel, otec a dedko

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

Spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinou

SPOMIENKA
Dňa 11. júla uplynie 29 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná mamička

Anna MIKULÁŠEKOVÁ
rod. Fűriová.

S láskou a úctou spomínajú
štyria synovia a dcéra s rodinami

Komárno a okolie n. f.
Mestské kultúrne stredisko v Komárne

XVII. ročník Medzinárodných 
interpretačných 

kurzov komornej hudby
Komárno, 31. júl – 9. august 2014

KONCERTY
8. august 2014, 19.00 – Dôstojnícky  pavilón

Klavírny koncert účastníkov kurzov
9. augusta 2014, 19.00 – Dôstojnícky pavilón 

Záverečný koncert účastníkov kurzov
Umelecký vedúci: František Török

Vstup voľný!
Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR a Mestom Komárno

Občania Komárna ma často 
oslovujú vediac, že ako poslanec 
sobášim mladé aj staršie páry. 
Pýtajú sa na rôzne tradície v sú-
vislosti s výročím sobášov. Pre-
to som pátral v archívoch i na 
matrike, kde som našiel mnohé 
zaujímavé tradície, z ktorých 
niektoré sa uchovali dodnes. 
O týchto tradíciách a výročiach 
by som rád informoval širokú 
verejnosť. Hlavne by som sa rád 
zameral na okrúhle svadobné 
jubileá od 5. až do 70. výročia, 
ktoré výročie sa už dožije len 
málo manželských párov. 

Deň 5. výročia sobáša je 
drevená svadba. Manželia sa 
majú obdarovať dreveným ta-
lizmanom. Medená svadba je 
po siedmich rokoch. Manželia 
si majú vymeniť medenú min-
cu alebo dar ako zálohu pre 
budúce šťastie. Ružová svadba 
pripadá na 10. výročie sobáša. 
V tento deň má manžel veno-
vať manželke kyticu ruží. Skle-
nená svadba je po 15. rokoch. 
Vtedy vzťahy medzi manželmi 
už musia byť jasné a priezračné 
ako sklo, preto si v deň výročia 
vzájomne darujú sklenené pred-
mety. Porcelánová  svadba je po 
20. rokoch manželstva. Hosťom 
sa má podávať jedlo na novej 
porcelánovej súprave. Na strie-
bornej svadbe po 25. rokoch sa 

má zísť celé príbuzenstvo. Nový 
svadobný prsteň má mať aj strie-
bornú ozdobu. Myrtový veniec 
je nahradený strieborným. Toto 
výročie sa oslavuje slávnostne na 
Radnici v Komárne sólove alebo 
spoločne. Perlová svadba po 30. 
rokoch manželstva symbolizuje, 
že spoločne prežité roky na seba 
nadväzujú ako perly v náhrdel-
níku. Žena má dostať od muža 
k tomuto výročiu dar radom pe-
rál náhrdelníka či náramku hoci 
aj umelou. Ľanová svadba sa 
oslávi v deň 35. výročia. V ten-
to deň sa darujú výrobky z ľanu, 
napríklad krásny obrus. Rubí-
nová svadba sa oslavuje po 40. 
rokoch. Prsteň s rubínom, ktorú 
si darujú manželia je skutočným 
znakom lásky a ohňa k milova-
nej osobe. Zlatá svadba sa osla-
vuje po 50. rokoch manželstva. 
Táto je príležitosť aj na výmenu 
nových zlatých obrúčok, preto-
že ruky, ktoré nosili tie pôvod-
né, sa zmenili. Aj toto výročie 
symbolizuje spolupatričnosť 
celej rodiny a aj pri tejto príle-
žitosti sa udalosť oslavuje a na 
Radnici v Komárne. Už niekoľ-
ko rokov je to spoločná slávnosť 
viac párov zlatej svadby a koná 
sa v krásnej sále Dôstojníckeho 
pavilónu, kde sú jubilanti po-
hostení a obrad spestrí pekný 
kultúrny program. Diamantová 

Viete, ako si pripomenúť okrúhle výročia sobášov?
V peknom vyrovnanom manželstve žijú ľudia dlhšie

svadba po 60. rokoch je vyjad-
rením istoty, že nič už nemôže 
roztrhnúť pevný zväzok medzi 
manželmi. Železná svadba sa 
oslavuje po 65. rokoch manžel-
stva, kedy sa už dary nevymie-
ňajú a 70- výročie je blahodarná 
svadba, čo sa oslavuje gratulá-
ciami všetkých príbuzných. 

Žiaľ, spoločného života 60., 
65., 70. výročia sa dožíva len 
málo šťastných manželských pá-
rov ale v Komárne sme už mali 
aj diamantové výročia, kedy sme 
pre chorobu jubilantov pozdra-
vili priamo v rodinách a boli to 
veľmi ľudské obrady.

Aký význam a silu má man-
želstvo na ľudí, by som rád ilu-
stroval na záver jedným príkla-
dom. Ako aktívny obradník som 
už neraz vykonával obrad pria-
mo v nemocnici, kedy partneri 
žili dlhé roky spolu bez sobáša 
a jeden z nich už ťažko chorý si 
uvedomil, že druh môže byť po 

smrti partnera vystavený určité-
mu tlaku zo strany pozostalých. 
Je to krajná životná situácia, 
ktorú partneri rozhodnú riešiť 
sobášom. Tu by som rád spo-
menul jeden prípad, ktorý sa 
začal tiež veľmi smutne, sobáš-
nym obradom pri posteli choré-
ho, ktorého zdravotný stav bol 
veľmi vážny. Na obrad som už 
takmer zabudol, keď ma po od-
stupe 2 mesiacov na ulici oslovil 
istý občan, ktorého som na prvý 
pohľad nespoznal, ale priznal 
sa, že on je tým ženíchom v ne-
mocnici, ktorému zrejme sobáš 
pomohol vrátiť sa medzi zdra-
vých a dodal mu sily do života 
žiť naďalej v manželstve. Je to 
len jeden príklad, že keď muž 
a žena žijú spolu v peknom vy-
rovnanom manželstve, títo ľudia 
žijú vždy dlhšie.

Dr. Štefan Bende
poslanec MZ v Komárne

28. mikrotriatlon v Dvoroch nad Žitavou
Naši komárňanskí pretekári na týchto pretekoch dosiahli na-
sledujúce výsledky: v kategórii nad 50 rokov na 2. mieste skon-
čil Alexander Ambrus a na 5. mieste Ján Kubica. V kategórii 
od 20 do 39 rokov Ján Graszl obsadil 4. a Vladimír Horváth 5. 
miesto.

Už od roku 2012 Združenie 
na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Komárne úzko 
spolupracuje so spoločnos-
ťou Deichmann pri získavaní 
finančných prostriedkov na 
svoju činnosť v budove bývalej 
Materskej školy na Ulici pria-
teľstva.

Aj v tomto roku sa toto 
združenie uchádzalo o finančnú 
podporu prostredníctvom soci-
álneho projektu. Prihlásených 
bolo 14 projektov zo Slovenska. 
Projekt zo spomínaného zdru-
ženia patril medzi víťazné, a tak 
vďaka venovanej čiastke bude 
vymenená zvyšná časť starých 
okien v celej budove zariadenia.

Hlavným cieľom Združe-
nia na pomoc ľuďom s mentál-
nym postihnutím v Komárne 
je pomoc týmto našim spolu-
občanom a ich rodinám orga-
nizovaním všestranných aktivít 
na ich podporu a budovaním 
zariadení sociálnych služieb. 
S týmto cieľom združenie po-
skytuje svojim členom pomoc 
pri odkázanosti fyzickej osoby 

na pomoc inej fyzickej osoby, 
sociálnu rehabilitáciu, zabezpe-
čuje pracovnú terapiu a pomáha 
pri organizovaní voľného času, 
ako aj v športovej a kultúrnej 
činnosti. Usporadúva rehabi-
litačno-rekondičné pobyty pre 
svojich členov a ich rodiny, or-
ganizuje spoločné stretnutia a 
príležitostné podujatia, stará sa 
o vzdelávanie a odbornú spôso-
bilosť svojich pracovníkov.

Sme vďační, že spoločnosť 
Deichmann – Obuv, s.r.o., vy-
hovela našej žiadosti a finanč-
ne podporí náš projekt. Máme 
to šťastie, že sa o nás zaujímajú 
pracovníci tejto spoločnosti, 
podporujú naše aktivity a tým 
dlhodobo preukazujú nesmier-
ne množstvo empatie a porozu-
menia voči ľuďom odkázaným 
na pomoc iných. Zároveň je to 
pre nás ocenenie nášho snaže-
nia pri realizácii myšlienky, aby 
ľudia s mentálnym postihnutím 
žili svoj život dôstojne.

Združenie na pomoc 
ľuďom s mentálnym 

postihnutím v Komárne

Ďakujeme za pomoc i podporu

Inzerujte u nás
Ďalšie Komárňanské listy vychádzajú 20. 8.

Vysielanie Mestskej televízie pokračuje 
po technickej prestávke 15. augusta.


