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Bezplatné

Nové zastupiteľstvo sa zišlo na prvom rokovaní

V pondelok 15. decembra
sa vo veľkej sále Dôstojníckeho
pavilónu konalo ustanovujúce
zasadnutie nového Mestského
zastupiteľstva v Komárne.
Na programe bolo oznámenie výsledkov volieb do orgánov
samosprávy mesta a odovzdanie
osvedčení o zvolení primátorovi Lászlóovi Stubendekovi a
poslancom zvoleného zastupiteľstva, ako aj zloženie sľubu
zvoleného primátora, prevza-

tie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novým primátorom. Potom zložili
sľub poslanci mestského zastupiteľstva.
Za viceprimátorov boli
zvolení nezávislí poslanci Béla
Keszegh a Imrich Knirs. K prítomným sa prihovoril primátor
László Stubendek. Poďakoval sa
doterajšiemu vedeniu mesta i
mestskému zastupiteľstvu za ich
prácu a zdôraznil, že v nasledu-

júcich 4 rokoch bude potrebné
vykonať mnoho, aby sa Komárno rozvíjalo a naplnilo očakávania občanov vo všetkých oblastiach.
V ďalšej časti zasadnutia poslanci zvolili tri komisie – mandátovú, návrhovú a volebnú,
odsúhlasili zriadenie mestskej
rady, zvolili jej členov, ako aj
zriadenie odborných komisií
a zvolili ich predsedov. Okrem
toho schválili sobášiacich po-

slancov, určili plat primátora,
rokovali o schválení kontokorentného úveru na rok 2015 a
zaoberali sa aj poverením primátora na schválenie zmien v
rozpočte mesta.
V čase redakčnej uzávierky
pokračovalo toto zasadnutie,
preto podrobnejšie informácie o
výsledku prvého rokovania nového zastupiteľstva uverejníme
v januárovom čísle Komárňanských listov.

RRA Komárno už 14 rokov prispieva k rozvoju regiónu

Regionálnu
rozvojovú
agentúru Komárno (RRA) založili obce a mimovládne organizácie v roku 2000. Cieľom je
aktivizovať ekonomický rozvoj
nášho regiónu Komárno. Od
počiatku svojej existencie RRA
Komárno nemá vlastný majetok, ani nedostáva žiadne členské príspevky.
Celé naše fungovanie je
financované našou činnosťou, teda získanými dotáciami
a grantmi. Našou nosnou činnosťou je informovať ľudí a organizácie v regióne Komárno
o možnostiach získania peňazí
na rozvojové aktivity. Na túto
činnosť už 14-ty rok získavame
dotáciu Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja

(MDVVR). Ministerstvo pozitívne hodnotilo činnosť RRA
Komárno, ktorá pod vedením
Ing. Emy Vasiovej viackrát získala Cenu ministra výstavby a
regionálneho rozvoja. Vzhľa-

dom na získané skúsenosti bývalá pani riaditeľka pôsobí od
decembra 2013 ako riaditeľka
Odboru koordinácie subjektov
regionálneho rozvoja MDVRR
SR a snaží vylepšiť postavenie
Integrovanej siete 44 RRA, ako
významných subjektov regionálneho rozvoja.
Na Slovensku RRA poskytujú bezplatné poradenstvo.
Vznikli (ako to vyplýva aj z názvu) za účelom rozvoja regiónov, nie za účelom dosiahnutia
zisku. Preto nepíšu projekty
„cez kopirák“, ale snažia sa pre
región vymyslieť také projekty,
ktoré vznikli v partnerstve viacerých organizácií a na ktoré je
najväčšia šanca získať peniaze.
Nato, aby sme vedeli čítať me-

dzi riadkami k rôznym programom, sa musíme zúčastňovať
všetkých informačných podujatí. Starostovia pri svojich mnohých povinnostiach nemajú
šancu zúčastniť sa na všetkých
týchto podujatiach, preto nás
v mnohých prípadoch vyšlú po
informácie.
Okrem stálych zamestnankýň spolupracujeme s odborníkmi – regionalistami, odborníkmi na verejné obstarávanie,
odborníkmi na cestovný ruch,
architektmi, archeológmi, historičkou umenia, informatikmi,
grafickými dizajnérmi a pod.
Podobne to bolo napríklad
aj pri cyklotrase Komárno –
Kravany nad Dunajom, kde
(Pokračovanie na 2. strane)

Komárňanská nemocnica zaviedla
novinku pre všetkých jej pacientov

Každý hospitalizovaný pacient Všeobecnej nemocnice
Komárno dostáva od 1. decembra 2014 pri prijatí identifikačný náramok (ID). Jednotný
postup identifikácie hospitalizovaného pacienta vedie k zvýšeniu bezpečnosti pacienta pri
poskytovaní zdravotnej starostlivosti a k predchádzaniu
vzniku omylu pri poskytovaní
liečebných, vyšetrovacích metód a ošetrovateľských úkonov.
Nemocnica investovala viac
ako 2 500 eur do nákupu 12 000
bielych ID náramkov. Vedenie
rozhodlo, že v blízkej budúcnosti budú zakúpené tiež etikety
značenia striekačiek s názvami
liečiv. Identifikácia pripraveného lieku je jasná na prvý pohľad s farebným kódovaním, čo
zvýši bezpečnosť pacientov pri
anestézii, zníži možnosť zámeny
liečiv pri aplikácii a tým dôjde
skvalitneniu starostlivosti pacientov na operačných sálach.

Identifikačné náramky pomôžu nielen pacientom, ale aj
personálu celej nemocnice, ktorý sa vďaka nim okamžite dozvie
všetko potrebné o pacientovi.
„Nový identifikačný systém umožní personálu okamžité zistenie totožnosti pacienta
prostredníctvom rýchlej vizuálnej
komunikácie, hlavne v situáciách, keď sa nedá spoľahlivo overiť
totožnosť pacienta prostredníctvom slovnej identifikácie, čím
sa v maximálnej miere zvýši
bezpečnosť pacienta. Náramok
je nositeľom základných informácií o pacientovi. Identifikácia
pacientov náramkami je spoľahlivý, praktický a bezpečný spôsob zefektívnenia poskytovania
starostlivosti v zdravotníckom
zariadení,“ uviedla námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo
PhDr. Zlatica Halmová, MPH.
Náramky sú vyrobené z neelastického trojvrstvového polyesteru so špeciálnym povrchom,

Pripravujeme vianočný Komárňanský magazín

Vianočné vydanie Komárňanského magazínu Mestskej televízie môžete sledovať v mimoriadnom čase od pondelka 22. decembra. Pripravujeme správy o mnohých podujatiach.
Redakcia Mestskej televízie
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Vážení čitatelia!

Prajeme vám, aby ste
nasledujúce všedné i
sviatočné dni prežili v
kruhu najbližších naplnené láskou, porozumením a
pokojom.
Do nového roka vám želáme len to najlepšie, pevné zdravie a dosť síl žiť svoj
život podľa vašich predstáv.
Ďakujeme vám za vašu priazeň a spoluprácu pri tvorbe našich novín.
Redakcia Komárňanských listov

Pozvánka na Chanuku

Židovská náboženská obec v Komárne
pozýva všetkých záujemcov
na stretnutie pri príležitosti sviatku Chanuka,
ktoré sa uskutoční v nedeľu 21. decembra od 14.30
vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu.
S novým programom vystúpi Pressburger Klezmer Band. Slávnostné zapaľovanie sviečok vykoná Mihály Riszovannij. Vstup
je bezplatný.
Oslavujme spoločne sviatok svetiel!

Vianočná kapustnica,
Rebeli, Dramaťák, Život a krst
v nedeľu 21. decembra 2014 o 16.05
v Dome Matice slovenskej v Komárne

Prešlo 10 rokov odkedy sme sa nesmelo postavili prvýkrát
na dosky, ktoré znamenajú svet. Mali sme sen, v ktorom
sme chceli robiť divadlo. Bolo nás 14. A teraz, po desiatich
rokoch, je nás zrazu v dvoch súboroch viac ako sto. A dokonca
ideme krstiť knižku!
Dramaťák a jeho režisér Jozef Černek
pokrstia knižku „10. rokov medzi vami“.
Ukážeme svetu aj prvú skladbu
z nového muzikálu Slečna Loreline.
Slovenskí Rebeli sa spojili s Dramaťákom
a prevedú vás programom,
ktorý sme nazvali veľkolepo: ŽIVOT
Chýbať nebude ani Veselá kapela, Junior club pri MsKS, vianočné koledy a vinše.
No a samozrejme, vynikajúca kapustnica pre všetkých…
Vstupenky: 0905 466 107

Výhodná reklama
v Komárňanských listoch
a Mestskej televízii
ID náramky majú už všetci pacienti komárňanskej nemocnice
sú umývateľné, ľahké, pevné, ky pracovník upevňuje náramok
nemajú ostré hrany a používajú na zápästie ruky, pričom dbá na
(Pokračovanie na 2. strane)
sa len jednorazovo. Zdravotníc-

Spolu budeme piecť a zdobiť medovníky

Pozývame vás na prípravu vianočných medovníkov. Príďte
aj s vašimi deťmi v nedeľu 21. decembra na Námestie generála
Klapku, kde budeme spolu piecť a zdobiť vianočné dobroty od
14. do 20. hodiny.

Za jednu reklamu zaplatíte,
druhýkrát ju uverejníme
alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488
Nasledujúce číslo Komárňanských listov
vydávame 14. januára 2015.
Uzávierka 9. januára
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RRA Komárno už 14 rokov prispieva k rozvoju regiónu
(Pokračovanie z 1. strany)
už v roku 2008 obce podpísali
zmluvu o spolupráci. Najaktívnejším bol vtedy starosta obce
Moča Ing. Alexander Asbóth,
preto boli nevyhnutné stavebné
povolenia vystavené na najmenšiu z obcí, čo znižovalo šancu
na podporu, keďže hodnotitelia hodnotia finančnú stabilitu
a silu hlavného partnera projektu.
Znevýhodnením bol aj fakt,
že podunajské obce nemajú založené EGTC, preto neboli pri
hodnotení zvýhodnené. Vtedajšia riaditeľka RRA Komárno
Ing. Ema Vasiová niekoľko mesiacov pripravovala projekt tak,
aby obstál v silnej konkurencii
projektov podaných pozdĺž celej
slovensko-maďarskej hranice.
Bolo potrebné bojovať o každý
bod v hodnotení, preto poskytla
RRA Komárno svoje referencie,
ktoré hodnotiteľov presvedčili
o tom, že projekt bude zreali-

zovaný v súlade s pravidlami
Programu cezhraničnej spolupráce HUSK (Maďarsko - Slovensko). Vďaka jej úsiliu bol
projekt vybraný na spolufinancovanie a cyklotrasa sa už kolauduje.
Komárňanská RRA získala
v uplynulých 3 rokoch peniaze
ešte aj na nasledovné: pomohli
sme združeniu Szobi Eszter zaviesť Znak kvality „Vážka“ ako
prví na Slovensku; vydali sme
publikácie o pohraničnom regióne z oboch strán Dunaja
(HUSK); v podunajských obciach bolo uprataných niekoľko
tisícok ton smetí z nelegálnych
skládok a obce boli vybavené
prístreškami, smetnými košmi,
tabuľami, ale aj mobilnými sprchami a toaletami. Okrem toho
v obci Klížska Nemá bol umiestnený pontón, v obciach Veľké
Kosihy a Kravany nad Dunajom
vyhliadkové veže. V roku 2011
sme zorganizovali Kreatívnu vý-

stavu s 360 vystavujúcimi kreatívnymi ľuďmi a firmami, ktorá
bola usporiadaná na niekoľkých
tisícoch štvorcových metrov a
v roku 2011 bola najväčšou výstavou v Maďarsku. V Chotíne
sa obnovuje centrum obce; v Iži
bolo postavené Rímske múzeum, nakúpené tógy a tuniky;
v Martovciach boli vyčistené
jazerá.
Nórsky finančný mechanizmus podporil environmentálne
aktivity Gymnázia H. Selyeho;
v Kameničnej bol vybudovaný
Skate Park a dopravné ihrisko;
v Novej Stráži outdoor fitness.
Európska únia spolufinancovala
aj podujatia v Zlatnej na Ostrove, Modranoch, Virte a Zemnom; s podporou nadácií boli
zorganizované viaceré koncerty,
festivaly, uličky remeselníkov.
Okrem toho dobrovoľníci získali podporu na streetbalové aj
detské ihriská; boli inštalované
kamerové systémy, v Komoči

bol obnovený centrálny park,
v Dedine Mládeže vybudovaná
Lurdská jaskyňa, v Jelke a Szanyi boli vybudované podnikateľské inkubátory. S podporou
Nitrianskeho samosprávneho
kraja na prístup LEADER boli
zorganizované podujatia, zakúpené stany a lavice, ktoré sú využívané všetkými obcami.
Ďalej boli zrekonštruované
autobusové zastávky, obecné
rozhlasy, zakúpená technika na,
ozvučenie a osvetlenie na podujatia, vybudoval sa informačný
systém - informačné, smerové
a dopravné značenie, vybudovali sa detské ihriská, parkovacie
miesta, chodníky, revitalizovali
sa parky, vydali sa publikácie,
nadviazala sa spolupráca so
skupinou VERCSE z Maďarska, a pod. Naša práca pomohla
rozvoju regiónu a takto chceme
pokračovať.
Ing. Andrea Fialová
riaditeľka RRA Komárno

Komárňanská nemocnica zaviedla novinku
pre všetkých jej pacientov
(Pokračovanie z 1. strany)
to, aby nespôsoboval opuch alebo priškrtenie končatiny alebo
nebol príliš voľný a neskĺzol
z ruky.
„Používaním týchto identifikačných náramkov sa snažíme zlepšiť bezpečnosť pacienta,
predchádzať nežiaducim udalostiam, minimalizovať možné riziká spojené so zámenou pacienta.
Máme vypracovanú smernicu
„Bezpečná identifikácia pacienta“, v ktorej je zadefinovaný jednotný postup identifikácie hospi-

Pozvánka

Srdečne pozývam členov Zväzu diabetikov Slovenska, ZO
DiaKom Komárno ako aj nečlenov diabetikov na Výročnú
členskú schôdzu, ktorá sa koná
7. januára 2015.
Mieto: Klub dôchodcov, Nám.
Kossutha 2, Komárno.. Začiatok schôdze: o 13.30 hodine.
Srdečne očakávame účasť každého člena ZO DiaKom Komárno! Prosíme – prineste so
sebou aj členský preukaz ZO
DiaKom.
Priska Rigóová, predsedkyňa
ZO DiaKom
0918/194 476

Obsah
Komárňanských
listov
a relácie
Mestskej
televízie
nájdete
na stránke
www.tvkomarno.sk

talizovaného pacienta v našom
zdravotníckom zariadení. Pri
identifikácii novorodencov sa
postupuje v súlade platného Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR o označení
novorodencov z 11. septembra
2009, ktoré ustanovuje spôsob
označenia novorodenca, aby sa
zamedzilo výmene bábätka počas jeho celého pobytu v zdravotníckom zariadení,“ dodala
námestníčka s tým, že u nás sa
označuje každý novorodenec
troma spôsobmi, ktoré sú uve-

dené v usmernení. Všeobecná
nemocnica Komárno, ktorú
prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky
riadi spoločnosť AGEL SK, s
viac ako 110-ročnou históriou
je jedným z najvýznamnejších
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Poskytuje
liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110 tisíc obyvateľov spádového územia okresu
Komárno.
„Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytujeme našim pacien-

tom na 11 lôžkových oddelenia,
3 jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), v 23 ambulanciách
a 10 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.
Napriek zvýšeným nákladom je
bezpečnosť pacienta prioritou
v každom zdravotníckom zariadení. Chceli by sme preto projekt
Bezpečnej identifikácie pacienta
natrvalo zaviesť do nášho zdravotníckeho zariadenia,“ povedal
riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor
Dudáš.
Mgr. Marta Csergeová

Lélekgyógyítás – Lieči dušu

Laura joga

retro orient fit

liečivá sila tanca a posilňovanie
v pondelok, utorok a vo štvrtok v CVČ
00421 905 574 754, lawita18@azet.sk

Magánórák
Individuálne poradenstvo

Patria medzi najlepších
na Slovensku!

V celoštátnej postupovej
súťaži amatérskej fotografie AMFO 2014 boli úspešní
mladí fotografi z Komárna.
Odborná porota v zložení Ing. Miroslav Pfliegel, CSc.,
EFIAP (predseda poroty), prof.
Milota Havránková, Mgr. Rudolf Lendel, Doc. Jozef Sedlák
a Marta Svítková, ocenila týchto
Komárňanov: medzi autormi do
16 rokov Čestné uznanie získala
Bibiána Grolmusová za čiernobielu fotografiu. V tej istej skupine v kategórii farebná fotogra-

fia 3. miesto pripadlo Michaele
Kotáskovej. Medzi autormi nad
21 rokov porota udelila Čestné
uznanie Pavlovi Sedliakovi.
V tematickej kategórii
VODA získala Čestné uznanie
Angelika Kopják. Porotu zaujala aj multimediálna prezentácia
Márie Virágh, ktorú ocenila
2. miestom za Denník Agáty
Schindlerovej. Porota vybrala
na výstavu 18 fotografií od 16
autorov z Komárna.
Jana Mačicová
Regionálne osvetové stredisko
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KOMVaK bude realizovať projekt za 9,5 milióna eur

Vďaka úspešnému projektu
sa komárňanská vodohospodárska spoločnosť KOMVaK
chystá na realizáciu náročnej
investície v hodnote 9,5 milióna eur. Jej súčasťou bude novovybudovaná kanalizačná sieť
v Zlatnej na Ostrove. Okrem
toho sa systém spoločnosti rozšíri aj o ďalšiu čističku vody. O
týchto plánovaných aktivitách
informoval riaditeľ spoločnosti KOMVaK v Komárne Ing.
Gábor CSÉPLŐ.
- Naša akciová spoločnosť
sa už dlhší čas snaží dôsledne
získavať finančné prostriedky
na dôležité investičné rozvojové
projekty. Hrdo môžem vyhlásiť, že za nami stojí už celý rad
úspešne zvládnutých projektov, vďaka ktorým sme získali
finančné prostriedky nielen zo
zdrojov Únie, ale aj rôznych

štátnych dotácií. Myslím si, že
súčasný projekt v je akousi korunou našich snažení. Úspešne
sme sa uchádzali o financovanie
projektu, ide o investíciu za viac
ako 9 miliónov eur zo zdrojov
Európskej únie, ako aj nášho
štátu, vďaka čomu na území,
ktoré spravujeme, v obci Zlatná
na Ostrove, v plnom rozsahu
vybudujeme kompletnú kanalizačnú sieť, ako aj príslušnú čističku vôd.
Znamená to, že kvalitatívne vznikne úplne iná obec a
prispeje k tomu, aby bola v našom prostredí čistota a bezpečnosť pitnej vody zachovaná.
Tu by som chcel poďakovať za
pomoc parlamentnému poslancovi Vladimírovi Matejičkovi,
ktorý so záujmom sleduje našu
činnosť a prispel k tomuto úspechu. Keďže 100-percentným

vlastníkom našej akciovej spoločnosti je Mesto Komárno, pokojne môžeme vyhlásiť, že vďaka tomuto projektu podstatnou
mierou vzrastie majetok mesta.
Musím zdôrazniť, že aj počas
uplynulých štyroch rokov sme
veľmi úspešne riešili tieto úlohy.
Celkovo sa nám podarilo investovať 8 miliónov eur a podstatnú časť tvoria peniaze z rôznych
úspešných projektov.
Ak by som mal spomenúť
len tie najdôležitejšie, tak sa
nám podarilo realizovať druhú
etapu kanalizačnej siete na Alžbetinom ostrove v Komárne, čo
znamená, že nami pokryté územie chránených vodných zdrojov je na omnoho vyššej úrovni
ako kedykoľvek doteraz. Toto
bola jedna z veľmi dôležitých
úloh. Okrem toho by som tu rád
spomenul aj realizáciu prepo-

jenia medzi Zlatnou na Ostrove a Okoličnou na Ostrove. Po
ukončení môžeme skonštatovať, že sme úspešne spojili dve
vodné bázy, vďaka čomu vieme
prepojiť našu vodnú základňu
s diaľkovým vedením Gabčíkovo – Štúrovo. To znamená, že na
ktorejkoľvek časti území, ktoré
spadajú pod našu, respektíve ich
činnosť, si dokážeme v prípade
potreby vypomôcť.
Samozrejme, takéto prepojenie prinieslo aj hospodárske
pozitíva, keďže do okolia obcí
Zemianska Olča a Tôň, ktoré
taktiež spravujeme a dodávame
im vodu, už nebudeme musieť
vodu nakupovať, čo je vždy
vyšší hospodársky náklad, ako
keď používame vodu z našich
zdrojov.

Združenie Trhovník

Nákupné centrum Tržnica Komárno
Námestie Kossutha
035/7701 642, www.nek.sk

Majitelia a prevádzkovatelia
Nákupného centra Komárno
ďakujú širokej verejnosti za priazeň, nákupy a
využívanie služieb v roku 2014.
Zároveň želajú každému
príjemnú prežitie vianočných sviatkov,
veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku 2015.
Aj v novom roku Vás očakávame naďalej so širokým
sortimentom tovarov a služieb.

kb

Ferdinandova brána bola komplexne obnovená

Komárňanská
pevnosť
patrí medzi najvýznamnejšie
príklady fortifikačného staviteľstva strednej Európy. Je to
prvá bastiónová pevnosť v európskom vnútrozemí, ktorá
zohrala významnú historickú
úlohu z hľadiska širokého regiónu. Celý pevnostný systém
Komárna predstavuje z hľadiska historických fortifikačných
stavieb významnú pamiatku.
Je dôležitým dielom pevnostného staviteľstva s navrstvením viacerých vývojových etáp
a svojimi rozmermi patrí medzi najväčšie pevnostné systémy
svojho druhu na svete.
Ferdinandova brána, ako
hlavný a jediný vstup do Starej
pevnosti je najhodnotnejšou a
najstaršou zachovanou časťou
NKP – Pevnostný systém Komárna, ktorá v rámci fortifikačnej architektúry disponuje aj
umelecko-remeselnými a historicky dokumentačnými hodnotami.
K bráne viedol ešte začiatkom 20. storočia most, ktorý
bol pôvodne drevený. Súčasťou
vstupu bol aj padací most ovládaný z vnútra podbránia. Vedľa
brány na priečelí bola ešte začiatkom 20. storočia zachovaná
strieľňa pre čelnú paľbu, ktorá je dnes zamurovaná. Vstup
bol v 20. storočí prehĺbený tak,
aby umožnil prejazd vyššej
vojenskej techniky a boli cez
ňu ťahané podzemné vedenia
inžinierskych sietí. Uprostred
podbránia je vo valenej klenbe
drážka súvisiaca pravdepodobne s padacou mrežou. Bránová
výplň sa žiaľ nezachovala. Nad
vstupným otvorom brány je
zvonkajšej strany umiestnený
kamenný reliéf habsburského
erbu, ktorý zobrazuje dvoch grifov, držiacich kartušu s orlicou,
opásanú rádom zlatého rúna.
Nad kartušou je umiestnená
panovnícka koruna. Nápisová
tabuľa je pravdepodobne datovaná rokom výstavby brány
(1550) s vytesaným menom
pôvodného stavebníka pevnosti
- panovníka, cisára Ferdinanda

Ďakujem občanom Komárna,
že som vám mohol dlhé roky
úspešne slúžiť v meste i na radnici

Habsburského. Text na tabuli
písaný v majuskule v štyroch riadkoch znenie nasledovne:
FERDIN.ROM IMP
GERMANIÆ:
HVNGARIÆ ET BOHEMIÆ
REX zc
INFANS HISPANIÆ ARCHIDVX:AVS:
DVX BVRGVNDIÆ ZC
ĀD MDL.
V preklade
Ferdinand rímsky cisár
nemecký
uhorský a český kráľ zc
korunný princ španielsky
arcivojvoda rakúsky
vojvoda burgundský zc
roku pána 1550
Komplexná obnova brány
bola vykonaná po etapách v
priebehu ôsmych rokov, podľa
získania finančných príspevkov od Ministerstva kultúry SR
v rámci grantu Obnovme si svoj
dom. Obnova bola vykonaná
pod vedením reštaurátora akad.
soch. Ondreja Csütörtökiho.
Na obnove sa podieľali firmy
KOMWERK, s.r.o. a RENOCOM, s.r.o. z Komárna.
V roku 2007 bol vykonaný reštaurátorský výskum –
sondáž, rozbor, vyhodnotenie
stavu a vypracovaný návrh na
reštaurovanie. Na základe vypracovanej dokumentácie sa
v nasledujúcich rokoch vykonali
nasledovné práce:
V roku 2009 reštaurovanie kamennej pamätnej tabule,
ktoré pozostávalo z odstránenia

povrchových depozitov a nevhodných sekundárnych zásahov, nasledovalo odsoľovanie
kameňa (mechanicky, čiastočne
chemicky), spevnenie kamennej
hmoty, tvarové rekonštrukcie
chýbajúcich a sekundárne nevhodne doplnených častí a farebné zjednotenie.
V roku 2011 sa vykonalo
reštaurovanie muriva priečelia,
konkrétne išlo o reštaurovanie
vnútorného kamenného ostenia
portálu a kamenného a tehlového muriva priečelia.
V roku 2012 nasledovala
obnova bočných rámp a vnútornej časti brány, počas ktorej
odborníci odstránili deštrukcií
podbránia a rozobratie porušených konštrukcií a potom pristúpili k asanácii a odstráneniu
sekundárneho
zamurovania
časti podbránia. Následne očistili vstupné a okenné otvory
podbránia, zrekonštruovali postranné rampy, teda vymurovali
oporné múry a položili kamennú dlažbu týchto rámp.
V roku 2013 sa uskutočnila
obnova prednej časti podbránia,
konkrétne odstránenie deštrukcií podbránia a rozobratie porušených konštrukcií, asanácia
a odstránenie sekundárnych
zamurovaní častí podbránia a

očistenie klenieb, murív a otvorov podbránia. Nasledovala rekonštrukcia postranných rámp,
zakonzervovanie murovaných
konštrukcií a povrchová a úprava vnútornej klenby podbránia
od portálu po drážku padacej
mreže.
V roku 2014 odborníci zrealizovali obnovu zadnej časti
podbránia a dvorovej fasády.
Ktorá pozostávala z asanácie
a odstránenia sekundárnych
zamurovaní častí podbránia,
rekonštrukcia murív a chýbajúcich omietok a farebný náter.
Pokračovali odstránením depozitov, konsolidáciou kamennej
hmoty, doplnili chýbajúce časti
kamenných architektonických
článkov a zreštaurovali zachovaný fragment časti klenby.
V každom roku dokumentáciu vykonaných reštaurátorských prác Mesto Komárno
predkladalo na Krajský pamiatkový úrad v Nitre.
Všetky tieto práce v rokoch 2007 až 2014 boli financované z dotácie Ministerstva
kultúry SR „Obnovme si svoj
dom“ v celkovej výške 96-tisíc
eur a Mesto Komárno poskytlo vlastné zdroje v hodnote 19
597 eur, čím sa vytvorila konečná hodnota 115 600 eur.

Každý človek má v živote
ťažké chvíle, keď niečo robí rád a
so zanietením a predsa raz musí
povedať: dosť, stačilo. Takéto
ťažké, ale predsa radostné rozhodnutie ma čakalo pred tohoročnými komunálnymi voľbami. Musel som si uvedomiť, že
prišiel čas ukončiť moju 34-ročnú poslaneckú prácu, ktorú som
začal v roku 1976 a okrem rokov
2006 až 2010 som aktívne pracoval na rôznych postoch. Radostné preto, že v mojej práci
pokračuje ako poslanec môj syn
Štefan, ktorý v týchto voľbách
získal poslanecký mandát.
Založil som na Mestskom
úrade odbor školstva a kultúry,
bol som roky podpredsedom
ešte Mestského národného výboru v Komárne, bol som členom rady a predsedom komisií
mestského zastupiteľstva. 34 rokov som sobášil, kde som zažil
mnohé krásne chvíle, výmenu
generácii, keď som už sobášil deti
„mojich“ prvých párov. O práci
a činnosti poslanca i mestských
zariadení i o udalostiach mesta
som napísal desiatky článkov do
regionálnej, krajskej a ústrednej
tlače. Rád som sa venoval problémom ľudí v meste, vždy som
sa snažil čo sa dalo ihneď alebo
postupne riešiť.
Keď som pracoval ako podpredseda aj s mojím kolegom
Tiborom Šoóšom pod vedením
vtedajšieho predsedu MsNV
Františka ölveckého, museli sme
poriadne makať, veď v rokoch
1976 až 1987 v Komárne vyrástlo toľko športových, kultúrnych
a školských zariadení ako nikdy
predtým. Okrem mnohých
iných stavieb mimoriadne rád
spomínam na moju srdcovku.
- výstavbu Lehárovho parku,
ktorú sme aj s pomníkom odo-

vzdali verejnosti v roku 1980.
Nikdy nezabudnem na slová
môjho predsedu, keď ma lanárili na rôzne miesta do Bratislavy. Vtedy mi František ölveczký
úprimne povedal: „Štefan, ty
v tej Bratislave budeš len posunovač správ a hlásení, ale keď
ostaneš v Komárne, budeš za
sebou vidieť výsledky, k čomu aj
ty si priložil um i prácu a budeš
sa im tešiť aj po rokoch.“ A veru
mal pravdu! Teraz, keď končím aktívnu poslaneckú prácu,
keď sa prejdem po meste, viem
začo bolo treba bojovať a veľa
pracovať, aby sa tá-ktorá stavba
uskutočnila. Som presvedčený,
že som roky vedel úspešne slúžiť
obyvateľom Komárna.
Ďakujem mojej rodine, mojím spolupracovníkom i občanom, ktorí mi dôverovali a dali
mi vždy poslanecký mandát. Samozrejme pokiaľ mi bude zdravie slúžiť, budem aj naďalej sledovať rozvoj mesta a kde budú
potrebné moje skúsenosti, tieto
rád ponúknem novému vedeniu
mesta, ako aj novému poslaneckému zboru v Komárne.
Dr. Štefan Bende
bývalý funkcionár poslanec
Mestského zastupiteľstva
v Komárne
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príspevková organizácia Mesta Komárno – Športová 1,

ktorá prevádzkuje zimný štadión, krytú plaváreň,
letné termálne kúpalisko, športovú a volejbalovú halu,
stredisko kanoistiky, hotel Panoráma,
futbalový štadión a iné zariadenia

želá športovcom a všetkým svojim návštevníkom

príjemné prežitie vianočných sviatkov
a veľa šťastia v roku 2015
Nezabudnite, že aj v novom roku
Vám chceme dobre slúžiť
a čakáme Vás už aj na novom
Hradnom trhovisku v Komárne

Nákupný centrum Tržnica Komárno
srdečne pozýva širokú verejnosť
na predvianočné nákupy
Zlatá sobota
Zlatá nedeľa
Štedrý deň
1. Sviatok vianočný
2. Sviatok vianočný
19.
20.
22.
23.

20.
21.
24.
25.
26.

12.
12.
12.
12.
12.

2014
2014
2014
2014
2014

Príde k nám Mikuláš!

decembra
decembra
decembra
decembra

od
od
od
od

15.00
10.00
15.00
15.00

do
do
do
do

6.00-14.00
9.00-14.00
6.00-11.00
Zatvorené
Zatvorené

17.00
12.00
17.00
17.00

KOMVaK

Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.
E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno

Organizácia, ktorá zabezpečuje
zdravú pitnú vodu v Komárne a 16 obciach,
ako aj odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
srdečne ďakuje firmám, inštitúciám, odberateľom
a občanom za plodnú a úspešnú spoluprácu v roku 2014!

V mene vedenia našej firmy i kolektívu všetkých našich
pracovníkov želáme našim odberateľom
šťastné prežitie vianočných sviatkov
a úspešný nový rok 2015!
Minden kedves ügyfelünknek
boldog karácsonyi ünnepeket, erőt és egészséget,
sikerekben bővelkedő 2015-es új esztendőt kívánunk!
Aj v novom roku 2015 budeme Vám neustále zabezpečovať naše služby
pri dodávke pitnej vody i jej odkanalizovania a čistenia.
2015-ben is folyamatosan biztosítjuk a kíváló minőségű ivóvizet,
a szennyvíz elvezetését és annak tisztítását.

KOMVaK – Komárom Város Víz- és Csatornaművei Rt.

Krásne pocity v čase vianočnom...

Predvianočný čas v našej
škole sa stal príjemným bilancovaním úspechov – to sú darčeky pod imaginárnym stromčekom, prinášajúce radosť,
zadosťučinenie po dobre vykonanej práci, pocit súdržnosti a
spolupatričnosti všetkých veľkých i malých. Darčeky, ktoré
sme si darovali vzájomne, učitelia i deti.
Tešili sme sa so získania finančných prostriedkov v dvoch
grantových projektoch „Rovnosť príležitostí pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením“,
spolu 1 350 eur na zakúpenie
terapeutickej stoličky pre fixovanie imobilného žiaka počas
vyučovania. V ďalšom projekte
„Zdravie na tanieri 2014“ sme
získali 1 600 eur na zabezpečenie plaveckého výcviku a krajskej stolnotenisovej súťaže, ako
aj na zakúpenie stolnotenisového vybavenia v spojitosti so
zdravým stravovaním.
Boli sme príjemne prekvapení z nominácie príbehu z
prostredia našej školy v celoštátnom projekte OZ Detský čin
roka 2014, kde zo 6 191 dobrých
skutkov detí z celého Sloven-

Autorkou tejto kresbičky
na vianočnej známke je naša
Stázka Lakatošová
ska sa dobré činy našich žiakov
zaradili medzi 36 vybraných s
možnosťou hlasovania.
Veľkú radosť sme mali z
úspechu Stázky Lakatošovej,

ktorej kresba v liste Ježiškovi sa
stala Vianočnou známkou Slovenskej pošty. Krst za prítomnosti prezidenta SR a generálneho riaditeľa Slovenskej pošty sa
uskutočnil v Rajeckej Lesnej.
No, nemali sme mať zo všetkého krásne pocity?
A prajeme ich aj všetkým
vám, učiteľom v záslužnej práci,
vám, deťom vo všetkých školách a všetkým ľuďom dobrej
vôle. Radosť máme z darčekov,
ale obohacujúce sú aj krásne
pocity z obdarovania, či z dobrých skutkov, pekných vzťahov
a množstva lásky, a to nielen na
Vianoce, ale po celý rok.
Pokojné sviatočné dni prajú
žiaci a učitelia
Spojenej školy – špeciálnej ZŠ
na Hradnej ulici

Ďakujeme za veľké srdce

Veľké poďakovanie posielame na Vodnú ulicu do predajne
COOP Jednota Komárno. Aj tu pracujú ľudia s veľkým srdcom
a dobrými skutkami. Poďakovanie patrí Ing. Zoltánovi Škulibovi a jeho spolupracovníkom, ktorí na nás nezabúdajú a už
tradične nás s drobnosťami navštívia, či na Deň deti alebo na
Mikuláša. Milí „jednoťáci“, ďakujeme!
Žiaci a učitelia
Spojenej školy – špeciálnej ZŠ na Hradnej ulici

Priemyslovka žila programovaním

Aj na Slovensku sa konal
Európsky týždeň programovania, ktorý mal podporiť rozvoj
programátorských zručností
a upriamiť pozornosť mladých
ľudí na oblasť informačných
technológií. Minister školstva,
vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini sa obrátil listom
na školy s výzvou, aby sa do
tejto iniciatívy zapojili.
Stredná priemyselná škola
v Komárne na výzvu ministra
školstva zareagovala a zapojila sa do Európskeho týždňa
programovania. V rámci neho
usporiadala pre všetkých, ktorí
sa zaujímajú o programovanie,
zábavný a inšpiratívny workshop
programovania. Mladí vyznávači programovania a budúci

programátori mali možnosť vypočuť si zaujímavú prednášku
programátorov – profesionálov
z firmy INFORMA, a.s., ktorí
s nadšením privítali iniciatívu
SPŠ podporiť mladých programátorov a zasvätiť ich do tajov
programovania. Prízvukovali
potrebu rozvoja zručností študentov v tomto smere a vyjadrili nádej, že škola zorganizuje
podobné workshopy aj v budúcnosti. Ich prednáška sa týkala informačného systému SAP, ktorý
poskytuje riešenie pre spoločnosti od financií až po riadenie
výrobných procesov, vrátane
mobilných aplikácii. Študenti sa
zaujímali o programovanie v jazyku ABAB. Samozrejme, ani
učitelia programovania a štu-

denti Strednej priemyselnej školy v Komárne nezaháľali a ponúkli študentom základných
škôl možnosť nahliadnuť do
programovania v jazyku PHP
a dynamického programovania
webstránok. Starší študenti svojim budúcim spolužiakom predviedli prácu s programovacím
jazykom scratch, programovanie v jazyku python na minipočítači raspberry, ktorý je veľký
ako kreditná karta, a programovanie PIC procesora.
Workshop sa naozaj vydaril a mladí nadšenci odchádzali
domov s novými informáciami
a chuťou rozvíjať sa v tejto oblasti aj naďalej.
Marcela Vargová
Stredná priemyselná škola

Plavci Michal Knihár a Tomáš Kovács
vo Viedni vybojovali striebro

Plavci Delta klubu úspešne
reprezentovali farby Komárna
vo Viedni na veľmi dobre obsadených medzinárodných plaveckých pretekoch v 25-metrovom
bazéne. Na týchto pretekoch sa
zúčastnilo 237 plavcov z 21 plaveckých oddielov (8 z Rakúska,
5 z Maďarska, 7 zo Slovenska a 1
z Poľska). Komárňanské farby
pod vedením trénera Michala
Knihára reprezentovali Atilla
Juhász, Michal Knihár, Tomáš
Kovács, Miriama Szászová, Tamás Szucs, László Udvardi a
Viktor Zauko.
Naši plavci dokázali z 20
štartov, ktoré absolvovali, získať
5 strieborných medailí, čo pri
konkurencií, ktorá bola vo Viedni, je skvelý výsledok. O sile konkurencie svedčí aj fakt, že najlepší výkon na Slovensku v roku
2014 v danej vekovej kategórii
v mnohých prípadoch nesta-

čil ani na zisk medaily. Potešila
hlavne skutočnosť, že naši plavci
z 20 štartov až 15-krát prekonali
svoje osobné rekordy a dokonca
4-krát prekonali najlepší výkon
roku 2014 v danej disciplíne
a kategórii na Slovensku! Cenné sú predovšetkým skúsenosti, ktoré plavci získali na týchto
pretekoch, pretože na Slovensku
sa v takejto konkurencií organizuje veľmi málo pretekov a to
hlavne v najmladších vekových

kategóriách. Skvelé výkony dosiahli naši plavci aj vďaka obrovskej podpore známych a fanúšikov, ktorí merali dlhú cestu
do viedenského Simmeringu.
Kompletné výsledky z týchto
ako aj ostatných pretekov ako
aj informácie o činnosti nášho
plaveckého klubu nájdete na našej novej webovej stránke www.
delkokn.sk.
Michal Knihár
tréner Delta klubu Komárno
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Kolieska nás odvezú – dopravná výchova v materskej škole

Doprava je neodmysliteľnou súčasťou moderného
človeka. Preto už v MŠ sa zameriavame na prípravu detí,
ktoré budú schopné chrániť
sa pred úrazmi zapríčinenými
premávkou na cestách.
D predškolákmi z Materskej
školy na Ulici mieru v Komárne
sme zavítali do Kameničnej.
Naším cieľom bolo dopravné ihrisko. Na úvod si deti na
obecnom úrade s pánom starostom zopakovali vedomosti z
oblasti dopravnej výchovy. Keďže boli po teoretickej stránke
dobre pripravené, následne sa
presunuli na dopravné ihrisko,
kde si získané vedomosti mohli
overiť v praxi.
Deti dostali svoje dopravné
prostriedky – kolobežky. Tí, ktorí mali rešpekt pred kolobežkou,
vytvorili skupinu chodcov pohybujúcich sa v cestnej premávke. Všetci mali za úlohu správať
sa ohľaduplne, bezpečne a podľa
pravidiel cestnej premávky. Deti
boli maximálne sústredené a
tento zážitok im pomohol ocitnúť sa v pomyselnej dopravnej

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje
pre neprofesionálnych výtvarníkov 52. ročník celoštátnej
postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej
tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2015 – regionálne kolo.
Uzávierka odovzdania výtvarných diel: 9. január 2015.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a vernisáž: 6. február 2015
o 17.00 hodine v Zichyho paláci
Podunajského múzea v Komárne.
Výtvarné spektrum je najstaršou celoštátnou postupovou
súťažou v oblasti neprofesionálsituácii naživo pod dohľadom
bývalého pána policajta. Predškoláci získali prehľad o tom,
aké nebezpečenstvo na nich
číha v cestnej doprave, ako sa
mu vyvarovať a zabezpečiť tak
svoju bezpečnosť.
Ďalšou aktivitou z množstva činností bolo vzdelávanie
detí v oblasti dopravnej výchovy a bezpečnosti v spojitosti s
cestovaním vo vlakoch a sprá-

vaním sa v blízkosti železničnej
trate. Vychádzali sme z projektu
„Želkova škôlka“. Prostredníctvom rozprávok o dobrodružstvách nerozvážneho zajka Ajka
a múdreho ježka Želka sa deti
dozvedeli, čo sa smie robiť a čo
nie vo vlakoch a na železničnej trati. Návštevou železničnej
stanice sme deťom umožnili
získané informácie si vyskúšať naživo. Deti spoznali prácu

zamestnancov železnice v reálnom, pôvodnom, originálnom
prostredí. Exkurzia bola súčasťou skúsenostného zážitkového
aktívneho sociálneho učenia.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám
pomohli uskutočniť tieto vydarené akcie.
Danica Szilasiová
a Karolína Taricsová
Materská škola na Ulici mieru

Gymnazista Boris Baráth cestoval po ocenenie až do Londýna

Gymnazista Boris Baráth
V tomto roku vyhlásila
„Fotografujem aktívne už
Britská biologická spoločnosť viac ako 5 rokov. S rodičmi veľa
v Londýne celosvetovú in- cestujeme po svete a mňa všade
ternetovú fotosúťaž pre mlá- najviac zaujíma príroda a život
dež do 18 rokov. Téma súťaže zvierat. Keď som sa dozvedel
bola „Život a bydlisko zvierat o súťaži v Londýne, poslal som
v prírode“. Zo Slovenska sa tam len jednu fotografiu, ktorú
ako jediný prihlásil do tejto som nafotil v mori pri ostrovoch
súťaže Boris Baráth, študent Maldivy a dal som jej názov
Gymnázia L. J. Šuleka. Ako „Korytnačka - čas na obed“. Posa umiestnil na súťaži a čo ho tom som už len čakal na vyhodviedlo k fotografovaniu, o tom notenie súťaže a bol som veľmi
som sa porozprával s týmto príjemne prekvapený, keď som
talentovaným mladým foto- koncom septembra dostal pografom v jeho príjemnom do- zvánku do Londýna aj s oznámácom prostredí. Boris o sebe mením, že som získal 3. miesto
povedal:
medzi 850 súťažiacimi z celého

sveta. Prvé miesto získal chlapec
z Indie a druhý sa umiestnil študent z Južnej Afriky. Do Londýna som odcestoval s otcom. Bol
to pre mňa zážitok na celý život,
keď som v sále King´s Fund prevzal diplom Britskej biologickej
spoločnosti i peňažnú odmenu.
V hodnotení som si vypočul, že
moja fotografia zaujala porotu
dobrou kompozíciou a farebnosťou. V Londýne som spoznal
viacerých mladých fotografov z
celého sveta, mnohému som sa
tam naučil z tajov fotografovania
a mali sme aj možnosť pozrieť si
pamätihodnosti Londýna. Toto
uznanie ma určite bude inšpirovať naďalej fotografovať a veno-

vať sa foteniu prírody a inšpirovať každého, aby sme ju spoločne
chránili. Samozrejme tento môj
úspech s radosťou prijali aj na
našom gymnáziu a za dobrú reprezentáciu Slovenska a Komárna som od vedenia školy dostal
pochvalu.“
O tomto významnom úspechu Borisa na celosvetovej súťaži som sa náhodou dozvedel od
jeho starého otca Juraja Barátha,
predsedu KFC Komárno a som
rád, že som Borisa mohol spoznať. Želám mu ešte veľa krásnych chvíľ v prírode s fotoaparátom v ruke a ďalšie úspechy
v rôznych súťažiach.
Dr. Štefan Bende

tel.: 035/7713 003

nej výtvarnej tvorby v Slovenskej
republike. Je určená pre mládež
od 15 rokov a dospelých. Súťaž
nie je žánrovo ani tematicky
vymedzená. Podporuje rozvoj
neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej rozmanitosti – v
kresbe, grafike, maľbe, plastike,
úžitkovej tvorbe a v prácach
intermediálneho
charakteru
(fotografický záznam akčného
umenia, land-artu a pod.).
Viac info na: http://www.
ros-komarno.sk/products/vytvarne-spektrum-2015/, Jana
Mačicová,
osveta.vff@gmail.
com, 0907 218 172, 035 760
3783

Výstava graffiti

V piatok 5. decembra sa
konala vernisáž diel graffiti,
ktoré vytvoril Michal Ewilone
Bajči. V netradičných priestoroch Zrkadlovej sály Centra
LUX na Jókaiho ulici sme mali
možnosť obdivovať tvorbu
tohto mladého umelca z Nitry
a stretnúť sa s ním osobne.
Michal Ewilon Bajči patrí
k najlepším writherom, teda
tvorcom graffiti na Slovensku
a stretnutie s ním a jeho tvorbou bolo vhodnou príležitosťou
pohovoriť si o graffiti. Kurátor-

ka výstavy Dr. Eva Dénesová
okrem iného pripomenula, že
ak bol kubizmus revolúciou 20.
storočia, tak graffiti je bezpochyby revolúciou 21. storočia a
rozhodne si zaslúži pozornosť
odborníkov i laickej verejnosti.
Je to tvorba plná slobody, emócií, nápaditosti a originality.
Toto ojedinelé stretnutie
s graffiti v Komárne umožnili
manželia Monika a Peter Kečkéšovci v Centre Lux na Jókaiho
ulici. Výstava potrvá do 19. decembra.

Mestský úrad v Komárne pripravil milé stretnutie s Mikulášom. Vybrané rodiny z Komárna prišli aj s deťmi, aby v duchu
starej tradície strávili pekné chvíle a potešili sa v tomto predvianočnom čase.
Samozrejme Mikuláš neprišiel s prázdnymi rukami. No kým
rozdal darčeky, rád si vypočul peknú básničku či pesničku a porozprával sa s deťmi o tom, ako sa majú a čo chystajú na sviatky.
Pre všetkých to bol pekný zážitok a potešenie z drobných darčekov, ktoré pripravili pracovníci Mestského úradu.
Ocenená fotografia „Korytnačka - čas na obed“

CLEAN CITY V KOMÁRNE
Nájdete nás v Komárne
na Vnútornej okružnej 53

Maľuješ? Tak to dokáž!

Srdečne ďakuje svojim obchodným partnerom,
mestu Komárno, podnikateľom, rôznym inštitúciám
a širokej občianskej verejnosti za prejavenú dôveru,
všestrannú pomoc a plodnú spoluprácu v roku 2014.

Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov
a veľa úspechov, zdravia a životného šťastia.
Radi Vás srdečne privítame aj v novom roku 2015.
Chceme aj naďalej úspešne slúžiť každému, kto naše služby potrebuje.

PRÁCA PRE MLADÝCH
Firma Konštrukter s.r.o.

ponúka pracovné miesta
vhodné pre mladých a šikovných ľudí
Práca v auto-elektro priemysle
na pozícii operátor
Požadované vzdelanie
minimálne stredoškolské
Mzdové podmienky dohodou
Práca v ČR (Morava)
Bližšie info na telefónnom čísle

0907 914 237
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17. decembra 2014
Drobná inzercia

l Predám v Komárne v absolútnom centre 3-izbový byt na IV.
Poschodí, nové okná, inak pôvodný stav. Cena: 30 000 Eur. Možnosť
zjednania. Tel.: 0907/164 994.
l Dám do prenájmu izbu v centre Komárna. Tel.: 0908/729 612.
l AKCIOVÁ pôžička. Tel.:
0949/226 661.
l ELEKTRIKÁR. 0908 415 657.
l Pôžičky. Tel.: 0910/666 427.
l BABETTA na predaj. Tel.:

0904/272 417.
l Hľadáme údržbára len do 29
rokov do komárňanskej polikliniky. Tel.: 0918/631 386.
l Kompletná ponuka nehnuteľností na www.bluechipreality.sk.
Tel.: 0902/202 951.
l Chcete sa dať ostrihať a upraviť vlasy pohodlne? Prídem k Vám
domov. Tel.: 0907/271 670.
l Schudnite zdravo www.chudnete.sk/benefit

Novorodenci

Michaela Reményová z Nových Zámkov, Olivér Laczko z Modrán,
Kevin Baláž z Pribety, Tiffani Pekajová zo Sykeničky, Dominik Vadkerti
z Komárna, Viktor Slama z Dvorov nad Žitavou, Jenife Bagin z Komárna, Simona Lakatošová z Hurbanova, Ágnes Černava z Komárna, Emília
Schillingová z Nesvád, Stella Szláviková z Branova, Zsombor Tamási z
Kolárova, Levente Botlik z Kameničnej, Alex Bendík z Komárna, Zsófia
Slama zo Štúrova, Marcel Szarka z Gbelcov, Lara Broczká z Andoviec,
Noel Daniš z Komárna, Viktória Lakatošová z Bajču, Benjamin Nagy
z Komárna, Virág Brandová z Komárna, Rebeka Lakatošová z Hurbanova, Noel Kovács z Bátorových Kosíh, Lea Lucká z Komárna, Tamara
Ďuriková z Nesvád; Dóra Bozsaki z Komárna, Jessica Stojková z Hurbanova, Márk Domanizsa z Hurbanova, Karin Zatykó zo Štúrova, Mia
Amélia Antalík z Nesvád, Sebestyén Kuchta z Patiniec, Markus Sýkora
z Hurbanova, Dóra Tóthová z Kolárova, Dárius Brand z Modrán, Samia
Bohušová zo Svätého Petra, Lázár Varga zo Sokoliec, Krisztián Miskolcz
zo Svätého Petra, Zara Varga z Bátorových Kosíh, Richard Záhorec zo
Zemného, Sofia Nyersová z Bátorových Kosíh, Michal Pláčko z Nitry,
Emily Oslanecová z Imeľa, Maxim Habardík z Komárna, Dominik Tchor
z Bánova, Damján Domonkoš z Komárna, Daniel Ipóth z Kameničnej,
Darina Kürtiová z Kolárova, Vivien Ferenczi z Veľkého Medera, Bence
Zsolt Holczei zo Zlatnej na Ostrove, Mandy Lakatošová z Hurbanova,
Ladislav Szabó zo Šiah, Bálint Herdics z Komárna, Marcell Magyarics z
Kameničnej

TRIEDIME ODPAD!

Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, že triedený
zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET
fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:
od 5. januára 2015 - do 9. januára 2015
od 2. februára 2015 - do 6. februára 2015
od 2. marca 2015 - do 6. marca 2015

S potešením robíme niečo pre škôlkarov

Sme deviatačky zo ZŠ na
Rozmarínovej ulici. Pomaličky
sa nám kráti čas, ktorý strávime v laviciach tejto školy, a tak
s veľkým potešením pokračujeme v projekte Deti deťom.
Ako najstaršie žiačky sme sa
rozhodli, že budeme navštevovať škôlkarov na Mederčskej
ulici.
Každý mesiac máme na
programe rôzne akcie, počas
ktorých sa budeme s deťmi hrať,
učiť ich rôzne hry a hlavne budúcich prváčikov trošku pobavíme a spestríme našim malým
kamarátom posledný rok v škôlke. Tento rok sme už navštívili
škôlkarov, ktorí sa nám pred-

stavili a ukázali, ako šikovne si
vedia napísať mená na záložky,
ktoré sme im vyrobili. Detičky
nám zaspievali pesničku, ktorú
sa naučili, a my sme im ukázali
hry, ktoré sme sa v škôlke hrávali my. Deti boli šikovné a rýchlo
pochopili pravidlá hry. Nielen
my, ale aj naši škôlkari sa už tešíme na ďalšie stretnutie. Na tomto milom projekte pracujú pod
vedením pani učiteľky Mgr. Dariny Habarovej žiačky 9.A triedy Barbora Masaryková, Diana
Manyuczová, Martina Kristína
Takáčová a Edina Do Vanová.
Diana Manyuczová, 9.A
ZŠ Rozmarínová

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 triedeným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spoločnosti 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 o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke
mesta (www.komarno.sk). Informácie: Mestský úrad Komárno,
oddelenie komunálnych služieb, tel.: 035/28 51 362

Boli sme úspešní v ekovýchovnej súťaži

Opustili nás

72-ročný Jozef Květ z Chotína, 67-ročný Gustáv Prágay z Komárna, 74-ročná Ing. Margita Csandalová z Komárna, 62-ročná Helena
Flachbartová z Komárna, 70-ročný Ing. Sándor Vojtech z Novej Stráže,
82-ročný Ladislav Bese z Imeľa, 77-ročná Ľudmila Uríčková z Komárna,
64-ročný István Kozma z Okoličnej na Ostrove, 78-ročná Katrina Hudecová z Kolárova, 84-ročný Ján Kis z Komárna, 80-ročná Valéria Pataky
z Komárna, 76-ročný Štefan Urban z Komárna, 62-ročný Béla Vlahy z
Kravian nad Dunajom, 97-ročná Vilma Beke z Komárna, 83-ročný Ondrej Fabián z Komárna, 65-ročná Margita Izsáková z Kolárova, 86-ročný
MUDr. Mikuláš Hrdý z Okoličnej na Ostrove, 74-ročná Juliana Pálovičová z Kolárova, 29-ročný Zoltán Nagy z Komárna, 77-ročný István Pápay
z Komárna, 85-ročná Mária Száraz z Komárna, 93-ročná Krisztína Koczkás zo Zlatnej na Ostrove, 68-ročný Zoltán Fülöp z Komárna, 82-ročná
Margia Tóthová z Malého Ostrova, 68-ročná Magdaléna Molnárfiová z
Komárna, 78-ročná Anežka Moravská z Komárna, 88-ročná Irma Tóthová z Chotína, 78-ročná Helena Kaločaiová z Komárna, 63-ročný Štefan
Szabó z Kolárova, 89-ročný Karol Kubík z Komárna, 93-ročná Mária
Oláh z Komárna, 56-ročný Ladislav Pécs z Komárna, 62-ročný Ľudovít
Bašternák z Moče, 69-ročný Rudolf Csicsó z Komárna, 78-ročný András
Horján z Vadaša, 82-ročná Margita Kocziszká z Komárna, 74-ročný Tibor Tóth z Komárna, 81-ročná Júlia Andová z Iže

SPOMIENKA

23. decembra 2014 uplynie druhý rok, čo nás
navždy opustila naša drahá

Helena BORS

rod. Rakúsová.
S hlbokým žiaľom a smútkom v srdci si na ňu spomíname.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA

„Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.“
Dňa 27. novembra sme si pripomenuli
smutné 7. výročie úmrtia nášho milovaného
otca a deda

Alexandra BIELIKA z Komárna.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú jeho najbližší
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Ekonómka: Gita Deminger. Adresa: Dôstojnícky pavilón, P. O. BOX 136,
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Žiaci zo Základnej školy
na Pohraničnej ulici sa už niekoľko rokov pravidelne zúčastňujú na rôznych podujatiach
s environmentálnou tematikou
organizovaných mimovládnou
organizáciou „Strom života“,
ktorá na Slovensku pôsobí už
30 rokov. Jedným z jej hlavných cieľov je prostredníctvom
tímovej spolupráce rozvíjať
a podporovať záujem žiakov
o prírodu a jej ochranu.
V spolupráci s inými vzdelávacími inštitúciami vyhlasuje aj
ekovýchovné projekty venované
vždy rôznym témam. Tento rok
pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov naši žiaci svoju pozornosť zamerali na život
drevín v bezprostrednom okolí.
Tretí ročník súťaže dostal názov
„Spoločenstvo stromov“ a je
rozdelený do dvoch úrovní náročnosti podľa veku deti- mladší
a starší žiaci.
Na škole pod vedením učiteľov pôsobia dva záujmové
útvary - Enviráčik a Zelená planéta, ktorých členovia sa ochot-

ne a s nadšením pustili zdolávať
jednotlivé súťažné aktivity. Spolu riešili desať úloh. Niektoré
z nich vyžadovali vedomosti
z biológie alebo prírodovedy,
iné, a tých bola väčšina, vytvorili
priestor na realizáciu tvorivosti,
výtvarného cítenia a schopnosti
improvizácie. A ako vyzerali tie
úlohy? Priblížme si ich:
Vytvorenie koláže o raste stromu, ktorá zahŕňa všetky
štádiá rastu stromu (klíčenie,
mladý stromček, dospelý strom
s plodmi a mŕtvy strom).
Pantomimické stvárnenie
života stromu len pomocou
vlastných tiel - najskôr jemné
a pomalé vlnenie rúk čupiacich
detí znázorňujúce malý semenáčik, potom vo vzpriamenom
postoji s vystretými rukami
symbolizujúce dospelý strom
a napokon ležiace telá predstavujúce zoťatý strom.
Priraďovanie
opadaných
pestrofarebných listov známych
druhov drevín k ich plodom.
Vyhotovenie mapy stromov
rastúcich v našom najbližšom

okolí. Žiaci si vybrali lokalitu Mŕtveho ramena Váhu. Na
mapu si zaznačili ich polohu,
chodníky, ktoré ich spájajú a informácie o druhu, približnom
veku a zdravotnom stave.
Vytvorenie „stromovej tapety“- odtlačkov kôry z piatich rôznych stromov rastúcich
v parku neďaleko školy.
Na škole sa uskutočnil aj
zber odpadového papiera, kde

sa podarilo vyzbierať 14 ton, čím
sme zachránili asi 17 stromov.
V ďalších úlohách druhej
úrovne náročnosti žiaci mapovali výskyt stromov v našom
meste, ktoré majú obmedzené
podmienky na svoj prirodzený
rast, odfotografovali koreňmi
deformovaný asfalt na chodníkoch. Experimentom v prírodovednom laboratóriu izolovali
chlorofyl - zelené listové farbivo
umožňujúce fotosyntézu z listov
špenátu a v kvíze si otestovali
svoje poznatky o záhadách lesa
a fenoménoch prírody.
No a na záver to najdôležitejšie. Námahu a usilovnosť,
ako aj odhodlanie popasovať
sa s úlohami tejto súťaže ocenila odborná porota udelením
1. miesta obom klubom pracujúcim na škole. Spomedzi 20
zapojených súťažných tímov
z celého Slovenska je to vskutku
významný úspech. Žiaci v rámci výhry v súťaži dostali okrem
diplomov aj knižky a vecné
ceny. Súťaž splnila svoj cieľ, žiaci
sa veľa naučili, veľa vytvorili. Je
dobré, že environmentálna výchova na tejto škole patrí medzi
priority školy.
Mgr. Ľ. Húšťava
Foto: K. Bugáňová

