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Uzávierka 2. októbra

Na Meštianskej sú obmedzenia
Z dôvodu stavebných prác "Rekonštrukcia miesntej komuniká-

cie Ulica meštianska" bude komunikácia po etapách 
úplne a čiastočne uzatvorená počas výstavby

od 8. septembra do 8. októbra 2015!
Žiadame motoristov, aby počas stavby v úseku Meštianska 

neparkovali s vozidlami na parkoviskách a komunikácii, aby 
stavba bola plynule realizovaná! Obmedzenia budú upravené 
dočasným dopravným značením, ktoré prosíme rešpektovať!

Za pochopenie ďakujeme!

Dáva sa na známosť, 
že sa bude konať tradičný piknik

Tradičný piknik na začiatku školského roka pripravili ani-
mátori z katolíckej farnosti v spolupráci zo Základnou školou 
Jana Amosa Komenského. Aj vás pozývajú na toto milé podu-
jatie. Stretneme sa v nedeľu 27. septembra od 14.30 na dvore 
školy na Komenského ulici.

Organizátori pripravili pre vás bohatý program, občerstve-
nie a predstavenie akcií naplánovaných na tento školský rok. 
Nepochybne tam bude aj silná rodinná atmosféra a priestor na 
stretnutia a rozhovory.

Slovenský Červený kríž 
(SČK) 7. septembra 2015 oce-
nil MUDr. Enikő Radi za dlho-
ročnú dobrovoľnícku činnosť 
v oblasti bezpríspevkového 
darcovstva krvi. Plaketu pre-
vzala lekárka oddelenia hema-
tológie a transfuziológie Vše-
obecnej nemocnice Komárno, 
ktorú prevádzkuje nezisková 
organizácia FORLIFE a mana-
žérsky riadi spoločnosť AGEL 
SK. Plaketu za dlhoročnú pro-
fesionálnu a hlboko ľudskú 
angažovanosť v bezpríspevko-
vom darcovstve krvi odovzdala 
osobne Ing. Emília Uhrinová, 
MPH, zastupujúca generálna 
sekretárka SČK.

MUDr. Enikő Radi je už 
dlhé roky predsedníčkou Územ-
ného spolku SČK v Komárne. 
Chodí prednášať žiakom stred-
ných škôl a pôsobí ako porad-
kyňa SČK v oblasti darcovstva 
krvi. „Medzi tohtoročnými 
piatimi ocenenými z celého Slo-
venska je aj MUDr. Enikö Radi, 
ktorá sa profesionálne ale aj ako 
dobrovoľníčka dlhé roky venuje 
bezpríspevkovým darcom krvi 
a okrem každodennej práce spo-
lupracuje v rámci Slovenského 
Červeného kríža ako odborná 
poradkyňa v oblasti bezpríspev-
kového darcovstva krvi. Odbor-
ne pripomienkuje alebo sama 
pripravuje odborné články s te-
matikou darcovstva krvi v rámci 

kampaní a celoslovenských pro-
jektov SČK,“ uviedla Ing. Silvia 
Kostelná, programová koordi-
nátorka SČK.

Krv a krvná plazma od 
dobrovoľných darcov sú nena-
hraditeľné pri liečbe mnohých 
ochorení, pri zložitých operáci-
ách a záchrane ľudského života 
a, bohužiaľ, ani so súčasnými 
modernými technológiami ju 
nikto nedokáže umelo vyrobiť. 
„Hovorí sa, že kto daruje krv, za-
chráni život. V skutočnosti však 
zachráni hneď tri životy, pretože 

krv sa po jej odbere rozdelí na tri 
frakcie, ktoré sa pacientom apli-
kujú separátne. Som nesmierne 
vďačná za toto krásne ocenenie, 
ktoré pre mňa znamená  veľmi 
veľa a je výsledkom mojej dob-
rovoľníckej činnosti. Ďakujem 
všetkým, ktorí mi dlhé roky po-
máhali, prijali ma medzi seba 
a som veľmi vďačná každému 
dobrovoľníkovi, ktorý do našej 
nemocnice príde a pomáha nám 
zachraňovať ľudské životy. Veľmi 
si to vážime,“ - povedala ocene-
ná MUDr. Enikő Radi.

Oddelenie hematológie 
a transfuziológie Všeobecnej 
nemocnice Komárno pravidel-
ne spolupracuje so Slovenským 
Červeným krížom a Národnou 
transfúznou službou SR. Pravi-
delne sa zapája do akcií Sloven-
ského Červeného kríža akými sú 
Valentínska, Študentská a Via-
nočná kvapka krvi. Od leta je 
na oddelení možné darovať krv 
okrem každého piatku aj každý 
pondelok od 7.00 do 11.00.

Mgr. Marta Csergeová

MUDr. Enikő Radi bola ocenená za dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť

Verzia republikovej Ob-
čianskej vízie strany MOST-
HÍD vzťahujúca sa na Ko-
márno je hotová - uviedol to 
na tlačovej konferencii parla-
mentný poslanec Tibor Baštr-
nák. Vypracovali ju odborníci 
a v spojitosti s budúcnosťou 
nášho mesta sa zameriava na 4 
hlavné oblasti.

Jednou z nich je vytváranie 
pracovných príležitostí, teda 
zabezpečenie primeraného ži-
vobytia tu žijúcich ľudí. Dôleži-
tým prvkom toho je zavedenie 
spravodlivého zdaňovania, po-
moc malým a stredným podni-
kateľom, odbúranie byrokracie, 
posilnenie cezhraničnej spolu-
práce a je potrebné mať nový 
prístav s logistickým centrom.

Ďalšou oblasťou je zasta-
venie úbytku vidieka, oživenie 
kedysi dobre fungujúceho poľ-
nohospodárstva. Na to je po-
trebné, aby financie určené pre 
rozvoj boli prerozdeľované spra-

vodlivejšie, aby sa do južných 
regiónov dostalo viac peňazí. 

Je potrebné rozširovať in-
fraštruktúru cestami zodpove-
dajúcimi 21. storočiu, je potreb-
ný nový most a obchvat a veľký 
dôraz treba klásť na prezentáciu  
miestnych produktov.

Tibor Baštrnák bude na naj-
bližšom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva vo štvrtok 24. se-
tembra iniciovať opätovné zave-
denie vernostnej karty v komár-
ne, čo už jednohlasne podporila 
sociálna komisia. Ako uviedol, 
posilnil by sa tým lokálpatrio-
tizmus, pomôže to dôchodcom 
a miestnym malým a stredným 
podnikateľom. Pomohlo by to 
aj mestu, veď na vernostnú kar-
tu majú nárok len tí, ktorí voči 
nemu nemajú pozdĺžnosti.

Je nutné skvalitniť praktic-
kú výuku v odborných školách 
a zároveň využiť tú možnosť 
a výhodu, že v tomto regióne 
žije viac národností.

MOST-HÍD má víziu, 
čo by pomohlo regiónu

Komárňanské organové večery 
v kostole sv. Ondreja

27. septembra – nedeľa o 18.30 
PÁLÚR János – Maďarsko

11. októbra – nedeľa o 18.30 
Imre SZABÓ – Slovensko 

Účinkuje: Schola Mariana Nagyok Kórusa 
dirigent: Orsovics Yvette

Organizátor: Mestské kultúrne stredisko Komárno 
Spoluorganizátor: Rímsko-katolícky farský úrad Komárno

Festival vína a jedla v Modranoch
od 2. do 4. októbra 2015

Čaká vás kultúrny program, ochutnávka vín a špecialít. Viac 
sa dozviete na stránke www.obecmodrany.sk.

Zľava: Mgr. Karol Németh, riaditeľ Územného spolku SČK v Komárne, MUDr. Enikő Radi, 
Ing. Emília Uhrinová, MPH, zastupujúca generálna sekretárka SČK, a Mgr. Viktor Dudáš, riaditeľ 
Všeobecnej nemocnice v Komárne.

V polovici septembra sa 
koná v krajinách EU Týždeň 
európskej mobility, ktorého 
cieľom je, aby si ľudia v čo naj-
väčšom počte zvolili zdravšie a 
ekologickejšie spôsoby dopra-
vy. Do tejto iniciatívy sa zapo-
jilo aj Komárno.

Septembrový Týždeň eu-
rópskej mobility, ktorý sa kaž-
doročne konal od 16. do 22. 
septembra, je medzinárodná 
kampaň zameraná na súčasnú 
mestskú dopravu a má za cieľ 
zavedenie alternatívnej dopra-
vy do praxe. Cieľom iniciatívy 
podporovanej Radou Európy 
je podpora samospráv, aby sa 
pokúsili prispôsobiť mestské in-
frašturktúry doprave a pobádali 
obyvateľov, aby čo najčastejšie 
využívali možnosti dané hro-
madnou dopravou a alternatív-
nymi spôsobmi.

Mesto Komárno na zákla-
de dohody s prevádzkovateľom 
miestnej hromadnej dopravy, 
s novozámockou firmou AR-
RIVA, a.s., zabezpečilo 22. sep-
tembra bezplatnú hromadnú 
dopravu na miestnych linkách. 
Na území mesta sa rozdávali le-
táky popularizujúce cyklistiku a 
cyklisti dostávali do daru reflex-

né pásky.
Cieľom nášho mesta je spo-

pularizovanie cyklistiky. V uply-
nulých rokoch bolo v regióne 
vybudovaných niekoľko cyklis-
tických trás a vďaka úspešnému 
projektu v rámci Euroregiónu 
Váh-Dunaj-Ipeľ bude dokonče-
ná aj projektová dokumentácia 
chýbajúceho úseku Komárno-
Číčov. Tá je nevyhnutná preto, 
aby bolo možné uchádzať sa o 
grant na jeho realizáciu. Mesto 
pomocou EGTC Pons Danubii 
by chcelo čerpať z grantových 
zdrojov, v rámci ktorých by 
okrem iného bola vypracova-
ná projektová dokumentácia 
cyklistického koridoru naprieč 
mestom, ktorý by prepájal exis-
tujúce cylotrasy.

„Je dôležité, aby sme v mes-
te pri opravách a plánovaných 
investíciách počítali aj s cyklis-
tami. Ak zabezpečíme bezpečné 
miesta a parkovacie možnosti, 
tak pravdepodobne omnoho viac 
obyvateľov nasadne na bicykel, 
veď ide o čoraz zdravší a flexi-
bilnejší spôsob dopravy, ktorý 
sa vo vyspelých krajínách čoraz 
viac rozmáha,” – uviedol posla-
nec Mestského zastupiteľstva v 
Komárne Zoltán Bujna. V mest-

Deň európskej mobility bol aj v Komárne
skom rozpočte je v tomto roku 
vyčlenených 10 tisíc eur na vy-
budovanie cyklistických parko-
vísk a prípravu koridorov. „Oslo-
vili sa aj príslušné inštitúcie a 
požiadali ich o vyjadrenie, v akej 
forme by sa dala na komárňan-
ských cestách riadiť cyklistická 
doprava,” - dodal Zoltán Bujna, 
organizátor mnohých cyklistic-
kých iniciatív.

„V dnešnom motorizovanom 
svete je doprava čoraz ťažším 
orieškom, veď počet áut je stá-
le vyšší a vyšší a stali sme sa aj 
pohodlnejšími. Pri plánovaní bu-

dúcnosti mesta je doprava urču-
júcim hľadiskom, veď možnosti 
realizácie a dlhodobejšie plány je 
potrebné navrhnúť aj z hľadiska 
kvality cestných komunikácií a 
parkovacích možností. Podpora 
hromadnej dopravy a pohodl-
ného bicyklovanie je riešením, 
ktoré sa vo väčšine európskych 
veľkomiest osvedčilo. Preto sme 
sa s radosťou pripojili k tejto ini-
ciatíve a aj ja sám rád vidím čo-
raz väčší počet cyklistov v našom 
meste,” – zhrnul primátor László 
Stubendek.

dm

Výhodná reklama 
v Komárňanských listoch 

a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát 

ju uverejníme alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

Obsah Komárňanských listov a relácie Mestskej 
televízie nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk
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Mesto Komárno v súlade  s § 5 zákona č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov a v zmysle § 3 Pracovného 
poriadku Mesta Komárno zo dňa 1.4.2004  v zne-

ní Dodatku k Pracovnému poriadku Mesta Komárno zo dňa 
15.6.2011 vyhlasuje

Výberové konanie 
na obsadenie funkcie vedúceho odboru školstva a kultúry 

Mestského úradu v Komárne
Termín nástupu do práce 1.11.2015

Požiadavky a požadované kvalifikačné predpoklady :
Kvalifikačné predpoklady  
- a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej 
činnosti v zmysle osobitného predpisu  zákona  č.317/2009 
Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamest-
nancoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov  v zne-
ní neskorších predpisov,  vykonanie 1. atestácie alebo jej  
náhradnej  formy  v zmysle § 61 ods. zákona  č. 317/2009 Z.z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných  zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
- znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy a to najmä zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v  znení neskorších predpisov, zákona 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správ-
ny poriadok) v znení neskorších predpisov,
- predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme -  § 3 zákona 
č. 552/2003 Z. z. 
Požiadavky a iné  kritéria :
- prax na riadiacej pozícií  minimálne 3 rokov, manažérske, 
organizačné a komunikačné schopnosti
- schopnosť samostatne rozhodovať, flexibilita, spoľahlivosť, 
asertivita, kreatívnosť
- zvládanie záťažových situácií
- znalosť práce s PC – MS Office
- znalosť maďarského, anglického alebo  nemeckého jazyka (je 
pre uchádzača výhodou)
Zoznam požadovaných dokladov:
- overená fotokópia dokladov o splnení kvalifikačných a ostat-
ných predpokladov 
- prehľad o doterajšej praxi 
- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 
3 mesiace,
- získané certifikáty alebo osvedčenia  
Originály, ( úradne overené fotokópie ) potrebných dokladov 
predložte pred začiatkom výberového konania. Do žiadosti 
napíšte číslo telefonického kontaktu a  e-mailovej adresy. 
K žiadosti pripojiť :
- písomnú prihlášku o účasť na výberovom konaní,
- vyplnený osobný dotazník,
- štruktúrovaný životopis 
- písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia odbo-
ru – maximálne na  3 strany 
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných 
údajov na účely výberového konania v  zmysle   §11 ods.4 
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.
Kritériá pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania :
- návrh vlastnej koncepcie riadenia odboru
- odborná zdatnosť a skúsenosti z riadiacej činnosti    
- vzdelanie v danej oblasti
Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiál-
mi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci 
OŠK – Neotvárať!“ najneskôr 30. septembra 2015 na adresu:  
Mestský úrad v Komárne, nám. gen. Klapku č.1,  945 01 Ko-
márno alebo odovzdať osobne v  podateľni Mestského úradu 
v Komárne , Pevnostný rad č. 3, Komárno najneskôr 30. sep-
tembra 2015 do 12.00 hod. 
Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpokla-
dy a požiadavky vyhláseného výberového konania výberová 
komisia pozve na výberové konanie, výberová komisia pozve  
najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením miesta, dá-
tumu a hodiny výberového konania.

Ing. László Stubendek, primátor mesta

Stretávajúc sa s obyvateľ-
mi mesta často počujem, čo sa 
týka kultúrneho života mesta, 
že: „v tomto meste sa nič ne-
deje!“ Takýto nezmysel môže 
vyhlásiť iba ten, kto si nedá 
ani toľko námahy, aby z domu 
vystrčil nos, kto sedí doma a 
uspokojí sa s tzv. papučovou 
kultúrou. Sú to ľudia, ktorých 
nič nezaujíma, ktorých neza-
ujíma ozajstná kultúra, ktorí 
nechodia nikde a nevyžadujú 
spoločenský život.

Našťastie, ja ako jeden 
z organizátorov mnohých kul-
túrnych podujatí v Komárne 
s radosťou zisťujem, že v našom 
meste sa rozširuje tábor tých, 
ktorí kultúru robia, a takisto aj 
tých, ktorí ju prijímajú. Okrem 
toho z roka na rok systematic-
ky pracuje viac a viac občian-
skych organizácií a združení. 
Je všeobecne známe, že väčšina 
občianskych organizácií žije 
z podpôr získaných z rôznych 
vypísaných konkurzov, alebo 
sú podporované dobrými pria-
teľmi – podnikateľmi a iba s ich 
pomocou sú schopné vykonávať 

svoju činnosť a zabezpečiť vý-
davky na svoje akcie.

Na pozvánkach rôznych 
podujatí si čitatelia iste všimli, 
že je na nich uvedené, s pomo-
cou koho sa podujatie uskutoč-
ní: s podporou podnikateľa, za-
stupiteľstva mesta, úradu vlády, 
atď. S radosťou môžeme konšta-
tovať, že kruh sponzorov kul-
túrnych podujatí sa postupne 
rozširuje. Rastie počet lokálpat-
riotov, takých ľudí, ktorí majú 
záujem o kultúru, sympatizujú 
s organizátormi kultúrneho ži-
vota mesta, poznajú ich činnosť 
a práve preto uznávajú ich sna-
hu a z času na čas sú ochotní 
podporovať niektoré významné 
kultúrne podujatie. Je všeobec-
ne známe: kultúru vždy živili 
mecenáši.

Dovoľujem si tvrdiť, že po-
zorujúc kultúrne dianie, nie je 
až tak veľa malých miest, v kto-
rých je taký rozmanitý kultúrny 
život ako v Komárne: spevácke 
zbory mesta (detské a dospelé), 
alebo v budúcom roku 50-roč-
ný Komárňanský komorný or-
chester pravidelne koncertujú, 

jednotlivé občianske združenia 
pravidelne usporadúvajú svoje 
pamätné večery, základná ume-
lecká škola svoje koncerty, gym-
náziá svoje divadelné vystúpenia 
a pravidelne sú organizované 
Komárňanské dni s bohatým 
kultúrnym programom, atď.

Dôkazom toho, že nie som 
sám, kto to takto vidí, je fakt, že 
niektoré občianske združenia 
mesta získali bohatú finančnú 
podporu od Nadácie Jána Kor-
ca. Iniciátorom tejto pomoci je 
rodák z Komárna, pán Ing. Zol-
tán Harsányi, PhD. 

Pán Zoltán Harsányi sa vy-
jadril tak, že aj v budúcnosti 
bude iniciátorom podporovania 
akcií slúžiacich pre verejný zá-
ujem, ktoré sú naozaj dôležité 
pre obyvateľov Komárna, pre 
miestnu pospolitosť, ale i širokú 
verejnosť mimo mesta.

V tomto roku podporované 
projekty organizácií boli vybra-
té na základe návrhov Štefana 
Harsányiho, (otca Z. Harsány-
iho) a Lajosa Stirbera, (držiteľa 
ocenenia Pro Urbe Komárno za 
dlhoročnú kultúrnu činnosť), 

ktorých Ing. Harsányi poctil dô-
verou v tejto veci.

Podporované projekty boli:
l Projekt Jókaiho všeobec-

no-vzdelávacieho a múzejného 
združenia v Komárne, vyhoto-
venie a postavenie sochy Ben-
jamína Egressyho (direktora 
vojenskej hudby komárňanskej 
pevnosti, skladateľa „Komár-
ňanskej hymny“).
l Projekt zabezpečenia 

pravidelného vydávania časo-
pisu (spravodaja) Občianskym 
združením absolventov a peda-
gógov maďarského gymnázia 
v Komárne.
l Projekt Občianskeho 

združenia GAUDIUM – Výsta-
va spojená s koncertom.

Aj touto cestou vyjadrujeme 
poďakovanie za podporu kultú-
ry a spoločenského života v na-
šom krásnom meste, v Komár-
ne. Verím, že aj naďalej bude 
medzi nami dosť mecenášov, 
ktorí podporujú kultúru.

Lajos Stirber
hudobný pedagóg 

na dôchodku

Štedrá podpora komárňanského kultúrneho života

Leto – čas prázdnin, do-
voleniek, oddychu a zábavy. 
Teraz už len spomienka, medzi 
inými aj na nezabudnuteľný 3. 
ročník English Summer Camp, 
kde sme si oddýchli tak trochu 
aktívne. Rozmarínka kladie na 
výučbu cudzích jazykov veľký 
dôraz, preto bola naša Letná 
škola v prírode aj tento rok za-
meraná na hravú výučbu ang-
lického jazyka.

A čo všetko sme okrem uče-
nia sa anglického jazyka stíhli? 
Na začiatok návštevu Arboréta 

v Mlyňanoch a obed v blízkej 
reštaurácií. V krásnom prostre-
dí a horúcom letnom počasí 
sme naplno využili bazén s to-
bogánom, v ktorom sme sa kaž-
dý deň vyšantili.

Nechýbali ani rôzne zábav-
né či športové aktivity a samo-
zrejmosťou bola už aj tradičná 
módna prehliadka, kreatívne 
poobedie,  filmový večer, ope-
kanie, skúška odvahy a neza-
budnuteľná diskotéka. Na tej 
našej si svojich víťazov našiel 
tanec s loptičkami i tanec na 

jednej nohe, neopakovateľnou 
súčasťou diskotéky je skladba 
„Macarena“ a hromadná spon-
tánna choreografia sprevádzaná 
aj spevom všetkých detí. Ani fil-
mový večer nebol len taký oby-
čajný, ale priamo v amfiteátri 
pod hviezdnou letnou oblohou. 
A komu by sa nepáčila burza, 
kde deti nakupovali za nazbiera-
né žetóny, ktoré mohli získať za 
svoju šikovnosť pri plnení úloh? 
Alebo kto by sa nerád zahral na 
fanúšikov celebrít a nezasúťažil 
si v zbieraní autogramov, neza-

hral si strategickú hru naživo, 
či nezabojoval vo veľkej bitke 
s vodnými balónmi? Nuž, ne-
bolo toho málo, čo sme počas 
tohto týždňa stíhali.

Takýto bol náš tohtoročný 
aktívny oddych – plný zážit-
kov, dojmov, víťazstiev, nových 
kamarátstiev, dokonca i prvých 
lások. Veríme, že aj Vy ste si leto 
užili tak ako my. See you next 
year, in English Summer Camp 
IV.

Ing. Katarína Nemčická
ZŠ na Rozmarínovej ulici

Nebol to obyčajný letný tábor

Opäť už iba spomíname 
na tohtoročné veľmi vydarené 
leto, a to nielen kvôli počasiu, 
ale aj vďaka krásnym chvíľam, 
ktoré sme prežili v letných tá-
boroch , ktoré organizovala ZŠ 
J. A. Komenského . Mnohí sme 
celé tri týždne chodili do den-
ných táborov, ktoré boli pria-
mo v budove našej školy. 

Odtiaľ sme podnikali výlety 
do blízkeho aj vzdialenejšieho 
okolia. Naučili sme sa základy 
jazdenia na koni, zakladať oheň, 
plavili sme sa loďou a stvárali 
sme rôzne úžasné veci s pani 
učiteľkami, pani vychovávateľ-
kami a našimi kamarátmi.

Tí odvážnejší sme sa opäť 
vybrali spoznávať nové kraje 
našej krásnej vlasti. Tentoraz to 
bol Liptov. Naša cesta viedla do 
dedinky Huty. V tejto maleb-
nej dedinke sme boli ubytovaní 
v penzióne Roháčan,  kde nám 
tety varili samé “mňamky“. Po-
čas horúcich letných dní nám 
prišli veľmi vhod prechádzky 
lesmi Roháčov, či k neďaleké-
mu mlynu v prekrásnej doline. 
Spoznávali sme aj našu histó-
riu v skanzene v Zuberci, či na 
Oravskom hrade, cítili sme sa 

skoro ako moreplavci na plav-
be  našou  krásnou Oravskou 
priehradou. Chvíle odpočinku 
v areáli penziónu sme využívali 
na rôzne tvorivé, či športové ak-
tivity. Naučili sme sa liezť na la-
novej dráhe, aj na lezeckej stene, 

mali sme táborovú olympiádu, 
rôzne turnaje, tí menší sa vy-
šantili na preliezkach, šmýkaľ-
ke, či hojdačkách. Po večeroch 
sme v rámci programov tvorili 
masky a vymýšľali rôzne aktivity 
pre naše pobavenie, ale i poba-

venie našich kamarátov.
 Tešíme sa na budúci 10. 

Letný tábor Klubko, opäť niekde 
inde na ešte nepoznanom mies-
te, kde bude určite tak krásne 
a dobre ako tento rok.

Klubkáči

Spomienky na horúce, ale krásne leto s  LT –KLUBKO
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SPOMIENKA
„Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 28. 9. 2015 uplynú 3 roky, keď nás navždy opustila naša 
drahá mamička a stará mama 

Magdaléna KLISENBAUEROVÁ.
S veľkou láskou na ňu spomíname. Venujte jej s nami tichú 
spomienku.

Dcéry Denisa a Monika
vnúčatá Natália, Aretha, Daniel a zaťovia 

Novorodenci
Gréta Nagyová z Nesvád, Kristóf Szívó z Kamenice nad Hro-

nom, Eszter Jankó z Komárna, Zoé Horváth z Čalovca, Jázmin Ko-
vács zo Svätého Petra, Hana Habelová z Komjatíc, Orsolya Pirošová 
z Kamenného Mosta, Roland Virág zo Svodína, Emma Zara Králik 
zo Štúrova, Lara Tóthová z Nesvád, Ákos Horváth z Komárna, Fló-
ra Boros z Martoviec, Zoja Partová z Komárna, Kristína Kocsisová 
z Nededa, Diana Magyari z Novej Stráže, Jázmin Záhorecz z Mar-
celovej, Adam Hajtman z Komárna, Maxim Fiam z Novej Stráže, 
Lea Lukácsová z Komárna, Alica Adamková z Palárikova, Zora 
Kocsisová z Kamoče, Milan Hanzel z Martoviec, Regina Morva-
iová z Obida, Sofia Bereczkova z Aňale, Dávid Dobosi z Nesvád, 
Máté Kosztolányi z Vlčian, Peter Nagy z Hurbanova, Patrik Csa-
nádi zo Svätého Petra, Zoé Renáta Kollárova zo Zemianskej Olče, 
Jozef Horváth z Kolárova, Emília a Eszter Miriaková z Bátorových 
Kosíh, Dóra Hamranová z Komárna, Tatiana Sádovská z Nových 
Zámkov, Zuzana Čéryová z Komárna, Stanislav Jarábek z Komár-
na, Eliza Vrábelová z Nesvád

Sľúbili si vernosť
Zoltán Bálint a Erika Kováčová, Krisztián Pázler a Veronika 

Sándorová, Kristián Gurvai a Júlia Tomčíková, Juraj Rybánsky a 
Larisa Brodatska, Balázs Deák a Lucia Sabová, Szilárd Rigó a Niko-
letta Kővári, Attila Mórocz a Kristína Bekeová, Bálint Ádám Fekete 
a Helga Inczédyová, Ing. František Jassa a Mgr. Kristína Dudášová, 
Peter Marcinko a Kristína Csintalanová, Marián Tóth a Katarína 
Michálková

Opustili nás
86-ročná Alžbeta Bohilová z Komárna, 82-ročný András Hor-

váth z Martoviec, 92-ročná Ildikó Lalák z Komárna, 77-ročný Lász-
ló Polovicz z Marcelovej, 63-ročná Eva Lábska z Komárna, 84-roč-
ná Estera Szuhová z Chotína, 62-ročná Katarína Mészárosová z 
Komárna, 53-ročný Dezső Kemenczký z Modrán, 54-ročný Ondrej 
Novák z Komárna, 65-ročný Jozef Hámori z Komárna, 80-roč-
ný Milan Garec z Martoviec, 73-ročný Emil Dulák z Komárna, 
74-ročná JUDr. Kosina Szabó Friderika z Komárna, 57-ročný Jó-
zsef Jankovics z Komárna, 79-ročná Anna Hegedűsová z Komárna, 
72-ročná Mária Lakyová z Čalovca, 62-ročná Helena Markovicsová 
z Okoličnej na Ostrove, 82-ročný Ján Genda z Komárna, 63-roč-
ná Ilona Kecskés z Búču, 91-ročný János Bresztyák z Komárna, 
50-ročný Károly Vornyík z Komárna

l Elektrikár. 0908/415 657.
l Vŕtanie studní.  Tel.: 
0908/179 712.
l Predám 4-árovú záhradu v 
tichej lokalite záhradkárskej 
oblasti MAJÁK pri Komárne, 
príjemní susedia, úrodná pôda, 
ovocné stromy, vlastná studňa 
s elektrickým čerpadlom. Zave-
dená elektrina 220 a 380 voltov. 
Výhodná ponuka. Prístup zo 
smeru Komárno – Nová Stráž 
alebo Komárno – Hadovce. LV 
k dispozícii. Informácie na čísle: 
0944/ 927 269. Cena 6 800 Eur. 
Pri rýchlom jednaní dohoda 
možná.
l Doučovanie matematiky ZŠ 
pedagógom. Tel.: 0910/318 707.
l Dám do prenájmu izbu v 

centre Komárna. Tel.: 0908/729 
612.
l Predám veľký 3-izbový byt v 
peknom, pokojnom prostredí. 
Možnosť ihneď sa nasťahovať. 
Tel.: 0905/351 079.
l Predám prerobený 3-izbový 
byt na sídlisku Bašty za 27 000 
Eur. Tel.: 0905/315 092.
l Príjmame  obchodných zá-
stupcov. Očakávania: dobré 
komunikačné schopnosti, mo-
tivujú vás financie a kariéra. 
Ponúkame: garantovane nad-
štandardné ohodnotenie a min. 
5-ročnú zmluvu. Životopisy po-
sielajte: office@vezgroup.sk 
l Chcete sa dať ostrihať a upra-
viť vlasy pohodlne? Prídem k 
Vám domov. Tel.: 0907/271 670. 

Chceli by ste pracovať 
v banke, poisťovni 

alebo v administratíve, 
ale nemáte potrebné 
vzdelanie alebo prax? 
Skústo to CEZ nás. 
Bezplatný projekt:

„Staň sa 
osobným bankárom.“
Životopisy posielajte: 

janitsova@finanzpartner.sk 

Komárňanskí športoví ry-
bári opäť potvrdili, že patria 
medzi slovenskú špičku. Spô-
sob lovu na plavák, ako aj spô-
sob na feeder sa v poslednom 
čase dostáva do popredia.

Družstvu MsO SRZ Komár-
no Tubertini feeder team v zlo-
žení Otto Hodek, Kristián Var-
ga, Bopko Roland, Takács Péter, 

Beke Zoltán a Földes Zoltán sa 
ako nováčikovi podarilo celko-
vo vyhrať 2. slovenskú ligu vo 
feeder a suveréne postúpili do 
najvyššej súťaže 1. ligy. Stalo sa 
tak na základe toho, že v dňoch 
5. a 6. septembra 2015 vo Zvole-
ne potvrdili po jarnom kole v Ja-
tove, kde sa chytali malé karasy 
a menšie kapre, aj celkové víťaz-

stvo vo Zvolene, kde sa chytali 
pleskáče. Tak ako aj športoví ry-
bári v love rýb udicou na plavák 
robia nášmu mestu dobré meno. 
Ich koníček sa stal vášňou.

Držíme palce aj v budúc-
nosti chlapcom z teamu feeder, 
aby svoje skúsenosti zúžitkovali 
k víťazstvám a spropagovali tak 
naše mesto Komárno.

Naši športoví rybári patria medzi slovenskú špičku

Začiatok školského roka v 
Základnej škole na Pohranič-
nej ulici v Komárne sa rozbe-
hol v športovom duchu. Po 
odovzdaní novej fitmiestnosti 
nasledovala netradičná auto-
gramiáda.

Pozvanie prijali bývalí žia-
ci školy, súčasní majstri sveta v 
kajaku Erik Vlček a Juraj Tarr  
Žiaci ich vítali dlhým potleskom 
a piesňou We are the champions 
od skupiny Queen. Potom nasle-
dovala prezentácia o úspechoch 
našich majstrov.

Žiaci zahrnuli kajakárov 
nespočetným množstvom otá-
zok. Tie sa týkali najmä špor-
tu, avšak niektoré boli mierené 
aj na telo. Nechýbali spoločné 
fotografie, poťažkanie zlatých 
medailí z posledných súťaží, ani 
podávanie rúk. Majstri sveta sa 
deťom odvďačili netradičnými 
zošitmi s motívom olympiády a 

ich fotografiami, ktoré aj vlast-
noručne podpísali.

V mene všetkých žiakov 
a pedagógov školy im úprimne 
ďakujeme a držíme palce, aby sa 

im na Olympijských hrách v Rio 
de Janero darilo. Do zbierky k 
zlatým medailám z majstrov-
stiev Európy a sveta chýba už 
len tá olympijská. Pevne verí-

me, že o rok sa opäť stretneme a 
spoločne oslávime víťazstvo. Pre 
naších žiakov je to motivácia.

Mária Hamranová
Foto: Jana Aradská

Prišli medzi nás majstri sveta

„Bolo jedno kráľovstvo plné tajomstiev,
za siedmimi horami a hŕbou veľkých stien.
Žili si tam prekrásne všetci pospolu,
hrali sa a spievali a nik nemal smolu.
V tom čarovnom kráľovstve býval starý kráľ,
starý kráľ, starý kráľ, kráľ ABECE3DÁR......“

… znelo školou prvý septembrový deň. Prváčikov 1.C trie-
dy ZŠ Komenského privítalo kráľovstvo s ozajstným „kráľom 
ABECEDÁROM“. Kráľ bol však veľmi smutný, lebo jeho jedinú 
princeznú uniesol drak do kráľovstva „temných oblakov“ a vy-
slobodiť  ju mohol len ten, kto zvládnol10 dračích“ úloh. Všetky 
deti sľúbili kráľovi, že sa budú snažiť splniť dračie úlohy a do 
konca školského roka kráľovnú vyslobodia. Kráľ ich teda paso-
val za rytierov a rytierky odhodlaných bojovať s drakom. 

„Tak teda vyberme sa na ďalekú cestu objavov,
Ponorme sa do písmen a číselných tajov
a na konci tohto nádherného výletu,
rozpovieme, čo už vieme, celému svetu....“

… na záver si všetky deti z 1. C zaspievali. Prajeme všetkým 
prváčikom úspešný krok do boja s písmenkami a s číslami, veľa 
elánu,  radosti a zábavy v škole. A rodičom prajeme veľa, veľa 
trpezlivosti .  

Triedna učiteľka Mgr. Katarína Ďurčová
a kráľ ABECEDÁR – ujo Igor

Prváčikovia začali plniť 10 dračích úloh

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno organizuje

odborné sympózium

VARIA THERESIANA
Aspekty tereziánskeho obdobia v Uhorskom kráľovstve

dňa 29. septembra (utorok) o 10. hodine
Miesto: Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Štátny archív v Nitre pobočka Komárno

„Čas lieči, ale jazvy ostávajú“
Odborné sympózium

dňa 6. októbra 2015 (utorok) o 10. hodine.
Podunajské múzeum v Komárne, Palatínova 13

POĎTE HRAŤ 
VODNÉ PÓLO!

KVP Komárno srdečne 
pozýva do svojich radov 
chlapcov, ktorí sa naro-
dili v roku 2005 a mlad-
ších (uvítame aj staršie 
deti), ktorí vedia plávať. 
Vyskúšaj, aké vynikajúce 
je hrať vodné pólo, streliť 
gól a byť súčasťou rodiny 
vodných pólistov !

Prihlásiť sa môžeš u  
trénera Pavla Laczóa na 
telefónnom čísle 0905 
267 145, alebo e-mailom 
na adrese komarnokvp@
gmail.com.

Nitriansky samosprávny kraj,
Podunajské múzeum v Komárne,

Mestské kultúrne stredisko v Komárne
a Fotoklub Helios Komárno

pozývajú na jubilejnú výstavu
Tivadar NAGY – V očarení fotografie

vo výstavnej sále Podunajského múzea v Zichyho paláci.
Výstava potrvá do 23. októbra.


