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Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 21. októbra 2015.

Uzávierka 16. októbra

Komárno 22. septem-
bra privítalo rekordný počet 
špičkových osobností z rôz-
nych zdravotníckych oblas-
tí, ktoré sa zišli na jednom z 
najvýznamnejších podujatí 
pre zdravotníkov Slovenska. 
Prestížnu IV. Celoslovenskú 
konferenciu s medzinárodnou 
účasťou usporiadala Všeobec-
ná nemocnica Komárno, ktorú 
prevádzkuje nezisková organi-
zácia FORLIFE a manažérsky 
riadi skupina AGEL.

Na konferencii „Bezpeč-
nosť pacienta - Bezpečnosť 
zdravotníckych pracovníkov“ 
bolo prítomných viac ako 600 
účastníkov, medzi ktorými boli 
významné autority zo Slovenka, 
Čiech a Rakúska.

Vzdelávacie podujatie sa 
konalo pod záštitou neziskovej 
organizácie FORLIFE a jeho od-
borným garantom bola PhDr. 
Zlatica Halmová, MPH. „Prvú 
konferenciu sme zorganizovali 
pred štyrmi rokmi a už po tak 
krátkom čase sa odborná úroveň 
zvýšila  natoľko, že  je to vidieť 
na mnohopočetnej účasti odbor-
níkov,“ - povedala vo svojom 
úvodnom prejave námestníčka 
riaditeľa pre ošetrovateľstvo, 
PhDr. Zlatica Halmová, MPH. 
Veľké množstvo návštevníkov 
privítal riaditeľ Všeobecnej ne-
mocnice Komárno Mgr. Vik-

tor Dudáš a následne primátor 
mesta Komárno Ing. Lászlo 
Stubendek, expert Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej repub-
liky pre bezpečnosť pacientov 
MUDr. Peter Bandura, PhD., 
prezidentka Slovenskej komory 
sestier a pôrodných asistentiek 
Mgr. Iveta Lazorová a príhovo-
ry uzavrela sestra Nitrianskeho 
samosprávneho kraja Mgr. Eva 
Schmidtová.

Program tvorilo 25 predná-
šok, ktoré sa zaoberali kvalitou 
ošetrovateľskej starostlivosti, 
nežiaducimi udalosťami v zdra-
votníckom zariadení, právami 
pacientov, nozokomiálnymi 
nákazami a ďalšími rôznymi 
témami, ktoré súviseli výsostne 
s danou problematikou. Bloky 
riadili významné osobnosti jed-
notlivých odborností. „Skutoč-
nosť, že na konferencii vystúpili 
také osobnosti, opäť vypovedá 
o jej vysokej odbornosti a kvali-
te,“ - uviedol riaditeľ Všeobec-
nej nemocnice Komárno, Mgr. 
Viktor Dudáš. 

Na tomto najvýznamnej-
šom podujatí Všeobecnej ne-
mocnice Komárno ste sa mohli 
dozvedieť, že k najčastejším 
pochybeniam v zdravotníckych 
zariadeniach patria pády, de-
kubity, bezpečné podávanie lie-
kov, neefektívna komunikácia 
lekár – sestra, sestra – pacient. 

Prišli špičkové osobnosti z rôznych zdravotníckych oblastí

Komárňanské organové večery 
v kostole sv. Ondreja
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

Riaditeľstvo Strednej priemyselnej 
školy stavebnej v Hurbanove 

srdečne pozýva všetkých žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, 
ako aj ich rodičov a učiteľov na

Dni otvorených dverí,
ktoré sa uskutočnia 23. októbra 2015 (piatok) a 24. októbra 
2015 (sobota). Prehliadka areálu školy so slovenským sprie-
vodným slovom sa uskutoční v skupinách od 9: hodiny. 
Kontakt: SPŠ stavebná, 94701 Hurbanovo, Konkolyho 8, 
tel.: 035/760 2507, fax: 035/760 2133, e-mail: skola@spsstav.sk, 
web:  www.spsstav.sk 

Naša škola aj v tomto roku 
usporiada už tradičné Dni otvo-
rených dverí, a to 22. až 24. ok-
tóbra. V rámci tohto podujatia 
srdečne očakávame žiakov 8. 
a 9. ročníkov ZŠ, ctených rodi-
čov a každého záujemcu. 

Počas týchto dní našim náv-
števníkom poskytujeme infor-
mácie o jednotlivých študijných 
odboroch, o prijímacom ko-
naní na školský rok 2016/2017 
a o zmenách, ktoré sa usku-
točnili v našom výučbovom 
programe  v minulých rokoch.

Návštevníci pod vedením 
našich pedagógov môžu absol-
vovať „okružnú cestu“ po škole 
a majú možnosť nahliadnuť do 

tried, odborných učební, labo-
ratórií, dielní. Pripravili sme aj 
zaujímavú výstavu z prác našich 
žiakov.

Záujemcov očakávame po-
čas trvania akcie od  8:30 do 
13:00. V prípade záujmu prijí-
mame návštevy aj v popolud-
ňajších hodinách. Chceli by 
sme vyzdvihnúť, že aj počas po-
sledného dňa, t.j. 24. októbra (v 
sobotu)  taktiež očakávame náv-
števníkov v uvedenom čase!

Priemyslovka pozýva

S radosťou privítame 
každého záujemcu počas 

Dní otvorených dverí 
2015 v SPŠ v Komárne!

Živá diskusia po každom bloku 
vyjadrovala záujem účastníkov 
o danú problematiku.

„Úlohou tejto odbornej vzde-
lávacej akcie je oboznamovať 
sestry, medicínsko-technických 
pracovníkov, ale tiež lekárov či 
vedenie nemocníc so zavádza-
ním bezpečnostných cieľov do 

praxe pri poskytovaní zdravot-
nej starostlivosti, predstaviť nové 
možnosti preventívnych opatrení 
ako aj výmenu informácií a po-
silniť spoluprácu medzi zdravot-
níckymi zariadeniami,“ - dodala 
PhDr. Zlatica Halmová, MPH.

Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa AGEL SK

Mesto Komárno spolu so 
samosprávami podunajských 
obcí a podnikateľmi pripravu-
je vytvorenie regionálnej or-
ganizácie, vďaka ktorej môže 
získať nemalú štátnu dotáciu 
pre oblasť cestovného ruchu. 
Región siahajúci od Komárna 
po Štúrovo plánuje ponúknuť 
svoje atraktivity pre cestovný 
ruch pod názvom Podunajsko.

V zmysle zákona o cestov-
nom ruchu z roku 2011 môže 
na území Slovenska vznikať re-
gionálna spolupráca v záujme 
rozvoja tohto rezortu. V nasle-
dujúcich rokoch vzniklo viac 
ako 30 takýchto zoskupení, kto-
ré na Slovensku poznáme pod 
názvom OOCR (Oblastná or-
ganizácia cestovného ruchu) a v 
Maďarsku ako TDM (Turistikai 
Desztináció Menedzsment). Na 
území Žitného ostrova existuje 
už niekoľko rokov takéto zosku-
penie, ktoré počas uplynulých 
troch rokov získalo zo štátnych 
zdrojov dotácie vo výške 55 500 
eur.

Cieľom týchto zoskupení 
je, aby sa v oblasti cestovného 
ruchu prezentovalo celé územie 
a nie množstvo malých skupín. 
„Medzinárodné skúsenosti uka-

zujú, že turistov možno oveľa 
účinnejšie osloviť, ak dokážeme 
ponúkať pestrý program a služby 
v rámci väčšiho územia. Náv-
števníkov musíme do regiónu 
nielen prilákať, ale ich tu dlhší 
čas aj zdržať v záujme toho, aby 
ich tunajší pobyt pomáhal vytvá-
rať pracovné miesta a príjem pre 
miestnych obyvateľov. Viribus 
Unitis, tj. v jednote je sila, stojí 
na priečelí Dôstojníckeho pavi-
lónu; a práve na tomto základe 
chce budovať aj OOCR Podunaj-
sko.“ - uviedol primátor mesta 
László Stubendek.

Mestské zastupiteľstvo už 
začiatkom leta schválilo zámer, 
ktorý má za cieľ vytvorenie 
tohto zoskupenia. Následne 
sme rokovali s predstaviteľmi 
samospráv dotknutých obcí a 
vypracovali potrebné dokumen-
ty. „Po rokovaní na ministerstve 
a so samosprávami daných obcí 
sme sa rozhodli, že zakladateľmi 
OOCR Podunajsko budú samo-
správy obcí a miest v regióne me-
dzi Komárnom a Štúrovom, ako 
aj niekoľko podnikov z oblasti 
cestovného ruchu. Zoskupenie sa 
časom bude voľne rozširovať, je 
však veľmi dôležité, aby organi-
zácia bola zaregistrovaná ešte v 

tomto kalendárnom roku, preto-
že už o poldruha roka bude môcť 
žiadať o štátnu dotáciu. Medzi 
podobnými organizáciami štát 
v roku 2014 prerozdelil 3,2 mi-
lióna eur, z tohto balíka sa nám 
zatiaľ nič neušlo. Región v okolí 
Komárna je z tohto hľadiska ne-
prebádaným územím, ale vďaka 
novému zoskupeniu už budeme 
mať svoje miesto na mape. - po-
vedal viceprimátor Béla Kes-
zegh, koordinátor rokovaní so 
samosprávami.

Prvoradým cieľom OOCR 
je pomáhať zosúladenému 
rozvoju činnosti v oblasti ces-
tovného ruchu. Súčasťou tejto 
činnosti môže byť príprava in-
formačných materiálov, účasť 
na veľtrhoch a výstavách, ako 
aj prevádzkovanie turistických 
informačných kancelárií a po-
trebného okruhu služieb. Pod-
statným prvkom organizácie je, 
že uvažuje na úrovni regiónu, 
tak napríklad rodinu, ktorá si 
chce užiť kúpanie, upozorní aj 
na podujatia v blízkom okolí.

„Touto súdržnosťou môže há-
dam najviac získať práve mesto 
Komárno, nakoľko tento región 
v tejto oblasti značne zaostáva. 
Kým v Štúrove evidujú ročne 220 

tisíc nocľažníkov, a príjem z dane 
z cestovného ruchu dosahuje 120 
tisíc eur, Komárno dosahuje len 
20 tisíc nocľahov a príjem z daní 
okolo 10 tisíc. Možnosti nášho 
mesta – cyklotrasa, pevnosť, 
termálna voda, atď. - sú dané, 
avšak doposiaľ nevyužité. Práve 
preto je dôležité, aby Komárno 
vytvorilo silné zoskupenie. Sú-
ťaž v oblasti cestovného ruchu je 
veľká, ovocie môže priniesť len 
trpezlivá a vytrvalá práca, avšak 
veríme, že výsledky sa dostavia. 
Niektoré čísla sa už v blízkej mi-
nulosti zlepšili, hotel Panoráma 
a mestské kúpalisko dosiahli v 
tomto roku rekordné výsledky. 
Ťažisko práce je však ešte stále 
pred nami, a musíme realizovať 
aj väčšie investície.“ - povedal 
predseda komisie pre cestovný 
ruch, poslanec mestského za-
stupiteľstva Dávid Kovács.

O podrobnostiach týkajú-
cich sa OOCR a o vypracova-
ných dokumentoch budú po-
slanci mestského zastupiteľstva 
rokovať na svojom novembro-
vom zasadnutí. Ak poslanci zá-
mer schvália, organizácia bude 
do konca kalendárneho roka za-
registrovaná a v budúcom roku 
sa môžeme pustiť do práce. 

Rysuje sa turistická destinácia

V týchto dňoch nastala 
zmena dopravného režimu sta-
ničného priestoru v Komárne a 
zároveň bola ukončená obnova 
chodníkov k novým priecho-
dom pre chodcov a stavebné 
úpravy nástupišťa autbusovej 
stanice. 

V rámci uvedenej investície 
boli vytvorené nové priecho-
dy pre chodcov a boli zrušené 
dva nevyhovujúce. K priecho-
dom pre chodcov boli vybu-
dované prepojovacie chodníky 
v parčíku zo zámkovej dlažby 
a prepojenia medzi jestvujúcim 
chodníkom a novými priechod-
mi. Chodníky sú široké 1,5 m, 

sú olemované záhonovými ob-
rubníkmi a pri priechodoch 
pre peších sú rozšírené na 3 m. 
V mieste napojenia na priecho-
dy sú  s  bezbariérovou úpravou 
a s dlažbou pre nevidiacich. 

Okrem toho došlo k odstrá-
neniu časti dvoch autobusových 
nástupíšť pre zachovanie bez-
pečného a plynulého vytočenia 
autobusov.

Dodávateľom stavebných 
prác bola spoločnosť TIMS, 
spol. s r.o., Pražská 2, 949 11 
Nitra. Podkladom pre uzatvo-
renie zmluvy o dielo bol vý-
sledok verejného obstarávania 
16 154,29 eur.

Okolie autobusovej stanice 
je vynovené

Stredná priemyselná škola 
v Komárne sa v rámci hodno-
tenia výsledkov predmetových 
olympiád a postupových súťa-
ží žiakov SOŠ v školskom roku 
2014 - 2015 umiestnila v rámci 
Nitrianskeho kraja na skvelom 
3. mieste. 

Výsledok je potvrdením 
úsilia našich pedagógov a štu-
dentov, ako aj zárukou toho, že 
sa nám darí udržať kredit našej 

školy, veď počas uplynulých 
rokov sme boli stále na popred-
ných priečkach – minulý škol-
ský rok sme skončili na 2. mieste 
a pred tým sme dva roky za se-
bou získali trofej najcennejšiu. 

Všetkým, ktorí sa o tento 
pekný výsledok pričinili, patrí 
obrovské ďakujem! Veríme, že 
sa nám podarí zachovať dobré 
meno našej školy i naďalej.

Mgr. Eva Kossárová

Priemyslovka opäť 
medzi najlepšími v kraji

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.

Prepravná služba 
a sociálny taxík mesta Komárna

Čítajte na 4. strane
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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 na-
sledovných termínoch:

od 12. októbra 2015  -  do 16. októbra 2015
od 9. novembra 2015  -  do 13. novembra 2015
od 7. decembra 2015 – do 11. decembra 2015

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 zá-
vislosti 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 pri-
hnojovanie 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)

Komárno si v tomto roku 
pripomína už 750. výročie 
udelenia mestských práv krá-
ľom Bélom IV. Okrem rôznych 
podujatí k tomuto výročiu sa 
venuje aj veľká pozornosť pro-
pagácii mesta v tlači, televízii a 
na internete.

Medzi verejnosťou ako aj v 
rôznych mestských inštitúciách, 
v najväčších firmách i medzi 
podnikateľmi sa objavila turis-
tická informačná publikácia, 
ktorú vydala Manna, s.r.o., v Ko-
márne v úzkej spolupráci s Mes-
tom Komárno v náklade 16 000 
kusov na roky 2015 až 2016. Za 
výstižnú grafickú prácu si zaslú-
ži uznanie László Kendra.

Verejnosť i turisti, ktorí po-
čas leta hojne navštevujú Ko-

márno, sa k publikácii dostanú 
v Komárňanskej informačnej 
kancelárii na Klapkovom ná-
mestí, v rôznych hoteloch, 
reštauráciách, na termálnom 
kúpalisku i inde v meste. Nová 
publikácia ponúka informácie 
o histórii mesta v štyroch ja-
zykoch a pozdravný príhovor 
primátora mesta László Stuben-
deka. Veľkú pozornosť venuje 
publikácia propagácii Komár-
ňanskej pevnosti na oboch bre-
hoch Dunaja. Je tam zmienka 
aj o komárňanských rodákoch, 
akými boli kráľ Ladislav V., kto-
rý sa narodil v pevnosti v Ko-
márne, spisovateľ Mór Jókai, 
ako aj kráľ operiet a svetoznámy 
hudobný skladateľ Franz Lehár 
a mnohí ďalší.

Miestne informácie s ad-
resami i mapou mesta sú tiež 
dôležitou časťou publikácie. 
A keď sa pozrieme do ďalšej 
časti publikácie, nájdeme tu 
informácie o kultúre, Jókaiho 
divadle, Mestskom kultúrnom 
stredisku, univerzite H. Selye-
ho, Galérii Limes, Csemadoku 
a Základnej umeleckej škole i 
o súkromnej umeleckej škole 
Sylvie Czafrangovej. Zmienka 
je aj o Komáňanských listoch a 
Mestskej televízii. Zaujímavá je 
aj ponuka Termálneho kúpalis-
ka v Komárne. Svoju činnosť tu 
propaguje aj organizácia Pons 
Danubii EGTC, ktorá je zdru-
žením 7 miest Slovenska a Ma-
ďarska a od roku 2010, kedy 
vzniklo, urobilo veľa pre rozvoj 

turizmu a v iných oblastiach. 
Mestská organizácia tu na troch 
stranách propaguje svoju ponu-
ku termálneho kúpaliska, hotela 
Panoráma, Autocampingu, kry-
tú plaváreň, športovú halu, zim-
ný štadión a iné služby. Samo-
zrejme ešte dlho by som mohol 
menovať ponúkané služby i in-
formácie pre občanov i turistov, 
ktorí prichádzajú do Komárna.

Preto ako jeden z autorov 
tejto novej turistickej publiká-
cie každého srdečne pozývam 
na návštevu nášho pekného 
mesta pri Dunaji, ponúkam 
na čítanie našu novú informa-
tívnu publikáciu, ktorú nájdete 
v Komárňanskej informačnej 
kancelárii.

Dr. Štefan Bende

Nová publikácia o Komárne sa teší veľkej pozornosti verejnosti

Tradičným podujatím, kto-
rého sa na začiatku školského 
roku zúčastňujú naši študenti, 
býva OPEN DAY ZSE v Brati-
slave. Našich 15 študentov sa 
pod vedením Ing. Františka 
Vargu a Ing. Jozefa Baráneka 
zúčastnilo podujatí organizo-
vaných v rámci tohto dňa.

Organizátori sa zamerali na 
tretí ročník priemyselných škôl 
a teda aj spomedzi našich žiakov 
boli vybraní práve oni.

Program dňa bol zameraný 
na spoluprácu so školami, pre-
mietanie filmov na rôzne od-
borné témy, venoval sa aj téme 
techniky v akcii, otvoril aj prob-
lematiku drónov a v rámci tohto 
dňa boli ocenení aj vybratí pe-
dagógovia a rôzne súťažné prá-
ce. Naši študenti sa samozrej-

me zapojili do všetkých súťaží 
a v najatraktívnejšej disciplíne 
Vyderžaj pianier (Vydrž držať 
dvojpólový dotyk s rukami na 
autotransformátore cez ochran-
ný systém) zvíťazil náš Bence 

Ivanics z III.G s rekordom 152 
voltov a obdržal za svoj úspech 
vecný dar.

Blahoželám Bencemu za pr-
venstvo a ostatným žiakom by 
som sa chcel poďakovať za zod-

povednú reprezentáciu našej 
školy, ako aj za vzorné správanie 
sa počas tejto exkurzie. Verím, 
že si odniesli užitočné informá-
cie a budú ich využívať.

Ing. František Varga

Priemyslováci opäť na OPEN DAY v Bratislave

Pod týmto názvom sa 
konalo netradičné športové 
popoludnie na námestí Gene-
rála Klapku v Komárne, ktoré 
pripravili pedagógovia ZŠ na 
Pohraničnej ulici. Námestie a 
za krátky čas zaplnilo a ožilo 
množstvom športových stano-
víšť.

Záujemcovia si mohli vy-
skúšať florbal,  strieľanie na 
bránku, street basketbal, bicyk-
lovanie, crossfit, volejbal, na 
ktorý dozeral Ondrej Óváry. 
Veľkému záujmu sa tešila zum-
ba. Pod trénerským vedením 
Klaudie Violovej sa námestie 
zaplnilo malými i veľkými, aby 
si vyskúšali tanečno-športové 
kroky a naskočili na rytmus 
zumby.

Ruky divákov roztlieskali aj 
capoeristi. Pod vedením majstra 
capoeri  Tomáša Vu Thana – La-
tino sa predviedli nádejní špor-
tovci tohto netradičného ume-
nia. Capoeira je označovaná 
ako brazilský bojový tanec bý-
valých otrokov. V súčasnosti 
sa považuje za bojový šport s 
pevnými pravidlami. Capoeristi 
stiahli medzi seba malých i veľ-
kých divákov a zahanbiť sa ne-
nechala ani pani učiteľka teles-
nej výchovy Anitka. Netradičné 
hudobné nástroje, oblečenie, 
jednoduché kroky capoeri láka-

li. Všetci ale nedočkalo očaká-
vali príchod majstrov.

Malých športovcov prišli 
na námestie podporiť aj Erik 
Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka, 
čerství majstri sveta v kajaku 
K4. Po úvodných podávaniach 
rúk, spoločných fotografiách sa 
deti pustili do ozajstného súťa-
ženia. Veď preťahovanie lanom 
s majstrami sveta sa nekoná 
každý deň. A tak opačné konce 
lana chytili najprv prváci a kaja-
kári, potom druháci a nakoniec 
aj pedagógovia školy.

Kajakári sa veľmi zapotili 
a priznali, že v tej vode to majú 
oveľa jednoduchšie. V dueloch 
silnejšie boli deti, ale nešlo o ví-
ťazstvo. Cieľom podujatia bola 
ukážka tradičných i menej tra-
dičných športov, ktoré sa môžu 
realizovať aj mimo telocviční 
a sú pre všetky vekové i váhové 
kategórie. Chceli sme osloviť 
a zapojiť rodičov a starých ro-
dičov do športovania, ako aj dať 
návod pre rodiny ako netradične 
spoločne stráviť jedno príjemné 
popoludnie. 

O hudobné spestrenie popo-
ludnia sa postaral Róbert Benes 
a podujatie sa konalo aj vďaka 
finančnej podpore Nitrianske-
ho samosprávneho kraja. Škola 
na Pohraničnej ulici v Komárne 
žije športom. Vychovala mno-
hých skvelých športovcov a na-
ďalej sa usiluje o rozvoj športo-
vých aktivít všetkých žiakov.

Zaželajme škole veľa ďalších 
skvelých športových podujatí. 
A príďte všetci, neoľutujete.

Text: Mária Hamranová
Foto:  Jana Aradská  

Športovali sme s majstrami sveta!

Riaditeľka Knižnice Józse-
fa Szinnyeiho v Komárne Mgr. 
Alžbeta Littvová prijala náv-
števu kolegov z dvoch univer-
zitných knižníc - Selyeho uni-
verzity a Tittel Pál Könyvtár és 
Médiacentrum.

Všetci traja riaditelia ako 
najpovolanejší diskutovali o ak-
tuálnych odborných otázkach 
ako je doplňovanie fondov, ich 
aktualizácia a s tým spojené pro-
cesy, heuristika špeciálnych fon-
dov, automatizácia knižničných 
procesov či ekonomické otáz-
ky. Otvorená diskusia priniesla 
viacero zaujímavých námetov 
na realizáciu v praxi. Hostia si 

potom prezreli jednotlivé odde-
lenia Knižnice Józsefa Szinnye-
iho – oddelenie pre dospelých, 
oddelenie pre deti, študovňu či 
úsek práce s regionálnou litera-
túrou. Na ďalšom pracovisku, 
ktoré sa nachádza na Palatínovej 
ulici, mali možnosť oboznámiť 
sa s podujatiami pre používate-
ľov – seniorov. 

Stretnutie riaditeľov troch 
knižníc bolo prínosom pre 
všetkých. Prostredníctvom vý-
meny skúseností mali možnosť 
bližšie sa spoznať a nájsť body, 
kde môžu účinne spolupracovať 
v záujme svojich používateľov. 

Mgr. Eva Ďurčová

Podnetné stretnutie

Takmer každé mesto na 
Slovensku má svoj jarmok a 
ani mesto Komárno nie je vý-
nimkou. Mesto je pyšné na 
túto udalosť, lebo mnoho ľudí 
ju má zapísanú vo svojom ka-
lendári hrubými písmenami. 
Tento rok sa koná Ondrejský 
jarmok v druhej polovici no-
vembra, teda týždeň pred On-
drejom.

Každý jarmok má svoje čaro. 
K Ondrejskému jarmoku neod-
mysliteľne patrí vôňa vareného 
vína, medoviny, čerstvo pečenej 
klobásy či pečienky a samozrej-
me rôznorodý jarmočný tovar. 
Okrem jarmočných predajcov 
v uličke remeselníkov nájdete 
tradičných remeselníkov, ktorí 
budú ponúkať svoje vlastné vý-
robky prípadne vám predvedú 
svoju zručnosť.

Ondrejský jarmok sa usku-
toční v termíne 20. až 22. no-
vembra 2015. Mesto Komárno 
srdečne očakáva predajcov aj 

návštevníkov tohto podujatia. 
Záujemcovia môžu prihláš-

ky zasielať mailom (jarmok@ko-
marno.sk) alebo podať osobne 
(Mestský úrad, Pevnostný rad, 
budova Dôstojnícky pavilón, 
poschodie). Ďalšie informácie 
nájdete na stránke www.komar-
no.sk/jarmok (mapa jarmoku 
a stánkov, cenník, pokyny, pri-
hláška, podmienky).

Kontaktné telefónne čís-
la na vybavenie prihlášok na 
predaj počas akcie „Ondrejský 
jarmok 2015": tel.: 0911 300 
470 (vedúci), 0948 376 553 (od 
12.00 do 15.00), alebo 0948 376 
551 (od 08.00 do 15.00), reme-
selníci – Tel.: 035 2851 262, 0948 
376 551 (od 08.00 do 15.00).

Vystavovanie rozhodnutí 
sa bude uskutočňovať od 15. 
októbra 2015.

Uzávierka prihlášok na 
jarmok: 18. novembra 2015.

Všetkých Komárňanov sr-
dečne pozývame!

Ondrejský jarmok 
bude 20. až 22. novembra
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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 1. októbra sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia

Karola CZANÍKA.
S láskou spomínajú manželka, deti a rodina  

l Elektrikár. Tel.: 0908/415 
657.
l Vŕtanie studní. Tel.: 
0908/179 712.
l Maľovanie, stierkovanie a 
tapetovanie. Kvalita za výhod-
nú cenu. Tel.: 0904/546 397.
l Predám garáž na Lúčovej 
ulici 1101. Tel.: 7725 493.
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 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 
upraviť vlasy pohodlne? Prídem 
k Vám domov. 0907/271 670. 

Novorodenci
Keve Csanád Halász z Kolárova, Zsétény Varga z Moče, Do-

minik Berze z Martoviec, Nóra Fodorová z Obidu, Rómeo Bálint 
zo Svätého Petra, Alex Dudáš z Iže, Sofia Farkašová z Komárna, 
Kristóf Kládek z Dvorov nad Žitavou, Tomáš Hrabovský z Koláro-
va, Bianka Krepsová z Komárna, Hana Sádovská z Bánova, Fanni 
Csongrádová z Martoviec, Tamás Csóka z Marcelovej, Soňa Cibič-
ková z Komárna, Zsófia Teodóra Ollári z Komárna, Mátyás Atti-
la Tóth z Balván; Margaréta Juríčková z Nových Zámkov, Adam 
Tovtyn z Komárna, Sofia Križanová z Gbeliec, Natália Bartová z 
Hurbanova, Aliz Némethová z Kolárova, Sebastian Salkay z Pri-
bety, Letícia Vajzerová z Hurbanova, Dorka Hengerics z Nesvád, 
Dorka Vörös z Moče, Štefan Vaški z Bátorových Kosíh, Matej Panev 
z Nány, Levente Lovász z Pápy, Vivien Botló z Komárna, Viktor 
Kocsis z Bajču, Matúš Mach z Nových Zámkov, Mia Dorina Ilon z 
Imeľa, Viktória Szolgay z Hurbanova, Hajnalka Roberta Csicsóová 
z Modrán, Eugen Erik Farkas z Komárna, Emily Olléová z Komár-
na, Benjamin Keszeli z Kolárova

Sľúbili si vernosť
Tamás Chudoba a Magdaléna Csehová, Juraj Čaplár a Eva Beč-

ková

Opustili nás
41-ročná Tímea Madarászová z Kolárova, 80-ročný Matej 

Zeleňanský z Komárna, 75-ročná Anna Krakovská z Komárna, 
54-ročný Ľudovít Móricz z Komárna, 75-ročná Agneša Orvosová 
z Komárna, 50-ročný Zoltán Bucsai z Kolárova, 70-ročný Ladislav 
Gőgh z Komárna, 63-ročný István Rumi z Komárna, 85-ročná Er-
zsébet Farkas z Komárna, 75-ročný Ján Bielokosztolszki z Lándora, 
71-ročná Anna Béberová z Komárna, 84-ročná Alžbeta Fördősová 
z Kolárova, 70-ročná Zlatica Britková z Komárna, 79-ročná st. Kol-
ler Katalin z Čičova, 88-ročná Horján Józsefné rod. Csontos Margit 
z Komárna, 77-ročná Mária Bilicová z Komárna, 87-ročná Janka 
Madiová z Komárna, 89-ročný MUDr. Imrich Fekete z Komárna, 
73-ročná Julianna Endrédi z Martoviec

SPOMIENKA
So zármutkom v srdci si 10. októbra pripo-
menieme prvé výročie, čo nás navždy opustila 
manželka, mama a stará mama

Alžbeta ŠÁROVÁ.
Žiješ v našich spomienkach. S láskou a úctou 
spomínajú

manžel, deti a vnúčatá 

SPOMIENKA
Dňa 4. októbra 2015 uplynuli 2 roky, čo nás 
po ťažkej chorobe opustil manžel, otec a dedo
JUDr. Alexander SZŰCS.

Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú 
spomienku. Srdečne ďakujeme.

Manželka a synovia s rodinami

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 

Ľudia, o ktorých budeme 
písať, žijú medzi nami. Otec 
a syn. Obaja obyvatelia nášho 
mesta. Prvý má niečo cez päť-
desiat a druhý ešte nedovŕšil 
tridsiatku. Sú jednými z nás 
a predsa ich športový výkon 
dáva dôvod na zamyslenie. Ti-
bor Szabó so synom Tiborom.

Na športovej pôde sme 
o nich mohli počuť z výsledkov 
kajakárskych pretekov. Otec 
Tibor Szabó získal zlato na 
Majstrovstvách sveta v kajaku 
veteránov v roku 2011. Syn Ti-
bor je tiež bývalý reprezentant - 
kajakár a má viac titulov Majstra 
Slovenska. Kajaku v mladosti 
predchádzalo plávanie, potom 
vodné pólo. U oboch sa život 
ďalej uberal cestou rekreačného 
športovca. Až spolu v roku 2011 
absolvovali prvý bežecký mara-
tón v Prahe. A tu šťastena rozto-
čila svoje koleso, ktoré u oboch 
postupne smerovalo k novému 
športu – dlhému triatlonu.

Začali trénovať plávanie, 
bicyklovanie a beh, 3 disciplí-
ny, z ktorých triatlon pozostáva. 
Dlhý triatlon má nie náhodou 
prívlastok „dlhý“. Na pretekoch 
treba plynule za sebou absolvo-
vať plávanie v dĺžke 3,8 km, po-
tom bicyklom prejsť vzdialenosť 
180 km a na záver zabehnúť celý 
maratónsky beh v dĺžke 42,2 
km. Spolu je to 226 km na celej 
trase. Preteky sú tiež známe ako 
Železný muž alebo Ironman.

Úsilie oboch Szabóovcov za-
znamenalo výnimočný úspech 
v júni tohto roku, keď obaja 
úspešne absolvovali preteky 
dlhého triatlonu Moraviaman 
v českých Otrokoviciach. Ko-
runou úspechu možno nazvať 
preteky Slovakman v Piešťa-
noch v auguste 2015, ktoré boli 

súčasne Majstrovstvami Sloven-
ska. Tibor senior tu s časom 13 
hodín 54 minút získal bronzovú 
medailu vo svojej kategórii.

Tieto výsledky sú pozo-
ruhodné aj preto, že doteraz 
v štatistikách pretekov dlhého 
triatlonu na Slovensku nebol 
nájdený záznam o súčasnom 
úspešnom štarte otca a syna na 
spoločných pretekoch! A určite 
je to rarita aj v celosvetovom 
meradle. V mysliach väčšiny 
z nás sú to neuveriteľné výkony, 
nepredstaviteľné vzdialenosti. 

Ako ste sa dopracovali 
k týmto úspechom?

Tibor Szabó starší: Človek 
do štyridsiatky môže športovať, 
ale potom jednoducho musí, 
V kanoistike, plávaní je vo finále 
9 pretekárov, jeden víťaz a 8 po-
razených. Po absolvovaní dlhé-
ho triatlonu je víťazom každý. 
Víťazom sám nad sebou. Dáva 
to pocit úspechu, po ktorom 
každý túži.

Tibor Szabó mladší: Ne-
mám rád komplikované veci, 
takže aj moja cesta je veľmi 
jednoduchá a minimalistická. 
Treba ráno vstať, celý deň ma-
kať a večer si ľahnúť unavený a 
spokojný. Následne to poctivo 
opakovať dostatočne dlhý čas 
a úspech sa zaručene dostaví.

Ako ste prežívali samotné 
preteky?

Tibor Szabó starší: Samot-
né úspechy sú vyvrcholením 
snaženia, skutočný očistec. Nie-
kedy až asketický životný štýl, 
dlhé hodiny fyzického ale hlav-
ne psychického tréningu pripra-
via telo na dobrodružstvo zvané 
„Ironman“. Počas pretekov som 
zažil neopísateľnú cestu do svo-
jej duše. Do dimenzií, o ktorých 
som doteraz ani netušil. Prajem 

každému zažiť tento obrovský 
zážitok.

Tibor Szabó mladší: Každé 
ultra-vytrvalecké preteky majú 
úžasnú schopnost do relatívne 
krátkeho času koncentrovať veľ-
mi intenzívne emócie, zážitky 
a skúsenosti. Od absolútneho 
adrenalínovo-endorfínového 
opojenia, kde človek má hlavu 
v oblakoch a pocit, že lieta, až 
po samotné peklo na zemi, kde 
človek dostáva kŕče do každého 
svalu na tele, prežíva extrémnu 
dehydratáciu, totálne vyčerpa-
nie, halucinácie a neskutočné 
bolesti. Odmenou je samorejme 
neopísateľný pocit v cieli a neo-
ceniteľná životná skúsenosť.

Čo vám dala do života  táto 
skúsenosť?

Tibor Szabó starší: Tieto 
preteky majú zvláštnu atmosfé-
ru. Spolu tu štartujú profesioná-
li, rekreační, ale aj hendikepo-
vaní športovci. Všetci spolu, bez 
diskriminácie... Preteky „Iron-
man“ sa dajú absolvovať iba 
s pokorou. V každom z nás je 

tá túžba byť lepším, prežiť nie-
čo výnimočné. Na konci týchto 
pretekov sa každý stane hrdi-
nom, svoje emócie si so sebou 
zoberie do každodenného živo-
ta, ktorý sa tak stane ešte lepším 
a krajším.

Tibor Szabó mladší: Doká-
zal by som pomenovať asi dve 
hlavné skúsenosti. Prvou je, že 
keď absolvujete niečo také ná-
ročné ako Ironman, zrazu sa 
všetky bežné životné povinnosti 
a trápenia stanú ľahkými. Dru-
hou je obrovská dávka sebepo-
znania a sebadôvery, ktorú člo-
vek získa na tejto ceste.

Každým poznaním sa stá-
vame inými, dokonalejšími 
a každou životnou skúsenosťou 
rastieme. Vás, milí naši čitate-
lia, nech príbeh našich rodákov 
poteší a utvrdí v presvedčení, že 
človek dokáže všetko, keď má 
pevnú vôľu a je ochotný pre svoj 
cieľ odovzdať všetko. Gratuluje-
me a držíme palce, aby aj budú-
ca sezóna bola úspešná.

nm

Otec Tibor a syn Tibor Szabóovci
Pokorou a vytrvalosťou sa prebojovali medzi atletickú elitu

V Topoľčanoch sa konala 
Krajská postupová súťaž a pre-
hliadka dospelých speváckych 
zborov Zlatý veniec 2015. Sú-
ťažilo sa v dvoch kategóriách - 
veľké zbory a komorné zbory. 

Okres Komárno na podujatí 
úspešne reprezentovali Zmie-
šaný spevácky zbor Concordia 

z Komárna, ktorý získal zlaté 
pásmo s postupom na Celoštát-
nu súťažnú prehliadku spevác-
kych zborov, ktorá sa bude konať 
16. až 18. októbra v Košiciach. 
Ženský spevácky zbor Kantantí-
na pri MsKS v Komárne získal 
strieborné pásmo. Srdečne bla-
hoželáme!                                 ász

V Komárne na Námestí ge-
nerála Klapku sa konal XI. roč-
ník Festivalu dychovej hudby. 
Stretol sa s veľkým záujmom 
a kladným prijatím obecenstva 
z domova i zahraničia.

Na podujatí sa predstavi-
li Oucha, Skupina mažoretiek 
Katica zo Zemianskej Olče, 
Dychovka dobrovoľného ha-
sičského zboru v Šamoríne a 
Veselíá kapela z Komárna Zá-
merom podujatia bolo posilniť 

spoločné iniciatívy spolupráce 
a prezentácie dychovej hudby 
v Komárne. Významným príno-
som festivalu bolo upevňovanie 
srdečných vzťahov spriatelených 
dychových zoskupení.

Podujatie zorganizovala 
dychová hudba Veselá kapela 
z Komárna so spoluorganizá-
tormi Regionálnym osvetovým 
strediskom v Komárne, Mestom 
Komárno a podnikateľmi.

ász

Zbor Concordia postupuje

Námestím znela dychovka...

POĎTE HRAŤ 
VODNÉ PÓLO!
KVP Komárno srdečne 

pozýva do svojich radov 
chlapcov, ktorí sa narodili v 
roku 2005 a mladších (uvíta-
me aj staršie deti), ktorí vedia 
plávať. Prihlásiť sa môžeš u  
trénera Pavla Laczóa na tele-
fónnom čísle 0905 267 145, 
alebo e-mailom na adrese 
komarnokvp@gmail.com.

Výhodná reklama 
v Komárňanských listoch 

a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát 

ju uverejníme alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488


