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Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 14. januára 2016.

Uzávierka 9. januára

Pravidelne navštevujem na 
Námestí generála Klapku Ko-
márňanskú informačnú kan-
celáriu (KIK), chodím sem pre 
aktuálne informácie o histórií 
ako aj o podujatiach v meste a 
okolí. Veľmi ma teší, keď turis-
ti, ktorí stále hojne navštevujú 
našu informačnú kanceláriu, 
vždy odchádzajú spokojní, keď 
dostanú v ich jazyku informá-
ciu o zaujímavostiach mesta 
ako aj rôzne leporelá o histórií 
mesta. 

Čoskoro sa rozlúčime s ro-
kom 2015, preto je aktuálne 
informovať verejnosť o bohatej 
a rôznorodej činnosti Komár-
ňanskej informačnej kancelárie 
v tomto roku. Informácie som 
získal od Ing. Beáty SEBŐ, ve-
dúcej KIK-u, i od jej veľmi ak-
tívnych pracovníčok Mgr. Rity 
VINCZE a Mgr. Alexandry 
VARGOVEJ.

- Máme za sebou v našej ak-
tívnej činnosti bohatý rok, keďže 

od začiatku roka nás navštívi-
lo viac ako 5000 návštevníkov. 
Najviac turistov bolo z Česka, 
Nemecka, Maďarska a zo Slo-
venska, ale boli u nás návštevníci 
aj z Kanady, Izraelu, Argentíny 
a Južnej Kórei. Veľmi nás teší, 
že v tomto roku sa zvýšil počet 
turistov z výletných lodí, ktoré 
sa zastavujú v Komárne. Naša 
informačná kancelária poskytu-
je rôzne informácie o meste až 
v 4 jazykoch osobne, cez telefón 
a elektronicky. Pre turistov sme 
rozšírili našu ponuku darčeko-
vých predmetov s logom mesta, 
spracovali sme viacjazyčné lepo-
relá a v určitých prípadoch spre-
vádzame ich aj v pevnosti.

O čo sa turisti najviac zau-
jímajú?

- Najviac návštevníkov 
máme počas mesiacov júl a au-
gust. Väčšina z nich nás navštívi 
preto, aby sa čo-to dozvedeli o pa-
mätihodnostiach mesta, hlavne 
o pevnosti, Nádvorí Európy, o so-

chách či Dôstojníckom pavilóne. 
Najžiadanejším materiálom je 
informačná mapa o meste. Veľký 
záujem je o pamiatkové predme-
ty s komárňanskými motívmi, 
hlavne o magnetky, pohľadnice 
a turistické nálepky.

Akými novosťami ste pre-
kvapili návštevníkov v tomto 
roku?

-Vydali sme rôzne leporelá 
vo viacerých jazykoch, v ktorých 
sú pekné a farebné informač-
né mapky, a osobitne oslovujú 
takzvaných turistov z výletných 
lodí a aj návštevníkov termál-
nych kúpalísk v Komárne a na 
okolí. Naša kancelária už má 
stránku na Facebooku, kde sú 
vždy zverejnené aktuálne progra-
my a udalosti v meste. Vo výkla-
de kancelárie máme televíznu 
obrazovku, kde sa premietajú 
aktuálne informácie o progra-
moch v meste. Tu by sme ešte radi 
spomenuli, že vnútorná výzdoba 
našej informačnej kancelárie sa 

vždy obmieňa podľa sezóny, čo 
dúfame, že s radosťou vítajú aj 
naši návštevníci. Samozrejme by 
sme mohli spomenúť aj ďalšie za-
ujímavosti.

Čo by ste ešte radi poveda-
li o vašej činnosti v budúcom 
období?

-Aj v budúcnosti by sme 
čestne a veľmi zaujímavo chce-
li slúžiť pre turistov, ktorí hoj-
ne  navštevujú mesto Komárno. 
Chceme ešte užšie spolupracovať 
s organizátormi rôznych progra-
mov,  ubytovacími a stravovací-
mi zariadeniami. Informácie od 
nich radi prijímame denne elek-
tronicky alebo osobne. Tiež pri-
pravujeme nové farebné lepore-
lá, napríklad o Nádvorí Európy. 
Naďalej srdečne privítame našich 
návštevníkov a snažíme sa im 
poskytnúť zaujímavé a užitoč-
né informácie o našom peknom 
meste na Dunaji.

Zhováral sa 
Dr. Štefan Bende

Aktívna a pre turistov veľmi úspešná bola 
činnosť Komárňanskej informačnej kancelárie v roku 2015

Detské oddelenie Vše-
obecnej nemocnice Komárno 
na začiatku decembra prevza-
lo od občianskeho združenia 
(OZ) Dobrá Nitra finančný 
dar. Vďaka šeku na 300 eur 
bude zakúpené nové okno na 
jednotke intenzívnej starostli-
vosti (JIS) detského oddelenia.

JIS detského oddelenia je 
zameraná na intenzívne sledo-
vanie stavu dieťaťa, intenzívnu 
terapiu, intenzívnu ošetrova-
teľskú starostlivosť. Je určená 
akútne chorým deťom a deťom 
ohrozeným na živote.

„Našim cieľom je vytvorenie 
pre choré dieťa čo najvľúdnej-
šie prostredie, ktoré pozitívne 
prispeje k jeho rýchlemu vylie-
čeniu. V mene všetkých našich 
najmenších pacientov by som sa 
chcela veľmi pekne poďakovať 
občianskemu združeniu za tento 
finančný dar, ktorý nám zabez-
pečí výmenu už desiateho okna,“ 
vysvetľuje vedúca sestra detské-

ho oddelenia PhDr. Eleonóra 
Mészáros.

Občianske združenie Dobrá 
Nitra vzniklo v roku 2015 a me-
dzi základné ciele jeho činnosti 
patrí podpora a rozvoj aktivít 
v oblasti vzdelávania, športu, 
kultúrno-spoločenskej činnosti 
obyvateľov Nitrianskeho kraja 
vo všetkých vekových kategó-
riách. „V neposlednom rade sme 
svoje aktivity rozšírili aj o chari-
tatívnu činnosť, kde by sme radi 
založili tradíciu pomoci detským 
oddeleniam nemocníc v našom 
regióne,“ uviedol JUDr. Tomáš 
Stoklasa, predseda občianskeho 
združenia Dobrá Nitra.

Na detskom oddelení je roč-
ne hospitalizovaných viac ako 
tisíc malých pacientov. Oddele-
nie má 30 lôžok, kde sú prijíma-
ní pacienti vo veku od narode-
nia do 19 rokov. Detskí pacienti 
majú k dispozícii aj jedáleň s 
herňou, televízor a knižnicu.

Mgr. Marta Csergeová

Nemocnica získala finančný dar
Poslanci mestského zastupi-

teľstva sa vo štvrtok 10. decem-
bra zišli na 14. riadnom zasad-
nutí. Najdôležitejším bodom 
bolo prerokovanie rozpočtu 
na rok 2016. Mestský rozpočet 
má na strane príjmov 21 milió-
nov 713 tisíc 692 eur, to je však 
o 12-tisíc eur menej, ako cifra 
na strane výdavkov. Zastupiteľ-
stvo odobrilo zvýšenie rozpoč-
tu Základnej umeleckej školy 
a denného stacionára a podpo-
rilo viacero kultúrnych a vzde-
lávacích inštitúcií.

V zmysle rozhodnutia za-
stupiteľstva sa nemení výška 
poplatkov za zber a odvoz ko-
munálneho odpadu, v zmysle zá-
kona sa však od budúceho roka 
bude platiť za drobný stavebný 
odpad – a to konkrétne 0,022 ti-
sícin eura za kilogram. Občania, 
ktorí sa dlhší čas zdržiavajú v za-
hraničí, budú mať jednoduchšie 
platby za odpad, ako doposiaľ.

Zmena nastala aj v dvoch 
všeobecne záväzných nariade-
niach: a to v súvislosti s posky-
tovaním jednorazovej sociálnej 
výpomoci, respektíve nariadenie 
o poskytovaní sociálnej pomoci. 
Poslanci schválili aj sociálny 
a hospodársky program mesta, 
ktorý je vytýčený až do roku 
2022. Avšak v jeho úvodnej čas-
ti, ktorá sa dotýka kultúrneho 
a historického života mesta, je 
viacero nepresností, preto za-
stupiteľstvo v januári opätovne 
prerokuje tento materiál.

Poslanci podporili aj projekt 
spoločnosti Comorr Service, 
ktorý pomôže pri hospodárení 
s teplom v krytej plavárni.

Rokovanie mestského za-
stupiteľstva bude pokračovať 
vo štvrtok 17. decembra. O 
ňom vás budeme informovať v 
prvom januárovom vydaní Ko-
márňanských listov.

Zastupiteľstvo schválilo 
rozpočet mesta na rok 2016

Nech pokoj zavládne vo Vašich domovoch,
nech máte pevné zdravie, mnoho šťastia,
spokojnosti a splnené priania, 
veľa lásky a dobrých ľudí okolo seba
tak počas Vianoc,
ako aj každý deň budúceho roka.

To Vám praje redakcia Komárňanských listov
Martin Pilný, 15 rokov, výtvarný krúžok, ZŠ Rozmarínová

Počas uplynulých dní sa na rôznych miestach nášho mesta ob-
javval Mikuláš, aby v duchu stáročnej tradície obdaroval hlavne 
deti a spríjemnil im adventné chvíle čakania na Vianoce.

Vďaka dobrovoľníkom ožilo námestie pred radnicou, deti 
zdobili obrovský adventný veniec, porozprávali sa s Mikulášom. 
Ďalšia partia ľudí s dobrý srdcom pripravila balíčky pre deti zo so-
ciálne odkázaných rodín. Detské očká žiarili a v malých dušičkách 
určite ostane pekná spomienka na tieto chvíle...

Mikuláš rozžiaril očká detí...
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Nie, nedajte sa pomýliť 
názvom tohto článku. Nebude 
o učiteľoch, ktorí v sebe zra-
zu objavili driemajúce hravé 
deti, aj keď priznajme si, to, čo 
sa nám podarilo prežiť vďaka 
projektu Erasmus+, bolo aj 
o hraní sa a vcítení sa do „kože 
žiakov“. Jeho skutočným záme-
rom je opísať skúsenosti troch 
učiteliek Strednej odbornej 
školy obchodu a služieb na Bu-
dovateľskej ulici 32 v Komárne 
s metódou CLIL. 

Poďme ale pekne od za-
čiatku. Každý učiteľ si možno 
stokrát, ba aj tisíckrát počas 
svojej kariéry kladie otázku ako 
lepšie učiť. Také sme boli a stále 
sme aj my. Hľadali sme, skúša-
li, ako urobiť naše vyučovanie 
atraktívnym a hlavne zmyslupl-
ným pre žiakov. Vychádzali sme 

pri tom zo zamerania našej ško-
ly, ktorým sú obchod a služby. 
Chceli sme prepojiť vyučovanie 
odborných predmetov a ang-
lického jazyka nielen z dôvodu 
zvýšenia jazykovej úrovne žia-
kov, ale hlavne nechať žiakov 
prirodzene komunikovať aj 
mimo hodín anglického jazyka, 
ktorý je bezpochyby svetovým 
komunikačným prostriedkom 
obchodu, služieb, turizmu a fi-
nancií. 

Vďaka účasti na kurze CLIL 
v ADC College v Londýne sme 
pochopili, o čom metóda CLIL 
je, aké je postavenie učiteľa cu-
dzieho jazyka a učiteľa ne-ja-
zykových predmetov, ktorí ju 
používajú na svojich vyučova-
cích hodinách. Prvým krokom 
bolo stanoviť si ciele, ktoré ch-
ceme dosiahnuť a na akých vy-

učovacích hodinách. Druhým 
krokom bolo rozdelenie úloh 
medzi učiteľom cudzieho jazyka 
a učiteľa predmetu, ktorý bude 
túto metódu používať. Učiteľ ja-
zyka je zodpovedný za jazykovú 
správnosť hodiny CLIL a učiteľ 
predmetu za jeho obsahovú ná-
plň. Kým sa obaja učitelia „ zo-
hrajú“, prejde určitý čas, pretože 
každá takáto hodina si vyžaduje 
od oboch kvalitnú prípravu. 

Vďaka kurzu CLIL a tiež aj 
výmene príkladov dobrej pra-
xe s kolegami zo zúčastnených 
krajín sme začali používať na 
hodinách CLIL interaktívne po-
môcky ako napríklad QUIZLET, 
Podcasts, Padlet, Kahoot.it 
a mnohé iné. Ich prednosťou je 
ich nenáročnosť, schopnosť za-
ujať, zabaviť a hlavne naučiť. Sú 
vhodné nielen na prezentáciu 

učiva, opakovanie, či upevňo-
vanie, ale taktiež aj na získanie 
spätnej väzby. Na konci každej 
vyučovacej hodiny, alebo tema-
tického celku si kladieme otáz-
ku, či sa nám podarilo splniť 
stanovené ciele. Vďaka metóde 
CLIL môžeme potvrdiť, že kva-
lita ovládania cudzieho jazyka 
a schopnosť v ňom komuniko-
vať sa výrazne zlepšila. 

Čo dodať na záver? Sme 
presvedčení, že metóda CLIL je 
tá správna cesta pri skvalitnení 
výučby cudzieho jazyka. To, čo 
sa začalo ako hra troch učite-
liek v ADC College v Londýne, 
pozitívne zmenilo charakter 
a smerovanie štýlu výučby cu-
dzích jazykov na našej škole. 

dm

Keď sa učitelia hrajú...

Nadácia Allianz sa od roku 
2005 orientuje na podporu 
projektov študentov prírod-
ných vied. Cez program „Mla-
dí vedci“ sa snaží zvýšiť záu-
jem žiakov o prírodné vedy. 
Cieľom programu je podpora 
projektov určených pre deti 
základných a stredných škôl, 
ktoré vedú k záujmu učiť sa i 
nad rámec študijných povin-
ností a zmysluplne dopĺňajú 
výučbu o inovatívne a motivu-
júce aktivity v podobe vedec-
kých krúžkov, workshopov, či 
súťaží. V tomto roku nadácia 
podporila projekty z celého 
Slovenska sumou 80 480 eur.

Základná škola na Pohra-
ničnej ulici v Komárne požia-
dala o grant podaním projektu  
Robotický systém NXT v rukách 
žiakov so zámerom zefektívniť 
technické vzdelávanie žiakov 
konštruovaním inteligentných 
robotov využiteľných na ho-
dinách prírodovedných pred-
metov ako sú fyzika, technika, 
biológia a chémia a tak posilniť 
záujem žiakov o technické vedy.

Nadácia Allianz podporila 
projekt sumou 800 eur, ktoré 
škola využila na modernizáciu 
ROBOLAB laboratória, na ná-
kup nových LEGO EV3 kociek. 
Škola využíva toto laboratórium 
na moderné interaktívne vzde-
lávanie technických a prírodo-
vedných predmetov a prípravu 

mladých programátorov, ktorí 
navštevujú záujmový krúžok 
ROBOLAB. Modernizácia a 
obnova laboratória bola veľmi 
potrebná, pretože záujem žia-
kov o prácu v krúžku neustále 
narastá.

Žiaci nižších ročníkov vyrá-
bajú dielka podľa vlastnej fantá-
zie a učia sa základy programo-
vania NXT kociek. Starší žiaci sa 
pod vedením pani učiteľky Júlie 
Bundovej každoročne zúčast-
ňujú súťaže First Lego League. 
Je to najväčšia robotická súťaž 

pre mladých vo veku od 10 do16 
rokov. Zúčastňujú sa jej desaťti-
síce detí na celom svete. Témou 
súťaže je v tomto roku Spraco-
vanie odpadu.

Náš školský tím Counther 
tvoria žiaci 8.A triedy Matej 
Marko, Ken Sugihara, Richard 
Blšták, Eva Brančanová, Adela 
Čéryová, Peter Lévai, Marcus 
Aurélius Majerčík, Bianka Mi-
šovičová, Daniel Rybánsky, Ema 
Kristína Sokolová, Tibor Szabó, 
Evelyn Takács, Nikola Várady-
ová a Andrea Veselá. Chlapci 

skonštruovali robota, ktorý plní 
súťažné úlohy. Dievčatá pracu-
jú na výskumnom projekte. V 
roku 2012 tím Counther získal 
v spomínanej súťaži 1. miesto 
a v roku 2009 2. miesto.

Tieto úspechy sú dôkazom 
toho, že v Základnej škole na 
Pohraničnej ulici to s technic-
kým vzdelávaním myslia vážne. 
Touto cestou ďakujme Nadácii 
Allianz za finančnú podporu, 
ktorá slúži k výchove mladých 
vedcov.

Júlia Bundová

S technickým vzdelávaním to myslíme vážne

Nadácia TESCO a Nadá-
cia Pontis, prostredníctvom 
zamestnaneckého grantové-
ho programu „Kolegovia pre 
dobrú vec“, vyhlásili granto-
vý program s cieľom vytvárať 
a podporovať komunity v mes-
tách.

Keďže jeden z rodičov na-
šich žiakov pracuje v tejto or-
ganizácii, prišiel s odporúčaním 
na zapojenie sa do projektu. 
Naša reakcia bola rýchla. Vypra-
covali sme projekt podľa daných 
princípov a zaslali ho v elektro-
nickom formulári s názvom: 
Hráme sa a športujeme s TES-
COm. Naša radosť po zverejnení 
výsledkov bola veľká. Realizácia 
projektu sa uskutočnila úpravou 

detského ihriska formou brigád 
detí, žiakov, rodičov, učiteľov. 
Škôlkari zo špeciálnej materskej 
školy sa potešili novej šmykľav-
ke, domčeku Rumcajs, pikniko-
vému stolu. Žiaci školy množ-
stvu športového náradia. Celý 
projekt vyvrcholil veselým do-
poludním s pohybom a hrami. 
Milí priatelia z Nadácie TESCO, 
ďakujeme za podporu športo-
vých aktivít, ktoré sme si rozší-
rili aj vďaka vám a výbornému 
nápadu pomôcť cez dobrovoľ-
níctvo a angažovanosť vášho za-
mestnanca Anabely Györfalvio-
vej našej škole. Ďakujeme.

Spojená škola 
na Hradnej ulici 7

Zapojili sa škôlkari, 
žiaci, rodičia i učitelia

Regionálne osvetové stredisko v Komárne
dáva možnosť prezentovať svoje umenie

všetkým amatérskym výtvarníkom 
v okrese Komárno starším ako 15 rokov

v súťaži Komárňanské ART Spektrum 2016

Uzávierka súťaže bude 11. januára 2016. Sláv-
nostné vyhodnotenie sa uskutoční 5. februára 
2016 v Zichyho paláci Podunajského múzea. 
Podrobnejšie informácie nájdete na www.ros-
komarno.sk, alebo vám ich poskytne Jana Ma-
čicová na telefónnom čísle 0907 218 172, e-mai-
lová adresa: osveta.vff@gmail.com.

Andrea Boncsek, 13 rokov, výtvarný krúžok, ZŠ Rozmarínová

Terezka Béberová, 10 rokov, výtvarný krúžok, ZŠ Rozmarínová

Obsah Komárňanských listov a relácie 
Mestskej televízie nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk
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Nedávno sa mi dostal do 
rúk neveľký leták. Pozýval na 
program venovaný dlhoroč-
nému choreografovi, zapále-
nému folkloristovi, vedúcemu 
folklórnych súborov Dunaj, 
Dunajíček a Mamičky od Du-
naja – pánovi Ľudovítovi Gal-
lovichovi pri príležitosti jeho 
80. narodenín.

Keďže folklór je aj môjmu 
srdcu blízky a pána Gallovicha 
poznám ešte z čias, keď v Ko-
márne založil súbor Dunaj, 
dal dohromady mladých voja-
kov, ktorí v Komárne vojenčili, 
a dievčatá zo stredných škôl, 

bola som zvedavá aj na tento 
program.

Dnes môžem povedať: - 
Som rada, že som jeden prí-
jemný večer venovala ľudovej 
piesni a tancom. Bola som 
nadšená! Vďační diváci drža-
li palce všetkým účinkujúcim, 
potleskom odmeňovali výkony 
hudobníkov, spevákov, taneční-
kov.

Opäť sa potvrdilo, že pán 
Ľudovít Gallovich je veľký maj-
ster. Jeho malí tanečníci z Duna-
jíčka predvádzali svoj program 
ako veľkí majstri, súbor Dunaj 
– tanečníci, speváci i hudobní-

ci boli nosným pilierom celého 
podujatia. Myslím si, že najviac 
prekvapili Mamičky od Dunaja. 
Krásne piesne, čisté hlasy, veselé 
tance – to všetko dokázal pán 
Gallovich vydolovať z týchto 
dám. Z ich účinkovania sálala 
radosť, potešenie. Bolo jasné, že 
folklór milujú telom i dušou.

Celý vydarený program bol 
oslavou ľudovej piesne a gra-
tuláciou k životnému jubileu 
veľkého majstra. Pán Gallovich, 
opäť sa potvrdilo, že vek je len 
číslo. Vy máte silu a energiu na 
rozdávanie, môžu Vám závi-
dieť i mladší. Želáme Vám za 

všetkých, ktorí folklór milujú, 
do ďalších rokov najmä pevné 
zdravie, aby ste ešte nejaký ten 
rôčik robili radosť všetkým, 
ktorí majú ľudový spev a tanec 
radi.

Ľudová pieseň opäť raz uká-
zala svoju silu. Keď si zaspievaš, 
akoby si umyl dušu, táto pravda 
sa potvrdila i v tento večer. Spe-
váci umývali duše nielen sebe, 
ale i vďačným divákom. Ďaku-
jem aj organizátorom, Mestské-
mu kultúrnemu stredisku v Ko-
márne, že si takto uctili tohto 
majstra slovenského folklóru.

Mgr. Božena Gažová

Príjemný večer s ľudovou piesňou

V roku 2015 si pripomí-
name 200. výročie narodenia 
národného buditeľa, jazy-
kovedca, literárneho vedca, 
historika, politika a novinára 
Ľudovíta Štúra. Jeho odkaz 
a prínos pre našu dnešnú kul-
túru, ako aj jeho vodcovskú 
osobnosť celej generácie sme si 
pripomenuli aj sériou podujatí 
na pôde Strednej priemyselnej 
školy v Komárne.

Sériu podujatí otvorila bese-
da s Máriou Petrovou, rodáčkou 
z Marcelovej, ktorá už roky žije 
a pracuje v Banskej Štiavnici 
a svoje kultúrne pôsobenie za-
svätila jednak básnickej tvorbe, 
ale hlavne štúdiu a priblíže-
niu vzťahu Andreja Sládkoviča 
a Maríny, teda Márie Pišlovej. 
Svojím pútavým rozprávaním 
doplneným o citáty z diel si 
získala publikum mladých štu-

dentov priemyslovky, ktorí ani 
nepostrehli, že čas tak rýchlo 
ubehol. Ďalší deň sa na škole 
konal kvíz o Ľudovítovi Štúrovi 
a štúrovcoch, v rámci ktorého si 
zmerali sily a svoje vedomosti 
a zručnosti študenti tried s vyu-
čovacím jazykom slovenským.

V rámci úloh preukázali 
jednak na teoretické vedomos-
ti, ale zmerali si aj zručnosť 
v skladaní puzzle, pričom mali 
prerozprávať, ako daný objekt 
súvisí s pôsobením Ľudovíta 
Štúra. Napokon mali poskladať 
verše známej Štúrovej básne 
Rozžehnání v správnom poradí. 
Posledná, bonusová otázka bola 
založená na zvukovej nahrávke, 
pričom žiaci mali odhaliť, že ide 
o slovenskú hymnu a mali pre-
rozprávať, za akých okolností 
vznikol text hymny a kto bol 
jej autorom. Podujatia napokon 

uzavreli predstavenia hudob-
no-dramatického krúžku Pod 
vežou pri SPŠ Komárno, ktoré 
režijne vedie kolegyňa Mgr. Bo-
židara Huláková. Jeho členovia 
si naštudovali literárne pásmo 
Štúrovci. Predstavenie bolo ne-
tradičnou hodinou slovenskej 
literatúry, s množstvom zaují-
mavých momentov.

Jednotlivé scény boli do-
pĺňané trefnými ilustráciami 
premietanými dataprojektorom 
na plátno počas celého predsta-
venia, atmosféru umocňovali 
vhodné zvukové a svetelné efek-
ty. Sme radi, že pozvanie naň 
prijali nielen žiaci našej školy, 
ale i žiaci zo ZŠ na Pohraničnej 
ulici a Strednej školy obchodu 
a služieb na Budovateľskej uli-
ci v Komárne. Potlesk, ktorým 
diváci ocenili výborné herec-
ké výkony chlapcov a dievčat,  

hovoril za všetko. Poďakovanie 
a obdiv patrí študentom, ktorí 
stvárnili hlavné postavy, jednak 
rozprávača –  Jozefa Miloslava 
Hurbana (Andrej Murcin) a Ľu-
dovíta Štúra (Erik Pocisk), ale aj 
Kristíne Rybárovej, Lívii Szar-
kovej, Petre Janovičovej, Simo-
ne Maršalovičovej, Rolandovi 
Pohlemu, Jadranke Mokošovej, 
Marekovi Danišovi, Nikodémo-
vi Ocskaimu a Viktorovi Kelko-
vi.

Myslím si, že všetky tie-
to podujatia svedčia o tom, 
že osobnosť Ľudovíta Štúra je 
rovnako zaujímavou, záhadnou 
a fascinujúcou aj po toľkých ro-
koch. Veríme, že aj týmito pod-
ujatiami sme prispeli k tomu, 
aby sme aj na SPŠ ponechali 
osobnosť Ľudovíta Štúra nesmr-
teľnou.

Mgr. Eva Kossárová

Ľudovít Štúr, kodifikátor 
slovenského jazyka, poslanec 
uhorského snemu, politik, fi-
lozof, historik, jazykovedec, 
spisovateľ, básnik, publicista, 
redaktor a pedagóg netradič-
ne ožil medzi žiakmi Základ-
nej školy na Pohraničnej ulici 
v Komárne. 

Okrúhle 200. výročie naro-
denia významného predstaviteľa 
slovenského národného života si 
škola pripomenula veľkolepým 
celoškolským podujatím, ktoré 
nazvali „Dobrý deň, pán Ľu-
devít!“ Medzi žiakov zavítal aj 
pán Ľudevít, aby deti pozdravil 
a zadal jednotlivé úlohy, ktoré sa 

riešili na stanovištiach pomeno-
vaných v typickej štúrovčine. 

„Aktiviti pre djetki neposed-
né“, bolo stanovište na školskom 
dvore, kde boli rozmiestnené 
časti slovenskej hymny. Úlo-
hou skupiny bolo po prekonaní 
rôznych prírodných prekážok 
ju poskladať. Žiaci tejto skupi-
ny v areáli školy vysadili 4 lipy. 
„V djelni tvorivosti vítvarnej“ 
si pán Ľudevít sadol ako model 
a dievčatá rôznou výtvarnou 
technikou vytvorili jeho portrét. 
„ Djelňa tvorivosti slovesnej“ 
bola miestom na vytváranie je-
dálneho lístka školy a školské-
ho poriadku v štúrovčine, ako 

aj zhotovenia obrovskej maxi 
krížovky. V „Redakciji novín 
zvaních Pohraničiar“ vzniklo 
špeciálne číslo školského časo-
pisu v štúrovčine. Na stanovišti 
„Abeceda Ľudevíta Velislava 
Štúra“ žiaci použili písmená 
abecedy ako začiatočné písmená 
slov, ktoré sa spájajú so životom, 
prípadne s tvorbou spisovateľa. 
Nechýbalo ani stanovište „Súboj 
hlavičjek múdrich s literami“, 
známejšie pod názvom scrabb-
le. Počas celého dňa pán Ľude-
vít navštevoval jednotlivé sta-
novištia, zapájal sa do aktivít a 
sledoval prácu detí. Na záver sa 
všetci žiaci a pedagógovia zišli 

a predstavili výsledky svojej ce-
lodennej práce. Vytvorili rôzne 
postery a nástenky. Pán Ľudevít 
ocenil prácu žiakov ako veľmi 
kvalitnú. Na záver celého pod-
ujatia zazneli pochvalné slová 
žiačky Chiary: „Vďaka vám, milí 
učitelia, ale aj žiaci za perfektný 
deň, vrátili sme sa o dvesto ro-
kov späť, zábavne i poučne sme 
si pripomenuli významného 
človeka z histórie našich dejín“.

Žiaci i pedagógovia školy 
ukázali, že významné výročie 
spojené s Ľudovítom Štúrom sa 
dá skĺbiť so získaním nových po-
znatkov, zábavou i poučením.

Mária Hamranová

Desať vybraných študen-
tov Strednej priemyselnej 
školy v Komárne sa pod tak-
tovkou pedagogického dozoru 
Ing. Tímey Pásztor zúčastnilo 
dvojtýždňovej praxe v rámci 
programu Erasmus + - KA 1 
Mobilita učiacich sa a zamest-
nancov v OVP v metropole 
Maďarska, v Budapešti.

Cieľom programu finan-
covaného EÚ bolo v záujme 
kvalitnej odbornej prípravy 
zabezpečiť žiakom podmienky 
práce v skutočnom pracovnom 
prostredí renomovaných fi-
riem – evopro systems engine-

ering Ltd. A C3D Engineering 
Consultand Ltd. - pôsobiacich 
na medzinárodnom trhu prá-
ce. Komunikačným jazykom 
programu bola maďarčina 
a angličtina.

Počas dvojtýždňovej praxe 
pracovali študenti pod dozorom 
mentora, ktorý sledoval ich na-
predovanie. Študenti odboru 
elektrotechnika mali možnosť 
oboznámiť sa s novými tech-
nickými prostriedkami PLC 
obvodov, montovali, programo-
vali a diagnostikovali riadiace 
systémy na báze PLC techniky. 
Zaoberali sa tiež montážou, 

programovaním a uvedením 
zobrazovacej informačnej ta-
bule autobusu do prevádzky. 
Študenti odboru technické a in-
formatické služby v strojárstve 
sa zúčastnili intenzívneho kur-
zu zameraného na využitie 3D 
systému CREO, pričom nado-
budnuté vedomosti a zručnosti 
využili pri modelovaní jedno-
duchých súčiastok a zostavných 
modelov, ako aj pri tvorbe tech-
nickej dokumentácie z 3D mo-
delov.

Účastníci programu na zá-
ver absolvovali test a úspešní 
absolventi obdržali certifikát 

o absolvovaní praxe v zahraničí, 
ktorý súčasne zvyšuje ich úspeš-
nosť pri uchádzaní sa o zamest-
nanie na domácom či zahranič-
nom trhu práce.

Študenti szároveň mali šan-
cu dostať sa do víru veľkomesta 
európskeho formátu. Vo voľnom 
čase navštívili kultúrne a histo-
rické pamiatky Budapešti, ako 
aj vzdelávací inštitút Csodák 
Palotája (Palác zázrakov) a zaví-
tali aj na pôdu Elektrotechnickej 
fakulty Kálmána Kandóho uni-
verzity Óbudai Egyetem.

Mgr. Eva Kossárová

„Otvárame knižnicu, na-
šli sme tam tekvicu. Tekvica 
sa na nás cerí, bojíme sa vojsť 
do dverí. Nebojte sa milé deti, 
myšlienka mi z hlavy letí. 
V knihách ich je veru dosť, ráč-
te vstúpiť, ráčte vojsť!“ Slovami 
tejto vlastnej piesne, ktorú deti 
vytvorili s pomocou svojich 
pedagógov, vítali spisovateľa 
Braňa Jobusa v novej knižnici 
školy.

Žiakom ZŠ na Pohraničnej 
ulici už niekoľko rokov chýbala 
možnosť prečítať si knižku ale-
bo si ju aj požičať domov pria-
mo z vlastnej školskej knižnice. 
Pedagógovia rozumne využili 
vzniknuté voľné priestory školy 
na vybudovanie novej školskej 
knižnice. Niekoľko obrovských 
skríň, poličky, podušky, stolič-
ky, koberec, ale hlavne množ-
stvo kníh sa ocitlo na svojich 
miestach, aby zaplnili priestory 
vznikajúcej knižnice.

Ukončenie celoškolského 
projektu „Školská knižnica do 
rúk detí“ bolo naplánované na 
Medzinárodný deň školských 
knižníc. Tento deň bol spoje-
ný aj so slávnostným krstom  
znovuzriadenej knižnice. Deti 
priviedli na Uličke Ľudovíta Ve-
lislava Štúra – tak pomenovali 
jednu z chodieb školy - krstné-
ho otca, ktorým sa stal známy 
autor kníh pre deti Braňo Jobus. 
Pozvanie medzi deti prijala aj 
riaditeľka Knižnice Józsefa Szin-
nyeiho v Komárne Mgr. Alžbeta 
Littvová, zástupkyňa riaditeľky 
knižnice Mgr. Eva Ďurčová a 
knihovníčka Mgr. Renáta Fil-

ková. Všetci pozvaní hostia ob-
darili novú knižnicu krásnymi 
knižkami. 

Obrovským balíkom krás-
nych nových kníh prispelo aj 
Rodičovské združenie školy, 
ktorého dar odovzdal Peter Ku-
níček. So svojimi vlastnoručne 
prichystanými darmi prichá-
dzali aj žiaci jednotlivých roční-
kov. Do vienka knižnice pridali 
vlastnoručne maľované leporelo, 
obrovskú ilustráciu rozprávky, 
niekoľko listov zo školského ča-
sopisu Pohraničiar, ako aj scén-
ku o vzniku slovenskej hymny. 
Krst knižnice bol sprevádzaný 
vlastnou piesňou, ktorej autor-
mi sú pedagógovia našej školy 
ujo Milan a teta Janka, a na-
cvičili ho speváci nášho spevo-
kolu Škovránok. Krst knižnice 
bol netradičný, ujo spisovateľ 
použil cestovinové písmenká, 
aby v knižkách nikdy nechýbali 
a deťom sa knižky dobre čítali. 
Po krste školskej knižnice od-
prevadil malý slávnostný sprie-
vod detí spisovateľa Braňa Jobu-
sa do budovy mestskej knižnice. 
Deťom sa podarilo lepšie spo-
znať nášho obľúbeného autora 
kníh O muflónovi Ancijášovi, O 
škriatkovi Plajkovi alebo O ko-
misárovi Mrodgem. Vtipné roz-
právanie doplnil autor aj vlast-
nými pesničkami. Krst knižnice 
sa vydaril na výbornú. 

Zaželajme žiakom školy po-
hodu v novej knižnici, veľa za-
ujímavých knižiek a čo najviac 
voľných chvíľ strávených medzi 
písmenkami.

Mária Hamranová

Máme novú 
školskú knižnicu

Študenti SPŠ na odbornej praxi v zahraničí

Pripomenuli sme si výročie Ľudovíta Štúra

Ľudovít Štúr zavítal do školy

Norbert Zsemlye, 9 rokov, výtvarný krúžok, ZŠ Rozmarínová 1

Staňte sa aj Vy spolutvorcami Komárňanských listov.
Vaše tipy, námety a pripomienky

očakávame na e-mailovej adrese kl@komarno.sk, 
alebo na telefónnom čísle 035 77 13 488
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Bol som už veľký! Veď bu-
dúce leto už budem mať desať. 
Teraz ale nebolo leto, lebo boli 
Vianoce, práve dnes. S otcom 
sme šli k starému otcovi. 

Býval na konci dediny a toho 
roku sme boli na rade my, aby u 
nás starý otec strávili Štedrý ve-
čer. Sedeli za stolom a modlili sa 
ruženec. „Dobrý večer, otec!“ po-
zdravil starého otca môj otec. Ja 
som si práve uvedomil, že všetci 
traja chlapi (veď už som mal 
skoro desať) v malej kuchynke 
sa voláme rovnako. Menom i 
priezviskom. Keby stará mama 
ešte žila a zavolá „Jožko“, neve-
deli by sme, ktorý má prísť. Asi 
preto na rodinných oslavách 
všetci môjho otca odjakživa (čo 
si pamätám, a to je už skoro de-
sať rokov) volali Ujco. A ja som 
bol ujcov Jožko. Otec mal veľa 
sestier a pre ich deti bol Ujcom.

„Zavolať sme vás prišli na ve-
čeru, otec,“ - povedal po chvíľke 
ticha, čo sa starý otec domodlil, 
môj otec. „Veď hej, ale prv statok 
treba obriadiť, potom pôjdeme,“ 
- zdvihol zrak od stola bielovla-
sý muž.

„No poď, majsterko, dáme 
kravkám,“ - povedal môj otec a 

zberal sa do maštale. Otec ma 
nevolal Ujcov Jožko, to by bolo 
divné, ale majsterko. Čo bolo 
vlastne tiež divné, lebo som 
nebol práve najšikovnejší, ale 
nepriečil som sa. „Aj hnoj treba 
vytlačiť, Vianoce sú...,“ - vydal 
ešte pokyn starý otec. Neprotes-
tovali sme, lebo starému otcovi 
sa neodvráva.

Otec mi dal do ruky česák, 
aby som obom kravkám po 
slabinách a bruchu prešiel. On 
zatiaľ vytlačil hnoj, podstlal čer-
stvou slamou a nasypal im do 
válova. Starý otec po chvíľke pri-
šli za nami, ku krave k zadným 
nohám priložili stolček, kýbeľ a 
podojili. „A veď sa neondej...,“ 
párkrát kravu upozornili, keď sa 
mykla alebo chvostom zahnala. 
Mlieko bolo treba scediť a dať 
na chlad. „Na zajtra spravíme 
tvaroh a už poďme, nech toľko 
nečakajú,“ - povedali starý otec, 
pohladkali obe kravy a šli sme.

Vonku začalo snežiť a v kaž-
dom dome už svietil vianočný 
stromček. Aj ten náš. Stromček 
toho roku priniesol ujo Milan. 
Sestra a ja sme ho od rána zdo-
bili. Teda skôr sestra, ja som len 
pomáhal a nejedol som kolek-

Pozrite sa deťom do očí, tam sa skrývajú Vianoce...

Rok čo rok k nám prichádza-
jú pomaly a najskôr nenápadne. 
Je to tak, najkrajšie sviatky roka 
sa opäť blížia, už môžeme počí-
tať dni. Radostné, čarovné, bo-
haté, pokojné, láskyplné... Iba 
jediné sviatky v roku majú toľko 
prívlastkov – VIANOCE.

Každý ich vníma inak a do-
konca aj moje pocity z Vianoc sa 
menili. V detstve pre mňa zna-
menali niečo čarovné, tajomné 
a pokojné. Samozrejmosťou 
bolo, že striebristé chumáčiky 
vločiek lietali a ligotali sa jed-
na po druhej. Na oknách mráz 
maľoval rozprávky. Rozprávky, 
ktoré boli výplodom mojej fan-
tázie.

A dnes? Samotné Vianoce 
pre mňa ostali tým najkrajším 
sviatkom. Horšie je to s ich prí-

pravou. Náš dom nám už od 
začiatku decembra svojou vý-
zdobou pripomína blížiace sa 
sviatky, každý víkend rozvonia-
va vianočné pečivo. Teraz sa ja 
snažím tak, ako sa snažila moja 
mama, vytvoriť pre rodinu tú 
čarovnú atmosféru, aby aj moje 
deti vnímali Vianoce ako niečo 
naozaj výnimočné, keď sa pri 
našom stole s láskou a pokojom 
stretne väčšia časť rodiny.

K tohtoročným sviatkom si 
prajem, aby to vianočné svet-
lo porozumenia a pokoja v nás 
zotrvalo čo najdlhšie. Bol by to 
najkrajší vianočný dar. Pričiniť 
sa oň musíme predovšetkým 
sami, vo svojom vnútri.

PaedDr. Zuzana 
Langschadlová

Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné...

Na zdravie a dobrú chuť!
Vianočný punč

2 citróny, 300 g práškového cukru, liter vody, trochu muškátového 
orieška, 5 dcl rumu, 2,5 dcl koňaku.
Kôru z citrónov postrúhame, pridáme cukor, šťavu z citrónov 
a všetko zalejeme vriacou vodou. Potom do nápoja postrúha-
me muškátový oriešok a necháme chvíľu stáť. Nakoniec nápoj 
precedíme cez sitko, premiešame s rumom a koňakom, zohre-
jeme a podávame horúci.

Sušienky z ovsených vločiek
150 g tuku (Palmarin, Hera), 150 g mletého cukru, 1 vajce, 1 vanil-
kový cukor, 150 g ovsených vločiek, 130 g hladkej múky, 1 prášok do 
pečiva, 2 lyžice kokosovej múčky, 100 g hrozienok.
Tuk, cukor, vajce a vanilkový cukor zmiešame. Potom pridá-
me ovsené vločky, múku, prášok do pečiva, kokosovú múčku 
a hrozienka. Vypracujeme hmotu. Na vymastený plech kladie-
me kôpky veľkosti orecha ďalej od seba. Pečieme v predhriatej 
rúre pri teplote 180 stupňov.

Krájaný chlebíček
3 vajcia, 300 g mletého cukru, šťava a kôra z citróna, štipka tlčeného  
anízu, hrsť sekaných orechov, hrsť  hrozienok, kandizované ovocie, 
400 g hladkej múky, ˝ prášku do pečiva.
Vypracované husté cesto rozdelíme na 4 valčeky na dĺžku ple-
chu. Pečieme na vymastenom plechu pri teplote 180 stupňov. 
Teplé rozkrájame na šikmé rezy a obalíme v mletom cukre.

Linecké pečivo
150 g mletého cukru, 200 g masla (Palmarin), 300 g hladkej múky, 
pikantná marmeláda.
Zmiešame cukor, maslo a múku. Vypracujeme bochníček a 
necháme odpočinúť najmenej dve hodiny v chladničke. Na 
pomúčenej doske rozvaľkáme cesto na hrúbku asi 3 milimetre. 
Koláčiky vykrojujeme formičkou. Pečieme v mierne vyhriatej 
rúre. Vychladnuté zlepujeme marmeládou, najlepšia je višňo-
vá alebo ríbezľová.

Vianočné oblátky (200 kusov)
1/2 litra mlieka (najlepšie plnotučného), 400 g hladkej múky špeci-
ál, 1 žĺtok, 1 kávová lyžička  zomletého anízu, 1/4 litra vody, 170 g 
kryštálového cukru, 50 g masla.
Vytrieme hladké cesto – múku postupne sypeme do mlieka. 
Do vriacej vody nasypeme kryštálový cukor, chvíľu povaríme 
a pridáme maslo. Necháme vychladnúť, potom vlejeme do 
cesta. Zmes premiešame a necháme odstáť 5 až 6 hodín. Ak je 
cesto husté, možno ho zriediť mliekom.
Na horúcu železnú platňu nalejeme nie celkom plnú poliev-
kovú lyžicu cesta. Pritlačíme nakrátko druhú platňu, ešte ho-
rúce cesto zvinieme na paličke (rúčke varešky). Cesto, ktoré sa 
dostane mimo železa, je dobré rýchlo zoškrabať nožom. Teplé 
železo na začiatku pečenia potrieme všelím voskom. Nesmie 
byť veľmi rozpálené.

Čokoládové špice
50 g mletých vlašských orechov, 50 g mletých piškót, 50 g práškového 
cukru, lyžicu masla, lyžicu rumu, lyžicu kakaa, pokrájané hrozien-
ka, lyžicu džemu (ríbezľového, malinového), 20 okrúhlych piškót, 
čokoládová poleva.
Z vymiešanej masy vytvoríme špice, ktoré prilepíme k okrúh-
lej piškóte a necháme trocha zaschnúť . Potom máčame vo 
vlažnej čokoládovej poleve a necháme zaschnúť.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie
Doba, v ktorej žijeme je zvláštna, plná zhonu, straty iden-

tity a absencie vzorov. Chýbajú osobnosti, ktoré by nám mohli 
byť príkladom a nezvratným dôkazom toho, že život sa dá žiť 
zmysluplne a čestne. S potešením sme sa presvedčili, že to nie 
je vždy tak. V týchto dňoch nám bolo cťou poznať hrdinov, či 
osobnosti s charakterom, ktorí zasvätili svoj život službe obča-
nom, konajúc dobro v mene pravdy.

Vážený pán primátor, vážení páni poslanci!
Vážime si vás ako ľudí s Veľkým srdcom, ktorí berú zdra-

votne handicapovaných mladých ľudí ako súčasť našej spoloč-
nosti, chápu ich ťažkosti, sny a skryté túžby. Je pre nás veľkou 
cťou vysloviť vám úprimné poďakovanie za láskavú pomoc, za 
prejavenú dôveru a ochotu podporovať naše aktivity súvisiace s 
poskytovaním sociálnych služieb v zariadení pre mentálne po-
stihnutých občanov. V mene rodičov, pracovníkov a klientov 
nášho zariadenia vám ďakujeme za pomoc, ktorú ste sa rozhod-
li poskytnúť nášmu združeniu bez predsudkov, pochybností a 
podmienok.

Vážený pán primátor, vážení páni poslanci!
Dovoľte nám k vašej zodpovednej práci zaželať veľa úspe-

chov, síl a zdravia.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

Ulica priateľstva 2, Komárno

cie. Naozaj nejedol! Tie dve mali 
odtrhnuté uško a tretiu bolo tre-
ba ochutnať. Veď, čo keby sme 
zlé na stromček dali? Akoby to 
vyzeralo?

Na večeru bola kapustnica, 
pôstna, kyslá so slivkami. Otec 
mal aj rybaciu polievku. Boli 
aj rezne, aj kapor aj dva šaláty. 
S cibuľou pre otca a s majo-
nézou pre sestru a mňa. Celý 
dom voňal vianočným jedlom. 
Ja som rýchlo jedol kapustnicu 
a šalát. Už ma mäso jesť nenú-
tili, vzdali to. Úplne zbytočne 
som jedol rýchlo, lebo ostatní 
jedli pomaly. A darčeky sa smú 
pozerať, až keď všetci dojedia. 
Chvalabohu, koláče si dáme až 
po darčekoch, sľúbila  mama. 
Neviem, načo ich mama robi-
la veľa druhov. Dobré boli len 
oblátky, také tie čokoládové, li-
necké, tie s lekvárom, potom ten 
so žltou plnkou a ten s bielou v 
trubičke a ešte tie rumové me-
siačiky. Bez perníkov by sme sa 
zaobišli. I keď na druhý deň sa aj 
tak zjedli...

Jedli sme tak, že sme videli 
pod stromček a ja som celý čas 
tipoval. Jeden z balíkov bude 
môj... „Najprv podaj starému ot-
covi!“ - prikázala mama, keď sme 
sa konečne dostali k rozdávaniu 
darčekov. Dostal papuče, také 
hnedé, to si pamätám. Čo som 
dostal ja, už dnes neviem. Ale 
sestra dostala platňu, to viem, 
lebo sa veľmi tešila. Nie som si 
celkom istý, ale vtedy sme tuším 
Popolušku videli prvýkrát. Teda 
nevideli, lebo sme sa rozprávali, 
ale v telke šla. Na jednotke. Mali 
sme len jednotku a dvojku. Su-
sedia mali aj Rakúšanov a Ma-
ďarov, ale my sme mali anténu 
tak, aby sme mali čo najčistejší 
obraz na jednotke.

Druhý deň sme len ležali 
pod stromčekom (ja doslova), 
jedli a nerobili nič. Na raňajky, 
obed aj večeru  sme jedli to, čo 
na Štedrý večer. Okrem kolekcie 
zo stromčeka, lebo už skoro ne-
bola. Ktosi ju obral a ešte rafino-
vane nechal pozlátko na strom-
čeku. Neviem kto, ale tipujem, 
že sestra. Ona presne vedela, 
kde, na ktorom konári čo bolo. 
Ja som mal sotva osem kúskov... 
no dobre, možno jedenásť. Ale 
zvyšok spásla ona.

V ten rok sa nám predĺžili 
prázdniny. Husto nasnežilo a 
pre deti neprišiel autobus. Inak 
sa nedialo nič zvláštne. Bol 
pokoj, taký vianočný pokoj. 
V správach nebolo nič mimo-
riadne, len komunisti sa za čosi 
pochválili a čosi naplánovali. V 
správach sa nemohlo povedať 
to, čo odznelo potichu pri šted-
rovečernom stole.

Aj by som vám napísal, ako 
je to teraz, ale naozaj nestíham. 
Spomienky ma zdržali a ešte 
mám kopec práce a uzávierok 
a zhonu. Dobre, že už nemáme 
statok, lebo ten treba obria-
diť ešte pred štedrou večerou a 
neviem, či vôbec ja stihnem tú 
našu. Chýba nám pokoj, hoc si 
ho každým rokom viac a hlas-
nejšie želáme. Už si ho smieme 
želať, len si to nevážime. Ale prí-
de, vždy príde.

Vianoce majú obrovskú silu, 
lebo sa skrývajú v očkách detí. 
Keď sa zažne stromček, pozrite 
im do očí. Zbadáte tam iskričku. 
To sú tie Vianoce. Tam je skryté 
všetko, čo ktosi chcel povedať 
krásnou vetou a my ju len bez-
ducho opakujeme. Sláva Bohu 
na výsostiach a na zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle.

Jozef Černek

Barbora Kollárová, 11 rokov, výtvarný krúžok, ZŠ Rozmarínová

Zuzka Belohorecová, 13 rokov, výtvarný krúžok, ZŠ Rozmarínova
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Príchod Vianoc očakáva 
každý po svojom, no adventný 
čas nás akosi každoročne núti 
otvoriť svoju tajnú komnatu, 
v ktorej ukrývame to najlepšie 
v nás.

Okrem mnohých prejavov 
človečenstva, za ktoré sa práve 
v tomto čase akosi menej han-
bíme, je to tiež čas, kedy sa do 
spomienok odoberá ďalší ka-
lendárny rok. Koniec roka tak 
nezadržateľne uzatvára ďalšiu 
etapu nášho života, plynúceho 
tak rýchlo. Najmä v prípade, ak 
človek robí zaujímavú a zmyslu-
plnú prácu so stále novými cieľ-
mi a hmatateľnými výsledkami 
v závere.

V Základnej škole na Roz-
marinovej ulici má tohtoročný 
advent výnimočné čaro najmä 
vďaka úspechom výtvarného 
krúžku pod vedením Ing. Re-
náty Kubalovej, ktorej zveren-
ci zbierajú ocenenia za svoju 
viacročnú neúnavnú tvorivosť 
a húževnatosť. O neopakova-
teľný koniec roka sa našej škole 
postarala najmä ich výhra vo vý-
tvarnej súťaži, ktorú každoročne 
organizuje Slovenská pošta pod 
názvom „Vianočná pošta 2015“. 
Vyhrať celú kolekciu výtvarnej 
súťaže, ktorá má štyri kategó-
rie – poštová známka, pečiatka, 
vianočná pohľadnica a obálka 
prvého dňa, všetky s motívom 

sviatkov pokoja a rodiny, sa jed-
nej škole v 17-ročnej histórii sú-
ťaže podarilo prvý raz.

Kapor na známke, zvonček 
na pečiatke, vianočný stromček 
s anjelikmi na pohľadnici a silu-
ety detí na obálke sú fragmenty 
z kolektívneho diela viac ako 
100 detí výtvarného krúžku, 
zloženého z výkresov formátu 
A3 zlepených do jednej plach-
ty, do ktorej deti prispeli svojím 
vianočným nápadom a podpi-
som. 

Strediskom Vianočnej pošty, 
na známej adrese 999 99 Ježiško, 
je Rajecká Lesná, a práve tu sme 
slávnostne pokrstili vianočnú 
poštovú známku. Jej krstným 

Rozmarínka sa má čím pochváliť 
Výtvarný krúžok zbieral ocenenia aj vo Vianočnej pošte

otcom sa pred očami šťastných 
malých autorov stal okrem ge-
nerálneho riaditeľa Slovenskej 
pošty Tomáša Druckera aj sve-
toznámy cyklista Peter Sagan.

Rozmarínka sa tak známkou 
v hodnote 0,45 eura, vydanou 
v miliónovom náklade, zapísala 
do histórie slovenskej filatelie 
a jej krstný otec Peter Sagan sa 
okrem svojich celosvetových 
úspechov v cyklistike navždy 
zapísal do histórie Rozmarínky.

To všetko však nie je náho-
da. Je to výsledok mnohoročné-
ho úsilia a osobitého výtvarného 
rukopisu, ktorý si nadaná vý-
tvarníčka utvorila. Svedčí o tom 
aj výpoveď jednej zo zamest-
nankýň Vianočnej pošty, ktorá 
sa vyjadrila, že práce z Rozma-
rínky pozná medzi inými skôr 
než si to prečíta.

Aby toho nebolo málo, naši 
malí výtvarníci uspeli aj medzi 
5 000 deťmi z Čiech, Poľska, 
Ukrajiny a Slovenska na medzi-
národnej súťaži „Vianočná po-
hľadnica 2015“, ktorej 12. ročník  
zorganizovalo Oravské kultúrne 
stredisko. Získali ocenenie za 
kolekciu prác a na 3. mieste sa 
vo svojej kategórii umiestnila 
Sandra Sochová.

Celá kolekcia im patrila tiež 
v okresnom kole výtvarnej sú-
ťaže 2015 Ministerstva vnútra 
SR „Ochranárik očami detí“ za-
meranej na propagáciu civilnej 
ochrany a jej prepojenia na ties-

ňovú linku 112. Po vyhodnotení 
detskou porotou bodovali práce 
našich žiakov Romany Jakube-
kovej, Zinky Andruškó, Zuz-
ky  Belohorecovej, Martina Pil-
ného, Martinky Illášovej a Lili 
Teskal. Posledné dve menované 
postupujú do celoslovenského 
kola. Táto výhra bola zároveň 
spojená s vecnými darmi, ktoré 
deťom do ich výtvarného atelié-
ru ešte pred Mikulášom osobne 
priniesli zamestnanci Odboru 
krízového riadenia OU v Ko-
márne.

Zázračný čas očakávania 
Vianoc sa tak na našej škole ne-
sie v duchu nečakaných spojení. 
Našich žiakov spojila s ich výni-
močnou učiteľkou Ing. Renátou 
Kubalovou láska k výtvarnému 
umeniu, výtvarné diela týchto 
malých umelcov spojila s via-

cerými víťazstvami a ocenením 
ich zanietená výtvarníčka, práce 
našich žiakov spájajú Rozma-
rínku s milovníkmi výtvarného 
umenia na vernisážach a vý-
stavách v rôznych krajinách. 
Popularita výtvarného krúžku 
spája ďalších a ďalších členov 
našej školskej rodiny, ktorých 
motivuje k úspechom aj v iných 
oblastiach ako je šport, či ve-
domostné súťaže, nás učiteľov 
spája so žiakmi každodenné 
objavovanie zákonitostí oko-
litého sveta, vianočná poštová 
známka spojila s našou školou 
Petra Sagana a tých spojení je 

ešte oveľa, oveľa viac. Spojením 
v duchu Vianočnej pošty žijeme 
všetci aj pri príprave vianočnej 
výzdoby, vianočných pozdravov 
a venovali sme jej tiež Vianoč-
nú akadémiu 2015 pod názvom 
„Čo nás na Vianoce spája“.

Na záver ešte niekoľko vy-
jadrení detí:

„V Rajeckej Lesnej sa mi pá-
čil Betlehem, krst a písanie Ježiš-
kovi,“ - Zuzka Babincová. „Mne 
sa páčilo, že tam bol Betlehem, 
Peter Sagan, televízia, občerstve-
nie,a že sme to vyhrali,“ - Laura 
Medovčíková. „Bolo tam výbor-
ne, rada by som na taký výlet išla 
znovu, aby sme sa zasa tak dobre 
bavili,“ - Dáška Koprdová. „Pá-
čilo sa mi všetko, aj cesta tam. 
Cesta naspäť sa mi už nepáčila, 
bolo mi zle,“ - Martinka Illášová. 
„Celú cestu sme sa veľmi, veľmi, 

veľmi veľa rozprávali o Petrovi 
Saganovi,“ - Lili Takácsová. „Te-
šila som sa, keď nám pani učiteľ-
ka povedala, že tam bude Peter 
Sagan,“ - Tamarka Ďuríková. 
„Bol to úžasný deň s úžasnými 
ľuďmi. Ale to všetko by sa nestalo, 
keby neexistovala naša milá Re-
nátka,“ - Zuzka Belohorecová. 
K tomu môžem dodať len jediné 
a to, že som na žiakov a učiteľov 
našej školy nesmierne hrdá.

Mgr. Helena Weszelovszká
riaditeľka 

ZŠ na Rozmarínovej ulici

Vianočné oblátky – symbolizujú chlieb, aby ho vždy bolo dosť. 
Jedia sa ako predjedlo, väčšinou s medom, prípadne orechami.

Jablká – pozdlžným prekrojením sa v nich zvykne hľadať šťast-
ná hviezda. Veštilo sa tak zdravie a šťastie každého člena rodiny 
pri štedrovečernom stole.

Vlašské orechy alebo cesnak – symbolizujú zdravie. Orechy sa 
jedia s medom a oblátkami. Strúčik cesnaku sa je namočený do 
medu. Z orechov sa kedysi veštila aj budúcnosť. Zdravé jadierka 
znamenali pevné zdravie, zoschnuté chorobu.

Med - znamená sladký život.

Imelo - v minulosti sa verilo, že prináša šťastie ako napríklad 
štvorlístok. Malo odohnať  z domu oheň a zlých duchov.

Šupina pod tanierom – kto ju tam mal, túžil mať v nasledujú-
com roku šťastie a dostatok peňazí.

Reťaz – zviazali sa ňou nohy štedrovečerného stola, aby rodina 
držala pohromade.

Jeden tanier navyše – bol prestretý pre náhodného pocestného, 
nečakaného hosťa či ako spomienka na zosnulých.

Čo býva na vianočnom stole
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Drobná inzercia

Chceli by ste pracovať v banke, poisťovni alebo v administratí-
ve, ale nemáte potrebné vzdelanie alebo prax? 

Skústo to CEZ nás. Bezplatný projekt:

„Staň sa osobným bankárom.“
Životopisy posielajte: janitsova@finanzpartner.sk 

Spoločnosť SLK ELEKTRO s.r.o.
prijme s nástupom od januára 2016 pracovníka na pozíciu

Vedúci oddelenia Technickej kontroly a manažmentu kvality
Predpoklady:
-	 elektrotechnické	vzdelanie	ideálne	VŠ,		min.	SŠ
-	 aktívne	ovládanie	nemeckého	alebo	anglického	jazyka,

Okruh úloh:
-	 technická	kontrola	hotových	výrobkov	a	vstupných	prvkov
-	 riadenie	nezhodných	výrobkov
-	 meracie	a	skúšobné	zariadenia
-	 systém	manažmentu	kvality	
-	 životné	prostredie
-	 bezpečnosť	práce	a	požiarna	ochrana
-	 organizačné	a	riadiace	normy

Záujemcovia môžu zasielať svoje životopisy na adresu slkelektro@slkelektro.sk 
príp. poštou na SLK Elektro ul. Elektrárenská 10 Komárno. 

Informácie u p. Krivánka na tel. č. 0905 850 759.

Novorodenci
Krisztián Fábián z Kolárova, Matias Decsi z Nových Zámkov, 

Damjan Szapu z Nových Zámkov, Máté Horváth zo Žihaloviec, 
Igor Dorčiak z Komárna, Tobias Ravasz z Kolárova, Dóra Bajte-
ková z Kamenica nad Hronom, Máté Haris z Nesvád, Zalán Czi-
bor z Radvane nad Dunajom, Dominik Daniš z Kameničnej, Sofia 
Csingerová zo Zlatnej na Ostrove, Brenda Rafaelová z Marcelovej, 
Kira Nagyová z Mužle, Is Mehmet z Komárna, Gergő Konkolyi z 
Malej nad Hronom, Erik Marko z Nesvád, Diana Siegl z Iže, Már-
ton Jobbágy z Kolárova, Sofia Beňadiková z Komárna; Peter Berek 
z Komárna, Simona Kedrová z Komárna, Patrik Pleva z Komárna, 
Zoé Aurélia Molnárová z Kamoče, Ema Tóthová z Kolárova, Tibor 
Csicsó z Blatnej na Ostrove, Alexandro a Leonardo Escobar Va-
lencia z Komárna, Márk Bakoš z Marcelovej, Laura Horváthová z 
Dvorov nad Žitaovu, Monika Zsolnai z Kolárova, Stephanie Petrá-
šová z Beše, Sebastián Raul Pálenyík zo Štúrova, Olívia Pšenáková 
z Nových Zámkov, Viktória Červenková zo Šale, Hanna Bellabás z 
Bátorových Kosíh  

Opustili nás
65-ročná Helena Moravcsíková z Novej Osady, 86-ročná Ka-

rolína Buzásová z Kameničnej, 60-ročný Ladislav Takács z Novej 
Stráže, 52-ročný Zoltán Szabó z Komárna, 77-ročný Bohumil Skok 
z Komárna, 58-ročný Tibor Chovan z Kolárova, 77-ročná Alžbe-
ta Molnárová z Čičova, 72-ročný Ján Kučera z Komárna, 62-ročná 
Viera Stančeková z Kolože, 66-ročný Vilmos Fazekas z Komárna, 
91-ročná Emília Slavíková z Komárna, 68-ročný Ladislav Buček z 
Vadašu, 70-ročný Augustin Hluško z Komárna, 62-ročná Jolán Ku-
rina z Iže, 69-ročný Mikuláš Kosdi z Chotína

l Elektrikár. Tel.: 0908/415 657.
l Vŕtanie studní. Tel.: 0908/179 
712.
l Príjmeme kuchára, pomocné-
ho kuchára s vodičským preuka-
zom (môže byť aj dôchodca). Tel.: 
035/7733 190, 0915 892 788.
l Chcete vyradiť príves? Kúpim od 
Vás papiere. Tel.: 0948/307 237.
l Pomôžeme Vám vyriešiť Vaše 
problémy pri zadĺžení, dražbách, 
exekúciách. Tel.: 0908/729 612. 
l Príjmame obchodných zástup-
cov. Očakávania: dobré komunikač-
né schopnosti, motivujú vás financie 
a kariéra. Ponúkame: garantovane 
nadštandardné ohodnotenie a min. 
5-ročnú zmluvu. Životopisy posie-
lajte: office@vezgroup.sk 
l Chcete sa dať ostrihať a upraviť 
vlasy pohodlne? Prídem k Vám do-
mov. Tel.: 0907/271 670. 

SPOMIENKA
„Odišiel náhle od nás,
my zostali sme v žiali,
odišiel navždy od tých,
ktorí ho milovali.“

Prešlo 10 smutných rokov od 27. decembra 2005, 
kedy nás náhle opustil milovaný manžel, drahý otec a 
starý otec

MUDr. MANCZAL Alexander.
Všetci, ktorí ste ho poznali venujte mu tichú spomi-

enku. Česť jeho pamiatke a pokoj jeho duši.
Manželka, syn s rodinou a príbuzní. 

SPOMIENKA
„Slza smútku tíško tečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí,
no pekná spomienka ako večný plameň
v našich srdciach zahorí.“ 

Dňa 13. decembra uplynulo 12 rokov, čo 
nás navždy opustil náš drahý manžel, otecko 
a dedko

DANIS Imrich (Komárno)
S láskou a úctou spomínajú manželka Alžbeta s rodinou.

Spomínajte s nami!

V Spišskej Novej Vsi sa konali plavecké preteky ,,Memoriál 
Jozefa Baláža, ktoré sú Zimnými majstrovstvami Slovenska ka-
tegórie ,C, kde náš plavec Max KOPČOK vyplával 5 zlatých a 1 
striebornú medailu vo svojich disciplínach. Max získal aj titul 
,,Pretekár s najlepším bodovým výkonom“ v kategórii 9-ročných 
plavcov, čím si vyslúžil hlavnú cenu Memoriálu Jozefa Baláža. K 
úspechu blahoželáme! Na zábere člen Plaveckého oddielu KOM-
KO Komárno Max KOPČOK (vpredu v červenom drese).

Opäť ukázali svoje kvality

Plavecký oddiel KomKo 
Komárno sa zúčastnil plavec-
kých pretekov ,, Pohár Delfína 
a TPŠ“ v Nových Zámkoch. 
Zúčastnilo sa tam 22 plavec-
kých klubov a naši palavci vy-
bojovali 3. miesto v počte zís-
kaných medailí. 

Ukázali, že aj napriek zlým 
podmienkam, ktoré im mesto 

poskytuje na prípravu a zlep-
šovanie svojich výkonov, máme 
nádejných a úspešných športov-
cov. Výsledky: Richard Kard-
hordo  6x 1.miesto,   Max Kop-
čok  5x 1.miesto, 1x 2.miesto, 
Tamara Berkešová   2x 1.miesto, 
3x 3.miesto,   Keve Patus  4x 
3.miesto, Karin Penzes  1x 
3.miesto.

Další úspešný víkend plaveckého 
oddielu KomKo Komárno

Na fotografii: zľava: Tamara Berkesová, Keve Patus, Richard 
Kardhordo, Viktor Kardhordo, Karin Penzes, Max Kopčok.

Výhodná reklama v Komárňanských listoch 
a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte 

 druhýkrát ju uverejníme alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488


