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V Komárne sa konala demonštrácia za naše školstvo

V piatok 5. februára sa
uskutočnila demonštrácia na
Námestí generálaKlapku v Komárne, čím sa maďarskí pedagógovia symbolicky pripájajú
k celoštátnemu štrajku pedagógov na Slovensku.
Na námestí sa zišlo okolo
400 ľudí, okrem pedagógov prišli podporiť štrajkujúcich učiteľov aj rodičia, žiaci a mnohí iní
sympatizanti. Protestnú akciu
otvoril učiteľ Gábor Tóth, ktorý
zúčastnených privítal príhovorom v maďarskom aj v slovenskom jazyku. Prítomní pedagógovia sa zišli z dôvodu, aby
vyjadrili svoju nespokojnosť so
zlou situáciou v našom školstve,
ktorá trvá na Slovensku už dlhé
roky. Gábor Tóth okrem iného povedal: „Slovensko nemá
k dispozícii zdroje nerastných
surovín, ani sa nenachádza
v blízkosti mora, a preto sa jedine kvalitnou úrovňou vzdelávania môže stať konkurencieschopnou krajinou.“
Dvaja aktivisti Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU)
povedali, že zastupujú 14 500
učiteľov a 950 škôl, ktorí sa do
štrajku zapojili, a zároveň vyjadrujú svoju solidaritu všetkým
protestujúcim maďarským pedagógom na Slovensku, ktorí
bojujú za podobné ciele, ako ich
slovenskí kolegovia.

Účastníci demonštrácie vytvorili živú reťaz a takto podporili štrajkujúcich učiteľov
Tibor Jókai, predseda Zväzu maďarských pedagógov na
Slovensku, zdôraznil, že ISU
súhlasí a prijíma požiadavky
škôl s vyučovacím jazykom maďarským, predovšetkým čo sa
týka vyučovania materinského
jazyka a záchrany málotriedok.
Zároveň dodal, že „pedagógovia a zdravotnícki pracovníci sú
nevlastnými deťmi spoločnosti“,
a preto je nutné túto situáciu čo
najskôr zmeniť.
Kornélia Várady, riaditeľka Základnej a materskej školy
Móra Kóczána (Kóczán Mór
Alapiskola és Óvoda) povedala,
že ich škola disponuje nadpriemerným vybavením, učitelia sú
vynikajúcimi odborníkmi, čo
však ešte stále chýba, je spolo-

čenské uznanie a pocit bezpečia.
„Treba získať späť dôveru tejto
profesii”, zdôraznila.
Na Námestí generála Klapku vytvorili účastníci živú reťaz,
a v takejto podobe prechádzali
cez Župnú a Záhradnícku ulicu,
potom cez Kossuthovo námestie
a po Jókaiho ulici sa vrátili späť
na Námestie generála Klapku,
kde všetci zaspievali študentskú
hymnu Gaudeamus igitur. Podľa
údajov organizátorov živú reťaz
tvorilo okolo 440 ľudí.
Piatkovú demonštráciu v
Komárne organizovali Iniciatíva slovenských učiteľov, Zväz
maďarských pedagógov na Slovenku, Zväz maďarských rodičov na Slovensku, organizácia
celoštátna organizácia maďar-

ských študentov na Slovensku
Diákhálózat a zástupcovia Zväzu študentov Univerzity Jánosa
Selyeho v Komárne.
V posledných dňoch sa na
Slovensku zo všetkých škôl s vyučovacím jazykom maďarským
pripojilo do štrajku najviac škôl
práve z Komárna. Najdlhšie (3
dni) bola zatvorená Základná
škola na Ulici práce, v Spojenej
cirkevnej škole s vyučovacím
jazykom maďarským Marianum
bol vyhlásený dvojdňový a v
Základnej škole Móra Jókaiho
jednodňový štrajk. Ku štrajku
sa pripojilo Gymnázium Hansa
Selyeho. Slovenské základné
školy v Komárne sa v rôznej forme a rozsahu takisto pripojili k
iniciatíve.
ts

miatka - Pevnosť v Komárne s
budovou kasárne patrí medzi
najvýznamnejšie pamiatky vojenskej architektúry a figuruje
na predbežnom Zozname svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO.
V roku 2015 bola časť objektu kasárne obnovená v rámci
projektu Regionálneho operačného programu - Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov.
Na rekonštrukciu, ktorej obstarávateľom bolo mesto Komárno,

poskytlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
nenávratný finančný príspevok.
Podľa pôvodných zámerov
mala byť rekonštrukcia ukončená do konca augusta 2015,
ale kvôli verejnému obstarávaniu sa tento termín posunul.
Práce sa začali v júni, trvali šesť
mesiacov. Súčasťou prác bolo
odstraňovanie azbestovej strechy, oprava dreveného krovu,
výmena klampiarskych prvkov.
V týchto priestoroch bude zria-

dená expozícia vojenskej architektúry, ďalšie možnosti ich využitia budú v oblasti cestovného
ruchu a vzdelávania.
Verejnú súťaž na opravu
strechy kasárenskej budovy v
centrálnej pevnosti, ktorú postavili v roku 1810, vyhrala
miestna firma Darton. Obnova
strechy zabezpečí, že budova sa
nebude ďalej znehodnocovať,
bude zakonzervovaná na niekoľko desaťročí.

Tohtoročná Valentínska kvapka krvi motivuje
zaľúbencov k darcovstvu krvi i v nemocnici Komárno

Všeobecná
nemocnica
Komárno, prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE a manažérsky riadená
skupinou AGEL, sa aj tento
rok zapojí do akcie Valentínska kvapka krvi, ktorú vyhlásil
Slovenský Červený kríž.
Akcia trvá od 8. februára do
11. marca. Oddelenie hematológie a transfuziológie (HTO) v
Komárne má vyhradené v rámci kampane pondelky a piatky
od 7. do 11. hodiny, v prípade
záujmu organizovanej skupiny
je však možné dohodnúť aj iný
termín. Všetci dobrovoľní dar-

Parlamentné voľby
5. marca 2016

Pripomenuli si holokaust

Podarilo sa majstrovské dielo – kasáreň má novú strechu

Obnovenú strešnú krytinu
kasárenskej budovy Novej pevnosti, ktorá bola najvýznamnejšou rekonštrukciou posledných desaťročí, odovzdali 4.
februára slávnostne za účasti
ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Ľubomíra
Jahnátka, primátora Komárna
Lászlóa Stubendeka, predstaviteľov rezortu kultúry, Pamiatkového úradu SR, samosprávy
a obyvateľov Komárna.
Národná kultúrna pa-

10. februára 2016

covia dostanú od Slovenského
Červeného kríža malý darček.
„Vďaka akcii Valentínska kvapka
krvi máme už nahlásených študentov z komárňanských gymnázií a ďalších stredných škôl.
Osobne som pozvaná v utorok 9.
februára do študentského domova Strednej priemyselnej školy v
Komárne na besedu o darcovstve
krvi a následne dôjde k spoločnému darovaniu krvi týchto študentov na našom oddelení podľa
dohodnutého termínu. Komárňanské HTO pravidelne vysiela
svoju mobilnú odberovú jednotku hematologicko-transfúznej

stanice aj do okolitých obcí, kde
odoberie najvzácnejšiu tekutinu
občanom,“ - uviedla primárka
oddelenia hematológie a transfuziológie MUDr. Enikő Radi
s tým, že už majú naplánované
odbery v komárňanskom okrese
na celý rok 2016.
Krv je nenahraditeľná a zároveň najvzácnejšia tekutina,
ktorá v mnohých prípadoch
zachraňuje ľudské životy. Najväčšou odmenou pre darcov je
pomoc ľuďom v ťažkej chvíli.
„Darovanie krvi, prispieva k
regenerácii organizmu, je skutočným dôkazom lásky a Valen-

tínska kvapka krvi je skvelou príležitosťou na zbavenie sa strachu
z odberu,“ - povedala primárka.
Všeobecná nemocnica Komárno sa do tejto akcie zapája
už každoročne. „V roku 2015
prišlo v rámci tejto nezištnej akcie darovať krv 52 žiakov, 192
viacnásobných darcov, 51 prvodarcov a 2 páry. Veríme, že tento
rok sa zúčastní ešte väčší počet
darcov ako ten minulý. Srdečne
uvítame každého darcu najvzácnejšej tekutiny,“ - dodala primárka MUDr. Enikő Radi.
Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa

V roku 2005 vyhlásila Organizácia Spojených národov
(OSN) 27. január za Pamätný deň holokaustu. V ten deň
v roku 1945 bol oslobodený
koncentračný tábor AusvitzBirkenau. Komárňanská židovská náboženská obec si
obete pripomenula v nedeľu
24. januára. Témou tohoročného spomienkového stretnutia bola činnosť záchrancov.
O práci sociálnych sestier
a bratov katolíckej cirkvi v 2.
svetovej vojne hovorila Emma
Németh a o úlohe evanjelickej
cirkvi Annamária Buda. Tamás Paszternák zo Židovskej
náboženskej obce v Komárne:
- Toto nie je len spomienka.
Tí, ktorí k nám zavítajú, si môžu
vypočuť prednášky na témy,
o ktorých pravdepodobne ešte
nepočuli, aby vznikla aktívna
diskusia a aby tento deň mal
svoj odkaz. V tomto roku sme si
zvolili netradičnú tému, v ktorej
zväčša ako záchrancovia figurujú cirkvi. Vieme, že cirkvi neboli
vždy pozitívnym bodom v holokauste a existuje mnoho negatívnych príkladov akú úlohu
vzali na seba cirkevní hodnostári v 2. svetovej vojne. Preto sme

chceli zdôrazniť, že sme si vedomí týchto skutkov, napriek tomu
sme si vybrali tri také prednášky
na rok 2016, ktoré ukazujú pozitívne príklady konania cirkví
a zaoberajú sa príbehmi hŕstky
ľudí, ktorí sa pokúšali zachrániť
ľudské životy, - povedal Tamás
Paszternák zo Židovskej náboženskej obce v Komárne.
O odvážnych činoch svojej
mamičky rozprával Gášpár Farkaš, správca reformovanej cirkvi
v Komárne. Komárňanská verejnosť nevie o tomto príbehu
a mamička Gášpára Farkaša
patrí medzi tých málo ľudí, ktorí sa pokúsili v čase holokaustu
zachrániť životy ľudí, riskujúc
tým vlastný.
V Komárne už tradične
spájajú spomienku na Deň holokaustu s oslavou sviatku TuBiSvat. Nový rok stromov si účastníci pripomenuli konzumáciou
plodov z 15-tich stromov a nápojov z nich. Nový rok stromov
je v Izraeli obdobím kvitnutia
mandľovníka. Vítanie jari pripadá na 15. deň mesiaca zvaného
svát. Preto židia zvykli jedávať
15 druhov ovocia. Táto tradícia
sa roky uchováva aj v Komárne.
áp

Vedenia mesta prijalo
úspešných športovcov kempo karate

Slávnostné prijatie na radnici pripravili pre športovcov
z Komárna, ktorí nás skvelo
reprezentovali v Budapešti na
Majstrovstvách Európy v kempo karate.
Farby nášho mesta i Slovenska na ňom hájilo až 21 reprezentantov - najmladší mal
11 rokov a najstarší 42. Domov
si priviezli množstvo cenných
kovov všetkých troch farieb. Na
kontinentálnej súťaži sa stretli
športovci z 10 krajín. Ako uviedol tréner domáceho klubu Ró-

bert Szayka, v súťaži družstiev
sa v technických disciplínach
umiestnili na 2. mieste a v zápasení získali bronz. Vďaka tomu
sa Slovensko v celkovom hodnotení umiestnilo na krásnom 3.
mieste, čo je v domácej histórii
kempo karate doposiaľ najlepší
a najvýznamnejší výsledok.
Primátor Komárna László
Stubendek zdôraznil, že je pre
neho cťou prijať takýchto skvelých športovcov. Ocenil ich snaženie a výdrž pri tréningoch,
ktoré priniesli skvelé výsledky.

Nasledujúce číslo Komárňanských listov
vydávame 24. februára 2016.
Uzávierka 19. februára
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10. februára 2016
Radošinské naivné divadlo
pozýva na predstavenie
Stanislav Štepka

Zmiešaná štvorhra

vo štvrtok 25. februára od 19. hodiny
v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne

Opýtali sme sa mladých ľudí:

Pôjdete voliť?

Miriam (19), vysokoškoláčka: – Chcela by som ísť voliť, ale
ešte som sa nerozhodla, či naozaj pôjdem. Po pravde, neviem,
koho by som volila, ani jedna
strana mi nepripadá ako tá najlepšia možnosť. Musím nad tým
ešte dôkladnejšie porozmýšľať.
Každopádne mám pocit, že je
potrebné ísť voliť, hlavne pre
mladých ľudí. Ak nepôjdem, ničím neprispejem k zmene.
Andrea (25), vysokoškoláčka: – Aj tento rok, ako vždy,
pôjdem voliť a dúfam, že viacerí
urobia takto a nie sediac doma
budú čakať na zázrak, že sa
udeje zmena. Tak to totiž nie je
v poriadku.
Juraj (20), brigádnik: –
Svoj hlas určite využijem a budem hladať to „najmenšie zlo“,
ktoré terajšie strany ponúkajú.
Inak sa na to už neviem pozerať
a veľké pozitívne zmeny už ani
nečakám.
Kristína (24), vysokoškoláčka: – Áno, chystám sa voliť.

Myslím si, že ľudia by mali využiť toto svoje právo, aj keď si
nemyslím, že môj hlas niečo
zmení. Ale aspoň sa pokúsim o
zmenu a nebudem len kritizovať systém. Len si nie som istá,
či sa v tomto štáte dá ešte niečo
zmeniť.
Barbara (20), stredoškoláčka: – Áno, pôjdem voliť. Podľa
mňa je dôležité, aby sa občania
zapájali do rozhodovania a fungovania tohto štátu.
Dominika (21), kaderníčka: – Preto pôjdem voliť, lebo
som občanom Slovenskej republiky a mám aktívne volebné právo. Aj môj hlas môže rozhodnúť
o výsledku vo voľbách.
Adam (18), stredoškolák:
– Len nedávno som sa dostal do
veku, aby som mohol o niečom
v tomto štáte rozhodovať. Neviem ešte, ako presne tieto veci
fungujú, zatiať v tom nemám
prehľad. Uvidím ešte, či pôjdem
voliť.
Pripravila Bianka Pontyová

Pohotovosť lekární v Komárne
A gyógyszertárak készültségi nyitvatartása
11. 2. 2016 – Lekáreň Dr. MAX, Župná 4462, Komárno,
tel. 0901 961 631, 18.00–21.00
12. 2. 2016 – Lekáreň Terra Rosa, Pevnostný rad 20,
Komárno, tel. 0917 482 299, 18.00–21.00
13. 2. 2016 Lekáreň Matricaria, Eötvösova ul. 3195/21,
Komárno, tel. 035 7604 426, 8.00–21.00
14. 2. 2016 – Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland,
Hadovská cesta 3913, Komárno, tel. 0901 961 061, 8.00–20.00
15. 2. 2016 – Lekáreň pri nemocnici, Mederčská 39,
Komárno, tel. 035 7909163, 18.00–21.00
16. 2. 2016 – Lekáreň Salvátor, Jókaiho 8, Komárno,
tel. 035 7701 746, 35 7777 515, 18.00–21.00
17. 2. 2016 – Lekáreň Duna, Dunajská 13, Komárno,
tel. 035 7731 431, 18.00–21.00
18. 2. 2016 – Lekáreň Pri Váhu, Jazerná 15, Komárno,
tel. 035 7702 910, 18.00–21.00
19. 2. 2016 – Lekáreň TABLETKA, Hlboká 284/10,
Komárno, tel. 035 7725 021, 18.00–21.00
20. 2. 2016 – Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland,
Hadovská cesta 3913, Komárno, tel. 0901 961 061, 8.00–20.00
21. 2. 2016 – Lekáreň Dr. MAX, OD Kaufland,
Hadovská cesta 3913, Komárno, tel. 0901 961 061, 8.00–20.00
22. 2. 2016 – Lekáreň PLUS, Tesco, Bratislavská cesta 4018,
Komárno, tel. 035 7778 547, 18.00–21.00
23. 2. 2016 – Lekáreň pri nemocnici, Mederčská 39,
Komárno, tel. 035 7909163, 18.00–21.00
24. 2. 2016 – Lekáreň Na Rákocziho ulici, Rákócziho 3125,
Komárno, tel. 035 7701 546, 18.00–21.00

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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Oblastná organizácia cestovného ruchu Podunajsko hľadá konateľa

Očakávajú prihlášky kandidátov

Koncom minulého roka
založili obce a podnikatelia regiónu medzi Komárnom a Štúrovom Oblastnú organizáciu
cestovného ruchu Podunajsko. Činnosť nového subjektu
sa rozbehla, organizáciu čaká
voľba konateľa. Očakávajú prihlášky kandidátov.
Koncom roka bola zaregistrovaná OOCR Podunajsko
(Oblastná organizácia cestovného ruchu), regionálne zoskupenie v záujme rozvoja cestovného
ruchu. Na Slovensku pôsobí
viac ako 30 takýchto zoskupení, okrem iných aj na Žitnom
ostrove.
Oblasť medzi mestami Komárno a Štúrovo doposiaľ nevyužilo možnosť čerpať štátne
dotácie v tejto oblasti. Komárno
sa vďaka novému subjektu zapí-

salo na mapu turistického ruchu a OOCR Podunajsko začala
pôsobiť. Medzi zakladajúcimi
členmi nájdeme sedem samospráv a štyri podnikateľské subjekty, dvere sú však otvorené pre
ďalších záujemcov. Cieľom je
osloviť všetkých záujemcov, ktorých zaujíma rozvoj cestovného
ruchu, a posilnení vzájomnou
podporou chcú zastupovať svoj
región.
„V oblasti organizácie cestovného ruchu zaostávame,
možnosti sú však evidentné. Slovensko a Maďarsko patria medzi
európske cieľové destinácie, v ktorých v uplynulom roku najviac
narástol počet turistov. Atrakcií
je dostatok, príroda je prekrásna
a na tomto základe možno budovať sieť služieb. Práve preto je
súdržnosť taká dôležitá, aby sme

sa navzájom posilňovali a kráčali vpred,“ – uviedol primátor
László Stubendek.
Dňa 29. januára sa uskutočnilo prvé valné zhromaždenie,
na ktorom sa členovia zoskupenia dohodli na najdôležitejších
aktivitách nasledujúceho roka.
Prvým takým dôležitým krokom
bude voľba konateľa. Prihlášky kandidátov na túto funkciu
očakávajú do 15. februára tohto
roka. Medzi najdôležitejšie podmienky, ktoré uchádzači musia
spĺňať, patrí znalosť cudzích
jazykov, organizačné schopnosti a kreatívnosť. Úplné znenie
výzvy a bližšie informácie sa
nachádzajú na webovej stránke
mesta (www.komarno.sk).
„Vďaka vzniku OOCR môže
región získať značné finančne
zdroje, ktoré môžeme použiť na

rozvoj cestovného ruchu. Jedným
z dvoch najdôležitejších cieľov
OOCR je dosiahnuť, aby naša
oblasť patrila medzi turisticky
príťažlivé a atraktívne miesta.
Prezentovať región na výstavách
a veľtrhoch, a využívať ďalšie
možnosti prezentácie (napr. internet), aby sme oslovili potenciálnych záujemcov. Druhým dôležitým cieľom je pohyb turistov
v rámci regiónu. Ak sa napríklad
rodina rozhodne stráviť týždeň
v kúpeľoch v Patinciach, môžeme
ich vylákať do Komárna, aby si
pozreli pevnosť, príjemne sa navečerali a na vypožičanom bicykli
objavovali krásy okolitej prírody.
A toto všetko nepriamo vytvára
hospodárske možnosti a nové
pracovné miesta,“ – vyjadril sa
viceprimátor Béla Keszegh.
dm

Súdržnosťou skrášľujú Kultúrny dom v Novej Stráži

Po dlhých rokoch chátrania sa kultúrnemu domu v Novej Stráži blýska na lepšie časy.
Rekonštrukciu okrem nedostatku finančných prostriedkov sťažujú aj nevyjasnené
majetkoprávne otázky. K iniciatíve mesta sa však pripojili
aj občania, ozvali sa aj sponzotri, a vďaka tomu sa rekonštrukcia rozbehla.
Kultúrny dom v Novej Stráži je komunitným centrom obyvateľov mestskej časti, kde sa
najmä vďaka Divadlu ÉS?! uskutočňujú rôzne rodinné podujatia. Napriek zlému stavu budovy
sa tu obyvatelia mestskej časti
často schádzajú, v prednej časti
budovy pôsobí dokonca miestna pošta. Členovia divadelného
súboru sa už viackrát vyjadrili
v tom zmysle, že by chceli budovu spravovať, avšak z dôvodu
zvláštnej majetkoprávnej situácie sú možnosti obmedzené.
V dôsledku nesprávneho majetkoprávneho vysporiadania
nemožno na žiadaný účel získať
štátne dotácie.
Zo strany mesta sa rozbehol proces, ktorého prvoradým
cieľom je úprava majetkoprávnych vzťahov a oprava budovy.
V súvislosti s vysporiadaním
právnych otázok oslovili minis-

terstvo vnútra i správu katastra.
Rekonštrukčné práce rozbehlo
mesto so zapojením verejnoprospešných
zamestnancov,
v prvom kole opravujú veľkú
sálu a javisko. Vďaka sponzorom menia bočné okná a dvere,
členovia divadelného súboru
rozbehli zbierku na parkety,
ktoré plánujú osadiť vlastnými
rukami. Vďaka ďalšej pomoci sa
podarilo vymeniť aj časť osvetlenia. Verejnoprospešní zamestnanci odstránili obrovské fľaky
a škáry vzniknuté v dôsledku
zatekania, miestnosť, steny ja-

viska a radiátory vymaľovali.
Počas dvojtýždennej práce sa
vzhľad miestností značne zlepšil, v tomto krajšom prostredí
sa dňa 6. februára uskutočnil aj
miestny ples.
„Je smutný pohľad na to, ako
mohla budova v majetku mesta
takto schátrať. Platí to najmä
v perifériách mesta. Vlani sa však
už niečo rozbehlo, veď najprv sa
začali hýbať veci okolo kultúrneho domu v Kave, a teraz v Novej
Stráži. Tieto komunitné centrá sú
dôležitým miestom stretávania
miestnych obyvateľov a zároveň

nepostrádateľným základom ich
spoločenského života. Popri veľkých projektoch si musíme všímať
aj nároky občanov žijúcich v prímestských častiach,“ – uviedol
organizátor prác, viceprimátor
Béla Keszegh.
Práce je ešte veľa, veď rekonštrukcia je potrebná aj v prípade
bočných sál, sociálnych zariadení, kúrenia a vonkajšej omietky.
Mesto by chcelo v práci pokračovať, avšak možnosť získania
finančných dotácií zo štátnych
zdrojov závisí od vysporiadania
majetkovo-právnych pomerov.

Pozor na trestnú činnosť na internete!

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne pri
príležitosti Dňa za bezpečnejší
internet, ktorý je vyhlásený na
8. február, by chcelo informovať verejnosť o nebezpečenstvách, ktoré užívateľom internetu hrozia.
Internet je dnes už súčasťou nášho každodenného života. Vďaka internetu sa môžeme
dostať k veľkému množstvu

informácií a tiež môžeme jeho
prostredníctvom medzi sebou
komunikovať na neobmedzenú
vzdialenosť. No mali by sme si
uvedomiť, že prostredníctvom
internetu sa pácha aj rôzna
trestná činnosť, ktorá je v dôsledku anonymity, ktorú páchateľom trestnej činnosti internet
poskytuje, veľakrát ťažko dokázateľná. A preto by sme chceli
aj prostredníctvom médií upo-

Výhodná reklama v Komárňanských listoch
a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát
ju uverejníme alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

zorniť verejnosť na tieto nebezpečenstvá a požiadať užívateľov
internetu aby pri zverejňovaní
a prijímaní informácií prostredníctvom internetu postupovali
s maximálnou opatrnosťou a pri
podozrení, že ide o páchanie
nejakej trestnej činnosti, ihneď
informovali políciu.
Keďže najohrozenejšou skupinou sú práve deti a mládež,
budú vybraní policajti z Okres-

ného riaditeľstva Policajného
zboru v Komárne v dňoch od
9. februára 2016 do 13. februára 2016 vykonávať rôzne preventívne aktivy na základných
a stredných školách v okrese
Komárno, ktoré budú zamerané
na bezpečné používanie internetu.
pplk. Mgr. Dušan Dragúň
riaditeľ
Okresného riaditeľstva PZ

Obsah Komárňanských listov a relácie Mestskej
televízie nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk
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Venujte 2% Vašej nemocnici a zvýšte komfort pacientov
Vás, Vašich známych a rodinných príslušníkov

Všeobecná nemocnica Komárno, prevádzkovaná neziskovou organizáciou FORLIFE
a manažérsky riadená skupinou AGEL, aj tento rok vyhlasuje akciu Venujte 2% Vašej
nemocnici, ktorá má pomôcť
pokračovať v obnovovaní lôžkového fondu pre hospitalizovaných pacientov. Cieľom
kampane je zvýšiť komfort pacientov - Vás, Vašich známych
a rodinných príslušníkov.
Nemocnica má 11 lôžkových oddelení a 3 jednotky
intenzívnej starostlivosti, ktoré disponujú 368 lôžkami, na
ktorých sa ročne vystrieda viac
ako 14 000 pacientov. Venovať
časť svojich už zaplatených daní
znamená rozhodnúť o tom, kde
budú tieto peniaze použité.
Nemocnica aj tento rok vyzýva ľudí, aby venovali svoje 2%

zaplatených daní na zlepšenie
zdravotnej starostlivosti v komárňanskom regióne.
„Minulý rok sa nám podarilo
získať rekordný objem prostriedkov z venovaných daní, vo výške
viac ako 31 tisíc eur, vďaka ktorým bolo zakúpených 8 lôžok do
nadštandardných izieb, 5 plne
elektricky polohovateľných postelí na oddelenie intenzívnej medicíny, ktoré spĺňajú všetky nároky
modernej intenzívnej starostlivosti o pacienta. Okrem toho sme
kúpili detské postieľky pre novorodencov a 100 pasívnych antidekubitných matracov, ktoré
výrazne pomáhajú v prevencii
preležanín. Takýmto spôsobom
by sme chceli spríjemniť pacientom pobyt na lôžku, na ktorom
niektorí musia tráviť aj niekoľko
dní,“ - uviedol riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš.

Vedenie Všeobecnej nemocnice Komárno sa v tejto súvislosti snaží využiť maximum
dostupných financií, vlastných
aj sponzorských, a preto sa
už obrátilo aj na obchodných
partnerov a významné firmy v
regióne Komárno so žiadosťou
o presmerovanie 2% zo zaplatených daní neziskovej organizácii FORLIFE, ktorá prevádzkuje
Všeobecnú nemocnicu Komárno.
„V minulom roku sme vďaka
darovaným financiám vybavili
všetky oddelenia novými paplónmi, vankúšmi a prestieradlami za
21 000 eur. V predchádzajúcich
rokoch sme zakúpili prístroj na
vyšetrenie sluchu novorodencov
za viac ako 3400 eur a posteľnú
bielizeň za viac ako 5400 eur,“ dodal riaditeľ s tým, že venovanie už zaplatených daní nezna-

mená žiadny výdavok navyše,
pretože daň, ktorú odvádzate do
štátneho rozpočtu, premeníte
na adresný dar, ktorým pomôžete vytvoriť lepšie podmienky
pre pacientov, ktorými môžete
byť aj Vy a Vaši blízki.
Ak sa rozhodnete venovať
svoje 2% zo zaplatených daní
Všeobecnej nemocnici v Komárne, prosíme, vyplňte nasledovné údaje o prijímateľovi:
FORLIFE n.o., Komárno, 945
75, Mederčská 39, nezisková
organizácia, IČO: 37970933.
Podrobné informácie a potrebné tlačivá sú k dispozícii na internetovej stránke nemocnice
www.forlife.sk/darujte-2.html.
Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa
AGEL SK, a.s.

Spevák Adam Ďurica:
Teším sa na komárňanské skvelé publikum

Adam Ďurica, autor hitov
Neľutujem, Láska-veda, Predpoveď počasia a Mandolína
a držiteľ Platinovej platne za
úspešný album Mandolína, vystúpi už 12. februára v Dome
Matice slovenskej v Komárne.
Spolu s ním príde aj niekoľkonásobná Zlatá slávica Zuzana
Smatanová, ktorá je hosťom
celého turné.
Hral si už u nás niekedy
predtým? Čo máš na Komárne
rád?
– V Komárne som hral asi
pre rokom a musím povedať, že
to bol jeden z najlepších koncertov, ak nie ten najlepší koncert
toho leta. Publikum v Komárne
skvele reagovalo a vytvorilo perfektnú atmosféru a to je vlastne
dôvod, prečo sme sa rozhodli
urobiť jeden koncert Mandolína

Tour aj v Komárne. Komárno
trošku poznám. Vždy nám tu
chutilo, Komárno si spájam s
dobrou kuchyňou.
Na čo sa môžu tvoji fanúšikovia z Komárna na koncerte
tešiť?
– Koncert bude kompletná
šou vystavaná z môjho albumu Mandolína, ktorý zahráme
s kapelou celý v koncertných
úpravách. Samozrejme, nemôžu
chýbať moje hity ako Neľutujem,
Mandolína alebo Láska-veda,
ktoré vyniknú vďaka prepracovaným svetlám. Každý jeden koncert pripravuje 17 lodi a myslím,
že je to aj vidieť. Veď napokon
treba sa prísť pozrieť :-)
Tvoj posledný singel sa
vola „Tak to vidím ja“ a je aj
titulnou skladbou k novému
seriálu ZOO na TV JOJ. Má

veľmi intímny videoklip. Kde
ste ho nakrúcali a ako celé nakrúcanie prebiehalo?
– Klip k tejto pesničke je
veľmi osobný, keďže v ňom na
záver môžete vidieť moju priateľku. Klip je o nás a vznikol tak
trochu náhodou. Pôvodne sme
ho totiž nemali v pláne točiť. Ja
som bol s priateľkou v Tatrách
trošku si oddýchnuť po jesennej
časti turné a zavolal som Jarisovi, môjmu režisérovi, ktorý býva
v Prešove, čo už je len kúsok, a
napadlo nám, či by neprišiel za
nami urobiť krátke lyric video.
Ale nakoniec sa to Jarisovi tak
zapáčilo, že z toho vznikol krásny
klip so silnou atmosférou z našej
hotelovej izby.
Po koncerte Mandolína
Tour v Komárne máš pripravené ešte dva špeciálne koncerty.

Jeden v Bratislave a druhý v
Košiciach. V čom budú tieto
koncerty odlišné ako napríklad ten v Komárne?
– Koncerty Mandolína Špeciál budú veľkým finále a takou
peknou rozlúčkou s celým Mandolína Tour. Budú v oveľa väčších
sálach s kapacitou vyše 1000 ľudí,
bude na nič špeciálne nadizajnované pódium, väčšia svetelná šou
a aj hudobne prekvapenie, o ktorom už viac neprezradím.
Aké sú tvoje plány?
– Keď Mandolína Tour skončí, čaká ma plný kalendár vystúpení a veľa práce na nových
pesničkách, ktoré už teraz pripravujem. Ale teraz je pre mňa
veľmi dôležite turné a takisto
aj koncert 12. februára v Dome
Matice slovenskej v Komárne, na
ktorý sa už veľmi teším.
dm

Aj 4. Lehárov ples mal skvelú atmosféru

Obdobie Fašiangov je už
od nepamäti charakterizované ako obdobie zábav a plesov.
Nie je to inak ani v tomto roku,
ba možno povedať, že tradícia
plesov i v posledných rokoch
získava stále väčšiu popularitu. Do tejto kategórie patria aj
Lehárove plesy, ktorých organizátorom je Občianske združenie Franza Lehára v Komárne (OZFL) a na ktoré sa hostia
už vopred veľmi tešia.
Z iniciatívy vedenia Občianskeho združenia Franza Lehára
sa vo veľkej sále Dôstojníckeho
pavilónu v sobotu 16. januára
konal už 4. Lehárov ples. Nádherná renesančná sála slávnostne vyzdobená kvetmi v štýle Lehárovej operety Cigánska láska
bola v ten večer k dispozícii viac
ako 130 hosťom. Privítali ich
organizátorky plesu - Terézia
Klemen, predsedníčka OZFL,
a Ľubica Jobbágyová, podpredsedníčka OZFL, ktoré zároveň
moderovali celé podujatie.
Svojou účasťou poctili pod-

ujatie významní hostia, primátor miest Komárna László
Stubendek a primátor Nových
Zámkov a Otokar Klein, ktorý
zároveň prijal aj úlohu účinkujúceho na našom plese.
Po výbornej večeri, ktorú
spolu s ďalšími gastronomickými špecialitami pripravila firma
Danubius, s ponukou kvalitných
vín od sponzorov Dominium
a Édes pivnica Modrany, a špeciálnom dezerte, ktorý pripravila cukráreň Praliné Menház,
čakal na hostí pestrý program,
v ktorom účinkovali úžasní
umelci. Počas slávnostného večera zabávali hostí skvelí hudobníci - Metropolitný orchester
Bratislava pod vedením umeleckého vedúceho Petra Uličného a hudobná skupina Tequila
schowband so speváčkou Tünde
Valachovou.
Vystúpili významní umelci
s operetnými áriami a duetami
- Ilona Becse - Szabó a Otokar
Klein. Bol to nádherný umelecký zážitok. Za tónov najznámej-

šieho Lehárovho valčíka Zlato a
striebro otvorili tanečníci Viva
Tanečnej školy z Nových Zámkov náš ples, ktorý pokračoval
s hudbou, tancom, ľúbeznými
melódiami aj divokými rytmami. Každý si v tom našiel to
svoje. Pestrú ponuku zábavy v
podobnom štýle pripravila skupina Tequila schowband.
Srdečné poďakovanie patrí
našim sponzorom, poisťovni

Uniqa, majiteľom firiem Stabac, Hedera, Domínium, Praliné Menház, Florissimo, Édes
pivnica Modrany, Vajlikdekor
a firme Griff, ktorá sa starala
o bezpečnosť hostí. Srdečné poďakovanie patrí na záver našim
hosťom, čím vyjadrili dôveru
Občianskemu združeniu Franza
Lehára a podporili tradíciu.
Ing.Ľubica Jobbágyová, PhD
podpredsedníčka 0Z FL

Vážení priaznivci
Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne!

Rodičovské združenie pri Gymnáziu Ľ. J. Šuleka oznamuje verejnosti, že aj tento rok je registrované v Notárskom centrálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu
školy a je poberateľom 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických
a právnických osôb. Budeme radi, ak takýmto spôsobom pomôžete našej škole. Takto získané finančné prostriedky budú použité účelne, čo sa každoročne prejavuje v zlepšení podmienok
výchovy a vzdelávania.
Údaje o prijímateľovi: IČO: 37862219. Právna forma: Občianske združenie. Obchodné meno: Rodičovské združenie
pri Gymnáziu Ľ.J. Šuleka. Sídlo: Ulica: Pohraničná. Číslo: 10.
PSČ: 945 01. Obec: Komárno.
Ďalšie informácie a tlačivá na: www.gljs.sk. Za Vaše kladné
rozhodnutie a ochotu pomôcť Vám v mene všetkých študentov
školy ďakujem.
Mgr. Ondrej Gajdáč riaditeľ

PIATACI POZOR!
8-ročné štúdium - Deň otvorených dverí

Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne pozýva žiakov piateho
ročníka ZŠ a ich rodičov na Deň otvorených dverí vo štvrtok
18. februára 2016 od 14. do 17. hodiny. Radi Vám poskytneme podrobné informácie o osemročnom štúdiu v našej škole.
V prípade, ak Vám určený čas nevyhovuje, môžete si s nami
dohodnúť iný termín. Kontakt: č.tel. 035/7731 316, 0905 583
777, slovgym@gljs.sk
Pozývame na obnovenú premiéru rozprávky

Sen noci svätojánskej
v piatok 19. februára o 18.03
v Dome Matice slovenskej v Komárne.
V predstavení účinkujú členovia Dramaťáku.
Rezervácia vstupenie na čísle 0905 283 006.

Regionálne osvetové stredisko v Komárne
oznamuje termíny súťaží
pre amatérskych filmárov a fotografov v roku 2016

CINEAMA 2016 – regionálne kolo
24. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky
amatérskej filmovej tvorby. Uzávierka: 1. marca 2016
Komárňanské FOTO Spektrum 2016
regionálne kolo AMFO 2016
43. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy
amatérskej fotografie.
Tematická kategória len pre regionálne kolo:
Najkrajšia fotografia Komárna. Uzávierka: 11. marca 2016
Vernisáž: 1. apríla 2016 o 17.00
v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne
Bližšie informácie získate na: http://www.ros-komarno.sk/,
Jana Mačicová, tel.: 035/760 3783, 0918 940 648, 0907 218 172.
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Telocvičňa dostala nový šat, Priemyslovka pozýva na príjemné stretnutie
V tomto roku už po dru- začiatkoch, prišli rodinní prí- sľúbil sa aj Zoli Bujna, ktorý je informatiky, kde chceme vystapomohli sponzori
hýkrát organizujú v Noc na slušníci mojich kolegov, aby si známy svojimi cyklistickými viť niekdajšiu výpočtovú techni-

Základná škola na Pohraničnej ulici v Komárne píše
svoju vyše 120 ročnú históriu.
Súčasťou školy je aj pôvodná
takzvaná malá telocvičňa, ktorá má tiež už niekoľko desiatok
rokov za sebou. Keďže škola vo
svojom školskom vzdelávacom
programe vyčlenila telesnej
výchove viac vyučovacích hodín, potrebné bolo zabezpečiť
aj vhodné priestory na realizáciu telocviku.
Už začiatok školského roka
sa v škole začal netradične,
odovzdaním Fit miestnosti. Koniec kalendárneho roka 2015 sa
niesol v duchu obdarovávania.
Tentokrát na rad prišla malá telocvičňa.
Na jej stenách, podlahe,
oknách, drevenom obložení sa
objavil zub času. Vedenie školy vypracovalo niekoľko projektov na získanie potrebných
financií, pomocou ktorých sa
rekonštrukcia mohla realizovať.

Vďaka sponzorovi Zoltánovi
Harsányimu z VÚJE, a.s. škola
získala 5 800 eur a rekonštrukcia
sa mohla začať. Vymaľované steny, nové obloženie z tatranského
profilu a nové siete na okná boli
práce, ktoré počas dvoch mesiacov realizovala firma Comorra
servis. Firma L&B p. Bartalosa
sa postarala o vybrúsenie a vymaľovanie parkiet.
Škola z vlastných zdrojov zakúpila niekoľko nových športových potrieb. Významným podujatím vo vynovenej telocvični
bol futbalový turnaj škôlkarov.
Vyše 70 malých nádejných futbalistov si vyskúšalo nielen beh
za loptou, ale aj streľbu na bránku. Víťazom sa stali všetci, ktorí
si prišli zašportovať.
Škola poskytuje naozaj kvalitné priestory na rozvoj pohybových aktivít detí. Teraz je už
len na žiakoch a rodičoch, ako
budú yužité.
Mária Hamranová

Plavec Dezider Bangha získal dve zlaté
Maďarské mesto Szentes
bolo dejiskom medzinárodných
pretekov seniorov. V krytom
50-metrovom bazéne Komárňan Dezider Bangha pretekal vo
vekovej kategórii plavcov narodených v rokoch 1932 – 1936.
Zvíťazil na 1500 metrov voľný spôsob časom 37:36,14 mi-

nút a získal zlatú medailu. Ďalšie víťazstvo „zaplával“ Dezider
Bangha aj na 50 metrov voľný
spôsob. Poradie v tejto disciplíne: 1. Dezider Bangha, Komárno, 0:53.69 sec. 2. Ernő Szakács,
Delfín SC Szentes, 0:57.38 sec.
3. Endre Szántó, Senior SC Debrecín, 1:01.30 sec.

Program na február

Zimný štadión Komárno
Sobota 13. februára
8.00 – 16.00 Medzinárodný hokejový turnaj
Súťažia: HK Komárno, JAMAIKA Přerov, PAPAGAYS Hurbanovo a THUNDERBOYS Trnava
16.15 – 18.15 verejné korčuľovanie
Piatok 19. februára
18.00 – 21.00 diskotéka DJ Benes Robo

Každý piatok verejné korčuľovanie do 20.00.

Môžeme vyhrať detské ihrisko
Jeden z medzinárodných
reťazcov supermarketov vyhlásil súťaž, do ktorej sa zapojilo
aj Komárno. V stávke je detské
ihrisko Žihadielko za 80 tisíc
eur, ktorého získanie závisí od
podporyverejnosti.
Koncom minulého roka vyhlásila spoločnosť Lidl spoločenskú hru. Komunity, v ktorých sa
nachádza predajňa Lidl, môže
získať detské ihrisko. Súťaž je
vyhlásená v piatich kategóriách
a súťaží sa o 10 ihrísk, v každej
kategórii vyhrávajú prví dvaja
túto hodnotnú cenu.
Konečné poradie závisí od
širokej verejnosti, pretože o víťazoch sa rozhodne internetovým hlasovaním. Komárno ako
mesto s počtom obyvateľov nad
29 000 sa dostalo do najsilnejšej
skupiny. Dosiahnuť vynikajúci
výkon však v žiadnom prípade
nie je nemožné, veď hneď po
prvom dni hlasovania sa naše
mesto prebojovalo spomedzi 23
zapojených miest na 5. miesto.
Hlasovať je možné až do

29. februára aj viackrát, na web
stránke súťaže „Žihadielko“ (
https://zihadielko.lidl.sk/ ) je
možnosť hlasovať viackrát, ak sa
zapojíte do rôznych hier.
Veľkolepé ihrisko je vybudované na motívy jednej známej
klasickej kreslenej rozprávky Včielka Maja. Táto postavička
spája množstvo vybudovaných
prvkov - preliezačky, pieskovisko, hojdačky, lavice, úschovňu
bicyklov – je všadeprítomná
v tomto farebnom a modernom
svete detského ihriska.
Víťazi súťaže budú známi už
v marci a počas roka tak vo víťazných mestách vyrastú detské
ihriská, urobiac radosť malým aj
veľkým. Spoločenská hra – súťaž
je príležitosťou spojiť sily verejnosti, povzbudiť obyvateľov
mesta a urobiť maximum pre
jeho skrášlenie.
Komárňania, klikajte, aj
vďaka vašim hlasom môžeme
získať detské ihrisko za 80 tisíc
eur. Verme si a podporme túto
akciu!

priemyselovke, v rámci ktorej
záujemcov pozývajú na netradičnú návštevu Strednej priemyselnej školy v Komárne vo
štvrtok 18. februára od 18.00
do 22.00. Jedinečná iniciatíva
sa vlani stretla s obrovským
úspechom, na nočnú priemyslovku sa prišli pozrieť mnohí.
O tomto podujatí informoval
Ing. János VETTER, riaditeľ
Stredná priemyslená škola Komárno:
- Prišli nielen žiaci, ktorí
majú záujem pokračovať v štúdoui na našej škole, ale aj tí študenti, ktorí už dávno u nás zmaturovali. Prišli sa porozprávať s
bývalými pedagógomi, na chodbách sa mali možnosť stretnúť s
bývalými spolužiakmi.
Prišli aj takí pamätníci, ktorí u nás končili ešte v úplných

pozreli, čo je tu vlastne na tejto dobrodružnými cestami. Treťou ku. Všetkých záujemcov srdečne
priemyslovke.
novinkou je otvorenie múzea pozývame
Študenti a zamestnanci
našej školy očakávajú návštevPríďte, určite s nami prežijete
níkov vo viacerých triedach a
učebniach. Hostia sa môžu už
skvelú Noc na priemyslovke
pri vchode rozhodnúť, ktorým
V radosťou oznamujeme ctenej verejnosti Komárna i blízsmerom sa vydajú. Či ich zaujíkeho okolia, že komárňanská priemyslovka opäť otvára svoje
majú dielne a odborné učebne,
brány všetkým záujemcom, bývalým, terajším i budúcim štuaula, telocvičňa, ale môžu si ísť
dentom, zamestnancom, kolegom a všetkým jej priaznivcom.
pozrieť napríklad aj internát.
Vo štvrtok 18. februára 2016 vás všetkých už druhýkrát čakáme
Všade sa deje niečo, ba čo
o 18. hodine s pestrým programom v rámci Noci na priemysviac, v tomto roku sa ponuka
lovke.
rozšíri. Jednou z pripravovaných
Budete si môcť prezrieť naše priestory, oboznámiť sa s pránoviniek je kaviareň. To aby si
cou našich učiteľov, so vzdelávacími aktivitami, s ktorými priznámi, ktorí sa stretnú na nachádzajú naši žiaci do styku. Taktiež sa môžete porozprávať
šich chodbách, mohli posedieť a
s našimi učiteľmi, terajšími študentami, spoznať úspechy našich
podebatovať pri kávičke. Súčasžiakov, výsledky ich práce, ale predovšetkým stretnúť milých,
ne sem sme pozvali aj bývalých
priateľských a na zvedavé otázky otvorených ľudí. Brány našej
významných študentov.
školy sa zatvoria až o 22. hodine.
Ponuku predbežne prijaPrežite teda ďalšiu skvelú Noc na priemyslovke spolu s nami!
la herečka Szilvia Varga, ktorá
Tešíme sa na stretnutie!
končila na našej škole, a pri-

Komárňanské ART Spektrum 2016 – poznáme mená víťazov
Veľké množstvo milovníkov výtvarného umenia sme
privítali v Zichyho paláci Podunajského múzea v Komárne.
Prebiehalo tu slávnostné vyhodnotenie súťaže Komárňanské ART Spektrum 2016, ktoré
bolo 53. ročníkom celoštátnej
postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej výtvarnej
tvorby Výtvarné spektrum, ktorej vyhlasovateľom je Národné
osvetové centrum v Bratislave z
poverenia Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky.
Podvečer 5. februára 2016
Regionálne osvetové stredisko
pripravilo výstavu 79 najlepších
diel od 40 autorov, ktorá potrvá
do 26. februára.
Súťaž je určená pre mládež
od 15 rokov a dospelých. Nie je
žánrovo ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej

jej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej
tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický
záznam akčného umenia, landartu a pod.). Napomáha rozvíjať
ich záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby,
oceňovať ich výtvarné aktivity,
vyhľadávať, podporovať nové
výrazné talenty z radov mládeže
a dospelých.
Neľahkej úlohy predsedu
poroty si na svoje precia zobrala
PhDr. Eva Dénesová, historička
umenia, a pomáhali jej dvaja
ďalší členovia poroty Michal
Ewilone Bajči, jeden z najlepších vriterov uznávaný nie len
na Slovensku, a akademický
maliar a pedagóg UKF v Nitre
Daniel Szalai.
Aktivita amatérskych výtvarníkov v Komárňanskom
okrese je pozoruhodná a kvalita

ich prác z roka na rok rastie. V
tomto ročníku sa súťaže zúčastnilo 40 výtvarníkov a prihlásili
119 diel.
Odborná porota udelila 4
prvé, 4 druhé a 4 tretie miesta a
11 čestných uznaní, cenu udelila
aj riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Komárne.
Regionálne osvetové stredisko vďaka finančnej podpore
mesta Komárno pripravilo na
20. februára 2016 pre účastníkov súťaže aj workshop „Sny
v skle“. Tu si budú môcť výtvarníci vyskúšať techniku maľovania na sklo.
Kategória A, autori vo veku
od 15 do 25 rokov: 1. miesto Tibor Bus, 2. miesto Bence Fekete,
3. miesto Eszter Szabó. Čestné
uznanie: Kinga Fekete, Eszter
Zsigrai, Tamás Berza.
Kategória B, autori vo veku
od 25 do 60 rokov: 1. miesto

Melinda Záležáková, 2. miesto
Andrej Bóka, 3. miesto Ladislav
Takáč. Čestné uznanie: Ildikó
Árgyusi, Veronika Szabóová,
Katarína Tóthová.
Kategória C, autori vo veku
nad 60 rokov: 1. miesto Marta Králiková, 2. miesto Anna
Stojanovová, 3. miesto MVDr.
Ladislav Keller. Čestné uznanie: Helena Pluhárová a Helena
Zacharová.
Kategória D, autori vo veku
nad 25 rokov (výtvarne neškolení) špecifického výtvarného
prejavu – insitné umenie, art
brut, naivné umenie, umenie
outsiderov a pod.: 1. miesto
a CENA POROTY Mikuláš
Vass, 2. miesto Tibor Kiss, 3.
miesto Štefan Czingel. Čestné
uznanie Attila Vitai, Peter Beke
a Angela Mészárosová.
Osobitné ceny: Cena riaditeľky ROS - Orsolya Balogh.

V Gymnáziu Selyeho je záujem o jazykovú skúšku z nemčiny
V dnešnej dobe je veľmi
dôležité, aby človek ovládal
viacero cudzích jazykov. Gymnázium Hansa Selyeho v Komárne už viac rokov umožňuje
študentom vykonať jazykové
skúšky z nemeckého jazyka.
V decembri sa v našej škole uskutočnila jazyková skúška
DSD II, ktorá zodpovedá jazykovej úrovni C1 podľa Spoločného európskeho referenčného
rámca pre cudzie jazyky. Skúška
DSD II platí ako doklad o jazykových znalostiach, ktoré postačujú pre štúdium na nemeckých
a rakúskych vysokých školách.
Po úspešnom absolvovaní jazykovej skúšky študenti získajú

aj bodové ohodnotenie, ktoré
môžu využiť pri prijímacích pohovoroch v Maďarsku.
Skúška DSD II je testom jazykovej zručnosti. Skúške musí
predchádzať dlhoročná a na
skúšku orientovaná a vopred
plánovaná príprava. Jazyková
skúška sa rozdeľuje na 4 časti:
čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písomný
prejav a ústny prejav. Tento rok
sa rozhodlo pre túto jazykovú
skúšku 8 žiakov: Judita Ölveczká, Viktória Véghová, Kinga
Szabóová, Rebeka Anna Hunčík, Eszter Uzsáková, Bianka
Fazekasová (IV.D), Máté Elek
(III.A), Dániel Szebellai (III.D).

Žiadosť o prenájom bytu
treba aktualizovať

Oznamujeme všetkým žiadateľom o prenájom mestského bytu,
že v zmysle § 2 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno
v znení neskorších predpisov povinnosťou žiadateľa je aktualizovať
svoju žiadosť na predpísanom tlačive „Aktualizácia žiadosti o prenájom bytu“ každý rok, a to do 15. februára príslušného roka.

V školskom roku 2013 - 2014
naša škola umožnila študentov vykonať aj jazykovú skúšku
DSD I , ktorá zodpovedá úrovni B1. Nakoľko je veľký záujem
zo strany študentov, v tomto
školskom roku jazyková skúška
bude v marci.
Okrem jazykovej skúšky sa
žiaci pripravujú aj na olympiádu z nemeckého jazyka. Krajské
kolo olympiády sa bude konať
vo februári. Našu školu budú
reprezentujú študenti: Beáta
Kovarčíková (I.N, príma), Sára

Kovarčíková (IV.N, kvarta), Angelika Bartalosová (II.C), Fanni
Mária Elek (III.D), Rita Fábiánová (IV.D). Pripravujú ich
učitelia Edit Szénássy a Judit Fekete. Želáme im veľa úspechov!
Nech ich výkony sú motiváciou
aj pre ostatných študentov nášho
gymnázia. Veď potreba ovládať
minimálne jeden svetový jazyk
je dnes už samozrejmosťou,
pretože vhodné pracovné príležitosti čakajú na tých, ktorí sú
pripravení.
Dr. Annamária Komárová

Plavci KomKo boli opäť úspešní

Plavci z Plaveckého oddielu KomKo Komárno sa zúčastnili Zimných Majstrovstiev SR
kategórii 11- až 12-ročných
v Dolnom Kubíne. Súťažilo
najlepších 329 pretekárov zo
48 klubov.
Na vrcholnom podujatí pre
túto vekovú kategóriu v zimnom období si naši plavci Richard Kardhordó, Keve Patus
a Tamara Berkesová zaplávali vo
svojich disciplínach hodnotné

časy a všetci traja si výrazným
spôsobom zlepšili svoje osobné
rekordy. Tamara vo velkej konkurencii získala 2-krát 2. miesto
v disciplíne 100m prsia a 200m
prsia. Richarda delilo pár desatín sekundy od získania dvoch
bronzových medailí. Keve si
potvrdil výkonostný rast podmienený zodpovednou prípravou. K dosiahnutým výsledkom
blahoželáme.
dm
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EsMo Accounts, s. r. o.
vedenie účtovníctva, mzdy, personalistika
vypracovanie daňového priznania
založenie s.r.o., administratívne práce
poradenstvo
Nájdete nás: Župná 14, Komárno
Tel.: +421 908 417 835
mail: sroesmo2012@gmail.com

Lucia Bohošová, Juraj Mészáros
a Gabriel Mészáro. Všetci traja
súťažia v kategórií kadeti, Lucka strieľa VzPu40, kým bratia
Mészárosovci VzPu60. V obidvoch disciplínach je terč vo
vzdialenosti 10 metrov, pričom
sa strieľa v stoji - kadetky 40 rán
a kadeti 60 rán. Lucia Bohošová
a Juraj Mészáros nielen vyhrali

tieto preteky, ale obidvaja sa stali majstrami Nitrianskeho kraja.
Výsledky: Kadetky: 1. Lucia
Bohošová 410,8 b. Kadeti: 1. Juraj Mészáros 608,2 b. 6. Gabriel
Mészáros 574,8 b.
Pretekári, ako aj ich rodičia
by týmto chceli vysloviť svoje
poďakovanie vedeniu komárňanského Gymnázia Šuleka,
ktoré svojím kladným prístupom dopomohlo k najlepšiemu
výsledku a zároveň vyslovujú

l Elektrikár. Tel.: 0908/415 657.
l Kúpim menší stavebný pozemok v Komárne. Tel.: 0904/578
633.
l Chcete sa dať ostrihať a upraviť vlasy pohodlne? Prídem k

Vám domov. Tel.: 0907/271 670.
l Príjmeme kuchára, čašníka,
pomocnú silu s vodičským preukazom (môže byť aj dôchodca). Tel.: 035 77 33 190, 0915 892
788.

Novorodenci

Emily Tóthová z Nových Zámkov, Ladislav Rigó z Duloviec,
Slávka Némethová z Komárna, Márton Hajtman z Radvane nad
Dunajom, Anna Hajdu zo Svätého Petra, Lana Amélia Kováčová z Iže, Kevin Kollárik z Duloviec, Dorián Pálinkás z Marcelovej, Dorka Szabóová z Modrán, Justin Kinczer z Kobyly, Dávid
Magyari zo Zlatnej na Ostrove, Bianka Kurucová z Hurbanova,
Viktória Szabadosová z Komárna, Enet Molnárová z Komárna,
Daniel Molnár zo Salky, Bendegúz Varga z Moče, Malya Larcen
z Esztergomu, Hugo Berecz z Nových Zámkov, Veronika Lakatošová z Bátorových Kosíh, Laura Lehotkai z Nových Zámkov,
Kristóf Podbehlý z Nových Zámkov, Ambrus Urbán z Komárna,
Jázmin Márta Szűcsová z Komárna, Barbora Kochanová z Komárna, Sebastián Ružička z Bratislavy, Tamara Spányiková zo
Zlatnej na Ostrove, Daniel Rezňák z Komárna, Daniel Szilva z
Komárna, Melisa Baloghová z Nitry, Filip Tóth z Nesvád, Bianka Miklósová z Iže, Martin Sykora z Modrán, Hanna Szabóová
z Kolárova, Nikoletta Anabella Gonda z Mužle, Áron Jakab zo
Zlatnej na Ostrove, Zoé Neviďanská z Veľkých Kosíh, Erik Bese
z Pribety, Eszter Horváthová z Komárna, Zoltán Ďuráč z Hurbanova, Jázmin Mercegová z Komárna, Bence Nagy z Vrbovej nad
poďakovanie aj trénerovi Er- Váhom, Michal Pospíšil z Komárna
nestovi Mohosovi, ktorý svojou
Opustili nás
vytrvalou a obetavou prácou
73-ročný
Pavol
Beblavý
z Komárna, 79-ročný Ferenc Kovács
usmerňuje a zdokonaľuje výkoz Kavy, 84-ročný Karol Hamran zo Svätého Petra, 60-ročný Jozef
ny mládeže.
Nabudúce si naši strelci svo- Lukács z Bátorových Kosíh, 86-ročná Judita Čičeľová z Komárju presnosť vyskúšajú na Maj- na, 91-ročný Richard Kareš z Komárna, 82-ročná Jolán Takács
strovstvách Slovenskej repub- z Moče, 62-ročný Gabriel Kálnay z Komárna, 73-ročná Rozáliky v streľbe zo vzduchových lia Bohilová z Komárna, 66-ročná Mária Šugelová z Komárna,
zbraní, ktoré sa uskutočnia 12. a 58-ročná Eva Horváth z Modrán, 92-ročná Angela Kuruczová z
13. marca v Martine.
Komárna, 74-ročný PaedDr. Jozef Kováč z Mudroňova, 72-ročný
Fuisz Attila JUDr. Gábor Szénási z Komárna, 48-ročný Štefan Mrella z KoFoto: Juraj Mészáros st. márna

Strelci Lucia Bohošová a Juraj Mészáros sú majstrami kraja
V Šali sa konali Majstrovstvá Nitrianskeho kraja
mládeže v streľbe zo vzduchových zbraní. Organizátori
privítali pretekárov a pretekárky na dobre vybavených
streleckých stanovištiach.
Na tomto podujatí reprezentovali Komárno a tiež Športovostrelecký klub ROYAL Komárno

Drobná inzercia

