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PRE PIATAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Vážení rodičia, milí žiaci!

Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne otvára aj v školskom 
roku 2016 - 2017 triedu 1. ročníka 8-ročného štúdia. Prihlá-
siť sa môžu žiaci 5. ročníka ZŠ. Termín podania prihlášky je 
do 8. apríla 2016. Ďalšie informácie vám poskytneme na tel.č. 
035/7731 316, 0905 583777, slovgym@gljs.sk a www.gljs.sk.

Občianske združenie pre umelecký a kultúrny rozvoj Podunaj-
ska PRO ARTE DANUBII a Združenie za spoločné ciele

pozývajú na výstavu

Maďarská secesná architektúra v Európe
do Galérie Limes na Ulici františkánov 31.

Výstava potrvá do 10. apríla 2016.

Mesto Komárno udržiava 
takmer 105 km verejných ko-
munikácií a 60 km chodníkov. 
Občania sa sústavne sťažujú na 
ich stav. Mesto dokáže ročne 
obnoviť 1-2 ulice, čo je finanč-
ne nákladné, pretoženNa tento 
účel nemožno čerpať financie z 
fondov Únie. Pred poslancov 
sa dostal návrh, podľa ktorého 
by samospráva obnovila 11 až 
12 ulíc a takmer 63 tisíc met-
rov štvorcových cestných ko-
munikácií naraz počas jedné-
ho roka, a to prostredníctvom 
úveru vo výške 2,5 milióna 
eur.

- „Aby peniaze neodišli vždy 
len na plátanie, ale mal by to byť 
taký zásadný krok vpred, že v 
budúcnosti by v Komárne mohla 
nastať kvalitatívna zmena. Na 
základe skúseností z iných miest 
sme našli tento model, ktorý v 
podstate je založený na čerpaní 
úveru, jeden dodávateľ opraví 
viac ciest a mesto by to potom 10 
rokov splácalo,“ - uviedol vice-
primátor Béla Keszegh.

Na zasadnutí zastupiteľstva 
malo viac poslancov výhrady k 
financovaniu čerpaním úve-
ru. Konštantín Glič považoval 
jeho výšku za prehnanú, Ta-

máš Varga sa informoval, aký 
veľký úver si môže mesto vziať. 
Károj Lešš bol zvedavý, ktorá 
časť rozpočtu mesta bude niesť 
ťarchu splácania úveru.

- „V súčasnosti treba vedieť, 
že úroky sú veľmi, veľmi výhod-
né. Centrálna úroková sadzba 
v prípade eura je 0 percent a 
vidíme, že suma, ktorú sme mi-
nuli na opravuje, je vyššia ako 
úrok z úveru. Uvediem niekoľko 
konkrétnych príkladov: V Ko-
márne sme na Eötvösovu ulicu v 
uplynulých dvoch rokoch minuli 

viac ako 8 tisíc eur, na výtlky na 
Dunajskom nábreží viac ako 7 
tisíc eur. Sme presvedčení, že ak 
by sa zrealizovala oprava 10 až 
12 ulíc, tak to by do života mesta 
prinieslo kvalitatívnu zmenu. Na 
najviac problémové úseky nebu-
deme musieť míňať peniaze, veď 
podľa plánu by mal zhotoviteľ 
ručiť 10-ročnou zárukou za kva-
litu prác,“ - dodal viceprimátor 
Béla Keszegh.

Viacerí poslanci – okrem 
iných opakovane aj Ondrej 
Gajdáč – zdôraznili, že podľa 

ich názoru je naliehavejší stav 
chodníkov ako ciest, nemalo 
by sa zabudnúť ani na ne, je 
nutné vyčleniť peniaze aj na 
ich opravu.

Poslanci nakoniec takmer 
bez výnimky podporili úmy-
sel investície a spolu s ním aj 
zoznam tých 12 ulíc určených 
na opravu, ktoré sú najviac 
problémové a zároveň je naj-
väčšia premávka v našom mes-
te. O ďalšom postupe v tejto 
oblasti vás budeme priebežne 
informovať.

Mesto plánuje za rok opraviť 11 až 12 ulíc

V tomto týždeni sa koná ce-
loslovenská osobitná kontrola 
zameraná na dokumentovanie 
správnych deliktov držiteľov 
vozidiel. Na území Krajského 
riaditeľstva PZ v Nitre bude 
kontrola vykonaná na území 
okresov Nitra, Šaľa, Komárno, 
Nové Zámky, Levice, Topoľča-
ny.

Policajti budú dokumen-
tovať tie porušenia pravidiel 
cestnej premávky, ktoré sú na 
základe analýz dopravnej ne-
hodovosti hlavnými príčinami 
dopravných nehôd - rýchlosť 
jazdy, porušenia základných 

povinností vodiča, nesprávne 
predchádzanie a nedanie pred-
nosti v jazde.

Polícia i touto cestou opä-
tovne upozorňuje vodičov mo-
torových vozidiel, aby dodržia-
vali pravidlá cestnej premávky, 
najmä rýchlosť jazdy, a dbali na 
zvýšenú pozornosť, opatrnosť 
a ohľaduplnosť voči chodcom 
a cyklistom, nakoľko v posled-
nom období evidujeme viacero 
dopravných nehôd, pri ktorých 
došlo k ťažkej i ľahkej ujme na 
zdraví, dokonca aj k usmrteniu 
účastníkov cestnej premávky.

Polícia bude kontrolovať vodičov

V stredu 23. marca pokra-
čovalo 17. zasadnutie Mestské-
ho zastupiteľstva v Komárne. 
Na úvod poslanci schválili po-
zmeňovacie návrhy všeobecne 
záväzného nariadenia o čin-
nosti mesta v cestovnom ru-
chu, odsúhlasili zriadenie fon-
du pre cestovný ruch a zmeny 
v mestskom rozpočte.

Búrlivú diskusiu vyvolal ná-
vrh mesta v súvislosti s plánom 
obnovy ciest v meste, nakoniec 
ho poslanci schválili. Podľa pri-
praveného zámeru by v rekordne 
krátkom čase – v priebehu jeden 
a pol až dvoch mesiacov, malo 

byť opravených 65-tisíc štvorco-
vých metrov ciest, čo znamená 
10 až 12 ulíc. Financované by 
to malo byť z úveru vo výške 2,5 
milióna eur.

Členovia zastupiteľstva si 
vypočuli a vzali na vedomie aj 
správu o činnosti mestskej po-
lície, rozhodli o žiadostiach od-
borov školstva, financií, ako aj 
bytového a majetkového odboru 
a prebrali aj správy jednotlivých 
odborných komisií.

V bode iné rokovali poslanci 
o petícii obyvateľov Zváračskej 
a Sústružníckej ulice – viacerí 
z nich podporili rozhodnejšie 

vystupovanie mesta voči nepri-
spôsobivým občanom. Poslanec 
Konštantín Glič tlmočil sťažnosť 
obyvateľov okolia Parku Anglia 
v súvislosti s parkovaním pro-
ti predpisom. Poslanec Dávid 
Kovács hovoril o námietkach 
obyvateľov Košickej ulice, kto-
rí sa sťažovali na autobusovú 
prepravu. Poslanec Imre An-
druskó požiadal zastupiteľstvo, 
aby zakotvilo do uznesenia, že si 
neželá umiestnenie LNG nádrží 
v Komárne. Poslankyňa Margit 
Keszegh hovorila o problémoch 
špeciálnej základnej školy, kde 
sa pri dlhotrvajúcich dažďoch 

pred budovou vytvorí blatové 
jazero, ktoré prakticky znemož-
ní vstup do nej.

Viceprimátor Béla Keszegh 
vo svojej odpovedi uviedol, že 
samospráva už rokovala so spo-
ločnosťou KOMVaK a pripravu-
je sa projekt, ktorý by mal tento 
problém vyriešiť.

Poslanec Szilárd Ipóth po-
ďakoval za opravu osvetlenia 
podchodu vedúceho na sídlisko 
Bašty a požiadal o nápravu stavu 
zalesnenej časti v blízkosti Ulice 
29. augusta.
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Z rokovania mestského zastupiteľstva

Na sklonku minulého roka 
sa zrodil Podunajský turistický 
mamažment, ktorého cieľom 
je pozdvihnutie turistického 
ruchu tohto regiónu.

Okrem Štúrova a Komárna 
sa zakladajúcimi členmi stali 
obce Iža, Patince, Radvaň nad 
Dunajom Moča, Kravany nad 

Dunajom a Mužla. K nim sa 
pripojili aj spoločnosti, ktoré 
sa venujú turizmu:  kúpalisko 
a wellnes v Patinciach, kúpalis-
ko Vadaš v Štúrove a penzión 
a reštaurácia Bandérium v Ko-
márne. 

Na valnom zhromaždení, 
ktoré sa uskutočnilo 29. marca, 

bol spomedzi kandidátov jed-
nohlasne zvolený nový riaditeľ. 
Stal sa ním Vincent Andraško, 
ktorý má bohaté odborné skú-
senosti, 8 rokov bol riaditeľom 
Wellnes hotela v Patinciach, 
predtým pracoval na vedúcich 
pozíciách v oblasti turizmu. 
Okrem slovenčiny a maďarči-
ny ovláda angličtinu, nemčinu 
a základy talianskeho jazyka. 
Stredoškolské i vysokoškolské 
štúdia absolvoval taktiež v ob-
lasti cestovného ruchu. 

„Riaditeľ dostal priestor na 
vytvorenie plánu pre uskutočne-
nie našich zámerov, avšak svoje 
očakávania načrtli aj ďalší čle-

novia združenia. Sme presved-
čení, že toto regionálne turistické 
združenie bude dôležitým opor-
ným bodom Komárna do budúc-
nosti, ktorý pomôže odhaliť mož-
nosti ukrývajúce sa v turistickom 
ruchu Komárna,“ – uviedol pri-
mátor László Stubendek. 

Valné zhromaždenie odob-
rilo aj nové logo združenia. Dô-
ležitým bolo vyzdvihnutie dvoj-
jazyčnosti regiónu, rozmanitosť 
kultúry a poukázanie na gastro-
nomické a iné osobitosti. V logu 
je znázornený Dunaj a nad ním 
vták ako symbol prírody a voľ-
nosti. 

dm

Zvolili riaditeľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Podunajsko

Komárno je jedno mesto, 
ktoré sa rozprestiera na oboch 
brehoch Dunaja, na území 
dvoch štátov – to je motto to-
horočných Komárňanských 
dní. 

O ich prípravách a programe 
informovali spoločne primátori 

Komárna a Komáromu – László 
Stubendek a Molnár Attila. 

Dátum 26. apríl ako začia-
tok Komárňanských dní nie je 
náhodný a súvisí s udalosťami v 
19. storočí. Totiž 26. apríla 1849 
spojené domáce sily úspešne 

Komárňanské dni sa budú konať 
26. apríla až 1. mája

(Pokračovanie na 2. strane)
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Páčilo by sa vám chodiť 
do školy a využívať najmoder-
nejšie digitálne technológie? 
Napríklad mať vždy po ruke 
tablet, používať ho na hodi-
nách, pomocou neho si overo-
vať vedomosti a pracovať s ním 
aj doma?

To nie je fantazírovanie. V 
Gymnáziu Ľudovíta Jaroslava 
Šuleka toto všetko je možné už 
v najbližšom čase. Totiž od sep-
tembra 2016 všetci žiaci prímy a 
sekundy 8-ročného štúdia do-
stanú zdarma od školy do uží-
vania svoj vlastný tablet, každý 
v hodnote zhruba 300 eur. Budú 
ho môcť používať počas celého 
štúdia, čím sa zaradia medzi pr-
vých študentov v okrese, ktorí 
môžu naplno využívať mnoho 
možností a funkcií, ktoré posky-
tuje tablet. V tejto súvislosti sme 
oslovili riaditeľa Gymnázia Šu-
leka Mgr. Ondreja GAJDÁČA:

- Takýto spôsob vzdeláva-
nia sme videli počas návštevy 
partnerskej strednej školy v Ho-
landsku. Povedali sme si, že treba 
urobiť všetko pre to, aby aj naša 
škola držala krok s týmito mo-
dernými trendmi vo vzdelávaní. 
Tablet je vlastne počítač, ale má 
minimálnu veľkosť a málo váži, 
takže študenti si ho môžu bez 
problémov vziať domov a tam ho 
tiež využívať.

Cez tablet je možná okamžitá 
komunikácia, zdieľanie rôznych 
informácií a čítanie kdekoľvek a 
kedykoľvek. To sa môže diať vo 
všetkých vnútorných a vonkaj-
ších priestoroch nášho gymnázia, 
pretože sú pokryté kvalitným wifi 
signálom. Z toho logicky vyplýva, 
že naši študenti sa môžu učiť kde-
koľvek a kedykoľvek. Samozrejme 
v našich tabletoch budú inštalo-
vané niektoré digitálne učebnice, 
ktoré sú náhradou klasických.

Čo očakávate od využíva-
nia tabletov v škole i počas do-
mácej prípravy študentov?

- Táto novinka vo vzdeláva-
com procese určite prispeje k zvý-
šeniu digitálnej gramotnosti štu-

dentov a zároveň bude mať vplyv 
na efektivitu výuky. Okrem toho 
predpokladáme zvýšenie moti-
vácie študentov a ich spokojnosť 
s podmienkami vzdelávania. V 
neposlednom rade si od toho 
sľubujeme aj objektívnejšie hod-
notenie a spätnú väzbu. Výho-
dou je aj zlepšenie komunikácie 
triedneho učiteľa a vyučujúcich 
so študentmi.

Aké konkrétne možnosti 
poskytuje tablet?

- Napríklad je to lepšie zvlá-
danie diktátov, testovanie vedo-
mostí z rôznych predmetov, počí-
tanie matematických príkladov, 
vo fyzike umožňuje okrem iné-
ho nahrávanie zvukov, meranie 
rýchlosti, na geografii je to práca 
s mapami, vo výtvarnej výchove 
študenti môžu využívať progra-
my na kreslenie, na hodinách 
hudobnej výchovy si žiaci budú 
vedieť zapisovať noty a hrať na 
rôznych hudobných nástrojoch a 
podobne. Okrem toho tablet po-
slúži aj na komunikáciu žiakov 
s triednym učiteľom a vyučujú-
cimi.

Mení sa tým postavenie 
učiteľa vo vzdelávacom proce-
se?

- Určite sa mení, ale v tom 
dobrom slova zmysle. Využíva-
nie tabletov v modernom vzde-
lávacom procese budeme naďa-
lej úzko spájať s osobou učiteľa, 
pretože on bol, je a bude jeden z 
najdôležitejších činiteľov v dobe 
najmodernejších digitálnych 
technológií. Niektoré z nich už 
dnes sú súčasťou každodennej 
práce učiteľa. Uvedomujeme si, 
že je nutné hľadať cesty a vytvo-
riť podmienky, kde sa spoja tieto 
technológie s myslením a prácou 
učiteľa.

Veríme, že poskytnutie tab-
letov našim študentom bude mať 
iba pozitívne stránky a vytvorí 
podmienky, aby naši absolventi 
boli kvalitne pripravení na to, čo 
ich čaká v praxi.

Zhovárala sa 
Ľubica Balková

Od septembra žiaci prímy 
a sekundy s tabletmi

Vo veľkej sále Dôstojníc-
keho pavilóna sa konalo stret-
nutie predstaviteľov mesta s 
nejlepšími pedagógmi mater-
ských a základných škôl a Zá-
kladnej umeleckej školy v Ko-
márne. Medzi ocenenými boli:

Mgr. Darina Benková, 
ZŠ Rozmarínová

Svoje pedagogické maj-
strovstvo odovzdáva žiakom so 
zanietením, pestuje v nich lásku 
k hudbe a vyučovaním anglické-
ho jazyka otvára svojim žiakom 
bránu do sveta. Stála pri zrode 
školského speváckeho zboru 
„Rozmarínka“, v ktorom dodnes 
pôsobí. Koordinuje spoluprácu 
školy s medzinárodnou organi-
záciou UNICEF. Spolupracuje 
na príprave divadelných pred-
stavení žiakov, ktorí sa každo-
ročne zúčastňujú festivalu di-
vadiel základných a stredných 
škôl v anglickom jazyku v Nitre. 
A jej žiaci pravidelne získavajú 
ocenenia za originalitu a výni-
močné spracovanie témy.

Je spoluorganizátorkou let-
nej školy v prírode ,,English 
summer camp“ so zameraním 
na netradičnú výučbu anglické-
ho jazyka pre žiakov 3. – 9. roč-
níka školy. Je koordinátorkou 
medzinárodného projektu UNI-
CEF ,,Škola priateľská k deťom“.

Darina Czölderová, 
MŠ Ulica mieru

Ako učiteľka MŠ pracu-
je už 37 rokov, počas ktorých 
rozvíjala zručnosti, vedomosti 
a schopnosti jej zverených detí 
na vysokej odbornej úrovni. Jej 
vysoká profesijná úroveň, krea-
tivita a originalita sa tiež odráža 
v realizácii inovatívnych metód 
a foriem s uplatňovaním zážit-
kového učenia. Podieľa sa na 
aplikovaní osvedčených a školu 
charakterizujúcich výchovných 
postupov pod heslom „Škola 
ako rodina“.

Z lásky k hudbe založila 
detský spevácky zbor nadaných 
detí predškolského veku, „Malý 
námorníček“, ktorý v septem-

bri 2016 bude oslavovať svoje 
25-ročné jubileum. Zaslúžilú 
prácu zbormajsterky spevoko-
lu, Dariny Czölderovej, úzku 
spoluprácu s korepetítorkou 
spevokolu a aktívnu koordi-
náciu rodičov detí v spevokole 
ocenilo aj Ministerstvo školstva 
SR, Európska asociácia rodičov 
a Slovenská rada rodičovských 
združení udelením Pamätného 
listu.

Mgr. Éva Ferenczi, 
ZŠ Eötvösova

Viac ako tri desaťročia trva-
júcu odbornú pedagogickú prá-
cu učiteľky Ferenczi Éva charak-
terizuje neustále obnovovanie 
vedomostí, inovatívny prístu. 
Veľký dôraz kladie na rozvoj ta-
lentu, doučovanie, vývoj osob-
nosti, vo výchove na toleranciu 
a na vzájomnú úctu. 

Je vynikajúcim pedagógom: 
žiaci sa na odborných krúžkoch 
a vo výtvarných skupinách pod 
jej vedením stávajú ozajstní 
spolutvoritelia. Každoročne 
pripravuje hudobno - tanečný 
program, aktívne sa zúčastňuje 
odborných školení organizova-
ných Metodicko - pedagogic-
kým centrom, pomáha pri prí-

prave študentov UJS použitím 
najmodernejších vzdelávacích 
metód.

O jej práci sa najkrajšie 
vyjadrila predsedníčka poro-
ty medzinárodného detského 
umeleckého festivalu v Balaton-
fürede, výtvarníčka Hehn Anna: 
„Pre mňa je výnimočným peda-
gógom, je ucelená, čistá, doko-
nalá.“

Bc. Szilvia Michačová, 
MŠ Ul. Vodná

Je riaditeľkou MŠ, v rámci 
kontinuálneho vzdelávania roz-
víja svoje zručnosti, vedomosti 
a schopnosti a zároveň je aj ve-
dúcou organizátorkou zaujíma-
vých mimoškolských aktivít. 

Venuje sa počas roka aj prí-
prave detí na Festival ľudových 
tancov, založila Detský ľudový 
súbor, podporuje u svojich ko-
legýň tvorivosť, kreativitu, celý 
kolektív pod jej vedením úzko 
spolupracuje, rozvíja svoj po-
tenciál. Počas svojej 26-ročnej 
práce podporuje zavádzanie 
pozitívnych zmien, zaslúžila sa 
o zavedenie ľudových tradícií 
na MŠ. 

Vo svojej práci podáva vy-
nikajúce výsledky, venuje sa sa-

moštúdiu, rozširuje svoj poten-
ciál, uplatňuje kreatívny prístup 
k rodičom aj deťom, propaguje 
škôlku na verejnosti prostred-
níctvom rôznych besied, rozho-
vorov, aktivít.

Božena Venesová, 
učiteľka ZUŠ

Viac ako 50 rokov je peda-
gógom akordeónovej hry v ZUŠ 
Komárno. Vychovala viac ge-
nerácií akordeonistov. V súčas-
nosti pracuje popri dôchodku 
v ZUŠ Komárno a v ZUŠ Hur-
banovo. Počas svojej dlhoročnej 
pedagogickej činnosti pripravila 
mnoho žiakov na regionálne, ce-
loštátne i medzinárodné súťaže 
a súťažné prehliadky, kde získali 
popredné umiestnenia. Venuje 
sa žiakom pri príprave na ďalšie 
odborné štúdium – na konzer-
vatóriá alebo na vysoké školy 
pedagogického zamerania.

Založila akordeónový sú-
bor, v ktorom pôsobia žiaci ZUŠ 
Komárno a ZUŠ Hurbanovo. S 
týmto súborom vystupuje na 
rôznych kultúrnych podujatiach 
oboch miest.

Všetkým oceneným peda-
gógom blahoželáme a prajeme 
veľa úspechov!

Ocenili najlepších pedagógov
zastavili niekoľkonásobnú pre-
silu rakúskych vojsk. Na počesť 
tohto hrdinského činu sa vede-
nie miest Komárno a Komárom 
v roku 1992 rozhodlo usporia-
dať Komárňanské dni. V tomto 
roku oslávi najväčší a najpes-
trejší festival v regióne okrúhle 
jubileum. Už po dvadsiaty pia-
tykrát si oblečú mestá Komárno 
a Komárom slávnostný šat.

Medzičasom v meste vyrást-
la generácia, pre ktorú Komár-
ňanské dni znamenajú tradície 

a príchod leta. Komárňanské 
dni znamenajú ojedinelú sériu 
programov, na ktoré môžeme 
byť my, Komárňania, právom 
hrdí!

Aj tento rok vás srdečne po-
zývame do Jókaiho parku v Ko-
márome a na Námestie generála 
Klapku v Komárne. O každom 
programe budú občania nášho 
mesta informovaní prostredníc-
tvom tradičného buletínu, ktzo-
rý sa o pár dní objaví v každej 
poštovej schránke.

b

Komárňanské dni sa budú konať 
26. apríla až 1. mája
(Pokračovanie z 1. strany)

Vymenili okná na druhom 
poschodí mestského hotela 
Panoráma, ktorý prevádzkuje 
príspevková organizácia Co-
morra Servis.

Vedenie firmy sa pre ten-
to krok rozhodlo preto, lebo 
v uplynulých 2 rokoch bol väčší 
záujem o hotelové služby nielen 
v teplom, ale aj v chladnejšom 
období.

V izbách na druhom po-
schodí však bola kvôli zlej izo-
lácii zima. Najprv zaizolovali 
strop, neskôr vymenili okná na 
celom poschodí. Ide o 16 okien 
s balkónovými dverami, 11 sa-
mostatných okien a 3 vchodové 
dvere, všetko s izolačným troj-
sklom. Práce v celkovej sume 
21 500 eur získala verejným 
obstarávaním firma Anaplast 

Pohotovosť lekární v Komárne
A komáromi gyógyszertárak készültségi nyitvatartása

7.4. Hedera Hradná 1 18.00 – 21.00 
8.4.  Salvator Jókaiho 3 18.00 – 21.00
9.4. A & Z Petőfiho 17 18.00 – 21.00
10.4. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
11.4. Tabletka Hlboká 10 18.00 – 21.00
12.4. Pri Váhu Jazerná 15 18.00 – 21.00
13.4. Bionatur Budovateľská 40 18.00 – 21.00
14.4. Matricaria Eötvösa 3195/21 18.00 – 21.00
15.4. Pri nemocnici Mederčská 39 18.00 – 21.00
16.4. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
17.4. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
18.4. Lekáreň PLUS Bratis. cesta 4018 18.00 – 21.00
19.4. Dr. MAX Župná 4462 18.00 – 21.00 
20.4. Alba Eötvösova 36 18.00 – 21.00
21.4. A & Z Petőfiho 17 18.00 – 21.00
22.4. Pri nemocnici Mederčská 39 18.00 – 21.00

Vymenili okná v hoteli Panoráma
SK. Firma Comorra Servis túto 
čiastku prefinancovala z vlast-
ných príjmov.

Počet ubytovaných hostí 
hotela Panoráma z roka na rok 
rastie. Kým v roku 2012 bola 

ročná vyťaženosť hotela iba 8,23 
%, v roku 2015 sa zvýšila na 
22,38 %. V letných mesiacoch sa 
blíži k 50-im percentám, avšak 
v chladnejšom období je hostí 
menej.
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Výhodná reklama v Komárňanských listoch 
a Mestskej televízii

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

Kontakt: 035 77 13 488

Obsah Komárňanských listov a relácie Mestskej 
televízie nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk

l Elektrikár. Tel.: 0908/415 657.
l Vŕtanie studní. 0948/424 805.
l Predám prerobený 63 m2 
dvojizbový byt na Eötvösovej uli-
ci. Cena: 35 000 Eur. Tel.:0907/653 
121. 
l Príjmeme kuchára/ku, pomoc-
nú silu, upratovačku do Hostinca 

u Čierneho psa. Tel.: 035/7733 
190, 0915 892 788.
l Prijmeme šikovnú čašníčku/-
ka do Hostinca u Čierneho psa. 
Tel.: 035/7733 190, 0915 892 788.
l Chcete sa dať ostrihať a upraviť 
vlasy pohodlne? Prídem k Vám 
domov. Tel.: 0907/271 670.

Novorodenci
Roland Patrik Botka zo Zlatnej na Ostrove, Vivien Farkašová zo 

Svätého Petra, Adam Györödi z Kolárova, Áron Csikós z Modrán, 
Damjan Skalnický z Kolárova, Nóra Szabóová z Komárna, Gregor 
Mentel z Nových Zámkov, Zalán Pázmány zo Sokolca, Filip Roštás 
z Kolárova, Dominik Fernyák z Nových Zámkov, Hubert Žigó z 
Komárna, Bianka Mátisová z Čičova, Gergő Petit zo Zemianskej 
Olče, Kristiano Kováč zo Zeleného Hája, Emir Kováč z Hurbano-
va, Márton Pethő z Dvorov nad Žitavou, Áron Gőcze z Komárna, 
Ramona Némethová z Kolárova, Endre Uzsák z Pribety, Leontína 
Csicsóová z Veľkých Kosíh, Marcel Varga z Okoličnej na Ostrove, 
Norina Kelková z Marcelovej, Emília Szakszon z Veľkého Medera, 
Dominik Hegedűs z Komárna, Máté Vasmera z Kameničnej, Lea 
Langerová z Kolárova, Hanna Mészárosová z Komárna, Karol Szar-
ka z Kolárova, Noémi Tóthová z Topoľníkov, Simona Kanasová zo 
Senca, Zoltán Nagy zo Zlatnej na Ostrove, Kristián Góth z Marce-
lovej, Botond Nagy z Chotína  

Sľúbili si vernosť
István Jónás a Tímea Vaszily

Opustili nás
79-ročná Alžbeta Nagyová z Komárna, 83-ročný Ľudovít Bur-

gel z Komárna, 82-ročný Ferenc Bedecs z Kameničnej, 83-ročná 
Alžbeta Výdermanová z Marcelovej, 55-ročný István Varga z Ko-
márna, 60-ročný Július Nagy z Pribety, 87-ročný Albert Gažo z Bá-
torových Kosíh, 58-ročná Renáta Hladilová z Komárna, 64-ročná 
Alžbeta Győreová z Komárna, 38-ročný Zsolt Geczinger z Komár-
na

SPOMIENKA
Dňa 6. 4. 2016 uplynul jeden rok od úmr-

tia drahého manžela, otca a starého otca

BENCSIKA Mikuláša.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu 
prosím tichú spomienku.

Manželka s rodinou

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, že triedený 
zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET 
fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v na-
sledovných termínoch:

od 25. apríla 2016 do 29. apríla 2016
od 23. mája 2016 do 27. mája 2016

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do 
ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v horeuvedenom 
termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej 
lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triede-
ným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spo-
ločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v 
horeuvedených intervaloch je zakázané!

Dôležité upozornenia:
Každá domácnosť má nárok na max. 4 vrecia mesačne  (v závis-
losti od počtu vyložených naplnených vriec). Podľa Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 2/2007 o odpadoch 
sa zelený odpad prednostne kompostuje pôvodcom odpadu! 
Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov 
a záhrad. Triedené zložky komunálneho odpadu je možné 
bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste 
(otváracia doba: Ut. – Pi  10:00-18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne - 
zatvorené)
Informácie o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke 

mesta (www.komarno.sk).

4. augusta si pripomíname 
pamätný deň Slovenskej repub-
liky - Deň Matice slovenskej. 
Štvrtý augustový deň v roku 
1863 sa v Martine uskutočnilo 
zakladajúce valné zhromažde-
nie Matice slovenskej. Matica 
slovenská tradične oslavuje 
tento sviatok  víkendovým 
podujatím - Národnými ma-
tičnými slávnosťami. Počas 
mnohých rokov bolo centrom 
diania mesto Martin. V roku 
2016 sa vedenie Matice sloven-
skej rozhodlo oslavy presunúť 
na južné Slovensko. Oslavy 
budú mať centrum v Komárne 
a organizátori sa rozhodli po-
ňať ich naozaj veľkolepo.

Trojdňové podujatie
má byť

festivalom priateľstva,
spolupráce a prezentácie 

úspechov, ktoré Matica sloven-
ská na tomto národnostne zmie-
šanom území dosiahla. Širokej 
verejnosti sa Matica slovenská 
a mesto Komárno spája najmä 
s kauzami okolo Sochy svätcov 
Cyrila a Metoda. Socha dnes 
stojí na najväčšom kruhovom 
objazde v meste a matičiari sa do 
povedomia ľudí zapisujú najmä 
úspešnými projektami v práci v 
kultúre a najmä s mládežou. So 
spolupráce s Gymnáziom Ľu-
dovíta Jaroslava Šuleka vznikol 
pred jedenástimi rokmi krúžok, 
ktorý svojimi úspešnými pred-
staveniami láka stále čoraz viac 
divákov. Viackrát sa ich premiér 
zúčastnil aj najvyšší ústavný či-
niteľ. Matičiarom sa v Komárne 
podarilo úplne odpolitizovať a 
svoju prácu a pozornosť zame-
rali na mladých ľudí.  Verejnosť 
to ocenila. V meste s Maticou 

slovenskou spolupracuje snáď 
každá inštitúcia, vrátane vede-
nia mesta.

Najväčší matičný dom má 
Matica slovenská práve v Ko-
márne, v minulosti tiež čelil 
rôznym problémom. Dnes je 
sídlom mnohých záujmových 
krúžkov. Na svoje si tu prídu 
priaznivci moderného tanca, 
folklóru, dramatického umenia, 
ale i dychovkári, cvičiaci seniori 
či priaznivci jogy. Pôvodne dva-
násťčlenný krúžok dnes zdru-
žuje viac ako stovku ľudí. Práve 
na úspechy krúžkov, ktoré už 
prekročili hranice mesta i kraji-
ny, chce nadviazať riaditeľ Domu 
Matice slovenskej Jozef Černek a 
navrhol vedeniu Matice sloven-
skej, že toho roku sa o slávnosti 
postarajú v Komárne. 
Pracujeme s mimoriad-

ne šikovnými ľuďmi
Naše muzikály, práca s mla-

dými, ale aj naši Rebeli - folkló-
rom motivovaný súbor, sú divác-
ky naozaj úspešné. Boli by sme 

veľmi radi, ak by sme mohli uká-
zať celej matičnej verejnosti, ce-
lému Slovensku, čo sme dosiahli. 
Zároveň by som bol mimoriad-
ne rád, keby Slováci pochopili a 
mohli vidieť Komárno a celý náš 
región tak, ako ho vidím ja. Zažiť 
atmosféru mesta pri dvoch rie-
kach, prejsť sa nikdy nedobytým 
mestom, navštíviť jeho jedineč-
ný pevnostný systém, ochutnať 
miestne špeciality," - vysvetľuje 
Jozef Černek.

Trojdňový festival bude 
spojený s prehliadkou mesta, 
Európskeho nádvoria, pevnost-
ného systému, s ochutnávkou 
vín, miestnych špecialít, návšte-
vou kúpalísk v širokom okolí,ale 
bude sa aj spoločne tancovať. 
Celodenné programy na troch 
pódiách budú folklórneho i dra-
matického charakteru. Návštev-
níci sa budú môcť aktívne zapo-
jiť do rôznych programov. 

Pripravuje sa škola folklór-
neho (i maďarského) tanca, mo-
derného tanca, nacvičia spolu aj 

malý muzikál, ktorý divákom na 
konci festivalu predvedú. Gro 
programu budú tvoriť krúžky a 
zoskupenia z regiónu, organi-
zátori plánujú pozvať na pódiá 
aj zaujímavých hostí. Celé sláv-
nosti zavŕši spoločná nedeľná 
omša. Očakávajú viac ako dve 
tisícky návštevníkov z celého 
Slovenska, pre ktorých pripra-
vujú rôzne atrakcie. Sprevádzať 
mestom, ale i bohatým progra-
mom, ich bude viac ako 100 
dobrovoľníkov. 

Matičiari plánujú zapojiť 
celé mesto. Riaditeľ domu oslo-
ví všetkých ľudí pracujúcich v 
službách. „Naše mesto má úžas-
nú atmosféru a obrovský poten-
ciál, máme jeden celý víkend na 
to, aby sme sa predviedli v celej 
kráse. Ak sa nám všetko podarí, 
budeme tu mať dve tisícky ľudí. 
Každý z nich pôjde domov s ne-
jakým pocitom, o ktorý sa tam 
podelí. Je len na nás, o čom bude 
doma rozprávať," - uzatvára Jo-
zef Černek.

Národné matičné slávnosti budú v Komárne

V športovej hale Nesvady 
sa konalo 3. kolo pohára mlá-
deže, detí a Majstrovstvá ZsZK 
seniorov karate. Do súbojov 
pod vedením šéftrénera Petra 
Máťu nastúpili po prvýkrát 
štyria nádejný mladí karatisti 
vo veku 9 až 11 rokov a to Ma-
tej Husár, Peter Švec, Nguen 
Hoan Dávid a Oliver Drenka. 
V silnej konkurencii sa umiest-
nenia takto:

Kategória športového zá-
pasu – kumite: 1. miesto Matej 
Husár, 1. miesto Diana Schlet-
tová, 3. miesto Peter Švec, 3. 
miesto Nguen Hoan Dávid, 3. 
miesto Oliver Schlett.

Jedenásťročný Oliver Dren-
ka dal do súboja so skúsenými 
karatistami všetko, čo sa dalo, 
avšak neuspel, ale táto situácia 
ho vôbec neodradila a už sa tešil 
na ďalšie preteky.

V Bratislave sa konal dob-
re odsadený medzinárodný 
turnaj, kde naša 12-ročná Dia-

na Schlettová obsadila v silnej 
konkurencii 2. miesto. Preteká-
ri nášho klubu zúčastnili aj na 
medzinárodnom turnaji Grand 
prix Žilina, kde Diana Schlet-

tová v kategórii športový zápas 
získala zlatú medailu a jej brat 
Oliver Schlett striebro.

Tréneri Peter Máťa a Arnold 
Varga dúfajú, že tieto výsled-

ky sa ešte zlepšia a Karate klub 
ABC car bude robiť dobré meno 
mestu Komárno na slovenskej i 
medzinárodnej scéne.

dm

Úspechy malých karatistov z Karate klubu ABC car Komárno

Foto (zľava): Tréner a predseda klubu Peter Máťa, Oliver Schlett, Peter Švec, Nguen Hoan 
Dávid, Husár Matej, Diana Schlettová, tréner Arnold Varga.


