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Uzávierka 13. mája

Príspevková organizácia 
mesta Komárno, Comorra 
Servis, už od roku 2008 úspeš-
ne zabezpečuje správu a využí-
vanie majetku mesta, kde v 13 
zariadeniach poskytuje rôzne 
služby nielen športovcom, ale 
aj verejnosti, mládeži a turis-
tom. Máme za sebou úspešnú 
sezónu a pred nami letnú sezó-
nu, preto som sa obrátil na ria-
diteľa Comorra Servisu v Ko-
márne Mgr. Tomáša NAGYA, 
aby vyhodnotil sezónu čiastoč-
ne obnovenej krytej plavárne 
a povedal čo-to o prípravách 
letnej sezóny na obľúbenom 
termálnom kúpalisku v centre 
Komárna.

– Krytá plaváreň na VII. 
sídlisku v Komárne po úplnej ob-
nove výukového bazéna a čias-
točnej obnove plaveckého bazéna 
bola oproti predošlému roku vy-
užívaná vo zvýšenej miere nielen 
mládežou, ale aj verejnosťou bez 
ohľadu na vek návštevníkov. Za-
vedenie plávania bábätiek sa tiež 
pričinilo o využívanie krytej pla-
várne, veď k nám takto prišli ro-
dičia, ba aj starí rodičia si zaplá-
vať. Investícia 74 000 eur vďaka 
mestu a zastupiteľstvu bola veľmi 
účinná a ukázalo sa, že krytá 
plaváreň je veľmi potrebná pre 
rozvoj športu a oddychu. Veríme, 
že našu snahu podporí mesto aj 
naďalej.

Naša firma sa vďaka tejto 
podpore môže už samostatne 
zúčastňovať na súťažiach o rôz-
ne granty. Takto po získaní do-
tácie 10 000 eur od mesta firma 
FKM dizajn z Komárna do 15. 
júna 2016 spracuje plán úplnej 
obnovy krytej plavárne a rysu-
jú sa ďalšie granty z Európskej 

únie, kde sa chceme zúčastniť 
a získať prostriedky na obnovu 
krytej plavárne. Pred odovzda-
ním je aj nové fitness s celoroč-
nou prevádzkou. Pevne verím, že 
postupná obnova krytej plavárne 
prinesie úžitok do športového ži-
vota v meste.

Čím očakávate návštevní-
kov termálneho kúpaliska?

– Akonáhle to počasie dovolí, 
otvoríme naše obľúbené termálne 
kúpalisko pre verejnosť. Plánuje-
me to postupne, najprv vonkajší 
zadný termálny bazén a potom 
ďalšie. Teraz je stále v prevádzke 
krytý termálny bazén, ináč počas 
leta ponúkame návštevníkom 6 
bazénov vrátane krytého bazéna 
a široké možnosti športového vy-
užitia pre deti a mládež. Termál-
na voda na našom kúpalisku má 
blahodárne účinky na nervové, 
kĺbové a reumatické choroby. Pri 

termálnom bazéne s mobilným 
zastrešením ponúkame akcie 
ako vzduchové lehátka, nerezový 
vodopád a intenzívnu hydroma-
sáž s prisávaním vzduchu a iné 
atrakcie. Návštevníkov po obno-
ve II. poschodia očakáva aj náš 
hotel Panoráma, kde je aj štýlová 
reštaurácia.

Obľúbený je aj náš Auto-
camping v blízkosti hotela Pa-
noráma a kúpaliska, kde je už 
teraz takmer obsadená kapacita 
rakúskymi, nemeckými a švaj-
čiarskymi turistami a čo nás teší, 
vždy prichádzajú každoročne 
noví návštevníci. Samozrejme 
spolu s vedením mesta a zastu-
piteľstvom sa intenzívne zaobe-
ráme aj ďalším rozvojom nášho 
termálneho kúpaliska. Štúdia 
ďalšieho rozvoja termálneho kú-
paliska je už hotová. Plánujeme 
rozvíjať kúpalisko na moderné 

stredisko wellnesového typu. 
Pevne verím, že spolu s mes-
tom nájdeme čoskoro možnosti, 
aby sa plány stali skutočnosťou. 
Občania mesta a turisti, ktorí 
navštevujú naše mesto, si to za-
slúžia. Ak nezačneme čím skôr, 
tak ešte aj okolité obce, kde majú 
termálnu vodu, nás predbehnú.

Čo by ste povedali ma zá-
ver nášho rozhovoru?

– Rád by som sa za doterajšiu 
pomoc poďakoval vedeniu mesta, 
zastupiteľstvu a nášmu pracov-
nému kolektívu. Zároveň by som 
rád pozval návštevníkov za od-
dychom po otvorení termálneho 
kúpaliska, o čom budeme infor-
movať širokú verejnosť. Bližšie 
informácie nájdete na našej web 
stránke www.thermalkn.sk.

Zhováral sa 
Dr. Štefan Bende

Počas uplynulej sezóny sa zvýšil záujem návštevníkov o našu krytú plaváreň

Pozvánka za oddychom a zdravím na termálne kúpalisko

Letné terasy reštaurácií 
sú dôležitou súčasťou živo-
ta v mestách, avšak pravidlá, 
ktoré umožňovali ich realizá-
ciu, neboli jednotné. Aj preto 
mesto z dôvodu lepšieho uspo-
riadania a prehľadných pod-
mienok vypracovalo pre ne 
základné pravidlá. V súvislosti 
s nimi pozvali na konzultáciu 
aj dotknuté subjekty.

Jednou z rozhodujúcich čas-
tí pre oživenie centier miest sú 
terasy kaviarní, reštaurácií a bu-
fetov. Doterajšie pravidlá neur-
čovali to, ako by mali vyzerať či 
iné formálne nároky, dokonca 
neboli určené ani presné pravi-
dlá platieb za ne. Doposiaľ boli 
dočasné letné terasy bezplatné, 
avšak našli sa medzi nimi aj 
také, ktoré sa už nedali nazvať 
dočasnými. V súčasnosti je von-

kajší vzhľad jednotlivých terás 
rozdielny, čo narúša kontinuitu 
centra mesta.

Majetkovo–právny odbor 
mestského úradu preto vypra-
coval v súvislosti s letnými te-
rasami základné pravidlá, ktoré 
budú jasným usmernením nie-
len pri ich budúcom vzhľade, ale 
aj pri platobných podmienkach 
v prípade schválenia ich reali-
zácie. Nový schvaľovací systém 
by sa opieral aj o vyjadrenia 
pamiatkového úradu a komisie 
pre rozvoj mesta. Práve ony by 
mali možnosť zastaviť realizáciu 
nevhodných návrhov. Na posú-
denie bude potrebný aj súhlas 
dopravnej polície.

– Terasy sú dôležitou súčas-
ťou spoločenského života a roz-
voja turistického ruchu. Naším 
cieľom je súčasné zachovanie 

upraveného vzhľadu mesta a do-
cielenie prehľadných pravidiel, 
ktoré budú vyhovovať aj pod-
nikateľom, pretože budú platiť 
pre všetkých rovnako, – uviedol 
primátor Komárna László Stu-
bendek. 

Vedenie mesta považovalo 
za dôležité zosúladenie s do-
tknutými subjektmi, keďže v mi-
nulosti sa rozhodovalo o nich 
bez nich. V rámci konzultácií 
mesto predstavilo svoj návrh 
a podnikatelia sa mali možnosť 
k nemu vyjadriť. Okrem letných 
terás sa vynorili aj ďalšie problé-
my, napríklad letný otvárací čas, 
keďže v horúčavách začne zába-
va až v neskorších hodinách a na 
to sa podaktorí ľudia sťažujú.

– Je záujmom mesta i pod-
nikateľov, aby boli jasné pravi-
dlá. Je dôležité, aby reštaurácie 

a pohostinstvá dokázali vopred 
plánovať, dodržiavajúc pravidlá, 
pri zachovaní istej pružnosti pri 
vybavovaní. V záujme podporo-
vania tejto oblasti, dočasné letné 
terasy môžu fungovať aj naďalej 
bezplatne a na základe návrhu 
úradu by klesla aj výška poplatku 
za stále terasy, – uviedol vicepri-
mátor Béla Keszegh.

Tento návrh musia prero-
kovať aj poslanci na najbližšom 
zasadnutí. Podľa predbežných 
predstáv by nové pravidlá mali 
vstúpiť do platnosti až od janu-
ára budúceho roka, a tak budú 
môcť všetky dotknuté subjek-
ty plánovať na ďalšiu sezónu 
a budú mať čas aj na vybavenie 
administratívnych a iných zá-
väzkov.

Majitelia reštaurácii sa dohodli s mestom

V uplynulom období sa už 
viackrát hovorilo o komárňan-
skej Špeciálnej základnej škole, 
keďže z dôvodu nedostatočnej 
kapacity jej hrozil zánik. Po 
dlhotrvajúcich rokovaniach sa 
zdá, že samospráva našla rieše-
nie, ktoré pomôže tejto škole, 
ale pozitívne sa dotkne aj inej 
vzdelávacej ustanovizne.

Zriaďovateľom školy je 
Nitriansky samosprávny kraj, 
nie mesto, avšak samospráva 
sa aktívne zapojila do hľadania 
riešení. Škola bojuje s nedosta-
točnou kapacitou budovy, už 
aj v tomto roku museli zvýšený 
počet žiakov riešiť dočasnými 
opatreniami, možnosť telesnej 
výchovy bola dokonca len ná-
hradou. Niektoré z tried boli 
presunuté do vypožičaných 
učební Základnej školy na Ulici 
práce, avšak tie by potrebovali 
už aj oni.

– Prípad Špeciálnej základ-
nej školy pozorne sledujeme a ro-
bíme všetko pre to, aby sa situácia 
vyriešila. Ide predsa o deti, o ich 
každodennú činnosť. A preto sme 
navrhli riešenie, ktoré vzalo do 
úvahy aj záujmy Základnej školy 
na Ulici práce, – uviedol primá-
tor László Stubendek.

Zástupcovia mestského úra-
du už neraz rokovali s riaditeľ-
kou špeciálnej základnej školy, 
ako aj so zriaďovateľom. Po 
miestnej prehliadke a dohode 
s Regionálnym úradom verejné-
ho zdravotníctva sa zrodil jeden 
návrh.

Existujúca budova by sa 
rozšírila o tzv. kontajnerové 
miestnosti, ktoré už využívajú 
aj v iných vzdelávacích inštitú-

ciách a za vhodné ich považujú 
aj dotknuté úrady.

– Na existujúcej budove je 
potrebné meniť okná na via-
cerých miestach, aby vyhovova-
li predpisom. V prípade dvoch 
tried by to bolo možné realizovať 
tak, že by bola rozšírená šírka 
triedy, čím by vzrástla kapacita. 
Umiestnením obytných kontajne-
rov, hovoríme o 6 až 7 kusoch, by 
úplná kapacita vzrástla o 10 detí, 
svoje vlastné miesto by mali aj 
autistické deti a škola by takýmto 
spôsobom získala aj telocvičňu 
so sprchami a sociálnymi zaria-
deniami, čo doposiaľ ešte nikdy 
nemala, vždy sa museli prispôso-
biť iným, – priblížil podrobnosti 
viceprimátor Béla Keszegh. 

Keďže mestské zastupiteľ-
stvo v jednom z uznesení rozho-
dlo o nutnosti riešenia situácie 
špeciálnej školy a Centra voľ-
ného času, niet ani finančných 
prekážok na realizáciu tohto 
návrhu.

– V súvislosti s týmto roku-
jeme aj so zriaďovateľom, keďže 
takéto riešenie by si vyžiadalo 
náklady viac ako 60-tisíc eur 
a ďalšie investície sú potrebné 
na výmenu okien či úpravu ciest 
a terénu v okolí školy. A tak by 
sme chceli dosiahnuť, aby prispeli 
aj zriaďovateľ  k realizácii tých-
to výdavkov, – dodal Béla Kes-
zegh. 

Týmto riešením by sa za-
bezpečil nielen chod a priebeh 
vyučovania, ako aj pedagogickej 
činnosti špeciálnej základnej 
školy, ale aj v susednej Základ-
nej škole na Ulici práce by mohli 
nerušene realizovať svoje plány.

dm

Do septembra by sa mala vyriešiť 
situácia Špeciálnej základnej školy

SOŠ obchodu a služieb – Kereskedelmi és Szolgáltatóipari 
Szakközépiskola, Budovateľská 32, 945 01 Komárno

otvára od 1. 9. 2016
Pomaturitné vyššie odborné štúdium
6335 Q Medzinárodné podnikanie – VJS

Denné trojročné štúdium je určené absolventom gymnázií, stredných odborných 
škôl s maturitou, s možnosťou získania titulu „DiS“ (diplomovaný špecialista).

Maturitné nadstavbové štúdium:
6403 L Podnikanie v remeslách a službách – VJS, VJM

Denné dvojročné štúdium je určené pre absolventov učebných odborov: kuchár, 
čašník, servírka, kaderník, stolár, maliar, cukrár a ďalšie v zmysle Vyhlášky 
MŠVVaŠ SR č. 282/2009 Z.z. v znení a doplnení neskorších predpisov.
Prihlášky do uvedených odborov je potrebné podať: do 31. 05. 2016.
Bližšie informácie: www.zssoskn.edu.sk,  035/7740 054, 55

Tajomstvá oceánov
Výstava ulít a mušlí

zo zbierok Milana Berešíka
V Podunajskom múzeu do 4. júna.
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V utorok 26. apríla sa na úvod Komárňanských dní konalo 
spoločné slávnostné zasadnutie zastupiteľstiev Komárna a Ko-
máromu. Pri tejto príležitosti získali ocenenie tieto osobnosti 
nášho mesta:

Čestný občan Komárna
István Gergely

Dvojnásobný olympijský víťaz vo vodnom póle. V roku 1994 
bol členom komárňanského vodnopólového tímu, ktorý na juni-
orských Majstrovstvách sveta získal bronzovú medailu. V eokoch 
1993 - 2002 odohral 130 zápasov za Slovenskú republiku a zúčast-
nil sa  Majstrovstiev Európy, olympiády aj Majstrovstiev sveta. Sú-
ťažiť za Maďarsko začal v roku 2003. Bol členom výberu, ktorý na 
Majstrovstvách sveta v roku 2003 získal zlato a v roku 2005 strieb-
ro. Vo farbách Maďarska štartoval na olympiádach v rokoch 2004 
a 2008, kde družstvo získalo zlaté medaily. V roku 2012 bol zvole-
ný za člena predsedníctva Medzinárodnej federácie vodného póla. 
V roku 2014 ukončil aktívnu vodnopólovú kariéru hráča. Trénuje 
brankárov maďarského vodnopólového výberu.

Cena Pro Urbe
MUDr. Viola Pál

V roku 1962 ukončil štúdiá na Lekárskej fakulte Univezity Ko-
menského v Bratislave. Praktizovať ako lekár začal v Trebišove. V 
roku 1964 sa mu podarilo vrátiť do Komárna a v nemocnici nastú-
pil na Neurologické oddelenie, kde sa v roku 1973 stal primárom. 
Vďaka Dr. Violovi v komárňanskej nemocnici pribudol CT prístroj, 
ktorý bol využívaný dlhé roky ako jediný v okrese. Primárom neu-
rologického oddelenia bol do roku 1999, kedy si otvoril súkromnú 
ordináciu, kde pracuje dodnes. V rokoch 1981 – 1990 bol poslan-
com Okresného národného výboru, predsedom Komisie pre zdra-
votníctvo, sociálne a pracovné veci. Od roku 1994 bol poslancom 
Mestského zastupiteľstva v Komárne, predsedom Komisie pre soci-
álne, zdravotné a bytové otázky.

Cena primátora
Podunajské múzeum v Komárne

Pred 130 rokmi bol založený Komárňanský historický a arche-
ologický spolok, ktorý položil základy dnešného komárňanského 
múzea. Jókaiho kultúrne a muzeologické združenie, založené v 
roku 1911, vybudovalo v roku 1913 Palác kultúry, kde sa vytvori-
li priestory pre muzeálne zbierky. Táto budova slúži svojmu účelu 
dodnes. Po druhej svetovej vojne budovu zoštátnili a od roku 1949 
v nej sídli Podunajské múzeum. V rokoch 1991 – 2007 malo mú-
zeum celoštátnu pôsobnosť s poslaním zdokumentovať slovenskú 
a maďarskú kultúry. V roku 2008 sa jeho pôsobnosť obmedzila na 
Nitriansky samosprávny kraj. V súčasnosti múzeum uchováva 140 
tisíc muzeálnych artefaktov a zbierka sa neustále rozširuje.

Cena primátora
Občianske združenie 
Pre lepšie Komárno 

a skupina Endresz csoport
Občianske združenie vzniklo v roku 2010 ako nezávislý spolok 

pre lepší život v našom meste. Jeho základňu tvoria občania mesta 
a členovia občianskych združení. Spoločne so skupinou Endresz z 
Komáromu  usporadúvajú spoločný program. Najdôležitejšie kul-
túrne a spoločenské programy: celodenná akcia 1. mája Prielom v 
Komárome, uctenie si pamiatky grófa Jánosa Esterházyho - Festi-
val Alžbetin most, ktorý sa koná tradične každý rok, organizovanie 
mnohých kultúrnych akcií v Paláci kultúry a Viking Pube. Naše 
mesto reprezentujú na rôznych kultúrnych akciách v zahraničí, kde 
získali prestížne ocenenie z rôznych miest. Výrazná je spolupráca 
s Csemadokom, Univerzitou Selyeho, občianskymi združeniami 
a organizáciami s veľkou podporou Mesta Komárna.

Cena primátora
Občianske združenie 

„És“ Amatérske divadlo – Nová Stráž
Od roku 1993, pod odborným vedením Jószefa Kiss Pénteka a 

neskôr Csilly Szabó, ktorá je na čele divadla až dodnes, sa toto di-
vadlo postupne vypracovalo na jednu z najprestížnejších domácich 
divadelných scén, hrajúcich v maďarskom jazyku. Divadlo „ÉS“ sa 
stalo laureátom niekoľkých domácich a zahraničných festivalov. 
Dnes sa venuje nielen divadelnej činnosti, ale aj organizovaniu di-
vadelných táborov. Toto amatérske divadlo sa venuje aj odbornej 
príprave, ktorú vykonáva pod hlavičkou občianskeho združenia a 
významným spôsobom prispieva k šíreniu dobrého mena nielen 
svojho pôsobiska - Novej Stráže - ale aj mesta Komárna.

Cena primátora
INTERCAD, s. r. o.

Spoločnosť bola založená v roku 2006 a jej hlavnou činnosťou 
je projektovanie lodí – jácht, osobných lodí, pracovných lodí k vrt-
ným vežiam, zaoceánskych lodí - ich prestavba a inovácia. Z pô-
vodných dvoch zakladajúcich členov sa spoločnosť rozrástla, teraz 
má 25 - 30 zamestnancov. Získala viacero ocenení aj na medziná-
rodných súťažiach za inovačné projekty lodí. Najväčší, celosveto-
vý úspech im priniesla v roku 2013 loď Seven Viking, ktorá bola 
vyhlásená za Loď roka. Spolupráca s nórskou lodenicou priniesla 
nové nápady – s veľkým úspechom začali projektovať lode so zaob-
lenou veľkou provou. V roku 2010 odkúpili od nórskej spoločnosti 
svoj podiel, založili dcérsku spoločnosť v Holandsku pod názvom 
Intercad Holland, s ktorou majú ďalšie rozsiahle plány.

Cena primátora
Základná škola 

Jana Amosa Komenského
V tomto roku oslávi 40 rokov existencie. Budovanie dobrého 

mena školy pretrváva zásluhou náročnej práce všetkých pedagó-
gov, ktorí dokázali presvedčiť širokú verejnosť o kvalite, o  správ-
nom rozhodnutí v profilácii. Škola sa zapája do rôznych projektov 
ako je Zdravá škola, Digitálni štúrovci, Modernizácia vyučovacieho 
procesu, Erasmus+ a pod. Škola – to nie je len učenie a súťaženie. 
Aktivity sa rozbiehajú aj v rámci družobných stretnutí so ZŠ Ilony 
Batthányi v Budapešti a ZŠ T. G. Masaryka v moravskom Blansku 
a tiež s posádkou lode Ribinsk. Počas rokov sa škola vypracovala, 
o čom svedčia mnohé ocenenia a mnoho úspešných absolventov. 
Krajský školský úrad v Nitre udelil škole v roku 2005 titul „Naj-
lepšia škola v kraji“ a Ministerstvo školstva SR v roku 2012 Čestný 
titul.

Cena primátora
Tivadar Kubík a syn Tibor

Od roku 2010 sa obaja muži s veľkou posadnutosťou a odda-
nosťou k mestu rozhodli upratať naše historické dedičstvo – súčasť 
pevnosti – Baštu VII a bezprostredné okolie. Snažia sa zachrániť 
pamiatky mesta a s veľkým nasadením obnovujú pôvodnú krásu, 
ktorá bola v mnohých prípadoch počas posledných troch desať-
ročí zanedbaná. Ako výsledok usilovnej práce je obnovený most 
na hradnom nádvorí, studňa na nádvorí v pevnosti, odvodňovacie 
priekopy, na mnohých miestach sa im podarilo upratať suterénne 
priestory, niektoré miesta sa už dostali do takmer pôvodného sta-
vu. Ich práca je viditeľná, z týždňa na týždeň robia veľké pokroky 
pri záchrane týchto historických pamiatok a ich údržbe s príklad-
nou usilovnosťou a vytrvalosťou. Ich vytúženým cieľom je vytvoriť 
technické múzeum v meste.

Cena primátora
Občianske združenie Franza Lehára - 

Terézia Klemen
Občianske združenie Franza Lehára pred štyrmi rokmi ho 

v Komárne založila a stala sa jeho predsedníčkou Terézia Klemen. 
Do povedomia obyvateľov sa zapísalo letnými nedeľnými koncert-
mi na Námestí generála Klapku, čím spestrili a obohatili kultúrny 
život mesta. Hlavným poslaním tohto občianskeho združenia je 
zachovanie a zveľaďovanie pamiatky  Franza Lehára, svetoznáme-
ho hudobného skladateľa, rodáka mesta Komárno, pestovať vzácne 
tradície, ktoré sa spájajú s Lehárom, poskytnúť širokej verejnosti 
príjemnú hudbu rôznych žánrov a štýlov podľa ich požiadaviek 
a predstáv. Predsedníčka združenia Terézia Klemen robí všetko pre 

to, aby sa ľudia na týchto koncertoch cítili príjemne a odnášali si tie 
najkrajšie spomienky.

Cena primátora
Mgr. Helena Nyersová 

Pracovala na Strednej priemyselnej škole v Komárne od 1. sep-
tembra 1980 do 31. júla 2015. Svoje skúsenosti využívala viac ako 
tri desaťročia vo výučbe slovenského jazyka a literatúry, občianskej 
a etickej výchovy. V  učiteľskej  praxi dosahovala vynikajúce vý-
sledky, a to nielen vo vzdelávaní, ale aj vo výchove žiakov. V roku 
2001 bola vymenovaná za zástupkyňu riaditeľa. V roku 1997 jej bol 
priznaný status špičkového odborníka. V spolupráci s Minister-
stvom školstva SR niekoľko rokov organizačne zabezpečovala ce-
loslovenské kolo súťaže Poznaj slovenskú reč a krajské kolo súťaže 
Pekná maďarská reč - Szép Magyar Beszéd. Bola medzi prvými, 
ktorí získali osvedčenie o I. kvalifikačnej skúške. V roku 2014 jej 
bola udelená ministrom školstva SR Malá medaila sv. Gorazda.

Cena primátora
Anna Boráros Petrécs

Je herečkou nepretržite 45 rokov. V rokoch 1964 – 1974 bola 
členkou Maďarského oblastného divadla v Komárne a v rokoch 
1974 – 1977 členkou Divadla Thália v Košiciach. Po troch rokoch 
prestávky sa v roku 1980 opäť vrátila do Maďarského oblastného 
divadla. dnešného Jókaiho divadlo. Tu stvárnila viac ako sto postáv. 
Dlhé roky pôsobila v Slovenskom rozhlase, kde účinkovala v roz-
hlasových hrách a v literárnych programoch. V divadle i mimo di-
vadla sa venovala réžii a pomocnej réžii. S Imrem Borárosom, drži-
teľom Kossuthovho ocenenia, ako aj s ďalšími umelcami a hercami 
vystupovala v rôznych hudobno-literárnych predstaveniach v celej 
Karpatskej kotline, okrem toho aj v krajinách západnej Európy, vo 
Švédsku, v Spojených štátoch, Kanade a Austrálii.

Cena primátora
Adriana Spátay

Už 20 rokov vyučuje literatúru v Gymnáziu H. Selyeho, vedie 
študentov k láske  k literatúre, k materinskému jazyku. Je nielen 
výnimočným človekom, ale svojimi vedomosťami a humánnosťou 
sa stala jedným z najznámejších a v kruhu študentov  najobľúbenej-
ších pedagógov. Študentov vedie k ľudskosti,  priamosti a rešpekto-
vaniu iných a súčasne sa venuje podpore talentov. Počas pôsobenia 
na škole sa podieľala na príprave desiatok študentov na literárne 
súťaže v prednese poézie a prózy. Mnohí z nich sa umiestnili na 
popredných miestach domácich i zahraničných súťaží. Pätnásť ro-
kov bola spoluautorkou študentského divadla GIMISZ. V gymná-
ziu založila aj divadelnú skupinu „Szegő“. Je autorkou a režisérkou 
mnohých slávnostných programov.

Cena primátora
Veronika Szabóová

Od roku 1954 vychovala stovky žiakov, ktoré viedla k harmónii 
ducha a tela prostredníctvom kry na klavír. Jej najvýznamnejším 
žiakom je úspešný, doma aj v zahraničí známy, klavirista Mikuláš 
Škuta. Veronika Szabóová prezentovala svoje pedagogické maj-
strovstvo klavírnej hry na rôznych  krajských a celoštátnych súťa-
žiach od školského roku 1957 - 1958 až do odchodu do dôchodku. 
Jedenásti jej žiaci študovali ďalej na Konzervatóriu v Bratislave, z 
nich traja sú pedagógmi Základnej umeleckej školy v Komárne, 
študovali hudobnú výchovu na Vysokej škole pedagogickej v Nitre. 
V roku 2009 minister školstva SR odovzdalo Veronike Spátay Ďa-
kovný list za dlhoročnú tvorivú pedagogickú prácu v oblasti ume-
leckého školstva.

Na slávnostnom zasadnutí zastupiteľstiev boli ocenené osobnosti nášho mesta

Na Slovensku sa už sied-
my rok konala najväčšia celo-
svetová kampaň zameraná na 
zvýšenie povedomia verejnosti 
o klimatických zmenách a dô-
ležitosti ochrany našej planéty 
pod názvom Hodina Zeme. 
Podujatie začalo v roku 2007 v 
austrálskom Sydney, ale rých-
lo sa rozšírila do celého sveta, 
v súčasnosti do takmer 180 
krajín.

Na Slovensku sa tento rok 
do projektu zapojilo viac ako 
40 miest, 40 pamiatok a 25 škôl, 
medzi ktorými bola aj Základ-
ná škola na Pohraničnej ulici. 
Po úspešnom minuloročnom 
podujatí sa na školskom dvore 
v sobotu večer opäť zišli žiaci, 
učitelia ale aj mnohí rodičia 
a priatelia školy, aby si pripo-

menuli zodpovednosť za našu 
planétu. Všetci doma vypli 
svetlá, zapli baterky a lampášiky 
a spoločným sprievodom ulica-
mi Komárna poukázali na dô-
ležitosť posolstva zameraného 
na klimatické zmeny a svetelné 
znečistenie.

Po návrate si zhrnuli hlavné 
myšlienky Hodiny Zeme, ktoré 
sú výzvou pre každého z nás. 
Vypnutím svetiel na jedinú ho-
dinu žiaci rozposlali do sveta 
dôležité posolstvo o nutnosti 
upozorňovať  na nebezpečen-
stvá hroziace z nastupujúcich 
klimatických zmien. Na záver 
nechýbalo ani tradičné sledova-
nie nočnej oblohy. 

Hodina Zeme je posolstvom 
nádeje a činu. Keďže škola ak-
tívne plní úlohy vyplývajúce 

z projektu Zelenej školy, aj ten-
to projekt považuje za jednu zo 
svojich dôležitých aktivít  pre 
zvýšenie povedomia žiakov 
o zmenách klímy. Onedlho ne-
bude stačiť len zhasínanie sve-
tiel na hodinu raz za rok. 

Budúcnosť našej planéty je 
v rukách nás všetkých. Pedagó-

govia školy environmentálnymi 
aktivitami počas celého roka 
vedú žiakov k tomu, aby si uve-
domovali správnosť svojho sprá-
vania a konania. Je len na nich, 
ako svoje vedomosti a zručnosti 
zúročia.

Mária Hamranová
Foto: archív ZŠ Pohraničná

Školáci a rodičia spoločne na Hodine Zeme 2016
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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

EsMo Accounts, s. r. o.
l	 vedenie účtovníctva, mzdy, personalistika
l	 vypracovanie daňového priznania
l	založenie s.r.o., administratívne práce
l	poradenstvo

Nájdete nás:	Župná 14, Komárno
Tel.:	+421 908 417 835 

mail:	sroesmo2012@gmail.com

Novorodenci
Sebastián Pócs zo Štúrova, László Salma z Marcelovej, Ladislav Pásztor 

z Komárna, Dorotta Hajtmanová z Nesvád, Hanna Horňáková z Vlčian, Er-
vin Dávid Škorec zo Sokoliec, Zolán Noel Faragó z Chľaba, Denis Dorján 
Davida z Iže, Natália Pémová z Bátorových Kosíh, Zalán Gál z Malej Iže, 
Ármin Palacka z Kolárova, Sára Takácsová z Komárna, Dárius Andrásovics 
z Pavlová, Mário Lakatoš z Hurbanova, Štefan Kozma z Hurbanova, Kris-
tóf Lakatoš z Marcelovej, Natália Malá z Veľkého Kýra, Vanesa Rovácsová 
z Komárna, József Marcell Szente, Komárom; Ephram Kmeť zo Zeleného 
Hája, Karolína Horváthová z Komárna, Natália Halászová z Komárna, Csa-
nád Vörös z Moče, Simon Hodek z Novej Stráže, Liza Bereczová z Čalovca, 
Barbora Krampoťáková z Marcelovej, Villő Dobai z Moče, Sebastián Farkas 
z Gbeliec, Barbara Tatárová a Robert Tatár z Komárna, Lilianna Szoboszla-
iová z Komárna, Michal Finta z Levíc, Kristína Pálová z Kamenice nad Hro-
nom, Kamira Zoé Samsonová z Mužle

Sľúbili si vernosť
Tamás Bedecs a Annamária Brandová, Peter Kovács a Katarína Bor-

sosová

Opustili nás
70-ročná Ema Mojžišová z Komárna, 62-ročná Anna Zachar z Komár-

na, 78-ročná Júlia Urbanová z Komárna, 76-ročný MUDr. Štefan Lošonský 
z Komárna, 78-ročná Helena Nagyová z Kolárova, 84-ročný Lajos Nagy z 
Komárna, 81-ročný Ján Mojzis z Kolárova, 55-ročný Ivan Horváth z Kame-
ničnej, 85-ročná Mária Popovičová rod. Veľká zo Svätého Petra, 75-ročný 
Ing. Karol Harmat z Komárna, 83-ročná Helena Žideková z Marcelovej, 
90-ročná Nagy Valéria rod. Menyhárt z Komárna, 53-ročný Anton Horváth 
z Komárna, 65-ročný Ľudovít Kartai z Dunajskej Stredy,  66-ročný András 
Hozman z Kolárova, 77-ročná Bohumíra Csanakiová zo Zlatnej na Ostrove, 
77-ročná Irena Páczerová z Kolárova    

l Vŕtanie studní. Tel.: 0948/424 
805.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415-
657.
l Prijmeme šikovnú čašníč-
ku/-ka do Hostinca u Čierneho 
psa. Tel.: 035/7733190, 0915 
892788. 
l Chcete sa dať ostrihať a upra-
viť vlasy pohodlne? Prídem k 
Vám domov. Tel.: 0907/271 670. 

POĎAKOVANIE
Vyjadrujeme poďakovanie každému, kto 

dňa 31. marca odprevadil na poslednú cestu 
nášho drahého zosnulého

Ľudovíta BURGELA
bývalého vedúceho pracovníka OD Baťa, 
Prior a Kormorán.

Zvlášť ďakujeme Komárňanskej nemocnici Forlife, zdra-
votníkom neurologického oddelenia , oddeleniu pre dlho-
dobo chorých, ÁRO, chirurgického oddelenia a všetkým 
pracovníkom OAZISU Komárno-Balvany za svedomitú a 
zodpovednú prácu.

Smútiaca rodina

SPOMIENKA
„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád. 
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš naveky  žiť.“

Dňa 4. mája 2016 uplynuli 2 roky, keď nás navždy opustil 
náš milovaný otecko

Ladislav Habara
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu  prosím tichú 

spomienku.
S láskou a s bolesťou v srdci spomínajú jeho najbližší

Milý ocko,  
odišiel si priskoro a náhle,
chýbaš nám veľmi a neustále.
Tvoj úsmev, žarty, milé slová,
chceli by sme vidieť, počuť znova. 
Miloval si a bol tu pre nás,
kus z Teba žije ďalej v nás.
Ďakujeme za každý deň, ktorý si bol s nami,
tvoju stratu zmierňujeme spomienkami.
Ľúbime Ťa , na tom sa nič nezmení,
veríme, že sa raz stretneme v nebi.

So smútkom, ale aj so srdcom plným lásky a vďačnosti 
spomíname na nášho milovaného ocka, manžela a deduška

Mariana Hrobára,
ktorý nás 15. 5. 2015 náhle opustil.

Manželka  a dcéry s rodinami

Pohotovosť lekární v Komárne
A komáromi gyógyszertárak készültségi nyitvatartása

5.5. Calendula Palatínova 38 18.00 – 21.00
6.5. Dr. MAX Župná 4462 18.00 – 21.00 
7.5. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
8.5. Matricaria Eötvösa 3195/21 18.00 – 21.00
9.5. Terra Rosa Pevnostný rad 20 18.00 – 21.00
10.5. Pri Váhu Jazerná 15 18.00 – 21.00
11.5. Hedera Hradná 1 18.00 – 21.00
12.5. Na Rákócziho ulici 18.00 – 21.00
13.5. Tabletka Hlboká 10 18.00 – 21.00
14.5. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
15.5. Dr. MAX Kaufland 8.00 – 20.00
16.5. Pri nemocnici Mederčská 39 18.00 – 21.00
17.5. Lekáreň PLUS Bratis. cesta 4018 18.00 – 21.00
18.5. DUNA Dunajská 13 18.00 – 21.00 
19.5. Na Rákócziho ulici 18.00 – 21.00
20.5. Matricaria Eötvösa 3195/21 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

Na návrh okresnej poro-
ty Regionálneho osvetového 
strediska v Komárne postúpili 
z okresného výberového kola 
49. ročníka festivalu umelec-
kého prednesu v poézií a próze 
žien Vansovej Lomnička Niko-
leta Vargová a Dominika Uňa-
tinská na krajskú súťaž, ktorá 
sa uskutočnila v Nitre.

Recitátorkám, ktoré  repre-
zentovali okres Komárno, od-
borná porota udelila nasledovné 
ocenenia: Dominika Uňatinská 
z Komárna 2. miesto, Nikoleta 
Vargová z Hurbanova 2. miesto. 
Ďakujeme za reprezentáciu a sr-
dečne blahoželáme!

Úspech recitátoriek 
na súťaži 

Vansovej Lomnička


