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Máme o kolečko viac. Vďa-
ka našim rodičom a priateľom 
školy, ktorí nám venovali 2% 
zo svojich daní, sponzorské-
mu príspevku firmy Darton a 
vlastných príjmov školy sme 
mohli zrekonštruovať našu 
„škvárovú“ bežeckú dráhu. Už 
ju nebudeme musieť plieť ako 
kedysi. 

Nový tartanový koberec 
sme pokrstili vo štvrtok 29. 
septembra 2016, keď slávnostne 
prestrihli pásku naši milí hostia 
– pán primátor László Stuben-
dek, olympijská reprezentantka 
v stolnom tenise Evička Ódo-
rová, mimochodom naša bývalá 
žiačka, a lyžiar Martin France, 
paralympijský reprezentant. Te-
šiť sa s nami prišiel aj pán vice-
primátor Béla Keszegh, vedúci 
odboru školstva pán Bajkai a 
naši bývalí telocvikári.

Podľa slov nášho pána uči-
teľa sa dráha musí trochu udu-
pať, a tak sme jej teda pomohli 
– behali sme a behali. K žiakom 
našej školy sa pridali aj škôlka-
ri. Všetkých detí dokopy bolo 
612. Každý si zabehal čo mu sily 
stačili, od škôlkarského pol ko-

lečka až po profesionálnych 35 
kôl. Keď to pán komisár zrátal, 
všetci spolu zabehli za 5 hodín 
880 kolečiek. Len škôlkari spolu 
prebehli asi 16 kilometrov. Boli 
úžasní. Hrdinovia našej školy, 
deviataci Marko a Martin, „dali“ 
po 7 kilometrov. Víťazom bol 
však každý, kto sa zapojil svo-
jím kolečkom, dvomi, tromi...
desiatimi. 

Podčiarknuté, zrátané, deti 

spoločne prebehli v prepočte 
celých 176 kilometrov. To by 
sme dobehli z Komárna cez 
pamätník SNP v Banskej Bys-
trici k zmrzline pri Hodinovej 
veži, alebo do Bojníc, či rovno 
do Viedne. Tento ustanovujú-
ci slovenský rekord, potvrdený 
certifikátom a medailou, bude 
oficiálne zapísaný do Slovenskej 
knihy rekordov.

Okrem priaznivého počasia 

nám tento deň pomohli sprí-
jemniť Animátori KN a páni 
policajti so svojimi štvornohý-
mi pomocníkmi, za čo im veľ-
mi pekne ďakujeme. Ďakujeme 
aj za občerstvujúci nápoj. Naši 
malí parťáci: MŠ Eötvösa, MŠ 
Kapitánova, MŠ Lodná,MŠ Me-
derčská, MŠ Mieru, MŠ Nová 
Stráž 

Mgr. Mária Škuntová
ZŠ J. A. Komenského

Vytvorili sme slovenský rekord!

DOTAZNÍK K ZOSTAVENIU 
MESTSKÉHO ROZPOČTU

Vážený občan! Radi by sme sa Vás opýtali na Váš názor 
ohľadne dôležitosti jednotlivých položiek niektorých častí roz-
počtu mesta. V nižšie uvedených tabuľkách sme zoradili celkom 
päť tematických oblastí budúceho rozpočtu v rámci ktorých 
sme uviedli šesť okruhov s možnými voľbami podľa dôležitosti 
a jeden zoznam. Radi by sme zisťovali Vaše preferencie, preto 
Vás prosíme, aby ste vyberali možné odpovede podľa Vami sta-
novenej dôležitosti tak, aby boli Vaše priority jasne rozoznateľné 
a výstupy čo najpresnejšie.

Dotazník môžete vyplniť tu: https://docs.google.com/…/1-
FAIpQLScM2kzvD1NTSmPaxC…/viewform

Na pozvanie veľvyslanca 
cestovala do Číny delegácia 
mesta Komárno. Cieľom cesty 
bolo nadviazanie kontaktov 
s vedením mesta Jingdezhen, 
ako aj vybudovanie hospo-
dárskej, kultúrnej a turistickej 
spolupráce. Vedenie Komárna 
oslovilo tamojších kolegov in-
formačnými materiálmi v čín-
skom jazyku.

Primátor László Stubendek 
a viceprimátor Béla Keszegh 
absolvovali v dňoch 17. až 21. 
októbra pracovnú návštevu 
Číny. Cieľom cesty bolo vytvoriť 
kontakty s mestom Jingdezhen 
(čítaj Džingedžen), prostred-
níctvom ktorých by Komárno 
chcelo vybudovať v prvom rade 
hospodársku spoluprácu.

Jingdezhen, s takmer 1,6 
milióna obyvateľov, patrí v Číne 
medzi menšie mestá a partner-

ské kontakty udržiava s via-
cerými európskymi krajinami. 
Mesto napredujúce míľovými 
krokmi je v prvom rade známe 
výrobou porcelánu, aj preto sa 
nazýva hlavným mestom ke-
ramiky. Ďalej je určujúcim tak 
ťažký, ako aj ľahký priemysle a 
dynamicky sa rozvíjajúca oblasť 
turistiky – vrátane prichádza-
júcich i vycestujúcich turistov. 
Čínske mesto iniciovalo aj vy-
tvorenie partnerských vzťahov 
s Komárnom, popri existujúcej 
spolupráci s ďalšími európsky-
mi i americkými mestami. 

„Po 26-hodinovom lete sme 
sa zúčastnili intenzívneho troj-
dňového programu, kde sme 
rokovali s miestnymi predsta-
viteľmi, ktorí nám predstavili 
aj samotné mesto. Ide o oblasť 
rozvíjajúcu sa ohromným tem-
pom, ktorá hľadá nové možnos-

ti. Ľudia sú tam milí, otvorení 
a ctia si Európanov“ – uviedol 
podrobnosti primátor László 
Stubendek. Delegácia z Komár-
na využila možnosť predstaviť 
naše mesto a región aj zástup-
com talianskej a holandskej de-
legácie. Okrem primátora mesta 
rokovali aj s politickými zástup-
cami miestnych provincií, ktorí 
v Číne, v rámci samosprávy, za-
stupujú dôležitejšie miesto pri 
rozhodovaní.

„Osobitne ocenili naše infor-
mačné letáky v čínskom jazyku, 
ako aj krátke video, ktoré sme 
pripravili pre túto príležitosť. 
V prvom rade sme kládli dôraz 
na hospodárske možnosti, avšak 
v tamojšom politickom systéme 
je oslovenie investorov zložitejšia 
procedúra, a tak do v budúcnos-
ti, po vytvorení spolupráce našich 
miest, budú potrebné dobré vzťa-

hy aj s miestnymi veľvyslanec-
tvami“ – uviedol viceprimátor 
Béla Keszegh. Rozvoj čínskeho 
hospodárstva v posledných ro-
koch síce poklesol, ale aj tak je 
násobkom priemeru Európskej 
únie, a tak tu hľadajú možnosti. 
„Obrovské príležitosti sa nasky-
tujú aj v oblasti turizmu, pretože 
v Číne sú síce spoločenské rozdie-
ly, avšak existuje značná vrstva 
majetnejších, ktorí radi cestujú 
a míňajú peniaze. Z Komárna 
a nášho regiónu je skvelý prístup 
až do troch hlavných miest, čo je 
priam ideálne pre ľudí prichá-
dzajúcich z ďaleka“ – dodal Béla 
Keszegh.

Udržiavanie kontaktov 
bude pokračovať, predstavitelia 
čínskeho mesta dostali pozvanie 
do Komárna, aby ho spoznali aj 
osobne.
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Dlhodobo zanedbaný stav 
viac ako pol kilometra dlhého 
úseku chodníka pred cinto-
rínom bude v tomto roku, do 
Pamiatky zosnulých, konečne 
obnovený. Na strane cintorína 
reformovanej cirkvi sa mesto 
pustilo aj do obnovy oplote-
nia, katolícku časť cintorína to 
čaká na jar. Namiesto zbytoč-
ných úsekov chodníka budú 
vybudované odstavné pásy pre 
autá. 

V rámci rozpočtu mesta 
pre tento rok poslanci odobrili 
150-tisíc eur na obnovu chod-
níkov. Popri sume bol vytvore-
ný aj zoznam priorít chodníkov 
vyžadujúcich opravu. Vďaka 
tomu sa rozbehol proces, ktorý 
bol viacročnou dlžobou mesta 
voči opravám cesty pre chodcov 
popri cintoríne.

„Mesto obnovuje takmer 560 
metrov dlhý úsek chodníka pred 
cintorínom. Nejde len o výmenu 
asfaltového povrchu, ale aj o roz-
bíjanie betónu v prípade príliš 
vysokej, respektíve širokej úrovne 
chodníka. Na mnohých miestach 
budú vymenené aj obrubníky 
a budú súčasne budované aj bez-
bariérové priechody. Namiesto 
liateho asfaltu sa na chodník 
dostane síce drahší, ale omnoho 
kvalitnejší betónový asfalt. Pred 
cintorínom reformovanej cirkvi 
viedli vedľa seba dva chodníky, 
čo je zbytočné, a tak na návrh 
projektanta bude odstránený 
vonkajší chodník a namiesto 
neho vzniknú odstavné pásy pre 
autá“ – uviedol primátor László 
Stubendek. „Po dlhých rokoch 
tak vchod do cintorína získa dôs-
tojný vzhľad“ – dodal.

Okrem chodníka mesto 
iniciovalo aj opravu cintorín-
skeho múru, ten však patrí pod 
správu cintorína. „Nadviazali 

sme kontakt s Alexandrom Föl-
desom aj Boldizsárom Ryšavým, 
správcami cintorínov katolíckej 
a reformovanej cirkvi. Obaja boli 
otvorení myšlienke opravy oplo-
tenia“ – dodal viceprimátor Béla 
Keszegh. Boldizsár Ryšavý to 
vyriešil vo vlastnej réžii. Čo sa 
týka oplotenia na katolíckej čas-
ti cintorína, vzhľadom na vyššie 
náklady a väčší rozsah prác sa to 
presúva až na jar, a rovnako aj 
Alexander Földes je pripravený 
prispieť k rekonštrukcii.

Pri stretnutí s novým ka-
tolíckym farárom, biskupským 
vikárom Róbertom Kissom, sa 
okrem iného hovorilo aj o cinto-
ríne. „Signalizovali sme, že mesto 
by podporilo obnovu cintorínske-
ho múra a pre takýto šľachetný 
cieľ sme pripravení zapojiť aj 
ľudí z verejno-prospešných prác. 
Hovorili me aj o nepretržitom 
otvorení kostolov, ako aj o osvet-
lení kostola sv. Ondreja“ – uvie-
dol primátor László Stubendek 
podrobnosti zo stretnutia. 

Okrem Cintorínskeho radu 
bude opravený pomerne dlhý 
úsek chodníka na Vnútornej 
okružnej. Okrem toho sa mesto 
úspešne uchádzalo o financie 
z projektu na výstavbu nového 
chodníka, a tak oproti pekárni 
pri veľkom komíne pribudne 35 
metrov dlhý chodník. Ďalších 
50 metrov štvorcových bude 
vydláždených, a tak sa získané 
financie vo výške 5-tisíc eur vy-
naložia na tento účel.

Na základe návrhu mestské-
ho úradu by mal program ob-
novy chodníkov pokračovať aj 
na budúci rok. Avšak rozhodnú 
o tom až poslanci pri schvaľo-
vaní rozpočtu. Mesto Komárno 
má na starosti 67 kilometrov 
chodníkov.
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Komárno buduje vzťahy s Čínou

Obnovujú chodník 
pri cintoríne

Obsah Komárňanských listov 
a relácie Mestskej televízie nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk

Podunajské múzeum v Komárne
Zväz slovenských fotografov v Ružomberku

Fotoklub Helios Komárno pozývajú na

41. ročník výstavy
umeleckej fotografie členov ZSF

inštalovanej vo fotogalérii Podunajského múzea v Zichyho palá-
ci na Námestí gen. Klapku 9. Výstava potrvá do konca októbra.

Poďte medzi nás, zápasníkov
Zápasnícky klub SPARTACUS Komárno vyberá ta-

lentovaných škôlkarov a žiakov pre zápasnícky šport. 
Trénuje sa v telocvični na Ulici slobody v Komárne. Do 
prípravky budú zaradené deti narodené v rokoch 2005 až 
2010. Chlapci a dievčatá môžu prísť každy utorok a štvr-
tok od 16. hodiny do 17.30.

Žiaci a žiačky narodení v rokoch 1999 až 2004 sa 
môžu prihlásiť každý pracovný deň od 16. do 18. hodiny. 
Viac informácií vám podá predseda klubu JUDr. Karol 
KÚR (0905 116 341).

Vo víre dvadsiatich storočí
(výstava cirkevných pamätných medailí)

Výstava je inštalovaná v Zichyho paláci do 29. októbra.
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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

Dvojicu úspešných špor-
tovcov nášho mesta Tibora 
Szabó staršieho so synom Ti-
borom sme vám predstavili už 
pred rokom v súvislosti s ich 
výkonmi na pretekoch dlhé-
ho triatlonu. Vlani obaja za-
znamenali výnimočný úspech 
v tomto ťažkom športovom 
odvetví.

V rozpätí jedného mesiaca 
spolu absolvovali dva úspešné 
preteky dlhého triatlonu. Jeden 
v českých Otrokoviciach pod 
názvom Moraviaman, druhý 
v Piešťanoch, tzv. Slovakman, 
ktorý je súčasne aj Majstovstva-
mi Slovenska v tomto športe. Ti-
bor Szabó starší tu vlani obsadil 
výborné tretie miesto a získal 
bronzovú medailu. Tento rok 
bol pre oboch ešte úspešnejší.

Odvetvie športu, ktorému sa 
venujú, sa volá dlhý triatlon. Na 
pretekoch plynule za sebou pre-
tekár absolvuje plávanie v dĺžke 
3,8 km, potom bicyklom prejde 
vzdialenosť 180 km a na záver 
zabehne celý maratónsky beh 
v dĺžke 42,2 km. Preteky sú tiež 
známe ako Železný muž alebo 
Ironman. Je to jeden z najťaž-
ších jednodňových vytrvalost-
ných pretekov na svete.

Tohtoročnú sezónu začali 
obaja Szabóovci v apríli úspeš-
ným absolvovaním maratónu 
v Bratislave. Preteku sa zúčast-
nila ich celá rodina, otec a starší 
syn bežali maratón, ostatní pol-
maratón. S podporou rodiny sa 
potom dostavili aj ďalšie úspe-
chy, ktoré by inak ani nebolo 
možné dosiahnuť.

Obaja úspešne absolvovali 
preteky dlhého triatlonu Mo-
raviaman v českých Otrokovi-
ciach, ktoré sú súčasne aj Maj-
strovstvami Českej republiky. 
Syn Tibor obsadil v silnej kon-
kurencii vo vekovej kategórii 24 
až 29 rokov 4. miesto. Úspech 
zaznamenali na pretekoch Slo-
vakman v Piešťanoch v auguste 
2016, ktoré boli súčasne Maj-
strovstvami Slovenska. Tibor 
mladší tu s časom 10 hodín 12 
minút získal striebornú medailu 
a Tibor starší s časom 13 hodín 
13 minút  bronzovú medailu, 
každý vo svojej vekovej kategó-
rii. Svoje časy, za ktoré dokázali 
absolvovať celú trať, si od minu-
lého roka výrazne zlepšili.

Tibor Szabó mladší doká-
zal zdolať aj jeden z najťažších 
dlhých triatlonov vôbec, ktorý sa 
na Slovensku organizoval tento 
rok po prvýkrát - Slovak xtreme 
triathlon pod názvom Jánošík. 
Zúčastnilo sa ho len limitovaný 
počet 50 najodvážnejších prete-
károv, ktorí o polnoci štartovali 
plávanie na Oravskej priehrade 
v dĺžke 3,8 km, odtiaľ v noci 
bicyklovali do Vrátnej doliny 
v Malej Fatre, pričom prekonali 
trasu so značným prevýšením 
v dĺžke 180 km. Poslednou eta-
pou bol beh dlhý 42,2 km v po-
horí Malá Fatra s prevýšením 
viac ako 3 km. Tibor mladší do-
behol ako desiaty z 35 preteká-
rov, ktorí náročný pretek stihli 
dokončiť v prísnych časových 
limitoch. Len pre zaujímavosť 
spomenieme aj Tiborov výkon 
vo Vysokých Tatrách, kde ako 

prípravu na tento extrémny 
triatlon zabehol 56 km dlhý beh 
tatranskou magistrálou Tatran-
ská šelma ultra.

Fascinácia Ironmanom trvá 
od prvých pretekov. Človek po-
súva svoje hranice, snaží sa ísť až 
za čiaru svojich možností. Prvý 
Ironman nikdy nie je posledný, 
čo potvrdzujú aj naši športovci. 
Súhlasne sa zhodli na odpove-
diach na naše otázky.

Ako ste prežívali tohtoroč-
né preteky?

- Táto obrovská výzva a ex-
trémny zážitok sú zárukou toho, 
že sa na Ironmane nikdy nenu-
díte. Je to perfektný mix športu 
a dobrodružstva. Obrovskou 
výzvou je už samotné dokon-
čenie pretekov. Takže pobyt na 
trati naozaj stojí zato. Je to ako 
závislosť. Keď raz chytíte vírus 
menom Ironman, chcete z neho 
viac a viac. Už samotné vzdiale-
nosti sú nepredstaviteľné, a keď 
ich zdoláte, ste na výkon, ktorý 
ste podali, skutočne hrdí. Je to 
hlavne o víťazstve nad sebou sa-
mým, lebo makáte na maximum 
a naraz cítite, že vaše telo dokáže 
veci, o ktorých by vám nenapa-
dlo, že sú vôbec možné.

Ako sa prípravujete?
- Triatlonom môžete žiť, ale 

aby ste zvládli všetky 3 športy, 
musíte vynaložiť dlhodobé sys-
tematické úsilie vo viacerých ob-
lastiach života. Len tak zvládnete 
dlhé vzdialenosti, fyzický aj psy-
chický tlak, ktorý musíte zdolať 
počas pretekov. Ale nie je to iba 
šport, ktorému sa treba venovať. 
Súčasťou prípravy je zdravý spô-
sob života a veľkú rolu zohráva aj 
zdravá výživa.

Čo vám počas pretekov 
pomáha ísť vpred aj napriek 
totálnemu vyčerpaniu?

- O víťazstve a porážke nako-
niec rozhoduje hlava. V takýchto 
kritických chvíľach sa ukáže, kto 

je silnejší a kto má nadpriemerný 
talent. Pomáha hlavne pozitív-
ne myslenie a viera, že vydržíte 
a skutočne chcete dosiahnuť cieľ. 
Okrem fyzickej kondície je nutné 
skoncentrovať všetky myšlienky, 
vytiahnuť tie správne psycholo-
gické triky a sústrediť svoju du-
ševnú silu. Treba poraziť svoje 
slabé stránky a nasadiť bojového 
ducha. Len tak má človek schop-
nosť posúvať svoje limity a pora-
diť si s prekážkami.

Aké sú pocity v cieli?
- Keď už vidíte cieľovú pásku, 

uvedomíte si, že cieľ je na dosah, 
a ak ste stále ešte pri zmysloch, 
vtedy prichádza prvá úľava, prvé 
poznanie, že ste dosiahli cieľ. Je to 
neopísateľný pocit, treba to zažiť. 
Jedno je isté – čím väčšie trápe-
nie, tým väčšia radosť v cieli. 
Čím väčšia nespokojnosť s výko-
nom, tým väčší impulz do ďalších 
dlhých tréningov.

Pretek Ironman spája tri 
obľúbenejšie športy, plávanie, 
cyklistiku a beh. Nenájdeme tu 
ani stopu po hyenizme, takom 
typickom pre súčasnú spoločnosť. 
Tu pôsobí ako aura ľudská vôľa 
a odhodlanosť a stáva sa predme-
tom obdivu a rešpektu. 

My ľudia potrebujeme cieľ, 
niečo, do čoho vložíme svoje 
úsilie. Niečo vyššie ako prag-
matické záležitosti bežného 
života. Potrebujeme víziu, kto-
rá má zmysel. A v športe víziu 
vždy môžeme nájsť. Ironman 
nám poskytuje túto víziu na ces-
te k cieľu aj v cieli samotnom. 
Dlhý triatlon je preto lákadlom 
pre všetky vekové skupiny. Ve-
ríme, vážení čitatelia, že aj pre 
vás budú tieto myšlienky a činy 
inšpiráciou na ceste ku vašim 
krátkodobým aj dlhodobým 
osobným triatlonom, malým aj 
veľkým víťazstvám.
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Prvý Ironman nikdy nie je posledný
Výnimočné úspechy našich triatlonistov na Majstrovstvách Slovenska

Jesenné čistenie mesta
v termíne od 4. do 7. novembra 2016

Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž - záhradky, Pavel, Čer-
hát, Vadaš  Nová Osada, Harčáš, Šištag, Tehelňa, Ižianska cesta 
, Mŕtve rameno, Bašta IV.V.VI., Bratislavská cesta - záhradky, 
Selyeho ul.- záhradky, Orechový rad - záhradky, záhradky za 
Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov
Odpad je možné uložiť aj v zberovom dvore na Harčášskej ces-
te. Prevádzkový čas zberového dvora: pracovné dni okrem pon-
delka 10.00-18.00, v sobotu 8.00-12.00.
Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov 

je zakázané!
Kontakty: MsÚ Komárno: Ing. Sólymos, tel. 035/2851 362, 
Clean City, s.r.o.,: p. Potáchová, tel. 035/771 30 91.

Mestský úrad sa prostred-
níctvom dotazníka snaží získať 
názor obyvateľov v súvislosti 
s budúcnosťou mesta. Takto by 
bolo možné spoločne načrtnúť 
hrubé rysy smerovania rozvoja 
mesta, ako aj priority pre bu-
dúci rok. Dotazník v elektro-
nickej forme je dostupný na 
webovej stránke mesta. (www.
komarno.sk)

„V Komárne je množstvo 
úloh, nedávno zostavený oficiál-
ny plán rozvoja počíta s 500 mili-
ónovou čiastkou pre budúci rok. 
Avšak rozpočet na budúci rok 
nedosiahne ani 21 miliónov eur, 
a značná časť tejto sumy popu-
tuje na chod inštitúcií, škôl, ma-
terských škôl a služby. Prípadný 
úverový rámec, ktorý je možné 
využiť na rozvoj len v opodstat-
nených prípadoch, je ohraniče-
ný sumou v maximálnej výške 
10 miliónov eur. Kľúčovými tak 
zostávajú externé zdroje, mo-
mentálne sa pripravuje viacero  
projektov, ktoré by mohli priniesť 
miliónové rozvojové možnosti“ – 
uviedol prednosta úradu Tamás 

Fekete. 
„Čísla jednoznačne dokazu-

jú, že si musíme dôkladne pre-
myslieť, na čo minieme peniaze 
mesta, musíme hospodáriť efek-
tívne. Aj z toho dôvodu musíme 
spoločne zostaviť najdôležitejšie 
línie rozpočtu, aby sme popri 
efektívnosti mali na zreteli aj 
druhý najdôležitejší bod a tým 
je naplnenie očakávaní občanov“ 
– dodal viceprimátor Béla Kes-
zegh. 

Prostredníctvom dotazníka 
môžu  občania vyjadriť svoj ná-
zor v jednotlivých tematických 
okruhoch a zostaviť rebríček 
priorít. Aj keď úloh je v každej 
oblasti neúrekom, je potrebné 
ohraničiť, ktoré sú najdôležitej-
šie. Rozpočet mesta bude zrej-
me zastupiteľstvo prerokovávať 
už na najbližšom, novembro-
vom zasadnutí, avšak prijatie 
definitívnej verzie zostane prav-
depodobne až na december. 
V predchádzajúcich rokoch sa 
o prioritách rozvoja rokovalo až 
po schválení bežných výdavkov. 

Pri zostavovaní rozpočtu mesta 
zaváži aj názor obyvateľov

TRIEDIME ODPAD!
od 07. novembra 2016 – do 11. novembra 2016

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do 
ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom 
termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej 
lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s trie-
deným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami 
spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu 
v hore uvedených 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 bez-
platne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste. 

„Detský úsmev“ pod tým-
to názvom bola otvorená milá 
výstava v Kútcafe na Nádvorí 
Európy. Expozícia poteší nie-
len oko, ale súčasne sleduje šľa-
chetný cieľ – spomedzi expo-
nátov sa viaceré môžu tešiť na 
nových majiteľov prostredníc-
tvom dražby. Získané financie 
pomôžu rodinám s pohnutým 
osudom. 

Majiteľka tejto kaviarničky 
Viktória Rák uviedla: „S nápa-

dom vystaviť obrazy prišla za 
mnou tunajšia maliarka Danuta 
Szilárd a 12. októbra sa zrodi-
la expozícia, ktorej vernisáže 
sa zúčastnilo skutočne mnoho 
ľudí, čo ma nesmierne teší. A ide 
aj o to, že by sme touto výstavou 
chceli pomôcť. V novembri sa 
uskutoční festival Fonográf, 
v rámci ktorého by sme chceli 
jeden obraz vydražiť. Získanú 
sumu by sme chceli ponúknuť 
takej rodine, ktorá trpí núdzou. 

Danuta Szilárd žije v Ko-
márne od roku 1985, vydala sa 
sem, je mamou dvoch detí, vy-
študovala ekonómiu a pochá-
dza z Poľska. Skvelo sa naučila 
nielen po slovensky, ale aj po 
maďarsky. Kurátorka výstavy 
Veronika Farkas, historička 
umenia: „Musím zdôrazniť, že 
je nesmierne precíznou tvorky-
ňou, ktorá olejom na plátno a na 
hodváb začala maľovať pred 9 
rokmi. Veľa pracuje s motívom 

detskej tváre, nekopíruje práce 
iných – obrazy realizuje výlučne 
zo zdrojov vlastnej fantázie. 

Túto iniciatívu Viktórie Rák 
a jej kaviarničky Kútcafe pova-
žujem za skvelú a ohromnú vec 
o to viac, že nikdy nie je do-
statočne včasné začať viesť deti 
k hudbe, k estetike, ku svetu fa-
rieb. Ja k tejto iniciatíve môžem 
len blahoželať, kaviareň Kútcafe 
sa tak stala komornou expozí-
ciou na vysokej úrovni.“

Obrazy Danuty Szilárd potešia i pomáhajú
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SPOMIENKA
Dňa 25. 10. 2016 uplynul rok, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko

Štefan LABUDA.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu, 
prosím, s nami tichú spomienku.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manželka s rodinou

Novorodenci
Kristína Cintia Bertóková z Marcelovej, Mira Bezúrová z Ko-

lárova, Petra Czeglédi z Komárna, Mya Mária Sörfőző z Komárna, 
Orsolya Borsányi z Bodze, Martin Miček z Černíka; Lilien Soókyo-
vá z Pribety, Krisztofer Szeber z Čičova, Cintia Kinczer z Komárna, 
Alisa Kováčová z Hurbanova, Annabella Sára Szabó z Komárna, 
Fruzsina Vida z Komárna, Evelyn Slamová z Nesvád, Olivér Sza-
lai zo Zlatnej na Ostrove, Kálmán Levente Kiss z Nededa, Sofia 
Némethová z Kamenného Mosta, Noé Tamás Ondrušek z Novej 
Stráže, Marcell Zvončár z Bruty, Nela Horňáková zo Šale, Adrián 
Verseghi z Pribety, Lea Rajková z Nesvád, Alexa Szabóová zo So-
koliec, Michelle Struháriková z Dediny Mládeže, Rebeka Tolvaj z 
Komárna, Nina Očakiová z Pohronského Ruskova, Máté Csóka z 
Pačérok, Szabolcs Sárközi zo Svätého Petra, Cyntria Dolánová z 
Hurbanova, Tomáš Ďumbier z Komárna, Adriana Chudá z Búču, 
Benjamin Vanek z Nitry, Attila Győrfy z Komárna, Carmen Amira 
Jenovai z Malých Kosíh, Leo Fazekaš z Komárna, Johanna Ráczo-
vá zo Sokoliec, Rebeka Kósová z Véka, Viliam Sádovsky z Nových 
Zámkov, Dorka Vörösová z Komárna, Tomáš Czékus zo Sokoliec, 
Nikola Melišová z Veľkého Kýra, Enikő Nagy zo Svätého Petra, Re-
beka Hrdlovicsová zo Zemianskej Olče, Karolin Tóthová z Koláro-
va, Natali Szutyányiová z Tešedíkova, Linda Nyári z Hurbanova, 
Dorina Csibová z Komárna 

Sľúbili si vernosť
László Bese a Anita Pákozdi, Mikuláš Fábrik a Henrieta He-

gedűšová, Gabriel Kollárik a Gabriela Bendíková, František Mészá-
ros a Eva Valkovičová

Opustili nás
72-ročná Zuzana Jurčinová z Chotína, 75-ročná Jolán Németh 

z Komárna, 79-ročná Margita Krátka z Komárna, 88-ročná Alžbe-
ta Tkáčiková zo Svätého Petra, 88-ročný Imrich Jezso z Kolárova, 
79-ročný Jozef Otyepka z Komárna, 87-ročná Etela Pinke z Čičo-
va, 81-ročná Irena Horváthová z Modrán, 55-ročná Edit Paulis z 
Krátkych Kesov, 80-ročná Margita Plechová z Komárna, 56-ročná 
Jana Takácsová z Kolárova, 86-ročná Ilona Lukács z Veľkých Kosíh, 
82-ročná Eva Raisová z Komárna, 91-ročná Irena Jarosová z Ko-
márna, 92-ročná Mária Fűriová z Kolárova, 63-ročný Ján Vechter 
z Komárna

l Elektrikár. Tel.: 0908/415-
657.
l Na prenájom podnikateľské 
priestory 20m2+22m2. Cena: 
210 Eur/mesačne+energie, vý-
hodná poloha. Tel.: 0917/523 
115.
l Prijmeme čašníka,-čku do 
Hostinca u Čierneho psa. Tel.: 

0915/892 788, 0908/778 637.
l Prijmem robotníka na práce 
okolo domu (môže byť aj dô-
chodca). Tel.: 0915/892 788.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Predám garzónku v Ko-
márne, cena: 12 500 Eur. Tel.: 
0944/342 855.

POĎAKOVANIE
S hlbokým žiaľom v srdci vyslovujeme vďaku všetkým 

príbuzným, priateľom, známym, kolegyniam, susedom a 
všetkým tým, ktorí dňa 30. 9. 2016 v komárňanskom rímsko-
katolíckom cintoríne odprevadili na večný odpočinok našu 
vrele milovanú dcéru, sestru, krstnú mamu a švagrinu

Mgr. Kláriku OZÁBALOVU.
Ďakujeme za kvetinové dary a úprimné slová sústrasti.

Smútiaca rodina

Žiaci zo ZŠ na Rozmaríno-
vej ulici navštívili partnerskú 
školu v Terezíne, kde mali mož-
nosť nielen spoznať nových ľudí 
a nové miesta, ale aj nakuknúť 
do histórie mesta a 2. svetovej 
vojny. Cestou do Terezína sa 
zastavili v Prahe, kde ich očari-
la Katedrála sv. Víta, Orloj, ná-
mestie s rôznymi atrakciami a 
nesmel chýbať ani Karlov most. 
Keď prehliadka Prahy skončila, 
žiaci sa ubytovali v triedach ZŠ 
v Terezíne. Ten večer si zahrali 
neočakávaný zápas vo florba-
le so staršími mužmi, ktorým 
dali poriadne zabrať. Trénerovi 
Rozmarínčat sa každým gólom 
vyhladzovali vrásky, aj keď to 
zo začiatku nevyzeralo priazni-
vo. V ďalší deň ich pobytu šofér 
autobusu zamieril do nemec-
kého mesta Drážďany. Tam ich 
upútalo historické jadro mesta 
s výnimočnou architektúrou. 
Ďalej mali možnosť nakúpiť 

si suveníry v neskutočne dl-
hom nákupnom centre, kde sa 
niektorým podarilo aj šťastne 
"zablúdiť". Podvečer si dobili 
energiu vychádzkou v krásnom 
prostredí turistického chodníč-
ka Tiské stěny. O deň neskôr 
žiaci spoznali pevnostný systém 
Terezína, taký podobný tomu 
nášmu komárňanskému. Mali 
možnosť vcítiť sa do prežívania 
vojakov počas vojny. Po sýtom 
obede videli naživo časť ukáž-
ky zo 7-ročnej vojny, do ktorej 
patrili aj skutočné výbuchy a vý-
strely. Priamy prenos bitky však 
bol zážitok na celý život, ktorý 
nenahradí žiadna fotografia či 
video. Pokračovanie bitky si 
pozreli večer v strašidelnej at-
mosfére, ako zavŕšenie Josefín-
skych slávností. Dalo im to veľa 
poznatkov a hlavne zážitkov. 
Koniec programu zapečatil ohu-
rujúci ohňostroj. Pred spánkom 
si žiaci začali uvedomovať, že je 

to ich posledná noc strávená v 
Terezíne. No nesmútili, pretože 
posledný deň ich čakala náuč-
ná výprava do minulosti. Cítili 
bolesť a utrpenie medzi stenami 
koncentračného tábora. Film v 
zachovalom kine z roku 1942 
žiakov ešte väčšmi oboznámil s 
minulosťou. Po ňom autobus s 
deťmi plnými zážitkov naštar-
toval a priviezol ich domov. 
Tento výlet je nezabudnuteľnou 
skúsenosťou pre Rozmarínča-
tá. Potvrdzujú to aj vyjadrenia 
žiakov:

Maťo, 9.A: „Najviac na mňa 
zapôsobil koncentračný tábor, 
na ktorý nikdy nezabudnem. 
Môžeme byť radi, že žijeme 
v tejto dobe.

Viki, 8.B: „V Terezíne sa 
mi najviac páčila ich pevnosť. 
Navštívili sme aj koncentračný 
tábor. Bolo to pre mňa veľmi 
zaujímavé a plánujem ešte Tere-
zín navštíviť aj s rodinou. Tento 

výlet mi dal nezabudnuteľné zá-
žitky, nové priateľstvo, nové po-
znatky o veciach, o ktorých som 
nič nevedela, bolo to tam skvelé 
a nádherné.

Laura, 5.A: „Najviac sa mi 
v Terezíne páčilo, že sa mladšie 
deti zblížili so staršími.

Lili, 9.A: „Najviac sa mi 
páčil Jozefínsky jarmok v Te-
rezíne, program v ňom, to ako 
predvádzali sedemročnú vojnu 
a ohňostroj po tom, ktorý bol 
krásny.

Lucka, 7.A: „Tento výlet sa 
mi veľmi páčil, pretože som spo-
znala veľa nových milých ľudí. 
Taktiež som sa veľa dozvedela 
o histórii miest, ktoré sme nav-
štívili – Prahy, Terezína, Dráž-
ďan. Som veľmi rada, že som sa 
mohla zúčastniť tohto úžasného 
výletu s úžasnými ľuďmi.

Diana Nguyen Hung 
a Dominika Lehocká

žiačky 9. A triedy

Pre Rozmarínčatá to bola nezabudnuteľná skúsenosť

Zborový spev patrí k naj-
tradičnejším oblastiam záuj-
movej umeleckej činnosti v 
okrese Komárno, čo potvrdzu-
je aj účasť našich speváckych 
zborov na rôznych súťažných 
podujatiach.

Tribečské osvetové stredis-
ko v Topoľčanoch a Nitriansky 
samosprávny kraj s finančným 
prispením Fondu na podporu 
umenia usporiadali 9. októbra 
už IX. ročník Prehliadky chrá-
mových speváckych zborov 
a skupín. Prehliadka Zlatý ve-
niec 2016 sa uskutočnila v Kos-
tole Nanebovzatia Panny Márie 
v Topoľčanoch.

Na prehliadke vystúpili: 
Chrámový zbor kostola všetkých 
svätých z Bojnej, Zmiešaný spe-
vácky zbor Carmina Vocum zo 
Zlatých Moraviec a nemohol 
chýbať ani náš Ženský komorný 

spevácky zbor Kantantína, kto-
rý sa prezentoval zaujímavým 
a náročným programom. Od-
borná porota a lektorský zbor 
rozhodli, že najvyššie ocenenie 
„Zlaté pásmo“ udelí práve náš-

mu zbotru Kantantína.
Tento zbor pracuje pri 

Mestskom kultúrnom stredisku 
v Komárne od roku 1997. Vzni-
kol z bývalých členov detského 
speváckeho zboru Námorníček 

a dnes má 12 členov. V roku 
2017 zbor oslávi 20. výročie za-
loženia. Srdečne blahoželáme 
k úspechu a prajeme veľa krás-
nych skladieb v repertoári!

rs

Kantantína opäť zlatá. Bravó!

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


