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K vreckovým krádežiam 
a krádežiam osobných vecí po-
čas nákupov dochádza v tomto 
období vo zvýšenej miere pre-
to, že v obchodných centrách 
a supermarketoch sa pohybuje 
oveľa viac ľudí ako počas bež-
ného roka.

V tomto období ľudia no-
sia pri sebe väčšiu finančnú 
hotovosť, čo sa snažia využiť 
páchatelia pohybujúci sa v ob-
chodoch: Tam si vytipujú svoje 
obete a následne využijú chvíľku 
ich nepozornosti a častokrát ich 
okradnú o značnú finančnú ho-
tovosť alebo o hodnotné osobné 

veci. Z tohto dôvodu by sme 
chceli upozorniť občanov, aby 
v tomto previanočnom období 
počas nákupov venovali zvýše-
nú pozornosť svojim osobným 
veciam a finančnej hotovosti 
a to tým, že si nebudú odkladať 
do nákupných vozíkov a koší-
kov kabelky a príručné tašky, ale 
mali ich mať vždy pri sebe alebo 
pod dohľadom, čím znemožnia 
páchateľom, aby ich okradli.

pplk. Mgr. Dušan Dragúň
riaditeľ

Okr. riaditeľstva
Policajného uzboru 

v Komárne

Požehnané Vianoce 
a úspešný nový rok 

prajú

 primátor László Stubendek
Mestské zastupiteľstvo v Komárne

a Mestský úrad v Komárne

Buďte ostražití!
Nech pokoj zavládne vo vašich domovoch,

nech máte pevné zdravie, mnoho šťastia,

spokojnosť a splnené priania,

veľa lásky a dobrých ľudí okolo seba

tak počas Vianoc,

ako aj každý deň budúceho roka.

Redakcia

V utorok 13.decembra 
sa uskutočnilo výročné val-
né zhromaždenie zoskupenia 
Pons Danubius EGTC. Okrem 
vyhodnotenia uplynulého pra-
covného obdobia sa hovorilo 
aj o ďalších plánoch a prítom-
ní zvolili aj riaditeľa zoskupe-
nia na nadchádzajúce 4 roky. 
Zoskupenie sa aj teraz uchádza 
o miliónové podpory.

Presne pred 6 rokmi, 15. de-
cembra sa zrodilo EGTC Pons 
Danubii. Táto organizácia zdru-
žujúca prihraničné samosprávy 
má v súčasnosti 7 členov – mes-
tá Komárno a Komárom, Hur-
banovo, Kolárovo, Tata, Kisbér 
a Oroszlány. Záujem vstúpiť do 
zoskupenia prejavil už aj primá-
tor Nových Zámkov, o tomto 
kroku bude rozhodovať tamoj-
šie zastupiteľstvo už v januári, 
sedem členských samospráv sa 
spolupráci s novozámockou sa-
mosprávou nebráni.

Riaditeľ Zoltán Bara na 
valnom zhromaždení hovoril 
o výsledkoch uplynulých rokov. 
Na základe získaných financií 
z úspešných projektov sa EGTC 
Pons Danubii stala jedným 

z najúspešnejších zoskupení 
v slovensko–maďarskom po-
hraničí. Aj v súčasnosti pracuje 
na dvoch úspešných projek-
toch – cieľom jedného z nich 
je vypracovanie rozvoja vodnej 
turistiky a druhým je vytvore-
nie regionálnych turistických 
plánov a postavenie jedného 
pavilónu. V jednom prípade 
zoskupenie spolupracuje s 5 
a v druhom až s 12 partnermi 
na získaní financií vo výške pol 
milióna, respektíve dva a pol 
milióna eur. Druhý z projektov 
vedie Pons Danubii.

„Pons Danubii poznajú a 
uznávajú európske inštitúcie, 
ktoré sa venujú jednotlivým 
EGTC. Za šesť rokov sa podarilo 
vybudovať také referencie, ktoré 
sú vhodným základom k úspeš-
nej činnosti. Túto skúsenosť by 
sme chceli čo najlepšie zužitkovať 
v prospech samospráv a občanov“ 
– uviedol Zoltán Bara.

„Aby sme dokázali pracovať 
efektívnejšie, musíme rozmýšľať 
v regióne, posilňujúc sa navzá-
jom. Skvelým príkladom toho je 
Pons Danubii, ktorý v porovnaní 
s inými EGTC pracuje omnoho 

efektívnejšie, keďže jeho členská 
základňa sa príliš nerozrástla 
a existujúci členovia dokážu 
dobre spolupracovať. Myslím si, 
že Novými Zámkami organizácia 
len zosilnie,“ – uviedol primátor 
László Stubendek, ktorý je sú-
časne predsedom zoskupenia.

Na stretnutí došlo aj k hla-
sovaniu – členovia jednohlas-
ne vyjadrili podporu na poste 
predsedu, pre nadchádzajúce 
štvorročné obdobie ho opäť 
získal Zoltán Bara. Predstavil 
svoje ciele na nadchádzajúce 
štyri roky, kde okrem získavania 
peňazí z projektov napomáha aj 
spolupráci jednotlivých samo-
správ.

„V dnešnom svete je nevy-

hnutné prinášať čo najviac ex-
terných zdrojov do Komárna 
na jeho rozvoj. So zoskupením 
Pons Danubii je v tomto smere 
skvelá spolupráca. Nielenže te-
raz vstúpilo do dvoch úspešných 
projektov, ale spravuje aj ďalšie 
podanie, ktoré by prinieslo rieše-
nia v oblasti občianskej ochrany, 
ďalej prácu a odborné poraden-
stvo poskytuje aj v dvoch ďalších 
projektoch, zameraných na roz-
voj verejnej hromadnej dopravy 
medzi oboma mestami a moder-
nizáciu staníc. V súčasnosti sa ta-
kýmto spôsobom mesto uchádza 
o financie v piatich väčších pro-
jektoch, veríme v ich úspešnosť“ 
– dodal viceprimátor Béla Kes-
zegh, člen dozornej rady EGTC.

Viacero súťaží a voľba riaditeľa v Pons Danubii

Pozývame na slávnosť pri príležitosti
Chanuky – sviatku svetiel

v pondelok 26. decembra od 15. hodiny na nádvorí Dôstojnícke-
ho pavilóna. V programe vystúpi Sabbathsong K lezmer Band. 
Slávnostný príhovor prednesie Dr. Róbert Frölich, hlavný rabín 
synagógy v Ulici Dohány v Budapešti a hlavný rabín Maďarska. 
Potom bude nasledovať zapaľovanie sviečok.
Program, určený pre všetkých, je bezplatný.

Židovská náboženská obec v Komárne

Privítajme Nový rok 
spoločne na Klapkovom námestí

Aj v tomto roku sa v dobrej nálade môžeme spoločne roz-
lúčiť s uplynulým rokom na Klapkovom námestí. V sobotu 
31. decembra si nenechajte ujsť novinky zo sveta ohňostro-
jov, maľovanie múrov a niekoľko hodín trvajúcu zábavu.

Na Klapkovom námestí bude pre Komárňanov a návštev-
níkov mesta aj tentoraz pripravená Silvestrovská zábava. Tá za-
čína o 23. hodine spolu s tónmi retromuziky DJ Atesa. Nebude 
chýbať maľovanie na múry, laserová show a takmer 10 minút 
trvajúci ophňostroj s novými prvkami. Ukončenie starého 
a privítanie nového roka bude na námestí približne do pol tre-
tej ráno.

„Takéto príležitosti slúžia na to, aby sme odložili únavu z ce-
lého roka a rozdielnosť názorov a slávili chvíle spoločne. My, ktorí 
toto mesto nosíme v srdci rovnako radi, odpočítajme posledné 
sekundy starého roka spoločne a rok 2017 začnime s elánom! 
Srdečne očakávame každého!“ – sformuloval svoju pozvánku 
primátor Komárna László Stubendek.

Ďakujeme
deťom z výtvarného krúžku 
pri ZŠ na Rozmarínovej ulici
za ilustrácie v tomto čísle.

Do Komárna zavítal radca 
čínskeho veľvyslanectva v hos-
podárskych otázkach Wang 
Jinsong s vedúcim jeho sek-
retariátu, aby sa oboznámil s 
investičnými možnosťami v 
našom meste.

V sprievode viceprimáto-
ra mesta Imre Knirsa si pozreli 
dôležitejšie miesta, podstatné z 
hľadiska ekonomického rozvoja, 
a tiež zavítali do lodeníc v Ko-
márne, kde si pozreli výrobné 

priestory. V rámci pracovného 
obeda sa vzácnym hosťom pred-
stavili okrem vedenia mesta a 
úradu aj predstavitelia niekto-
rých dôležitejších podnikaní 
v meste, aby ponúkli možnosť 
nadviazania užšej spolupráce s 
potenciálnymi čínskymi part-
nermi a investormi. Na záver 
si delegácia prezrela aj jedineč-
ný skvost nášho mesta, Starú a 
Novú pevnosť. 

Viceprimátor Imre Knirs, 
poverený hospodárskymi a in-
vestičnými otázkami v rámci 
vedenia mesta, sa stretol so zá-
stupcami nitrianskej univerzity 
a s architektom Olivérom Csé-
mym, aby si prezreli priestory 
bývalej polikliniky na Námestí 

generála Klapku a rozhodli, či 
je budova, resp. jej časť vhodná 
na vytvorenie veľkej reštaurácie 
s kuchyňou a hotela s kapacitou 
okolo 40 izieb pre využitie aj ako 
výučbového hotela pre poslu-
cháčov príslušných študijných 
smerov univerzity.

Zaujímali sa 
o investície v Komárne

Nová šanca 
pre polikliniku?

Vivien Czibulka, ZŠ Rozmarínová
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Nové podmienky pre letné terasy
Mesto Komárno oznamuje, že dňom 1. januára 2017 vstú-

pia do platnosti nové Zásady o podmienkach zriaďovania a pre-
vádzkovania letných terás na území mesta Komárno.  Žiadame 
všetkých prevádzkovateľov letných terás, aby si žiadosti o zria-
dení letných terás podali najneskôr do 31. januára 2017 na pred-
písanom tlačive spolu s prílohami. Ďalšie informácie: Mestský 
úrad Komárno, Odbor správy majetku, tel.č.: 035/2851 352.

V systéme Záujmovej ume-
leckej činnosti (ZUČ) majú 
prehliadky a súťaže podobu 
určitého vyvrcholenia dlho-
dobého snaženia. Regionálne 
osvetové stredisko v Komárne 
aj na rok 2017 pripravuje pre 
všetkých kreatívnych nielen 
Komárňanov, ale aj ostatných 
obyvateľov okresu Komárno, 
súťaže spojené s výstavami 
a prezentáciami ich prác.

Výtvarníctvo
Na úseku výtvarného ume-

nia sa už začiatkom roka bude 
konať Komárňanské ART Spek-
trum 2017, ktoré je okresnou 
súťažou 54. ročníka celoštátnej 
postupovej súťaže a prehliadky 
neprofesionálnej výtvarnej tvor-
by VÝTVARNÉ SPEKTRUM 
2017. Svoje výtvarné diela môže-
te prihlásiť do 10. januára 2017. 
Vyvrcholenie tohto podujatia 
bude 3. februára 2017 v Zichy-
ho paláci Podunajského múzea 
v Komárne, kde sa stretnú všetci 
výtvarníci a ich priaznivci. Na 
tejto vernisáži vyhlásime výsled-
ky a oceníme tých najlepších.

Film
Amatérsky film radi pod-

poríme pripravovanou krajskou 

súťažou a prehliadkou amatér-
skej filmovej tvorby CINEAMA 
2017. Jej 25. ročník ponúkneme 
filmovým nadšencom počas Ko-
márňanských dní, a to 25. apríla 
2017 v zrekonštruovanom kine 
Tatra. Pre všetkých talentova-
ných filmárov dávame do po-
zornosti dôležitý termín - deň 
uzávierky odovzdania svojich 
filmov - 16. apríl 2017.

Fotografia
Pre amatérskych fotografov 

pripravujeme súťažnú výstavu 
Komárňanské FOTO Spektrum 
2017, ktorá je regionálnym ko-
lom 46. ročníka celoštátnej po-
stupovej súťaže a výstavy ama-
térskej fotografie AMFO 2017. 
Vo vestibule Mestského kultúr-
neho strediska v Komárne otvo-
ríme 7. apríla 2017 výstavu toho 
najlepšieho z amatérskej foto-
grafie. Pre všetkých nadšencov 
Canonov, Nikonov... platí, že 
uzávierka odovzdania fotografií 
je 10. marec 2017.

Bližšie informácie získate 
na: http://www.ros-komarno.
sk/, Jana Mačicová, tel.: 035/760 
37 83, 0918 940 648, 0907 218 
172.
Regionálne osvetové stredisko

Výtvarníci, filmári a fotografi 
– zbystrite pozornosť

Komárňania boli aj v tomto 
roku svedkami obnovy našich 
kultúrnych pamiatok. Vďaka 
financiám z dotácií Minister-
stva kultúry SR a Nitrianskeho 
samosprávneho kraja skrásneli 
dve naše pamiatky.

Ministerstvo kultúry SR aj 
tento rok podporilo projekty 
mesta v rámci programu „Ob-
novme si svoj dom“. Čiastkou 
15 000 eur podporilo etapovitú 

obnovu fasády Starej pevnosti, 
vďaka čomu sa mohla obnoviť 
ďalšia časť tejto našej jedineč-
nej pamiatky. Z týchto financií, 
ku ktorým prispelo aj Mesto 
Komárno sumou 2 524,36 eura, 
miestna firma Darton, s.r.o., ob-
novila časť západnej fasády Veľ-
kého nádvoria Starej pevnosti – 
zamurovali sa otvory vybúrané 
ešte sovietskou armádou, vytvo-
rili sa okenné a dverné otvory, 
odstránili sa nežiaduce kovové 
a iné objekty, opieskovaním sa 
odstránil červený náter pripo-
mínajúci okupačné roky.

V rámci obnovy Župného 
domu poskytlo Ministerstvo 
kultúry SR sumu 8 500 eur 
a Mesto Komárno 460 eur na 
architektonicko-historický vý-
skum interiérov a strechy, ktorý 
vyhotovila Elena Sabadošová. 
Vďaka tomuto výskumu boli 

zistené nové poznatky o histórii 
a výstavbe tejto dominanty Žup-
nej ulice.

Z dotačného programu Nit-
rianskeho samosprávneho kraja 
„Zachráňme kultúrne pamiatky 
NSK“ sa podarilo získať 900 eur 
a z mestského rozpočtu 1 550 
eur, z ktorých bola reštaurova-
ná pamätná tabuľa z roku 1808 
na vonkajšej strane severného 
bastiónu Novej pevnosti, pri bý-
valých sovietskych panelákoch. 
Tím reštaurátorov pod vedením 
Ondreja Csütörtökiho odstránil 
depozity, doplnil chýbajúce časti 
kameňa a celú tabulu zakonzer-
voval, pozlátil písmo a upravil aj 
škárované murivo okolo nej.
Andrej Ozimy podľa informá-

cií Ľudovíta Gráfela
Odbor školstva, kultúry 

a športu
Mestského úradu v Komárne

Vďaka dotáciám boli opäť obnovované naše pamiatky

Už je to niekoľko rokov, čo 
sme na Strednej priemyselnej 
škole v predvianočnom období 
prvýkrát rozdali malú finanč-
nú výpomoc študentom zo 
slabšieho sociálneho prostre-
dia. Ani tento rok to nebude 
ináč.

„Iniciatíva sa začala pred 
tromi rokmi, lebo hoci súčas-
ne na škole robíme zbierky pre 
viacero organizácií, ktoré ich 
následne použijú na nimi vyme-
dzené účely, ako učitelia sa deň 
čo deň stretávame s tým, že aj 
do našej školy chodia študenti, 
ktorí sú síce šikovní a nadaní, 
avšak ich rodičia dokážu ich 
štúdium podporiť iba s nemalý-
mi obeťami. Pre mnohých z nás 
sú takmer neuveriteľné príjmy, 

z ktorých ich štúdium rodičia 
podporujú,” ozrejmil riaditeľ 
školy Ing. Ján Vetter dôvody, pre 
ktoré bol fond na jednorazovú 
podporu študentov zo sociál-
ne slabších rodín zriadený. Z 
týchto dôvodov sa rozhodli za-
mestnanci školy, jej absolventi a 
dnešní sponzori vytvoriť fond, 
na ktorom počas celého roka 
vzrastá suma, ktorú napokon 
pred Vianocami rozdelia medzi 
žiakov najväčšmi odkázaných 
na výpomoc. A tak sa nazbiera-
né prostriedky, každoročne je to 
približne 1000 eur, dostanú naj-
kratšou cestou na to najvhod-
nejšie miesto.

O finančnú výpomoc je 
možné i tento rok požiadať vy-
plnením žiadosti, v ktorej sa 

uvádzajú informácie o sociál-
nej situácii rodiny na základe 
vlastného priznania. Dôležitou 
súčasťou žiadosti je aj odporú-
čanie triedneho učiteľa, ktorý 
má najužší kontakt s rodičmi 
svojich žiakov a teda doká-
že posúdiť, kde by finančné 
prostriedky najviac pomohli. K 
ďalším rozhodujúcim kritériám 
pri posudzovaní žiadostí patria 
tiež študijné výsledky posudzo-
vaného žiaka, ako aj počet vy-
meškaných vyučovacích hodín. 
Výber žiakov - najvhodnejších 
adeptov - posudzuje vedenie 
školy, zástupcovia odborového 
zväzu a Rady školy. Každoročne 
túto finančnú výpomoc dostane 
7 až 10 študentov.

dm

Vianočné štipendium pre študentov priemyslovky

Ľudia s mentálnym postih-
nutím patria medzi najzrani-
teľnejšie a najstigmatizova-
nejšie skupiny. Pokiaľ chceme 
hovoriť o ich integrácii, či in-
klúzii, musíme si uvedomiť, že 
ide o skupinu, ktorá je segre-
govaná prakticky od narode-
nia. Náš vzdelávací systém nie 
je nastavený tak, aby v ňom 
bol priestor aj pre ľudí s men-
tálnym postihnutím a iba vo 
výnimočných prípadoch sa ta-
kýmto ľuďom podarí zamest-
nať sa na trhu práce. 

Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím v Ko-
márne (ZPMP) ponúka svojim 
klientom plnohodnotné vyu-
žitie svojho potenciálu formou 
denného klubu. Tu klienti trávia 
svoj čas kreatívnou pracovnou 
terapiou pod odborným vede-

ním kvalifikovaných zamest-
nancov.

Regionálne osvetové stre-
disko v Komárne pripravilo pre 
ľudí z tohto združenia projekt 
Týždeň kultúry – Na ceste s 
nami... Bol určený tvorivej ve-
rejnosti bez vekového obmedze-
nia a obyvateľom Zariadenia na 
pomoc ľuďom s mentálnym po-
stihnutím v Komárne. Ponúkli 
sme im zmysluplné, konštruk-
tívne a tvorivé využitie času pod 
vedením odborných lektorov 
so zameraním na výtvarníctvo, 
fotografiu, tvorivé dielne a di-
vadelníctvo. Išlo o vzájomnú 
výmenu poznatkov, skúsenos-
tí a tvorivých techník medzi 
účastníkmi a takto sme sa sna-
žili pomôcť včleneniu mentálne 
postihnutých mladých ľudí do 
spoločnosti.

Počas Týždňa kultúry od 
7. do 11. novembra sme pon-
delok venovali výtvarníctvu. 
Spolu s lektorkami Viktóriou 
Ballun, Gabrielou Magyaricso-
vou a Evou Dénesovou vznikli 
pod šikovnými rukami mladých 
maliarov dva prekrásne obra-
zy s témou dňa a noci. Utorok 
sme venovali fotografii. Krásna 
jesenná príroda bola ako stvo-
rená na jej zachytenie fotoapa-
rátom. Streda a štvrtok patrili 
textilným tvorivým dielňam. 
Vznikli krásne farebné tričká, 
obliečky na vankúše, či prikrýv-
ky na posteľ. Falošná modrotlač, 
ktorú sme vyrábali, bola na ne-
rozoznanie od tej pravej. Piatok, 
posledný deň, bol slávnostným 
ukončením projektu, počas kto-
rého na divadelných doskách 
Domu Matice slovenskej, herci 

Spoločne sme tvorili a zároveň búrali bariéry

V Strednej odbornej ško-
le technickej na Bratislavskej 
ceste v Komárne 22. novembra 
2016 sa konalo slávnostné odo-
vzdávanie stavby nesúcej názov 
„Zníženie energetickej nároč-
nosti budovy školy – SOŠ tech-
nická Komárno“, na ktoré prijali 
pozvanie poslanci Nitrianskeho 
samosprávneho kraja (NSK) a 
vedúci pracovníci sprevádzajúci 
predsedu NSK - Doc. Ing. Mila-
na Belicu PhD., ďalej primátor 
mesta Komárno Ing. László Stu-
bendek a s ním prichádzajúci 
poslanci a riaditelia stredných 
a základných škôl.

V prítomnosti vážených 
hostí odovzdal stavbu do uží-
vania predseda NSK Doc. Ing. 

Milan Belica, PhD., ktorý vo 
svojom príhovore zhodnotil 
význam práve ukončeného die-
la financovaného z prostried-
kov NSK. Realizácia projektu 
spočívala vo výmene všetkých 
okien, vchodových dverí v ob-
jekte školy a telocvične. Spolu 
bolo preinvestovaných 320 tisíc 
eur a ďalších 36 tisíc stála rekon-
štrukcia sociálnych zariadení. 
V príhovore riaditeľa školy Ing. 
Elemíra Pála odznelo, že chce-
me pokračovať vo zveľaďovaní 
priestorov školy obnovou te-
locvične, šatní a vybudovaním 
multifunkčného ihriska, a tým 
prispieť k ďalšiemu skvalitneniu 
prostredia, v ktorom sa vzdelá-
vajú naši žiaci.                       dm

- klienti ZPMP - uviedli pre-
miéru divadelného predstavenia 
rozprávky Ako si Jano po prin-
ceznú šiel. Na režisérsku sto-
ličku si v tomto projekte sadol 
Jozef Černek, ktorý síce má už 
10-ročné skúsenosti s divadel-
níkmi, ale práca s mentálne po-
stihnutými hercami bola aj pre 
neho novinkou. Rozprávka zo-
žala obrovský úspech, herci boli 
viackrát odmenení potleskom 
a tešili sa veľkému obdivu. Pri 
tejto príležitosti vznikla vo ves-
tibule Domu Matice slovenskej 
výstava celého tvorivého týž-
dňa vytvorená z diel a fotografií 
účastníkov projektu.

Naším zámerom a cieľom 
bolo odbúranie bariér v dostup-
nosti kultúry znevýhodnených 
skupín obyvateľstva, bariér pri 
tvorbe ich vlastnej kultúry, od-
stránenie predsudkov voči nim 
a ochrana kultúrnych práv sku-
pín ohrozených sociálnym vylú-
čením. Každý človek s mentál-
nym postihnutím je jedinečný 
s charakteristickými osobnými 
črtami. Sú to výnimočné bytosti 
plné potenciálu, emócií a citov. 
Nikto nie je dokonalý, a preto 
cieľom projektu bolo pomocou 
umeleckých tvorivých dielní s 
prvkami arteterapie a dramato-
terapie spojiť verejnosť s obyva-
teľmi Zariadenia na pomoc ľu-
ďom s mentálnym postihnutím 
v Komárne.

Viac informácií o tomto 
projekte nájdete na stránke Jana 
Mačicová https://registerkultu-
ry.gov.sk/podujatia/podujatie.
php?idpodujatia=46816

Jana Mačicová
Regionálne osvetové stredisko

SOŠ technická je vynovená

Mladí moderátori súťažili
Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizovalo 

obľúbený workshop Mladý moderátor. Lektor Marcel Hanáček 
navrhol na krajskú súťaž do Nitry 6 študentov. S radosťou  ozna-
mujeme úspech študentky Maríny Opálkovej z Gymnázia Šule-
ka, ktorá získala 1. miesto a postupila do celoštátneho kola.
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Stredná odborná škola technická – Műszaki Szakközépiskola, 
Bratislavská cesta 10, Komárno

prijme do pracovného pomeru 
s nástupom v januári 2017

– učiteľa fyziky
– učiteľa  elektrotechnických predmetov
požaduje sa VŠ vzdelanie II. stupňa príslušného alebo príbuzné-
ho zamerania
– majstra OV v odbore stolár
požaduje sa vzdelanie pre majstrov OV alebo úplné stredné 
odborné alebo VŠ príslušného alebo príbuzného zamerania

Požaduje sa schopnosť vyučovať dvojjazyčne 
(slovenský a maďarský jazyk).

Bližšie informácie na tel. čísle: 035/7740868

Biorezonančné vyšetrenie a analýzy 
zdravotného stavu pomocou prístro-

jov Diacom a QMRA v Kolárove. 
Bezplatný test potravinovej intolerancie
Ďalšie informácie a dohodnutie termínu: 

0905 407 014

MUDr. Bakai Hedviga Vás oznamuje,
že od 1. decembra ordinuje v zdravotnom zaria-
dení Svätej Valérie na VII. Sídlisku (ul. Eötvösa).

Tel.: 035/7725 921

Už niekoľko rokov je v Zá-
kladnej škole na Pohraničnej 
ulici v Komárne milou tradí-
ciou imatrikulácia prvákov. Je 
to pre všetkých v škole veľká 
udalosť, veď najmladších žia-
kov prijímame do cechu žiac-
keho.

Aby sa tak stalo, prváci z 
1.A, 1.B a 1.C museli najprv 
preukázať svoje vedomosti,  ši-

kovnosť a súdržnosť pri zaují-
mavých úlohách, ktoré riešili 
v jednotlivých centrách vedo-
mostí, zručností i zábavy. Všade 
ich sprevádzali veľkí kamaráti, 
deviataci a škriatok HUPS, ktorí 
pozorne sledovali, ako sa malým 
kamarátom darí.

Naši školáci si hravo poradi-
li so štyrmi ročnými obdobiami, 
s matematickými hádankami, 

skladaním písmeniek a slabík, 
prekonali cestu plnú prekážok 
a spoznali aj známe melódie.

Prišiel čas, aby sa šikovní 
prváci ukázali pred celou ško-
lou a zložili slávnostný sľub. 
Deviataci každého pasovali 
veľkým mečom a obdarovali pr-
vákov Hupsovským odznakom 
na znak preukázanej múdrosti 
a odvahy. Nechýbal ani symbo-
licky odovzdaný veľký kľúč od 
školy, ktorý prváci dostali od 
deviatakov do úschovy na ce-
lých deväť rokov.

Spoločnou pesničkou „Na 
bieleho koňa“ a mohutným po-
tleskom žiakov celej školy sme 
odprevadili prvákov špalierom 
na veľkolepú oslavu, ktorá po-
kračovala v ich triedach. Tu 
nechýbala výborná tancovač-
ka, hry a zábava, veď v škole je 
okrem učenia aj veselo.

Želáme všetkým prvákom 
a učiteľkám úspešný školský 
rok, plno bohatých vedomostí 
a skvelých zážitkov.

Text a foto: 
archív ZŠ Pohraničná

Vďaka skvelej žiackej práci 
skupinky nadšencov na čele s 
Filipom Farkasom sa Gymná-
zium Ľudovíta Jaroslava Šu-
leka stalo miestom, ktoré žilo 
genetikou.

Kreatívne súťažné video 
(http://bit.ly/2fOV4hN) o fik-
tívnej vražde zaručilo nášmu 
gymnáziu prvenstvo v projekte 
Genetika na kolesách. Organi-
zátorom praktického cvičenia a 
prednášok, ktoré sa uskutočnili 
na pôde gymnázia, bol tím ge-
netikov z Katedry genetiky Prí-
rodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave pod 
vedením doc. RNDr. Andrey 
Ševčovičovej, PhD. Pomocou 
prístrojového a materiálneho 
vybavenia mobilného laborató-
ria mali naši študenti a učitelia 
možnosť pracovať s mikropipe-
tou a elektroforetickou súpra-
vou. Sme radi, že sa tohto jedi-
nečného podujatia zúčastnili 
aj pozvaní učitelia základných 
škôl. Výsledkom usilovnej prá-
ce študentov i pedagógov bolo 
úspešné identifikovanie a zneš-
kodnenie páchateľa.

PaedDr.Ildikó Földesová

Genetici ,,fanatici"

Knihy sú viac-menej súčas-
ťou života všetkých nás, a tak 7. 
ročník československého pro-
jektu „Záložka do knihy“ spája 
školy. Nám umožnila nadvia-
zať kontakt s českou školou v 
Ostrave a vymeniť si navzájom 
záložky do kníh ako symbol 
konkrétnej podoby priateľstva, 
kamarátstva a zároveň pestovať 
si vzťah ku knihám.

Práca na záložkách nám 
priniesla veľa pekných chvíľ a 
radosti, túžbu podeliť sa o doj-
my z kníh, ktoré sme prečítali a 

ktoré nás obohatili.Vďaka pro-
jektu sa tieto pojmy stali pre nás 
hmatateľnejšie, uchopiteľnejšie 
a zrozumiteľnejšie. Sú dôka-
zom toho, ako záložka do knihy 
môže stmelovať ľudí. Spoznáva-
me život žiakov v českej škole a 
dozvedáme sa, že majú tie isté 
záujmy, radosti, starosti a prob-
lémy, ako my. Už sa tešíme, ako 
sa naše záložky objavia v rozčí-
taných knižkách našich českých 
kamarátov.

Nela Trávničková
ZŠ J. A. Komenského

Prvákov sme prijali do cechu žiackeho

Dňa 1. decembra celý svet 
spomína na tých, ktorí zápasia 
so zákernou chorobou AIDS. 
Ľudia si pripínajú červenú stuž-
ku, ktorá je symbolom záujmu 
a podpory. Vyjadrujú ňou zne-
pokojenie, ale aj záujem o tému 
HIV a AIDS. Hlavne záujem 
o to, aby sa šírenie tejto choro-
by znižovalo prostredníctvom 
prevencie. Ten, kto si pripne 
červenú stužku, vyjadruje, že 
je oporou ľudí žijúcich s touto 
chorobou.

Práve takéto posolstvo sa 
usilovali tlmočiť žiaci Strednej 
odbornej školy obchodu a slu-

žieb na Budovateľskej ulici 1. de-
cembra 2016 vytvorením „Živej 
červenej stužky“ vyjadrujúcej 
súcit a solidaritu s ľuďmi žijú-
cimi s HIV alebo AIDS. Chceli 
poukázať na význam ďalšieho 
vzdelávania pre tých, ktorí nie 
sú infikovaní vírusom HIV. Zá-
roveň sme chceli podporiť vý-
skum k nájdeniu účinnej liečby, 
liekov a očkovacích látok, ktoré 
môžu zabrániť šíreniu infekcie. 
Na neposlednom mieste sme 
chceli vyjadriť solidaritu s tými, 
ktorí prišli o priateľov, blízkych 
a milovaných v dôsledku AIDS.

dm

Červená stužka 
symbol pomoci a podpory

Záložky sme darovali 
kamatárom v Čechách

Zdá sa, že niektorí študenti 
Gymnázia Šuleka boli v tomto 
roku skutočne dobrí. Všimol si 
to aj Mikuláš, a tak sa rozhodol 
osobne im odovzdať tablety. Ob-
darení žiaci sekundy 8-ročného 
štúdia neskrývali radosť a tešili 
sa ako malé deti.

Tablety využíva Gymná-
zium Šuleka v rámci skvalit-

ňovania a modernizácie vý-
chovno-vzdelávacieho procesu 
v triedach sekunda a príma. 
Získali ich z projektu Moderné 
vzdelávanie. Žiaci ich budú vyu-
žívať počas vyučovania aj na do-
mácu prípravu na vyučovanie, 
teda budú si ich nosiť domov. 
Postupne ich budú využívať vo 
väčšine predmetov.

Mikuláš rozdával tablety
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.

Obsah Komárňanských listov 

a relácie Mestskej televízie nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk
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Vianoce, najkrajšie sviatky v roku, nám pomaly, ale isto klo-
pú na dvere. S týmto sviatkom sa tradujú aj zvyky a obyčaje a my 
sme sa opýtali niektorých Komárňanov, aké sú u nich Vianoce.
Eliška (18): Celý deň upratujeme, potom na večeru máme kapra so 
šalátom a fazuľovú alebo šošovicovú polievku. Potom sa prejeme ko-
láčom, teda aspoň ja a potom si ideme dať darčeky, potom sa rozprá-
vame alebo pozeráme filmy.... Čo sa tradícií týka, zvykneme rozkrá-
jať jablko a ak má stred tvar hviezdy, znamená to šťastie, ak kríž, tak 
smrť. Voľakedy zvykli chodiť k nám babkini, ale teraz chodíme až 25. 
decembra k nim na večeru. Bývajú tu v Komárne, takže nemusíme 
za nimi ďaleko cestovať.
Karol (19): Na večeru býva u nás ryba so šalátom, niekedy má-
vame kapustnicu, v obývačke nám stojí umelý stromček, pod ním 
darčeky. Klasika. Väčšinou máme aj nejaké suché pečivo alebo to, 
čo sa nakúpi, potom jeme aj sladkosti zo stromčeka. Duchovne pre 
mňa Vianoce neznamenajú veľa, nie sme veriaci a Vianoce sme z tej 
kresťanskej stránky nikdy neslávili, ale predsa to znamená pre mňa 
čas, keď sú ľudia lepší ako inokedy, štedrí a milí.
Mária (74): Pamätám si, že keď som bola malá, otec zvykol pod stôl 
v obývačke položiť baránka zo slamy, ktorý mal podľa tradícií zabez-
pečiť dobrú úrodu na ďalší rok. Mama zvykla do kútov v obývačke 
hádzať orechy, ale už neviem, čo malo zabezpečiť prosperitu a zdra-
vie členov našej domácnosti. Na večeru sme mali tradične kapra so 
zemiakovým šalátom, po večeri sme si pochutili na makových pupá-
koch, ktoré mám rada dodnes. Samozrejme, že zvyky sa veľmi zme-
nili. Nepamätám si napríklad na to, že by sme si dávali darčeky ako 
je to vo zvyku dnes. Počúvali sme rádio, v ňom hrali koledy a potom 
sme sa vybrali ku krstným rodičom, s ktorými sme následne koledo-
vali po dedine až do polnoci, kedy sme išli na omšu.
Nicolas (18): Vianoce trávi celá rodina u babky, na večeru jedá-
vame to, čo vždy, halászlé, potom zemiakový šalát, k tomu máme 
aj viac druhov rýb, ako napríklad kapor alebo zubáč. Po večeri sa 
rozprávame, máme zapnutý televízor, ktorý však ide len tak v po-
zadí, nikto ho nezvykne sledovať. O polnoci sa zvykneme pobrať 
na maďarskú omšu, nakoľko babka rozumie lepšie po maďarsky, ale 
ja osobne chodím posledné roky na slovenskú, ktorá začína o de-
siatej. A pokiaľ ide o zvyky, u nás sa veci ako hádzanie orechov do 
kútov a podobné tradície nerobia.
Hanka (15): Nemáme to nejaké špeciálne. Ráno vstaneme, ideme na 
hroby, samozrejme sa snažíme dodržať tradície a nejesť, no niekedy 
si dáme niečo malé pod zub. Večer ideme na prechádzku a okolo pia-
tej zazvoní zvonček, navečeriame sa a potom príde Ježiško. Konečne 
môžeme ísť vybaľovať darčeky. Pri vybaľovaní nám hrajú v pozadí 
koledy a keď dorozbaľujeme, tak zvykneme rozkrojiť jablko. No a na-
koniec si všetci posadáme k televízoru a pustíme si nejaký vianočný 
film.
Mária (43): Spomínam si, že keď som bola malá, tak počas Via-
noc mával v rodine každý svoju úlohu. Mama upratovala, piekla, 
moji dvaja starší bratia ozdobovali stromček a ja, nakoľko som naň 
ešte nedočiahla, tak som pomáhala aspoň v tom, že som viazala 
salonky a kolekcie. Neskôr, keď som už bola v puberte, pomáhala 
som mame aj s pečením, varením a upratovaním. Vianoce pre mňa 
predovšetkým znamenajú pohodu, pokoj a rodinu. Je to najkrajší 
sviatok v roku, na ktorý sa vždy teším.

V mene Komarňanských listov by som sa rád poďakoval za 
rozhovory všetkým osloveným a prajeme im aj všetkým obyvate-
ľom Komárna pokojné a požehnané sviatky v kruhu najbližších.

Dávid Füssi

Vianoce Komárňanov

Od novembra je vo výstavnej sieni 
Podunajského múzea v Zichyho paláci 
otvorená jubilejná výstava umeleckého 
fotografa Ladislava Szabóa pod názvom 
„Foto Dialóg“. Túto nevšednú fotovýstavu 
podporilo Nitriansky samosprávny kraj, 
Podunajský múzeum v Komárne, Mesto 
Komárno a ďalších 25 sponzorov. Záštitu 
nad výstavou prezval László Stubendek, 
primátor mesta Komárno.

Komárňan László Szabó sa venuje ume-
leckej fotografii od začiatku 90. rokov. Vysta-
voval na mnohých samostatných výstavách 
doma a v zahraničí. Je držiteľom mnohých 
vyznamenaní i ocenení. Ako je možné vi-
dieť na jeho výstave, tematika jeho tvorby 
je mnohostranná. Vo svojich fotografiách 
zaznamenáva okamihy všedných dní, obja-
vujú sa v nich prvky minulosti, chvíle zrodu 
i pominutia. Po svete chodí s otvorenými 
očami a svojím objektívom zvečnil všetko, 
čo si mnohí ani nevšimnú. Mojím sprievod-
com po výstave bol samotný autor fotografií 
László Szabó. Vysvetlil mi, prečo výstavu 
pomenoval „Foto Dialog“: „ Predovšetkým 
je to môj vnútorný dialóg so svetom, kraji-
nou, ľuďmi i udalosťami, na ktorých sa ako 
fotograf múzea od roku 2000 zúčastňujem,“ 
- povedal autor.

Potom ma upozornil na fotografie, kto-
ré zvečňujú krásu a nekonečné premeny 

prírody a osobitne pripomenul foto prírody 
okolo Mlyňan z roku 2004, či raj koní v sl-
nečnej žiare pri vodných zátokách.

László Szabó na tejto výstave prezen-
tuje aj rôzne portrétne s cieľom vystihnúť 
jedinečnosť človeka a jeho tváre, kde na da-
nom mieste vždy nadviazal dialóg a kontakt 
s fotografovanou osobou. Je zaujímavé, že 
okrem fotografii starých tvárí je tu aj mno-
ho portrétov mladých, čím autor znázor-
ňuje kolobeh života. Osobitnú pozornosť 
venuje zobrazeniu historických pamiatok 
Komárna, a tak vznikla séria o pevnosti, či 
rôznym udalostiam a slávnostiam v Komár-
ne i v širokom okolí.

„ Mojím koníčkom pri rôznych udalos-
tiach sú fotografie z ľudových tancov i tra-
dícií, fotografie hudobných telies či solistov. 
Samozrejme snažím sa, aby nič neuniklo 
môjmu objektívu,“ - usmial sa László Szabó. 
Vyžíval som sa na jeho výstave, obdivoval 
som jeho krásne fotografie, ktoré vo mne 
rezonovali a zanechali vo mne nevšedný zá-
žitok. Osobitnú pozornosť si zaslúži aj jeho 
krásne spracovaný katalóg.

Kto chce zažiť krásne dialógy nevšed-
ných fotografií Ladislava Szabóa, nech nav-
štívi jeho jubilejnú výstavu v Zichyho paláci, 
ktorá bude otvorená do 31. januára 2017.

PaedDr.Štefan Bende

Po svete chodí s otvorenými očami
László Szabó - jubilejná výstava fotografií

Bolo to v septembri pred 
dvadsiatimi rokmi, keď som 
prvýkrát otvorila svoje brány 
a privítala svojich prvých žiakov. 
Odvtedy ich nimi prešli stovky 
a vítala som ich spolu s desiat-
kami učiteľov. Nebolo to jedno-
duché, veď mojou prioritou je 
výchova a vzdelávanie žiakov  - 
a to je veľká zodpovednosť. Pýšiť 
sa iba okrasným menom ,,Roz-
marínka“ som sa preto nemohla 
len tak... Potrebovala som dýchať, 
zostať  voňavou, a pritom sa ne-
ustále rozvíjať. Prenášať citlivé 
vnímanie na mojich žiakov a zá-
roveň ostať citlivou k sebe samej. 
Nemohla som sa volať Rozma-
rínkou len z roztopašnosti.

Patrím ešte k mladšej ge-
nerácii škôl. Pamätám si prvé 
pády, nesmelé slová, prvých 
kamarátov, prvé lásky a prvé 
úspechy... Aj s odstupom času 
si veľmi zreteľne spomínam na 
prvé piliere mojej existencie. 
Moja výstavba bola naplánova-
ná už v roku 1983 a položené 
základy od roku 1989 čakali 
na svoje dobudovanie, ktoré sa 
zrealizovalo  po havárii v ZŠ na 
Pohraničnej ulici. V tomto slede 
udalostí som začala v roku 1996 
písať svoju históriu.

Dnes ako dvadsaťročná sleč-
na, ktorá je už dva roky dospelá, 
mám svoje názory, záväzky, no 
niekedy sa mi darí aj snívať. 
Prečo nie? Veď už nesnívam ako 
nejaká pubertiačka, nelietam 
v oblakoch, ale stojím pevne 
nohami na zemi  a odhodlane si, 
odolávajúc všetkým prekážkam,  
plním svoje sny.

Každé jubileum je vďačnou 
príležitosťou nielen na spomien-
ky a stretnutia, ale tiež na bilan-
ciu dosiahnutých výsledkov, 
na vyjadrenie hrdosti na svoju 
školu. Keby mohla Rozmarínka 

hovoriť tak, ako v predchádzajú-
cich odsekoch, určite by okrem 
snov do budúcnosti bilancovala. 
Hoci je mladá, nechýba jej zdra-
vé sebavedomie, sviežosť pes-
tovanej dámy či chuť do práce, 
ktorá ju robí stále dievčenskou, 
a pritom už takou kultivovanou. 
Oslavy 20. výročia založenia 
Základnej školy na Rozmarí-
novej ulici v Komárne konali 
v Mestskom kultúrnom stre-
disku v Komárne a spomínalo 
sa. Boli to chvíle hrdosti, vďaky 
a sentimentality.

Dnešné úspechy Rozmarín-
ky svedčia o tom, že jej založe-
nie bolo vykročením správnym 
smerom. Prispelo k nim aj do-
budovanie telocvične v roku 
2003, školskej jedálne a od-
borných učební v roku 2004 či 
multifunkčného ihriska v roku 
2006, ale tiež viaceré rekon-
štrukčné práce v nasledujúcich 
rokoch: v roku  2009 nové okná 
v telocvični, v roku 2014 nové 
okná a dvere na dvoch podla-
žiach hlavnej budovy, v roku 
2015 bezbariérová rampa a so-
ciálne zariadenie a v tomto roku 
výmena podláh a rekonštrukcia 
sociálnych zariadení.

K tomu, že naša škola je 
dnes najmodernejšou základ-
nou školou v regióne, prispelo 
tiež to, že od tabule s kriedou 
a písacích strojov sme sa pre-
pracovali k plnému vybaveniu 
IKT technikou, celoplošnému 
wifi pripojeniu, bezprašným ta-
buliam a od roku 2015 aj k no-
vým odborným učebniam,  ako 
centrum informatiky, bioche-
mické centrum, učebňa fyziky 
a techniky. Prispela k tomu akti-
vita  vedenia školy v projektoch, 
sponzori, rodičia, ale tiež pod-
pora zriaďovateľa školy mesta 
Komárna.

Šaty robia človeka... Avšak 
ani najlepšie materiálno-tech-
nické podmienky nemôžu na-
hradiť osobný vklad pedagógov, 
bývalých aj súčasných. Oni sú 
tí, ktorí dávajú škole zmysel. 
Obliekajú ju do sviatočných 
i bežných šiat, tvarujú žiakov 
pri prvých pokusoch napísať 
písmenko, slovo, vetu, vypočítať 
prvý príklad. Hovoria, ale i po-
čúvajú. Poúčajú, ale sa aj učia...
Vštepujú im poznatky z vied, no 
zároveň nechávajú priestor na 
vlastné bádanie. 

A aká som dnes? Taká istá, 
len dozrievam, mením sa navo-
nok a  chránim si svoje vnútro. 
Som odhodlaná odolávať prí-
padným prekážkam a prijímať 
výzvy, ktoré ma len posilnia. 
Moja mladosť je ako cesta, kto-
rá má viacej vedľajších uličiek. 
Možno nie všetky sú správne, ale 
mám skutočných priateľov, ktorí 
ma vezmú za ruku a vždy ma 
privedú späť, aby som kráčala 
tým správnym smerom.

V čase, kedy sa znižuje po-
čet narodených detí a každá 
škola musí o svojich žiakov bo-
jovať svojim prístupom, vzdelá-
vacím plánom, úspechmi a ich 
propagáciou, sme hrdí na to, že 
sa Rozmarínka vypracovala na 
kvalitnú základnú školu, ktorá 
okrem základného vzdelania, 
poskytovaného nadšenými kva-
lifikovanými pedagógmi a účin-
nými inovatívnymi metódami, 
ponúka oveľa viac: organizo-
vanie školských aj mimoškol-
ských vzdelávacích projektov 
a aktivít, aktívne zapájanie sa 
do projektov iných organizá-
cií  a vynikajúce výsledky v 
okresných, krajských a dnes už 
aj v celoštátnych kolách postu-
pových súťaží a predmetových 
olympiád. V tomto roku sme sa 

svojou účasťou a skvelými vý-
sledkami v predmetových olym-
piádach prebojovali na 1. miesto 
v hodnotení škôl v okrese. Naše 
úspechy zahŕňajú oblasť športu, 
najmä florbal, oblasť všeobec-
novzdelávacích predmetov, 
predovšetkým  prírodovedné 
predmety, oblasť rozvoja talen-
tu, prioritne recitácia a výtvar-
né umenie Za dobrým menom 
toho posledného stojí mimo-
riadne aktívny Výtvarný krúžok 
pri našej základnej škole, ktorý 
rovnako oslavuje... 10. výročie 
svojho vzniku.

Takéto výsledky by však ne-
bolo možné dosiahnuť bez zod-
povednej práce pedagógov, ne-
pedagogických zamestnancov, 
nadšených rodičov a samozrej-
me aktívnych žiakov Rozmarín-
ky. Bez Vašej pomoci a podpory 
by sme sa nezaobišli. 

Do ďalších rokov si želám 
veľa síl, naklonených rodičov, 
ktorí si uvedomujú, že úspešný 
život ich detí nezávisí len od dob-
rých známok, ale predovšetkým 
od dobrých vedomostí a zruč-
ností, veľa spokojných, nadše-
ných pedagógov a zamestnancov, 
priazeň zriaďovateľa  a ostatných 
partnerov školy, ale hlavne veľa 
zvedavých, bystrých a učenlivých 
žiakov. 

My veríme, milá Rozmarín-
ka, že naša súčasná snaha robiť 
nezabudnuteľné malé veci, bude 
v nasledujúcich desiatkach ro-
kov tým povestným mávnutím 
motýlích krídel, ktoré prispe-
je k aktívnemu, úspešnému 
a šťastnému životu Tvojich ab-
solventov.

S pozdravom 
Tvoje menšie i väčšie 

Rozmarínčatá

20 rokov s Rozmarínkou spolu všetci rastieme!

Riško Vadovics, ZŠ Rozmarínová

Karolina Szalaiová, ZŠ Rozmarínová
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Advent v našom meste
O príjemnú atmosféru Adventu sa postarali 

mnohí dobrovoľníci. Aj v tomto roku na Klap-
kovom námestí pred radnicou vyrástol veľký ad-
ventný veniec. Hlavne detičky ho vyzdobili via-
nočnými ozdobami a spoločne s rodičmi i starými 

rodičmi sa tešili z tejto krehkej krásy. Okrem toho 
animátori pripravili tvorivé dielne, na ktorých ste 
si mohli vlastnoručne vyrobiť darček pre blízkych 
a priateľov. Darované s láskou.

Ako vidno na našich fotografiách, ľudia sa stre-

távali v tomto predvianočnom čase, zohriali sa 
dúškom vareného vína, fotili sa a napriek chlad-
nému počasiu vydržali postávať na námestí a dlho 
debatovať. Nuž aj takúto podobu mal Advent v na-
šom meste. Ďakujeme všetkým, ktorí ho tvorili.
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Svet detí je niekedy na míle vzdialený svetu dospelých. No 
nie vždy je to tak. Občas realita života vtrhne aj tam, kde by 
sme ju čakali až o pár rokov, keď deti povyrastú. Potvrdili to aj 
úprimné odpovede našich ratolestí, ktoré hlavne teraz pred Via-
nocami čoraz častejšie a nahlas vyslovujú svoje priania. Sú rôz-
ne – detsky naivné, úsmevné, huncútske, výmyselnícke, šibalské, 
miestami rafinované, skrátka také, aké sú naše deti. Vybrali sme 
zopár z nich...
Jakub, 5 rokov: Ja by som si želal, aby mi Ježiško priniesol takú sta-
vebnicu, akú som chcel minulý rok, pretože on mi vlani priniesol inú. 
Mamička vtedy hovorila, že aj tak je dobre, ale ja by som ju predsa 
chcel.
Nikoleta, 6 rokov: Ježiškovi som napísala, že by som chcela prin-
ceznovské šaty a zlaté topánky na vysokom opätku. Chcela by som 
si to obliecť do školy na prvú hodinu po Vianociach. Nič iné ne-
potrebujem.
Peter, 8 rokov: Minulý rok som chcel auto na diaľkové ovládanie. 
To som dostal, ale môj mladší brat si sadol na ovládanie a polámal 
ho, tak teraz by som si želal od Ježiška aspoň to ovládanie, nech sa 
môžem hrať.
Filip, 8 rokov: Ja si želám, aby bol sneh na Vianoce a potom ešte 
aspoň dva mesiace, lebo už sa ani nepamätám, kedy som s kamoš-
mi staval snehuliaka a sánkoval sa. Myslím si, že Ježiško mi zase 
prinesie topánky a vetrovku, lebo to mi nosí každý rok.
Monika, 9 rokov: Chcela by som, aby sa babička zo Zvolena presťa-
hovala k nám do Komárna aj so psom. Potom by som nemusela za 
ňou dlho cestovať a mohli by sme byť stále spolu, nielen vtedy, keď 
som chorá a ona ma opatruje.
Simonka, 8 rokov: Pre seba nechcem nič, ale moju kamarátku 
Evičku by potešili hračky, pretože je dlho v nemocnici v Bratislave 
a je jej tam smutno. Pôjdem ju navštíviť.
Kornel, 9 rokov: Bol by som rád, keby si môj otecko našiel prácu a 
už by nebol smutný. To by ma najviac potešilo v novom roku. Ja som 
už veľký, ja nič nepotrebujem.
Marek, 8 rokov: Mne stačí autokatalóg, môže byť aj starší. To mi 
Ježiško určite prinesie. A pre môjho brata Dávidka si želám, aby 
vyzdravel a mohol chodiť do škôlky, lebo sa mu tam veľmi páči a 
chýbajú mu kamaráti.
Paľko, 10 rokov: Neviem presne, ako je to s tými darčekmi. Zdá sa 
mi, že v tom majú prsty dospeláci. Ale kvôli mojej sestričke sa tvárim, 
že je to tak, ako sa hovorí. Ja si želám, aby sme všetci v rodine boli 
spolu, aby môj otecko už nemusel jazdiť na kamióne a aby sme si 
spolu stavali stavebnicu, pretože to sa mi veľmi páči.

Pripravila Ľubica Balková

Po čom deti túžia?
Vonku poletuje sniežik, okná bytov a domov blikajú fareb-

nými ozdobami, izbami sa nesie vôňa skutočného vianočného 
stromčeka,  vo vani pláve kapor a v kuchyni gazdiná cinká for-
mičkami na vianočné dobroty. Takúto podobu by mali mať Via-
noce, no mnoho z toho je dnes už iba nostalgickou spomienkou 
na časy minulé, na detstvo. Aspoň u nás na dolniakoch je to tak, 
nedá sa nič robiť. Ozaj, ako je to u vás doma? Podľahli ste nástra-
hám sveta mimo domova? Aj vy máte plnú hlavu toho, čo komu 
darovať? Aj vy zápasite s plnými taškami, ako keby sa blížil ko-
niec sveta a vy potrebujete zásoby na zopár týždňov? Našli ste si 
čas na to, aby ste sa zastavili a popremýšľali, o čom všetkom by to 
malo byť? Aspoň to skúste, pretože advent a Vianoce by mali byť 
také, aké si zvykneme želať – pokojné, plné lásky a harmónie. Ak 
to nenachádzame po celý rok, tak len ťažko to dobehneme pred 
Vianocami a počas nich...

Vianoce sú najkrajšie 
v mojich predstavách

Aké budú tie tohoročné Vianoce u nás doma? Odpoviem okľu-
kou. Ak mám byť úprimná, tak zo sviatočných chvíľ v rodine mám 
zmiešané pocity. Súvisí to s tým, že naša rodina vlastne už nie je 
rodina v pravom slova zmysle. Žijeme spolu, každý deň sa míňame 
v našom rodinnom dome, ale všetko je to veľmi chladné. Začalo to 
pred dvoma rokmi, kedy mne a mojej staršej sestre rodičia ozná-
mili, že si prestávajú rozumieť a fakticky sa rozchádzajú. Bodka. 
Nezaznelo nič na vysvetlenie, iba to, že tento stav trval už niekoľ-
ko rokov, ale kvôli ho rodičia umelo maskovali. Mala som vtedy 
15 rokov a zrútil sa mi svet. Uvedomila som si, že moje vnímanie 
života bola vlastne iba ilúzia. Veľmi som sa sklamala a len ťažko 
viem opísať slovami to, čo sa odohrávalo v mojej duši – bola som 
sklamaná, bezradná, smutná, zúrivá, s pocitom opustenkosti. Do-
speláci to komentovali slovami, že také niečo sa stáva aj v iných 
rodinách a jednoducho si na to treba zvyknúť. Ale ja som si dodnes 
nezvykla. Viem, že s tým už nič nenarobím, preto som si začala 
vytvárať svoj vlastný svet. Veľa rozmýšľam o rôznych životných si-
tuáciách, o vzťahoch v rodine a o tom, ako by mali ľudia medzi 
sebou komunikovať. Rozmýšľam o všetkom, čo sa u nás doma odo-
hráva, sem-tam to aj nahlas komentujem, ale keďže nenachádzam 
partnerov na seriózne debaty a každý z mojich blízkych uhýba, je 
to všetko vlastne iba také moje filozofovanie. Musí mi to stačiť. Tak 
som sa rozhodla, že si budem žiť svoj život, splním si svoje pred-
stavy a k ľuďom naokolo sa budem správať tak, ako to považujem 
za správne – úprimne, bez hádok, rozumne a bez kriku. Chcela by 
som, aby pochopili moje názory a myšlienky. Zatiaľ sa to nestalo, 
presnejšie nie v takej miere, aby som s tým bola spokojná. Chce to 
čas, preto som trpezlivá. Verím, že sa mi podarí vytvoriť si v mojom 
živote takú rodinu, ktorá mi vynahradí všetky tieto smutné roky. 
Nebude to ľahké, ale som trpezlivá a dúfam, že to predsa len bude 
možné. Veľmi túžim po tom, aby každý všedný deň bol taký aký 
má byť – naplnený láskou a porozumení. Diali by sa v ňom iba také 
maličkosti, ako napríklad pokojné raňajky, pohladenie a bozk na 
rozlúčku, popoludňajšie stretnutie a spoločné večery v kruhu tých, 
ktorých mám rada. Vtedy by som sa dokázala dlho, dlho tešiť aj na 
chvíle sviatočné.

Romana, 21 rokov
Mám všetko, čo potrebujem

Ešte začiatkom decembra som spolu s mojím mladším bratom 
Radkom napísal Ježiškovi dlhý list. Robíme tak každý rok, odkedy 
viem písať. Najprv sa pochválime, že sme boli dobrí takmer celý 
rok. Sem-tam sa stalo, že sme mamku a otecka zlostili, ale to boli 
iba také drobnosti. Ja som napríklad nedával pozor a na plote som 
si roztrhol nové nohavice. Mamka sa veľmi hnevala, ale hlavne pre-
to, že som si mohol niečo dolámať. Dopredu mi hovorila, nech tam 
neleziem, ale ja som ju nepočúval a aj tak som sa tam dral. Bolo to 
ešte začiatkom leta, ale dodnes ma to mrzí. Brat Radko sa musel 
polepšiť v tom, aby sa vedel s deťmi v škôlke podeliť, lebo to on ne-
rád. Ešte to musí trénovať, tak sme sa s mamkou a ockom dohodli, 
že niekedy od Radka niečo vypýtame a naučíme ho podeliť sa s 
hračkami alebo sladkosťami. Už sa v tom zlepšuje, ale ešte to nie 
je ono. Okrem toho, čo som napísal, už si nespomínam na väčšie 
nezbednosti, preto si myslím, že si s bratom zaslúžime darčeky pod 
vianočný stromček. Nemusí to byť nič veľké, stačí mi dobrá knižka 
a brat by sa potešil legu. My si doma nedávame veľké darčeky, ani 
na narodeniny, ani na Vianoce. Najprv som sa čudoval, pretože deti 
v škôlke dostávali veľa darčekov. Ale babka vo Zvolene mi raz pove-

dala, že keď sa mi cnie za darčekmi, tak aby som sa popozeral okolo 
seba a tam nájdem všetko, čo potrebujem, aby som bol šťastný. Keď 
sme sa o tom rozprávali, tak práve vtedy sme všetci sedeli v záhra-
de pod slivkou, boli prázdniny, vetrík pofukoval, slniečko svietilo, 
bolo obyčajné popoludnie. Nič zvláštne som na tom nevidel. Ale 
potom som odrazu pochopil, že všetko potrebné mám okolo seba 
– mamku, ocka, bratčeka a babku. Stačí mi, že sme spolu, každý je 
zdravý a máme sa veľmi radi. Chcem, aby to tak bolo vždy. Aj o tom 
som napísal Ježiškovi.

Filip, 9 rokov 
Na Vianoce čakám 

v rozjímaní a modlitbách
Aj tieto Vianoce budem sama. Deti sa rozutekali do sveta, jed-

nu dcéru mám v Taliansku a druhú až v Austrálii. Volali ma k sebe, 
ale ja sa tomu bránim a ostávam v mojom tichom byte plnom spo-
mienok. Ešte pred pár rokmi tu bolo plno hluku, v každom kúte sa 
niečo dialo, navzájom sme na seba pokrikovali, každý o každom 
vedel toho viac než dosť. A odrazu ako keby uťal – pred desiatimi 
rokmi po smrti manžela som ostala sama s dcérami, ale aj tie dlho 
doma nepobudli. Najprv išli do Bratislavy študovať a neskôr sa im 
zapáčilo vo svete. Som na ne hrdá, vydarili sa, manžel by mal z 
nich radosť. Už si založili svoje rodiny, priviedli na svet deti. Toto 
všetko pozorujem, veľa vecí prežívam spolu s nimi, občas im v nie-
čom poradím a hlavne sa teším na leto, kedy sa všetci strerávame 
u mňa. Zbadala som, ako keby Vianoce patrili do môjho predchá-
dzajúceho života. Rodinná pohoda okolo štedrovečerného stola sa 
pominula, už patrí iba spomienkam. Je pravda, že mám ku komu 
ísť, volá ma sestra, pozývajú ma aj kamarátky z detstva, ale mne je 
doma samej dobre. Na príchod Vianoc čakám v rozjímaní a mod-
litbách za všetkých, ktorí boli a sú v mojov živote. Pripomínam si, 
čo všetko som mohla urobiť a neurobila som, komu som mohla ešte 
viac pomôcť, ale nestihla som. Smutno je mi samej, no zároverň 
sa utešujem, že som prežila život, v ktorom bola na prvom mieste 
rodina. Hreje ma na duši, že moje dcéry to vedia a riadia sa mojimi 
radami. Žalám im, všetkým ľuďom i sebe, aby v živote našli pokoj, 
lásku a porozumenie. Aby mali pre koho žiť.

Mária, 66 rokov
Tak zvláštne clivo v duši 
mám iba pred Vianocami

Keď som bola malá, bolo to takmer pred päťdesiatimi rokmi, 
tak som veľmi dlho verila, že darčeky pod stromček prináša Ježiško. 
Predstavovala som si ho ako uja, ktorý vláči veľké vrece a obdarú-
vava deti. Páčila sa mi táto predstava, bolo to tajomné, magické a 
dospelákmi dobre zorganizované. Preto som tomu verila tak dlho. 
Aj keď som neskôr odhalila to pragmatické tajomstvo Vianoc, že 
darčeky nám dávajú rodičia,  predsa som to neprezradila mladšej 
sestre – nech má dieťa radosť. Zvláštnosťou bolo, že aj keď sa v našej 
rodine udržiavali zvyky a tradície, predsa sa všetci dospelí naokolo 
tvárili veľmi ateisticky a o viere nepadlo ani slovo. Bola to daň za 
vtedajšiu dobu – chodenie do kostola sa prísne sledovalo, svadby 
a krstenia boli div nie tajné. My ako deti sme tomu nerozumeli, 
jednoducho nám bolo povedané, že to nie je dobré a nepatrí sa to. 
O tom zvláštnom období by sa dalo hovoriť veľmi dlho. Vždy si na 
to spomeniem práve pred Vianocami a je mi tak čudne clivo. Ja, 
vychovaná tak ako sa vtedy „patrilo“, si dnes ctim a vážim hodnoty, 
ktoré nám dalo kresťanstvo – sama od seba hľadám zmysel tradícií, 
snažím sa pochopiť advent ako poriestor na to, aby som sa zastavila 
a rozjímala. Ja tomu hovorím, že si upratujem v duši, snažím sa 
pochopila svoje skutky a skutky iných, hodnotím doterajšie kro-
ky, odpúšťam ľuďom okolo seba a hlavne snažím sa nemať na nich 
také nároky a brať ich so všetkými prednosťami i chybami. Nie je to 
ľahké, lebo ťažko sa odoláva zhonu okolo nás, ale ja to veľmi potre-
bujem. Nájdem si tichý kút v našom neveľkom byte, moju rodinu 
poprosím o pochopenie, zahĺbim sa do seba a rozjímam. Často sa 
neubránim slzám, povzdychnem si nad ťažkými chvíľami, ktoré ma 
postretli, spomínam na uplynulý rok a hlavne hľadám sama pre 
seba ponaučenie do ďalších dní. Som rada, že v tomto adventnom 
čase sa ku mne pripája aj moja rodina - manžel, dve dcéry a syn. 
Bez veľkých slov a v tichu domova premýšľame nad zmyslom živo-
ta. Tieto spoločné chvíle sú neskutočne krásne a dávajú nám silu, 
spokojnosť, súdržnosť, sú prejavom lásky a porozumenia. O tom sú 
moje Vianoce a nevymenila by som ich za nič.

Marta, 48 rokov

Ako je to na Vianoce u vás doma?

Futbaloví fanúšikovia 
z klubu „FELVIDÉKEN ÉLŐ 
FRADISKTÁK“ obdarovali 
detské oddelenie Všeobecnej 
nemocnice Komárno, ktorú 
prevádzkuje nezisková organi-
zácia FORLIFE a manažérsky 
riadi spoločnosť AGEL SK. 
Darcovia priniesli na oddele-
nie hračky, knižky, šaty, slad-
kosti a ovocie pre malých pa-
cientov nemocnice.

Detské oddelenie komár-
ňanskej nemocnice ročne hos-
pitalizuje viac ako tisíc pacien-
tov vo veku medzi 0 až 19 rokov. 
Na tomto oddelení je dôležité 
vytvoriť atmosféru pre detských 
pacientov, ktorá im pomôže 
spríjemniť ich hospitalizáciu. 
Zamestnanci sa preto snažia vy-
tvoriť, čo možno najpriaznivej-
šie podmienky, medzi ktoré pat-
ria aj rôzne aktivity a hry, ktoré 
tento pobyt uľahčia aj pre tých 
najmenších. „Veľmi rád vidím, 
že sa aj medzi športovými fa-
núšikmi z nášho regiónu nájdu 
ľudia s takýmto veľkým srdcom. 
Ďakujeme im tak v mene našich 
pacientov, ako aj v mene nášho 
oddelenia a celej nemocnice za 
všetky ich dary. Deti uvítali tieto 
darčeky s veľkou radosťou a ve-
ríme, že potešia ešte veľa našich 
nových pacientov,“ uviedol pri-
már detského oddelenia, MUDr. 
Mário Kochan. Dary vo forme 

hračiek, knižiek, ovocia a slad-
kých prekvapení prišli v mene 
klubu fanúšikov odovzdať 
hlavný aktér klubu, František 
Švarba a bývalý hráč vodného 
póla v súčasnosti pôsobiaci ako 
tréner, Gergely Mihály. „Verí-
me myšlienke lokálnej pomoci 
a preto sme sa opäť rozhodli pre 
takúto zbierku. Okrem komár-
ňanskej nemocnice sme mali 
vďaka veľkej podpore zo strany 
našich členov príležitosť obda-
rovať aj deti z ďalších nemocníc 
na Slovensku, ale aj v Maďarsku. 
Na základe vlastných skúsenos-
tí vieme, že deti znášajú pobyt 
v nemocnici najťažšie a preto sa 
snažíme poskytnúť dary, ktoré 
ich počas hospitalizácie majú 
možnosť rozptýliť a dopomôcť 
k lepšej nálade,“ uviedol Franti-
šek Švarba za klub futbalových 
fanúšikov „Felvidéken Élő Fra-
disták“. 

Detské oddelenie komár-
ňanskej nemocnice sa môže 
pochváliť už viac ako 60 ročnou 
históriou. Oddelenie bolo zalo-
žené v roku 1947, disponuje 30 
lôžkami. V súčasnosti oddelenie 
umožňuje rodičom sprevádzať 
svoje deti aj počas ich hospita-
lizácie. Za týmto účelom je k 
dispozícii 7 lôžok pre sprievod 
dieťaťa. 

Mgr. Marta Csergeová
hovorkyňa AGEL SK, a.s.

Klub futbalových fanúšikov obdaroval 
detské oddelenie nemocnice

Všetkým Komárňanom prajeme pokojné Vianoce, veľa 

zdravia, šťastia a spokojnosti v kruhu najbližších. Nech sa vám 

v budúcom roku splnia všetky priania, aby ste mali radosť zo 

života a lásku šírili všade okolo seba.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Zuzana Babincová, ZŠ Rozmarínová



19. decembra 2016 7

l Elektrikár. Tel.: 0908/415-
657.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.

l Dám do prenájmu 2-izbový 
byt v Komárne. Tel.: 0911/339 
643, 0917/049 929.

Novorodenci
Levente Simonics z Vrbovej nad Váhom, Martin Mikuš z No-

vých Zámkov, Liza Zalka z Chotína, Eszter Knirs z Komárna, Peter 
Kajan z Nových Zámkov, Matias Koco zo Šurian, Benjamin Sýkora 
z Komárna, Orsolya Csizmadia z Komárna, Emília Néveri z Kolá-
rova, Peter Kacz z Marcelovej, Petra Benceová z Nových Zámkov, 
Kristián Roháček z Bátorových Kosíh, Jana a Eva Víghová z Dulo-
viec, Emma Némethová zo Svätého Petra, Emma Szép z Čičova, 
Juraj Ďurišin z Čalovca, Alex Bokroš z Kolárova, Adrienn Nóra 
Vargová z Nány, Nelli Rafaelová z Nových Zámkov, Dóra Takács 
zo Zemného, Jázmin a Patrik Lévay zo Zlatnej na Ostrove, Domi-
nik Nagyváthy z Kolárova, Natália Mátyásová zo Štúrova, Timo-
tej Vadkerti z Tvrdošoviec, Olívia Juhászová zo Štúrova, Nikolasz 
Lakatos z Nových Zámkov, Hanna Szabóová z Imeľa; ÁkosCsehs, 
Lakszakállos; Richard Lévai z Hurbanova, Zsófia Kiss z Kližskej 
Nemej, Stela Kezesová z Nesvád, Máté Bordács z Komárna, Peter 
Póda z Komárna, Leo Molnár z Komárna, Olivér Boráros z Komár-
na, Tomáš Gálfi z Čalovca, Letícia Rafaj z Nových Zámkov, Zsófia 
Tóthová z Hliníka, Alex Leczkési z Dediny Mládeže; Benett Takács 
z Kolárova, Michal Szabó z Virtu, Alex Juraj Veleba z Komárna, 
Juraj Šutka zo Šurian, Erika Csehová z Vadasa, Stefani Lakatošová z 
Hurbanova, Benjamin Barkóci z Komárna, Kamila Nagyová z Mar-
toviec, Anabella Stojková z Hurbanova, Nina Pantúčková zo Seni-
ce, Edina Olléová z Moče, Lilla Pinke z Kolárova, Bence Horváth 
z Marcelovej, Jázmin Tóthová z Veľkého Cetína, Patrik Mészáros z 
Radošina, Laura Farkas z Nesvád, Kevin Lučan z Kolárova, Adam 
Pollák zo Štúrova, Patrik Mészáros z Radošiny, Laura Farkasová z 
Nesvád, Kevin Lučan z Kolárova, Adam Pollák zo Štúrova, Lara 
Bartonová z Marcelovej, Cintia Molnárová z Nededa, Lilien Cse-
py z Komárna, Lilien Šimčiková z Nových Zámkov, Zoltán Szelid 
zo Zlatnej na Ostrove, Leonard Szabó z Nesvád, Sebastián Mišák z 
Tvrdošoviec, Nóra Madarász z Kavy, Sofia Rizov z Komárna, Dóra 
Miklós zo Zemianskej Olče, Samuel Vitek z Nových Zámkov, Dá-
vid Bihári z Bratislavy, Barbara Hamarová z Holiarov, Szofia Né-
methová z Iže, Veronika Szépeová z Komárna, Balázs Andruškó z 
Nesvád, Dominika Gášpárová zo Svodína   

Sľúbili si vernosť
Jozef Stanko a Terézia Árgyusiová     

Opustili nás
64-ročný János Kubica z Komárna, 65-ročný Imrich Lőrincz 

z Vrbovej nad Váhom,81-ročná Regina Czigleová z Kolárova, 94-
ročná Helena Szénássyová z Komárna, 60-ročná Lilla Kerekes z 
Komárna, 78-ročný Imrich Jančár z Komárna, 58-ročná Eva Janí-
ková z Komárna, 87-ročná Angyal Istvánné, rod. Kiánek Rozália 
z Komárna, 64-ročná Mária Jordová z Komárna, 82-ročná Teré-
zia Chovanová z Radvane nad Dunajom, 48-ročný Mihály Kara z 
Búču, 60-ročný Peter Miklós z Komárna, 79-ročný Ľudovít Far-
kas z Komárna, 44-ročný Béla Esek z Komárna, 90-ročná Vilma 
Győrfy z Komárna, 70-ročný István Udvardi z Bátorových Kosíh, 
63-ročný František Lengyel z Marcelovej, 61-ročný Gyula Fitos z 
Vrbovej nad Váhom, 89-ročný János Rehák z Patiniec, 87-ročná 
Elena Dékányová z Komárna, 90-ročná Erzsébet Kovács z Imeľa, 
74-ročná Margit Varga z Búču, 85-ročná Júlia Jedlicska z Komárna, 
74-ročný Štefan Bartanusz z Komárna, 69-ročná Veronika Valkov-
ská z Kolárova, 62-ročný Milán Páczer z Komárna, 89-ročný Štefan 
Révai z Komárna, 77-ročná Jolana Vörösová z Chotína, 50-ročný 
Gábor Simon zo Zlatnej na Ostrove, 81-ročná Helena Mottajcse-
ková zo Zlatnej na Ostrove, 85-ročný Ladislav Szoboszlai zo Zlat-
nej na Ostrove, 95-ročná Rozália Križanová z Nitry, 81-ročná Etela 
Lévardy z Kolárova, 92-ročný Ján Kantha zo Zemianskej Olče, 74-
ročný Zoltán Janetka z Hurbanova, 89-ročný Illés Dezider-majster 
krajčír, 70-ročná Ema Szuriová z Modrán, 33-ročný Zoltán Krajčo 
z Ďulovho Dvora, 56-ročný Jozef Szabó z Chotína, 75-ročná Hele-
na Mohošová z Marcelovej, 67-ročný Alojz Pavlík z Iže, 79-ročný 
Jaroslav Kolář z Bátorových Kosíh   

Drobná inzercia

Naši najmladší plavci – 
Max Kopčok (10 rokov), Šimon 
Peťkovský (9 rokov) a Bra-
nislav Čéry (9 rokov) mimo-
riadne úspešne reprezentovali 
náš Plavecký oddiel KomKo 
Komárno a tým samozrejme 
aj mesto Komárno, na celoslo-
venských pretekoch 9. až 10-
ročných plavcov – Memorial 
Jozefa Baláža, ktorý sa konal 
v Spišskej Novej Vsi.

Za účasti 283 plavcov z 33 
oddielov, klubov z celej Sloven-
skej republiky naša minivýprava 
obsadila v hodnotení všetkých 
oddielov, klubov vynikajúce 4. 
miesto.

Po absolvovaní závereč-
nej prípravy, ktorá prebiehala 
formou sústredenia v Mojmí-
rovciach a v Komárne dokázali 
všetci traja plavci premeniť ná-
ročnú jesennú prípravu vo vý-
borné výsledky, keď na vrchole 
celej jesennej sezóny pre svoju 
vekovú kategóriu dosiahli spolu 
19 osobných rekordov.

Max Kopčok absolútne do-
minoval vo všetkých disciplí-
nach, v ktorých štartoval a 7 x 
vyplával 1. miesto v disciplínach 
50, 100, 200, 400 metrov voľný 
spôsob, 50, 100, 200 metrov 
znak. Zároveň sa stal držiteľom 

najlepšieho výkonu v kategórii 
10- ročných plavcov a tým aj ví-
ťazom pohára.

Šimon Peťkovský si vybojo-
val dvakrát stiebornú medailu 
v disciplínach 200 metrov prsia 
a 400 metrov voľný spôsob a 3x 
bronzovú medailu v displínach 
100 a 200 metrov voľný spôsob, 

50 metrov prsia. V disciplíne 50 
metrov voľný spôsob obsadil 4. 
miesto.

Branislav Čéry pri dosiah-
nutí svojich individuálnych 
osobných rekordoch si vybojo-
val 5., 7., 7., 9., 14. a 16. miesto 
vo všetkých kraulových a motý-
likových disciplínach.

Tieto výsledky dosiahli svo-
jou pravidelnou a systematickou 
prácou vo vode, samozrejme aj 
v spolupráci so školami jednot-
livých plavcov, ktoré im umož-
nili záverečnú prípravu. Držíme 
im palce, aby boli stále lepší a 
lepší.

pk

Aj najmladší plavci KomKo Komárno bodovali

Vianočné oblátky –  symbolizujú chlieb, aby ho vždy bolo dosť. 
Jedia sa ako predjedlo, väčšinou s medom, prípadne orechami.
Jablká – pozdlžným prekrojením sa v nich zvykne hľadať šťastná 
hviezda. Veštilo sa tak zdravie a šťastie každého člena rodiny pri 
štedrovečernom stole.
Vlašské orechy alebo cesnak – symbolizujú zdravie. Orechy sa 
jedia s medom a oblátkami. Strúčik cesnaku sa je namočený do 
medu. Z orechov sa kedysi veštila aj budúcnosť. Zdravé jadierka 
znamenali pevné zdravie, zoschnuté chorobu.
Med.- znamená sladký život.
Imelo - v minulosti sa verilo, že prináša šťastie ako napríklad štvor-
lístok. Malo odohnať  z domu oheň a zlých duchov.
Šupina pod tanierom – kto ju tam mal, túžil mať v nasledujúcom 
roku šťastie a dostatok peňazí.
Reťaz – zviazali sa ňou nohy štedrovečerného stola, aby rodina dr-
žala pohromade.
Jeden tanier navyše – bol prestretý pre náhodného pocestného, 
nečakaného hosťa či ako spomienka na zosnulých.

Rybia polievka I
Hlava z kapra, rybia pečeň,  ikry alebo mliečie, 80 g koreňovej zeleni-
ny (viac zeleru), 40 g masla, 50 g krupice, mletý muškátový oriešok, 
zelenú petržlenovú vňať a soľ.
Do osolenej vody dáme variť koreňovú zeleninu pokrájanú na malé 
kocky. Uvaríme to dmäkka. Hlavu a vnútornosti kapra uvaríme 
zvlášť, tiež v osolenej vode, vykostíme a vrátime do vývaru. Pri-
dáme uvarenú zeleninu, trošku zeleninového vývaru a polievku 
zahustíme ružovou zásmažkou z masla a krupice. Povaríme. Pred 
podávaním polievku dochutíme mletým muškátovým orieškom a 
posekanou petržlenovou vňaťou. Podávame s rožkovými kockami 
opraženými na masle.

Kapustnica s rezancami
400 g údeného mäsa, 250 g klobásy, 200 g hovädzieho mäsa alebo hy-
diny, jednu cibuľu, bobkový list, štyri strúčiky cesnaku, mrkvu, menší 
kaleráb, soľ, pár zrniek celého korenia, hrsť sušených hríbov, lyžičku 
mletej červenej papriky, rascu 2,5 litra vody, 400 g kyslej kapusty, 
rascu, 4 očistené celé zemiaky. Na rezance potrebujeme očistený suro-
vý zemiak, vajce, soľ a polohrubú múku.
Suroviny na kapustnicu očistíme a dáme variť do jedného hrnca, 

okrem klobásky (tú dáme do polievky povariť asi 10 minút pred 
dokončením varenia). Kapustnicu varíme na miernom ohni, aby 
bola pekná číra ako hovädzia polievka. Keď  sú mäsá uvarené, vy-
berieme ich aj s klobáskou a z každého odkrojíme kúsok do každé-
ho taniera. Kapustnicu môžeme ešte ochutiť a držíme ju na teplom 
mieste.

Máčanka s hubami (pôstna)
Toto vianočné jedlo pochádza z východného Slovenska. Jedáva sa na 
večeru v Štedrý deň. Existuje pôstna verzia bez mäsa (s hríbami) a 
klasická úprava s kuracím alebo králičím mäsom. Potrebujeme: suše-
né hríby, 3 – 4 strúčiky cesnaku, maslo, šťavu z kapusty (jucha), polo-
hrubú múku, na ochutenie soľ, mleté čierne korenie a trochu vegety.
Hríby namočíme, aby zmäkli, neskôr krátko povaríme. Šťavu z kys-
lej kapusty zriedime podľa chuti vodou a dosolíme a okoreníme – 
necháme zovrieť. Potom pomaly pridávame múku a miešame, kým 
šťava s vodou nezačne hustnúť asi ako omáčka. Roztopíme maslo 
a pridáme ho. Roztlačený cesnak opražíme doružova a vmiešame. 
Pridáme uvarené hríby. Všetko dobre premiešame a odstavíme. 
Servírujeme poliaté troškou roztopeného masla, aby sa nerobila 
kôrka. Podávame s chlebom, ktorý do jedla namáčame.

Vianočná kapustnica
1 kg kyslej kapusty, 500 g údeného mäsa, 1 – 2 klobásky, hrsť suše-
ných húb, hrsť sušených sliviek, hrozienka, 2 mrkvy, 1 pertžlen, 2 až 3 
zemiaky, sladkú (šľahačková) smotana, 30 g hladkej múky, soľ.
Kyslú kapustu pokrájame, zalejeme vodou, pridáme na kocky po-
krájanú údené mäso, umyté huby, postrúhanú zeleninu a varíme. 
Neskôr vložíme umyté slivky, na kocky nakrájané zemiaky, na 
kolieska nakrájanú klobásku a hrozienka. Keď  je všetko mäkké, 
zahustíme smotanou, v ktorej sme rozmiešali múku. Osolíme a po-
varíme.

Šošovicová polievka
100 g šošovice, 2 mrkvy, 1 petržlen, 2 – 3 strúčiky cesnaku, čierne 
korenie, soľ, ocot.
Šošovicu namočíme na 2 – 3 hodiny do vody. Potom ju uvaríme 
spolu so zeleninou. Varíme, kým zmäkne. Ochutíme soľou a kore-
ním, prípadne octom. Nepôstna verzia sa dá zlepšiť klobáskou na-
rezanou na kolieska, alebo údeným mäsom. Namiesto vody možno 
všetko variť aj v zeleninovom vývare.

Rybacia polievka II
Hlava z kapra, ikry alebo mliečie, 1 – 2 strúčiky cesnaku, 1 – 2 mrkvy, 
1 petržlen, zeler, bujón (nie masox), hladkú múku, olej, maslo, soľ.
Očistenú hlavu a ikry alebo mliečie uvaríme do mäkka v slanej 
vode s cesnakom. Mäso z hlavy oberieme a nakrájame, vývar odlo-
žíme. Zeleninu pokrájanú na rezančeky zľahka osmažíme na oleji 
s trochou masla, zalejeme vývarom, pridáme bujón, v prípade po-
treby zriedime vodou. Napokon primiešame zásmažku z hladkej 
múky a oleja.

Čo býva na vianočnom stole Výhodná reklama 
v Komárňanských listoch 

a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát 

ju uverejníme alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

Pokojné Vianoce, 
v novom roku veľa zdravia, šťastia, úspechov 

a spokojnosti 
prajú všetkým obyvateľom nášho mesta

študenti a pedagógovia
Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka
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Tu si s nami, a predsa tak veľmi ďaleko.
S bolesťou v srdci na teba spomíname.

Dňa 10. decembra 2016 by sa dožila 50 
rokov
SZOLIKOVÁ RÁCZ Erika.

S láskou a úctou spomínajú mama, 
otec a Ferike, ktorému veľmi chýba a každý 
deň ju spomína.

BLAHOŽELANIE
„Vlasy ti kvitnú babinka 
tak ako jabloň z jari
a keď sa usmeješ trošička,
mladá si stále v tvári.
Buď ešte dlho medzi nami
Babinka naša milá.“

Dňa 25. novembra 2016 sa dožila 83 rokov naša babinka
Helena BURGELOVÁ.

Blahoželajú jej dcéry: Marika a Helenka, 
zaťovia: Vladko a Mirko,

vnúčatá: Andrejka, Deniska a Milanko, 
pravnúčatá: Liska, Robin a Leon

SPOMIENKA
„Spi sladko, drahé dieťa,
nech náš žiaľ tvoj spánok neruší.“

So smútkom v srdci spomína-
me na nášho synčeka a bračeka

VLÁDINKA 
HRONSKÉHO

10. 12. 1976 – 9. 5. 1977
Sestra Andrejka, rodičia Mária a Vladimír

SPOMIENKA
„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých nás 
a všetko, čo si mal tak rád.“

Dňa 13. decembra 2016 uplynulo 13 ro-
kov, kedy nás navždy opustil náš drahý man-
žel, otec a deduško 

DANIŠ Imrich z Komárna
S láskou a úctou spomínajú manželka Alžbeta s rodinou.
Spomínajte s nami!  

V telocvični Strednej od-
bornej škole obchodu a slu-
žieb na Budovateľskej ulici sa 
uskutočnilo okresné kolo vo 
florbale.

A skupinu, v ktorej bolo 
Gymnázium Šuleka, Stredná od-
borná škola obchodu a služieb 
(SOŠ OaS) z Komárna a SPŠ 
stavebná z Hurbanova, odohrali 
8. novembra. Skupinu bez vý-
raznejších problémov ovládlo 
mužstvo Gymnázia Šuleka, keď 
najprv zdolalo SPŠ stavebnú 
z Hurbanova 10:0 a následne 
SOŠOaS 12:1. Druhé postupové 
miesto obsadila domáca SOŠO-
aS, keď Hurbanovu uštedrila 
druhú prehru, tentokrát 9:2.

V B skupine, ktorú odohrali 
9. novembra, súťažili mužstvá 
SPŠ, SOŠ technickej z Komár-
na a Súkromnej SOŠ z Kolá-
rova. Svoju kvalitu potvrdili 
študenti SPŠ, keď najprv tesne 
zdolali SOŠ technickú 2:1, ná-
sledne rozdrvili Súkromnú SOŠ 
z Kolárova 14:2 a vyhrali svoju 
skupinu. Na druhej priečke sa 
umiestnila SOŠ technická, keď 
porazila študentov z Kolárova 
presvedčivo 8:0. 

Finálová skupina 10. no-
vembra mala byť už oveľa vy-
rovnanejšia a teda aj zaujíma-
vejšia. Do finále vstupovali ako 
úradujúci víťazi okresu študenti 
Gymnázia Šuleka, mali však 

viac ako vyrovnanú konkuren-
ciu v podobe či už SPŠ, alebo 
SOŠ technickej.

Predpoklady sa naplnili, 
v prvom zápase zvíťazila SOŠ 
technická 4:0 nad SOŠOaS a 
v nasledujúcom Gymnázium Šu-
leka podľahlo SPŠ 3:6. Po tomto 
víťazstve si SPŠ výrazným spô-
sobom napomohla k prípadné-
mu postupu. V ďalšom priebehu 
turnaja SOŠ z Budovateľskej uli-
ce prehrala dva zápasy - s Gym-
náziom Šuleka 1:2 a s SPŠ 2:11, 
čo znamenalo, že sa umiestnila 
na peknom štvrtom mieste. 

V hre boli ešte stále tri mužstvá, 
nakoľko jeden zápas prehrala aj 
SPŠ so SOŠ technickou tesne 2:3 
a v zápase, v ktorom sa definitív-
ne malo rozhodnúť o konečnom 
poradí, Gymnázium Šuleka po-
razilo SOŠ technickú 2:1.

Na výsledky sme museli 
chvíľu čakať, nakoľko víťaz sa 
nedal vyhlásiť s určitosťou hneď 
na mieste, pretože na prvých 
troch miestach sa umiestnili 
tímy, ktoré sa vzájomne porazili, 
a tak rozhodnúť muselo skóre.

Nakoniec sa rozhodlo tak, 
že po ôsmich rokoch sa víťaz 

okresného kola vo florbale bude 
meniť, nakoľko Gymnázium Šu-
leka sa pre horšie skóre umiest-
nilo až na treťom mieste. Na 2. 
mieste skončila SOŠ technická 
a po dlhom čase v okresnom 
kole zvíťazila SPŠ z Komárna a 
získala česť reprezentovať Ko-
márno na krajskom kole 22. 
novembra v Topoľčanoch. Tam 
sa chlapcom z priemyslovky 
nedarilo, skončili na poslednom 
7. mieste.

Dávid Füssi

Okresné kolo vo florbale vyhrala SPŠ v Komárne

Študenti Strednej priemyselnej školy, víťazi okresnej súťaže vo florbale.

Vrcholom zimnej sezóny 
pre vekovú kategóriu 13- až 
14-ročných plavcov boli Zim-
né majstrovstvá Slovenskej 
republiky v plávaní, ktoré sa 
konali v Dolnom Kubíne.

Náš Plavecký oddiel Kom-
Ko Komárno v konkurencii 207 
plavcov zo 48 oddielov a klubov 
z celého Slovenska úspešne re-
prezentoval 13-ročný plavec 
Richard Kardhordó. V oboch 
prsiarskych disciplínach vybo-
joval 2-krát striebornú medailu, 
100 metrov časom 1:14,35 a 200 
metrov časom 2:42,45. V dis-
ciplínach 50 metrov, 200 metrov 
a 400 metrov voľný spôsob obsa-
dil 5., 6. a 9. miesto. Vo všetkých 
štartoch si  zaplával hodnotné 
osobné rekordy. Blahoželáme!

Čiastočné navýšenie trénin-
gových hodín sa ukázalo ako 
rozumný spôsob dosiahnutia 
výkonnostného rastu našich 
plavcov vo všetkých vekových 

kategóriach. Pri zodpovednej, 
dlhodobej a stabilnej prípra-
ve, najmä pravidelný tréning 
v rovnakom čase, je predpo-
klad, výkony našich plavcov sa 
budú zlepšovať. Veď výsledky a 
vylepšenia osobných rekordov 
plavcov PO KomKo Komárno 
v závere sezóny 2016 tomu v pl-
nej miere nasvedčujú.

pk

Na poslednom vrcholnom 
žiackom podujatí pre kategó-
riu 11- až 12-ročných žiakov, 
ktorým boli Zimné majstrov-
stvá Slovenskej republiky 
v Dolnom Kubíne, sa naši dva-
ja plavci predviedli svojimi 
najlepšími výkonmi.

Tamara Berkesová a Keve 
Patus, obaja plavci Plaveckého 
oddielu KomKo Komárno, svo-
jimi výkonmi a zároveň osob-
nými rekordami vo všetkých 
disciplínach, v ktorých štarto-
vali a dokonca aj osobnými re-
kordami v medzičasoch, výbor-
ne reprezentovali svoj Plavecký 
oddiel KomKo Komárno, školu 
a mesto Komárno v konkurencii 
245 najlepších plavcov z 50 od-
dielov, klubov z celej Slovenskej 
republiky.

Po nervóznom začiatku 
v piatkových disciplínach Keve 
400metrov voľný spôsob a Ta-
mara 200 metrov polohový pre-
tek si v sobotu Tamara v disciplí-
ne 100 metrov prsia vybojovala 
výborným výkonom striebornú 

medailu. Ďalej v nedeľu si dopln-
kovej disciplíne 50 metrov voľný 
spôsob na prekvapenie súperiek 
vybojovala bronzovú medailu 
a následne na 200 metrov prsia 
získala pre náš oddiel KomKo 
Komárno ďalšiu striebornú me-
dailu za 2. miesto!!! V disciplíne 
200m polohové preteky obsadi-
la 8.miesto a v na 200m voľný 
spôsob 12-te miesto.

Keve štartoval vo všetkých 
kraulových disciplínach – 50, 
100, 200, 400 a 800 metrov 
v osobných maximách. V kon-
kurecii najlepších plavcov, ktorí 
sa kvalifikovali na Zimné maj-
strovstvá SR obsadil 9., 10. a 
14. miesto a dvakrát 15. miesto. 
Svojimi osobnými zlepšeniami 
získal potrebné sebavedomie do 
ďalších pretekov.

Obaja plavci spolu s ďalšími 
našimi mladšími plavcami si 
dokázali, že cieľavedomá a zod-
povedná príprava prináša zaslú-
žené ovocie vo forme dosiahnu-
tých výsledkov na vrcholných 
podujatiach. BLAHOŽELÁME!

Plavci KomKo opäť úspešní

Plavec Richard Kardhordó 
dvakrát strieborný 
na majstrovstvách Slovenska!

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, že trie-

dený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, 
PET fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe 
v nasledovných termínoch:

od 02. januára 2017 – do 06. januára 2017

od 30. januára 2017 – do 03. februára 2017
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou 

(do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvede-
nom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo 
vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s 
triedeným 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: Triedené zložky komunálneho odpadu 
je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčáš-
skej 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).
Viktória Némethová, ZŠ Rozmarínová

Prvé číslo Komárňanských listov
v novom roku 2017 vydávame 18. januára

(uzávierka 13. januára).


