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Podunajské múzeum v Ko-
márne, ktoré nedávno oslávilo 
130. výročie svojho založenia, 
je neustále v centre pozornosti 
širokej verejnosti i návštevní-
kov, ktorí sem prichádzajú i 
zo zahraničia a širokého oko-
lia. Všetky stále expozície, i 
vždy aktuálne výtvarné, foto a 
iné zaujímavé výstavy, sú vždy 
atraktívne pre návštevníkov 
každého veku. 

Stála historická knižnica v 
hlavnej budove múzea na Pala-
tínovej ulici poskytuje vedcom, 
študentom, historikom i laickej 
verejnosti úžasnú ponuku histo-
rických dokumentov. Chceli by 

sme spropagovať túto ponuku, 
preto som oslovil riaditeľa mú-
zea Ing. Jozefa Csütörtökyho, 
CSc., a vedúcu knižnice Prisku 
Feketeovú. 

- Vznik súčasného fondu 
našej historickej knižnice veľmi 
úzko súvisí s menom význam-
ného rodáka mesta Komárna 
Istvána Kultsára (1760-1828). 
Bol spisovateľom, vydavateľom a 
uznávaným literárnym kritikom. 
Jeho skúsenosti zo zahraničných 
ciest po západnej Európe ho 
priviedli na myšlienku založiť v 
Komárne verejnú knižnicu. V 
roku 1827 daroval svoju osobnú 
knižnicu komárňanskej župnej 

vrchnosti. Týchto 4000 zväzkov 
z Kultsárovej knižnice tvorilo 
základ  súčasnej historickej kniž-
nice. V ďalších rokoch príklad 
Istvána Kultsára podnietil aj 
ďalších príslušníkov inteligencie 
mesta darovať knihy do verejnej 
župnej knižnice. Fond historickej 
knižnice sa postupne rozrastal. V 
roku 1913 bolo postavené nové 
sídlo Jókaiho spolku, Kultúrny 
palác, kde je dnes sídlo Podunaj-
ského múzea a kde sa nachádza 
aj historická knižnica. V roku 
2005 sme získali správcovstvo 
historickej knižnice a ešte v tom 
roku bola 16. septembra sláv-
nostne otvorená ako Knižnica Is-

tvána Kultsára, - uviedol riaditeľ 
múzea.  

Čo tvorí fond historickej 
knižnice?

- Dnes sa Knižnica Istvána 
Kultsára skladá z dvoch častí. 
Prvá je veľmi vkusne zariadená 
čitáreň a príručná knižnica, v 
ktorej evidujeme 8 000 zväzkov.  
Ponúkame tu odborné knihy 
z oblasti histórie, muzeológie, 
dejín umenia, jazykovedy, zoo-
lógie, botaniky, národopisu, ar-
cheológie, ako aj rôzne lexikóny 
a inú literatúru. Druhou časťou 
je historická knižnica, ktorá má 
viac ako 40 000 knižničných jed-

V historickej knižnici Podunajského múzea sú aj knihy zo 16. storočia

(Pokračovanie na 2. strane)

Aké by to boli tradície bez 
ozajstnej zabíjačky so všetkým, 
čo k tomu patrí? To si povedali 
členovia divadla ÉS Szinház a v 
kultúrnom dome v Novej Strá-

ži i na jeho dvore pripravili 
toto „spoločenské stretnutie“  
spolu s ich priateľmi i hosťami 
z maďarského mesta Pápa.

Pre mnohých to bla prvá za-

bíjačka v živote. Pod odborným 
vedením majstra mäsiara Nor-
bertom Kasznárom spracovali 
zhruba 150-kilové prasiatko a z 
neho typické zabíjačkové jedlá 

charakteristické pre Novú Stráž 
- mäsovú polievku, zabíjačko-
vú kapustu, perkelt a pečené 
mäsko. 

Veľké potešenie z toho všet-
kého mali hlavne deti divadelní-
kov i deti ich kamarátov a priate-
ľov, pretože ešte nikdy neboli na 
zabíjačke a teraz tam boli nielen 
ako diváci, ale na vlastnej koži 
si mhli vyskúšať, čo treba urobiť 
na ozajstnej zabíjačke. 

Nikto sa nikam neponá-
hľal, všetko malo svoj čas, a tak 
ovocím poctivej práce bola pa-
radoxne až zabíjačková večera: 
klobásy, jaternice, pečené mäso 
a ďalšie dobroty nerastlinného 
pôvodu boli ozdobou prestreté-
ho stola. Bol to skvelý výsledok 
spoločnej práce a najmä spoloč-
ne stráveného času. Všetkým to 
prinieslo potešenie a skvelú zá-
bavú, preto nie div, že o rok si o 
zopakujú.

Žiaci zo  Strednej odbor-
nej školy obchodu a služieb na 
Budovateľskej ulici ani v tom-
to roku neváhali a 15. februára 
2017 sa zapojili do Valentínskej 
kampane, ktorá bola vyhláse-
ná pod heslom: „Šťastie máme 
v krvi, prečo ho nezdieľať?“ Žiaci 
aj takouto formou prejavili ľud-
skosť a spolupatričnosť vo svo-
jom živote a konaní a darovali 
krv. Poďakovanie patrí žiakom:  

Adrián Németh, Veronika Balo-
ghová, Sabina Slavíková, Karina 
Lantosová, Frederika Lovászo-
vá, Bianka Tóthová, Kornélia 
Kováčová, Gabriela Šimčeková, 
Vivien Bagóčiová, Cyntia Kme-
ťová, Sandra Horáčková, Andrea 
Pukančíková, Eva Kálnayová, 
Fanny Leszkóová, Dávid Lévai, 
Beatrix Fortuna, Denis Zsidek, 
Abigél Lehotkaiová, Róbert Föl-
des, Helena Csonková.

V Gymnáziu Ľudovíta Ja-
roslava Šuleka mali výnimoč-
ný deň. Žiaci prímy 8-ročného 
štúdia dostali pekný valentín-
sky darček – škola každému z 
nich venovala kvalitný tablet, 
ktorý absolútne vyhovuje tech-
nickým požiadavkám na mo-
derné vzdelávanie.

Stalo sa tak vďaka sponzo-
rom, ktorí venovali škole 5500 
eur na zakúpenie 15 tabletov. 
Žiaci ich budú využívať nielen 
v škole na jednotlivých pred-
metoch, ale aj na komunikáciu s 
pedagógmi a domácu prípravu. 
Ďalších dvadsať žiakov sekundy 
dostalo tablety ešte na Mikuláša, 
takže už majú za sebou niekoľ-
komesačné využívanie v škole i 
doma. Tieto tablety boli zakúpe-
né z úspešného projektu. 

Keďže Gymnázium Šuleka 
má kvalitné wifi pripojenie, pre 
žiakov nie je problém stiahnuť si 
z internetu potrebné informácie 
a dostať sa aj k iným materiá-

lom, ktoré podporujú výuku na 
hodinách. Tablety sú náhradou 
klasických učebníc, ktoré boli 
spracované už aj v elektronic-
kej podobe, preto netreba nosiť 
do školy veľa učebníc, stačí mať 
tablet. Ďalšou výhodou využí-
vania tabletov na vyučovaní v 

Gymnáziu Šuleka bude testova-
nie žiakov a okamžité získanie 
výsledkov.

Gymnázium zároveň zakú-
pilo prístup na portály „Zbo-
rovňa“ a „Planéta vedomostí“, 
ako aj do databázy výukových 
programov na všetky predmety, 

čím sa otvárajú nové možnosti 
na získavanie materiálov, kto-
ré sprestria vyučovanie. Tento 
moderný spôsob vzdelávania 
sa žiakom páči, pretože je rých-
ly, flexibilný a úplne v duchu 
technológií, ktoré sú pre dnešnú 
mládež samozrejmosťou.      bal

Celá trieda gymnazistov dostala tablety

Bola skvelá a veselá – ozajstná zabíjačka

Darovali to najcennejšie

Srdečne pozývame Komárňanov
do novozriadeného kaderníckeho a kozmetického  salónu

v budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Budo-
vateľskej ulici v Komárne.
V príjemnom prostredí môžete využiť všetky kadernícke a koz-
metické služby. Očakávajú vás žiaci a majsterky odbornej vý-
chovy. Príďte sa presvedčiť, že majú šikovné ruky a na svojom 
konte aj viacero popredných umiestnení na rôznych súťažiach. 
Kadernícky salón v škole na Budovateľskej ulici je otvorený 
každý pracovný deň od 7.30 do 17.30. Služby kozmetického sa-
lónu môžete využiť vo štvrtok a v piatok od 8.30 do 13.30.

Štatutári, skontrolujte si občiansky
Viete, že od 1. júla 2017 vám postupne začnú chodiť dôležité 

úradné dokumenty do úradnej elektronickej schránky vašej fir-
my? Prečítať si ich môžete, len ak máte elektronický občiansky 
preukaz s čipom, tzv. „eID kartu“ a k nemu aktivovaný bezpeč-
nostný osobný kód tzv. „BOK“. 

O vydanie eID karty môžete požiadať na ktoromkoľvek 
okresnom riaditeľstve PZ alebo v klientskom centre Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky. Ak už ste držiteľom elektro-
nického občianskeho preukazu, ktorý však používate iba klasic-
kým spôsobom, na oddelení dokladov ktoréhokoľvek okresného 
riaditeľstva PZ si ho aktivujte bezplatne. 

Z pohľadu používateľa ide o zadanie 6-miestneho BOK-u 
prostredníctvom ktorého sa pomocou čítačky kontaktných 
elektronických čipových kariet prihlásite na portál http://www.
slovensko.sk/ a tým získate prístup do štátnej e-schránky. 

Pokiaľ e-schránku máte aktivovanú na doručovanie, prijí-
mať i prezerať úradnú poštu môžete už  v súčasnosti.

Seniori, pozor na podvodníkov!
Podvodníci od seniorov často telefonicky žiadajú finanč-

nú hotovosť. Prestavujú ako lekári a tvrdia, že seniorov prí-
buzný - syn, dcéra, vnuk - mal dopravnú nehodu a finančnú 
hotovosť potrebuje na lekárske vyšetrenie alebo na kompen-
záciu škody, ktorú spôsobil. POZOR, ide o podvodníkov, 
preto IHNEĎ kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom 
čísle 158.
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Ako raz povedal George 
Polya: ,,Najlepší spôsob, ako 
sa niečo naučiť je objaviť to.“ 
Práve preto v ZŠ na Rozmarí-
novej ulici uprednostňujeme 
viaczmyslové zážitkové vyu-
čovanie, bádateľské aktivity 
a aj vďaka najmodernejšiemu 
vybaveniu odborných učební 
v okrese podporujeme výučbu 
prírodných vied, a to nielen 
na bežných vyučovacích hodi-
nách, ale aj prostredníctvom 
rôznych celoškolských aktivít 
a projektov.

Počiatočné prírodovedné 
žiakov 1. až 4. ročníka si kladie 
za cieľ vytvoriť poznatkovo–po-
stojové základy k prírodoved-
ným predmetom. Aby tie posto-
je boli u malých žiakov kladné 
a prírodné vedy nepovažovali 
za strašiaka, okrem zavádzania 
spomínaných metód a navšte-
vovaním odborných učební, 
sme sa tentoraz rozhodli príro-
dovedné predmety priblížiť žia-
kom školským projektom pod 
názvom Týždeň vedy a techni-
ky na Rozmarínke. Každý deň 
sme im predstavili inú prírodnú 
vedu v tých najlepších a najpú-
tavejších formách. Učitelia spolu 
so staršími žiakmi  pre nich pri-
pravili rôzne vedecké aktivity. Tí 
usilovní mohli na konci týždňa, 
keď pozbierali všetky pečiatky, 
získať titul Malý vedec. 

Ako prvé sa im predstavili 
prírodné vedy biológia  a geo-

grafia pod vedením vyučujúcich 
Mgr. Mareka Tótha a Mgr. Ma-
tildy Grešovej. Žiaci spoznáva-
li tajomstvá prírody, určovali 
potravinové reťazce, pozorovali 
mikroskopický život v kvapke 
vody, spoznávali zvuky živočí-
chov, zistili, prečo kysne cesto, 
čo sa deje s dažďovou vodou, 
vyskladali si puzzle krajov Slo-
venska, spoznávali mapové zna-
ky, či dokonca boli svedkami 
výbuchu sopiek. 

V utorok  vládli informati-
ka a technika na čele s učiteľmi 
Mgr. Stanislava Jiríčka a RNDr. 
Dezidera Mériho. Žiaci sa ocitli 
vo svete počítačov a programo-
vania a cibrili si svoje manuálne 
zručnosti. Vyskúšali si, aké je 
to byť programátorom, poskla-
dali počítač, zapájali elektrické 
obvody, skladali drevenú posteľ 
a brúsili drevené výrobky. 

V stredu sa premenili na 
ozajstných výskumníkov, čakala 
ich totiž ďalšia prírodná veda, 
a to chémia s množstvom zábav-
ných pokusov, ktoré si pre nich 
pripravili vyučujúci Mgr. Silvia 
Szabóová a Mgr. Marek Tóth. 
Žiaci si mohli vyskúšať, aké to 
je byť chemikom. Vyrobili si 
chemické šampanské, chemickú 
dúhu, lávovú lampu, premieňali 
vodu na víno a hrali sa so slizom. 
S otvorenými ústami sledova-
li, ako im ich starší spolužiaci 
predvádzajú pokusy s ohňom. 
Najväčší úspech však mal pokus 

horiace ruky.  Na záver sa mohli 
odfotiť v malom foto stánku ako 
ozajstní chemici.

Predposledný deň čakali 
našich malých bádateľov ma-
tematika a fyzika pod vedením 
vyučujúcich Mgr. Evy Szabó-
ovej a Mgr. Ľubice Kováčovej.  
V tento deň si žiaci precvičili 
počítanie a fyzikálne zákonitosti 
hravou a veselou formou. Spra-
vili si nákup a aj ho zaplatili, za-
hrali si piškvorky, riešili sudoku 
, merali si kapacitu svojich pľúc, 
pozorovali, ako sa láme svetlo či 
vzniká elektrický prúd Van der 
Graffovým generátorom. 

Vyvrcholením týždňa  vedy 
a techniky bol Vedecký jarmok,  
kedy sa  návštevníkom školy 
predstavili všetky vedy naraz. 
Vítaný bol každý. Rozmarínčatá 
sa podelili o tajomstvá vedy s ro-
dičmi, starými rodičmi a všetký-
mi priateľmi školy. Každý s nad-
šením prechádzal od jedného 
stanovištia k druhému s rados-
ťou spoznania niečoho nového.  
Pozvanie prijali aj tí najmenší 
výskumníci, deti z materských 
škôl, ktorí nám dokázali, že byť 
vedcom môže byť  naozaj každý 
a na veku nezáleží. A aké boli 
pocity našich najmenších?

Zarka, 1. A: Páčil sa mi sliz, 
ohnivé tornádo, kvety, aladinova 
lampa, mikroskopovanie, legovi-
deo.

Karin, 2. A: Mne sa veľmi 

páčilo, že sme robili pH dúhu 
a ešte k tomu sa mi páčilo, že 
sme si mohli vyrobiť sliz. Potom 
sa mi páčilo, že v piatok k nám 
prišli pozrieť maminy, oteckovia, 
babičky a dedkovia. Podľa mňa 
to bolo pekné.

Viktor, 3. A: Bolo to super. 
Najviac sa mi páčili horiace 
ruky, ale ináč bolo všetko dobré. 
Dúfam, že aj na budúci rok príde 
vedecký jarmok a ešte niečo, naši 
spolužiaci od ročníkov 5 do 9 sú 
veľmi šikovní.

Miriam, 3. A: Mne sa naj-
viac páčila geografia a biológia, 
ale aj chémia bola dobrá. Sliz bol 
super, mne sa aj doma podaril, 
farbu mal červenú. Ruky som 
mala celé červené. Bolo to super.

Sophia, 4. A: Bolo to super, 
každý deň som sa niečo iné do-
zvedela. Páčilo sa mi, že to nero-
bili dospelí, ale deti. Urobili tam 
rôzne stánky, urobil tam aj učiteľ 
také kúzlo horiacu ruku, bolo to 
super. Vlastne celý jarmok bol 
super.

Julien, 4. A: Mne sa páčila 
najviac chémia preto, lebo tam 
sme si mohli vyskúšať pokusy. 
Ešte sa mi páčila aj technika, tak-
že sa mi všetko páčilo. Bol by som 
rád, keby sa takéto akcie konali 
častejšie. Dúfam, že keď budeme 
piataci, aj my budeme takéto 
pekné veci robiť. 

Mgr. Marek Tóth
ZŠ na Rozmarínovej ulici

V historickej knižnici Podunajského múzea sú aj knihy zo 16. storočia
notiek v 6 jazykoch. V zbierkach 
je zastúpená vedecká literatúra 
zo 17., 18. a 19. storočia, sú tu 
zastúpené fondy filozofie, teo-
lógie, dejín, štatistiky, politiky, 
ekonomiky, geografie a iné oblas-
ti. Významné sú v nej aj zbierky 
časopisov z obdobia Rakúsko-U-
horska. O túto bohatú historickú 
zbierku našej knižnice sa vzorne 
staráme, o jej fondy je neustá-
ly záujem zo strany bádateľov, 
študentov i širokej verejnosti. 
Samozrejme budeme radi, keď sa 
rady našich čitateľov v budúcnos-
ti rozrastú, a rád by som k nám 

srdečne pozval aj ďalších záu-
jemcov o naše bohaté historické 
fondy, -  povedal riaditeľ  múzea 
Ing. Jozef Csütörtöky,CSc. 

O prevádzke historickej 
knižnice múzea ma informovala 
knihovníčka Priska Feketeová.

- Knižnica je otvorená pre 
širokú verejnosť päť dní v týždni 
od 8. hodiny do 15.30. O našich 
zbierkach máme vypracované 
bohaté a prehľadné katalógy a 
evidenčné listy. Naše fondy môžu 
využívať hlavne učitelia, bádate-
lia, literáti, vedci, študenti Sely-
eho univerzity i stredných škôl, 
ale aj občania, ktorí hľadajú svoj 

rodokmeň, alebo sú zvedaví na 
rôzne historické udalosti. Mnohí 
už vopred avizujú svoj záujem o 
konkrétnu literatúru, ktorú im 
vopred pripravíme už pred ich 
návštevou knižnice.

Môže vám verejnosť daro-
vať rôzne historické knihy?

- Samozrejme áno. Aj teraz 
sa hlásia občania, ktorí nám chcú 
darovať veľmi zaujímavé knihy. 
Tieto dary najprv preštudujeme 
a  tie, ktoré vedecky a odborne 
patria do našej knižnice, zaradí-
me do našich zbierok. Každého 
nového darcu u nás vždy radi 
privítame. 

Mohli by ste spomenúť 
knihy z najstarších zbierok?

Je ich veľa, ale rada by som 
ako príklad uviedla knihy Biblia 
Sacra z roku 1523, to je naša naj-
staršia kniha, či bohato ilustro-
vanú knihu o objavení Ameriky 
(Vivae imagines et ritus incola-
rum eius provinciae in America 
) z roku 1585. Teší nás, že je ne-
ustále záujem o naše historické 
fondy, a aj v budúcnosti urobím 
všetko preto, aby sme vyšli v 
ústrety naším čitateľom, bádate-
ľom, aby sa v našom múzeu cítili 
dobre.

PaedDr. Štefan Bende

(Pokračovanie z 1. strany)

Žiaci bádali a objavovali 
počas Týždňa vedy a techniky na Rozmarínke

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

od 27. februára 2017 – do 03. marca 2017
od 27. marca 2017 – do 31. marca 2017
od 24. apríla 2017 – do 28. apríla 2017

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 závislosti od počtu vyložených naplnených 
vriec). Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno 
č. 9/2016 o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostu-
je na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na pri-
hnojovanie trávnikov a záhrad. Triedené zložky komunálneho 
odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na 
Harčášskej ceste (otváracia doba: Ut. – Pi  10:00-18:00, So 8:00-
12:00, Po, Ne - zatvorené)
Informácie o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke 

mesta (www.komarno.sk).

Učením je človek živý - aj 
takto by sa dal charakterizo-
vať zámer Regionálneho osve-
tového strediska v Komárne 
pri plánovaní projektu pod 
názvom Umelecký prednes od 
A po Z.

Počas piatich mesiacov sa 
budú pedagógovia, ktorí sa ve-
nujú umeleckému prednesu 
detí, mládeže a dospelých, stre-
távať v priestoroch Základnej 
školy na Pohraničnej ulici v Ko-
márne a pod vedením lektorky 
Elišky Sadílekovej absolvujú 
celý proces prípravy interpreta 
na recitačné vystúpenie. Cie-
ľom pripravovaného worksho-

pu, ktorý sa bude konať v apríli 
až októbri 2017, je poskytnúť 
pedagógom, ktorí pripravujú 
žiakov a študentov na umelec-
ký prednes, metodickú pomoc, 
nové informácie a postupy pri 
príprave, tvorbe a spracovaní 
umeleckého prednesu.

Workshop z verejných zdro-
jov podporil Fond na podporu 
umenia, ktorý je zároveň hlav-
ným partnerom podujatia. Viac 
informácií nájdete tu:

http://www.ros-komarno.
sk/products/workshop-umelec-
ky-prednes-od-a-po-z-20-04-
2017/

Umelecký prednes od A po Z

Darujte nám 2% zo zaplatenej dane z príjmu
a staňte sa tak  naším podporovateľom pre našu činnosť, kto-
rú vykonávame v poskytovaní všeobecne prospešných služieb 
chorým pacientom a klientom  v domácom prostredí. Ďalej - 
sociálne slabším jedincom, bezdomovcom, deťom  a celým  ro-
dinám. „Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z 
tej, ktorú daruje." (Matka Tereza). Pridajte sa k nám a pomôžte  
získať financie aby sme mohli pomáhať ďalej...
Anjelské Ruky, n.o., Rákocziho 3125/11, 94501  Komárno.
IČO : 45 733 112, Č.ú.: 40 11 24 91 09 / 7500 (ČSOB)
IBAN : SK64 7500 0000 0040 1124 9109 

Ďakujeme 

Vážení priaznivci Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne!
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Ľ. J. Šuleka oznamu-

je verejnosti, že aj tento rok je registrované v Notárskom cen-
trálnom registri ako Občianske združenie na priamu podporu 
školy a je poberateľom 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických 
a právnických osôb. Budeme radi, ak takýmto spôsobom po-
môžete našej škole. Takto získané finančné prostriedky budú 
použité účelne, čo sa každoročne prejavuje v zlepšení podmie-
nok výchovy a vzdelávania.

Údaje o prijímateľovi: IČO: 37862219. Právna forma: Ob-
čianske združenie. Obchodné meno: Rodičovské združenie 
pri Gymnáziu Ľ.J. Šuleka. Sídlo: Pohraničná 10. PSČ: 945 01. 
Obec: Komárno
Ďalšie informácie a tlačivá na: www.gljs.sk. Za Vaše kladné 
rozhodnutie a ochotu pomôcť Vám v mene všetkých študentov 
školy ďakujem.                               Mgr. Ondrej Gajdáč, riaditeľ

Ako na 8-ročné štúdium?
Rodičov a žiakov pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý 

sa uskutoční utorok 7. marca 2017 od 14. do 16. hodiny. Radi 
Vám poskytneme podrobné informácie telefonicky alebo e-ma-
ilom a dohodneme osobné stretnutie. Kontakt: č.tel. 035/7731 
316, 0905 583 777, slovgym@gljs.sk

Identifikačné údaje potrebné 
na poukázanie 2% z Vašej dane z príjmu 

Názov: Miestny odbor Matice slovenskej KOMÁRNO
Sídlo: Komárno, 945 01, Nám. M. R. Štefánika 6
Právna forma: Občianske združenie, IČO: 00179027/064



Drobná inzercia

1. marca 2017 3
Staňte sa aj Vy spolutvorcami 

Komárňanských listo v. 
Vaše tipy, námety a pripomienky očakávame 

na e-mailovej adrese kl@komarno.sk, 
alebo na telefónnom čísle 035 77 13 488

Novorodenci
Nataša Süli z Kamenného Mosta, Máté Lukács z Veľkých Ko-

síh, Sofia Anna Práznovská z Holanova, Žofia Sláviková z Nesvád, 
Emma Adamiková z Komárna, Oliver Méry z Novej Viesky, Emma 
Szépe z Kolárova, Eva Sztojková zo Selice, Sofia Švorcová z Chľa-
by, Ellie Kopjáková z Komárna, Nela Nagyová z Kolárova, Damján 
Zoltán Venth z Komárna, Oliver Čepela zo Šrobárova, Marcel Buj-
na zo Zlatnej na Ostrove, Boglárka Semecká z Mužle, Alex Nimród 
Egri z Čiernej Vody, Adam Tárnyik zo Štúrova, Vitaly Tóth zo Šar-
kan, Nathalie Pavlovičová z Komárna, Boris Slávik z Bajču, Olivér 
Peitl z Čičova, Dorina Farkasová z Komárna, Johanna Pomozi zo 
Štúrova, Doroty Kovácsová z Imeľa, Sofia Galanžárová z Komárna, 
Márió Biskupič z Kavy, Sofia Morvayová z Bánova, Stela Bencová z 
Komárna, Bella Lakatosová z Marcelovej, Jázmin Rigóová z Marce-
lovej, Bella Nagyová z Kolárova, Tereza Kližská z Michaloviec, Mi-
lan Rafael z Komárna, Nikoleta Farkašová z Komárna, Alex Töltési 
z Dunajskej Stredy

Sľúbili si vernosť
Tibor Kuszák a Edina Peltznerová

Opustili nás
76-ročná Jolana Balogová z Marcelovej, 98-ročná Helena Raá-

bová z Komárna, 72-ročný Karol Vojtík z Komárna, 72-ročná He-
lena Mlinárová z Komárna, 75-ročný Zoltán Bucsai z Komárna, 
59-ročná Gabriela Petríková z Komárna, 85-ročná Ľudmila Čer-
neková zo Šrobárová, 83-ročná Muchan Paló Szidónia z Komárna, 
73-ročný Lajos Mészáros z Kavy, 56-ročná Edita Dianišová z Ko-
márna, 85-ročná Téglás-Kovács Mária z Kolárova, 65-ročná Júlia 
Vázsonyiová z Komárna, 3-ročný Krisztián Papp z Búču, 58-ročný 
Ladislav Petrécs z Čičova, 85-ročná Erzsébet Oláh z Kolárova, 88-
ročná Ilona Szalay z Komárna 

l Elektrikár. Tel.: 0908/415-657.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Dám do prenájmu obchodný 
priestorv tržnici, 10 m2, prízemie 
č. dverí 48. Cena dohodou. Tel.: 
0911/911 713. 
l Hľadáme montážnikov na 
pokládku parkiet a montáž dvier. 
Môže byť aj absolvent, alebo živ-
nostník. Žiadosti posielajte mai-

lom na info@ks-komfort.sk
l Predám 20- a 30-litrové skle-
nené fľaše na víno, viac kusov 
a plastový sud na hrozno. Tel.: 
0908/732 160.
l Predám truhlicovú mrazničku 
Zanussi 200 l a dvojpolicovú 50 l. 
Tel.: 0908/732 160.
l Upratujem domácnosti a kan-
celárie. Opatrím deti od 1 roka. 
Tel.: 0905 341 567. 

SPOMIENKA
Dňa 10.2.2017 uplynuli 3 roky, čo nás 

navždy opustila naša milovaná mamička, 
babička a svokra

Mária BIELIKOVÁ.
Za tichú spomienku ďakujú

dcéry s rodinami

SPOMIENKA 
„Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami.“

Dňa 29. februára 2016 nás navždy opus-
til náš drahý manžel a otec

Michal STREHOVSKÝ.
Uplynul jeden rok od jeho úmrtia. Ak ste ho 
mali radi, spomínajte s nami.

Manželka a synovia 

SPOMIENKA
„Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si rada mala.
S tichou spomienkou ku Tvojmu hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš stále s nami.“

Dňa 2. marca uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila
Erika SZOLÍKOVÁ

rod. Ráczová z Komárna.
S láskou spomínajú rodičia a brat 

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

So smútkom v srdci sme si 26. 2. pripomenuli 40. výročie, 
kedy nás navždy opustil náš drahý

Štefan BÖHM.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami

Komárňanská Židovská 
náboženská obec si pripome-
nula obete holokaustu. OSN 
ustanovila 27. január, deň 
oslobodenia koncentračného 
tábora Auschwitz-Birkenau za 
Pamätný deň Holokaustu. Ko-
márňanskú spomienku zorga-
nizovali v polovici februára. 

Pri tejto príležitosti odzneli 
dve historické prednášky: Bődök 
Gergely rozprával o všedných 
dňoch židov v Maďarsku v čase 
prvej svetovej vojny, univerzitný 

profesor Attila Simon zas o po-
stavení maďarských židov na 
juhu Slovenska v období pred 
a po prvej viedenskej arbitráži, 
čiže v prvej Československej re-
publike a následne v Maďarsku 
po roku 1938.  

- „Pri príležitosti Pamätné-
ho dňa holokaustu, vyhláseného 
Organizáciou Spojených náro-
dov, ktorý si v tomto roku pripo-
míname z dôvodu rekonštrukcie 
budovy, ako aj kvôli židovským 
sviatkom o čosi neskôr, zvyčaj-

ne organizujeme prednášky na 
rozšírenie si znalostí. Vlani bola 
ich témou záchrana ľudských 
životov, a v tomto roku sme sa 
dozvedeli čo predchádzalo uda-
lostiam holokaustu, to boli dve 
témy, ktoré predniesli historici 
Bődök Gergej a Attila Simon 
v budove Menházu. Myslíme si, 
že popri spomínaní sú dôležité 
aj tieto fakty pre našich návštev-
níkov, ktorých bude, veríme, 
vždy viac. V rámci nášho one-
line vzdelávacieho programu sa 

spomínané prednášky čo nevi-
dieť dostanú na náš web, a tak 
si ich môžu vypočuť aj tí, ktorí 
dnes nestihli prísť,“ - povedak 
Tamás Paszternák zo Židovskej 
jáboženskej obce v Komárne.

V Komárne si už tradične 
spoločne s Pamätným dňom 
pripomíname aj sviatok TuBi-
Svat. Nový rok stromov pozdra-
vili účastníci ochutnaním 15 
druhov ovocia a nápojov.

rs

Pripomenuli si holokaust i sviatok TuBiSvat

V Galérii Limes sa kona-
la slávnostná vernisáž víťazov 
Bienále Slovenskej výtvarnej 
únie 2015-2016. Na výstave 
prezentujú svoje diela – vý-
tvarné práce a ďalšie zaujíma-
vé umelecké prejavy – Zuzana 
Branišová, Žofia Dúbová, Šte-
fan Oslej (rodák z Komárna), 
Veronika Selingerová, Iveta To-
manová a Veléria Zacharová.

V peknom kultúrnom 

programe v podaní Tamása 
Pfeiferlika a za doprovodu hu-
dobníka Eduarda Kulina a Jo-
zefa Kisjakaba odzneli piesne. 
Kurátorka výstavy Bohunka 
Zamecová osobne predstavila 
všetkých výtvarných umelcov 
a ich víťazné práce. Ako pove-
dala, sú radi, že tu v Komárne 
môžu vystavovať, lebo bývalý 
františkánky kostol má neopa-
kovateľnú atmosféru. Vystavené 

výtvarné diela sa môžu rozdeliť 
do troch tematických okruhov 
- ľudské bytie, príroda a nábo-
ženské motívy. Sú tu ďalej por-
celánové predmety úžitkového 
charakteru či liturgické odevy 
z ručne tkaného ľanového plát-
na a plste. 

Všetkých návštevníkov aj 
mňa osobne zaujali aj práce ro-
dáka z Komárna Štefana Osleja, 
ktoré prezentuje figuratívnymi 

kresbami a objektami. Všetky 
výtvarné práce dobre doplňujú  
aj umelecké fotografie Valérie 
Zacharovej. Kto chce zažiť neo-
pakovateľnú atmosféru moder-
ného slovenského výtvarného 
umenia, toho srdečne pozývam 
na návštevu Galérie Limes v Ko-
márne na výstavu 2x3 ceny, kto-
rá bude otvorená do 12. marca 
2017.

PaeDr. Štefan Bende

Moderné slovenské výtvarné umenie v Galérii Limes

Barnabás Ipóth
1941 - 2017

Opustil nás vzácny človek. 
Po dlhej chorobe, vo veku 75 
rokov zomrel Barnabás Ipóth, 
skvelý učiteľ matematiky, fyzi-
ky. Za katedrou stál od roku 
1969 a od roku 1991 viedol 
Selyeho gymnázium celých 10 
rokov. Pán Barnabás Ipóth bol 
oddaný pedagóg a nesmierne 
rád odovzdával svoje vedo-
mosti študentom. Aj vďaka nemu sa mnohí z nich stali učiteľ-
mi. S nezameniteľným úsmevom na tvári žil životom svojich 
študentov a veľkou mierou sa pričinil o opätovné oživenie 
nadácie biskupa Királya, ktorá pomáha deťom zo sociálne 
slabších rodín. 

Ocenenie pro Urbe bolo výrazom poďakovania za jeho 
aktivity v spoločenskom živote nášho mesta. Bude nám chý-
bať – jeho ľudskosť, empatia, nezištnosť a srdečnosť. Česť jeho 
pamiatke!

Si požehnaná
medzi všetkými ženami.
Pre mňa si všetko,
vo dne i v noci.
Pre mňa si diamant,
ten najkrajší drahokam.
Pre mňa si kráľovnou,
tou naj medzi kráľovnami.
Pre mňa si večná krása,
ktorá navždy ostáva mladá.

Si požehnaná
medzi všetkými ženami.
Ty si moja jar:
rastúcimi púčikmi.
Ty si moje leto:
večne kvitnúcimi kvetmi.
Ty si moja jeseň:
okúzľujúcimi farbami.
A nebudeš nikdy zimou,
lebo pre mňa si večne živou!

Si požehnaná
medzi všetkými ženami.
Ruky máš jemné,

hladké ako vánok...
Keď treba,
ruky máš tvrdé od práce
ako najtvrdšia oceľ,
s ktorou ryjú do mramoru.
Máš hlas ako škovránok...
Máš oči,
v ktorých sa odráža svet...

Si požehnaná
medzi ženami.
Si čistá ako Panna Mária...
Si vzorom v práci.
Si milosrdná duša,
ktorá všetko odpúšťa...
Si jednoduchá žena,
a pritom veľká hrdinka,
matka, babka, prababka, 
Slovenka.
Si pre mňa večne živá,
aj v tej najtmavšej tme
viditeľná.
Ďakujem za všetko,
drahá mama!

Attila Szénássy

Drahá mama

Hematologicko-transfúz-
ne oddelenie Všeobecnej ne-
mocnice Komárno, prevádzko-
vanej neziskovou organizáciou 
FORLIFE a manažérsky ria-
denej skupinou AGEL, sa aj 
v tomto roku aktívne zapojí do 
akcie Valentínska kvapka krvi, 
ktorú vyhlásil Slovenský Čer-
vený kríž.

Zaľúbenci ako aj široká 
verejnosť budú môcť v rámci 
tohtoročnej kampane s heslom 
„Šťastie máme v krvi, prečo ho 
nezdieľať?“, darovať najvzác-
nejšiu tekutinu od 13. februára 
do 17. marca 2017. Oddelenie 
hematológie a transfuziológie 
(HTO) v Komárne si aj v tom-
to roku v rámci tejto kampane 
vyhradilo pondelky a piatky 
od 7.00 do 11.00 hodiny, no v 

prípade záujmu väčších orga-
nizovaných skupiny je možné 
dohodnúť aj iný termín spoloč-
ného darovania krvi. 

Všetci dobrovoľní darcovia 
dostanú od Slovenského Červe-
ného kríža drobný darček.

„Vďaka akcii Valentínska 
kvapka krvi máme už teraz na-
hlásených študentov z komár-
ňanských stredných škôl, za čo 
sme veľmi vďační. Veríme, že 
ich prístup bude motivovať aj 
ďalších, nielen mladých, ľudí k 
darcovstvu. Komárňanské HTO 
pravidelne vysiela svoju mobilnú 
odberovú jednotku hematolo-
gicko-transfúznej stanice aj do 
okolitých obcí, pričom už teraz 
máme naplánované odbery v ko-
márňanskom okrese na celý rok 
2017,“ uviedla primárka odde-

lenia hematológie a transfuzio-
lógie, MUDr. Enikő Radi.

Všeobecná nemocnica Ko-
márno sa do tejto akcie zapája 
už každoročne. „V roku 2016 
prišlo v rámci tejto nezištnej ak-
cie darovať krv 45 žiakov, 169 
viacnásobných darcov, 48 prvo-
darcov a 4 páry. Aj v tomto roku 
srdečne uvítame každého darcu 
najvzácnejšej tekutiny a veríme, 
že sa počet darcov oproti minu-
lému roku o čosi zvýši,“ dodala 
primárka MUDr. Enikő Radi.

Darcom krvi sa môže stať 
každý zdravý človek vo veku od 
18 do 65 rokov vážiaci viac ako 
50 kg. Či je darca vhodný na 
odber krvi posúdi individuálne 
lekár priamo na oddelení hema-
tológie a transfuziológie. Deň 
pred odberom by mal darca veľa 
piť, nejesť mastné jedlá, nepiť al-
kohol a ráno by si mal dať ľahké 
raňajky.

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

Valentínska kvapka krvi nabáda ľudí 
spojených láskou k darcovstvu krvi


