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uzávierka 21. apríla

Mestské zastupiteľstvo ro-
kovalo vo štvrtok 6. apríla. Po 
správe o plnení uznesení sa 
poslanci rozhodli, že mesto, 
ako spolufinancovateľ podpo-
rí rekonštrukciu pravej časti 
strechy Novej pevnosti a na 
tento cieľ prispeje sumou 30 
tisíc eur. 

Zrodilo sa rozhodnutie, že 
mesto poskytne 2 tisíc eur na 
podporu kultúrnych poduja-
tí pod názvom Komárňanské 
leto 2017. Poslanci vyhoveli aj 
žiadosti Židovskej náboženskej 
obce v Komárne, reformovanej 
cirkvi a Základnej škole Móra 
Jókaiho, ktoré žiadajú pomoc na 

skrášlenie okolia nového pamät-
níka holokaustu, dvora domova 
dôchodcov Timoteus a školské-
ho dvora. 

Poslanci požiadali vedenie 
mesta, aby vypracovalo novú 
koncepciu tepelného hospodár-
stva. Rozhodli sa aj o udelení 
Ceny mesta - Pro urbe a čestné-
ho občianstva, ktoré odovzdajú 
na slávnostnom zasadnutí zastu-
piteľstva 26. apríla na začiatku 
Komárňanských dní. Poslanci si 
vypočuli aj informatívnú správu 
o vykonaných opatreniach v sú-
vislosti s petíciami občanov I. a 
II . sídliska.

Všeobecná nemocnica Ko-
márno dostala finančný dar 
od Mestského úradu Komár-
no vo výške 950 eur. Tento dar 
nemocnica využila na nákup 
zdravotníckych pomôcok pre 
oddelenie vnútorného lekár-
stva.

Nemocnica darovanú sumu 
využila na nákup dvoch inha-
látorov a jednej biolampy pre 
potreby oddelenia vnútorného 
lekárstva. „Pre pacientov s res-
piračným ochorením sme zaob-
starali dva inhalátory s funkciou 

„Sidestream“, ktoré zvyšujú výkon 
zo 6 litrov na 16 litrov za minú-
tu a podstatne tak skrátia dobu 
inhalácie z 15 až 17 minút na 6 
až 8 minút. Vďaka týmto inhalá-
torom sa tak zlepší a urýchli na 
našom oddelení liečebný proces. 
Zaobstaranie biolampy výrazne 
urýchľuje hojenie rán a zlepšuje 
celkový zdravotný stav pacien-
tov trpiacich preležaninami, 
resp. otvorenými ranami. Vďaka 
týmto zdravotníckym pomôckam 
máme možnosť zvýšiť úroveň 
starostlivosti o občanov nášho 

mesta a regiónu a skrátime dobu 
hospitalizácie našich pacientov,“ 
uviedol primár oddelenia vnú-
torného lekárstva MUDr. Mari-
án Lacko.

Oddelenie vnútorného le-
kárstva má 57 postelí, z toho 
5 na jednotke intenzívnej sta-
rostlivosti (JIS). Toto odde-
lenie poskytuje širokú škálu 
diagnostickej a liečebnej sta-
rostlivosti, a to pri ochoreniach 
srdcovocievnych, tráviacich, 
hematologických aj nefrologic-
kých, kde úzko spolupracuje s 

nefrologickou ambulanciou a 
hemodialyzačným strediskom. 
V posledných dvoch rokoch sa 
na oddelení výrazne skvalitnila 
diagnostika a tým aj liečba v ob-
lasti ochorení srdca.

„Za tento finančný dar sme 
veľmi vďační a veríme, že za-
kúpené zariadenia opäť posunú 
kvalitu nami poskytovanej zdra-
votnej starostlivosti na vyššiu 
úroveň,“ dodal riaditeľ nemoc-
nice Mgr. Viktor Dudáš.

Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa AGEL SK 

Marec je Mesiac knihy a na 
našej Strednej odbornej škole 
obchodu a služieb v Komárne 
už po 5-krát prišiel ruka v ruke 
s Maratónom v nepretržitom 
čítaní „V objatí kníh“. Boli sme 
veľmi radi, že v dňoch 30. a 31. 
marca 2017 sa ho zúčastnilo 82 
žiakov, ktorí v skupinách ne-
pretržite  čítali 24 hodín.

Cieľom maratónu nebolo 
len prekonávať rekordy, cieľom 
našich maratónov  bolo, aby sa 
kniha stala pevnou súčasťou ži-
vota  žiakov. Každý maratón bol 
niečím iný. Raz to bolo o preko-
návaní celoslovenského rekordu 
v počte hodín nepretržitého čí-
tania, inokedy to bolo o počte 
prečítaných strán, no vždy to 
bolo o prekonávaní samého 

seba. Piaty ročník bol zameraný 
na čítanie tvorby komárňan-
ských spisovateľov z dôvodu, že 
naša Stredná odborná škola ob-
chodu a služieb má sídlo v Ko-
márne.

Ochranné krídla nad ak-
ciou prijala spisovateľka Da-
niela Kapitáňová, pozvaný bol 
aj cestovateľ Zoltán Bujna, ktorí 
prečítaním niekoľkých riadkov 
z vlastnej tvorby v slovenskom 
i maďarskom jazyku  slávnost-
ne otvorili 5. ročník Maratónu 
v nepretržitom čítaní „ V obja-
tí kníh“.  Certifikátom o účasti 
žiaka a sladkou odmenou vo 
forme torty sa  úspešne skončil 
aj 5. ročník zaujímavej školskej 
akcie.

Mgr. Alena Procházková

Maratón v nepretržitom čítaní 
„V objatí kníh“

Z rokovania zastupiteľstva

Komárňanský mestský úrad obdaroval Všeobecnú nemocnicu Komárno

Mestský klub dôchodcov Komárno
V dňoch od 2. do 6. mája 2017 Klub dôchodcov organi-

zuje celomestskú výstavu ručných prác seniorov. Preto vyzýva 
seniorov, ktorí majú záujem vystaviť vlastné ručné práce, aby 
sa hlásili v Klube dôchodcov od pondelka do štvrtka od 14. ho-
diny najneskôr do 20. apríla 2017. Tešíme sa Vášmu záujmu a 
čakáme na návštevu.

Vedenie klubu

V dňoch 3. a 4. apríla sa 
traja žiaci 6. A zo Základnej 
školy na Pohraničnej ulici v 
Komárne v doprovode uči-
teľa biológie zúčastnili geo-
logicko-paleontologického  
workshopu, ktorý po prvýkrát 
usporiadal Strom života - dob-
rovoľnícke environmentálne 
združenie ochrancov prírody. 
Toto združenie sa okrem iného 
venuje aj ekovýchove žiakov na 
základných školách. 

Miestom  stretnutia žiakov 
a učiteľov z environklubov z ce-
lého Slovenska bola Bratislava. 
Spoločne navštívili pracovisko 
Katedry geológie a paleonto-
lógie Prírodovedeckej fakulty 
Univerzity Komenského a zná-
mu prírodnú lokalitu v Chráne-
nej krajinnej oblasti Devínska 
Kobyla.

Na úvodnej prednáške sa 
dozvedeli množstvo zaujíma-
vých informácií o neživej prí-
rode, o horninách, ktoré tvoria 
pohoria Slovenska, ale aj o roz-
manitých formách života na 
Zemi, ktoré sa zachovali vo for-
me skamenelín. Všetkých zauja-
lo, že vo Vysokých Tatrách boli 
objavené kostrové pozostatky 
dinosaurov z obdobia druho-
hôr, alebo výskyt jaskynných 
medveďov z treťohôr. Účastníci 
podujatia obdivovali aj zbierky 

minerálov a hornín vystave-
ných vo vitrínach, ako aj ukážky 
kostrových pozostatkov a schrá-
nok, prípadne zubov a odtlačkov 
rôznych živočíchov a rastlín. 

V špecializovanom labora-
tóriu odborníci vysvetlili, akým 
spôsobom je možné z obyčaj-
ného piesku, odobratého na-
príklad z lomu, izolovať drobné 
úlomky mikroplanktónu, ktorý 
žil kedysi v moriach pokrý-
vajúcich aj územie Slovenska. 

Tento postup vyzerá na prvý 
pohľad veľmi jednoducho, no 
skrýva sa za ním trpezlivá  prá-
ca. Spočíva v pridávaní rôznych 
chemických látok a následnom 
preosievaní a vymývaní drob-
ných zrniek piesku. Niektoré 
takto získané mikroorganizmy 
sa potom dali pozorovať aj pod 
mikroskopom.

Žiaci absolvovali aj exkurziu 
do lokality Sandberg, ktorý sa 
nachádza v Devínskej Novej Vsi. 
Je tvorený horninami treťohor-
ného mora (vápence, pieskovce, 
piesky). Našli sa tu skameneliny 
dierkavcov, numulitov, ľaliovek, 
lastúrnikov, hubiek a ulitníkov. 
Objavené boli aj zuby žralokov, 
panciere korytnačiek a kosti 
tuleňa. Okrem týchto skvostov 
tu dnes rastú aj mnohé vzácne 
byliny, ako hlaváčik jarný a ko-
satec.

Zo Sandbergu cesta viedla 
po turistickom chodníku k zrú-
canine Devín. Prechádzalo sa 
popri rieke Morava, pri stráž-
nom mieste pohraničníkov, kto-
rí v  období, keď Slovensko bolo 
obohnané železnou oponou, 
znemožňovali ľuďom prechod 
do susedného Rakúska. 

Hradné bralo na ktorom 
dnes Devín stojí je „prešpiko-
vané“ sondami, ktoré informujú 
geológov o pnutiach a dynamic-
kých procesoch prebiehajúcich 
v tomto skalnom podklade. V 
prípade, že namerané hodnoty 
prekročia určitú hranicu, bude 
potrebné urobiť opatrenia, ktoré 
zabránia zosunu skalných úlom-
kov a mohli by narušiť statiku 
celého brala.

Nahliadli sme aj do priesto-
rov Výskumného parku pri UK, 
kde odborníci ukázali, ako pra-
cuje 3D tlačiareň a ukázali aj 
rôzne softvérové produkty, po-
mocou ktorých je možné navrh-
núť model napr. skameneliny 
trilobita a pripraviť ho na tlač. 
Zabavili sme sa aj pri skladaní 
papierového modelu daktylo-
saura alebo pri zhotovení od-
tlačkov a odliatkov skamenelín 
zo sadry a plastelíny.

Žiaci si domov odnies-
li nielen množstvo poznatkov 
o geologických vedách, kopec 
zážitkov so stretnutí s rovesník-
mi, ale aj certifikáty o úspešnom 
absolvovaní tohto workshopu.

Text a foto: archív 
ZŠ na Pohraničnej ulici

Sandberg v rukách žiakov

Evanjelický cirkevný zbor v Komárne
v spolupráci s Mestom Komárno

vás srdečne pozývajú 
na benefičný koncert

Maroša Banga
„Láska, nájsť ťa chcem“

venovaný handicapovaným spoluobčanom,

v nedeľu 16. apríla o 15.30
(Veľkonočná nedeľa)

v evanjelickom kostole
na Ulici františkánov.

Moderuje Alexandra Bangová.
Vstupné dobrovoľné.
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Ocenili najlepších pedagógov materských a základných škôl

Okresný úrad v Nitre oce-
nil pedagógov stredných škôl 
v kraji pri príležitosti Dňa uči-
teľov za dlhoročnú pedagogic-
kú činnosť. Medzi ocenenými 
boli:

RNDr. Jana Pipíšková
Celý svoj pracovný život za-

svätila učiteľskému povolaniu. 
V Gymnáziu Ľudovíta Jaroslava 
Šuleka v Komárne vyučuje od 
roku 1985 prevažne matemati-
ku. Je predsedníčkou predmeto-
vej komisie matematiky, fyziky 
a informatiky. Každoročne pri-
pravuje talentovaných žiakov na 
matematické súťaže a žiakov na 
prijímacie skúšky z matematiky 
na vysoké školy. Mnohí jej žiaci 
sú už úspešní absolventi príro-
dovedeckých fakúlt Karlovej či 
Komenského univerzity a v sú-
časnosti pôsobia ako vedeckí 
pracovníci doma aj v zahraničí.

Ing. Štefan Langschadl
Svoj kladný vzťah k peda-

gogickému povolaniu preukázal 
tým, že už od roku 1978 popri 

plnení náročných pracovných 
úloh pôsobil ako externý uči-
teľ odborných predmetov v 
Strednej priemyselnej škole v 
Komárne. Vyučuje v študijnom 
odbore strojárstvo najmä pred-
mety: strojárska konštrukcia, 
mechanika a strojárstvo v od-
bore. Pripravil stovky žiakov na 
maturitné skúšky. Ako triedny 
učiteľ motivoval svojich žiakov 
k ďalšiemu  štúdiu na vysokých 
školách technického zamerania. 

Ing. Lívia Farkasová
Od roku 2007 je zástupky-

ňou riaditeľa SPŠ v Komárne pre 
odborné predmety.  V celoslo-
venskom kole súťaže odborných 
vedomostí a zručností v oblasti 
využívania grafických systémov 
IPM Student Award  jej zverenci 
obsadzovali popredné miesta. 
Aktívne sa spolupodieľa  na vy-
pracovaní  rôznych projektov, 
ako napr.: projekty pre oblasť 
kultúry a športu, grafické sys-
témy, Leonardo, ERASMUS + 
KA1.

V Nitre ocenili 
pedagógov stredných škôl

Pri príležitosti Dňa učite-
ľov boli ocenení pedagógovia 
komárňanských materských a 
základných škôl, ktorí vo svojej 
práci s deťmi dosiahli pozoru-
hodné výsledky. Z rúk vedenia 
mesta ocenenie prevzali:

Marta Adameková
Materská škola 

na Kapitánovej ulici 
Ocenenie získala za všestrannú 
prácu v mnohých oblastiach, 
ako napríklad výtvarná výcho-
va, kultúra, šport, zdravoveda a 
poznávanie prírody.

Helena Ferčíková
Materská škola na Ulici mieru
Už 27 rokov je korepetítorkou 
detského speváckeho krúžku  
„Malý namorníček“. Vytvorila 
niekoľko zborníkov piesní, bás-
ní a riekaniek k jednotlivým té-
mam učebných osnov.

Gabriela Havettová
Materská škola 

na Mederčskej ulici
Aktívne sa zapája do organizo-
vania zaujímavých mimoškol-
ských aktivít, spolupracuje so 
základnými školami a inými 
inštitúciami v meste. Je dlhoroč-
nou predsedníčkou Rady školy.

Katarína Šipulová
Materská škola 

na Ulici františkánov
Organizuje slávnostné a kultúr-
ne podujatia a pripravuje deti na 
výtvarné súťaže „Vesmír očami 
detí“ a „Žitnoostrovské pastel-
ky“. Organizuje aj malú špor-
tovú olympiádu pre škôlkarov a 
rôzne iné aktivity.  

Andruskó Éva
ZŠ na Ulici Eötvösa 

Rozvíja talent svojich žiakov 
v prírodovedných odboroch. Pre 
jej činnosť je typická kreativita a 
inovatívne metódy. Okrem toho 

zostavuje školskú ročenku a ak-
tualizuje webovú stránku školy.

Silvia Balaďová
ZŠ na Rozmarínovej ulici

Venuje sa žiakom na prvom 
stupni, je iniciátorkou úzkej 
spolupráce s materskými škola-
mi, organizuje letnú školu Roz-
marínky a je vedúcou záujmo-
vého útvaru Tvorivá dramatika.

Csermák Zsuzsanna
ZŠ Móra Jókaiho 

na Ulici mieru
Pracuje s talentovanými žiakmi, 
ktorí  preukazujú vysokú úroveň 
v znalosti cudzích jazykov. Po-
važuje za dôležité, aby bol  pre 
nich vyučovací proces hrou a 
aby získané vedomosti priniesli 
žiakom úspechy, sebavedomie a 
nové skúsenosti. 

Jarmila Ďurčová
ZŠ na Rozmarínovej ulici 

Je zástupkyňou riaditeľky ško-
ly pre sekundárne vzdelávanie. 
Výraznou mierou prispela  k 
úspechu viacerých školských aj 
partnerských projektov ako ich 
koordinátorka. Spomeňme pro-
jekt DIELNE, vďaka ktorému 
škola získala 250 tisíc eur na vy-
budovanie odborných učební.

Mária Hamranová
ZŠ na Pohraničnej ulici 

Okrem funkcie zástupkyne ria-
diteľa má na starosti aj media-
lizáciu a publicitu školy. Profe-
sionálne a odborne pripravuje 
žiakov na predmetové olympiá-
dy, i na matematické a biologic-
ké súťaže. 

Elena Hrabovská
Základná umelecká škola

Je pedagogičkou klavírnej hry. 
Ako klaviristka spolupracovala 
s Komárňanským komorným 
orchestrom. Je dlhoročnou  ko-
repetítorkou. Jej žiaci sú úspešní 

na rôznych súťažiach.
Hübsch Miklós

Základná škola Jókaiho Móra
Jeho zverenci každoročne zís-
kavajú popredné umiestnenia 
na okresných matematických a 
fyzikálnych súťažiach. Vytvára 
harmonickú atmosféru v škole, 
v kruhu žiakov, ale aj kolegov 
ako učiteľ, tak aj ako zástupca 
riaditeľky školy.

Alica Lászlóová
ZŠ na Ulici práce

Vo svojej práci vychádza z po-
znania jedinečnosti každého 
dieťaťa, dbá na celostný rozvoj 
osobnosti. Jej žiaci sú úspešní 
na rôznych súťažiach. Je autor-
kou mnohých školských a mest-
ských kultúrnych podujatí, dlhé 
roky vedie výtvarný krúžok.

Viera Lebidová
ZŠ Jana Ámosa Komenského

Čas venovaný žiakom a aj profe-
sijnú úroveň podčiarkujú  úspe-
chy v predmetových olympiád 
ach a súťažíiach ako  Hviezdo-
slavov Kubín, Beniakove Chy-
norany a olympiáda zo sloven-
ského jazyka a literatúry.

Ildikó Markovics
ZŠ na Eötvösovej ulici

Objavuje nové talenty medzi 
žiakmi. Zásluhou toho sú vy-
nikajúce výsledky, získané na 
matematických olympiádach a 
pochváliť sa môže aj dobrými 
výsledkami v súťaži zo sloven-
ského jazyka Poznaj slovenkú 
reč. Na klavíri sprevádza spe-
vácky zbor, viackrát organizova-
la súťaž ľudových piesní pre deti 
navštevujúce školský klub.

Darina Nagyová
ZŠ Jana Ámosa Komenského

Dlhodobo pripravuje žiakov na 
súťaže s umeleckým zameraním, 
kde dosahujú popredné miesta. 

V rámci partnerstva so školami 
v Českej a Maďarskej republike 
pripravuje sprievodné súťaže.

Erika Sokolová 
riaditeľka Centra voľného času
Je organizátorkou športových 
postupových súťaží nielen v 
rámci okresu ale aj kraja. Vyni-
kajúce výsledky dosahuje v prá-
ci s deťmi v programe na rozvoj 
tvorivosti, kreativity a tímovej 
spolupráce na celoslovenskej 
a aj medzinárodnej úrovni. Je 
aktívnou lektorkou  programu 
„Tréner detských a mládežníc-
kych tímov“, lektorkou finanč-
ného vzdelávania Škola rodin-
ných financií.“ 

Szilvia Szabó
ZŠ na Ulica práce

Na vyučovacích hodinách vy-
tvára priaznivú, tolerantnú a 
pomáhajúcu atmosféru.Vedie 
školskú žiacku knižnicu. Orga-
nizuje v knižnici rôzne aktivity 
(DEMO – Číta celá škola) na 
zvýšenie počtu čitateľov. Jej ži-
aci boli úspešní na jazykových 
súťažiach z materinského jazy-
ka, ako aj na olympiádach ang-
lického jazyka.

Katarína Vajkai  
ZŠ na Pohraničnej ulici

19 rokov je učiteľkou na primár-
nom stupni vzdelávania Dlho-
ročne pracuje so začlenenými 
žiakmi s intelektovým nadaním, 
ktorí postupujú  podľa školské-
ho vzdelávacieho programu 
Aprogen, vyučuje a pomáha aj 
žiakom s vývinovými porucha-
mi učenia.  Vo výchovno–vzde-
lávacom procese dosahuje vyni-
kajúce úspechy. Aktívne sa stará 
o aklimatizáciu predškolákov 
do prostredia školy a ich prípra-
vu na vyučovací proces.

Zďaleka nie všetky kraji-
ny sveta majú také šťastie, že 
človek otočí vodovodný kohú-
tik a zrazu tečie čistá, zdravá 
a osviežúca voda, ktorej sa 
bez obáv môžeme napiť koľko 
sa nám zachce. Na Slovensku 
máme také šťastie. 

Voda je nadovšetko vzác-
na tekutina. Vo svete kvôli nej 
vedú aj vojny. Na Slovensku jej 
(zatiaľ) máme dostatok. Napriek 
tomu sa k nej správame nepat-
rične. Buď si ju vôbec nevážime, 
alebo ju znečisťujeme, plytváme 
ňou akoby bola zadarmo. Myslí-
me si, že je drahá a nechápeme, 
prečo za ňu máme toľko platiť. 

Svetový deň vody sme si 
pripomenuli 22. marca. V spo-
lupráci so ZŠ  na Rozmarínovej 
ulici a mestskou spoločnosťou 
Komárňanské vodárne a kana-
lizácie (KOMVaK) sme pre na-
šich žiakov pripravili nevšednú 
diskusiu o vode. Kolobeh vody, 
výroba pitnej vody, skladovanie 
pitnej vody, čistenie odpado-
vých vôd a zásobovanie, pitný 
režim, to všetko a mnoho viac sa 
dozvedeli naši žiaci Rozmarínky 

z informácií, otázok a mnohých 
poučných odpovedí a ukážok 
od pani Ing. Heleny Molnárovej, 
riaditeľky technicko-prevádzko-
vého úseku KOMVaK, a. s.,  a jej 
spolupracovníčky Henriety Du-
choň.

Pripomenuli nám, aká dôle-
žitá a prospešná je voda svojím 
zložením a vyváženým pome-
rom vápnika, horčíka a ďalších 
minerálov aj pre naše zdravie. 
A pritom stačí tak málo – na-
miesto balenej vody z obchodu 
pootočiť vodovodným kohú-
tikom. Neuvedomujeme si, že 
každým nákupom drahej ba-
lenej vody v plastovej fľaši len 
rozširujeme už aj tak rozsiahle 
skládky odpadov. Náš eko pro-
jekt v rámci Zelenej vlny Roz-
marínky nám potvrdil skutoč-
nosť, že: Svet nám môže závidieť 
vodu z vodovodu. 

„Vode bola darovaná čarov-
ná moc byť miazgou života“ - 
povedal Leonardo da Vinci.

Mgr. Michaela Spišiaková
Ing. Helena Molnárová

Henrieta Duchoň

Svet nám môže závidieť 
vodu z vodovodu

Výnimočné dobrodruž-
stvo, výnimočné zážitky,výni-
močný letný tábor, už 5. rok! 
Srdečne pozývame všetky deti 
od 7 do 12 rokov, od 17. do 
22. júla 2017 na veľký denný 
tábor.

Tentokrát vykročíme na vý-
nimočnú cestu v téme Hobbita. 
Šesť výnimočných dní, ktoré sa 
už nezopakujú, plné hier, súťa-
ží, športu, tanca, divadla, dielní, 
atrakcií, výletov a mnoho ďal-
šieho. Každý účastník dostá-
va vlastné tričko i šiltovku.  V 
predchádzajúcich rokoch sme 

si zajazdili na vodných skút-
roch, vzlietli teplovzdušným 
balónom, riadili vlak i loď, zažili 
sme skvelé dni na kúpaliskách 
a tento rok pripravujeme ďalšie 
prekvapenia.

Tí, ktorí majú viac ako 13 
rokov, sú tiež srdečne pozvaní 
pripojiť sa k nám ako dobrovoľ-
níci a pomocní animátori.

Prihlášky na stiahnutie a 
viac info nájdete na FB: Ani-
mátori KN alebo našej webovej 
stránke www.animatorikn.com. 
Tešíme sa na vás!

Animátori KN 

Vaše 2 % z daní nám pomôže starať sa o deti 
Deti-domov-rodina občianske združenie na podporu detí v 
Detskom domove Komárno, Ulica mieru č. 3, 945 01 Komárno
Právne forma: občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 42047714
Číslo účtu/IBAN: SK98 0200 0000 0023 8576 2653
Banka: VÚB Komárno

Cieľom združenia je humanizácia detského domova, skva-
litnenie a spríjemnenie pobytu detí umiestnených v Detskom 
domove Komárno a finančná podpora detí žijúcich v profesio-
nálnych rodinách. Za Vašu podporu Vám vopred ďakujeme.
S úctou a vďakou

Ing. Silvia Dorotovičová, predsedníčka združenia

Výstava
Spisovatelia v školských laviciach

v Knižnici Józsefa Szinnyeiho
na Palatínovej ulici 8 od 5. do 27. apríla.

Pripravujeme 
skvelý letný tábor pre deti
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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 24. apríla 2017 – do 28. apríla 2017
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)

S hlbokým zármutkom oznamujeme, 
že dňa 12. marca 2017 nás navždy opus-
tila naša milovaná mamička, babička a 
prababička

Helena FERČÍKOVÁ 
z Komárna vo veku 89 rokov.

Smútiaca rodina

l Elektrikár. Tel.: 0908/415-
657.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Stavebná firma hľadá do za-
mestnania murára, tesára a ma-
liara. Informácie na telefónnom 
čísle. 0910/44 13 13.
l Predám Volkswagen Golf; 
1,6 l benzin; 55 kW, r. 1996, cena 
650 Eur. Tel.: 0949/610 058.
l Prijmeme šikovného kuchá-
ra/-ku (na veku nezáleží, môže 
byť aj dôchodca) s možnosťou 
ubytovania. Tel.: 0908/778 637. 
l Prijmeme šikovného čašní-
ka/-ku (na veku nezáleží, môže 
byť aj dôchodca) s možnosťou 
ubytovania. Tel.: 0908/778 637. 
l Prijmeme pomocnú silu 
do kuchyne s vodičským pre-
ukazom (na veku nezáleží) s 
možnosťou ubytovania. Tel.: 
0915/892 788.

l Predám vinicu vo Svätom 
Petri, 330 koreňov, pivnica, pre-
šovňa, miestnosť na rodinné 
oslavy, podkrovie. Tel.: 0908/179 
051.
l Predám 3-izbový tehlový 
byt s balkónom v lukratívnom 
prostredí v Komárne (Ul. me-
derčská) 64,7 m2. Cena: 30 000 
Eur. Tel.: 0915/612 439 cez týž-
deň po pol štvrtej hodine.
l Dám do prenájmu obchodný 
priestorv tržnici, 10 m2, príze-
mie č. dverí 48. Cena dohodou. 
Tel.: 0911/911 713. 
l Dám do prenájmu nebytové 
priestory na podnikanie v po-
lyfunkčnom dome v Komárne 
na Ul. jazerná 9. Tel.: 0903/394 
775.
l Predám chatu v areáli ter-
málneho kúpaliska Patince v 
blízkosti bazénov. Tel.: 0903/394 
775.

Novorodenci
Maxim Švec zo Šurian, Gabriel Kovács z Kolárova, Sztella Áron 

z Martoviec, Bryan Lakatos z Nesvád, Eleanor Lipová z Komárna, 
Zoltán Opálka z Marcelovej, Félix Kiss z Kolárova, Hanna Čepre-
giová z Nesvád, Viktória Babiczová z Vrbovej nad Váhom, Roland 
Balogh z Komárna, Escada Lakatošová z Komárna, Emese Valent 
z Komárna, Noel Kashalmi z Komárna, Amina Gogolová zo Zem-
ného, Zsófia Babarczi z Komárna, Ladislav Toma z Komárna, Ni-
kola Pinke z Bešeňova, Aliz Asztalos z Kolárova, Hanna Botlik z 
Komárna, Adam Sklenár z Bratislavy, Kevin Lakatos z Kolárova, 
Bálint Farkaš z Marcelovej, Damjan Jenei z Veľkých Kosíh, Alexa 
Csicsóová z Moče, Mia Luptáková z Kleňanova, Szabolcs Takácz z 
Marcelovej, Laura Bresztyáková z Vrbovej nad Váhom

Sľúbili si vernosť
Martin Keresteš a Angelika Lencseová

Opustili nás
60-ročný František Szatmári z Modrán, 81-ročná Mária Mé- 

szárosová z Komárna, 72-ročný Ján Pálfi z Komárna, 70-ročná Mgr. 
Finta Irénke z Komárna, 83-ročná Paulína Hájas z Kolárova, 45-
ročná Ružena Marsalíková z Komárna, 76-ročná Mária Nagyová 
z Okánikova, 87-ročná Mária Telekesová z Komárna, 86-ročná 
Erzsébet Szabó z Kameničnej, 93-ročná Helena Tóthová z Okoča, 
77-ročný Antal Kékesi z Komárna, 76-ročný Ladislav Márton z 
Bajču, 73-ročný Ernest Lucza z Chotína, 86-ročný Jozef Németh 
z Komárna, 88-ročná Estera Léliová z Komárna, 45-ročná Andrea 
Velschitzová z Kameničnej

FORLIFE n.o., 

Všeobecná nemocnica Komárno

hľadá sanitárov/pomocných pracovníkov 
v zdravotníctve 

(3 pozície GYN/ODCH/CHIR)
Poskytujeme možnosť doplnenia kvalifikácie, odborný 

rast, príspevok na stravovanie a dlhodobú pracovnú istotu 
s možnosťou okamžitého nástupu.

Požiadavkou je ukončené vzdelanie 
v odbore sanitár resp. stredoškolské vzdelanie 

s maturitou a fyzická zdatnosť.

Pre viac informácií volajte 035/79 09 688 
alebo svoje životopisy posielajte na 

sekretariat@forlife.sk.

SPOMIENKA
So smútkom v srdci sme si 27. marca 

pripomenuli 1. výročie úmrtia
Ľudovíta BURGELA

z Komárna.
S láskou a úctou spomínajú

rodina Burgelová, Hronská, Ferčíková

SPOMIENKA
„Mala som vás všetkých rada
a chcela som ešte žiť,
ale prišla tá chvíľa, keď som
musela do večnosti ísť.“ 

Dňa 11. apríla 2017 uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustila naša mamička a ba-
bička

HÜBSCH Veronika
(Nová Stráž)

Tí, čo ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Podporte zvieratá v útulku,
darujte nám 2 % daní

Názov: Regionálne centrum Slobody zvierat Komárno
Sídlo: P. O. Box 135, 945 01 Komárno
Právna forma: Občianske združenie

IČO: 36 10 79 99

Medzinárodné majstrov-
stvá v plávaní masters pre rok 
2017 sa konali v Bratislave. 
Športovci z nášho mesta zís-
kali 9 medailí a dosiahli tieto 
umiestnenia:

Veková kategória 30- až 34-
ročných 50 m voľný spôsob  - 2. 
miesto Katarína Madáčová, 3. 
miesto Peter Varga. Disciplína 
100 m prsia – 2. miesto Katarína 
Madáčová, 3. miesto Matej Le-
pieš. Disciplína 50 m motýlik – 

1. miesto Katarína Madáčová, 3. 
miesto Peter Varga.

Veková kategória 60- až 65-
ročných – 4. miesto Zdeněk Paz-
dera na 50 m prsia a 6. miesto na 
100 m prsia.

Veková kategória 80- až 84-
ročných – 1. miesto Dezider 
Bangha na 200 m voľný spôsob 
a 1. miesto na 800 m voľný spô-
sob, čím obhájil vlaňajšie víťaz-
stvo. Na 50 m voľný spôsob zís-
kal bronzovú medailu.

Plávanie
Komárňania bodovali na Majstrovstvách SR

Základná škola na Rozma-
rínovej ulici v sa aj tento rok 
zapojila do medzinárodného 
projektu Noc s Andersenom. 
Už piaty rok predchádzalo ča-
rovnej noci strávenej v škole 
pravidelné plnenie úloh na 
podporu čitateľskej gramot-
nosti žiakov.

Naši žiaci, niektorí aj opa-
kovane tieto úlohy nadšene 
splnili, aby sa dňa 31.03.2017 
pridali k 10 400 slovenským de-
ťom, ktoré mohli nocovať mimo 
domu. Rozmarínka sa stala jed-
ným z 238 miest a jedinou v na-
šom meste, ktoré túto možnosť 
ponúkli a zorganizovali.

Každý z predchádzajúcich  
ročníkov  bol motivovaný inou 
tematikou a keďže tento rok 
Rozmarínka oslavovala 20. vý-
ročie, nosnou témou bolo ,,20 

rokov vo vesmíre za jednu noc.“ 
A tak dostalo v  jubilejnom  

piatom  roku  34 žiakov  jedineč-
nú možnosť precestovať vesmír, 
spoznať nepoznané a objaviť 
novú planétu, ktorá oslavuje 20. 
rok svojej existencie. 

V programe nechýbalo 
úvodné stretnutie všetkých 
mimozemšťanov, vystúpenie 
Rebelíčat, s ktorými sme si aj 
zatancovali, či plnenie úloh na 
preverenie zdatnosti kozmo-
nauta vo vesmíre. Po rýchlom 
občerstvení od sponzora Triples 
v podobe hamburgerov a šikov-
ných mamičiek sme si obliekli 
pomyselné skafandre, zhlboka 
sa nadýchli, spoločne odpočítali 
štart a vybrali sa v skupinách na 
rôzne stanovištia poskrývané v 

tmavých zákutiach Rozmarínky. 
Posledná úloha večera však na 
nás ešte len čakala. Ocitli sme 
sa na miestach, ktoré vyzerali 
ako escape room. Až na mies-
te sme pochopili, že dostať sa 
z uzavretého priestoru nebude 
vôbec jednoduché. V tme, len 
pomocou bateriek sme hľadali 
náročné indície, aby sme sa vy-
slobodili. Vrcholom a zároveň 
posledným signálom, ktorý sme 
vyslali, bolo zapálenie prskaviek 
na školskom dvore. Signál, že 
sme prežili, pochopili a svetiel-
ko nádeje a iskry, že o rok sa tu 
stretneme opäť.

dm

Piata Noc s Andersenom na Rozmarínke

Zápasnícky klub SPARTACUS Komárno
pozýva chlapcov a dievčatá

Tréningy sú v telocvični na Ulici slobody, v prípravke sú deti 
narodené v rokoch 2005 až 2010, ktoré môžu prísť v utorok a vo 
štvrtok od 16.00 do 17.30. Deti narodené v rokoch 1999 až 2004 
majú tréningy v pondelok až piatok od 16.00 do 18.00. Informá-
cie – JUDr. Karol Kúr, predseda klubu, 0905 116 341.

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

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.

Štátny archív v Komárne
pozýva na výstavu

Zázemie počas Veľkej vojny
Výstava po I. svetovej vojne vznikla 

v spolupráci s archívom 
Győrsko-Mosonsko-Sopronskej župy v Maďarsku.


