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Poslanci oboch zastupiteľ-
stiev Komárna a Komáromu 
sa stretli na spoločnom zasad-
nutí, kde odovzdali ceny Pro 
Urbe, Ceny primátora a titul 
Čestný občan. 

Titul Čestný občan Ko-
márna bol v tomto roku ude-
lený predsedníčke kuratória 
Spoločnosti Kecskés Lászlóa 
pani Nemes Andrásné z Ko-
máromu. Spoločnosť vydala 12 
kníh venovaných vysťahovaniu 
a deportáciám, od roku 2002 or-
ganizujú celorepublikové stret-
nutia Hornej Zeme, postavili 
pamätník na počesť vyhnaným 
rodinám. Cenu, na základe ná-
vrhu poslanca Imre Andruskó, 
odsúhlasilo zastupiteľstvo. 

Cenu Pro Urbe tentoraz 
získali dvaja kandidáti: 

Erik Vlček, najúspešnejší 
rýchlostný vodný kajakár v his-
tórii tohto športu u nás, ktorý 
nás v Riu reprezentoval už na 
piatej olympiáde. 

Cenu Pro Urbe získal aj bis-
kup reformovanej cirkvi, László 
Fazekas, ktorý dôstojne zastu-
puje odkaz reformácie, tradícií 
a úcty k hodnotám. Má svoj ob-
rovský podiel na tom, že odkaz 

cirkvi a jej príkladná činnosť 
už prekročila prah kostolov. 
Udelenie ceny navrhla skupina 
komárňanských nezávislých po-
slancov. 

Cenu primátora získali: 
Dirigentka Yvette Orso-

vics a spevokol Cirkevného a 
školského centra Mariánum 
„Schola Mariana“. Jeho čle-
novia pravidelne vystupujú na 
školských, mestských či cirkev-
ných podujatiach, viackrát sa už 
predstavili aj v zahraničí. Spo-
lupracovali na koncertoch i na-
hrávkach hudobných nosičov 
legendárnej skupiny Ghymes. 

Lukostrelecká škola Kassai 
– kmeň Seregi, členovia združe-
nia ročne dvakrát usporadúvajú 
medzinárodné súťaže, ktorých 
výsledky sa započítavajú do sú-
ťaže svetového pohára v tomto 
športe. Členovia kmeňa, na čele 
so Zoltánom Seregim, sú pra-
videlnými účastníkmi význam-
ných medzinárodných súťaží.

Fotoklub Helios a jeho čle-
novia, ktorých väčšina pochá-
dza z Komárňanského okresu. 
Traja dokonca klub navštevujú 
z Maďarska. Vo fotogalérii Zi-
chyho paláca Podunajského 

múzea ročne pripravia 4 autor-
ské výstavy z diel významných 
fotografov, respektíve diela 
z kolekcie rôznych partnerských 
fotoklubov.

Pedagóg Árpád Holcei, kto-
rý učí v Selyeho gymnáziu od 
roku 1982 a je jednou z najak-
tívnejších osobností venujúcich 
sa talentovanej mládeži. Svojimi 
návrhmi, postrehmi veľkou mie-
rou prispel k zvyšovaniu úrovne 
výchovno–vzdelávacej práce, 
ktorú vykonáva popri pôsobení 
na poste triedneho učiteľa. 

Držiteľka ceny Jászai, skvelá 
herečka Éva Bandor, ktorá je 
talentovanou umelkyňou nielen 
v našom meste, ale je za ňu po-
važovaná aj v radoch súčasného 
maďarského herectva. Odbor-
nými znalosťami, vernosťou 
a pokorou je ozdobou kultúrne-
ho života v našom meste. 

Tamás Pasternák a Dr. An-
drás Pasternák už viac ako 20 
rokov organizujú náboženský 
a kultúrny život tunajšej židov-
skej náboženskej obce. Redigujú 
vlastné noviny – Spravodajca  - 
ktorý má okrem tlačenej verzie 
už aj internetovú. Založili mik-
romúzeum a knižnicu. 

Komárňanskí animátori 
svoju prácu v rodinnej atmosfére 
vykonávajú s veľkým nadšením, 
čím sú dobrým príkladom aj pre 
ostatných. Skupina, ktorú tvorí 
viacero generácií, spolupracuje 
s mestom a ďalšími organizácia-
mi a cirkvami. Pravidelne orga-
nizujú zaujímavé podujatia pre 
verejnosť. 

Daniela Kapitáňová – spi-
sovateľka, režisérka, preklada-
teľka, jej prvé dielo – románový 
hit Kniha o cintoríne sa stala 
Knihou roka a bola preložená 
do desiatok jazykov. Rozpráva-
nie mentálne zaostalého zbera-
ča papiera je obrazom čias nor-
malizácie i spolužitia Maďarov 
a Slovákov v Komárne. 

Blodizsár Ryšavý je jeden 
z mála podnikateľov v našom 
meste, ktorý nezištne podporu-
je mnohé spoločenské aktivity a 
podujatia v našom meste. Stojí 
aj za obnovením kina Tatra – 
skvelý projekt, vďaka ktorému 
sa toto kino zakrátko stalo vy-
hľadávaným miestom stretnutí 
v našom meste. 

Ivan Kubala, podnikateľ, 
cenu prevezme dodatočne.

Na úvod Komárňanských dní ocenili osobnosti nášho mesta

Regionálne osvetové stre-
disko v Komárne Vás srdečne 
pozýva 12. mája o 17. hodine 
do Amfiteátra Dôstojníckeho 
pavilónu v Komárne na taneč-
nú inscenáciu Potmehúd (v 
prípade nepriaznivého počase 
– dom Matice slovenskej v Ko-
márne).

Potmehúd je unikátny au-
torský projekt pätice sloven-
ských tanečníkov žijúcich v 
Prahe v choreografii sloven-
ského Maďara Csabu Molnára. 
Predstavuje Európanov hľada-
júcich svoje folklórne korene so 
šibalským úsmevom na tvári. V 
rámci Slovenska sú naplánované 
len tri predstavenia v troch mes-
tách a Komárno má tú česť byť 

jedným z nich.
V inscenácii sa tanečníci 

snažia znovu objaviť a rehabili-
tovať folklórny umelecký prejav, 
zbaviť ho muzeálnych nánosov 
a nanovo prežiť číru silu nespú-
tanej ľudovej tvorby. Vytvárajú 
vlastný originálny folklór. Kaž-
dý z tanečníkov vnáša do insce-
nácie svoju vlastnú skúsenosť a 
osobnosť. Preto jednotlivé vý-
stupy balansujú medzi humo-
rom a drámou, emotívnosťou a 
cynizmom. Do predstavenia je 
vždy prizvaný iný hosť, ktorý 
prináša moment prekvapenia a 
šibalských situácií.

Vstup voľný!
Viac info.: 

www.ros-komarno.sk

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Komárno 
oznamuje všetkým záujemcom o štúdium, že 

ZÁPIS na školský rok 2017 - 2018 
sa bude konať 24. a 25. mája 2017 

v čase od 14.00 do 17.30
v budove ZUŠ na Letnej ul.12.

Riaditeľstvo Základnej 
školy  J. A. Komenského ozna-
muje, že pre veľký záujem zo 
strany rodičovskej verejnosti 
otvára v 5. ročníku školského 
roka 2017 - 2018 triedu s rozší-
reným vyučovaním anglického 
jazyka.

Normatívne testy sa usku-
točnia 25. mája 2017 o 8. hodine 
v budove školy. Testy sa budú 
skladať zo všeobecnénho tes-
tu z anglického jazyka, úroveň 
A1, a z psychologických testov 
(osobnostných testov).

Kritériom úspešnosti je 

kladné hodnotenie z psycholo-
gických testov, dosiahnutie 80 
% vo všeobecnom teste z anglic-
kého jazyka, alebo maximálny 
počet žiakov na základnej škole. 
Určenie nižšieho počtu žiakov 
v triede je v kompetencii riadi-
teľky školy.

Prihlášky nájdete na we-
bovej stránke našej školy, ktoré 
treba odovzdať na sekretariáte 
školy do 15. mája 2017.

Podrobné informácie vám 
poskytneme na tel. č. 035/7700 
811 a 0915/794 822, alebo na 
info@zskomenskehokn.sk 

Pozývame na výnimočnú 
tanečnú inscenáciu Potmehúd

Otvárame triedu s rozšíreným 
vyučovaním angličtiny

Už siedmy muzikál pripra-
vujú dramaťáci z Komárna. 
Tentokrát sa odohráva v 60-
tych rokoch minulého storočia 
a vychádza zo skutočných prí-
behov starých rodičov členov 
dramatického krúžku.

„Šesťdesiate roky nám tu 
zanechali mimoriadne pôsobi-
vú stopu, ktorá výrazným spô-
sobom funguje dodnes, tak po 
hudobnej a tanečnej stránke, 
ako aj tým,  čo sa odohralo v 
68. roku. Myslím tým vpád so-
vietskych vojsk do našej krajiny. 
A presne to som chcel najmä 
mladým ľuďom ukázať,” vysvet-
ľuje autor scenára a režisér Jo-
zef Černek. „Myšlienka zapojiť 
starých rodičov vznikla úplne 
spontánne, poslal som deti, aby 
zistili, ako sa dali dokopy ich 
starí rodičia. Pôvodne som len 
chcel, aby trošku pochopili ina-
kosť tej doby. Doby bez mobilov, 
internetu a doby, kedy sa človek 
musel pri komunikácii pozerať 
tomu druhému do očí. Deti zra-
zu prišli s úžasnými príbehmi 
a s neuveriteľnou iskrou v oku. 
Presne tento pocit som snažil  
preniesť do tohoto dielka.”

Muzikál sa odohráva v 
priestoroch kaviarne, ktoré vy-
tvoril scénograf Richard Slezák 
na  skutočne existujúcom pod-
ujatí: Čaj o piatej. Dramaťáci 
nám vyrozprávajú päť prepoje-

ných príbehov vznikajúcej lásky. 
Dielko obohacuje jemný humor 
i milá nadsázka, dvanásť pôvod-
ných skladieb a autentických 
choreografií. V tomto období 
aj na naše územie prenikali hu-
dobné a tanečné štýly ako rock 
and roll, boogie woogie a samo-
zrejme twist. Týchto žánrov sa 
držali hudobný producent diela 
Peter Emmer, ale  aj dvorná cho-
reografka Dramaťáku, Broňa 
Bočáneková.

„Je až neuveriteľné, ako na-
šim dramaťákom tá doba prista-
ne,” opisuje Černek. „Na fotodni  
pripravovali hercov, tanečníkov 
a spevákov tri kaderníčky a 
stylistka, kostýmy vytvárala 
tentokrát priamo naša členka 

Romanka Mačicová a musím 
povedať, že sa to až neuveriteľ-
ne podarilo. Tak chalani ako aj 
baby, či naši dospelí členovia, 
vyzerajú fakt perfektne. Dievča-
tá sú v predstavení všetky neu-
veriteľne krásne a súdiac podľa 
množstva fotiek, ktoré putovali 
na sociálne siete, tak o tom ve-
dia. Čo je úplne v poriadku, som 
rád, keď sa pýšia tým, čo spolu 
tvoríme.” Predstavenie, ktoré sa 
nacvičuje už pol roka, má nie-
čo vyše 80 minút, ide teda, pre 
Dramaťák netradične, o jedno-
aktovku. Náklady zatiaľ dosa-
hujú sumu 18 tisíc eur. Pomohli 
najmä sponzori, za čo je im viac 
ako 40 členov krúžku naozaj 
vďačných. Slávnostná premiéra 

sa uskutoční 12. mája a do kon-
ca sezóny ja zatiaľ naplánova-
ných 10 repríz. Hrať by sa malo 
v tomto, ale aj v budúcom roku. 
Keďže hlavným zámerom die-
la bolo pripomenúť 50. výročie 
augustových udalostí roku 1968. 
„Ak nám ostanú naši diváci ver-
ní a ja verím, že áno, keďže v 
Komárne máme najlepšie pub-
likum na svete, predstavenie 
odohráme aj viac ako 30 krát,” 
uzatvára autor projektu Jozef 
Černek. Ak sa na muzikál Čaj 
o piatej (Dievča z obrazu) vybe-
riete, nezabúdajte že dramaťáci  
vyžadujú od divákov aj dress 
kód. Pre toto predstavenie je to 
RETRO. www.cajopiatej.sk 

Jana Pipíšková

Máte chuť na Čaj o piatej? 
Príďte 12. mája na predstavenie Dramaťáku

Míľa pre mamu
celoslovenské podujatie

v sobotu 13. mája v Komárne
Najväčšia oslava Dňa matiek v našom meste

Program od 15. do 18. hodiny:
l registrácia rodiniak na Námestí generála Klapku
l bublinkový pochod rodiniek (prineste si bublifuky) 
 program na dvore ZŠ na Pohraničnej ulici:
l tvotivé dielne, pohybom pre deti, Montessori dielne
l divadielko s bábkovou postavičkou Zdravýživkou
l čítanie rozprávok
l líčenie mamičiek, maľovanie na tváre detí,
l ukážka šatkovania a nosenia detí
l vystúpenie Capoeira Komárno, Dunajíček, 
 koncert Aylens Fall

Organizuje Únia materských centier.
Podujatie je pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku
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RučNá autOumyváReň za trhoviskom

KÉZI autómOsó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

sme tu pre vás každý deň, 7 dní týždni 
Po-so 7.00-18.00, Ne 8.00-16.00

0903 887 980

výhodná reklama v Komárňanských listoch 

a mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát ju uverejníme 

alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

stredná odborná škola obchodu a služieb 
Budovateľská 32, 945 01 Komárno

otvára od 1. septembra 2017
Pomaturitné vyššie odborné štúdium

6335 Q Medzinárodné podnikanie – VJS
Denné trojročné štúdium je určené absolventom gymnázií, 
stredných odborných škôl s maturitou, s možnosťou získania 
titulu „DiS“ (diplomovaný špecialista).

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

Denné dvojročné štúdium je určené pre absolventov učebných 
odborov: kuchár, čašník, servírka, kaderník, stolár, maliar, 
cukrár a ďalšie v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 282/2009 Z.z. 
v znení a doplnení neskorších predpisov.

Prihlášky do uvedených odborov je potrebné podať: 
do 31. mája 2017.

Prihlášky na stiahnutie a bližšie informácie:
www.zssoskn.edu.sk, 035/7740 054, 55

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 22. mája 2017 – do 26. mája 2017
od 19. júna 2017 – do 23. júna 2017
od 17. júla 2017 – do 21. júla 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 závis-
losti od počtu vyložených naplnených vriec).
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 
9/2016 o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostuje na 
mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojo-
vanie 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)

CINEAMA je najstaršia a 
najprestížnejšia súťaž v oblasti 
amatérskej filmovej tvorby na 
Slovensku. Nadviazala a po-
kračuje v tradícii celoštátnej 
súťaže, ktorá sa konala v šesť-
desiatych až osemdesiatych 
rokoch spoločne s českou sú-
ťažou.

Je to jediná možnosť kom-
plexnej verejnej prezentácie 
amatérskej filmovej tvorby. Na-
pomáha vyhľadávaniu talento-
vaných tvorcov a zároveň vytvá-
ra priestor na rozvoj umeleckej 
tvorivosti a technickej zdatnosti 
detí, mládeže i dospelých z rôz-
nych regiónov Slovenska, na 
prezentáciu diel rôzneho tema-
tického a žánrového zamerania, 
na porovnanie ich umeleckej a 

technickej úrovne.
V obnovených priestoroch 

Kina Tatra v Komárne sa 25. 
apríla 2017 konala krajská sú-
ťaž CINEAMA 2017. Hlavným 
organizátorom podujatia bolo 
Regionálne osvetové stredisko 
v Komárne. Hlavným partne-
rom, ktorý súťaž z verejných 
zdrojov podporil, bol Fond na 
podporu umenia a jej vyhlaso-
vateľom je Národné osvetové 
centrum v Bratislave.

Odborná porota pracovala 
v zložení Mgr. Ladislav Munk, 
režisér a scenárista RTVS – 
predseda poroty, Mgr. Art. Mi-
roslav Ivan, kameraman a peda-
góg VŠMU v ateliéri animovanej 
tvorby, a Peter Valica, tiež kame-
raman a spolupracovník RTVS.  

Počas takmer trojhodinového 
premietacieho maratónu sme 
mali možnosť pozrieť si 3 vi-
deoklipy, 2 reportáže, 4 hrané 
filmy, 5 dokumentov, 3 expe-
rimenty z celého Nitrianskeho 
kraja.

V kategórii tvideoklip vor-
cov nad 16 rokov skončil na 2. 
mieste Gábor Angyal z Komár-
na a postúpil do celoštátnej sú-
ťaže. V kategórii Hraný film bol 
úspešný tím školskej TV Tower 
pri SPŠ v Komárno, študenti 
obsadili 2. miesto a postúpili do 
celoštátnej súťaže. V kategórii

Dokument Katarína Mácso-
diová  z Komárna získala Čestné 
uznanie. Súčasťou súťaže bola aj 
vzdelávacia časť, ktorá prispieva 
k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí 

a odovzdávaniu skúseností v ob-
lasti umeleckej tvorby i v oblasti 
procesu technického spracova-
nia jednotlivých filmových diel. 
Workshop pod názvom Ako na 
amatérsky film, pripravil Ján 
Kuska z Liptovského Mikuláša 
jeden z najlepších amatérskych 
filmárov, viacnásobný víťaz ce-
loštátnej súťaže Cineama a aj 
medzinárodnej súťaže UNICA.

Celoštátna súťaž sa bude ko-
nať 9. – 11. júna 2017 v MLYNY 
CINEMAS, Galéria MLYNY, 
Štefánikova trieda 61, Nitra. 
Oceneným srdečne gratulujeme 
a postupujúcim autorom pra-
jeme do celoštátnej súťaže veľa 
šťastia!

Jana Mačicová
Regionálne osvetové stredisko

Amatéri na veľkom filmovom plátne
Ocenení boli aj študenti priemyslovky, Katarína mácsodiová  a Gábor angyal

Oddelenie jednodňovej 
zdravotnej starostlivosti tzv. 
„jednodňová chirurgia“ Vše-
obecnej nemocnice Komárno, 
prevádzkovanej neziskovou 
organizáciou FORLIFE a ma-
nažérsky riadenej skupinou 
AGEL SK začala v týchto dňoch  
vykonávať  laparoskopické 
operácie slabinových pruhov 
najmodernejšou metódou.

Operácia slabinového pru-
hu je celosvetovo jednou z naj-
častejších operácií. Na Sloven-
sku sa ročne vykoná okolo desať 
tisíc takýchto operácií. „V súčas-
nosti sa najčastejšie tieto operá-
cie riešia modernou tzv. "tension 
free" technikou, teda technikou 
bez napätia s využitím sieťky zo 
syntetického biokompatibilného 
materiálu, najčastejšie vyrobené-

ho z polypropylénu, polyetylénu 
alebo polyesteru. Táto sieťka je 
implantovaná laparoskopicky, a 
to z troch drobných rezov, ktoré 
nepresahujú dĺžku jedného cen-
timetra. Na väčšine pracovísk v 
našej krajine sú sieťky implan-
tované klasicky, jedným rezom. 
Doba však smeruje k miniinva-
zívnosti laparoskopického opero-
vania a preto sa aj naše pracovis-
ko pripojilo k najmodernejšiemu 
technickému postupu týchto zá-
krokov,“ vysvetľuje námestník 
pre zdravotnú starostlivosť ko-
márňanskej nemocnice MUDr. 
Rudolf Pelikán, MPH.

Táto technika prináša 
množstvo výhod pre pacientov, 
medzi ktoré patrí hlavne rých-
lejšie pooperačné zotavenie 
oproti klasickej metóde, zníže-

nie pravdepodobnosti poope-
račných komplikácií, význam-
ne nižšia bolestivosť operačnej 
rany, no dôležitý je aj kozmetic-
ký efekt, keďže sa namiesto jed-
nej pomerne dlhej jazvy na tele 
pacienta objavia len tri drobné 
jazvičky. 

Pracovisko jednodňovej 
zdravotnej starostlivosti sa na-
chádza v zrekonštruovaných 
priestoroch pavilónu K. Mo-
derná operačná sála je vybave-
ná novým operačným prístro-
jom - laparoskopickou vežou 
v hodnote 145.000 EUR, vďaka 
ktorej sa stalo toto pracovisko 
najkomplexnejším zariadením 
svojho druhu v regióne a rozší-
rilo spektrum svojich služieb o 
množstvo zákrokov, akými sú 
napríklad artroskopické operá-

cie kolena, malé tzv. kostné ope-
rácie rúk a nôh, ale aj endosko-
picky asistované hysteroskopie 
– vizualizácia kanála krčka ma-
ternice a dutiny maternice. Pra-
covisko je vybavené modernými 
miestnosťami na pozákrokové 
sledovanie pacientov a nadštan-
dardnými izbami vybavenými 
elektricky polohovateľnými lôž-
kami a TV prijímačmi pre ma-
ximálny komfort pacientov.

O službách pracoviska sa 
môžete informovať na web-
stránke nemocnice http://www.
nemocnicakomarno.sk/praco-
viska/oddelenia/jednodnova-
chirurgia.html resp. osobne na 
pracovisku jednodňovej zdra-
votnej starostlivosti.

Mgr. Marta Csergeová
hovorkyňa AGEL SK

v nemocnici operujú slabinové pruhy najmodernejšou technikou

Streda 3. mája bol pre nás 
výnimočný deň.. Podarilo sa 
nám zrekonštruovať v areáli 
Materskej školy na Ulici mieru 
krásne dopravné ihrisko. 

Nielen my, ale predovšetkým 
deti z neho majú obrovskú ra-
dosť. Nevedeli sa dočkať, kedy 
bude hotové a ony budú môcť 
predviesť svoje zručnosti pri bi-
cyklovaní a kolobežkovaní. Nové 
dopravné ihrisko nám umožní 

poskytnúť deťom čo možno naj-
viac vedomostí, poznatkov ako 
aj zručností v oblasti dopravnej 
výchovy, dodržiavaní doprav-
ných pravidiel ako aj zručností 
a návykov bezpečného pohybu 
a správania sa na cestách.

Pásku pri slávnostnom odo-
vzdávaní dopravného ihriska 
prestrihol primátor Komárna 
László Stubendek a predsedníč-
ka Rodičovského združenia pri 

MŠ Katarína Gubienová.
Rozhodli sme sa, že pri 

slávnostnom odovzdávaní do-
pravného ihriska nesmú chýbať 
tí najkompetentnejší v bezpeč-
nosti na cestách, a preto sme 
pozvali aj zamestnancov Okres-
ného dopravného inšpektorátu 
v Komárne, oddelenia výkonu 
služieb, ktorí boli veľmi ústre-
toví a ochotní. Deťom poskytli 
poznatky o dodržiavaní bezpeč-

nosti na cestách a niektorých 
základných dopravných znač-
kách a pravidlách. Následne 
ich usmerňovali pri bicyklovaní 
a kolobežkovaní. Pomyselnou 
čerešničkou na torte bolo veľké 
prekvapenie v podobe obhliad-
ky policajných áut a motoriek, 
z ktorej mali deti nesmiernu 
radosť. 

Touto cestou chcem poďa-
kovať Okresnému dopravné-
mu inšpektorátu v Komárne, 
konkrétne Kpt. Mgr. Petrovi 
Valíčkovi, vedúcemu oddelenia 
výkonu služieb, ako aj ďalším 
zamestnancom tohto oddelenia 
za úžasné zážitky, ochotu a lás-
kavý prístup k deťom. 

Veľká vďaka patrí predo-
všetkým, ktorí prispeli 2 % 
z daní na účet rodičovského 
združenia pri našej materskej 
škole, teda rodičom detí navšte-
vujúcich škôlku, ako aj priateľom 
školy, každému, kto akoukoľvek 
formou prispel k uskutočneniu 
nášho sna v prospech tých naj-
menších, ktorým radosťou svie-
tili iskričky v očiach. A to je pre 
nás tá najväčšia odmena. Skrát-
ka to bol skvelý deň! Ďakujeme.

Danka Záhumenská
riaditeľka

MŠ na Ulici mieru

Podarilo sa uskutočniť jeden veľký sen

Ďakujeme firme DIMENSA, spol. s r. o., v Komárne za 
veľmi zodpovedný prístup, maximálnu ochotu a ústretovosť 
pri príprave a následnom svedomitom a kvalitnom vykonaní 
stavebných prác pri rekonštrukcii a dobudovaní dopravného 
ihriska Materskej školy na Ulici mieru v Komárne. 

Obsah Komárňanských listov 
a relácie mestskej televízie 

nájdete na stránke
www.tvkomarno.sk
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Drobná inzercia

Hľadám pracovníkov do Holandska na stavebné práce
Informácie na telefónnom čísle: 

003161/84 92 189

l Elektrikár. Tel.: 0908/415-
657.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
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 (Mederč-
ská) 64,7 m2. Cena: 30 000 eur. 
Tel.: 0915/612 439 cez týždeň po 
pol štvrtej hodine.
l Dám do prenájmu obchodný 
priestorv tržnici, 10 m2, príze-
mie č. dverí 48. Cena dohodou. 
Tel.: 0911/911 713.

Staňte sa aj Vy 
spolutvorcami 

Komárňanských listov 
Vaše tipy, námety 

a pripomienky 
očakávame 

na e-mailovej adrese 
kl@komarno.sk, 
alebo na tel. čísle 

035 77 13 488

POďAKOVANIE
S hlbokým žiaľom v srdci vyslovujeme 

vďaku všetkým, ktorí 12. apríla 2017 odpre-
vadili na poslednej ceste nášho milovaného 
manžela, otca a dedka

Juraja LéRANTA,
ktorý nás nevždy opustil vo veku nedožitých 67 rokov.
Ďakujeme za zvetinové dary a úprimné slová sústrasti.

Smútiaca rodina

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

Dňa 4. mája 2017 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil 
náš milovaný otecko

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

spomienku.
S láskou spomínajú jeho najbližší

Novorodenci
Veronika Šimová z Nesvád, Emma Horváth z Komárna, Stela 

Križková z Nových Zámkov, Natália Nagyová z Trávnika, Olívia Len-
gyelová z Komárna, Rihana Jančíková z Imeľa, Dominika Pálová z 
Komárna, Nicolas Turček zo Svätého Petra, Mia Berkmanová z Kame-
ničnej, Panka Chudoba z Komárna, Sebastián Rigó z Duloviec, Csenge 
Zsófia Kiss z Komárna, Tamia Szabóová z Marcelovej, Lara Viktória 
Morvaiová z Komárna, Marián Orgoník zo Šoporne, Christina Spez-
zano z Komárna, Felix Szendi z Iže, Léna Molnárová z Nededa, Flórián 
Lukács zo Zemianskej Olče, Olivér Jónáš z Malých Kosíh, Hana Múč-
ková z Nových Zámkov, Luca Vargová z Komárna, Jázmin Calányos z 
Iže, Kristóf Opálka z Marcelovej, Karol Komér z Pribety

Sľúbili si vernosť
Ondrej Jezso a Tímea Tóthová, Eugen Farkas a Klaudia Korenová, 

František Lovas a Margita Šulciová, Štefan Rehák a Noémi Urbaneko-
vá, Szilárd Svitek a Klaudia Kartaiová, Milan Štefanec a Erika Papová, 
Zoltán Szűcs a Melinda Klimová

Opustili nás
85-ročný Ján Zajac zo Šrobárovej, 79-ročná Helena Dominová z 

Bátorových Kosíh, 78-ročná Anna Magyariová z Komárna, 93-roč-
ný Béla Forró z Vrbovej nad Váhom, 76-ročná Margita Verešpejová 
z Komárna, 66-ročný József Mácsodi z Bátorových Kosíh, 81-ročná 
Ica Rigla z Komárna, 65-ročná Helena Selmecziová z Novej Stráže, 70-
ročný Ivan Lisicky z Komárna, 47-ročná Andrea Šamuová z Komárna, 
63-ročný Jozef Gogola z Iže, 78-ročný Hegedűs Vojtech z Marcelovej, 
84-ročná Alžbeta Bartalosová z Komárna, 78-ročný Jozef Viderman 
z Marcelovej, 51-ročná Mónika Kopócs z Komárna, 90-ročný János 
Tuba z Komárna, 57-ročná Alžbeta Jerigová z Dediny Mládeže, 61-
ročná Alžbeta Kriváneková z Ďulovho Dvora, 53-ročný Jaroslav Stan-
ko z Duloviec, 57-ročný Anton Németh z Komárna, 73-ročný Franti-
šek Prónik z Iže

POďAKOVANIE
Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie MUDr. Ivete 

Csekesovej a sestre Márii Molnárovej z Centra pre poruchy 
rovnováhy, ďalej MUDr. Eve Mrázovi, MBA, MUDr. Pavlovi 
Demeterovi, MBA a sestre Adriany Hrabovskej z ambulancie 
radiačnej onkológie, ako aj zdravotncíkym pracovníkom od-
delniea radiačnej onkológie, primárke MUDr. Oľge Rosinskej 
a sestre Alžbete Csanakovej z ambulancie klinickej onkológie 
a celému kolektívu oddelení klinickej onkológie za príkladnú 
starostlivosť o našu mamičku Katalin VARGA počas jej liečenia 
a hospitalizácie vo Všeobecnej nemocnici Forlife Komárno.

Rodiny Vargovlá a Ballová z Komárna 

Do redakcie sme dostali 
list čitateľky, v ktorom opisuje 
svoju zlú skúsenosť. Nech to je 
pre ostatných upozornením, 
že dôverčivosť sa nevypláca. 
Tu je príbeh, ktorý, žiaľ, nie je 
ojedinelý:

Pani Mária (volajme ju 
takto) sa rozhodla dať si zre-
konštruovať kúpeľňu vo svojom 
1-izbovom byte a o tieto práce 
požiadala iustého podnikateľla, 
volajme ho Ján. Pani Mária za-
platila požadovanú zálohu 1000 
eur a zvyšných 500 mala zapla-
tiť po dokončení prác. Spísali 
zmluvu, termín ukončenia prác 
bol 19. august 2017, pani Mária 
ešte mala čas na dokúpenie ob-
kladačiek a chystala sa na istý 
čas odsťahovať sa z bytu, kým 
budú práce dokončené.

Majster Ján rozbúral kú-
peľňu, odstavil vodu a elektri-
nu. Pani Mária si medzitým 
šla kúpiť obkladačky, ale v ob-
chode nemali ani jeden z troch 
variantov, ktoré by sa jej páčili, 
preto si obkladačky objednala, 
ale musela na ne čakať 4 týždne. 

S majstrom sa dohodli, že keď 
budú obkladačky kúpené, pani 
Mária mu to dá vedieť a on ich 
inštaluje. 

Bola polovica septembra, 
obvladačky už boli kúpené, a 
tak pani Mária požiadala maj-
stra Jána, aby dokončil kúpeľňu. 
No on mal stále iné práce, ale 
prisľúbil, že po 16-tom septem-
bri sa zastaví a dokončí čo treba. 
Nechodil, preto 22. septembra 
pani Mária zavolala majstrovi, 
no ten nereagoval ani na tele-
fonát, ani na sms správy. Pani 
Mária bola zúfalá, pretože už 2 
mesiace nemohla používať svoj 
byt, aj keď majster mal iný názor 
aj napriek tomu, že v kúpeľni 
nebola ani voda, ani elektrina, 
iba holé steny.

Situácia sa zmenila – maj-
ster povedal, že dokončí práce 
iba vtedy, keď pani Mária podpí-
še novú zmluvu, ktorú pripravil, 
nakoľko podľa neho pôvodná 
zmluva už nie je platná. A vraj 
pani Mária si ju môže prečítať 
a podpísať až vtedy, keď zaplatí 
doplatok 540 eur, alebo to môže 

dokončiť niekto iný. Pani Mária 
nebola spokojná so sadrokarto-
nárskymi prácami a nemienila 
podpísať novú zmluvu, preto 
sa rozhodla napísať ukončenie 
zmluvy a majster to podpísal 11. 
októbra 2016.

Do dnešného dňa nedodal 
vyfakturovanie prác, hoci to sľú-
bil a bolo to napísané aj v zmlu-
ve, ale ostalo iba pri tom. Pani 
Mária zavolala iného majstra a 
ten povedal, že doterajšie práce 
v kúpeľni nemali väčšiu hod-
notu ako 600 eur. Pani Mária 

poslala majstrovi Jánovi dopo-
ručený list s požiadavkou o fak-
turáciu a vrátenie časti zálohy, 
ale ten sa jej vrátil, pretože adre-
sát bol neznámy. Znamenalo to, 
že majstrova adresa uvedená v 
zmluve bola „nesprávna“

(zámerne?). Pani Mária ten-
to svoj ptríbeh aj s dokumenm-
táciou postala Slovenskej ob-
chodnej inšpekcii v Nitre a voči 
majstrovi si uplatňuje nárok na 
vrátenie určitej časti zo zálohy aj 
s úrokmi.

rs

List čitateľky:
Malo to byť úplne inak, keby majster dodržal zmluvu

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.

Srdečne pozývame Komárňanov
do novozriadeného kaderníckeho a kozmetického  salónu

v budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb 
na Budovateľskej ulici v Komárne.


