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Mestské zastupiteľstvo usku-
točnilo vo štvrtok 18. mája svoje 
riadne zasadnutie, na ktorom sa 
okrem iných zrodili rozhodnu-
tia aj o kapitálových výdavkoch 
– dokončí sa záverečná časť 
vypracovania záväzného plánu 
mesta, pribudli možnosti škôl 
na zníženie energetických vý-
davkov, obnova budovy základ-
nej umeleckej školy, zateplenie 
budov vo vlastníctve mesta – 
konkrétne sa hovorilo o budove 
Centra voľného času, mestského 
úradu a mestskej polície. Pokra-
čuje aj rekonštrukcia Župného 
domu, tentoraz vnútornými 
priestormi na prízemí, ďalej 

budú vybudované aj parkoviská 
a obnovené chodníky. 

Poslanci vyhoveli námietke 
prokuratúry v súvislosti so vše-
obecne záväzným nariadením 
o odvoze komunálneho odpa-
du – na ďalšom zasadnutí budú 
o zmene nariadenia hlasovať. 
Zrodilo sa rozhodnutie, na zá-
klade ktorého sa zriaďovateľom 
materskej školy v mestskej časti 
Bene stala Reformovaná cirkev 
na Slovensku, ktorá tam plánuje 
vybudovať jednu novú budovu 
a pribudnú aj jasle.

Rokovanie poslancov bude 
pokračovať vo štvrtok 25. júna.

Nadácia Tesco aj v tomto 
roku prišla so skvelým pro-
jektom: Vy rozhodujete, my 
pomáhame. Zákazníci komár-
ňanského obchodného domu 
hlasovaním žetónmi rozhodli, 
že tohoročným víťazom sa stáva 
Rodinné centrum Slunce, ktoré 

prostredníctvom nadácie získa-
va pre svoju činnosť 1300 eur.  
Nadácia v mestskej časti Kava 
na Deň detí otvorí minifarmu 
domácich zvierat – vďaka fi-
nančnej podpore k nej pribudne 
aj detské ihrisko pre mladých 
návštevníkov farmy.

Manželia Gráfelovci si 
v týchto dňoch pripomenuli 
65. výročie manželského sľubu. 
Pri príležitosti tohto krásneho 
jubilea pozdravili tento priam 
vzorový manželský pár aj pred-
stavitelia mesta. Ľudovít a Ľu-
bica Gráfelovci si spoločné áno 
povedali ako 21-roční. Tajom-
stvom dlhoročného spokojného 
spolužitia je podľa nich najmä 

dobrý výber partnera, musia sa 
navzájom ľúbiť a vážiť si jeden 
druhého. Sobášu v ich prípade 
predchádzalo 5 rokov randenia 
a zdá sa, že ani po 71 rokoch 
sa jeden druhému nezunovali. 
Sú hrdí na svoje deti a vnukov. 
Ľudovít Gráfel stál pri založe-
ní fotoklubu Helios a spoločne 
s manželkou splavili 10-tisíce 
kilometrov riek na splavoch.

V sobotu 6. mája slávnost-
ne otvorili sociálne zariadenie 
Timoteus za Vážskym kostom, 
ktoré je vo vlastníctve Refor-
movanej cirkvi na Slovensku. 
Krásne obnovená budova 
niekdajšieho sirotinca sa od 
júna stane domovom 38 seni-
orov a ľudí odkázaných na po-
moc iných. 

Na slávnosti biskup refor-
movanej cirkvi László Fazekas 
privítal zúčastnených, okrem 
iných Mező Istvána Mózesa, 
vedúceho odboru Ministerstva 
ľudských zdrojov Maďarska, 
ktoré na obnovu budovy prispe-
lo sumou 521 tisíc eur, zástup-
cov nemeckých a holandských 
partnerov, vedenie mesta Ko-
márno, predsedu Strany maďar-
skej komunity Józsefa Menyhár-
ta a mnoho ďalších milých ľudí, 
ktorí ako dobrovoľníci či už 
prostredníctvom finančnej pod-
pory, alebo prácou vlastných 
rúk, prispeli k realizácii tejto 
šľachetnej myšlienky. Slávnost-

nú bohoslužbu slúžil emeritný 
biskup Géza Erdély.  

Na slávnosti sa k prítom-
ným prihovoril Géza Erdélyi, 
emeritný biskup reformovanej 
cirkvi: Naša dnešná spoločná ra-
dosť, je dielom dobrých skutkov, 

skvelá príležitosť a možnosť, vý-
nimočne dôležitá pre celé naše 
cirkevné spoločenstvo, rovna-
ko ako bola dôležitá aj onoho 
času, v období po prvej svetovej 
vojne. Je zrkadlom súdržnosti 
a pozornosti, ktorá smerovala 

v tom čase k nevinným sirotám. 
Opätovné získanie Timoteovho 
domu a jeho úplná rekonštruk-
cia,bola v prvom rade, avšak nie 
výlučne, spoločným dielom ko-
munity maďarskej reformovanej 
cirkvi.

Sociálne zariadenie Timoteus bude slúžiť seniorom

Veľa zdravia, Grafelovci!

Rokovalo mestské zastupiteľstvo

V Kave vznikne minifarma 
a ihrisko pre deti

V nedeľu 28. mája už po 
tretíkrát bude centrum mes-
ta patriť deťom v rámci Ko-
marátskeho festivalu, ktorý 
tentoraz zorganizovali dve 
občianske združenia. Občian-
ske združenie Villa Camarum 
a Otthonunk Komárom očaká-
va všetkých oslávencov s pia-
timi desiatkami bezplatných 
programov, ktoré sa uskutoč-
nia na oboch brehoch Dunaja. 

Réka Kiss, organizátorka z 
Občianskehpo združenia Villa 
Camarum uviedla: „Nádvorie 
Dôstojníckeho pavilónu bude 
kráľovstvom najmladších oslá-
vencov – detí od 0 do troch 
rokov. Už tradične bude detský 
park s hojdačkami voľne prí-
stupný. Odporúčame všetkým, 
aby deti, ktoré si majú chuť 
pobehať, vzali práve tam, keď-
že tam nebude žiaden viazaný 
program. 

V parku Anglia budú re-
meselníci, detský tanečný dom, 
ale aj podujatie pre dospelých, 
ktoré má za úlohu nájsť v nás 
ukryté večné dieťa. Nazvali sme 
ho úschovňa pre rodičov a do-
posiaľ to bol skutočne populár-
ny bod programu a verím, že aj 
v tomto roku to bude rovnako. 
Nebude chýbať ani ukážka vý-
cviku psov. 

Novinkou sú preteky ma-
lých motorkárov, ktoré začnú 
popoludní o tretej, pozývame 
všetkých škôlkarov s ich ro-

dičmi, aj keď veková kategória 
nie je ohraničená. Preé preteky 
majú mať atmosféru skutoč-
ných motoristických pretekov, 
srdečne pozývame všetkých na 
vytvorenie kulisy. Nebude chý-
bať ozajstná ulička s boxami 
pre autá, mechanici, skrutko-
vače, a iné dôležité nástroje na 
dotiahnutie skrutiek súťažných 
odrážadiel. Vynasnažíme sa vy-
tvoriť pre deti skutočnú atmo-
sféru veľkých súťaží. Na mieste 
sa rozhodne, v koľkých kategó-
riách sa bude súťažiť, bude to 
závisieť od prejaveného záujmu. 
Podstatné je, že každý pretekár 
si prinesie vlastné odrážadlo, 
organizátori zabezpečuiaceny, 
medaily a nefalšovanú motoris-
tickú atmosféru. 

Za zábavou sa môžete vy-
brať už hneď po obede, program 
začína o jednej a bude pokračo-
vať až do ôsmej večer: koncerty, 
bábkové predstavenia, ukážky 
pretekárskych áut a motoriek, 
tvorivé dielne, rozprávkové 
podujatia a mnohé ďalšie. 

V tomto roku sa podarilo 
získať aj granty, avšak najpod-
statnejšia sila, hnací motor sa 
ukrýva v súdržnosti a schop-
nostiach dobrovoľníkov a v ich 
chuti urobiť niečo pre všetkých. 
Podujatie podporili samosprá-
va mesta Komárno, Úrad vlády 
Slovenskej republiky a Nadácia 
Gábora Bethlena. 

Hľadáte program na nedeľu? 
Príďte na Komarátsky festival

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.

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Komárno

pozýva na
„Informačné stretnutie pre zamestnávateľov“,

ktoré sa uskutoční 8. júna 2017 o 9. hodine
v budove Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno, 

Župná 15, 1. poschodie, veľká zasadačka č. 112.
Informačné stretnutie je zamerané na poskytnutie informácií 
týkajúcich sa:
– aktuálnej situácie na trhu práce
– novelizácie zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z. 
– informácií o aktuálnych aktívnych opatreniach na trhu práce

V prípade záujmu svoju účasť potvrďte e-mailom: 
andrea.simunciova@upsvr.gov.sk, najneskôr do 2. júna 2017.

Evanjelická cirkev v Komárne
pozýva v utorok 6. júna o 17. hodine

na DOBROČINNÝ KONCERT
v evanjelickom kostole
na Ulici františkánov.

V programe vystúpia deti materských škôl a žiaci Základnej 
umeleckej školy v Komárne. Dobrovoľné vstupné bude veno-
vané Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v 
Komárne. 

Po výberovom konaní v Ko-
márne nastúpil do služby nový 
príslušník rómskej občianskej 
stráže. Svoju preventívnu čin-
nosť bude vykonávať v problé-
mových častiach mesta v koor-
dinácii s príslušníkmi štátneho 
a mestského policajného zboru. 
Bude dohliadať na poriadok a 
kľud na sídliskách s početnou 
rómskou a neprispôsobivou 

komunitou a bude tiež sledovať 
dochádzku detí do škôl.

Požiadavkám zatiaľ vyhovel 
len jeden - József Ferenczi, bý-
valý viacnásobný majster repub-
liky v boxe a tiež tréner boxu 
zaoberajúci sa najmä mladými 
boxermi rómskeho pôvodu.

Financovanie na seba pre-
vzalo mesto. Bude sa snažiť pe-
niaze získať od štátu alebo Únie.

Nastúpil príslušník rómskej hliadky
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Výhodná reklama v Komárňanských listoch 
a Mestskej televízii

Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát ju uverejníme 
alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

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)

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. 

Od 1. júla tohto roku začnú 
štátne inštitúcie so spoločnos-
ťami zapísanými v Obchod-
nom registri SR komunikovať 
elektronicky prostredníctvom 
e-schránok na portáli Sloven-
sko.sk. 

V prípade, že ako štatutár 
firmy nemáte aktivovaný elek-
tronický občiansky preukaz, tzv. 
„eiD kartu“ so zadaným bez-
pečnostným osobným kódom 
(BOK), nebudete mať prístup 
do e-schránky a nebudete sa 

môcť oboznámiť s dôležitými 
úradnými dokumentami, ktoré 
vám zašlú štátne inštitúcie.

Elektronický podpis
Pomocou elektronického 

podpisu môžete elektronicky 
realizovať právne úkony, ktoré 
v papierovom svete vyžadujú 
písomnú formu a vlastnoručný 
podpis. Elektronický podpis na-
hrádza písomnú podobu vlast-
noručného podpisu. Na jeho 
vytvorenie je potrebný kvalifi-
kovaný certifikát, ktorý vám na 

základe vášho súhlasu pri výdaji 
vyhotovenej eiD karty alebo 
kedykoľvek dodatočne počas 
doby platnosti tohto dokladu 
nahrá pracovník na pracovisku 
oddelenia dokladov odboru po-
riadkovej polície ktoréhokoľvek 
okresného riaditeľstva Policaj-
ného zboru. 

Všetky potrebné aplikácie, 
vrátane tých pre prácu s elektro-
nickým podpisom, nájdete na 
https://portal.minv.sk  a www.
slovensko.sk.

O vydanie eID karty alebo o 
jej dodatočné aktivovanie mô-
žete požiadať na oddelení dokla-
dov odboru poriadkovej polície 
ktoréhokoľvek okresného riadi-
teľstva Policajného zboru ale-
bo v ktoromkoľvek klientskom 
centre Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky v dňoch: 
Pondelok: 08.00  – 15.00
Utorok: 08.00  – 15.00
Streda: 08.00  – 17.00
Štvrtok: 08.00  – 15.00
Piatok: 08.00  – 14.00

Štatutári pozor, na vybavenie eiD karty máte už len 7 týždňov!

V celej strednej Európe si 
v rôznych štátoch veľkolepými 
oslavami v tomto roku pripo-
menú 300. výročie narodenia 
cisárovnej a kráľovnej Márie 
Terézie. Z mnohých pripravova-
ných významných podujatí by 
sme mohli vyzdvihnúť veľkú vý-
stavu pod názvom „Najsilnejšia 
habsburgská žena v Rakúsku“. 
Výstava ukáže jej život (1717 - 
1780), dosiahnuté úspechy, ale 
aj rôzne zložitosti jej 40-ročné-
ho panovania. Výstava bude mať 
16 tematických častí a bude tu 
vystavených 160 obrazov, rôzne 
tlačivá a rukopisy doby jej pano-
vania. Návštevníci tu môžu ob-
divovať aj jej miniatúrny portrét 
vyrezávaný z dreva, verejnosť 
ešte tento portrét nevidela. V 
spolupráci s verejnoprávnymi 
televíziami Česka, Rakúska, Slo-
venska a Maďarska sa pripravuje 
2-dielny historický epos o živote 
tejto panovníčky v mladých ro-
koch. O tento film bude určite 
veľký záujem, jeho premiéra 
v televízií bude počas zimy 2017 
- 2018.

Mária Terézia sa narodila 
13. mája 1717. Počas jej okrúh-
leho výročia narodenia sa počas 
celého roka do konca novembra 
uskutoční viac výstav a rôznych 
iných tematických spomienko-
vých akcií, kde ju predstavia ako 
významnú strategičku, matku 
a panovníčku. 

Aj mesto Komárno si s úc-

tou pripomenie 300. výročie 
narodenia Márie Terézie, veď 
naše mesto počas jej panovania 
často materiálne podporovalo 
jej rôzne vojenské ťaženia a iné 
modernizačné snahy. Preto nie 
náhodou obržalo mesto na zá-
klade žiadosti vtedajších  meš-
ťanov významnú listinu elibe-
račného privilégia zo dňa 16. 
marca 1745, ktorou panovníčka 
povýšila Komárno na slobodné 
kráľovské mesto. Počas veľkého 
slávnostného sprievodu mes-
tom tento významný dokument 
doručil na mestský magistrát 
kráľovský vyslanec barón Kel-
ler Karol a prítomným zástup-
com mesta aj vysvetleniami 
ju predniesol tajomník Kalóci 
Mihály. Potom dokument o po-
výšení Komárna slobodným 
kráľovským mestom vystavili 
k nahliadnutiu obyvateľstva. 
Na počesť výročia zorganizoval 
štátny archív v Nitre, pracovis-
ko Archív Komárno významné 
vedecké sympózium s názvom 
„Aspekty Terezianského obdo-
bia v Uhorskom kráľovstve“ a z 
odznelých prednášok v roku 
2016 vydali slávnostný zborník 
bohato zdobený fotografiami 
a grafmi.

Bohato zdobené dokumen-
ty slobodného kráľovského 
mesta je možné vidieť v ko-
márňanskom archíve aj teraz. 
Komárňania majú blízky vzťah 
aj ku krásnej 2,5 metra vysokej 

soche panovníčky Márie Terézie 
na Nádvorí Európy, ktorej po-
stavenie iniciovalo Občianske 
združenie Palatínus v Komárne. 
Socha bola odovzdaná verejnos-
ti ešte v roku 2003. Sochárom 
krásneho diela bol Győrfi Lajos 
z Budapešti. Tu bude aj počas 
300. výročia narodenia panov-
níčky Márie Terézie slávnostné 
spomienkové kladenie vencov. 

Návštevníci Podunajského 
múzea zasa môžu obdivovať 

aj portrét mladej panovníčky 
Márie Terézie v slávnostnom 
rúchu. Obraz je z roku 1750 
z dielne dvorného maliara Mar-
tina Meytensa, ktorý bol v 18. 
storočí uznávaným viedenským 
dvorným maliarom. Pamiatky 
na Máriu Teréziu v Komárne 
budú dôstojne pripomínať, za 
čo môže naše mesto ďakovať 
panovníčke, ktorá sa významne 
pričinila o jeho rozvoj.

PaedDr.Štefan Bende

Aj Komárno si s úctou pripomenie 300. výročie 
narodenia cisárovnej a kráľovnej Márie Terézie

Po spomienkovom večeri, 
venovanom pamiatke Gézu 
Dobiho, je zrejmé, že pamiat-
ka niekdajšieho skvelého uči-
teľa hudby, husľového virtuóza 
a skladateľa nevybledla ani 10 
rokov po jeho smrti.

V Kultúrnom paláci, v sláv-
nostnej sále Podunajského mú-
zea, sa všetky miesta zaplnili. 
Podujatie spoločne organizovali 
Jókaiho vzdelávací a múzejný 

spolok a občianske združenie 
Gaudium. V programe odzne-
li úryvky diel Gézu Dobiho,  
Lajos Stirber divákom priblížil 
podrobnosti zo života tejto mi-
moriadne úspešnej osobnosti 
spoločenského života v našom 
meste. Hudobné diela pred-
stavili umelci – niekdajší žiaci, 
priatelia a obdivovatelia neza-
budnuteľného hudobného mága 
Gézu Dobiho.

Spomínali na nezabudnuteľného Gézu Dobiho

Ukradli odkvap z vojenskej pevnosti
Desaťmetrové kusy medených odkvapových rúr ukradol za-

tiaľ neznámy zlodej z kasárenskej budovy Novej pevnosti. Spolu 
to bolo 85 metrov zariadenia, ktoré zabraňuje podmáčaniu tejto 
národnej kultúrnej pamiatky. Zlodej ho strhol zo stien, čím spô-
sobil škodu za 3 500 eur. 

V minulosti sa už dva odkvapy podarilo ukradnúť inému 
zlodejovi a súd mu minulý týždeň vymeral po započítaní iných 
krádeží 4,5 roka väzenia.

Ako nauiť naše ratolesti 
rozumne hospodáriť s peniaz-
mi? Ako neminúť  vreckové  
v najbližšom fast-foode? 

Tak na túto úlohu sa pod-
ujala postavička Kozmixa z pi-
lotného projektu malej finanč-
nej akadémie zameraného na 
rozvoj finančnej gramotnosti 
a žiaci zo 4. B triedy Základnej 
školy Jána Amosa Komenského 
v Komárne.  

Celý projekt bol spracovaný 
pútavou, avšak náročnou for-
mou. Žiaci pracovali v štyroch 
tímoch. V piatich tematických 
blokoch si vyskúšali úlohy ban-
károv, architektov, účtovníkov, 
staviteľov a novinárov. A o čo 
vlastne išlo?

Cieľom bolo nasporiť si 
dostatočnú sumu „kozmixov“, 
ktoré dostávali jednotlivé tímy 
za splnenie interaktívnych úloh. 
Za tieto peniažky si kupova-

li stavebný materiál a násled-
ne všetky tímy spoločne stavali 
mesto – Kozmixovo. 

Samozrejme pojmy ako 
evidencia, príjem, výdaj, mena, 
hodnota, euro, dolár sa do pove-
domia detí dostávali hravou for-
mou. A keďže tímová práca má 
aj svoje úskalia, dôležitou súčas-
ťou projektu bolo zvládanutie 
konfliktov, stresových situácií 
a riešenie problémov.  Všetko 
nakoniec dobre dopadlo a rodi-
čom počas dňa otvorených dve-
rí žiaci dokázali, že so svojím 
vreckovým dokážu hospodáriť 
rozumne.

Malá finančná akadémia 
s Kozmixom je vynikajúci tvo-
rívý, názorný  projekt s množ-
stvom edukačného materiálu. 
Pre mňa, ako pedagóga, to boli 
náročné dni. Metodická príruč-
ka sa stala mojou najčítanejšou 
knižkou. Aktivity bolo treba 

Učíme pre život, aby sa peniažky nerozkotúľali
zvládnuť v priebehu troch týž-
dňov, avšak spätná väzba od 
detí bola fantastická a nahradi-
la všetky strasti a starosti, ktoré 
bolo potrebné  zvládnuť popri 
bežnej školskej výučbe. Veď 
nakoniec posúďte sami. Mesto 

sa nám vydarilo.  Rada by som 
sa  poďakovala celému tímu za 
skvelé hodiny a radosť z úspeš-
ného riešenia.

Gabriela Kamocsaiová
ZŠ J. A. Komenského

Rozmarínka má množstvo 
tradícií, vydarených akcií, kto-
ré majú úspech nielen medzi 
súčasnými žiakmi, ale aj medzi 
rodičmi a priateľmi školy, do-
konca sa na ne často vracajú aj 
naše bývalé Rozmarínčatá. Roz-
marincup, medzinárodný turnaj 
vo florbale o Pohár primátora 
mesta, je už tretí rok úspešným 
športovým podujatím, ktoré or-
ganizuje ZŠ Rozmarínová ako 
súčasť Komárňanských dní. 
V tomto roku sa zišli priazniv-
ci florbalu 28. apríla v športo-
vej hale. Okrem piatich tímov 
(Nové Zámky, ARES z Érdu, 
SZPK z Komáromu a 2 tímy zo 
ZŠ Rozmarínová) sa na tento 
deň tešili aj všetky Rozmarín-
čatá, ktoré si pripravili rôzne 

plagáty, pokriky a iné spôsoby 
povzbudzovania, čím podporili 
oba naše tímy. Popri desiatich 
súťažných zápasoch si prišli za-
hrať aj škôlkari z MŠ Eötvösa 
a MŠ Mieru. Najmladší hráči 
nám dokázali, že florbal bude 
mať na našej škole ešte dlhoroč-
nú tradíciu. Ste zvedaví, ako to 
všetko dopadlo? Pohár primá-
tora mesta získal vynikajúci tím 
SZPK z Komáromu, len o chlp 
sa na krásnom druhom mieste 
umiestnil tím ZŠ Rozmarínová 
pod vedením pána učiteľa Zde-
na Pazderu a na treťom mieste 
skončili Nové Zámky. Všetkým 
súťažiacim gratulujeme a ve-
ríme, že sa v podobnej zostave 
stretneme aj o rok.

PhDr. Lívia Markovicsová

Rozmarincup je už tradíciou

Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 7. júna 2017

uzávierka 2. júna
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Drobná inzercia

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

Firma SLK ELEKTRO, s. r. o., dnes už s 
novým názvom FEAG SLK Elektro, oslavuje 
25. výročie založenia. Firmu založil Ing. Pe-
ter Skala ešte v roku 1992. Za toto obdobie – 
štvrťstoročie – prešla firma rôznym vývojom 
až po dnes, keď zamestnáva cca 100 až 120 
stálych zamestnancov a spolupracovníkov. 
Vďaka tomuto vývoju patríme medzi význam-
nejších zamestnávateľov v regióne, najmä v 
neštátnom sektore.

Pri tejto príležitosti bol zorganizovaný 
slávnostný obed, ktorý sa uskutočnil 12. mája 
2017 v Dôstojníckom pavilóne. Pozvaní boli 

terajší pracovníci ako aj bývalí zamestnanci, 
ktorí sú už na dôchodku, z ktorých väčšina 
tiež stála pri zrode firmy. Na slávnostnom 
obede sa zúčastnili zástupcovia nášho ne-
meckého spoločníka, firmy FEAG GmbH: Dr. 
Hermann Andreas, Harald Biermann, Nicole 
Meissner a Mario Gamert.

Slávnostný obed otvoril Ing. Roman Ska-
la, konateľ firmy, po ňom nemecký konateľ  
firmy  FEAG GmBH  pán Harald Biermann 
privítal prítomných a poďakoval za účasť a za 
príjemné prijatie. Celá oslava prebehla vo veľ-
mi dobrej atmosfére.

Novorodenci
Fanni Nagyvendégi zo Zlatnej na Ostrove, Peter Machlica z Ka-

meničnej, Zoe Gabriela Redecká z Hurbanova, Kristína Kováčová 
z Hurbanova, Ronald Török z Mužle, Slavomír Hromada z Komár-
na, Peter Bartek z Nových Zámkov, Liana Šallai z Komárna, Tímea 
Farkasová z Mužle, Július Rigó z Duloviec, Adam Jozef Borovič zo 
Štúrova, Dárius Spevák z Komárna, František Kováč z Hurbano-
va, Attila a Andrej Nagyovci z Marcelovej, Michaela Podlucká z 
Komárna, Ema Huršanová z Komárna, Mia Júlia Kurdiová z Ko-
márna, Gréta Zsittnyan z Duloviec, Theo Benjamin Tóth z Komár-
na, Rebeka Mészárosová z Černíka, Benjamín Horn z Palárikova, 
Sebastián Csölle z Čalova, Maja Rácz zo Svodína, Filip Miroslav 
Sedlák z Nesvád, Denis Lakatoš z Hurbanova, Dušan Kockás z Ďu-
lovho Dvora, Dominik Peter Vércse z Bátorových Kosíh, Liliana 
Samochinová z Kolárova, Martin Kerpec zo Svätého Petra, Korádo 
Lakatoš z Hurbanova, Matúš Kanás zo Senca, Bence Bölcs z Virtu

Sľúbili si vernosť
Miklós Varga a Erika Komlošiová, Csaba Gubík a Szilvia Ba-

gócsi, Zdenek Uňatinský a Angelika Kováčová, Milan Varga a Lu-
cia Učníková, Tamás Madarász a Cynthia Šudák, Miklós Moncz a 
Zsuzsanna Borbély

Opustili nás
77-ročná Mária Tóthová z Čalovca, 65-ročná Julianna Marci-

bálová z Bátorových Kosíh, 79-ročná Alžbeta Volesková z Kavy, 85-
ročný Juraj Lestár z Kolárova, 87-ročná Jolán Vörös z Moče, Viliam 
Tománek z Trávnika, 74-ročná Irén Szabadka z Bátorových Kosíh, 
71-ročná Alžbeta Pavlíková z Virtu, 75-ročná Helena Lencseová z 
Kameničnej

Florian Zeller 

KLAMSTVO
10. 06. 2017 o 19:00

Mestské kultúrne stredisko 
v Komárne

SPOMIENKA
Dňa 22. mája uplynulo 8 rokov, čo nás 

navždy opustil náš drahý a milovaný syn
VIDA Bélus.

Spomienku naň si navždy uchová 
jeho rodina

l Elektrikár. Tel.: 0908/415-
657.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Dám do prenájmu obchod-
ný priestorv tržnici, 10 m2, prí-
zemie č. dverí 48. Cena doho-
dou. Tel.: 0911/911 713. 

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 navždy opustil vo veku nedožitých 67 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a úprimné slová sústrasti.

Smútiaca rodina

POďAKOVANIE
Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie MUDr. Ivete Cse-

kesovej a sestre Márii Molnárovej z Centra pre poruchy rov-
nováhy, ďalej MUDr. Eve Mrázovej, MBA, MUDr. Pavlovi 
Demeterovi, MBA a sestre Adriany Hrabovskej z ambulancie 
radiačnej onkológie, ako aj zdravotníckym pracovníkom od-
delenia radiačnej onkológie, primárke MUDr. Oľge Rosinskej 
a sestre Alžbete Csanakovej z ambulancie klinickej onkológie 
a celému kolektívu oddelenia klinickej onkológie za príkladnú 
starostlivosť o našu mamičku Katalin VARGA počas jej liečenia 
a hospitalizácie vo Všeobecnej nemocnici Forlife Komárno.

Rodiny Vargová a Ballová z Komárna 

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

003161/84 92 189
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Séria medailových výko-
nov sa podarila Dane Szabóo-
vej , ktorej meno sa spomínalo 
aj medzi športovcami roka vy-
hlásenými v Komárne v roku 
2016. Tento rok začala športo-
vú sezónu tým, že siedmykrát 
stála na stupienku víťazov na 
medzinárodnom pouličnom 
behu Komárno - Komárom, 
kde obsadila 2. miesto. Dobeh-
la ako prvá Slovenka, hneď za 
bežkyňou z Maďarska.

Týždeň nato sa zúčastnila 
na 26 km dlhom horskom behu 
„Beh cross country Baba – Kam-
zík“ hrebeňom Malých Karpát. 
Trasa viedla z pezinskej Baby 
na bratislavský Kamzík. Tu do-
behla na 2. mieste, čím obsadila 
aj 2. miesto na Majstrovstvách 
Slovenska v horskom behu, kto-
rými tieto preteky sú.

Do tretice v priebehu 3 týž-
dňov vyhrala rýchlostné prete-
ky na bicykli „Biosaurus Piko 
Bike time trial“, ktoré sú slo-

vensko-maďarským cezhranič-
ným seriálom individuálnych 
časoviek. Tu v 15 km časovke 
skončila prvá. Tieto výsledky 
Dana Szabóová dosiahla vo svo-
jej vekovej kategórii ženy nad 50 
rokov a darovala si ich k život-
nému jubileu 55 rokov s vďakou 

všetkým, ktorí ju podporujú. Na 
všetkých pretekoch sa zúčastňu-
je s rodinou - manželom a dvo-
ma synmi - s ktorými aj spolu 
trénuje. Oporou jej je aj bežky-
ňa Patus Éva. Obe stáli spolu už 
viackrát na stupienku víťazov 
pri bežeckých pretekoch. Pa-

tus Éva tiež dosiahla 2. miesto 
v Medzinárodnom pouličnom 
behu Komárno – Komárom. 
O týždeň nato vyhrala preteky 
v maďarskej Tatabányi v behu 
na vrch Turul, kde vybehla ako 
prvá žena na vrchol a vyhrala vo 
svojej vekovej kategórii.

Tri víkendy, tri víťazstvá bežkyne Dany Szabóovej

V rámci záverečnej prípravy 
-  keď všetky preteky sú len prí-
pravné -  pred vrcholom letnej 
sezóny – Majstrovstvá Sloven-
skej republiky pre jednotlivé ve-
kové kategórie, absolvovali naši 
plavci časť medzinárodných 
pretekov Orca Cup v Bratislave 
v 50-metrovom bazéne. Výbor-
ne si počínali najmä chlapci, 
keď  Richard Kardhordó v roz-

plavbách vo finále v priamom 
súboji porazil svojich najväčších 
súperov a v disciplíne 200 met-
rov prsia získal zlatú medailu. 
Ďalší chlapci si zaplávali vo 
všetkých disciplínach osobné 
rekordy. Tamara Berkesová ob-
sadila vo finále 200 m prsia 6. 
miesto. Ďalšími pretekmi boli 
medzinárodné preteky  Šaren-
gradski Kup v Kruševaci – Srb-

ská republika, tiež v 50-metro-
vom bazéne. V konkurencii 343 
plavcov zo štyroch štátov náš 
oddiel reprezentovali Tamara 
Berkesová, Richard Kardhordó, 
Max Kopčok a Šimon Peťkov-
ský. Významný nárast svojej 
výkonnosti – zaplávané osobné 
rekordy - opäť potvrdili chlap-
ci. Riči Kardhordó si vybojoval 
zlatú medailu v disciplíne 100 m 

prsia a striebro na 100 m kraul 
a okrem toho sa stal abslútnym 
víťazom vo svojej kategórii. 

Zlatú medailu si vyplával 
v disciplíne 50 metrov kraul  
Max Kopčok, Tamara Berkeso-
vá si vyplávala 2 x druhé miesto 
(100 m prsia a 100m kraul) a na-
koniec Šimon Peťkovský  získal 
bronzovú medailu v disciplíne 
50 metrov prsia. Blahoželáme!

Pre plavcov KomKo Komárno sa blíži vrchol sezóny


