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Obnova miestnych komunikácií v Komárne
Dunajské nábrežie 29. máj –  7. júl 13 270 m2
Ulica slobody 5. jún – 7. aug. 5 600 m2
Park Jókaiho 26. jún - 31. aug.  
a Františkánov  1 559 m2
Nám. M. R. Štefánika 3. júl - 29. sept. 2 125 m2
Lehárova 3. júl - 29. sept. 2 608 m2
Biskupa Királya 1. etapa 3. júl - 29. sept. 1 533 m2 
Eötvösa 1. etapa 17. júl – 29. sept. 15 090 m2 
Mesačná 31. júl – 29. sept. 1 951 m2 
Jókaiho  1. aug. - 31. okt. 1 104 m2
Biskupa Királya 2. etapa 1. aug – 31.a ug. 3 895 m2
Gútsky rad 1. aug. - 14. sept. 102 m2
Budovateľská 14. aug. - 14. sept. 5 106 m2
Eötvösa 2. etapa 4. sept – 31. okt. 1 040 m2
K. Kacza 14. sept. - 31. okt. 6 067 m2  
Včelárska 16. okt. - 16. nov. 22 m2
Jazminová a Smrečinová 16. okt. - 16. nov. 1 640 m2
Spolu:  63 612 m2

Do užívania bol odovzda-
ný revitalizovaný priestor 
pri bytovom dome na pravej 
strane medzinárodného mos-
ta z Komárna do Komáromu. 
Autor projektu je architekt 
Krisztián Csémy. Ako uviedol, 
boli tu vysadené stromy, kríky, 
živý plot a trávnik.

Súčasťou projektu, ktorého 
hodnota predstavuje 2147 eur, 
bolo aj vybudovanie studne so 

zavlažovacím systémom, rekul-
tivácia existujúcej zelene a osa-
denie lavičiek. Celá suma bola 
uhradená z grantového progra-
mu Prvej stavebnej sporiteľne 
na obnovu a revitalizáciu verej-
ného priestranstva a vnútroblo-
kov obytných zón. 

Miloš Blanárik, zástupca 
Prvej stavebnej sporiteľne, po-
čas odovzdania uviedol, že tento 
grantový program  podporuje 

skrášľovanie miest a obci na 
Slovensku a v budúcnosti radi 
podporia aj ďalšie aktivity.

Viceprimátor Komárna 
Imrich Knirs sa poďakoval za 
pomoc, veď táto akcia je už dru-
há v Komárne a tento priestor je 
krásnym estetickým doplnkom 
Palatínovej ulice. Vo vedľajšej 
budove bude pracovať architekt 
Krisztián Csémy, ktorý vždy zá-
sadne zastupuje záujmy mesta 

pri jeho architektonickom roz-
voji. 

Po prehliadke revitalizova-
ného priestranstva účastníkov 
slávnosti hostiteľ arch. Krisztián 
Csémy pozval do svojej novej 
budovy na výstavu prác fran-
cúzskeho výtvarného umelca 
Stefana Blansharda, ktorý sa 
svojími obrazmi prvýkrát pre-
zentoval na Slovensku.

PaedDr. Štefan Bende

Krajšie Komárno aj vďaka pomoci Prvej stavebnej sporiteľne

Vo veci spoločnosti KOM-
VaK bolo podané trestné ozná-
menie – uviedli na tlačovej 
konferencii predstavitelia mesta 
a akciovej spoločnosti. Na zá-
klade paragrafu 237 Trestného 
zákona – ohrozovania obehu 
peňazí - podal oznámenie ge-
nerálny riaditeľ Patrik Ruman. 
Podrobnosti neuviedol, ale pod-
ľa jeho vyjadrenia v trestnom 
oznámení konkretizoval podo-
zrenia. K tejto veci uviedol vice-
primátor Béla Keszegh:

„Podanie oznámenia je sú-
časťou istého procesu, ktorý 
vedenie mesta plne podporuje. 
Myslím si, že nesieme zodpo-
vednosť nielen za samotnú vo-
dárenskú spoločnosť, ale aj za 
obyvateľov, aby vyšlo najavo, čo 
sa vlastne stalo. Keďže množ-
stvo poloprávd koluje mestom a 
zrodilo sa množstvo až alarmu-
júcich informácií, myslím si, že 
tomuto je potrebné urobiť ko-
niec a podať korektné informá-
cie. Zo strany mestského úradu 
sme urobili všetko pre to, aby 
vo vodárenskej spoločnosti bola 
vykonaná korektná kontrola, 
a ak aj boli nejaké nedostatky 
alebo podobné nezrovnalosti, 
aby z toho boli samozrejme vy-
vodené aj dôsledky. 

Dôležitým krokom bolo, že 
došlo k výmene na dôležitých 
funkciách, mám tu na mysli ve-
denie firmy, ale aj nových členov 
predstavenstva. Momentálne 
je riaditeľ firmy a predsedom 
predstavenstva tá istá osoba, 
ale dotýka sa to aj  hospodár-
skeho vedenia firmy, a myslím 
si, že toto bol základ, že dnes 
sme už dospeli ku konkrétnym 
záležitostiam a konkrétnym 
zodpovednostiam. Spoločným 
cieľom je, aby sme konečne zís-
kali reálny obraz o tomto mest-
skom podniku a aby sme vodné 
hospodárstvo mesta položili na 
taký stabilný základ, ktorý vy-
tvorí úspešnú firmu vo vlastníc-
tve mesta, ktorá bude mať dlho-
dobú perspektívu. 

Pomenoval by som dve kon-
krétne veci: z úradu bola doru-
čená požiadavka na vykonanie 
kontroly hlavným kontrolórom, 
čo nevidieť to bude predložené 
aj pred poslancov zastupiteľstva 
a rovnako sa pred poslancov 
dostal aj návrh na  komplexnú 
previerku, ktorá obsahuje nielen 
kontrolu, ale formuluje aj kon-
krétne návrhy, ako sa táto firma 
môže stať úspešnou a fungujú-
cou.“ 
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Vo veci spoločnosti KOMVaK 
bolo podané trestné oznámenie

Vážení matičiari!
Dovoľujem si vás pozvať na Valné zhromaždenie 

Miestneho odboru Matice slovenskej v Komárne.
Hlavnou témou bude výročná správa MOMS Komár-

no a voľba nových orgánov Dozorného výboru MOMS 
a výboru MOMS. Valné zhromaždenie sa uskutoční 14. 
júna 2017 o 17.00 v Dome Matice slovenskej v Komárne. 

Kandidátky do všetkých orgánov prijímame do 12. 
júna do 16.00 v Dome Matice slovenskej, podmienkou 
pre členstvo v MS je vek nad 16 rokov, podmienkou pre 
kandidatúru do orgánov výboru MO MS je členstvo v MS 
a vek nad 18 rokov. 

Tešíme sa na vašu účasť.
Jozef Černek (0905 405 455)

predseda MOMS

Viete, že mozgový infarkt sa dá prežiť v zdraví?
Ak vás to zaujíma, príďte na

Deň otvorených dverí 
Neurologického oddelenia 

Všeobecnej nemocnice FORLIFE Komárno, 
vo štvrtok 15. júna 2017 o 16.00 v aule Selyeho Gymnázia 

Lekári neurologického oddelenia a záchranári zo ZaMED-u 
pripravili pre vás všetky dôležité informácie o akútnom mozgo-
vom infarkte, jeho príznakoch, rizikových faktoroch a liečbe, 
ktoré by ste v záujme vlastného zdravia i zdravia vašich blíz-
kych mali ovládať! Na záver prednášok sa môžete zdokonaliť v 
praktickom nácviku resuscitácie (oživovania) na simulátore.

Prestížnym ocenením BIE-
LE SRDCE Slovenská komora 
sestier a pôrodných asisten-
tiek (SK SaPA) vyjadrila svoje 
uznanie v kategórii Pôrodná 
asistentka v praxi Alžbete 
Húsovej a v kategórii Sestra v 
praxi Melinde Rancsó zo Vše-
obecnej nemocnice Komárno, 
ktorá je prevádzkovaná nezis-
kovou organizáciou FORLIFE 
a manažérsky riadená spoloč-
nosťou AGEL SK.

Alžbeta Húsová rozjasňuje 
miestnosti komárňanskej ne-
mocnice už 39 rokov a je ob-
ľúbená medzi pacientkami aj  
kolegyňami. Melinda Rancsó sa 
stará o pacientov jednotky in-
tenzívnej starostlivosti vnútor-
ného lekárstva v nemocnici už 
19 rokov a aktívne sa podieľa na 
skvalitňovaní života diabetikov. 

Slávnostné odovzdávanie 
ocenení sa uskutočnilo v Bra-
tislave a ocenenie z rúk prezi-
dentky SK SaPA Ivety Lazorovej 
si prevzalo 31 najlepších zdra-
votníckych pracovníkov, ktorí 
boli nominovaní v kategóriách: 
sestra/pôrodná asistentka – ma-
nažér, sestra/pôrodná asistentka 
v praxi, sestra/pôrodná asistent-

ka - pedagóg a mimoriadne oce-
nenie. Záštitu nad slávnostným 
podujatím prevzal Andrej Kis-
ka, prezident Slovenskej repub-
liky. Ocenené sestry a pôrodné 
asistentky prijal deň pred pod-
ujatím prijal v Prezidentskom 
paláci. 

„Pani Húsová je špecialistka 
pracujúca na pôrodnej sále gyne-
kologicko-pôrodníckeho oddele-
nia. Má veľmi dobrú úroveň vše-
obecných a odborných vedomostí 
ako aj úroveň praktických zruč-
ností. V práci je aktívna a inicia-
tívna, má veľmi dobrý prístup a 
jednanie s pacientkami, s rodič-
kami. Je empatická, rešpektuje 
rodičku ako osobnosť, preto ju 
hodnotia medzi najlepšie pôrod-
né asistentky na pôrodnej sále,“ 
uviedla PhDr. Zlatica Halmová, 
MPH, námestníčka riaditeľa pre 
úsek ošetrovateľstva.

„Ocenená Melinda Rancsó 
patrí medzi najangažovanejšie 
zdravotnícke pracovníčky našej 
nemocnice. Je výbornou odbor-
níčkou, ktorá sa aktívne venuje 
nielen práci sestry na jednotke 
intenzívnej starostlivosti oddele-
nia vnútorného lekárstva ale aj 
vzdelávaniu pacientov a širokej 

Prestížne ocenenie Biele srdce získali 
Alžbeta Húsová a Melinda Rancsó z komárňanskej nemocnice

verejnosti v téme diabetes mel-
litus, čím pomáha pacientom 
priblížiť túto diagnózu a zjed-
nodušiť zmeny, ktoré sú pri tejto 
chorobe nevyhnutné ,“ povedala 
námestníčka riaditeľa pre ošet-
rovateľstvo.

„Za vedenie nemocnice 
i všetkých kolegov obom sestrám 
srdečne gratulujeme k prestížne-
mu oceneniu a zároveň by sme 

sa im chceli veľmi poďakovať za 
ich obetavosť a profesionalitu vo 
vzťahu k pacientom a kolegom 
a tiež za to, že svojím prístupom 
k práci prispievajú k dobrému 
menu komárňanskej nemocni-
ce,“ dodal riaditeľ nemocnice 
Mgr. Viktor Dudáš.

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

Alžbeta Húsová a Melinda Rancsó

Spoločné vyhlásenie sfor-
muloval parlamentný poslanec 
z nášho regiónu Tibor Baštr-
nák, predseda Nitrianskeho 
samospávneho kraja  Milan 
Belica a prednosta Okresné-
ho úradu v Nitre Karol Borik. 
Žiadajú v ňom ministra do-
pravy a výstavby, aby podporil 

výstavbu obchvatu mesta v čo 
najskoršom termíne.

„Žiaľ, jednotlivé vlády si túto 
tému prehadzovali navzájom. 
Odkedy je na ministerstve no-
minant strany Most - Híd, veci 
sa urýchlili. Ak všetko dobre 
pôjde,  tak podľa toho ako pán 
minister sľúbil aj terajšiemu ve-

Výstavba obchvatu mesta je veľmi potrebná
deniu mesta minulý týždeň, keď 
sme spoločne boli u pána minis-
tra – v rokoch 2019  až 2020 sa 
môže začať výstavba obchvatu 
mesta. Momentálne nie je viac 
variácií a my nelobujeme za to, 
aby vyhrala jedna alebo druhá 
možnosť. My lobujeme zato, aby 
sa čo najskôr  začala výstavba čo 
najlepšej variácie,“ - uvidol Ti-
bor Bastrnák, parlamentný po-
slanec za stanu Most – Híd.

Súčasťou spoločného vy-
hlásenia je aj to, aby plánovaná 
rýchlostná cesta R8 viedla až po 
Komárno.

„S predsedom Nitrianskeho 
samosprávneho kraja a s pred-
staviteľom kraja troška pomô-
žeme pánovi ministrovi, keď 
vyvinieme iniciatívu v tejto veci. 
Takto snáď čoskoro infraštruk-
túra mesta aj okresu Komárno 

naberie nový dych, čo prinesie 
obrovský rozvoj a samozrejme 
aj nové pracovné príležitosti pre 
tu žijúcich obyvateľov,“ - dodal 
Tibor Bastrnák.

Územie od Hornej Nitry po 
naše mesto je jedným z najhus-
tejšie osídlených v republike. 
Keď začne výrobu závod Jaguar 
v Nitre, premávka bude mno-
honásobná.

Cez Komárno denne pre-
jde 22 tisíc áut, čo je oveľa viac 
v porovnaní s rovnako veľkými 
mestami na Slovensku. Reálne 
hrozí, že po odovzdaní nového 
mosta do užívania tento počet 
môže drasticky stúpnuť. Preto 
je dôležité, aby sa čo najskôr 
dokončil obchvat, vďaka ktoré-
mu môže premávka klesnúť na 
polovicu.
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V tomto roku si evanjeli-
ci na celom svete pripomínajú 
500. výročie reformácie, keď 
reformátor Dr. Martin Luther 
31. októbra 1517 pribil na dve-
te Vittenbergskéhp chrámu 95 
výpovedí proti odpustkom a 
úpadku v cirkvi. To dalo základy 
vzniku evanjelickej cirkvi augs-
burského vyznania. Odvtedy sa 
reformácia začala šíriť v Nemec-
ku a odtiaľ do okolitých krajín. 
Na dnešné územie Slovenska 
sa dostala prostredníctvom 
študentov, ktorí sa vzdelávali v 
Nemecku. Na našom území sa 
rozšírila najmä počas panovania 
Maximiliána v rokoch 1546 až 
1576, keď tu vzniklo až 900 cir-
kevných borov.

História evanjelického cir-
kevného zboru v Komárne siaha 

až do roku 1550, keď sa prvýkrát 
uvádza v kronikách prítomnosť 
evanjelikov v Komárne. Po prí-
chode hradného vojska z Ne-
mecka v roku 1527 sa Lutherovo 
učenie rozšírilo nielen medzi 
veliteľmi a vojakmi, ale aj medzi 
mešťanmi nášho mesta. Kázalo 
sa najprv v hradnej kaplnke. V 
roku 1650 si evanjelici posta-
vili murovaný kostol, evanje-
lický cirkevný zbor sa rozšíril 
a Lutherovo učenie sa ešte viac 
šírilo medzi obyvateľmi Komár-
na. V roku 1651 žilo v našom 
meste 47 evanjelických rodín, 
prevažne zámožných nemec-
kých remeselníkov. Kazateľmi 
boli Nemci a bohoslužobnou 
rečou bola nemčina.

V ďalšom období došlo k 
protireformačnému hnutiu, naj-

mä za cisára Leopolda I. v ro-
koch 1671 až 1681, kedy došlo 
k prenasledovaniu evanjelikov 
a k odoberaniu ich kostolov. Po 
roku 1672 nie sú v archívoch 
žiadne zmienky o živote evan-
jelického cirkevného zboru v 
Komárne.

Slobodu náboženského vy-
znania zaručil až Tolerančný pa-
tent, ktorý vydal cisár Jozef II. v 
roku 1781. Vďaka tomu došlo k 
zrušeniu nevoľníctva v Uhorsku, 
bolo zastavené prenasledovanie 
evanjelikov katolíckou cirkvou 
a evanjelici mali opäť možnosť 
postaviť si vlastné murované 
chrámy s obmedzením – museli 
byť bez veže a zvonov. Tieto kos-
toly postavené na základe Tole-
rančného patentu nazývame to-
lerančné evanjelické kostoly.

Tolerančný evanjelický kos-
tol v Komárne začali stavať naši 
predkovia v roku 1796 a bol po-
stavený bez veže. Vysvätený bol 
14. januára 1798. Od toho obdo-
bia sa služby božie odbavovali v 
slovenskom jazyku. Na základe 
ďalšieho povolenia, o 100 rokov 
neskôr, bola postavená aj veža s 
3 bronzovými zvonmi a bola po-
svätená v decembri 1899. Počas 
I. svetovej vojny cisárska armá-
da odobrala dva zvony z evanje-
lického kostola a spolu s inými 
zvonmi z celej monarchie boli 
pretavené na delá. V posledných 
desaťročiach naplno využívame 
náboženskú slobodu.

Tohto roku slávime 219. vý-
ročie vysvätenia nášho evanje-
lického kostola v Komárne.
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História evanjelického cirkevného zboru v Komárne

Plavci Delta klubu Komár-
no sa zúčastnili najvýznam-
nejších pohárových pretekov 
na Slovensku – ORCA Cupu. 
Tento rok prilákal výborných 
plavcov zo 14 krajín. Na pod-
ujatí štartovalo viacero účast-
níkov olympijských hier, maj-
strovstiev sveta či medailistov 
z majstrovstiev Európy. Náš 
klub reprezentovali: Marián 
Dragúň v kategórii seniorov, 
Kevin Bielik v kategórii ju-
niorov, Viktor Zauko a Ema 
Szászová v kategórii B, Áron 
Bartalos a Miriama Szászová 
v kategórii C. 

Prvý deň nás potešil Marián 
Dragúň postupom do A finále 
na 50 m prsia, pričom v roz-
plavbách vytvoril svoje osobné 
maximum. Svoj výkon doká-
zal v poobedňajšom finále ešte 
zlepšiť o 0,10 sek a priniesol pre 
naše mesto prvú – bronzovú – 
medailu v najsilnejšej seniorskej 
kategórii. V kategórii juniorov 
Kevin Bielik zaplával výborné 
časy na 50 m prsia a 200 m po-
lohové preteky, ktorý mal ťažkú 
úlohu, nakoľko v juniorskej ka-
tegórii je prvý rok, čo znamená 
výraznú zmenu v súperoch (až 
štyri ročníky narodenia). V dru-
hej disciplíne zaplával štvrtý 
najrýchlejší čas. Vo vložených 
poobedňajších pretekoch žiakov 
kategórie B a C zaplávali osob-
né rekordy takmer vo všetkých 
disciplínach všetci naši plavci. 
Svoje postavenie v slovenských 

rebríčkoch potvrdila Miriama 
Szászová, ktorá v silnej kon-
kurencii hlavne zahraničných 
plavkýň získala 3 zlaté medaily 
(50 m znak a voľný spôsob a 100 
m motýlik).

Druhý deň naši plavci po-
kračovali vo vynikajúcich vý-
konoch na úrovni osobných re-
kordov, ktoré sa im v niekoľkých 
prípadoch podarilo aj prekonať. 
Medailové nádeje po rozplav-
bách na 200 m prsia mal Kevin 
Bielik, ktorý postúpil do večer-
ného finále z 1. miesta. Vo finá-
le len o málo zaostal za svojím 
postupovým časom a obsadil 
vynikajúce 5. miesto v kategórii 
juniorov. O jediné sobotňajšie 
umiestnenia na stupňoch víťazov 
sa postarala Miriama Szászová, 
ktorá opäť nenašla premožiteľku 
a zvíťazila na 100 m znak, 50 m 
motýlik a 100 m voľným spôso-
bom, pričom v tejto disciplíne 
časom 1:09,64 zaplávala najlepší 
rankingový čas v kategórii 10-
ročných žiačok. 

V nedeľňajšom programe 
opäť výborne reprezentoval Ma-
rián Dragúň, ktorý na 100 m pr-
sia postúpil z rozplávb z druhé-
ho miesta do poobedňajšieho 
finále hneď za najlepším slo-
venským prsiarom Tomášom 
Klobučníkom. V nádhernom 
poobedňajšom finále Marián 
obsadil 3. miesto, pričom prví 
štyria plavci sa zmestili len do 
0,36 sekundy! Do finále v tej 
istej disciplíne postúpil aj Kevin 

Plavci Delta klubu úspešne reprezentovali naše mesto
Marián Dragúň je v absolútnej prsiarskej špičke na Slovensku
Miriama Szászová prepisovala historické tabuľky

Ešte sa môžete prihlásiť
Už odpočítavame dni na výnimočné dobrodružstvo, vý-

nimočné zážitky,výnimočný letný tábor, už 5. rok! Srdečne 
pozývame všetky deti od 7 do 12 rokov, od 17. do 22. júla na 
veľký denný tábor. Tentokrát vykročíme na výnimočnú cestu v 
téme Hobbita! Šesť výnimočných dní, ktoré sa už neopakujú, 
plných hier, súťaží, športu, tanca, divadla, dielní, atrakcií, vý-
letov a mnoho ďalšieho. Každý účastník dostáva vlastné tričko 
i šiltovku. 

V predchádzajúcich rokoch sme si zajazdili na vodných 
skútroch, vzlietli teplovzdušným balónom, riadili vlak i loď, za-
žili sme skvelé dni na kúpaliskách a tento rok pripravujeme k 
jubileu ďalšie skvelé prekvapenia. Prihlášky na stiahnutie a viac 
info nájdete na FB: Animátori KN, alebo našej webovej stránke 
www.animatorikn.com. Tešíme sa na vás!

Animátori KN

Na našu školu po pozvaní  
jedného ochotného rodiča  pri-
šlo šesť Američanov – lektorov.   
Každý z nás bol v očakávaní, čo 
sú zač. Vekovo z každého rož-
ku trošku a my, neangličtinári, 
sme  zistili, že máme  výhodu 
v podobe Američana s českými 
koreňmi.   

Cieľom ich návštevy bolo čo 
najviac sa s našimi žiakmi roz-
právať. Postupne chodili na vy-
učovacie  hodiny a venovali sa 
rozličným témam - štáty USA, 
NASA, jedlo, šport  ako   base-
ball, americký futbal  či  známe  
filmy s ich slávnymi hviezdami. 
Naši žiaci sa ukázali ako znalí 
veci a po anglicky dobre hovo-
riaci. Hodiny sa páčili a lektori 
boli spokojní. 

Jeden deň sme zorganizova-
li pre 2 triedy  spolu s nimi  hru 
Lov pamätihodností. Pomocou 
dobre ukrytých indícií objavo-
vali pamätihodnosti nášho mes-
ta. „Máte pekné mesto, pekné 
historické domy,“ pochvalne sa 
vyjadrovali lektori. Samozrejme, 
naši žiaci naplno využili   mož-
nosť  hovoriť po anglicky, a to až 
tak, že si dokonca aj zmrzlinu 
pýtali po anglicky. 

Posledný deň bol venova-
ný  športovým aktivitám, kto-
ré pripravili pre našich žiakov 
americkí lektori.  Ale to nebolo 
všetko.  Konal sa  kvíz na tému 
Americké osobnosti so sloven-

skými koreňmi, ôsmaci  a de-
viataci varili  guláš a my ostaní 
sme grilovali. Uspieť v kvíze, to 
chcelo špeciálnu prípravu. Čítať, 
fotiť a opäť čítať perfektné pla-
gáty pripravené našimi žiakmi. 
Každá trieda si vybrala jednu 
osobnosť, o ktorej vytvorila pla-
gát. Všetky boli rozmiestnené   
po  chodbách a na našich lekto-
rov urobili veľký dojem. „Máte 
veľmi šikovné a múdre deti,“ 
často opakovali. Deň  sa ďalej  
niesol v kulinárskom duchu. 
Cieľom bolo navariť čo najlepší 
guláš, získať putovnú varechu  
J. A. Komenského a pripraviť 
chutné grilovanie. Počas varenia  
na  ihrisku americkí lektori zaú-
čali naši „nevariacich“ žiakov do 
pravidiel amerického futbalu. 
Mohli si hru vyskúšať či pokúsiť 
sa o najlepší odpal, chytiť lop-
tičku v špeciálnych rukaviciach 
a ešte si  aj zahádzať rugbyovou 
loptou. Po skončení športova-
nia všetci riadne vyhladli, a tak 
prišiel na rad guláš a grilovanie. 
Putovnú varechu J. A. Komen-
ského  získala 9. B trieda, ktorá 
navarila najlepší guláš.  

Vydarený deň! Ani nepr-
šalo, ani nebolo veľmi horúco, 
ale  hlavne bolo živo. Bol to 
dobrý nápad  pozvať k nám do 
školy amerických lektorov, nie?

Mgr. Aneta Kamocsaiová
ZŠ J. A. Komenského

Máte veľmi šikovné a múdre deti 
– často opakovali lektori z USA

Vodná plocha Mŕtveho 
ramena Váhu, ako aj jeho pri-
ľahlé okolie slúžia ako zóna 
oddychu, a preto sme tam vy-
konali množstvo práce, ktoré 
ešte neskončili – odznelo na 
tlačovej konferencii  usporia-
danej vedením mesta a správ-
com vodných tokov.

Od vlaňajška sa kvalita vody 
výrazne zlepšila. Na základe roz-
boru vykonaného regionálnym 
úradom verejného zdravotníc-
tvo je možné konštatovať, že aj 
keď Mŕtve rameno Váhu nie je 
miestom vyhradeným na kúpa-

nie, na vlastnú zodpovednosť je 
možné sa v ňom osviežiť. 

Vybagrovali z neho niekoľko 
tisíc kubických metrov bahna, 
zamedzili prieniku znečistenia 
do vody a doplnili aj hladinu. 
Správca vodných tokov by si že-
lal, aby turisti, občania a rybári 
spoznali aj ďalšie, doteraz neprí-
stupné vodné plochy.

Na základe intervencie par-
lamentných poslancov za stranu 
MOST-HÍD sa správe vodných 
tokov dostalo viac financií na 
prípravu  a realizáciu nových 
projektov.                                   rs

Projekt Návrat k ľudovým 
tradíciám na Námestí remesiel 
bol vyvrcholením vzdelávacie-
ho projektu Základnej školy 
na Pohraničnej ulici v Komár-
ne. Uskutočnil  sa aj vďaka fi-
nančnej podpore Nitrianskej 
komunitnej nadácie v granto-
vom  programe Strecha pre Váš 
nápad. Cieľom vzdelávacích 
a praktických aktivít bola eli-
minácia prvkov konzumného 
spôsobu života. 

Žiaci  nadobúdali vedo-
mosti a zručnosti  na rôznych 
hodinách,  ktoré prebiehali for-
mou rovesníckeho vzdelávania, 
zážitkového vyučovania a pre-
pojením medzipredmetových 
vzťahov: prírodovedné blokové 
vyučovanie o bylinkách, vče-
lách a bioproduktoch, finančná 
gramotnosť na hodine matema-
tiky v rámci zabezpečenia ma-
teriálov, nácvik ľudových hier, 

tancov a piesní na hudobnej vý-
chove a v Školskom klube  detí 
a ľudové remeslá na výtvarnej 
výchove. 

Prezentáciou získaných 
zručností bolo tvorivé popolud-
nie na Námestí generála Klapku 
v Komárne, kde pedagógovia 
a žiaci za prítomnosti pozvaných 
remeselníkov: drevorezbára  
Ivana Kubalu, prútikára  Júliusa 
Laláka a  členiek Klubu šikov-
ných rúk pri Matici slovenskej  
v Nesvadoch odovzdávali svoje 
skúsenosti širokej verejnosti. 
Návštevníci podujatia, prevažne 
deti s rodičmi, si mohli vyskúšať 
výrobu keramiky na hrnčiar-
skom kruhu, tkanie na dreve-
ných krosnách, maľbu na sklo, 
tradičné vyšívanie, výrobu va-
reškových bábok, náhrdelníkov 
z ekologických korálok, bavl-
nených náramkov a medových 
sviečok.                                    dm

Mŕtve rameno Váhu postupne upravujú Netradičný návrat k tradíciám

Bielik. V kategórii žiačok získala 
svoje siedme zlato Miriama Szá-
szová v disiplíne 200 m poloho-
vé preteky, kde opäť prepisovala 
historické tabuľky. 

Náš klub získal 7 zlatých 
a 2 bronzové medaily, čo nám 
vynieslo 8. miesto v medailo-
vej bilancii.  Najviac si ceníme 
potvrdenie pozícií Mariána 
Dragúňa v absolútnej prsiarskej 
špičke na Slovensku, ktoré do-
siahol na predchádzajúcich pre-

tekoch v rakúskom Grazi. Navy-
še Miriama Szászová sa ziskom 
7 zlatých stala najúspešnejšou 
pretekárom spolu s trnavským 
pretekárom kategórie A a zis-
kom 418 bodov, ktoré získala 
na 100 m voľným spôsobom, jej 
patril aj pohár za najhodnotnej-
ší výkon žiačok kategórie C na 
Orca Cupe. 

Našim športovcom k do-
siahnutým výsledkom gratulu-
jeme. 



Drobná inzercia
Obsah Komárňanských listov 

a relácie Mestskej televízie 

nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk

7. júna 2017 3
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

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 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)

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

priestor v tržnici, 10 m2, prízemie 
č. dverí 48. Cena dohodou. Tel.: 
0911/911 713. 

Novorodenci
Gréta Zsarnaiová z Nány, Damjan Konta z Nových Zámkov, 

Ervin Vassi zo Sokoliec, Roland Hatala zo Štúrova, Štefan Lacza 
zo Svätého Petra, Adam Krecsmer z Podunajských Biskupíc, Maia 
Danczi z Nových Zámkov, Mário Horváth z Pribety, Gabriel Csanádi 
zo Svätého Petra, Lissa Michela zo Zlatnej na Ostrove, Anna Farka-
šová z Bátorových Kosíh, Lea Sloboda z Čičova, Sebastián Lakatoš 
z Hurbanova, Braien Ďuráč a Dominika Ďuráčová z Hurbanova, 
Tamara Némethová z Nových Zámkov, Roland Zelenai zo Svodína, 
Noémi Kocsis z Novej Stráže, Ádám Molnár z Kolárova, Karolína 
Mészárosová z Nových Zámkov, Zara Vechterová z Martoviec, Iaro-
mír Kozhikin z Komárna, Alex Kurucz z Komárna, Nicolas Lőbb z 
Bešeňova, Zsóka Dudáš z Komárna, Tiffany Pirosková zo Sokoliec, 
Zoltán Trenčík z Hurbanova, Tamáš Kosdi z Chotína, Peter Németh 
zo Štúrova, Gabriel Hatyina z Véka, Saskia Zemanová z Farnej, Maya 
Ondró z Martoviec, Michal Kociský z Komárna, Kyara Zselyke Ko-
vácsová z Komárna, Johanna Csiba z Modrán, Izabella Merceyová z 
Komárna, Milan Bartík z Trávnika, Roland Szendi z Novej Stráže, 
Alex Szűcs z Okoličnej na Ostrove, Nikolas Rusňák z Hurbanova, 
Patrik Pákozdi z Komárna   

Sľúbili si vernosť
Tibor Halász a Kinga Ďuričeková, Zoltán Ember a Csilla Vörö-

sová, Balázs Flandera a Oľga Morvayová, Mester Štefan a Petrinová 
Andrea, Endre Hamerlik a Csilla Szűcs, Markovics Vojtech a Katalin 
Cziborová, Daniel Velsicz a Juliana Palóová, Štefan Beke a Gyön- 
gyike Szajkó, Anton Nagy a Tímea Slováková, Vendelín Nagy a An-
gelika Andová 

Opustili nás
61-ročná Rebeka Galbavá z Marcelovej, 44-ročná Rozália Csó-

ková z Marcelovej, 76-ročný Ondrej Szalai z Chotína, 71-ročná Žofia 
Makszinová z Komárna, 84-ročný János Heiszki z Komárna, 84-roč-
ná Eszter Bereczk zo Zlatnej na Ostrove, 78-ročný Zsigo Mikuláš z 
Komárna, 55-ročný Gábor Brúder st. z Bátorových Kosíh, 86-ročná 
Anna Bartiková z Komárna, 57-ročná Valéria Mičová z Duloviec, 
89-ročná Jolana Rigoová Jolana z Kolárova, 87-ročný Koloman Var-
ga z Komárna, 72-ročný András Balogh z Búču, 74-ročný Štefan Ko-
pecz z Kavy

SPOMIENKA
Dňa 5. júna sme si pripomenuli 7. výro-

čie úmrtia nášho syna 19-ročného
Ladislava BARANA.

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú 
spomienku.
Navždy na Teba spomínajú

rodičia, brat, starí rodičia a Veroni

SPOMIENKA
Dňa 10. júna uplynie 10 rokov, čo nás 

navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 
starý otec a prastarý otec

Miroslav RECHTORIS.
Čas plynie, ale bolesť nad stratou neslabne.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu 
tichú spomienku.

Manželka, synovia a dcéra s rodinami 

SPOMIENKA
„Odišiel si náhle ako rosa z trávy,
zanechal si nás vo veľkom žiali.
Boľavý je chodník, ktorý vedie k Tebe,
no ešte boľavejšie, čo nosíme v sebe.
Život Tvoj krásny bol, 
osud však inak rozhodol.
No láska blízkych nezhasne, 
i keď si odišiel predčasne.“ 

Dňa 26. 5. 2017 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia, 
kedy nás navždy opustil náš milovaný  

Milan NOGA.
Ak ste ho mali radi, spomínajte s nami.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú

mama, dcéra Viktorka a brat s rodinou


