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V týchto dňoch je často 
diskutovanou témou cestný 
obchvat Komárna, ktorý bude 
napojený na nový most cez 
Dunaj. K tomu sa vyjadril ne-
závislý poslanec Mestského 
zastupiteľstva v Komárne Mgr. 
Ondrej GAJDÁČ:

- Na úvod je potrebné 
uviesť, že nikto nespochybňuje 
nevyhnutnosť výstavby mosta 
cez Dunaj. Most je veľmi po-
trebný hlavne z dôvodu riešenia 
nákladnej dopravy. Jeho výstav-
ba bude realizovaná na základe 
medzivládnej dohody Sloven-
ska a Maďarska a vďaka patrí 
všetkým, ktorí sa o realizáciu 
tohto zámeru pričinili.

Dôležitým faktom však je, 
že zďaleka nebude mať len regi-
onálny význam, ale bude súčas-
ťou  jedného zo severo–južných 
ťahov cez Slovensko. Je predpo-
klad, že hustota  nákladnej do-

pravy cez naše mesto sa znásobí, 
čo by bolo pre naše komunikácie 
a hlavne obyvateľov neúnosné. 
Z tohto dôvodu je nevyhnutné 
súčasne s výstavbou mosta vy-
budovať aj obchvat Komárna.

Problém vidím v tom, že 
v Územnom pláne mesta, ktorý 
v týchto dňoch bude mestské za-
stupiteľstvo schvaľovať, sú uve-
dené dve alternatívy obchvatu, 
z ktorých jedna vedie cez Mŕtve 
rameno Váhu – Apáli. V Územ-
nom pláne Nitrianskeho samo-
správneho kraja je už len táto 
jediná možnosť, ktorá je nie len 
pre mňa, ale som presvedčený, 
že pre drvivú väčšinu Komár-
ňanov neprijateľná. Ak by bola 
realizovaná táto alternatíva, 
môžeme na Apáli ako rekreačnú 
oblasť zabudnúť. Pritom druhá 
alternatíva obchádza Novú osa-
du aj Mŕtve rameno Váhu v do-
statočnej vzdialenosti a zahŕňa 

aj obchvat Novej Stráže. Som 
presvedčený, že táto alternatíva 
je pre občanov nášho mesta ove-
ľa prijateľnejšia.

Čo navrhujete? 
- Na uplynulom zasadnutí 

Mestského zastupiteľstva som 
dal návrh, aby z Územného plá-
nu Komárna bola vyňatá alter-
natíva obchvatu cez Apáli. Som 
presvedčený, že návrh získa pod-
poru väčšiny poslancov. Toto 
však bude len prvý krok. Veľmi 
dôležité bude presadiť, aby aj 
Nitriansky samosprávny kraj 
urobil zmenu vo svojom Územ-
nom pláne. O tom, že možné to 
je, ma osobne utvrdil predseda 
Nitrianskeho samosprávneho 
kraja  pán Milan Belica. Bude 
to však neľahká úloha. Úspech 
bude závisieť hlavne od toho, 
akú podporu táto iniciatíva zís-
ka v Mestskom zastupiteľstve, 
u občanov Komárna a ako dô-

razne bude primátor a vedenie 
mesta vôľu poslancov a hlavne 
vôle občanov mesta presadzovať 
nielen smerom k Nitrianskemu 
kraju, ale aj Ministerstvu dopra-
vy a výstavby SR.

Máme my Komárňania 
možnosť zasiahnuť do tohto 
rozhodovania?

- Určite si mnohí oprávnene 
kladú otázku: Ako je možné, že 
sa táto vec dostala do takéhoto 
štádia bez toho, aby sa o nej na 
verejnosti hovorilo? Treba ju 
položiť kompetentným. Žiadne 
takéto dôležité rozhodnutie by 
nemalo byť učinené bez infor-
movania občanov a už vôbec 
nie proti ich vôli. Ak chceme byť 
úspešní, podpora občanov mes-
ta bude veľmi dôležitá a bude 
jedným z rozhodujúcich fak-
torov. Tak isto bude dôležitý aj 
postoj organizácií pôsobiacich 
na území mesta.

Kadiaľ povedie obchvat Komárna?

Svetoznámy kráľ operiet 
Franz Lehár sa narodil 30. 
apríla 1870 v Komárne a až do 
svojich 12 rokov žil v našom 
meste. Neskoršie ako kráľ ta-
kých operiet ako Veselá vdova, 
Gróf Luxemburg, Cigánska 
láska a mnohých ďalších ope-
riet nikdy nezabudol na svoje 
rodné mesto, ba mnohé spo-
mienky zapracoval aj do svo-
jich operiet. Občianske hnutie 
Franza Lehára aj v tomto roku 
pripravuje sériu podujatí v Ko-
márne.  Informovala o nich Te-
rézia KLEMEN, predsedníčky 
tohto združenia.

- S veľkým úspechom sme 
zorganizovali začiatkom roka 
2017 už 5. ročník Lehárovho 
plesu v prekrásnej sále Dôstoj-
níckeho pavilónu. Účastníkmi 
boli nielen hostia z Komárna 
a okolia, ale aj zo zahraničia. 
V deň narodenia skladateľa sme 
zorganizovali kladenie vencov 
k soche Franza Lehára. V máji 
tu bol veľký operetný gala-
program, venovaný v Deň ma-
tiek všetkým mamám a starým 
mamám a každému, kto má rád 
operetu. Bol to nádherný večer.

Čo pripravujeme v rámci 5. 
ročníka Lehárovho leta 2017?

- Samozrejme aj v tomto 
roku zabezpečíme na Klapko-
vom námestí v Komárne už 5. 
ročník Lehárovho hudobné-
ho leta v spolupráci s mestom 
a mnohými ďalšími sponzor-
mi. Počas každej nedele večer 
o 19. hodine odznejú pre stovky 
záujemcov operetné, džezové 
i folklórne melódie. Prvý kon-
cert bude už 2. júla, kedy sa 

predstaví džezová skupina Alfa 
Band. V nedeľu 16. júla bude 
veľký operetný večer Angeliky 
Molnárovej. V nedeľu 13. au-
gusta to bude koncert skupiny 
FRESS. Počas koncertov bude-
me organizovať aj módne pre-
hliadky a vystúpenia mladých 
tanečníkov. Každého, kto má 
rád hudbu, ktorá zabáva a zbli-
žuje národy, srdečne v mene or-
ganizátorov pozývame na kon-
certy Lehárovho leta 2017.

Počul som, že ešte pripra-
vujete nejaké prekvapenie pre 
milovníkov Lehárovej hudby?

- Zatiaľ prezradím len toľko, 
že Občianske združenie Franza 
Lehára získalo grant, z ktorého 
chceme obnoviť a skrášliť Lehá-
rov park a jeho okolie v Komár-
ne. O tom, čo všetko plánujeme 
obnoviť, budeme informovať 
verejnosť neskôr.

PaedDr. Štefan Bende

Občianske združenie Franza Lehára udržuje pamiatku kráľa operiet

Vlaňajší rok Komárno 
uzavrelo s prebytkom 505-ti-
síc eur, a tak je aj v tomto roku  
možná realizácia ďalšieho 
zveľaďovania mesta. Do roz-
vojových aktivít z vlastného 
rozpočtu tak bude možné in-
vestovať na úrovni čiastky pre-
vyšujúcej jeden milión eur.  

Poslanci na svojom zasadnu-
tí, ktoré sa uskutočnilo koncom 
mája, prerokovali ekonomickú 
uzávierku roku 2016. Mesto vla-
ňajší rok uzavrelo s prebytkom 
vo výške viac ako pol milióna 
eur. Hodnotenia hlavného kon-
trolóra poukázali na to, že za 
tento skvelý výsledok vďačíme 
trom veciam: vlani mesto do-
stalo od štátu na podielových 
daniach o 317-tisíc eur viac, 
ako plánovalo, na druhej stra-
ne skvelo pokračuje vyplácanie, 
respektíve vymáhanie mest-
ských daní. Lepšia, v porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi, bola 
aj rozpočtová disciplína, hlavný 
kontrolór pozitívne hodnotil aj 
zníženie stavu úverov. 

„Úlohu v tom zohralo aj 
zlepšujúce sa ekonomické 
prostredie v prospech pozi-
tívnych výsledkov. Dôležitá je 
zmena smeru a to, že postupne 
sa čoraz väčšia suma vyčlení na 
rozvojové aktivity v rámci vlast-
ného rozpočtu“ – uviedol pri-
mátor László Stubendek.

Väčšina poslancov podpo-
rila myšlienku, aby z tejto sumy 
išlo do určeného rezervného 
fondu len 55-tisíc eur. Zo 450-
tisíc by sa na základe rozhodnu-
tia poslancov mohli realizovať 
investície.  

„Tohoročný rozpočet obsahu-
je aj  kapitálové výdavky vo výške 
200-tisíc eur, ďalších 400-tisíc eur 
už schválilo mesto na vykonanie 
prác v súvislosti s vodovodnou 
sieťou, ktorá je viazaná k obnove 
ciest. Vďaka tejto čiastke 450-ti-
síc eur bude v tomto roku z vlast-
ných zdrojov realizovaný rozvoj 
v Komárne za viac ako milión 
eur,“ – uviedol viceprimátor 
Béla Keszegh.

Odborné lekárske sympó-
zium zamerané na diagnostiku 
a liečbu závratových stavov s 
názvom VERTIGO SYMPÓ-
ZIUM FORLIFE, ktoré zor-
ganizovalo Centrum pre po-
ruchy rovnováhy Všeobecnej 
nemocnice Komárno, v piatok 
privítalo v aule Univerzity Se-
lyeho viac ako 120 odborníkov 
na problematiku ORL, neuro-
lógie a všeobecného lekárstva.

VERTIGO SYMPÓZIUM 

FORLIFE sa uskutočnilo pod 
záštitou dvoch odborných ga-
rantov, ktorými boli tie najpo-
volanejšie kapacity. „Vďaka dob-
rým vzťahom prijali pozvanie 
renomovaní odborníci vo svo-
jich oboroch, za oblasť otorino-
laryngológie Prof. MUDr. Milan 
Profant, CSc. - prednosta Klini-
ky otorinolaryngológie a chirur-
gie hlavy a krku LFUK a UNB, 
pričom za odbor neurológie to 
bol doc. MUDr. Jaroslav Jeřá-

bek, CSc. - vedúci lekár Centra 
pro závrativé stavy, Neurologic-
ká klinika 2.LFUK a FN Motol, 
Praha. Obaja garanti sa aktívne 
zúčastnili podujatia a zvyšovali 
jeho odbornú úroveň vlastný-
mi príspevkami, za čo som im 
obom veľmi vďačná,“ uviedla 
hlavná organizátorka podujatia 
MUDr. Iveta Csekesová, vedúca 
lekárka Centra pre poruchy rov-
nováhy Všeobecnej nemocnice 
Komárno.

Medzi aktívnymi účast-
níkmi boli aj ďalší renomovaní 
špecialisti v oblasti otorinola-
ryngológie a neurológie ako 
MUDr. Zuzana Pospíšilová, 
otorinolaryngológ-otoneuro-
lóg, ale aj  MUDr. RNDr. Lukáš 
Varga, PhD., uznávaný otorino-
laryngológ, obaja z Kliniky ORL 
a chirurgie hlavy a krku LFUK 
a UNB. Svojimi prednáškami sa 
pridali aj odborníci zo Všeobec-

Viac ako jeden milión na rozvoj

Konalo sa lekárske sympózium o diagnostike a liečbe závratových stavov

(Pokračovanie na 2. strane)

Spoločne oslávme 
Deň Dunaja

Pozývame vás 30. júna od 15. do 19. hodiny na pestrý 
program pre deti a ich rodičov. Pozvánku na Medzinárodný 
deň Dunaja vám v mene organizátora strany Most - Híd odo-
vzdá parlamentný poslanec Tibor Bastrnák:

- Po roku je tu opäť príležitosť, aby sa deti a rodičia cítili 
skvelo na brehu jednej z najväčších riek Európy. Medzi 15. a 19. 
hodinou ich čaká množstvo zábavných programov. Po Dunaji 
bude plávať 120-miestna loď, ktorá sa bude plaviť 45 minút a 
potom sa otočí a odvezie ďalších záujemcov, a takto mnoho ľudí 
môže využiť túto možnosť. Okrem toho čaká záujemcov množ-
stvo iných zaujímavých programov - detský hrad, maľovanie 
tváre, elektronické autíčka a iné prekvapenia. Srdečne očakáva-
me občanov Komárna na našom bohatom programe, na ktorý 
bude samozrejme vstup bezplatný.



Staňte sa aj Vy spolutvorcami Komárňanských listov Vaše 
tipy, námety a pripomienky očakávame na e-mailovej adre-
se kl@komarno.sk, alebo na telefónnom čísle 035 77 13 488
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Okrem toho, že sa máj 
vníma ako „lásky čas“, na naše 
Rozmarínčatá malo májové sl-
niečko a blížiace sa leto oveľa 
prospešnejšie účinky, a to naj-
mä v oblasti športu! 

Reťazec úspechov spusti-
li naše šikovné dievčatá, ktoré 
sa stali víťazkami okresného 
finálového turnaja vo futbale. 
Vyhrali nad základnou školou 
z Nesvád (2:0) a postúpili do sú-
boja o prvé miesto so základnou 
školou zo Sokoliec. Bol to napí-
navý súboj, naše dievčatá mali 
množstvo nevyužitých šancí 
a neustálu prevahu, avšak dve 
minúty pred koncom Sokolce 
vyrovnali na 1:1. Našťastie, sta-

čila nám remíza a ZŠ Rozma-
rínová s tímom dievčat bude 
okres reprezentovať na maj-
strovstvách Nitrianskeho kraja. 
Držíme im palce!

Ďalej sme hviezdili aj v at-
letike. Okresné finále v atletike 
družstiev organizuje v posled-
ných rokoch atletický klub v No-
vých zámkoch na svojej tartano-
vej dráhe. Kvôli chorobe našu 
Rozmarínku reprezentovali len 
jednotlivci, pričom bodové vý-
kony z jednotlivých disciplín sa 
spočítavali do súťaže družstiev. 
Naše dievčatá v celkovom hod-
notení obsadili pekné 6. miesto 
z celkového počtu 32 družstiev z 
okresu Komárno. Radi by sme sa 

však pochválili skvelými výsled-
kami jednotlivcov. Medzi tých 
najlepších patrili Diana Nguyen 
Hung (9.A) s 2. miestom v behu 
na 60 m a s 3. miestom v sko-
ku do diaľky. Krásne nás repre-
zentovala aj Monika Sedláková 
(8.A), ktorá sa v hode s kriketo-
vou loptičkou umiestnila na 3. 
mieste. V disciplínach chlapcov 
získal 3. miesto Dominik Kováč 
(9.A) v skoku do diaľky. 

Ak by ste ešte nemali dosť, 
tak nám dovoľte pochváliť sa aj 
našimi futbalistami. Družstvo 
chlapcov sa úspešne prebojovalo 

cez základné kolo a semifinálo-
vú skupinu do okresného finále 
v Sokolciach, kde sa umiestnili 
na krásnom 2. mieste. O ví-
ťazstvá v týchto pestrých špor-
tových disciplínach sa s nami 
podelil Mgr. Zdeněk Pazdera 
a uznajte, že nie je možné ne-
rozhlásiť to do sveta.

Ak majú slnečné dni takýto 
pozitívny vplyv na naše Rozma-
rínčatá, tak sa už teraz môžeme 
tešiť na jún a úspešný koniec 
školského roka.

PhDr. Lívia Markovicsová

V rámci iniciatívy Slnovrat 
na Dunaji usporiadal Klub tu-
ristov Kormorán Komárno Deň 
otvorených dverí pre verejnosť 
pri príležitosti Medzinárodného 
dňa detí. Pre sedemdesiat žiakov 
ZŠ J.A. Komenského z Komárna 
pripravili pestrý program, po-
čas ktorého sa deti zúčastnili 
športových hier, vedomostnej 

súťaže, súťaže v kreslení. Ne-
skôr nasledovalo člnkovanie 
na Mŕtvom ramene Váhu pod 
dozorom skúsených vodákov a 
opekanie špekáčiek. Budúci rok 
by sme radi privítali aj žiakov z 
iných škôl.

Marián Koleno, predseda 
Klubu turistov Kormorán Ko-
márno

Pred niekoľkými dňami 
sa na celom Slovensku konalo 
podujatie na podporu záujmu 
detí o literatúru a čítanie. Zá-
štitu nad podujatím prevzal 
prezident Slovenskej republi-
ky Andrej Kiska. 

Išlo herečka Viki Rák, špor-
tovec Richard Riszdorfer, spiso-

vateľka Dana Kapitáňová. Zú-
častnilo sa ho približne 200 detí 
zo základných škôl v Komárne. 
Je to podujatie na podporu číta-
nia, kde sa čítanie strieda s iný-
mi aktivitami. My sme ho strie-
dali so spoločenskými hrami.

Renáta Filková, riaditeľka
Knižnice Józsefa Szinnyeiho

Celoslovenská súťaž 
o Športovú akadémiu Mateja Tótha

Pomôžte získať pre naše mesto Športovú akadémiu Mateja 
Tótha. Akadémia bude slúžiť ako kvalitná voľnočasová aktivi-
ta pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku. Za celý 
okres súťaží iba jedna jediná škola.

Ako pomôcť?
Je to jednoduché. Zaregistrujte sa na stránke www.dob-

rybeh.o2.sk, stiahnite si jednu z ponúkaných aplikácií, vyberte 
náš okres, potvrďte správny účet aplikácie. Potom už iba behať 
a zaznamenávať svoje výkony…. (pokiaľ máte pochybnosti ako 
nato, pomôžeme - info@zskomenskehokn.sk)

Najlepšie tri okresy v kraji získajú kvalitný športový krúžok 
na jeden školský rok vrátane sady jedinečných športových po-
môcok.

V evanjelickom kostole sa 
konal slávnostný koncert det-
ských speváckych zborov ZŠ, 
ZUŠ a MŠ organizovaný Cir-
kevným zborom ECAV.

Naše najcennejšie poklady 
rozjasnili tváre v obecenstve a 
dali všetkým zabudnúť na kaž-
dodenné starosti. Ich čarovné 
hlásky sa pod taktovkou vedú-
cich súborov zmenili na krásny 
zborový spev. Program oboha-
tili svojimi skvelými výkonmi aj 

mladé inštrumentalistky, žiačky 
ZUŠ v Komárne. Hosťom bol 
spevácky zbor AGAPÉ - ev. cirk. 
zbor z Nesvád, ktorý nás rozve-
selil moderným podaním svoj-
ho repertoáru. Na záver pieseň 
„Spája nás nádej a láska", ktorú 
zaspievali všetky deti spolu ako 
jeden veľký zbor, podnietila aj 
obecenstvo k spontánnemu spe-
vu. Blahoželáme ku skvelým vý-
konom a tešíme sa na ďalší 25. 
ročník. 

Športové úspechy Rozmarínky

Turisti pripravili program pre deti

Spojila nás nádej a láska

Celé Slovensko čítalo deťom

nej nemocnice Komárno, vráta-
ne hlavnej organizátorky sym-
pózia, MUDr. Ivety Csekesovej. 
„Veľmi ma potešil mimoriadny 
záujem o toto odborné poduja-
tie, no musím sa v prvom rade 
poďakovať našim odborným 
garantom ako aj všetkým aktív-
nym účastníkom za mimoriadne 
kvalitné príspevky na najvyššej 
odbornej úrovni. Práve vďaka 
ich odbornosti a kvalitnej práci 
sa teší toto sympózium veľkému 
záujmu. Zároveň by som sa rada 
poďakovala nemalej podpore 
zo strany vedenia nemocnice za 
pomoc pri organizácii poduja-
tia. Verím, že napriek tomu, že 

šlo v tomto roku o prvý ročník 
tohto podujatia sa aj v budúc-
nosti budú môcť účastníci tešiť 
na ďalšie ročníky VERTIGO 
SYMPÓZIA FORLIFE,“ dodala 
MUDr. Csekesová.

Program sympózia, ktorý 
neminul témy, akými boli na-
príklad epidemiológia, anató-
mia, fyziológia vestibulárneho 
systému; vyšetrovacie metódy, 
či otázka vestibulárnej neuro-
nitídy sa ukončil praktickým 
workshopom na tému liečby a 
vestibulárnej rehabilitácie ako aj 
nácviku repozičných manévrov.

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

Konalo sa lekárske sympózium 
o diagnostike a liečbe 
závratových stavov
(Pokračovanie z 1. strany)

Zvíťazila Rozmarínka
V našom meste sa konali okresné atletické preteky pre žia-

kov 1. až 4. ročníka základných škôl. Pripravila ich Základná 
škola Jana Amosa Komenského v spolupráci so Slovenským at-
letickým zväzom. Na prvom ročníku tohto podujatia sa zúčast-
nili žiaci piatich škôl okresu a súťažili vo viacerých disciplínach. 
Atmosféra bola vynikajúca, deti podali skutočne vrcholové 
výkony a nezabudli povzbudzovať nielen svojich kamarátov v 
družstve, ale aj súperov. Zvíťazili malí atléti z Rozmarínky, druhí 
boli žiaci školy Jana Amosa Komenského a na treťom mieste 
skončila Základná škola v Zlatnej na Ostrove.

1. jún je dňom, na ktorý 
sa každý rok veľmi tešíme. 
Tentokrát sme sa už Dňa detí 
nevedeli dočkať, pretože nám 
naše učiteľky prezradili, že pre 
nás chystajú prekvapenie. 

Ráno sme  všetci netrpezlivo 
čakali, športovo oblečení, s otáz-
kou, o aké prekvapenie pôjde. Aj 
keď bolo horúce počasie, v ba-
tôžkoch sme mali dostatok pitia 
a tak sme cestu na Mŕtve rame-
no Váhu zvládli. Tu nás privítali 
ujovia a tety z klubu vodných tu-
ristov Kormorán, vďaka ktorým 
sme sa mohli pozrieť na vodu 
zblízka. Člnkovanie bolo naozaj 
super! Bolo nám smutno, keď 
sme museli z lodiek vystúpiť. Na 
súši nás ale čakali súťaže v rôz-
nych netradičných disciplínach, 
prenášali sme vodu v dlaniach, 
triafali sme do cieľa loptičkami, 
prechádzali sme dráhu vo dvo-
jiciach so zviazanými nohami, 

hádali sme hádanky, .... a nako-
niec sme vyzdobili  bránu a plot 
klubu našimi kresbami. Vďaka 
družstvám, v ktorých sme spolu 
súťažili, sme si našli nových ka-
marátov a zistili sme, že mať ka-
marátov je úžasné. Spolu s pani 
učiteľkami sme založili oheň ako 
veľkí turisti a grilovačka mohla 
začať. Veľkí pomáhali malým 
a tak nikto neostal hladným. 
A keď sme si mysleli, že sme už 
zažili všetko, čo nás v tento ho-
rúci deň čakalo, pani učiteľky 
nás schladili nanukmi. 

Bol to deň plný zážitkov 
a prekvapení, za ktoré ďaku-
jeme nielen našim učiteľkám 
a vychovávateľkám, ale aj čle-
nom klubu vodných turistov 
Kormorán, ujovi Ľubkovi a tete 
Anikó a hlavne ujovi Mariánovi 
Kolenovi.

Žiaci IV.C, II.C, I.C a I.B 
ZŠ J. A. Komenského

Deň detí, na ktorý sa nezabúda...

Ďakujeme, že sme vo vašich srdciach
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v 

Komárne úprimne ďakuje Cirkevnému zboru ECAV na Slo-
vensku – Komárno a  Regionálnemu osvetovému stredisku v 
Komárne za usporiadanie slávnostného dobročinného koncer-
tu, ktorý sa konal dňa 6. júna v evanjelickom kostole na Ulici 
františkánov v Komárne.

Chceme sa poďakovať za všetko, čo pre nás  robíte, hlavne 
za krásnu hudbu a piesne, ktorým aj my rozumieme. Ďakujeme 
pani Mgr. Kačicovej Horňákovej, evanj. farárke, pani Mgr. Eve 
Kerepeckej, pani Jane Mačicovej, pani Márii Gažovej, všetkým 
pedagógom a žiakom speváckych zborov, hosťom koncertu, 
ktorým bol Spevácky zbor evanjelického cirkevného zboru 
AGAPÉ z Nesvád. 

Benefičný koncert splnil svoj účel a spoločne sa nám poda-
rilo získať srdcia mnohých pre pomoc zdravotne znevýhodne-
ným mladým ľuďom.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
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Novorodenci
Oliver Bagita z Tvrdošoviec, Emily Németh z Kolárova, Róza 

Emma Kováč zo Salky, Lilla Víghová z Keťu, Lea Marosiová z Ko-
lárova, Ladislav Czinege z Trstíc, Viktória Lakatosová z Komárna, 
Kevin Proházka zo Štúrova, Tamás Pintér z Komárna, Justin Gáspár 
z Kolárova, Markó Kollár z Bátorových Kosíh, Emma Szabóová z 
Tvrdošoviec, Betty Boglárka Šipéky z Kolárova, Vivien Galla z Pati-
niec, Márton Bujna z Komárna, Max Rimovský z Komárna, Leven-
te Péter Vörös z Komárna, Noémi Kazán z Komárna, Róbert Barta 
z Imeľa, Natália Fíger z Novej Stráže, Adam Križan z Brestován, 
Arnold Noel Šárközi z Komárna, Hana Skalnická z Kolárova, Lilla 
Töltésy zo Zlatnej na Ostrove, Oliver Dobos z Andód, Oliver Mar-
cinkó z Modrán, Ferenc Kovács z Bajču, Nóra Molnárová z Komár-
na, Liza Léda Gergely z Komárna, Sofia Hóka z Nových Zámkov, 
Zalán Béla Tücsök z Búču, Áron Ryšavý z Komárna, Mátyás Varga 
z Komárna, Šimon Majchrák z Komárna, László Varga z Komárna, 
Dominik Novák z Kameničnej, Hannah Šišková z Nových Zámkov, 
Alžbeta Sabla z Veľkých Ludiniec, Dorota Hangyová z Imeľa    

Sľúbili si vernosť
Gašpar Nagy a Anita Szabóová, Marek Čtrnáct a Andrea Job-

bágyová, Jozef Farkas a Ildikó Farkasová

Opustili nás
48-ročná Gabriela Szuriová z Bátorových Kosíh, 89-ročná Ire-

na Böhmová z Komárna, 67-ročný Sándor Gacsal st. z Komárna, 
81-ročná Helena Takácsová z Komárna, 86-ročný Ernest Tücsök z 
Chotína, 71-ročná Mária Boháková z Komárna, 71-ročná Alžbe-
ta Škodová z Marcelovej, 64-ročný László Csizmazia z Komárna, 
73-ročný Vladimír Podmanický z Virtu, 73-ročný Štefan Nagy z 
Komárna, 78-ročná Anna Sokolová z Komárna, 86-ročný Štefan 
Vörös zo Zlatnej na Ostrove, 76-ročná Mária Bendová z Komárna, 
73-ročný Vojtech Zsemlye z Komárna, 62-ročná Helena Szabóová 
zo Svätého Petra 

l Záhradník – letný rez jadrovín, 
záhradnícke práce. 0905/214 810.
l Regionálne osvetové stredisko 
v Komárne hľadá do dlhodobého 
prenájmu murovanú garáž v meste 
Komárno. Tel.: 035/7603 783.
l Kúpim 2-izbový byt v pôvodnom 
stave. Platím v hotovosti. 0948 622 051.
l REKOM – Kompletná rekon-

štrukcia bytov. Tel.: 0948/622 051, 
0905/450 570.
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.

Krv je pre nás síce tou 
najvzácnejšou tekutinou, 
no žiaľ, len malé percento 
ľudí sa reálne odhodlá ju 
darovať. Dávku zdravej ľud-
skej spolupatričnosti  prišlo 
14. júna do Jókaiho divadla 
v Komárne ukázať spolu 29 
dobrovoľných darcov krvi 
nielen z radov verejnosti, 
ale aj zamestnancov okoli-
tých prevádzok spoločnos-
ti Kaufland, či hercov ako 
Tomáš Bernáth a Viktor 
Szabó.

V rámci projektu Diva-
delná kvapka krvi, ktorú or-
ganizuje Slovenský Červený 

kríž, spoločnosť Kaufland a 
Hematologicko-transfúzne 
oddelenie nemocnice v Ko-
márne, sa podarilo v tomto 
divadle vyzbierať krásnych 
12 litrov tej najvzácnejšej 
tekutiny. Slovenský Červený 
kríž a spoločnosť Kaufland už 
od roku 2013 aktívne spolu-
pracujú v rámci organizácie 
dobrovoľníkov na darovanie 
krvi. Počet pravidelných dar-
cov, ale aj prvodarcov neustá-
le rastie. Svojím činom tak aj 
tento rok pomôžu zachrániť 
nejeden ľudský život, vylep-
šiť jeho kvalitu a dĺžku, ale aj 
podporiť liečebné postupy.

„Cieľom projektu je pod-
poriť myšlienku dobrovoľného 
darovania krvi v slovenských 
regiónoch. Spoločnosť Kauf-
land pravidelne umožňuje 
svojim zamestnancom zúčast-
ňovať sa takýchto odberov or-
ganizovane, čím chce inšpiro-
vať aj iných zamestnávateľov 
v regiónoch Slovenska, aby 
svojim zamestnancom vytvá-
rali podmienky a umožňova-
li zúčastňovať sa odberov,“ 
vysvetľuje pozadie projektu 
Erika Turček Pfundtnerová, 

vedúca oddelenia CSR spo-
ločnosti Kaufland.

„Podujatie Divadelná 
kvapka krvi som sa rozhodol 
podporiť preto, že aj ja sám 
som registrovaným darcom 
krvi a aj keď som už dávnejšie 
krv darovať nemohol, myslím 
si, že nie je len frázou to, že 
ten, kto daruje krv, daruje 
aj život,“ uviedol pán Ing. 
László Stubendek, primátor 
mesta Komárno.

K dobročinnému pod-
ujatiu sa vyjadril aj riaditeľ 

Podujatie Divadelná kvapka krvi opäť pomáhalo
Komárňania spolu darovali 12 litrov krvi

Spoločnosť  Kaufland pat-
rí k lídrom medzi obchodný-
mi reťazcami a v súčasnosti 
prevádzkuje viac ako 1 150 
samoobslužných obchodných 
domov v Nemecku, Českej re-
publike, Poľsku, Chorvátsku, 

Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Obchod-
né domy  Kaufland ponúkajú veľa rôznych znač-
kových produktov, atraktívne privátne značky a 
širokú škálu regionálnych produktov. 

Kaufland patrí medzi top značky na sloven-
skom trhu. Dokazujú to aj ocenenia Najzamest-
návateľ roka v kategórii obchod a služby (2016), 
Slovak Superbrands Award (2015, 2016, 2017), 
Najdôveryhodnejšia značka (2016) a Zodpoved-
ný predajca (2016). Firma je partnerom Sloven-
ského Červeného kríža a venuje sa podpore 
ekologických projektov.

Viac informácií na: www.kaufland.sk 

územného spolku Sloven-
ského Červeného kríža v Ko-
márne pán Mgr. Karol Né-
meth. „Na túto akciu sme sa 
veľmi tešili a sme veľmi radi, 
že sme jej veľkou súčasťou. 
Divadlá sú na takéto podu-
jatia skvelým miestom, pre-
tože nejde o typické sterilné 
nemocničné prostredie. Dodá 
tak ľuďom odvahu a pomôže 
im prekonať strach.“

Pomocnú ruku tým, kto-
rí to najviac potrebujú, prišli 
spoločne podať aj prvodar-
kyne a kolegyne Silvia Lenic-
ká a Zuzana Pauková, ktoré 

pracujú v Kauflande v Šali.  
„Už dlho sme sa odhodlávali 
predísť strachu a urobiť dobrú 
vec. Potom sme si povedali, že 
až príliš veľa ľudí prichádza 
o život a pritom pomôcť im 
môžeme aj my. Tak sme sa 
rozhodli, že vymysleným dô-
vodom dáme červenú a daro-
vať krv sme prišli konečne už 
aj my.“

Do odberov krvi sa za-
pojili aj ostatní zamestnanci 
Kauflandu nielen zo Šale a 
Komárna, ale aj v Nových 
Zámkov.

Silvia Lenická, prvodarkyňa: Príliš veľa ľudí prichádza 
o život a pritom pomôcť im môžeme aj my.

Zuzana Pauková, prvodarkyňa: A darovať krv sme pri-
šli konečne už aj my.

Blahoželáme, Kantantína!
Veľký záujem sprevádzal jubilejný koncert známeho 

a uznávaného ženského komorného zboru Kantantína, kto-
rý pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku.

Spevokol pod vedením dirigentky Kataríny Čupkovej zbie-
ra jeden úspech za druhým. Podujatie pri príležitosti 20. výro-
čia založenia spevokolu svojím vystúpením obohatili aj detský 
spevácky zbor Základnej školy na Ulici mieru, Malý námor-
níček z Materskej školy na Ulici mieru a detský spevácky zbor 
Základnej školy na Pohraničnej ulici Škovránok. Hlavným 
hosťom bol bratislavský spevácky zbor Kytica. 

Pri príležitosti pekného jubilea dirigentka zboru, ako aj 
jeho členky prevzali viacero ocenení, pamätný list im odovzdal 
aj primátor Komárna László Štubendek a riaditeľka Mestského 
kultúrneho strediska Anna Varga. 

Vyvrcholením večera bol krst nového CD zboru Kantantí-
na, ktoré vydali pri príležitosti jubilea.

Naši plavci sa koncom 
mája zúčastnili otvorených 
Majstrovstiev Viedne. Cieľom 
bolo predovšetkým overiť si 
pripravenosť na blížiace sa 
Majstrovstvá SR v jednotlivých 
kategóriách v silnej medziná-
rodnej konkurencií. Pod vede-
ním trénera Michala Knihára 
sa pretekov zúčastnili Marián 
Dragúň, Viktor Zauko, Nina 

a Sofia Masárové, Lucia Obu-
chová, Laura Őri, Dóra Rozsár, 
Ema a Miriama Szászové.

Ako prvá sa predstavila 
Ema Szászová v disciplíne 800 
m voľným spôsobom, ktorá 
bola na programe už vo štvrtok. 
Tvrdú prácu na tréningoch do-
kázala premeniť na výborný čas 
10:59,97, ktorý je slovenským 
tohtoročným maximom a tre-

Plavci Delta klubu Komárno absolvovali vo Viedni generálku na Majstrovstvá SR
tím najlepším historickým ča-
som v rankingoch. O obrovskej 
konkurencii, ktorá sa zišla na 
tomto mítingu, svedčí aj skutoč-
nosť, že Eme stačil výkon „len“ 
na 3. miesto.

V piatok náš klub reprezen-
toval Marián Dragúň v disciplí-
ne 100 m prsia. V doobedňaj-
ších rozplavbách zaplával piaty 
najlepší čas a s prehľadom sa 
dostal do večerného A finále, 
v ktorom zaplával svoj osobný 
rekord 1:03,86, čo stačilo na 5. 
miesto.

V sobotu Marián Dragúň 
nadviazal na svoje výborné vý-
sledky a v jeho najsilnejšej dis-
ciplíne 200 m prsia opäť postúpil 
do A finále. V strhujúcom súboji 
opäť zaplával svoje životné ma-
ximum 2:17,87 a získal bronz. 
Silná konkurencia sa zišla aj 
v žiackych kategóriách. Na Eme 
Szászovej sa po štvrtkovom vý-
kone odzrkadlila menšia únava 
a dokázala získať bronz na 200 
m motýlik. Miriama Szászová 
pridala bronz na 50 m motýlik 
a dve zlatá na 200 m voľným 
spôsobom a 100 m znak, pričom 
v oboch disciplínach zaplávala 
výborné osobné rekordy.

V nedeľňajšom programe 
sa predstavili všetci naši plavci. 
Marián Dragúň opäť postúpil do 
poobedňajšieho finále, tentoraz 
na 50 m prsia časom 29,12, čo 
je jeho osobný rekord. Skončil 
tesne na nepopulárnom 4. mies-
te. Nina Masárová sa predstavila 
v disciplínach 100 m voľným 

spôsobom, 50 m prsia a 50 m 
znak a každý jeden štart doká-
zala premeniť na vynikajúce 
osobné rekordy. Jej sestra Sofia 
Masárová sa predstavila v tých 
istých disciplínach a na šprin-
térskych tratiach tiež prekonala 
svoje osobáky. Lucia Obuchová 
súťažila na 100 m voľným spô-
sobom a 50 m znak, pričom 
v oboch disciplínach plávala 
tesne pod svojimi osobnými re-
kordmi. Laura Őri sa predstavi-
la na 100 m voľným spôsobom, 
50 m prsia a 50 m znak, pričom 
vo všetkých disciplínach si vý-
razne zlepšila svoje maximá. 
Dóra Rozsár sa predstavila na 
100 m voľným spôsobom a 50 
m znak a tiež si zlepšila svoje 
osobné rekordy. Ema Szászová 
sa vo svojich disciplínach nedo-
kázala zlepšiť, ale aj tak obsadila 
vo svojej kategórii umiestnenia 
okolo prvej desiatky. Miriama 
Szászová sa predstavila na 50 
m znak, 100 m voľným spôso-
bom a 200 m polohové preteky. 
Svojim súperkám nedala šancu 
a po troch vynikajúcich výsled-
koch získala tri zlaté medaily. 
Navyše v hodnotení najlepších 
bodových výkonov (441 FINA 
bodov) získala s výrazným ná-
skokom 1. miesto pred päticou 
plavkýň z Maďarska (druhá 
v poradí získala 370 FINA bo-
dov). 

Viac informácií o našom 
klube a jeho aktivitách nájdete 
na našej webovej stránke www.
delkokn.sk


