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Primátor László Stu-
bendek s účinnosťou od 1. 
decembra odvolal z postu 
viceprimátora Imre Knirsa, 
vedenie mesta si do budúc-
nosti prestavuje s jedným 
zástupcom. Toto rozhodnu-
tie má ekonomické aj osobné 
dôvody.

Primátor Komárna László 
Stubendek na zasadnutí zastu-
piteľstva, 15. novembra, infor-
moval poslancov i verejnosť, že 
s účinnosťou od 1. decembra 
odovolá z funkcie viceprimá-
tora Imre Knirsa, ktorý v zo-
stávajúcom období volebného 
cyklu môže aj naďalej pracovať 
ako poslanec. Primátor mesta 
nebude iniciovať kandidatúru 
na tento post, v nadchádza-

júcom období bude pokračo-
vať v riadení mesta s jedným 
viceprimátorom Bélom Kes-
zeghom.  

Primátor na zasadnutí 
uviedol, že ho k tomuto roz-
hodnutiu viedlo aj ekono-
mické pozadie, keďže často 
odznieva požiadavka na to, 
aby úrad znížil svoj rozpočet. 
Hovoril aj o tom, že čo nevi-
dieť bude zastupiteľstvo roz-
hodovať aj o znižovaní počtu 
poslancov. Na základe vládou 
prijatej novely zákona  bude 
mať mesto veľké ako Komár-
no už len 13 až 17 poslancov 
namiesto súčasných 25. Tieto 
zmeny ušetria v nadchádzajú-
com volebnom období mestu 
ročne až 45 tisíc eur.  

László Stubendek dodal, že 
jeho rozhodnutie má aj osob-
né dôvody:

– S Imre Knirsom sme 
síce išli do volieb spoločne, ale 
v uplynulom období sa naše 
názory na mnohé veci rozchá-
dzali. Vedenie mesta musí byť 
jednotné, rozkol neprospieva 
dobru mesta. Imre Knirs často 
nepodporil mesto v strategic-
kých rozhodnutiach. Napríklad 
nepodporil nové zásady riade-
nia správy majetku, kvôli čomu 
neboli prijaté. On bol jediným 
poslancom, ktorý hlasoval proti 
súčasnej rozsiahlej rekonštruk-
cii ciest v Komárne. V súvislosti 
s budovou niekdajšej poliklini-
ky vydával zvučné vyjadrenia, 
ktoré predtým nekonzultoval. 

Žiadal som ho aj písomne o in-
formácie, ale do dnešného dňa 
som nič nedostal. Konkrétnosti 
v súvislosti s touto budovou ne-
vedel preukázať ani po dvoch 
rokoch. 

Azda on je v histórii Ko-
márna jediný viceprimátor, 
ktorý interpeloval primátora, 
keďže často opomenul, že jeho 
úlohou nie je branie na zodpo-
vednosť, ale riadenie a nachá-
dzanie riešení. 

Rád by som zdôraznil, že 
toto rozhodnutie nemá žiadne 
partajné politické pozadie. Imre 
Knirs môže aj naďalej pracovať 
ako poslanec. Veríme v to, že 
riešenie záležitostí mesta sú dô-
ležitejšie ako osobné ambície.

Imre Knirs zverejnil svo-
ju reakciu na odvolanie na 
sociálnej sieti:

– Vážení voliči, milí pria-
telia, známi! Dnešným dňom 
(14.novembra 2017 pozn. red.) 
ma primátor László Stuben-
dek odvolal z funkcie vice-
primátora. Poznáme sa roky, 
keďže predchádzajúce dve 
volebné obdobia sme išli do 
predvolebných bojov spoloč-
ne, pracovali sme v jednom 
tíme, aby sa on mohol stať 
primátorom nášho mesta. Ako 
primátor a viceprimátor sme 
roky úspešne a účinne doká-
zali spolupracovať, vždy sme 
kriticky a objektívne dokázali 
preberať spoločné záležitosti. 

Už v lete sa objavili správy 
o tom, že  zvažuje moje odvo-
lanie, tieto neskôr dementoval, 
a pred niekoľkými týždňami 
sa opäť začalo hovoriť, že sa 
ma chystá odvolať. Priamo 
som sa ho na to viackrát opý-
tal, zakaždým podobné správy 
dementoval. A dnes, bez akej-
koľvek predzvesti,  vyhlásil 

na zasadnutí vedenia mesta 
moje odvolanie. Aj preto sto-
jím nechápavo pred týmito 
udalosťami, keďže vždy som 
bol presvedčený, že pracuje-
me spoločne, vedno za jedno 
mesto. 

Neviem sa zbaviť myšlien-
ky, aké záujmy, diania stoja za 
týmto rozhodnutím. Bolo to 
dané pozitívnym smerovaním 
záležitosti v spojitosti s po-
liklinikou, alebo výsledkami 
župných volieb, alebo nad-
chádzajúcimi samosprávnymi 
voľbami, alebo niečo úplne 
iné?

V každom prípade by som 
rád poďakoval za nezlomnú 
a narastajúcu podporu obča-
nov mojej osoby. Kvôli dôvere, 
ktorú do mňa vkladali, mám 
pocit zodpovednosť nielen za 
naše mesto, ale aj región. Ani 
fakt môjho odvolania nebude 
dôvodom na to, aby som ne-
ochvejne aj naďalej  pracoval 
v prospech môjho milovaného 
mesta a regiónu. 

Primátor László Stubendek odvolal vieprimátora Imre Knirsa

Vyjadrenie Imre Knirsa

Ľudí s mentálnym postih-
nutím zvyknú v spoločnosti 
nazývať, že sú „iní“. V čom 
spočíva táto inakosť? Každá 
spoločenská doba má svoje 
ideály krásy a hodnoty, kto-
ré uznáva. V minulosti, aj 
v dnešnej dobe, sú nastave-
né určité normy, podľa kto-
rých si ľudia vytvárajú svoje 
postoje. Byť mladý, krásny, 
bohatý, zdravý... byť vzdela-
ný, úspešný, mocný. Mohli 
by sme vymenúvať veľa rôz-
nych prívlastkov. Mohli by 
sme analyzovať, aký obraz 
o človeku vytvárajú médiá, 
masmédiá, čo je „in“,  či „čo 
sa nosí, alebo patrí“?

Regionálne osvetové stre-
disko v Komárne s finančným 
prispením Ministerstva kultú-
ry Slovenskej republiky pripra-
vilo pre mladých a kreatívnych 
ľudí zo Združenia na pomoc 
ľuďom s mentálnym postih-
nutím v Komárne 2. ročník 
projektu Týždeň kultúry – Na 
ceste s nami... Bol určený tvo-

rivej verejnosti bez vekového 
obmedzenia a klientom zdru-
ženia. Počas celého týždňa 
sme im ponúkli zmysluplné, 
konštruktívne a tvorivé vyu-
žitie času pod vedením odbor-
ných lektorov so zameraním 
na výtvarníctvo, fotografiu, 
tvorivé dielne a tanec. Išlo o 
vzájomnú výmenu poznatkov, 
skúseností a tvorivých techník 
medzi účastníkmi a takto sme 
sa snažili pomôcť včleneniu 
mentálne postihnutých mla-
dých ľudí do spoločnosti.

Počas Týždňa kultúry od 
6. do 10. novembra sme pon-
delok venovali fotografii, lep-
šie povedané street fotografii. 
Spolu s Ladislavom Vallachom, 
skvelým reportážnym fotogra-
fom, sme brázdili parky a ulice 
Komárna a vytvorili zbierku 
takmer 200 fotografií, z kto-
rých sú tie najlepšie vystave-
né vo vestibule Domu Matice 
slovenskej v Komárne. Utorok 
sme venovali modernému 
umeniu graffiti. Lektori tohto 

moderného umenia, Sofo Klez 
a Jožko Mrkvička (prezývky 
pod ktorými títo writeri pôso-
bia), sa celý deň venovali mlá-
deži. Časť panelového  plota 
pretvorili na veľké akvárium 
a druhá bola spoločným die-
lom všetkých zúčastnených. 
Popoludnie strávili výrobou 
kostýmov na tanečný večer. 
Tiež sa využila technika graf-
fiti a výsledok bol fantastický. 
Streda a štvrtok patrili tvori-
vým dielňam. Ako prvý prišiel 
na rad smalt. Šperky vyrábané 
touto technikou sú originálne 
a nenapodobiteľné. Vo štvrtok 
sme si ruky zamazali hlinou 
a vyrábali misky, glazovali 
ozdoby a nádoby. 

 Piatok, posledný deň, bol 
slávnostným ukončením pro-
jektu, počas ktorého vo vesti-
bule Domu Matice slovenskej 
vznikla krásna výstava z foto-
grafií, diel projektu a na javis-
ku sa tancovalo. Svoje umenie 
predviedli tanečné skupiny 
Harmónia a Glamour dance 

zo ZUŠ v Komárne, tanečno-
akrobatická skupina AVANT 
z Hurbanova. Pod prísnou 
a zároveň láskavou rukou cho-
reografa Jara Bekra vznikla 
v septembri tanečná skupina 
ZPMP UJS PROJECT, ktorá 
bola zložená z klientov zdru-
ženia a študentiek Univerzity 
J. Selyeho v Komárne. A práve 
tá bola čerešničkou na torte 
a krásnym záverom večera. 
Predviedli to, čo ich baví asi 
najviac – tanec, ktorým vyjad-
rili svoje pocity, nálady a emó-
cie. 

A už len citát na záver: 
„Tanec začína v duši a ľudia 
sa často bránia, ponoriť sa do 
svojho vnútra. Preto sa snaž-
me intenzívne cítiť vnútornú 
stránku pohybu, jeho expresi-
vitu. Buďme tiež ľudia, nielen 
bezduchí tanečníci.“ Martha 
Graham (1894-1991) americ-
ká tanečnica, ktorá vytvorila 
vlastný tanečný štýl podobný 
výrazovému tancu.

ROS v Komárne

Ako bolo na ceste s nami...

Policajná hliadka zadrža-
la v stredu 8. novembra o 14. 
hodine na ulici Veľký rad v 
jednej z garáží dvoch mužov.

24-ročný Mátyás a 29-roč-
ný Richard sa najskôr pokúsili 
vlámať do garáže pri teniso-
vých kurtoch. Mladší z dvojice 
prineseným kovovým páčid-
lom odstránil na dverách dva 
visiace zámky. Potom, ako sa 
pokúsil vypáčiť dvere v spod-
nej časti a spustilo sa signa-
lizačné zariadenie, z miesta 
ušli o dve ulice ďalej. Tu sa 

im podarilo do garáže vlámať 
tak, že vypáčili zámok. Potom, 
ako dvere otvorili a vošli dnu, 
dvojica skončila v rukách po-
licajtov, ktorí ich obmedzili na 
osobnej slobode a predvied-
li na oddelenie, kde boli po 
vypočutí obvinení z prečinu 
krádeže v štádiu pokusu. Ob-
vinení sú v cele policajného 
zaistenia a bol spracovaný 
podnet na návrh na ich väzob-
né stíhanie. Obvineným hrozí 
za tento skutok trest odňatia 
slobody na dva roky.

Policajti v Komárne zadržali 
pri krádeži dvoch mužov

Pripravujú Vianoce
Občianske združenie Villa Camarum a partnerské orga-

nizácie s podporou mesta pripravujú aj na tento rok pestrý 
program na predvianočný čas. Počas decembra sa tak Ko-
márňania opäť môžu tešiť na rôzne remeselné práce, tradície 
spojené s Luciou, interaktívne stretnutia, pečenie medovní-
kov, adventný jarmok a samozrejme aj mnoho vystúpení, 
koncertov. To všetko sa bude diať na viacerých miestach: 
na Klapkovom námestí, v Centre voľného času, v Základnej 
umeleckej škole Silvie Cafrangó, v Zichy ponte respektíve 
v kostole reformovanej cirkvi. Komárňania spoločne ozdo-
bia adventný veniec na Klapkovom námestí a každý týždeň 
rozsvietia jednu z jeho štyroch sviečok až do Vianoc. 

„S radosťou privítame iniciatívu občianskych združení, 
ktoré podporíme aj finančne aj inýmy spôsobmi. Dúfam, že 
veľký počet Komárňanov sa zúčastní na tejto akcií, veď väč-
šina ľudí už netuží po veľkých nákupoch, ale po spoločenský 
zážitok“ – vyjadril sa primátor László Stubendek.
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Zavítajte do reštaurácie hotela Panoráma,
ktorá je prispôsobená na celoročné organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, svadieb, 

rodinných osláv, pracovných stretnutí a pod. Prijímame objednávky aj na studené misy.
Hotelový bar s celodennou obsluhou ponúka široký sortiment alkoholických a nealkoholických nápojov. 

V letných mesiacoch si určite vychutnáte posedenie na hotelovej terase.

Ponúkame denne aj menu 
vo forme švédskych stolov 

a samozrejme vám ponúkame 
chutné jedlá 

aj počas víkendu

Otvorená je denne: 8.00 – 20.00

Výzva na podávanie žiadostí - kultúra 2018
Odbor školstva a kultúry Mestského úradu v Komárne 

týmto oznamuje, že v zmysle všeobecne záväzného naria-
denia Mesta Komárno č. 13/2012 o poskytovaní finančných 
dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú 
umeleckú činnosť musíte podávať svoje žiadosti o finančnú 
dotáciu z účelového fondu mesta Komárno na kultúru a záuj-
movú umeleckú činnosť na Odbore školstva, kultúry a športu 
Mestského úradu v Komárne písomne a elektronicky (po-
sledný termín 31.12.2017 24:00). Aby sa žiadosť považovala 
za predloženú, musí byť predložená oboma spôsobmi.

Príležitosti Svetového 
dňa zdravej výživy si študen-
ti Strednej odbornej školy 
obchodu a služieb na Bu-
dovateľskej ulici v Komárne 
pripomenuli, že život každé-
ho človeka je jedinečný, neo-
pakovateľný a nenahraditeľ-
ný. Preto by si ho mal každý 
z nás dostatočne vážiť.

Jednou z najdôležitejších 
vecí k dobrému a dlhému ži-

votu je zdravá výživa, na ktorú 
sa často zabúda. Študenti od-
boru cukrár kuchár na ňu ne-
zabudli, dokonca počas celého 
mesiaca október zrealizovali 
pod vedením svojich majstrov 
odbornej výchovy niekoľko 
aktivít, v centre ktorých boli 
už tradične zdravá výživa, po-
traviny, správne stravovanie 
a zdravý životný štýl.

V rámci projektu „Ho-

vorme o jedle“ sme privíta-
li v priestoroch našej školy 
žiakov a učiteľov komárňan-
ských základných škôl. Spo-
ločne s budúcimi cukrármi 
a kuchármi nielen hovorili 
o jedle, ale sa aktívne podieľali 
aj na jeho príprave. Mrkvové 
taštičky zo špaldovej múky 
plnené slivkovým lekvárom 
uzreli svetlo sveta pod ruka-
mi žiakov základných škôl na 
Rozmarínovej, Komenského 
ulici a Ulici práce. Asistovali 
im naši študenti odboru cuk-
rár kuchár. Takáto príležitosť 
neformálneho vzdelávania, 
keď žiaci učia žiakov, bola ne-
pochybne nezabudnuteľným 
zážitkom.

Na podnet ZŠ na Rozma-
rínovej ulici sme sa zapojili 
do „Jesenného dňa zdravia“ 
na Klapkovom námestí. Naši 

žiaci z odborov cukrár kuchár, 
stolár, kaderník realizovali ob-
ľúbené tvorivé dielne.

V ten istý deň sme nav-
štívili aj ZŠ na Ulici práce, kde 
žiaci v „priamom prenose“ 
mali možnosť vidieť, naučiť sa 
pripraviť a ochutnať jednodu-
ché zdravé jedlá modernej gas-
tronómi,e a to cuketové placky, 
jablkový dezert s natural ry-
žou, rôzne druhy pomazánok 
a smoothie. Študenti Strednej 
odbornej školy obchodu a slu-
žieb zožali svojou kuchárskou 
show úspech. Spokojní boli 
i majstri odbornej výchovy, 
ktorí sa v rámci týchto aktivít 
presvedčili o kvalite prác svo-
jich zverencov.

Ivana Havelová
majsterka odbornej výchovy

Stredná odborná škola 
obchodu a služieb

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1
vyhlasuje výberové prijímacie konanie

do pracovného pomeru
za príslušníka  Mestskej polície Komárno
Predpokladaný  nástup  do pracovného pomeru 02. 01. 2018

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- ukončené úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie 
(maturitná skúška )
- vek nad 21 rokov
- je bezúhonným občanom slovenskej republiky, spoľahlivosť
- zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
- flexibilnosť, komunikatívnosť
- práca s PC
- osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce mestského 
policajta
Požadované doklady k výberovému konaniu:
- riadne vyplnenú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- riadne vyplnený osobný dotazník 
- overená fotokópia dokladov  o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
- štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefo-
nického a elektronického kontaktu
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) 
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby 
výberového konania podľa §   
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.       
Uchádzač vo výberovom konaní musí: 
- absolvovať osobný pohovor s členmi výberovej komisie (svoju to-
tožnosť preukáže platným občianskym preukazom),
- v prípade splnenia požadovaných kritérií absolvuje uchádzač psy-
chodiagnostické testy.
Ďalšie informácie: 
– odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa získava absol-
vovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície (trvanie 
odbornej prípravy je približne 3 mesiace) a úspešným vykonaním 
skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajné-
ho zboru SR (zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v platnom 
znení), 
– na výkon povolania je potrebný zbrojný preukaz skupiny „C“. O 
vydanie zbrojného preukazu možno požiadať (v zmysle zákona č. 
190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení) na 
miestne a vecne príslušnom útvare Policajného zboru SR po získaní 
osvedčenia odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície
– náklady na vstupnú lekársku prehliadku na overenie zdravotného 
stavu z hľadiska vhodnosti budúcej práce sú hradené zamestnáva-
teľom 
– výdavky spojené s vykonávaním psychodiagnostického testu, 
overovaním spôsobilosti na držanie zbrane a streliva na výkon za-
mestnania s lekárskym vyšetrením zdravotnej spôsobilosti pre vy-
danie zbrojného preukazu si uchádzači hradia sami
– úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti je podmien-
kou zotrvania v pracovnom pomere
– výnimku z povinnosti podrobiť sa skúške odbornej spôsobilosti 
majú uchádzači, ktorí získali vzdelanie v študijnom odbore bezpeč-
nostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole a Minister-
stvo vnútra SR im na základe predložených dokladov vydá „Osved-
čenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície“.
Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi 
v zalepenej obálke s označením „Prijímacie  konanie – príslušník 
MsP – Neotvárať!“ najneskôr 01. decembra 2017 na adresu:  Mest-
ská polícia v Komárne, Hradná ul. č. 3692,  945 01 Komárno alebo 
odovzdať osobne v budove Mestskej policie v Komárne , Hradná 
ul. č. 3692,  945 01 Komárno najneskôr 01. decembra 2017   do 
12.00 hod.
Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady 
a požiadavky vyhláseného výberového konania výberová komisia 
pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím 
s uvedením miesta, dátumu a hodiny výberového konania.

Ing. László Stubendek primátor mesta

Jedným z hlavných pilie-
rov Školského vzdelávacieho 
programu Rozmarínky je 
ZDRAVIE. Zdravá budúc-
nosť našich detí nám nie je 
ľahostajná. Rozmarínka v 
spolupráci s hlavným partne-
rom Human Health Institute 
- Inštitút pre ľudské zdravie 
pripravila už 5. jesenný deň 
zdravia - Generácia 94501 - 
Generácia top fit. 

Od skorého rána bola 
na Námestí generála Klapku 
tvorba triednych dekorácií, 
ktorá sa tento rok niesla v štýle 
kubizmu a zároveň boli inšta-
lované celodenné vzdelávacie 
zóny, rozmiestnené na ná-
mestí v štyroch tematických 
oblastiach - zdravie, životné 
prostredie, zdravý životný štýl 
a zdravý pohyb.

Výchovno-vzdelávacie ak-
tivity boli doplnené pestrým 
sprievodným programom 
v podobe ukážky colných pso-
vodov Finančnej správy SR so 
služobnými  psami, ukážky 
taktiky Zásahovej jednotky. 
Od rána sa žiaci mohli zapo-
jiť do workshopov, v ktorých 
predviedli svoje zručnosti. 

Združenie na pomoc ľuďom s 
mentálnym postihnutím v Ko-
márne ponúklo prezentáciu 
svojich prác a tvorivé dielnič-
ky pre žiakov. Stredná odbor-
ná škola obchodu a služieb na 
Budovateľskej ulici  pripravila 
prezentáciu stolárskych prác, 
zdobenie medovníkov, výrobu 
chuťoviek a kadernícke zruč-
nosti. Tohtoročný 5. ročník 
naplnil naše očakávania po 

svojom. Za všetkých žiakov to 
najlepšie zhrnula Lili Takácso-
vá, žiačka 4.B triedy: „Bol tro-
chu tajomný a veľmi vzrušu-
júci.“ A my dodávame, že sme 
si mohli opäť silným zážitkom 
pripomenúť, že zdravie si treba 
ceniť bez ohľadu na počasie, 
ktoré nevieme ovplyvniť, pre-
ferovaním zdravého životného 
štýlu, ktorý si môžeme vybrať 
sami, s vedomím, že existu-

je veľa chorôb, ale len jedno 
zdravie, a to najmä vtedy keď 
ho máme. Potom je to už iný 
príbeh.

Chceli by sme sa touto 
cestou srdečne poďakovať 
všetkým partnerom, ktorí 
podporili našu akciu.

Mgr. Helena Weszelovszká
riaditeľka 

ZŠ na Rozmarínovej ulici

5. jesenný deň zdravia s Rozmarínkou

Zdravá výživa je pre nás prioritou



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
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VIANOČNÁ AKCIA INTERNETU !!!
Akýkoľvek internet aj optický od SLOVANET-u 

mesačne 7,87 € do konca januára.

AplicoService, Damjanichova 3, 1. poschodie, Komárno

Tel.: 0905 388 820, www.aplico.hu

Novorodenci
Adela Pajdičová z Palárikova, Arianna Lakatosová z Komárna, 

Áron Lencse z Kameničnej, Veronika Góthová z Marcelovej, Nela 
Dobosiová z Novej Stráže, Marko Bottyán z Komárna, Nimród Pav-
lík zo Svätého Petra, Noel a Tomáš Krivánekovci z Bátorových Ko-
síh, Nessa Molnárová z Bratislavy, Alexander Balog z Nových Zám-
kov, Matúš Glemba zo Svätého Petra, Dorota Kelemenová z Nesvád, 
Roderik Rafael z Komárna, Zétény Sárai z Chotína, Nóra Tóthová 
z Búču, Máté Kanicska z Rubane, Ela Perlová z Komárna, Amélia 
Szelecká zo Štúrova, Nicolas Jurčo z Mudroňova, Izabella Dudásová 
z Veľkej Vsi nad Ipľom, Simona Garajová z Dolného Ohaja, Oliver 
Felčík z Nových Zámkov, Zalán Kováč zo Salky, Kristóf Nagy zo 
Zlatnej na Ostrove, Leonard Tibor Schróner zo Svodína, Marcell 
Kovács z Kamenice, Eszter Bakaiová zo Štúrova, Anita Rafaelová z 
Hurbanova, Zsombor Garai z Bíne, Hanna Rechtorisová z Komár-
na, Jennifer Szabóová z Kolárova 

Sľúbili si vernosť
Attila Kukel a Brigitta Iványi 

Opustili nás
75-ročná Mária Kajanová z Komárna, 45-ročný András Sze-

der z Kavy, 78-ročná Veronika Dorčiaková z Virtu, 88-ročná Ida 
Czímer z Kameničnej, 73-ročná Piroska Podhorszky z Komárna, 
93-ročná Eszter Csizmadia z Chotína, 77-ročný Ľudovít Hajtman 
st. z Komárna, 75-ročný Ľudovít Szakáč z Novej Stráže, 68-ročný 
József Böröczky z Okoličnej na Ostrove, 76-ročný Štefan Dikan z 
Marcelovej, 85-ročný Béla Dobrocsányi z Búču, 71-ročný Ľudo-
vít Kolarovič z Iže, 52-ročný Štefan Špánik z Komárna, 70-ročný 
František Óváry z Komárna, 65-ročná Gabriela Ciroková z Mužle, 
76-ročná Hermína Vajdová z Kolárova, 66-ročná Alžbeta Téglásová 
z Marcelovej, 80-ročná Vörös Lajosné rod. Szeles Ilona z Chotína,  
65-ročný Juraj Fuisz z Komárna, 63-ročná Mária Tóthová z Komár-
na, 74-ročný Attila Fehér z Komárna, 81-ročná Mária Ferenczová 
z Komárna

POĎAKOVANIE
Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie celému personá-

lu v Domove dôchodcov vo Vrbovej nad Váhom pod vedením 
pani riaditeľky Hildy Forróovej, ktorí sa profesionálne, zodpo-
vedne a s veľkou láskou starali o to, aby posledné mesiace ži-
vota môjho otca Jána BRIDU uľahčili, a tak mohol tento čas 
prežiť v dôstojnom prostredí plnom ľudskosti a pochopenia od 
všetkých pracovníkov. 

S úctou dcéra s rodinou

V Podunajskom múzea 
bola otvorená výstava pod 
názvom "Biológia vzru-
šenia", pripravená na po-
česť 110. výročia narodenia 
Hansa Selyeho, autora teórie 
stresu. Kurátori výstavy Ing. 
Jozef Csütörtöky a Dr. Szabó 
Katalin predstavili výstavu, 
ktorá umožňuje nahliadnuť 
do života tohto vedca sveto-
vého formátu.

Doktor Hans Selye - obja-
viteľ teórie stresu, velikán ex-
perimentálnej medicíny XX. 
storočia, sa narodil 26. januára 
1907 vo Viedni. Jeho rodina 
pochádzala z obce Pruské pri 
Trenčíne. Otec pôsobil ako vo-
jenský lekár a v roku 1919 bol 
prevelený do Komárna. Tu žil 
potom dlhé roky zo svojou ro-
dinou, kde Hans Selye v roku 
1924 aj zmaturoval. Mal veľký 
talent na cudzie reči a aktívne 
ovládal 6 jazykov. Medicínu 
študoval v Prahe, kde získal 
doktorát z medicíny a chémie. 
Tam ho zaujala experimentál-
na medicína. Takto spomína na 
svoje počiatky: „Keď ma prijali 
ako osemnásťročného chlapca 
na lekársku fakultu, natoľko 
ma očarili možnosti výskumu 
života a chorôb, že som každý 
deň vstával o štvrtej ráno a len 
s krátkou prestávkou som štu-
doval do šiestej večer.“

V roku 1931 Hans Selye 
získal štipendium Rockefelle-

rovej nadácie a po štúdiách v 
USA začal pôsobiť v Bioche-
mickon ústave Univerzity J. 
Hopkinsa v Marylande, potom 
prednášal biológiu na Univer-
zite McGill v Montreále. Tu ako 
výskumník skúmal, že charak-
teristické syndrómy rôznych 
chorôb majú niečo spoločné. 
Podľa jeho teórie stresu kaž-
dý živočích v prípade svojho 
ohrozenia reaguje všeobecnou 
poplachovou reakciou, pričom 
mobilizuje svoje hormonálne 
zdroje. Súhrn nešpecifických 
adaptačných reakcií Selye na-
zval stresom. Svoje výskumné 
práce realizoval v Ústave ex-
perimentálnej medicíny a chi-
rurgie Univerzity v Montreale, 
kde bol aj riaditeľom ústavu. V 
rokoch 1947 - 1957 bol Hans 
Selye aj poradcom americkej 
armády pre chirurgiu. Po od-
chode do dôchodku až do svo-
jej smrti (1982) pracoval ako 
predseda Medzinárodného 
inštitútu stresu v kanadskom 
Montreale.

Počas svojho života napí-
sal 40 kníh a 1700 vedeckých 
štúdií, získal 18 čestných dok-
torátov od univerzít celého 
sveta a 10-krát bol nominova-
ný na udelenie Nobelovej ceny 
za medicínu.

Pamätná výstava Hensa Se-
lyeho v Podunajskom múzeu v 
Komárne je rozdelená do 11 
tematických celkov. Historický 

úvod predstavuje rodinu i štú-
dia i jeho prvé laboratórne vý-
skumy študenta. Ostatné časti 
výstavy venujú pozornosť jeho 
vedecko-výskumnej činnosti v 
Montreale. Jeho knihy „Život a 
stres“ a „Od snov k objavom“ 
boli preložené do viacerých 
jazykov. Výstava dokumentuje 
aj jeho návštevy v 60. rokoch, 
keď viackrát navštívil Bratisla-
vu a Budapešť, kde prednášal 
na univerzitách.

Výstava prezentuje aj in-
štitúcie (gymnázium, univer-
zitu a nemocnicu) v Komár-
ne a maďarskom Komárome, 
ktoré sú nositeľmi mena sve-
toznámeho vedca. Na výstave 
sa premieta aj dokumentárny 
film o jeho živote. 

Na záver výstavy by som 
citoval slová nositeľa Nobelo-
vej ceny Alberta Szent-Györ-

gyiho, ktoré napísal v úvod-
nom slove ku knihe Hansa 
Selyeho „In vivo“: „Dr. Hans 
Selye ovláda veľa jazykov, ale 
najdôležitejším jazykom, kto-
rý pozná, je reč života. V tejto 
reči sa učí radosti a vzrušené-
mu pocitu ocitnutia sa rovna-
ko v neznáme, bez stôp, ktoré 
by nás viedli ďalej.“

Veľmi poučnú a zaujímavú 
výstavu k 110 výročiu naro-
denia Hansa Selyeho pripra-
vil Nitriansky samosprávny 
kraj, Podunajské múzeum v 
Komárne, Múzeum histórie 
medicíny Semmelweisa v Bu-
dapešti a Múzeum Györgya 
Klapku v Komárome. Výstava 
bude v Kultúrnom paláci na 
Palatínovej 13 v Podunajskom 
múzeu v Komárne otvorená 
do konca decembra 2017.

Dr. Štefan Bende

Biológia vzrušenia v Podunajskom múzeu
Pamätná výstava je sprístupnená do konca januára 2018

Doktor Hans Selye - objaviteľ teórie stresu, velikán expe-
rimentálnej medicíny XX. storočia

Kde bolo, tam bolo, za 
siedmimi horami a siedmimi 
dolami... zázračná formulka 
do sveta slov, fantázie a pred-
stavivosti.

Možno vtedy pršalo, mož-
no nie, ale neďaleko nášho 
domu bola „ľudovka“. Tak sme 
volali dom, v ktorom sa nachá-
dzala knižnica. No a tá knižni-
ca mala dvere s prekrásnou 
mosadznou kľučkou, na ktorej 
spočinula moja ruka a stlačila 
ju. Dvere sa otvorili a zazvonil 
zvonček. Vstúpila som a za-
cítila neobyčajnú vôňu farby, 
papiera a kníh. Knihy ma po-
hltili a stali sa súčasťou môjho 
sveta.

Neviem, ako by sme do-
padli v tom čase v medziná-
rodných testoch PISA, ale 
viem, že keď som niečo chcela 
vedieť, musela som si to prečí-
tať, naštudovať alebo si cestu 
k informácii „odkráčať“ tre-
bárs na stanicu a vyhľadať si 
vlakové spoje.

Možno z tých čias pochá-
dza aj ujo Mrkvička alias Tibor 
Hujdič, ktorý 2. a 3. novembra 
navštívil našu ZŠ Jana Amo-
sa Komenského v Komárne, 
aby svojím netradičným prí-

Divočina na Komenského, alebo čítanie s mrvičkom
stupom sprístupnil čítanie 
deťom. Malí, veľkí, učiteľky - 
všetci sme sa nechali vtiahnuť 
do „Divočiny“. So zatajeným 
dychom sme prežívali príbehy 
pána Sovu a ohromne nás ba-
vilo čarovanie s bodkami.

Emotívny prejav, mimika, 
humor, milý nenásilný prístup 
k deťom. Disciplína, aktivita 
deti, dodalo príjemnú atmo-
sféru netradičnému prístupu 
uja Mrkvičku ku knihe a k de-

ťom. Štyridsaťpäť minút rýchlo 
ubehlo a my sme zastali v dra-
matizovanom čítaní vo chvíli 
plnej napätia s Deťmi z Buller-
bynu od Astrid Lindgrenovej. 
Samozrejme, že spontánna 
požiadavka žiakov bola, kde si 
knihu môžu požičať, nakoľko 
si ju chcú prečítať. A nie len 
deti, ale aj  učiteľky.

Ak zmyslom a cieľom 
týchto predstavení je navnadiť 
deti na čítanie konkrétnej kni-

hy prostredníctvom jediného 
herca, a to formou dramatizo-
vaného až scénického čítania, 
môžeme konštatovať, že dané 
atribúty boli splnené a vysoko 
prekročené.

Aktivita bola realizovaná 
z dotácii na podporu kultúry 
na území NSK na rok 2017. 
Boli to zmysluplne využité pe-
niažky. Huráááá do čítania!

Základná škola 
Jána Amosa Komenského

l Dám do prenájmu rýchloobčerstvenie na Pohraničnej ulici 
oproti Gymnáziu Ľ.J.Šuleka. Tel.: 0903/415 782.
l REKOM – kompletná rekonštrukcia bytov. Tel.: 0905/450 570, 
0948/622 051.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415-657.

Drobná inzercia

SPOMIENKA
„Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.“

Dňa 17. novembra sme si pripomenuli 
smutné 10. výročie úmrtia našej drahej 
mamičky a babiny

Vierky RUMANOVEJ, 
rodenej Poštovej z Komárna.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a bolesťou v srdci spomínajú jej najbližší

Potrebujete hĺbkove čistenie, aj proti roztočom
matrace, sedačky, koberce - suché, mokré, či parou?

ALERGO H2B

tel.: 0918 727 760 


