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Vážení občania, milí Komárňania! 
Je tu znova december, na Klapkovom námestí opäť 

stojí vianočný stromček a svietia  sviečky na adventnom 
venci. Je obdobie očakávania. Sviatkov, oddychu, halászlé, 
kapustnice, makových opekancov, polnočnej omše.  Naro-
denia Krista. Toto mrazivé obdobie roka ponúka možnosť 
na odpočinok a ohliadnutie sa za rokom starým. Čo všetko 
sa udialo s nami, čo sme urobili v priebehu roka dobré, aj 
menej dobré, v čom sa prejavila naša slabosť a sila. 

Ako primátorovi sa moja povinnosť bilancovať uplynu-
lý rok znásobuje. Občania oprávnene očakávajú, aby vole-
ní predstavitelia zastupovali ich záujmy a urobili  všetko 
pre rozvoj. 

Hoci najdôležitejšie rozhodnutia sa prijímajú na za-
sadnutí poslancov, ale opäť je to primátor, ktorý svojím 
podpisom zodpovedá za ich rozhodnutia. Vedenie mesta 
je založené na nespočetných rozhovoroch a diskusiách, ale 
obyvatelia pochopiteľne hľadajú len výsledky. Posledný rok 
bol taký stavebný, v mnohých oblastiach sme sa dokázali 
posunúť vpred. Rekonštrukcia cestných komunikácií nie je 
jedinečným úspechom svojho druhu, v roku 2017 sme tiež 
dokázali vyčleniť mimoriadne sumy aj na rozvoj. Po rokoch 
sme dokázali investovať státisíce eur na rekonštrukciu vo-
dovodnej siete, obnovili sme niekoľko kilometrov chodní-
kov, obnovené priečelie dostal Župný dom, obnovený bol 
aj bazén krytej plavárne, postavili sme nové parkoviská 
i stojky pre kontajnery na komunálny odpad. Z mestského 
rozpočtu sme investovali aj do zanedbaných budov škol-
ských ustanovizní a na budúci rok v tom plánujeme po-
kračovať, keďže ide o naše deti, ide o budúcnosť Komárna. 
Pretože chceme byť rastúcim mestom.

V oblasti diplomacie Komárno opäť získal miesto na 
medzinárodných mapách. V spoločnosti premiérov Slo-
venska a Maďarska sme položili základný kameň nového 
mosta cez Dunaj, na radnici sme prijali veľvyslancov, mi-
nistrov, politikov, podnikateľov, alebo sme ich navštívili my, 
aby niesli do sveta novinu: Komárno žije, chce sa rozvíjať! 
Po mnohých rokoch sme vykročili aj v oblasti trhu práce – 
vďaka príchodu koncernu ZF do Komárna sa aj náš región 
pripojí do republikovej siete automobilového priemyslu. 
Táto spoločnosť čo nevidieť zabezpečí živobytie stovkám 
ľudí. Navyše čísla už teraz dokazujú, že v priebehu uply-
nulých 3 rokov klesla nezamestnanosť v našom okrese 
o 10%. V nasledujúcom období bude jednou z kľúčových 
úloh vybojovať vyššie mzdy. Naším cieľom je prilákať späť 
Komárňanov, ktorí odišli za prácou inde, a dokázať im, že 
tu je dobre žiť! 

Vianoce sú obdobím bilancovania, ale rovnako aj od-
dychu. Želám vám, aby ste mali možnosť stráviť tieto chvíle 
v kruhu milovaných. Využime tento sviatok, aby sme ešte 
viac vnímali jeden druhého, aby sme oddýchnutí, s novými 
silami, vykročili do nadchádzajúceho roku. 

László Stubendek primátor

Bez pozmeňujúcich ná-
vrhov, s podporou väčšiny 
poslancov, bol schválený bu-
dúcoročný rozpočet Komár-
na. Zo sumy 22,8 miliónov 
eur dostanú na opravy nielen 
školy, ale aj športové ustano-
vizne a pokračuje aj oprava 
chodníkov. 

Vo štvrtok 14. decembra 
poslanci rokovali o budúco-

ročnom rozpočte mesta. Hla-
sovaniu v zastupiteľstve pred-
chádzali dve rokovania, kde sa 
okrem sformulovania názorov 
vytvoril  medzi poslancami ši-
roký konsenzus. 

Hlavný kontrolór mesta 
Mikuláš Csintalan uviedol, že 
rozpočet je v súlade s predpis-
mi, avšak podľa jeho názoru 
sú niektoré plánované výdav-

ky poddimenzované, čo môže 
viesť na budúci rok k ďalším 
jeho úpravám. Mesto na bu-
dúci rok dostane podstatne 
vyššiu sumu vo forme podie-
lových daní, avšak štát vyčlenil 
na mesto aj viacero doplnko-
vých platieb. Značnú sumu 
predstavuje zabezpečenie ras-
tu platov, keďže vyššia bude 
nielen minimálna mzda, ale aj 

viaceré z príplatkov. V pripo-
mienkach poslanci spomenuli, 
že vo viacerých oblastiach by 
bolo potrebné opätovne pre-
hodnotiť výdavky a príjmy, 
keďže mesto nevie všetko dl-
hodobo financovať. 

Na žiadosť poslancov 
vznikla aj takzvaná rezerva 
vo výške takmer 100 tisíc eur. 

Odobrili rozpočet mesta na rok 2018

V Komárne sa aj tentoraz 
budeme môcť rozlúčiť,  s dob-
rou náladou, so starým rokom 
spoločne, na námestí. Oh-
ňostroj, obrazy na budovách 
a niekoľkohodinová večerná 
zábava bude 31. decembra. 
Na Klapkovom námestí čaká 
Komárňanov i hostí nášho 
mesta aj tentoraz Silvestrov-
ská veselica.

Začína o 11. hodine v noci, 
DJ Ates okrem súčasných hi-
tov poskytne aj retro hudobné 
zážitky. Nebude chýbať lase-
rová maľba na múry budov 
a novými prvkami prešpiko-
vaný, takmer 10 minútový oh-
ňostroj. Veselica na námestí by 
mala trvať zhruba do druhej 
nad ránom. 

Začnime nový rok spoločne!
PF 2018

– Takéto podujatia slúžia 
na to, aby sme odložili celo-
ročný stres a zhon, či prípadné 
nezhody a oslávili Nový rok 

spoločne. My, ktorí máme radi 
toto mesto, odpočítajme posled-
né sekundy starého roka vedno 
a s novým elánom vykročme 

do toho s označením 2018. Sr-
dečne očakávame všetkých! – 
pripomenul primátor László 
Stubendek. 

Príjemné prežitie vianočných sviatkov
a šťastný nový rok vám praje

redakcia Komárňanských listov

(Pokračovanie na 2. strane)

Od januára nadobudne 
účinnosť novela zákona, vďa-
ka ktorej sa Komárno môže 
dostať z tzv. „čiernej listiny“.  
A tak od začiatku budúceho 
roka bude opäť možné zís-
kavať podporu prostredníc-
tvom úspešných verejných a 
európskych tendrov.

Prípad sa datuje do roku 
2014, kedy došlo k zameš-
kaniu zo strany vtedajšieho 
vedenia mesta. Mestský úrad 
nahlásil nových pracovníkov 
do Sociálnej poisťovne s nie-

koľkohodinovým omeškaním.  
Bolo skonštatované porušenie 
zákona zo strany mesta aj na-
priek tomu, že mesto zaplatilo 
príspevky za zamestnancov od 
prvého okamihu. Nakoniec 
inšpektorát práce uložil mes-
tu pokutu vo výške 2 000 eur 
a mesto sa dostalo na tzv. čier-
nu listinu, a preto nemohlo 
žiadať o granty. S odvolaním sa 
na zákon je do dnešného dňa 
v platnosti zákaz na obdobie 5 
rokov.

Začiatkom roka by sa to 

malo zmeniť. Parlament ne-
dávno prijal novelu zákona 
o nelegálnom zamestnávaní, 
ktorá nadobudne účinnosť od 
januára 2018 – informovali 
o tom parlamentní poslanci 
Tibor Bastrnák (Most – Híd ) 
a Vladimír Matejička (Smer). 
Ako uviedli, proces sa snaži-
li podporiť prostredníctvom 
rôznych rokovaní proti ne-
oprávnenému postihovaniu 
Komárna. Keď o pozmeňujú-
com návrhu zákona hlasovali 
po treťom čítaní, dostala sa do 

právnej novely stať o takzva-
nom „ všeobecnom pardone“. 
Novela zákona opäť otvára 
Komárnu veľké príležitosti – 
uviedli parlamentní poslanci 
z nášho regiónu.

Čierna listina už Komárnu 
spôsobila vážne ťažkosti, aj keď 
sa vedenie snažilo minimali-
zovať škody. Samotné mesto 
sa nemohlo uchádzať o žiadne 
granty, ale vždy, keď to bolo 
možné, pokúšal sa podávať žia-
dosti na získanie finančnej po-

Komárno sa môže dostať z tzv. „čiernej listiny“

(Pokračovanie na 3. strane)
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O jej rozdelení rozhodnú ne-
skôr. O rozvojových polož-
kách sa bude rozhodovať až 
na ďalšom zasadnutí, po pre-
daji niektorých nehnuteľností 
by na tento účel mohlo pri-
budnúť viac ako 700 tisíc eur. 
Pokračuje aj program obnovy 
chodníkov za 150 tisíc eur.  

V porovnaní s rokom 2017 
sa na obnovu školských zaria-
dení podľa plánov minie o 100 
tisíc eur viac. V roku 2018 na 
tento cieľ vyčlenili 300 tisíc 

eur. Okrem 260-tisícového 
balíčka na podporu športu, 
poslanci odsúhlasili ďalších 
200 tisíc eur na šport, ktoré 
budú slúžiť na opravu a re-
konštrukciu športovísk ( napr. 
telocvične). Poslanci zdôraz-
nili, že ďalšie státisíce investuje 
mesto nepriamo do prevádzky 
prostredníctvom udržiavania 
športových ustanovizní, a tak 
je možné skonštatovať, že 
v Komárne má šport prioritnú 
podporu.  

dm

(Pokračovanie z 1. strany)

Odobrili rozpočet mesta 
na rok 2018

Minulý rok sa výrazne 
zlepšila finančná situácia v 
Komárne, zatiaľ čo aj celkový 
dlh mesta bol priaznivý - zve-
rejňuje analýza INEKO.

Podrobnú analýzu finanč-
nej situácie miest a obcí po-
skytla INEKO, mimovládna 
nezisková organizácia, ktorá 
podporuje ekonomické a so-
ciálne reformy. Uznávaný  od-
borník sa zaoberal mestami, 
ktoré najviac zlepšili svoju fi-
nančnú situáciu v porovnaní 
s minulým rokom. V tomto 
ohľade dosiahlo Komárno veľ-
mi dobrý výsledok, keďže sa 
umiestnilo na štvrtom mieste 
v rebríčku slovenských miest. 
To bolo ovplyvnené tiež sku-
točnosťou, že Komárno bolo 
predtým horšie hodnotené, a 
tak vznikol priestor na rozvoj. 

Komárno dosahuje pod-
ľa hodnotených finančných a 
ekonomických aspektov lepšie 
výsledky ako celoštátny prie-
mer. Dobré hodnotenie od mi-
movládky dostalo celkové skó-
re 4,8, zatiaľ čo 6 je najvyššia 
hodnota. Vlani veľmi klesla aj 
zadlženosť mesta - zatiaľ čo 
pred rokom to bolo viac ako 
20 percent, vlani klesla na 8,75 
percenta. Tento proces  pokra-

čoval aj v roku 2017, po splate-
ní niekoľkých pôžičiek klesol 
celkový dlh na 5,83 percenta.

Na zozname, na ktorom 
bol zohľadnený absolútny 
rozsah dlhu, je Komárno na 
tom v porovnaní s okolitými 
mestami omnoho lepšie. V 
roku 2016 bol dlh na obyvate-
ľa 48 eur. Táto suma napríklad 
v  Dunajskej Strede predsta-
vovala 200  eur na obyvate-
ľa, kým v susedných Nových 
Zámkoch, s podobný počtom 
obyvateľov, to bolo 113 eur na 
hlavu a v Šali samosprávny 

dlh tvoril v prepočte 132 eur 
na obyvateľa. Táto suma v Ko-
márne klesla ďalej aj v tomto 
roku. 

Tento priaznivý trend vý-
razne neovplyvnila ani veľká 
rekonštrukcia ciest, ktorá je 
realizovaná formou dodáva-
teľského úveru. V roku 2018 
budú na základe aktuálnych 
údajov dlhové akcie  14,09 a o 
rok neskôr 10,68% .

– V súvislosti s poskytnutím 
úveru sú dôležité dva aspekty.  
Úrokové sadzby sú v súčasnosti 
rekordne nízke, a tak sa podari-

lo veľmi výhodne získať finanč-
né zdroje, navyše s fixáciou na 
10 rokov. Na druhej strane sme 
zmenili stratégiu. Nemíňame 
tisíce eur na opravu výmoľov, 
čím boli cesty aj tak len koz-
meticky upravené,  ale na nové 
cesty s 10-ročnou zárukou. 
A takto získame kvalitný sedem 
kilometrový úsek ciest. Nestačí 
dať do poriadku pár stovák 
metrov z existujúcich 105 ki-
lometrov ciest, Komárňania si 
zaslúžia kvalitatívnu zmenu, 
– uviedol zástupca primátora 
Béla Keszegh.

Nezisková organizácia oceňuje 
zlepšujúcu sa finančnú situáciu Komárna

Počas jesenného obdobia 
dostala veža - príbytok ko-
márňanského husára - nový 
zovňajšok. Oprava bola po-
trebná už aj z toho hľadiska, 
že situácia naokolo bola živo-
tu nebezpečná, nakoľko opa-
dávala omietka.

Oprava začala na hornej 
časti pred dvoma mesiacmi, 
ktorá sa vzťahovala aj na de-
koráciu na vrchu fasády vedľa 
veže. Na obidvoch častiach už 
boli také poškodenia, kvô-
li ktorým opadávali na ulicu 
menšie kúsky. 

Túto obnovu realizoval 
Tibor Csizmadia, špeciálny 
odborník na výškové práce, 
ktorý tieto opravy vykonával 

veľakrát rôznymi úžasnými 
akrobatickými kúskami.

Ako uviedol historik Mi-
hály Mácza, Hlavné námestie 
Komárna, dnešné Námestie 
generála Klapku, vzniklo v 
druhej polovici 17. storo-
čia po zbúraní stredovekého 
hlavného námestia s radnicou 
v blízkosti Starej pevnosti v 
súvislosti s výstavbou Novej 
pevnosti.

Dnešné námestie sa vytvo-
rilo na mieste jazierka, ktoré 
ostalo v hlbšej časti vodnej 
priekopy predtým chrániacej 
hradby stredovekého mes-
ta. Na mieste vyschnutého 
jazierka vzniklo trhovisko. Na 
jeho severnej strane už kon-

com 17. storočia stál dom vyu-
žívaný na zasadnutia mestskej 
rady. V roku 1725 bol presta-
vaný a zastrešený škridlami. Po 
veľkých škodách spôsobených 
zemetrasením v roku 1763 
bol v roku 1766 obnovený a 
v nasledujúcom roku doplne-
ný o požiarnu strážnu vežu 

s medeným zastrešením, na 
vrchole ktorej umiestnili sym-
bol Habsburgskej monarchie - 
dvojhlavého orla z plechu. Po 
požiari v roku 1848 budovu 
opäť zrenovovali, ale už ju bolo 
nutné zväčšiť, preto v roku 
1875 ju o poschodie nadstava-
li a dostala novú strážnu vežu, 
čím vznikla radnica v podobe, 
v akej ju poznáme dnes.

Túto prestavbu pripomí-
na letopočet z rímskych číslic 
pod vežou. Budova aj v súčas-
nosti slúži ako sídlo mestské-
ho úradu. V okne jej veže sa 
od Silvestra 1999 medzi 10. a 
16. hodinou v dvojhodinových 
intervaloch objavuje posta-
va husára z rokov 1848 až 49 
a zaznieva Klapkov pochod, 
ktorý skomponoval dirigent 
miestnej posádky Béni Egres-
sy po poslednej víťaznej bitke 
obrancov pevnosti v auguste 
1849.

Detská atletika je 
program, ktorý založil Slo-
venský atletický zväz a spája 
sa v ňom mnoho atletických 
oddielov a klubov z rôznych 
miest po celom Slovensku. 
ŠAK, Športový atletický klub 
v Komárne pôsobiaci pri ZŠ 
Komenského, ktorý zastrešu-
je TJ Step, je jedným z nich.

Heslom ŠAK je „Bež, hádž, 
skáč!“ a cieľom je celoročná 
aktivita a pravidelné športova-
nie žiakov. Kvalifikovaná tré-
nerka Katarína Sirotková sa na 
tréningoch, ktoré prebiehajú 
dvakrát za týždeň, zameriava 
najmä na atletické disciplíny. 
Deti súťažia v družstvách, čo 
upevňuje kolektív a zároveň 
podporuje chuť súťažiť, byť 
prvým a v neposlednom rade 
umožňuje talentovaným de-
ťom najefektívnejšiu atletickú 
prípravu. V sobotu 4. novem-
bra sa žiaci zo ŠAK zúčastni-

li na krajských pretekoch na 
Detskom cezpoľnom behu 
zmiešaných štafiet v Piešťa-
noch na ostrove Lido. Tento 
čerstvo založený klub zožal 
úžasné úspechy a získal prvé 
miesto. 

„Boli to naše prvé preteky, 
na ktoré sme vycestovali s ma-
lou dušičkou a hneď aj prvé 
víťazstvo. Poskakovala som od 
radosti celý deň,“ – povedala 
trénerka. „Radosť detí a moja 
radosť nás všetkých v klube 
motivovala k usilovnému tré-

ningu, aby sme mohli ďalej 
dokazovať, že Komárno má 
skvelých atlétov už v mladom 
veku,“ - dodala s úsmevom 
a odhodlaním v hlase.

Atlétom držím palce a ve-
rím v nasledujúce úspechy. 
Veľa šťastia!

Katarína Kucková

Boli to naše prvé preteky 
a prvé víťazstvo

Obnovili vežu mestskej radnice

Zbierali pre dobrú vec
Adventná dobročinná burza sa konala na dvore Základ-

nej školy na Pohraničnej ulici. Výťažok z nej pomôže Dávid-
kovi Fischerovi, aby sa dostal do piešťanského rehabilitačné-
ho centra. Mrazivé popoludnie spestrili vystúpením škôlkari 
aj školáci, spievali, recitovali a vítali aj Mikuláša s čertom. 
A kto mal náladu a chuť, mohol si v tvorivej dielničke vyro-
biť pekný darček. Samozrejme nechýbala voňavá kapustnica, 
punč a medovníky.
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moci prostredníctvom mest-
ských organizácií, spoločností 
alebo združení. Viceprimátor 
Béla Keszegh  poukázal na to, 
že kvôli spomínanému zákazu 
utrpelo mesto viaceré škody. 
Prišlo napríklad o dva už zís-
kané granty, čo znamenalo, že  
šmahom ruky prišlo o zhruba 
2 milióny eur na rozvoj mesta. 
Neuskutočnila sa rekonštruk-
cia budovy mestskej polície a 
ani peniaze určené na obnovu 
budovy Centra voľného času 
sa nakoniec do Komárna ne-
dostali.

– V januári konečne do-
staneme zelenú, veríme, že 
v priebehu niekoľkých týždňov 
kladne vyhodnotia našu žia-
dosť. Teraz už môžeme hľadieť 
vpred, konečne sa môžeme 
uchádzať o finančné prostried-
ky z rôznych grantov, ktorých 
vyhlásenie starostlivo sledujú 
naši osobitne určení úradníci. 
Chystáme materiály k viacerým 
výzvam a urobíme všetko preto, 
aby sme do Komárna priniesli 
čo najviac prostriedkov z von-
ka – zdôraznil viceprimátor 
Béla Keszegh.

dm

(Pokračovanie z 1. strany)

Komárno sa môže dostať 
z tzv. „čiernej listiny“

Verili by ste tomu, že Re-
beli majú už 5 rokov a Dra-
maťák bude mať 15? Neuve-
riteľné, nie? V roku 2003 sme 
začali v Dramaťáku štrnásti. 
Trinásť tínedžerov a ja sme 
sa rozhodli, že budeme robiť 
divadielko. Dnes len v novom 
predstavení Rebelov

Na rováš!
účinkuje takmer 50 hu-

dobníkov, tanečníkov a hercov. 
Vytvorili sme pre vás veľkole-
pé dielko, ktoré hravým spôso-
bom približuje tradície nášho 
národa. Robíme tak preto, aby 
sa nezabudlo. Aby sa nezabu-
dlo na život našich otcov a ži-
vot našich starých materí.

Viete, čo sú to rováše? Slov-
ník hovorí o dvoch pojmoch 
- stopy na tele po úderoch pa-
licou alebo zárezy na špeciál-
nom drievku, ktoré má svoju 
dvojičku a každý zárez zname-
ná zaplatené dane alebo útratu 
v krčme.

Príbeh, ktorému sprievod-
né slovo nahovoril Lukáš La-
tinák (jeden z chalaňov a člen 
Divadla Astorka Korzo’90), 
nás zavedie do špecifickej de-
dinky niekde na Slovensku. 
(Neskôr sa dozvedáme, že de-
dinka leží na brehu Dunaja.) 
Richtár má dcéru Zuzanku a 
hlavu v smútku, pretože Zu-
zanku nik nechce, najmä pre 

jej povahu. Richtár riešenie 
hľadá, ako inak, v krčme. Po-
darí sa mu dokonca prepiť aj 
obecné peniaze.

Krčmárka ale vycíti príle-
žitosť ako zarobiť. Richtár totiž 
sľubuje veľkú svadbu, ak by 
dcéru predsa len ktosi popýtal. 
Svadba v tradícii nášho náro-
da znamenala 7 dní riadneho 
veselia, teda slušný zárobok. 
Krčmárka preto, aby našla Zu-
zanke frajera, dokonca prista-
ne aj na čary....
Sen noci svätojánskej

Najúspešnejší projekt 
Dramaťáku. V roku 2015 sme 
vytvorili obnovenú premié-
ru, pridali sme nové piesne a 
tance. Muzikál si opäť našiel 

miesto v srdciach našich di-
vákov a odohrali sme desiatky 
repríz. Avšak všetko raz musí 
skončiť, aj to krásne. Preto sme 
sa rozhodli pripraviť trochu 
zvláštnu rozlúčku.

Toto predstavenie videl 
snáď každý Komárňan, kto-
rý sa aspoň trošku zaujíma o 
hudbu alebo divadlo. Stalo sa 
zvykom, že na predstavenie 
chodili celé rodiny. Avšak čas-
to nám diváci hovorili, že by 
na predstavenie chceli vziať aj 
tú časť rodiny, ktorá odcesto-
vala za prácou či štúdiom preč 
z Komárna. A to je náročnej-
šie. Preto sme sa rozhodli, že 
skúsime predstavenie zahrať 
naozaj v netradičnom čase 

23. decembra podvečer. To by 
už snáď mal byť doma naozaj 
každý. Pevne veríme, že diváci 
si budú chcieť trošku oddých-
nuť od predvianočného zhonu 
a prídu k nám na dobrý punč 
a výborné predstavenie. Príďte 
sa rozlúčiť s vílami aj škriatka-
mi z čarovného lesa. Príďte si 
naposledy pozrieť príbeh krá-
ľovien Titánie a Arthemis, ale 
aj príbeh lásky ľudských po-
stáv. Trošku komédie a nostal-
gie pred Vianocami naozaj nie 
je na škodu...

Vstupenky si môžete  re-
zervovať na tel. čísle 0905 
466 107.

Jana Pipíšková

Niečo končí a niečo začína!
Slovenskí Rebeli majú už päť rokov

Maľovali prírodu
Vedenie vodárenského podniku KOMVaK oslovilo ško-

lákov a škôlkarov nášho mesta, aby sa chopili ceruziek a 
maľovali. Podľa slov riaditeľa Patrika Rumana mali za cieľ, 
aby upriamili pozornosť najmenších na význam životného 
prostredia, teda prečo je dôležité chrániť naše vodné zdro-
je, našu prírodu. Zrodilo sa viac ako 100 diel, ktoré  v rámci 
výstavy s názvom „Voda očami detí“ predstavili v budove 
vodárenského podniku. Na vernisáži sa okrem detí a ich pe-
dagógov zúčastnilo aj vedenie mesta, poslanci a  predsedovia 
komisií. Deti boli ocenené vymaľovánkami, ceruzkami, pí-
sacími a kresliacimi pomôckami. Každá škola si mohla pre-
vziať aj knižku s kresbami svojich žiakov.

Mikuláš priniesol radosť
Mestský Mikuláš ani v tomto roku nezabudol na deti zo 

sociálne znevýhodnených rodín. Aj tentoraz priniesol slad-
kosti a dobrú náladu. Mikuláša, čertíka, ktorý ho sprevádzal 
a deti privítal primátor László Stubendek. Nadšené deti pri-
pravili Mikulášovi množstvo krásnych vianočných piesní, 
básničiek a rozprávok a priam sa predbiehali, kto Mikuláša 
poteší skôr. A ten porozprával deťom o rozprávkovej víle, po-
tom im rozdal balíčky plné dobrôt.
Z podpory zorganizujú 10 koncertov

Mestské kultúrne stredisko sa úspešne uchádzalo o pod-
poru a z programu „Hangfoglaló“, vyhláseného Národnou 
kultúrnou nadáciou Maďarska, získalo 2 milióny forintov 
na realizáciu 10 klubových večerov – oznámili na tlačovej 
konferencii riaditeľka MsKS Anna Varga, manažérka Móni-
ka Csengel ako aj promotér Zoltán Pézman. Z podpory zor-
ganizujú 10 akustických koncertov vo veľkej sále Dôstojníc-
keho pavilónu, ktoré si môžu vychutnať študenti za 3 eurá a 
dospelí za 5 eur. Prvý ívent  sa začne v stredu 20. decembra 
o 18. hodine, kedy vystúpi hudobník Kristián Szűcs –Seven, 
spevák Budapest Bár a básnik Balázs Szálinger. V sobotu 
13. januára sa predstaví populárna skupina Ladánybene 27. 
O ďalších programoch vás budeme informovať.

Divadelné predstavenie je 
výbornou príležitosťou oslo-
viť diváka a prebudiť v ňom 
záujem o umenie, o kultúrne 
podujatia na Slovensku. Po-
núka divákovi zažiť auten-
tickú dramatickú atmosféru, 
priamy kontakt s ľubozvuč-
nou slovenčinou, overenie 
schopnosti porozumieť dra-
matickému textu, globálne 
porozumieť dielu. 

Považujeme za dôležité, 
aby mladí ľudia „prišli na chuť“ 
divadlu,aby návštevu divadel-
ného predstavenia považovali 
za zmysluplné využitie svojho 

voľného času. Mnohí naši žiaci 
ešte v slovenskom divadle ne-
boli, pri organizovaní podujatí 
tohto typu sme často narážali 
na prekážky finančného cha-
rakteru. 

Náš projekt „Po stopách 
divadelného umenia“, ktorý 
finančne podporil Nitriansky 
samosprávny kraj, priniesol 
riešenie. Od júna do decembra 
2017 vďaka nemu zavítali naši 
žiaci do známych slovenských 
divadiel.

Začiatkom júna viedli naše 
kroky do Trnavy, aby sme si v  
Divadla Jána Palárika vychut-

nali predstavenie Ťapákovci. 
V Divadle Andreja Bagara 
v Nitre sme počas troch náv-
štev (jún, október, november) 
videli dve predstavenia – Kým 
kohút nezaspieva a Škola zá-
klad života. V predstavení 
Kým kohút nezaspieva, ktoré 
je našim štvrtákom dobre zná-
me z hodín slovenskej literatú-
ry, sme sa ocitli v čase 2. sveto-
vej vojny a boli sme svedkami  
dramatického príbehu desia-
tich obyvateľov okupovaného 
mesta. Spolu s rukojemníkmi 
sme naplno preciťovali život-
nú neistotu, sledovali ich sprá-

vanie v hraničnej, vypätej situ-
ácii. Ľahším žánrom bola retro 
komédia Škola základ života, 
mozaika humorných príhod z 
nostalgických školských čias, 
ktoré boli prepojené originál-
nymi piesňami a kultovými 
výrokmi. V novembri sme tiež 
navštívili SND v Bratislave, 
aby sme si pozreli klasickú tra-
gédiu Richard III., ktorá je sú-
časťou cyklu Shakespearových 
historických hier.

Cieľ projektu - umožniť 
žiakom našej školy z tried 
s vyučovacím jazykom ma-
ďarským navštíviť divadel-
né predstavenia v známych 
slovenských divadlách – bol 
jednoznačne naplnený. Žiaci 
spoznali slovenských hercov 
a vďaka umeleckému zážitku 
v autentickom slovenskom 
prostredí projekt prispel k zvý-
šeniu  kultúrneho povedomia 
u žiakov, odbúral strach z ne-
pochopenia umeleckého textu 
v slovenskom jazyku a viedol 
k výchove kultivovaného di-
váka, nadšenca divadelného 
umenia.

Mgr. Božidara Huláková
Stredná priemyselná škola 

v Komárne 

Po stopách divadelného umenia

Plavec Max Kopčok vybojoval 5 medailí
Začiatkom decembra Slovenská plavecká federácia or-

ganizovala Zimné Majstrovstvá SR v Čilistove, kde súťažilo 
281 pretekárov narodených v rokoch 2005 a 2006. Plavec-
ký klub KOMKO Komárno reprezentoval náš plavec MAX 
KOPČOK pod vedením trénera Karola Bébera. Aj napriek 
chorobe sa Max dokázal presadiť a získal 5 medailí. Boli to 
strieborné medaily v disciplínach 100 m znak, 200 m voľný 
spôsob, 200 m znak a bronzové medaily v disciplínach 50 m 
voľný spôsob a 400 m voľný spôsob.
Dvakrát bronz pre plavca Richarda Kardhordóa

V decembri sa v Dolnom Kubíne konali Majstrovstvá 
SR - kategória A, kde sa predstavili aj plavci nášho Plavec-
kého klubu KOMKO Komárno Richard Kardhordó, Keve 
Patus a Tamara Berkešová. V konkurencii 241 pretekárov zo 
43 klubov sa naši plavci nestratili, vo všetkých disciplínach 
zaplávali svoje osobné rekordy a Richard Kardhordó vybo-
joval v disciplínach 100 m prsia a 200 m prsia brondzovú 
medailu.

Našim plavcom gratulujeme,  ďakujeme za úspešnú re-
prezentáciu a želáme veľa ďalších plaveckých úspechov.
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Novorodenci
Bella Janicseková zo Štúrova, Noémi Samu z Komárna, Mar-

cell Kava zo Štúrova, Bence Balázs z Okoličnej na Ostrove, Dávid 
Pravda z Komárna, Emily Hajnalka Nágelová z Bátorových Kosíh, 
Bianka Baloghová zo Zlatnej na Ostrove, Ábel Viczena z Patiniec, 
Noel Kondé zo Šale, Fanna Júlia Csicsóová z Marcelovej, Zaid Jadaa 
z Komárna, Richard Miklovič z Nitry, Sarolta Cziborová z Marcelo-
vej, Sebastián Lakatos z Harčáša, Sebastián Tóth z Komárna, Kris-
tóf Kasnyik z Komárna, Noel Szabó z Kolárova, Lea Némethová z 
Nesvád, Dominik Izsák zo Sokoliec, Dorina Santúrová z Komárna, 
Liza Farkasová z Kameničnej, Róbert Orbán z Nových Zámkov, 
Nikolas Lévardy zo Štúrova, Zara Palo z Bátorových Kosíh, Benett 
Domonkos z Bátorových Kosíh, Fábián Maricsek z Bíne, Viktória 
Vanessa Opálková z Marcelovej, Vivien Botlíková z Komárna, Vi-
vien Cingelová z Kolárova, Nataša Korčeková zo Štrby, Matúš Ku-
chár z Komárna, Laura Miškufová z Bratislavy, Elina Kamanca zo 
Štúrova, Adela Plavcová z Dediny Mládeže, Anna Grape Szabóo-
vá zo Svätého Petra, Péter Takácsz z Horných Salíb, Juraj Juhás z 
Vinodova, Márk Machata z Okoličnej na Ostrove, Viktória Eszter 
Horváthová z Nových Zámkov, Lorena Scarlet Beseová z Pribety, 
Csaba Dolezsa z Nesvád, Dávid Görözdi z Kolárova, Lukáš Zlatin-
sky z Nových Zámkov, Ádám Fazekas zo Štúrova, Lucia Vargová z 
Hurbanova, Benedek Belány z Balván, Dorina Sárköziová z Komár-
na, Filip Pastorek z Hurbanova, Orsolya Gőghová z Rubáne, Milan 
Márk Buús z Komárna, Matej Mészároš z Rastislaviec, Alex Szép 
zo Zemianskej Olče, Eszter Kiss z Kolárova, Olívia Palacková z Ko-
márna, Olívia Ferenczi z Mužle, Nóra Derjánová z Komárna, Nóra 
Vargová zo Zlatnej na Ostrove, Izabella Hatyina z Búču, Fanni Tölli 
z Komárna, Dávid Ďurčovič z Chotína, Kevin Nolen Dudák z Ko-
márna, Jonatán Horváth z Komárna, Matias Cserge z Hurbanova, 
József Dániel Nyers z Komárna, Adam Lakatos z Marcelovej, Leo-
nard Vojna z Nových Zámkov, Ladislav Černák zo Šurian, Tamara 
Partová z Imeľa, Kitti Inczédi z Bodze, Pavol Csóka z Marcelovej, 
Dániel Fábrik z Komárna, Márk Pataki z Okoličnej na Ostrove, 
Alexander András Runa zo Zlatnej na Ostrove, Sofia Mészárosová 
zo Strekova, Emese Oláh z Virtu, Áron Kotoláči zo Salky, Flóra Né-
methová z Kolárova    

Sľúbili si vernosť
Ádám Czibula a Klára Kissová

Opustili nás
84-ročná Mária Takácsová z Komárna, 86-ročná Erzsébet Czita 

z Veľkých Kosíh, 74-ročný Ferencz Papp z Moče, 58-ročný Ondrej 
Žilinsky z Kameničnej, 62-ročná Estera Henczová z Marcelovej, 89-
ročná Etel Gaborek z Komárna, 87-ročný Fitos Árpád st. z Komár-
na, 84-ročný Jankó Imre z Komárna, 46-ročný František Czibor z 
Chotína, 62-ročný András Tóth z Komárna, 85-ročný Gabriel Sán-
dor zo Žitavy, 76-ročný Krén Ferenc st. z Marcelovej, 63-ročný Ga-
briel Šoóš z Radvane nad Dunajom, 60-ročná Ida Kacz z Komárna, 
79-ročná Szabó Sándorné rod. Brúder Mária z Bátorových Kosíh, 
90-ročná Anna Vargová z Komárna, 81-ročná Irén Szalai z Chotí-
na, 74-ročný Alexander Gál z Marcelovej, 68-ročný František Nagy 
z Radvane nad Dunajom, 82-ročná Rozália Pallyová z Komárna, 
71-ročná Mária Baloghová z Komárna, 87-ročná Judita Vargová z 
Komárna, 78-ročný Ján Botjh z Komárna

l Predám 1-izbový byt na 
VII. sídlisku, Pávia ulica na 3. 
poschodí, typ Bauring. Cena: 
23 500 eur. Dohoda možná. 
Tel.: 0944/386 483, e-mail: 
roman.grajciar@gmail.com
l Dám do prenájmu rých-
loobčerstvenie na Pohranič-
nej ulici oproti Gymnáziu 
Ľ.J.Šuleka. Tel.: 0903/415 
782.
l Opatrím vám na dlhšiu 
dobu psíka v domácich pod-
mienkach, poprípade jedno-
rázovo. Tel.: 0944/743 491.
l REKOM – kompletná 
rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415-
657.

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

Dňa 23. decembra si pripomenieme 
smutné 15. výročie úmrtia nášho drahého 
syna, manžela, otca a starého otca

Andora KOSZTOLÁNYIHO.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami 

tichú spomienku.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú jeho najbližší

SPOMIENKA
Dňa 13. decembra sme si pripomenuli 

smutné 15. výročie úmrtia nášho drahého 
manžela, otca a deduška

Imricha DANIŠA
z Komárna.

S láskou a bolesťou v srdci spomínajú
manželka Betka (Erzsike) s rodinou 

SPOMIENKA
„Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.“

Dňa 29. novembra 2017 uplynul rok od 
úmrtia našej drahej mamičky a babičky

Ireny PUSKÁSOVEJ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na ňu nezabudli.

S láskou spomínajú dcéry Alica a Iveta s rodinami

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.

Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame
Vám kontajnerovú prepravu staveb-

ného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(cena obsahuje aj poplatok 

za legálnu skládku)

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék
3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 konténerekben

(az ár tartalmazza nemcsak a fuvardíjat,
de a legális hulladéklarakó díját is)

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V 
OKRESE KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

Drobná inzercia

Bavme deti športom - takto 
znie názov zimnej série prete-
kov, ktoré organizuje Sloven-

ský atletický zväz. Prvé kolo 
Nitrianskeho kraja bolo 18. 
novembra 2017 v Tlmačoch. 

Zúčastnili sa ho aj ôsmi žiaci 
zo Športového atletického klu-
bu ŠAK v Komárne. Súťažilo 

sa v zmiešaných družstvách 
pozostávajúcich zo štyroch 
dievčat a štyroch chlapcov na 
šiestich stanoviskách.

Po veľkom úspechu na 
predošlých pretekoch v Pieš-
ťanoch išli reprezentanti ŠAK 
aj na tieto preteky s veľkým 
odhodlaním a vierou vo vý-
hru na stupni víťazov. Šikovní 
atléti zo základnej školy získali 
úžasné druhé miesto! Tréner-
ka aj deti sa veľmi tešili, a to 
aj kvôli získaným vecným ce-
nám.

Čo je krajšie ako šťast-
ný úsmev a v tomto prípade 
osemnásobná detská radosť? 
Žiaci sa tešia na nasledujúce 
preteky v decembri a v januári 
a stále usilovne trénujú.

Katarína Kucková

Atléti zo základnej školy znova bodovali

Osemčlenné družstvo ŠAK (zľava): trénerka Katarína Sirotková, Noe Kollarovič, Samko 
Kubík, Radko Sirotek, Sofia Masárová, Dominik Novotný, Dominika Horňáková, Hanka Uj-
jová, Nina Masárová.                                          Foto: Soňa Kollarovičová

Začiatkom decembra sa 
konalo finále Majstrovstiev 
okresu v halovom futbale 
stredných škôl, ktoré už tra-
dične hostí mestská športová 
hala. Asi nepreháňam, ak si 
dovolím tvrdiť, že tieto maj-
strovstvá sú medzi chlapcami 
najočakávanejším športovým 
podujatím.

Skupinové zápasy sme vy-
hrali bez porážky s podaním 
maximálneho výkonu. Finá-
lové zápasy sa síce nezačali 
bez problémov, chlapci sa len 
pozvoľna dostávali do hry, ale 
postupne sa ukázal rozdiel 
v schopnostiach družstiev, čo 
napokon viedlo k získaniu ti-
tulu majstrov okresu. Víťazstvo 
je o to vzácnejšie, že sa našej 

škole podarilo opäť ocitnúť na 
tróne až po šiestich rokoch – 
vždy sme tesne skĺzli z prvého 
a teda zároveň postupového 
miesta.

Družstvo majstrov tvorili: 
Imrich Sátor, Viktor Jóba, Pe-
ter Hupian Péter, Adrián Már-
ton, Alex Péntek, Pekaj Márk, 
Tibor Németh, Ollé Nikolas, 

Rajtár Tamás, Alex Gažo, Nagy 
János, Dávid Jankovič. Chlap-
com gratulujeme a želáme veľa 
úspechov na krajskom kole! 
Mgr. Szabolcs Százvai

Po šiestich rokoch priemyslovkári opäť na tróne

V novembri sa konali 
majstrovstvá okresu v stol-
nom tenise. Do súťaže sa za-
pojilo 9 stredných škôl nášho 
okresu.

Po skončení skupinových 
turnajov sa začalo rysovať zá-
verečné poradie, nakoľko naši 
hladko porazili svojich sú-
perov v oboch zápasoch. Ani 
finálové zápasy nepriniesli 
iný výsledok a napokon naši 
chlapci získali prvé miesto v 
okrese bez jedinej porážky. 

Čiastkové výsledky: Stred-
ná priemyselná škola Komár-

no – Stredná priemyselná 
škola stavebná Hurbanovo  
4:0, Stredná priemyselná škola 
Komárno – Stredná odborná 
škola poľnohospodárska Kra-
vany nad Dunajom 4:0. Finále: 
Stredná priemyselná škola Ko-
márno – Gymnázium Hansa 
Selyeho 4:0, Stredná priemy-
selná škola Komárno – Gym-
názium Ľudovíta Jaroslava 
Šuleka 4:0

Členovia víťazného druž-
stva: Adam Rajko, Beke Le-
vente, Sóki Tamás, Menyhárt 
Máté.

Obsah Komárňanských listov 
a relácie Mestskej televízie 

nájdete na stránke
www.tvkomarno.sk

Úspech priemyslovákov 
na majstrovstvách okresu v stolnom tenise
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Oznámenie o vyhlásení 
výberového konania

 Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, 945 05 Komárno

Informácia o pracovnom mieste
Funkcia: vedúca OpatrOvateľskéhO úseku

Miesto práce: Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 
16, Komárno

Náplň práce: organizovanie, koordinovanie a kontrola opat-
rovateľskej starostlivosti

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Platové podmienky: podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odme-
ňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín nástupu: 01. 02. 2018

Požiadavky na zamestnanca:
Kvalifikačné predpoklady – Stredná zdravotnícka škola - úpl-
né stredoškolské vzdelanie s maturitou - alebo vysokoškol-
ské vzdelanie I.st. alebo II. st. v odbore: ošetrovateľstvo
 - špecializácia v odboroch vnútorného lekárstva alebo v 
odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
Prax – opatrovateľská alebo ošetrovateľská prax v sociálnom 
zariadení je výhodou

Iné kritériá a požiadavky:
– bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony
– znalosť právnych predpisov z oblasti poskytovania a 
zabezpečovania opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostli-
vosti a sociálnych služieb
– pozitívny vzťah k zdravotne postihnutým a starším ľuďom
– ovládanie práce s PC na užívateľskej úrovni
– schopnosť viesť, riadiť a motivovať ľudí
– maďarský jazyk

Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní
– doklad o dosiahnutom vzdelaní
– profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list
– doklad potvrdzujúci dĺžku praxe
– výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
– súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa 
Zákona č. 122/2013 Z.z. ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov

Uzávierka prihlášok do výberového konania: 10. 01. 2018
Termín a miesto výberového konania: Uchádzač, ktorý spĺ-
ňa predpoklady, bude pozvaný na výberové konanie najme-
nej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta 
a hodiny výberového konania.
Doručenie žiadosti: Zariadenie pre seniorov Komárno, Špi-
tálska 16, 945 05 Komárno
Ďalšie informácie: tel. 035/77 31 743
 e-mailová adresa: ddkomarno@gmail.com

Dnes už viac ako 130-
ročné Podunajské múzeum 
v Komárne svojou bohatou 
prírodovednou zbierkou za-
ujme každého návštevníka. 
Keď som v predošlých mesia-
coch postupne predstavil ve-
rejnosti historickú knižnicu 
i stálu výtvarnú galériu mú-
zea, netušil som ešte, že spo-
mínaná prírodovedná zbier-
ka je tak bohatá a rôznorodá, 
že ju v jednom článku len 
ťažko viem predstaviť. Preto 
len krátko a sústredene na 
najdôležitejšie časti zbierok 
ju predstavujem s pomocou 
Ing. Jozefa Csütörtökyho, 
CSc., entomológa, riaditeľa 
múzea, a odbornej pracov-
níčky, botaničky, PaedDr. 
Csilly Dorotovičovej, PhD.

- Základy našej prírodo-
vednej zbierky tvorili paleon-
tologické zbierky, ktoré boli 
predstavené na prvej výstave 
múzea v rokoch 1889 až 1897 
vo veľkej sále kolégia refor-
movanej cirkvi. Kustód tejto 
zbierky, učiteľ Kálmán Bottay, 
predal muzeálnemu spolku v 
roku 1900 celú svoju prírodo-
vednú zbierku. V rokoch 1886 
až 1936 sa zaujímavá prírodo-
vedná zbierka rozrastala vý-
lučne darom alebo kúpou. Ne-
skoršie, no najmä od roku 1975 
bola naša zbierka obohatená o 
tisícky kusov vlastným zberom 
i kúpou. Je potešiteľné, že zbera-
teľská oblasť múzea bola v tom 
čase rozšírená už na 5 okresov 
(dunajskostredský, novozámoc-
ký, galantský, komárňanský 
a levický). Môžeme radostne 
konštatovať, že v prírodoved-

nej zbierke múzea, ktorá sa 
zaraďuje medzi najväčšie na 
Slovensku, dnes uchovávame 
84 000 usov živočíšnych a rast-
linných preparátov. V entomo-
logickej zbierke máme bezmála 
62 000 preparátov. Vertebrato-
logická zbierka (stavovce) ob-
sahuje viac ako 12 000 kusov, 
botanická zbierka obsahuje 
bezmála 10 000 kusov. Naj-
menšiu časť tvorí geologická a 
paleontologická zbierka, ktorú 
tvorí 550 kusov.

Predstavte verejnosti stá-
le prírodovedné expozície 
múzea.

- Naše stále prírodovedné 
výstavy, realizované na vysokej 
odbornej úrovni, sú prezento-
vané v našej budove na Pala-
tínovej ulici číslo 8 a v hlavnej 
budove múzea. Rôznorodú 
prírodu Podunajska predsta-
vujeme vo forme diorám, na-
podobňujúc prírodné scenérie. 
Medzi šiestimi znázornenými 
biotopmi je aj viac biotopov eu-
rópskeho významu, ako napr. 
lužné lesy, vodné prostredie, 

slaniská a viate piesky. Našich 
návštevníkov na výstave čaka-
jú rôzne zaujímavosti. Medzi 
ne patria rastlinné herbáre, vy-
tvorené z kvalitných fotografií 
reálnych herbárových položiek, 
vyzerajúce ako skutočné. Na 
našej výstave máme veľmi veľa 
preparátov vtákov a iných zvie-
rat, kde sa zameriavame aj na 
ohrozené, miznúce druhy. Me-
dzi ne patrí napríklad aj drop 
veľký, ktorý žil v našom prostre-
dí, no dnes už na Slovensku 
hniezdi len ojedinele. Bohatá 
je aj naša zbierka hmyzu, kde 
medzi vystavené zaujímavosti 
patrí náš najväčší chrobák ro-
háč veľký a krásne zbierky fa-
rebných motýľov. V budúcom 
období plánujeme rozšíriť naše 
stále vystavené zbierky o geolo-
gické zaujímavosti.

V rámci našej výstavnej 
činnosť prezentujeme aj dlho-
dobú výstavu pod názvom „Ži-
vot na savanách – Afrika“, kde 
predstavujeme veľké mäsožrav-
ce a bylinožravce v ich imitova-
nom prírodnom prostredí.

Aký je záujem vaše stále 
prírodovedné výstavy a čo 
ponúkate na tomto úseku 
školskej mládeži?

- O naše stále prírodoved-
né výstavy je dobrý záujem. 
Osobitne nás teší, že aj školy 
navštevujú naše výstavy i prí-
rodovedné prednášky. Učitelia 
mali u nás aj netradičné prí-
rodovedné hodiny pre žiakov, 
no tieto možnosti sú zo strany 
našich škôl zatiaľ využité len v 
menšej miere. Múzeum organi-
zuje i rôzne tvorivé dielne, kto-
ré znamenajú veľký zážitok pre 
škôlkarov a žiakov škôl.

Čo by ste ešte radi dodali 
na záver tohto rozhovoru?

- Radi by sme aj prostred-
níctvom novín pozvali na spo-
mínané dlhodobé prírodovedné 
výstavy v Podunajskom múzeu 
v Komárne aj ďalšiu odbornú 
a laickú verejnosť. Veríme, že 
kto raz navštívi naše zaujíma-
vé prírodovedné výstavy, odíde 
od nás s nezabudnuteľnými zá-
žitkami.

Dr. Štefan Bende

Bohatá prírodovedná zbierka v Podunajskom múzeu 
ponúka nevšedné zážitky

Pozor na hotovosť, 
stravné poukážky a cennosti

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne sa 
touto cestou obracia na širokú verejnosť so žiadosťou o spo-
luprácu s cieľom zvýšenia ochrany majetku.

V poslednom období bol zaregistrovaný zvýšený počet 
krádeží vlámaním do prevádzok rôznych firiem, a to hlavne 
v nočných hodinách. V rámci celého okresu Komárno boli 
zaznamenané prípady, keď si páchatelia buď náhodne alebo 
cielene vyberali prevádzky rôznych firiem, v ktorých došlo 
ku krádežiam vlámaním, kde predmetom záujmu páchateľov 
bola finančná hotovosť a stravné poukážky.

Touto cestou žiadame zamestnancov prevádzok všetkých 
spoločností v okrese Komárno, aby boli všímaví a v prípade, 
ak počas pracovného času sa objaví v ich prevádzkach nejaká 
podozrivo sa správajúca osoba, aby túto skutočnosť oznámili 
na telefónnom čísle 158.

Ďalej odporúčame všetkým konateľom a zástupcom 
spoločností v okrese Komárno, pokiaľ je to možné, aby ne-
nechávali hotovosť, stravné poukážky a cennosti v prevádz-
kach svojich spoločností, čím môžu predísť ujme na svojom 
majetku.

pplk. Mgr. Dušan Dragúň, riaditeľ
Okresné riaditeľstvo

Policajného zboru v Komárne

Zveľaďovanie životného 
prostredia vlastnými ruka-
mi, oživenie zanedbaného 
miesta v súlade s prírodou a 
vytváranie útulného kútika 
pre všetkých, vychováva člo-
veka k zodpovednosti, reš-
pektu a úcte k svojmu okoliu 
a životu.

Členovia klubu Zelená pla-
néta Stromu života, neziskovej 
organizácie, ktorí sú zároveň 
žiakmi ZŠ na Pohraničnej ulici, 
sa zapojili do projektu Dizajn 
verejného miesta, podporený 
Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Za cieľ 
si dali premeniť predzáhradku 

pred budovou školy na čitáreň 
v prírode, uprostred mesta. 
Navrhli, vypracovali projekt, 
zrealizovali, zapojili takmer 
všetkých žiakov, pedagógov a 
rodičov našich žiakov i deti z 
materských škôl.

Výsledkom niekoľkome-
sačnej práce je miesto prí-

stupné verejnosti, kde si môžu 
posedieť pri dobrej knihe, dis-
kutovať na hodinách etickej 
výchovy, tvoriť podľa prírod-
nej predlohy, starať sa o zeleň 
či stretnúť sa s priateľmi. Mož-
ností využitia je neúrekom.

Pri tvorbe dizajnu čitárne 
naši žiaci zrecyklovali drevené 
palety na sedenie, starú škol-
skú skrinku na knižnicu, pou-
žitý sud na zachytávanie daž-
ďovej vody pre vysadené kríky 
a kvety, ktoré zakúpili výlučne 
od miestneho pestovateľa. Z 
kameňov a drevených pníkov 
vytvorili kvetinový záhon.

Ako dar od rodičov pribu-
dol aj nový strom, od priate-
ľov školy niekoľko knižiek do 
čitárne a bicykel od babičky 
– ako symbol zastavenie sa na 
chvíľu. Takže ak pôjdete okolo: 
Zastavte sa po jednu! Ste sr-
dečne vítaní.

Katarína Bugáňová
vedúca klubu Zelená planéta

ZŠ na Pohraničnej ulici

Predzáhradku školy sme premenili na čitáreň
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Najkrajšie a najhojnejšie zvyky sa udržiavajú od sviatku 
Vianočného do Nového roka. Prejavujú sa v nich dávne osla-
vy zimného slnovratu i náboženské sviatky narodenia Ježiša 
Krista. Tento sviatok narodenia Božieho syna sa postupne 
dostával do Slovenskej zeme a medzi jeho ľud ktorý sa začal 
zlučovať so starými tradíciami.

Štedrý deň 24. decembra
Na Štedrý deň 24. decembra sa až do večera udržiaval pôst 

a čarovaním sa veštilo všetko, čo sa týkalo zdravia, úspechov, 
budúcej úrody i osobného života. Je predvečerom slávnosti 
Kristovho narodenia. Cudzia žena nesmela vstúpiť do domu, 
lebo by to znamenalo nešťastie a zlým znamením bolo, ak bolo 
potrebné niečo si požičať. Pôst sa končil, keď vyšla na oblohe 
prvá hviezda.

Ľudia sa po celý tento deň snažili kontrolovať svoje konanie, 
pretože sa verilo, že kto ako prežije tento deň, tak bude žiť a 
robiť po celý budúci rok. Kto v tento deň ráno, ešte pred jedlom 
kýchol, mal sa dožiť vysokého veku. Črepy v tento deň predpo-
vedali nešťastie v rodine. Rovnako sa v tento deň nesmela zave-
siť opraná bielizeň, pretože sa verilo, že ten, komu patrí, čoskoro 
umrie. Ak gazdiná vlastnila sliepky, nesmela pri štedrovečernom 
stole obsluhovať, aby kvočky nevstávali z nevysedených vajec.

Magická moc sa pripisovala 
vianočnému pečivu

Na Štedrý deň ešte pred svitaním piekli gazdiné vianočné 
pečivo. Podľa zaužívanej tradície muselo byť obradové pečivo 
hotové ešte pred východom slnka a čo bolo ešte dôležitejšie, 
gazdiné museli mať pečivo hotové ako dar pre koledníkov. Po 
vymiesení cesta na pečivo a chlieb si gazdiná poutierala ruky o 
ovocné stromy, aby na budúci rok dobre rodili. Často z upeče-
ného pečiva vyhadzovali sliepkam, aby dobre znášali vajcia.

Bývalo tiež zvykom piecť z vody a múky figúrky domácich a 
hospodárskych zvierat. Tie potom hospodár zavesil nad chliev, 
stajňu, kurník i psiu búdu, aby zvieratá v novom roku dobre 
prospievali. Táto obyčaj pretrváva do dnešnej doby v podobe 

vykrajovaného pečiva rôznych tvarov, ktoré poznáme všetci.
Vo vianočných obradoch malo pečivo mimoriadny význam. 

Okrem chlebov, posúchov a opekancov sa na Vianoce piekli aj 
koláče z kysnutého cesta. Dostatok pečiva mal byť predzvesťou 
hojnej úrody v nastávajúcom roku. Na Štedrý večer sa mal kaž-
dý najesť dosýta. Svedčí o tom aj frazeologické prirovnanie – 
najedol sa ako sedliak na Vianoce.

Zo štedrovečerného stola sa nemohlo nič vyhodiť, odkla-
dali sa aj odrobinky, ktoré vraj pomáhali, keď ochorel dobytok. 
Myslelo sa aj na statok v maštaliach a chlievoch. V tento deň mu 
patril lepší pokrm. 

Duchovia a predkovia
Z dobových prameňov je známe, že už v 14. storočí sa tiež 

prestieral k sviatočnej večeri obrus, napriek tomu, že to inak ne-
bolo vôbec bežné. Verilo sa, že mŕtvi predkovia môžu so živými 
zdieľať Štedrovečernú večeru, preto sa pre nich tiež prestieralo. 
K tomuto zvyku sa tiež viazal zákaz zametania (aby sa nevy-
mietli mŕtve duše z domu) a pradenia, navíjania a tkania (aby 
sa duchovia nepomstili na úrode ľanu). Na štedrý večer nesmel 
nikto sedieť oproti dverám do ulice, aby on alebo niekto z ro-
diny nezomrel. Nikto nesmel kýchnuť alebo na niekoho hlasno 
zavolať, aby si ho nenašla smrť.

Štedrovečerná večera bola skromná
Na štedrovečernom stole mali byť všetky plodiny, ktoré sa 

na hospodárstve dopestovali. Z tradičných jedál sa konzumova-
li predovšetkým pečené a varené cestoviny, varený hrach, zried-
kavejšie šošovica, ďalej kapustnica s hríbmi, polievka z repy a 
koreňovej zeleniny. Často sa varieval prívarok z hrušiek a zo 
sliviek. Nezabúdalo sa ani na kašu z prosa. Ryby, bez ktorých si 
väčšina ľudí nedokáže štedrovečerný jedálníček predstaviť, boli 
charakteristické najmä pre bohaté mestské obyvateľstvo. Na vi-
diek začali prenikať až začiatkom 20. storočia. Kosti z večere sa 
dávali na jeden tanier a zakopávali sa v ľanovom obrúsku pod 
jabloň.

V katolíckych rodinách sa mäso mohlo jesť až po polnoci. V 
evanjelických obciach sa tento deň varievala kapustnica s klo-
básou a čerstvým či údeným bravčovým mäsom. V mnohých 
oblastiach bývala však aj štedrovečerná večera skromná a často, 
najmä z nedostatku, veľmi improvizovali.

Vianočné zvyky a tradície 
našich predkov

Najvhodnejším dňom roka 
na predpovedanie budúcnosti 

bol Štedrý večer
Hneď po večeri bývalo zvykom rozkrojiť jablko a podľa tva-

ru jadrovníka predpovedať prítomným ich osud. Ak mal jad-
rovník rozkrojeného jablka tvar hviezdy, očakávalo sa v rodine 
šťastie a majetok, ak mal tvar kríža, dala sa očakávať choroba, 
ba aj smrť. Nepekný jadrovník, červík, znamenali chorobu, ne-
šťastie, zármutok. 12 jadierok ako 12 mesiacov sa vložili do mis-
ky s vodou – koľko ich vyplávalo, toľko bude suchých mesiacov. 
Aby sme v budúcom roku nezablúdili – jabĺčko sa rozdelilo na 
toľko kusov, koľko je osôb pri stole. Každý zjedol jednu časť. Na 
škrupinky vlašských orechov sa prilepili sviečky a poslali sa po 
vode v umývadle či lavóre. Komu poplávala loďka ďaleko, mal 
odísť do cudziny. Majiteľ škrupinky, ktorá sa držala pri kraji ná-
doby, mal zostať blízko domova. Komu loďka nabrala vodu a 
potopila sa, ten mal zomrieť.

Po štedrovečernej večeri sa odkrojil kus pečiva z pšeničnej 
múky a kúska žitného chleba. Potom sa nimi obložila čepeľ noža 
z oboch strán. Na Troch kráľov sa na nôž pozreli, na ktorej stra-
ne nôž zhrdzavel, toho obilia malo byť budúci rok nedostatok.

V nijakej sfére života neexistovalo toľko povier, ako bolo 
povier a pranostík slobodných dievčat, na základe ktorých mali 
poznať svoju budúcnosť, no predovšetkým vlastnosti svojho 
nastávajúceho muža. Liali do vody rozžeravené olovo a podľa 
tvaru, ktorý sa vo vode vytvoril, predpovedali budúcnosť. Diev-
čatá na vydaj hádzali topánku cez hlavu. Keď dopadla špičkou 
ku dverám, do roka odišla z domu.

Po večeri ožíval ruch nielen v domácnostiach, ale aj na uli-
ci pred domami. Pod oknami mládež spievala vianočné pies-
ne a každého, kto prišiel spievať pod okná, domáci obdarovali. 
Okrem mládeže chodievali spievať najčastejšie obecní sluhovia, 
pastieri, ale najčastejšie Rómovia.

Bača, Stacho, Fedor a Kubo
Veľkým zážitkom pre všetkých domácich býval príchod 

betlehemcov do domu. Betlehemské hry vznikli v stredoveku 
pod vplyvom cirkevných hier. Postupom času nadobúdali v ľu-
dovom prostredí svetský charakter. Hlavnou postavou v betle-
hemskej hre bol anjel v bielom rúchu, ktorý niesol betlehem. 
Ďalšími účastníkmi boli Bača, Stacho, Fedor a Kubo. Základnou 
dejovou osnovou betlehemskej hry po príchod betlehemcov do 
domu bola žiadosť o povolenie zahrať hru, potom nasledoval 
monológ všetkých zúčastnených postáv betlehemskej hry, scé-
na na salaši, zvestovanie narodenia Krista, ofera v Betleheme a 
záverečné vinše domácim pred odchodom.
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TORNYOSSY 
Nábytok a bytové doplnky

tel./fax: 035/7701 545, mobil: 0948 148 483
e-mail: tlbass70@gmail.com komárno, rákócziho 14

Otváracia doba
Pondelok – Piatok

8.30-18.00

Sobota
9.00-12.00

Ponúkame výrobky predovšetkým vyrobené na Slovensku a v Českej republike!

sedacie súpravy, predsiene, 
nábytok do obývačky a spálne, 
kuchynské zostavy, príborníky, 

kúpeľňový a kancelársky nábytok, 
detský- a študentský nábytok

Kuchynské linky
vstavané skrine s posuvnými dverami

aj na mieru!

AKCIA!!!
Vstavané skrine

230 euro/m

Naše služby:
zameranie, doprava, 
montáž, sťahovanie

sa vzťahuje nie len 
na výrobky zakúpené u nás!

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

Príjemné prežitie vianočných sviatkov 
a šťastný nový rok vám praje

KlaPKa Vigadó 

Ďakujeme za všetky návštevy naších klientov 
počas uplynulých 25 rokov!

Odvoz odpadu počas vianočných sviatkov
Mestský úrad oznamuje občanom, že odvoz odpadu bude počas vianočných sviatkov: 25. de-
cembra 2017 (1. sviatok vianočný) podľa bežného harmonogramu, 26. decembra 2017 (2. 
sviatok vianočný) podľa bežného harmonogramu. Namiesto 1. januára 2018 (Nový rok – pon-
delok) sa odvoz vykoná 31. decembra 2017 (v nedeľu) podľa pondelňajšieho harmonogramu 
+ aj triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený 
odpad) v rodinnej zástavbe.

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-
sledovnom termíne:

od 1. januára 2018 – do 5. januára 2018
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 prihnojovanie 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).

Výhodná reklama v Komárňanských listoch a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát ju uverejníme alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

Výtvarníci nepremeškajte svoju šancu!
Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje Komárňanské ART Spektrum 2018, 

ktoré je okresnou súťažou 55. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionál-
nej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018. Svoje výtvarné diela môžete prihlásiť do 
12. januára 2018. Bližšie informácie získate na: http://www.ros-komarno.sk/, Jana Mačicová, tel.: 
035/760 37 83, 0918 940 648, 0907 218 172


