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Veľký bazén v krytej plavárni po obnove odovzdali do užívania

Vo štvrtok 11. januára za účasti športovcov, športovej verejnosti, poslancov
mestského zastupiteľstva i vedenia mesta Komárno slávnostne odovzdali do
užívania obnovený veľký bazén krytej
plavárne v Komárne.
Na slávnosti riaditeľ mestskej spoločnosti Comorra Servis Tomáš Nagy okrem
iného povedal:
– Za uplynulé obdobie sme urobili
spolu s mestom všetko, aby viac ako tridsaťročný bazén v krytej plavárni obnovili
pre športovcov i verejnosť mesta. Výraznou
rekonštrukciou prešiel bazén, kde prehĺbením železobetónového skeletu dosiahli, že
bazén je teraz vhodný aj pre vodné pólo.
Plytšia časť je hlboká 1,8 m a na opačnej
strane dosahuje hĺbku 2,4 metra. Obnovené bolo aj vykurovanie, okolo bazénu bol
inštalovaný úspornejší cirkulačný systém.
Strop sme zrekonštruovali tiež našimi
pracovníkmi. Celkové náklady bez DPH
dosiahli 228 000 eur. Od mesta na rekonštrukčné práce sme dostali 190 000 eur
Obnovený veľký bazén krytej plavárne slávnostne odovzdávali do užívania
a ostatné výdavky sme pridali z rozpočtu (zľava) Tomáš Nagy, riaditeľ Comorra Servisu; László Stubendek, primátor; a Béla
a z hospodárskej činnosti našej spoločnosti Keszegh, viceprimátor
Comorra Servisu. Ďakujem firmám, ktoré
práce za ťažkých podmienkach zabezpečili na vysokej úrovni, ako aj mestu a poslan- ného póla v Komárne ihneď si s radosťou začali bazén užívať. Ako sme sa dozcom za pomoc a porozumenie.
vedeli od predsedu športovej komisie
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Ples ako z rozprávky

Srdečne Vás pozývame na 5. benefičný ples 3. februára
s Animátormi KN. Bude sa niesť v duchu rozprávky Kráska
a Zviera. Ak máte chuť si zatancovať, zabaviť sa a užiť si chvíle strávené s nami, tak budete na správnom mieste! V cene
lístku je zahnutá večera, víno, prípitok a možnosť zapojenia
sa do tomboly, kde máte šancu vyhrať zaujímavé ceny. Významným bodom programu sú aj taneční hostia a scénické
predstavenie, ktoré si pre vás Animátori KN pripravili. Prídite si užiť zábavu s DJ Róbertom Benešom a vychutnať si
pestrý program.
Animátori KN

Prvé komárňanské bábätko roku 2018

Za
tohtoročným
prVedenie mesta zavítalo
v prvých dňoch nového roka vým novorodeniatkom prišli
do komárňanskej pôrodnice. do nemocnice primátor László
Nátalia Lilien sa narodila v tu- Stubendek a viceprimátor Béla
najšej nemocnici 1. januára Keszegh. Sprevádzali ich riadio 9. hodine a 20. minúte, a tak teľ nemocnice Miroslav Jaška
podľa dobrých zvykov nemeš- a primár pôrodníckeho oddekali a dievčatko aj jej mamičku, lenia MUDr. Zsolt Sebő. Prvej
prišli navštíviť. Natálka, ktorú Komárňanke nového roku
doma čaká 3-ročný braček, pribudlo na konte 500 eur, dar
mala pri príchode na svet 3550 mesta.
seniorov stal jedným z najlep- gramov a 49 centimetrov.
ších v celej krajine.
Našlo v ňom nový domov
Dostali nové okná aj dvere
146 klientov, ďalších 95 záuVďaka grantu ministerstva životného prostredia bolo objemcov je na zozname čakanovené Mestské kultúrne stredisko. Budova inštitúcie bola
teľov. Samospráva v roku 2018
vybavená novými oknami a dvermi za 131 tisíc eur. Úspech
plánuje podporiť domov dôje výsledkom intervencie parlamentného poslanca Tibora
chodcov sumou vo výške 160
Bastrnáka, ako aj toho, že mesto Komárno prispelo sumou
tisíc eur.
10 tisíc eur z vlastných zdrojov a zabezpečilo aj ďalších 6
Celý jej príbeh ocenenej
tisíc eur na vypracovanie projektu a verejné obstarávanie.
opatrovateľky Adriany Nagy
Práce pružne realizovala firma Renovstalmal, a tak stredisko
nájdete na: http://www.opatneprišlo ani o jeden zo získaných grantových programov –
rovatelkaroka.sk/opatrovateluviedla riaditeľka tejto kultúrnej inštitúcie Anna Varga.
ske-pribeh/84

Opatrovateľka roka Adriana Nagy na radnici

Ocenenú opatrovateľku prijali na radnici (zľava) Béla Keszegh, viceprimátor; Hedvig Polgárová, riaditeľka Domove
dôchodcov; Adriana Nagy a László Stubendek primátor
Adriana Nagy sa stala držiteľkou titulu Opatrovateľka
roka 2017. Komárňanská sestrička, ktorá pracuje v Domove dôchodcov na Špitálskej
ulici obsadila v celoštátnej
súťaži, v ktorej bolo možné
hlasovať na osobné príbehy,
krásne 4. miesto.
„Teraz už viem, že je to
najkrajšie a zároveň najnároč-

nejšie povolanie, veď vstupujeme do najintímnejšieho sveta
ľudí v ich najťažších chvíľach
života. A sme s nimi až do konca...“ – písala vo svojom príbehu o svojom poslaní Adriana
Nagy.
Pri tejto príležitosti ocenenú opatrovateľku prijali
na radnici primátor László
Stubendek a viceprimátor

Béla Keszegh. Sestrička okrem
slov ocenenia a povzbudenia
dostala aj permanentku do
mestských kúpeľov a plavárne,
aby mohla relaxovať a nabrať
nové sily do tejto náročnej
práce. Ako zdôraznil primátor,
pozitívne príklady sú v tejto
uponáhľanej dobe nesmierne
dôležité a patrí oceniť tých,
ktorí s maximálnou oddanosťou vykonávajú svoju prácu.
Viceprimátor Béla Keszegh ocenil vysokú úroveň
služieb v Domove dôchodcov
na Špitálskej ulici:
– Pod vedením riaditeľky Hedvigy Polgárovej sa veci
okolo tejto ustanovizne opäť
dali do poriadku a zariadenie sa postupne rozvíja. Avšak
k vhodným podmienkam je
potrebný najmä obsah a duša,
ktorú obetaví opatrovatelia
rozdávajú deň čo deň. Vďaka
tomu sa komárňanský domov

Hlasovaním vyhrajme ihrisko!
Mesto Komárno aj tento rok sa zapojilo do projektu Lidl detské ihrisko.

Hlasovanie prebieha od 15.01.2018 do 28.02.2018,
a to prostredníctvom webovej stránky www.zihadielko.sk .
Každý registrovaný účastník môže hlasovať za svoje mesto každý deň, jeden hlas
navyše môže získať hlasujúci prostredníctvom zapojenia sa do online hry.
Zapojte sa aj vy do hlasovania a pomôžte získať detské ihrisko pre naše deti
a zároveň si skrášliť svoje okolie!
Mestký úrad Komárno
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Nepozornou jazdou rozbil dve autá

20-ročný vodič z obce Búč policajtom tvrdil, že v odbočovacom pruhu pri kruhovej križovatke dostal šmyk. Avšak
nasledujúca produkcia bola skôr dôkazom neprimeranej
rýchlosti. Prešiel cez dva jazdné pruhy, vzniesol sa ponad deliaci ostrovček a úplne zdemoloval auto prichádzajúce v protismere. Za nesprávny spôsob jazdy, ktorého výsledkom sú
dve rozbité autá, mu policajti uložili 50-eurovú pokutu.

Colný úrad Nitra odviedol prvýkrát viac
ako 500 miliónov eur
Nitrianski colníci zaznamenali rekordný výber cla
a daní od vstupu SR do EÚ.
V roku 2017 vybrali na cle,
DPH a spotrebných daniach
prvýkrát v histórii viac ako
500 miliónov eur. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú
určené do štátneho rozpočtu
SR a časť z nich (80 % z cla)
do rozpočtu EÚ.
Colný úrad Nitra v roku
2017 odviedol do štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky
a do rozpočtu EÚ viac ako 500
miliónov eur. Túto sumu tvorilo viac ako 3,8 milióna eur
cla, 319,1 milióna eur DPH a
193 milióna eur spotrebných
daní. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú určené do štátneho rozpočtu SR a časť z nich,
80 % z cla, do rozpočtu EÚ.
Oproti roku 2016 to znamená
nárast vo výbere finančných
prostriedkov o takmer 86 miliónov eur.
V roku 2017 prerokovali
nitrianski colníci viac ako 21
000 zásielok pri dovoze tovaru
z tretích krajín, pričom občania
a firmy podali 18 342 colných
vyhlásení s 59 719 tovarovými položkami. Počet zásielok
tovaru vyvážaného mimo EÚ,
ktorými sa Colný úrad Nitra
zaoberal, je ešte vyšší - ide o
24 757 colných vyhlásení. V
rámci nich však bolo menej
tovarových položiek, a to 44
620. Do režimu tranzit colníci
prepustili 945 zásielok.
V súvislosti s colným dohľadom a daňovým dozorom
sme počas roka zaistili alebo
zabezpečili tovar v celkovej
hodnote viac ako 139 000 eur,
okrem iného: 14 330 cigariet a
8,1 kg tabaku, 116,08 l liehu,
24 910 ks „fejkov“.

V siedmich prípadoch nitrianski colníci odhalili nezákonnú prepravu a držbu drog
(marihuana, metanfetamín),
z dôvodu vecnej príslušnosti
boli všetky prípady postúpené
príslušníkom Policajného zboru SR. V rámci správy spotrebných daní bolo vykonávaných
viac ako 440 daňových kontrol
a viac ako 2 700 miestnych
zisťovaní, taktiež bolo vykonaných viac ako 1 300 kontrol
zameraných na dodržiavanie
zákona o ERP, pri ktorých
boli udelené pokuty na mieste
vo výške 122 570 eur. V roku
2017 vykonali nitrianski colníci aj 2 616 cestných kontrol,
počas ktorých preverili viac
ako 17 500 motorových vozidiel. Pri monitorovaní radiácie
a iných špeciálnych kontrolách
bolo skontrolovaných viac ako
20 000 motorových dopravných prostriedkov.
V rámci spolupráce s políciou, SOI, ŠVaPS, IŽP či inými
orgánmi štátneho dohľadu,
sa jednotlivé útvary colného
úradu zúčastnili na 358 spoločných kontrolných akciách.
Počas kontrol boli udelené
pokuty v blokovom konaní
vo výške viac ako 20 000 eur.
Za porušenia colných a daňových predpisov udelili colníci
z nitrianskeho colného úradu
v roku 2017 pokuty v správnom konaní vo výške viac ako
71 419 eur, v rámci exekúcie
vymohli viac ako 113 000 eur
a pri výkone kontrol po prepustení tovaru dovymerali
colný dlh a DPH vo výške viac
ako 775 000 eur.

Prezident prijal primátorov miest našej krajiny

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prijal 10. januára primátorov
miest našej krajiny. Zdôraznil potrebu
dobrých vzťahov medzi obyvateľmi a samosprávami. László Stubendek sa od začiatku tohto roka stretol s hlavou štátu už
po druhýkrát.
– V slávnostnom príhovore prezident
vyzdvihol úlohu samospráv v oblasti školstva i starostlivosti o seniorov, zdôrazňujúc
sociálnu citlivosť. V súvislosti s mladými
poznamenal, že je veľmi dôležité, aké vzdelanie dostane budúca generácia. Rovnako je
dôležité, aby sa ľudia cítili v mestských úraNa zábere (zľava) Tibor Fehér (Nový Život), Zoltán Hájos (Dunajská
doch príjemne – uviedol primátor Komárna Streda), prezident Andrej Kiska, László Stubendek (Komárno), Jenő Szabó
László Stubendek.
(Štúrovo) a Attila Agócs (Fiľakovo)

Pokračuje obnova strechy kasárenskej budovy

V nadchádzajúcom jedenapolročnom období môže
Komárno počítať s finančnou
pomocou vo výške viac ako
1,5 milióna eur na pokračo-
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žiaľ, mestská kasa nestačí. Radi
by sme získali financie z rôznych verejných súťaží aj v Európe či v Maďarsku – uviedol
primátor László Stubendek.
Prvá časť získanej finančnej dotácie vo výške 220 tisíc
eur je už v Komárne, prvá tretina prác môže začať.
– Práce začnú v marci
a ukončené by mali byť najneskôr v júni. Realizátorom budú
víťaz verejnej súťaže spoločnosť
Darton, s.r.o., ktorej dielom
je už zrekonštruovaná časť
strechy. Po dokončení a vyúčtovaní budú práce priebežne
pokračovať. Predpokladá sa,
že definitívnu podobu strecha
nadobudne v horizonte dvoch
rokov – povedal viceprimátor
Béla Keszegh.
dm

Nový dopravný poriadok bude zostavený na základe pripomienok

Koncom
vlaňajšieho
roku bola rozšírená Komenskéh ulica a vymenené boli
aj semafory. Nové riadenie
križovatky sa čiastočne odlišovalo od predchádzajúceho,
a tak nový systém priebežne,
na základe pripomienok občanov, dolaďujú.
Súčasťou
investície
za takmer 150 tisíc eur bolo
nielen vybudovanie odbočovacieho pruhu, ale aj výmena
mjr. Mgr. Stanislav Pacher
semaforov, ktoré sú vybavené
hovorca
systémom pozorovacích kaColného úradu Nitra

Obsah Komárňanských listov
a relácie Mestskej televízie
nájdete na stránke

vanie opravy strechy kasárenskej budovy v Pevnosti.
Obnova strechy v Novej
pevnosti začala pred dvomi
rokmi: renovácia dvoch tretín

strešnej konštrukcie a krytiny stála bezmála 2 milióny
eur. Práce teraz pokračujú,
ministerstvo kultúry v rámci
programu na obnovu pamiatok zaradilo komárňanskú
pevnosť medzi významné
stavby. V zmysle toho do Komárna vyčlenilo v troch častiach 550 tisíc eur, ktoré budú
použité na dokončenie obnovy kasárenskej strechy. Mesto
prispeje 5 percentami z vlastných zdrojov. Keďže samotná
strešná konštrukcia je vo veľmi zlom stave, obnovu strechy
bude potrebné realizovať materiálovo náročným riešením.
– Priebežne sledujeme vypisovanie grantov, aby obnova
pevnosti mohla pokračovať,
keďže práve ona je pokladom
nášho mesta. Na ktorej obnovu,

mier, ktoré reagujú na aktuálnu hustotu premávky. A práve toto vylepšenie má slúžiť
na zrýchlenie prechádzajúcej
dopravy, zosúladením s ostatnými križovatkami. Dôležitým
hľadiskom bola aj optimalizácia dopravy na Komenského
ulici vybudovaním spomínaného odbočovacieho pruhu,
doplneného svetelnou signalizáciou. Súčasne sa dohliadalo aj na bezpečnosť chodcov
vďaka zvukovej signalizácii
a ďalších prvkov.

Kým doposiaľ boli intervaly
zelenej a červenej na priechodoch pre chodcov trvalé, terajšie riešenie reaguje na frekvenciu prechádzajúcich.
– Najviac pripomienok prichádzalo v súvislosti so zelenou
na priechodoch pre chodcov,
pretože mnohí považovali interval za prikrátky – informoval
viceprimátor Béla Keszegh.
Nový systém sleduje aj
svetelnú signalizáciu pre chodcov, a to pomocou tlačidiel
umiestnených na stĺpoch pri

priechodoch. Navyše zelená
pre chodcov je nastavená tak,
aby sa chodci stihli na priechode dostať na druhú stranu
cesty.
– Realizátor, spoločnosť
NOPE, s.r.o., systém nastavila ešte pred odovzdaním,
ale súčasťou služieb je aj jeho
ďalšie doladenie na základe
pripomienok obyvateľov. To sa
uskutoční po uplynutí určitej
skúšobnej doby, predpokladá
sa, že to bude v marci – dodal
viceprimátor Keszegh.

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.

Otvorená je denne: 8.00 – 20.00

Ponúkame denne aj menu
vo forme švédskych stolov
a samozrejme vám ponúkame
chutné jedlá
aj počas víkendu
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Florbalový úspech Rozmarínky

Neskoré jesenné obdobie je predzvesťou organizovania halových školských
podujatí. V tomto školskom
roku sa opäť stretli najlepšie
družstvá florbalistov a florbalistiek z nášho okresu vo Svätom Petre. Oboch podujatí sa
zúčastnilo po šesť družstiev,
ktoré sa do týchto finálových
skupín museli prebojovať sitom vylučovacích stretnutí
v základných skupinách, ktoré boli organizované v základných školách okresu.

Najnedočkavejší
boli
chlapci, nevedeli dočkať tohto
finálového turnaja. Naši chlapci mali v prvej časti súperov
zo ZŠ Imeľ a ZŠ na Ulici práce
v Komárne, s ktorými si poradili v pomere 6:1 a 6:0, čím
postúpili do ďalšej časti vyraďovačky, kde im postupový
kľúč priradil súperov zo ZŠ
na Pohraničnej ulici v komárne, ktorého zdolali 3:0, a žiakov zo ZŠ Nesvady, s ktorými
po dramatickom stretnutí remizovali 2:2. V tejto časti naj-

Oznámenie
žiadateľom o prenájom mestského bytu

V kategórií chlapcov nás reprezentovali – horný rad:
Szépe S., Farkas D., Podlejsek F., Albert T., Cseplö J., Gyore
T., dolný rad: Kiss Szabó E., Pelantová L., Bátora J., Bohoš S.,
Švec M., Príbelský A.

viac športového majstrovstva
ukázali opäť naši žiaci a celkovým skóre 17:3 si zabezpečili prvú priečku v okrese pred
žiakmi z Nesvád a Pohraničnej
v Komárne.
O týždeň neskôr dievčatá
našej školy, povzbudené týmto
úspechom, nechceli zaostávať a bojovne sa pripravili na
viacnásobnú obhajobu prvenstiev. V prvej časti turnaja sa
pustili tvrdo do svojich súpeV kategórií dievčat nás reprezentovali– horný rad: Hor- riek a zvíťazili nad Marcelovnáčková E., Sedláková M., Veselá V., Barthalosová V., Tótho- čankami 6:0 a Kolárovčankavá K., dolný rad: Trubačíková S., Hoangová N., Pelantová L., mi z Palkovichovej ulice 9:0.
V nadstavbovej časti zvíťazili
Koprdová D. Obe družstvá viedol učiteľ Zdeno Pazdera

nad súperkami zo ZŠ na Ulici
práce 4:0 a 5:0 nad dievčatami
zo ZŠ Imeľ, ktoré sa po víťazstvách v skupine prebojovali
vyššie. Takže celkovým skóre
23:0 zvíťazili naše žiačky a obhájili aj v tomto roku prvenstvo, striebro získala ZŠ Imeľ,
tretie skončili Komárňanky zo
ZŠ na Ulici práce.
Na záver poprajme veľa
športového šťastia našim Rozmarínčatám pri úspešnom
účinkovaní a reprezentovaní
nášho okresu na Majstrovstvách Nitrianskeho kraja.
ZŠ na Rozmarínovej ulici

Nech sa takto plnia všetky sľuby!
Od 30. júna do 5. júla
2017 sa konali medzinárodné
rybárske preteky 1. Konkoli
Carp Cup 2017. Pri vyhlásení výsledkov družstvo FIRST
MIL(e) BAITS, v zložení Ladislav Vašaš - vedúci, Ivan Demes, Marian Šeben, ako víťaz
Sektoru A, prisľúbilo, že časť
ceny venujú jednému mladému, začínajúcemu rybárovi,
ktorého si sami vyberú.
Písal sa 16. december 2017,
keď došlo k tomuto krásnemu
aktu. V priestoroch predajne
MMrybárstvo v Komárne sa
stretol vedúci družstva, majiteľ predajne a šťastný výher-

ca, a to Gábor Deák, 10-ročný začínajúci rybár, žiak ZŠ
na Ulici práce v Komárne.
Mladý Gábor s nadšením
a úsmevom na tvári prevzal od
družstva hodnotný rybársky
prút spolu s navijákom, rybársku krabicu plnú základnej výbavy pre jednotlivé rybárčenie.
Od majiteľa predajne si prevzal
krabičku, drobné komponenty
a rybárske nástrahy.
Členovia družstva si myslia, že môžu privítať ďalšieho
člena tejto veľkej rodiny. Víťazovi gratulujeme a ďakujeme
za ochotu pomáhať!
Text a foto: Attila Fuisz

Spojila nás nádej a láska

Touto cestou sa chcem poďakovať milej pani farárke
Evanjelického cirkevného zboru v Komárne pani Mgr. Jane
Kačicovej-Horňákovej, ktorá zorganizovala spolu s pani učiteľkou Evou Kerepeckou adventný koncert v minulom aj v
tomto roku. Som veľmi rada, že moja vnučka Nicolka mohla
spievať, z čoho som mala nesmiernu radosť.
Pani farárka prišla do Komárna pred dvoma rokmi a
získala si dobré meno svojou dobrotou a skromnosťou aj
medzi občanmi v našom meste.
Prajem im obom veľa zdravia a Božieho požehnania.
MUDr. Ildikó Kochanová

Oznamujeme všetkým žiadateľom o prenájom mestského bytu, že v zmysle § 2 ods. 4 Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov
vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov povinnosťou žiadateľa je aktualizovať svoju žiadosť
na predpísanom tlačive „Aktualizácia žiadosti o prenájmu
bytu“ každý rok, a to do 15. februára príslušného roka.

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 nasledovnom termíne:
od 29. januára 2018 do 2. februára 2018
od 26. februára 2018 do 2. marca 2018
od 26. marca 2018 do 30. marca 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 triedeným 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 závislosti 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).

Drobná inzercia
l REKOM – kompletná
rekonštrukcia bytov. Tel.:
0905/450 570, 0948/622 051.
l Predám 1-izbový byt na VII.
sídlisku, 3. poschodie, typ bytu
Bauring, 27 m2 v trojpodlažnej
bytovke na Pávej ulici. Byt je slzlepšených nečný, má plastové okná, tichí

Plavcom Delta klubu Komárno sa darilo

Plavci Delta klubu Komárno sa v decembri zúčastnili pod vedením trénera
Michala Knihára plaveckých
pretekov Plaveckých nádejí
v Šamoríne. Náš klub reprezentovali: Viktor Zauko, Ema
Szászová a Miriama Szászová
(na hornej fotke).
Cieľom našich plavcov
bolo zaplávať čo najlepšie časy
na posledných pretekoch v
roku 2017. Tento cieľ sa podarilo absolútne splniť, nakoľko
zo 14 štartov všetky znamenali
zlepšenia osobných rekordov
v jednotlivých disciplínach.
Aj napriek veľmi zložitej
príprave počas jesene Viktor
Zauko dokázal zaplávať vyMladý Gábor s nadšením a úsmevom na tvári prevzal od nikajúce časy, čo dáva veľké
nádeje do jeho ďalšieho nadružstva hodnotný rybársky prút

predovania pri
tréningových podmienkach
na vynovenej plavárni v Komárne. Pri účasti takmer kompletnej slovenskej špičky sa
našim plavcom podarili aj pódiové umiestnenia. Ema Szászová získala bronz na 100 m
voľným spôsobom. Miriama
Szászová nenašla premožiteľku ani v jednom svojom štarte. Omnoho viac ako medaily
potešili jej výkony, nakoľko
ako prvá 10-ročná plavkyňa
v SR dokázala zaplávať 50 m
voľným spôsobom pod 30 sekúnd. V ďalších troch štartoch
taktiež prekonala slovenské
historické maximá.
Našim športovcom k dosiahnutým výsledkom gratulujeme.

susedia. Cena: 23 500 eur, prípadne prenájom. Tel.: 0944/386
483, e-mail: roman.grajciar@
gmail.com
l Opatrím vám na dlhší čas
psíka v domácich podmienkach,
poprípade jednorázovo. Tel.:
0944/743 491.

Novorodenci

Natália Lilien Danišová z Komárna, Tamara Boškovičová z
Bratislavy, Andrea Nagyová zo Svätého Petra, Zoé Kiss z Ďulovho
Dvora, Sarlota Krutošíková a Tatiana Jozefína Krutošíková z Iže,
Jázmin Karvaiová z Hurbanova, Juraj Slugeň z Komárna, Barbora
Okšová z Kolárova, Šimon Štibraň zo Svätého Petra, Márton Bödők
zo Svätého Petra, Hailey Kršteňanská z Komárna, Alexander Pekaj
zo Zlatnej na Ostrove, Nikoletta Domažina z Patiniec, Brayen Lakatos z Vrakúne, Simona Siváková z Okánikova, Viktor Hentek zo
Zemianskej Olče, Sebastián Strojek z Lipového, Zoé Viktória Rigóová z Iže, Viktória Opálková z Novej Stráže

Sľúbili si vernosť

Tomáš Mokran a Klaudia Ács, Július Csicsai a Kristína Kissová

Opustili nás

63-ročný Ferenc Kovács z Iže, 76-ročný Miklós Dolezsa z Komárna, 41-ročná Adriana Beňadiková z Komárna, 72-ročný Ladislav Kočiš z Komárna, 86-ročná Etela Hašková rod. Birkusová
z Komárna, 83-ročná Alžbeta Kokasová z Novej Stráže, 80-ročný
Jozef Venesz z Komárna, 84-ročná Alžbeta Molnárová z Komárna,
70-ročný Ladislav Kantár z Komárna, 59-ročný Ladislav Varga z
Radvane nad Dunajom, 74-ročný Ladislav Varga z Hornej Zlatnej

