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Knižnice pre všetkých
19. ročník celoslovenského podujatia Týždeň sloven-

ských knižníc v Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne
5.-10. marca 2018

Pondelok (5. marec)
Filmový režisér rodák z Komárna Csaba Molnár so svojou 
manželkou Luciou Molnár Satinskou sa stretnú so svojimi 
obdivovateľmi na Eötvösovej č. 35 o 17.00 hod.
Utorok (6. marec)
Workshop pre žiakov ZŠ s Petrou Štefankovou, úspešnou 
grafičkou a dizajnérkou na Eötvösovej č. 35, 10.00 hod.
Streda (7. marec)
Akit Isten kihívott csatára – predstavenie monografie, kto-
rú zostavili vojnoví zajatci, knihu predstaví vnučka jedného 
z nich Hajtmanné Bottka Mária na Palataínovej č. 8 o 16.00 
hod.
Štvrtok (8. marec)
Výstava retro-hračiek zo zbierky firmy KAYZEEit  a mini-
turnaj v stolovom futbale na Eötvösovej č. 35 o 10.00 hod. 
Piatok (9. marec)
Tvorivé dielne pre dámy na Eötvösovej č. 35 o 13.00 hod.

Sprievodné akcie
Zápis nového člena do knižnice – ZDARMA
Bezplatné obnovenie členského poplatku u stáleho čitateľa, 
ktorý privedie na zápis nového čitateľa
Odpustenie poplatkov za dlho nevrátené knihy
Jednorazový vstup pre návštevníkov knižnice – ZDARMA
Dvojčlenná „knižničná hliadka“ odmení tých, ktorých 
nájde  čítať knihu na verejnom priestranstve bezplatným 
ročným zápisom do knižnice
Jarná burza kníh a časopisov  

Srdečne vás očakávame 
v Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne!

Na tohtoročnom jubilejnom 5. ple-
se, ktorý sa niesol v duchu myšlienky 
,,Láska dokáže zázraky”, sa podarilo do-
kázať, že to tak naozaj je. Viac ako 200 
hostí tvorilo jeden z najväčších plesov 
v Komárne. 

Tancovalo sa najdlhšie zo všetkých 
našich plesov. DJ Róbert Beneš sa v ta-
nečných kolách postaral o výbornú hud-

bu. Spolutvorcami skvelej atmosféry boli 
aj akrobatické a spevácke vystúpenia hos-
tí, a tiež scénické stvárnenie rozprávky 
Kráska a zviera v podaní animátorov.

Ďalším bodom programu bola tom-
bola s viac ako 65-timi cenami! Touto 
cestou by sme sa chceli veľmi pekne po-
ďakovať všetkým sponzorom a darcom. 
Vďaka štedrosti hostí môže ísť z výťažku 

tomboly na náš letný tábor až 28 detí 
zo sociálne slabších rodín z nášho mesta. 
Ďakujeme!

Tešíme sa na vás na budúci rok na 6. 
Benefičnom plese Občianskeho združe-
nia Animátori KN, ktorý bude 26. februá-
ra 2019! Vašou účasťou na našich poduja-
tiach podporíte aktivity združenia.

dm

Vďaka štedrosti hostí plesu pomáhame deťom

Ak si cez prázdniny doma, 
pozývame ťa na tvorivé dielne 
s Petrou Štefankovou v uto- 
rok 6. marca 2018 od 10. ho-
diny do knižnice na Eöt-vö-
sovej 35 (na 7. sídlisku).

Petra Štefanková je ilustrá-
torka a grafická dizajnérka v rek- 
lamnom, vydavateľskom a ani-
mačnom priemysle pre medzi-
národných klientov. Študovala 
na Škole úžitkového výtvar-
níctva, grafický dizajn na Vy-
sokej škole výtvarných umění 
a filmovú a televíznu grafiku 
na Vysokej škole umělec-
koprůmyslové (Praha).

Venuje sa grafickému di-
zajnu od printu, cez web a mul-

timédiá až k televíznej grafike. 
V oblasti ilustrácie je jej do-
ménou reklamná, časopisecká 
i knižná ilustrácia. Vystavovala 
v USA, Španielsku, Belgicku, 
Turecku, Argentíne, Kolumbii, 
Sydney, Melbourne, Perthe, 
Španielsku, Belgicku, Turec-
ku, Argentíne, Kolumbii, Ta-
liansku, Hongkongu, Poľsku, 
Nemecku, Čechách, vo Veľkej 
Británii, na Aljaške a Sloven-
sku.

Medzi svojich členov ju 
prijala 250 rokov stará britská 
Kráľovská spoločnosť umení 
v Londýne, kde figuruje ako 
jediná Slovenka.

Pozývame deti 
na tvorivé dielne s ilustrátorkou

Na prvom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva 
v tomto roku rozhodovali 
poslanci o rozdelení financií 
z viacerých dôležitých pe-
ňažných fondov. Po mnohých 
zosúladeniach, takmer jed-
nohlasne odobrili podporu 
vo výške viac ako 800 tisíc 
eur. 

Na zasadnutí okrem via-
cerých dôležitých rozhodnu-
tiach rozdelili viacero finanč-
ných fondov, o ktorých výške 
rozhodli ešte na sklonku uply-
nulého roka v rámci schvaľo-
vania rozpočtu mesta na tento 
rok. Na podporu kultúrnej ob-
lasti bolo pre tento rok vyčle-
nených 77 tisíc eur, o využití 
95 % tejto sumy rozhodne za-
stupiteľstvo, o zvyšku rozhod-
ne primátor. Počet žiadostí 
o finančnú podporu z tohto 
fondu opäť stúpol, v tomto 
roku sa na úrad obrátilo 132 
uchádzačov. Najvyššie sumy 
dostali viacdňové festivaly, ale 
určitá čiastka bola vyčlenené 
pre všetkých žiadateľov – ob-
čianske organizácie, organizá-
torov programov či združenia 
rodičov. 

Do fondu určeného na roz- 
voj športu sa v tomto roku 
dostalo 268 tisíc eur, čo je 

taktiež vyššia suma ako bola 
odobrená vlani. Na celoročnú 
činnosť žiadalo financie 33 
športových klubov, v sumáre 
dostanú 236 400 eur. Najviac si 
v tomto roku prilepšia komár-
ňanský futbalový klub (70 800 
eur), basketbalové družstvo 
(43 800) a volejbalisti (30 000 
eur). Na jednorazovú priš-
lo na úrad 18 žiadostí, mesto 
prispeje na tieto podujatia cel-
kovou sumou vo výške 10 080 
eur. Zostatok vo fonde bude aj 
v tomto prípade v kompeten-
cii rozhodovania primátora. 

- Dôležitým vývojom je, že 
v tomto roku bolo viac financií 
nielen v športovej a kultúrnej 
oblasti, ale dostane sa viac pe-
ňazí aj na zanedbané vzdeláva-
cie ustanovizne. Výrazne vyššiu 
finančnú podporu dostane aj 
šport, keďže sme založili jeden 
nový fond. Cieľom je, aby sa od 
mesta dostalo väčšej podpory 
pre Komárňanov a tunajších 
športovcov, tunajšie mladé ná-
deje – uviedol viceprimátor 
Béla Keszegh.  

V tomto roku vzrástla aj 
suma určená na obnovu vzde-
lávacích ustanovizní. Kým 
pred dvomi rokmi to bolo 100 
tisíc, vlani už 200 tisíc a v tom-
to roku poputuje na tento cieľ 

až 300 tisíc eur. Z tejto sumy 
bola vyčlenená čiastka na rôz-
ne opravy a rekonštrukcie v 6 
základných, 10 materských 
školách a základnej umeleckej 
školy. Naliehavé práce by bolo 
potrebné vykonať aj v škol-
ských kuchyniach, o čom 
rozhodne zastupiteľstvo na 
niektorom z nasledujúcich za-
sadnutí. 

Novinkou je rozvojový 
fond pre športové areály, do 
ktorého vďaka rozhodnutiu 
pribudlo 200 tisíc eur. Z tejto 
sumy bude obnovený vonkaj-
ší plavecký bazén termálneho 
kúpaliska (67 000 eur) a na 
rôzne opravy dostanú celkovo 
49 tisíc eur zápasnícky klub 
Spartacus, KFC, futbalový 
klub v Novej Stráži a teniso-
vý klub. Z tohto fondu sa ďa-
lej ujdú peniaze aj na opravu 
školských telocviční na uli-
ciach Eötvösovej, Rozmaríno-
vej, Komenského a Práce viac 
ako  84 tisíc eur.  

- Úplný súlad medzi po-

slancami zavládol v tom, že 
vyrastajúcej generácii Komár-
ňanov je potrebné ponúknuť 
čo najlepšie možnosti. Aj preto 
je  dobrou investíciou opra-
va vzdelávacích ustanovizní 
a športovísk. V tomto roku 
na obe oblasti pripadla vyššia 
suma ako doposiaľ – dodal 
Béla Keszegh. 

- A je potrebné vidieť aj to, 
že do športu mesto investuje 
ďalšie vysoké sumy, konkrét-
ne na športoviská – plaváreň, 
športová hala, futbalový štadi-
ón, klzisko, kajakáreň – ktorých 
prevádzka vlani stála  mesto 
457 tisíc eur a značnú časť 
z toho dotovalo mesto. Okrem 
toho bola vlani v krytej plavár-
ni vykonaná rekonštrukcia za 
228 tisíc eur. Športu sa dostáva-
lo v uplynulých rokoch zvýšenej 
pozornosti, ale cieľom je, aby 
tieto peniaze nešli na výplaty 
profesionálnych hráčov, ale aby 
mestské peniaze išli na podpo-
ru komárňanských športovcov 
– dodal viceprimátor.         dm

Zastupiteľstvo rozdelilo viac ako 827 tisíc eur

Oprava
V prvom tohoročnom čísle Komárňanských listov sme v článku 
„Prvé komárňanské bábätko v roku 2018“ nedopatrením uvied-
li, že MUDr. Zsolt Sebő je primárom pôrodníckeho oddelenia 
tunajšej nemocnice. Uvádzame na pravú mieru, že pán doktor je 
zastupujúcim primárom. Za chybu, ktorá vznikla mimo redak-
cie, sa ospravedlňujeme.                                                    Redakcia

Výtvarníčka Petra Štefanková

Členovia Občianskeho združenia Animátori KN, ktorí zorganizovali tohoročný benefičný ples na podporu detí.
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Keď nám bola ako triede, resp. via-
cerým triedam, ponúknutá možnosť nav-
štíviť pracovný a vyhladzovací tábor Aus-
chwitz - Birkenau v Poľsku, okamžite sme 
súhlasili. Nebol to prejav entuziazmu, 
skôr zvedavosti, ktorú by možno niekto 
nazval morbídnou, ale ja verím, že to bola 
zvedavosť celkom prirodzená. Koniec-
koncov hádam medzi nami nie j nikto 
taký, ktorý by o tomto mieste nepočul. Ja 
som o ňom vtedy vedel len z rozprávania 
v kruhu rodiny. Každá debata o tejto téme 
bezpodmienečne obsahovala vetu: „To 
treba zažiť“, alebo niečo v tom zmysle, na-
značujúc, že čokoľvek sa o tomto mieste 
povie, nie je nič v porovnaní s tým, čo nás 
tam čaká. Spomenul som si na túto vetu 
pred odchodom a napriek tomu, že som 
veril, že každý, kto ju vyslovil, to myslel 
absolútne úprimne, nechcel som sa ne-
chať uniesť intenzívnymi dojmami a čakal 
som na možnosť utvoriť si vlastný názor.

Hneď po príchode do Poľska ma 
mierne zmiatlo veľmi príjemné jesenné 
počasie, čo zrejme podrýva moje predoš- 
lé, kategorické odmietnutie vplyvu sil-
ných emócií, ale nemohol som ignorovať 
túto skutočne silnú atmosféru, ktorá nás 

sprevádzala počas tejto exkurzie. Pred 
vchodom do tábora to vyzeralo trochu 
ako v rade na kolotoč. Bolo zrejmé, že 
počas rokov toto miesto nabralo charak-
ter akejsi „atrakcie“, čo sa môže zdať tro-
chu nevhodné (a v istom slova zmysle aj 
bolo), ale zároveň to neprešlo do nevku-
su. Sprevádzal nás odborný sprievodca, 
ktorý hovoril kombináciou minimálne 
dvoch jazykov. Vylíčil nám veľmi detailne, 
aké udalosti sa odohrávali v tomto mieste. 
Najviac zarážajúce boli tresty, ktoré opi-
soval, napríklad ako niektorí väzni museli 
strihať trávu nožnicami a napriek tomu, 
že nám opísal aj iné, omnoho priamejšie 
akty násilia, tá úroveň cynizmu a irónie 
v takom nezmyselnom úkone na mňa za-
pôsobila asi najviac. Samozrejme nemô-
žem nespomenúť obrovské hŕby topánok 
a oblečenia, drevených končatín, kufrov 
a vlasov, ktoré slúžili ako krutá pripo-
mienka toho, že to boli skutoční ľudia, 
ktorí sa stali cieľom všetkých tých exce-
sívnych prejavov násilia a zlomyseľnosti.

Mohol by som pokračovať v pomerne 
detailných opisoch a silných dojmoch, 
ktoré takáto exkurzia zanechá, avšak 
myslím si, že je dôležitejšie sústrediť sa na 

jej celkový dopad. Žijeme v spoločnos-
ti, v ktorej nám niečo ako udalosti, kto-
ré sa odohrali v týchto a im podobných 
táboroch, zdajú neskutočné, ba možno až 
absurdné, čo je jednoznačne výsledkom 
toho, že naša generácia, našťastie, nikdy 
nezažila a nedokáže si predstaviť ani frag-
ment z toho, čo sa tu skutočne stalo. To 
však neznamená, že niečo podobné sa 
nemôže stať v budúcnosti. V konečnom 
dôsledku, podľa môjho názoru, je kon-
centračný tábor Auschwitz - Birkenau iba 
špičkou ľadovca. Je to výsledok mnohých 
neblahých udalostí, ktorých korene sú za-
pustené tak hlboko, že ich nikdy nebude 
možné definitívne odstrániť. Avšak naj-
dôležitejší je kontext. Nemali by sme vní-
mať takýto tábor ako „niečo, čo sa proste 
stalo“ a jeho návšteva by mala slúžiť skôr 
ako katalyzátor pre hľadanie a nadobúda-
nie ďalších informácií o udalostiach, kto-
ré umožnili jeho existenciu. A v tom vi-
dím najväčší potenciál takýchto exkurzií: 
aby nás inšpirovali zaujímať sa o omnoho 
komplexnejšiu a náročnejšiu problemati-
ku, ktorá je a vždy bude  závažná.

Andrej Purkart, 
III. B trieda, Gymnázium Ľ. J. Šuleka

Nemali by sme zabúdať...

Záchrana, obnova a pre-
zentácia národnej kultúrnej 
pamiatky Pevnosť v Komár-
ne patrí medzi priority mesta 
Komárna. Postupne od roku 
2003, keď túto pamiatku od-
kúpilo mesto od Ministerstva 
obrany SR, sa nám, i keď ma-
lými krokmi, toto úsilie darí. 
Je to aj vďaka finančnej pod-
pore Ministerstva kultúry SR, 
ktoré nám viac-menej kaž-
doročne poskytuje skromnú 
dotáciu.

Doteraz jedným z naj-
významnejších realizovaných 
projektov - okrem obnovy ob-
jektu prachárne, reštaurovania 
Ferdinandovej a Leopoldovej 
brány - bola rekonštrukcia 
kasárne s takmer dvojmili-
ónovým rozpočtom v rámci 
Regionálneho operačného 
programu - posilnenie kul-
túrneho potenciálu regiónov 
s nenávratným finančným prí-
spevkom Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR. V rámci tohto projektu 
sa z finančných dôvodov ne-
podarilo zrekonštruovať skoro 
600 m dlhú strechu kasárne v 
celom rozsahu.

V roku 2017 však MK SR 
spustilo nový projekt v rámci 
programu „Obnovme si svoj 
dom" - Modernizácia a kom-
plexná rekonštrukcia národ-
ných kultúrnych pamiatok 
s prioritou ochrany a obnovy. 
Tento podprogram s číslom je 
zameraný na pamiatky zara-
dené do Zoznamu národných 
kultúrnych pamiatok s priori-
tou ochrany a obnovy. Zoznam 

predstavuje najvýznamnejšie 
nehnuteľné pamiatky v za-
stúpení jednotlivých druhov, 
ktoré vyžadujú prioritu pri ob-
nove vzhľadom na ich význam 
a stavebno-technický stav. 
Do tohto zoznamu je zaradená 
aj národná kultúrna pamiatka 
Pevnosť v Komárne.

Správca budovy kasárne 
- Mestské kultúrne stredis-
ko v Komárne - sa uchádzalo 
o tento grant na II. etapu re-
konštrukcia krovu a strechy 
kasárenskej budovy a bolo 
so svojou žiadosťou úspeš-
né. Ministerstvo kultúry SR 
finančne podporilo desať ná-
rodných kultúrnych pamiatok 
z celého Slovenska a medzi 
nimi je aj naša pevnosť s do-
táciou vo výške 550 tisíc eur. 
Verejné obstaranie na zhoto-

viteľa stavby bolo ukončené 
ešte v minulom roku. Víťazom 
sa stala komárňanská firma 
DARTON, s.r.o., ktorá bola 
realizátorom aj I. etapy re-
konštrukcie. V projekte ozna-
čenom ako časť B bola v roku 
2015 zrekonštruovaná značná 
časť krovu a strechy. Druhú 
etapu máme rozdelenú na dve 
časti, z ktorých časť C vážske 
krídlo budeme realizovať teraz 
v rokoch 2018 a 2019. Ostane 
nám ešte časť A, teda krídlo 
pri Dunaji, ktoré snáď obno-
víme z dotácie poskytnutej 
v ďalšom kole tohto programu 
ministerstva kultúry.

Dnes sme však svedka-
mi začatia obnovy na časti C. 
Stavenisko bolo odovzdané 
9. februára 2018 a 12. februára 
začali práce demontážou eter-

nitovej strešnej krytiny, ktorá 
ako vieme je nebezpečným 
odpadom. Bol najvyšší čas za-
čať, lebo časť krovu sa po za-
mokaní objektu zrútila.

Realizácia tejto časti C 
má byť ukončená do konca 
roku 2019 a prvú časť dotá-
cie už Ministerstvo kultúry 
SR poskytlo MsKS v Komár-
ne koncom decembra 2017 
vo výške 220 tisíc eur, čo je 40 
% z celkového rozpočtu stav-
by. Možno sa nám takto poda-
rí zachrániť budovu kasárne 
pred ďalšou devastáciou a po 
vybudovaní infraštruktúry v 
pevnosti aj naplniť ďalšími no-
vými funkciami.

Ľudovít Gráfel
odborný referent 

pre pamiatky
Mestského úradu v Komárne

Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR
pokračuje záchrana pevnosti

Mesto Komárno ako zriaďovateľ v zmysle § 4 zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samo-
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  v nadväznosti na  § 5 zákona č. 
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v zne-

ní neskorších predpisov 
vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy s vjm, Eötvösova ul. 48, Komárno 

Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom
Materskej školy s vjm, Handlovská ul. 4, Komárno 

Handlová Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom
Materskej školy s vjm, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž 

Hosszú Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom - Őrsújfalu
Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, 

Letná ul. 12, Komárno
Predpokladaný termín nástupu do práce - apríl 2018
Požadované kvalifikačné predpoklady:
a) odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre príslušný druh 
a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamest-
nancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 
437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a oso-
bitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov,
b) vykonaná I. atestácia alebo jej náhradná forma podľa §61 ods. 7  zá-
kona č. 317/2009 Z .z.,
c) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods.5  zákona č. 
596/2003 Z. z..
Iné požiadavky:
a) občianska bezúhonnosť podľa §6 ods.1 písm. b/ a §9 zákona   
č.317/2009 Z .z.,
b) zdravotná spôsobilosť podľa §6 ods.1 písm. c/ a §10 zákona 
č.317/2009 Z. z.,
c) ovládanie štátneho jazyka podľa §6 ods.1 písm. d/  a §11 zákona 
č.317/2009 Z. z., 
d) znalosť a orientácia v školskej a pracovnoprávnej legislatíve,
e) osobnostné a morálne predpoklady,
f) organizačné a riadiace schopnosti.
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná prihláška o účasť na výberovom konaní,
- overené kópie dokladov o  vzdelaní a o absolvovaní 1. atestácie,
- doklad o bezúhonnosti - výpis registra trestov nie starší ako 3 me-
siace,
- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – telesná a duševná spôsobilosť 
pedagogického zamestnanca potrebná na výkon pedagogickej činnosti 
nie staršie ako 3 mesiace,
- profesijný životopis,
- písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja  danej školy,
- písomný súhlas uchádzača na požitie osobných údajov pre potreby 
výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe 
prihlášky.

Prihlášku a  požadované doklady zasielajte v zalepenej obálke 
s označením „Výberové konanie – Názov školy – Neotvárať!“ najneskôr 
do 2. marca 2018 poštou na adresu: Mestský úrad v Komárne, Nám. gen. 
Klapku č.1,  945 01 Komárno alebo môžete odovzdať osobne do poda-
teľne Mestského úradu v Komárne, Kancelária prvého kontaktu, Nám. 
gen. Klapku, Komárno  najneskôr do 02. marca 2018 do 12.00 hod. 

Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady 
a osobitné kvalifikačné požiadavky vyhláseného výberového konania 
výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred 
jeho začatím s uvedením miesta, dátumu a hodiny výberového kona-
nia.

Ing. László Stubendek, primátor mesta

Kostol sa stane bazilikou
O kostole Sv. Ondreja a kryptách v jeho útrobách pri-

pravilo prednášku len prednedávnom vytvorené Občianske 
združenie Nec Arte Nec Marte. Arianna Magyarics, študent-
ka štvrtého ročníka gymnázia cirkevného školského centra 
Mariánum, za svoju prácu, ktorú prezentovala na stretnutí, 
získala osobitnú cenu spojenú s účasťou na medzinárodnej 
súťaži TUDOK –VIEM v Maďarsku. 

Naším cieľom je organizovanie takých regionálnych kul-
túrnych a spoločenských udalostí, ktoré prispejú k spoznáva-
niu a rozširovania obzoru historických a kultúrnych súvislostí 
viažucich sa ku Komárnu – uviedol predseda občianskeho 
združenia Tamás Varga. Na podujatí kanonik Róbert Kiss 
zverejnil,  že 22. apríla bude kostol sv. Ondreja vyhlásený 
za baziliku.



28. februára 2018 3

Drobná inzercia

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

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 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 lokali-
te. 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 uve-
dených 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 prihnojova-
nie 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)

l REKOM – kompletná rekon-
štrukcia bytov. Tel.: 0905/450 570, 
0948/622 051.
l Prijmeme šikovného kuchára/-
ku (na veku nezáleží – môže byť aj 
dôchodca) s možnosťou ubytovania. 
Tel.: 0915/892 788.
l Prijmeme šikovného čašníka/-
ku (na veku nezáleží) s možnosťou 
ubytovania. Tel.: 0915/892 788.
l Prijmeme pomocnú silu do ku-

chyne (na veku nezáleží) s možnos-
ťou ubytovania. Tel.: 0915/892 788.
l Práca v Rakúsku v logistickom 
sklade bez znalosti jazyka. info@
hgw-logistics.at 0909 131 925.
l	Prijmeme šikovného technika/
montéra fitness zariadení na TPP v 
Komárne. Nástup možný ihneď. Ži-
votopisy/Informácie: +421 948 401 
700, info@cardiofitness.sk

Novorodenci
Nataša Angelika Kollárová zo Zemného, Olívia Alakszová 

z Andoviec, Letícia Kósová zo Štúrova, Milan Krupka z Novej Strá-
že, Nathan Vida z Marcelovej, Patrik Földes z Veľkých Kosíh, Lilien 
Geleta z Pribety, Monika Bihariová z Bratislavy, Leonard Dubec 
z Nových Zámkov, Amira Vicsápiová z Topoľníkov, Dominik Szi-
geti z Komárna, Nina Siamová z Novej Stráže, Zsóka Ódorová z 
Veľkých Kosíh, Kristóf Alex Nagy z Dunajskej Stredy, Noel Lukáč 
z Veľkých Ludiniec, Kristóf Hegedűs z Kameničnej, Ferenc Dániel 
Castillo Lopez z Komárna, Michael Schik z Bajču, Kristián Lakatos 
z Komárna, Marcell Mácsai z Chľaby, Sofia Lošonská zo Sládkovičo-
va, Anna Fazekašová z Bátorových Kosíh, Soňa Viktória Néveriová 
z Kolárova, Tomáš Kováč z Komárna, Chanel Rafaelová z Marce-
lovej, Kristián Szökől z Gbeliec, Žofia Lehoczká z Bátorových Ko-
síh, Kristián Márton Farkaš z Moče, Matyas Száraz z Veľkého Kýra, 
Hailey Kovács z Komárna, Monika Blahová z Okoličnej na Ostrove, 
Abigél Bagin zo Svätého Petra, Rebeka Kuruczová a Dominik Ku-
rucz z Komárna, Robert Šulan zo Zlatnej na Ostrove, Ervin Berkeši 
z Pribety, Oszkár Sztehlík zo Štúrova, Nina Mečiarová zo Šale

Sľúbili si vernosť
Alexander Krastenics a Mária Záhorszki, Erik Stakovič a Zuza-

na Vietoriszová, Teodor Skon a Zuzana Rubárová

Opustili nás
84-ročný Agg László st. z Kameničnej, 60-ročná Helena Balogová 
z Marcelovej, 81-ročná Mária Mogyorósi z Novej Stráže, 80-ročná 
Erzsébet Beke z Klížskej Nemej, 90-ročná Mucha Lilla rod. Szabó 
z Komárna, 77-ročný Ľudovít Tóth z Kolárova, 50-ročná Mária 
Rafael – Mimi z Komárna, 65-ročný Michal Mutkovič z Bratisla-
vy, 79-ročný Ferenc Czímer z Komárna, 87-ročná Mária Fazekas 
z Komárna, 66-ročný Stefan Reicher z Kolárova, 85-ročný Gyula 
Fazekas z Bátorových Kosíh, 85-ročná Mária Veneslová z Komár-
na, 93-ročná Irma Cserepes z Komárna, 70-ročný András Tárnok 
z Búču, 80-ročná Margit Vermes z Bodzianskych Lúk, 78-ročná 
Anna Kuczmanová z Komárna, 76-ročná Irma Huszáriková z Ko-
márna, 49-ročný Vojtech Panyi zo Zlatnej na Ostrove, 84-ročná 
Helena Polláková z Komárna, 41-ročný Ján Makoviczky z Vrbovej 
nad Váhom, 52-ročný Ervin Szabó z Radvane nad Dunajom, 61-
ročná Györgyi Pauer z Komárna, 81-ročná Magdaléna Mikulová z 
Komárna 

SPOMIENKA
„Bojoval si, ale ďalej sa nedalo.
Teraz už odpočívaj v pokoji a láske.“

S láskou a hlbokým žiaľom v srdci si 5. 
marca 2018 pripomenieme 1. výročie úmrtia

VAVROVICS Štefana
z Komárna.

Kto ste ho poznali, venujte chvíľku jeho pamiatke.
S láskou spomínajú manželka s rodinou

SPOMIENKA
„Odišiel si tíško, niet Ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienkami.“

Dňa 29. februára 2016 nás navždy opus-
til náš drahý manžel a otec

Michal STREHOVSKÝ.
Uplynuli dva roky od jeho úmrtia.

Za tichú spomienku ďakujú manželka a synovia 

VÝZVA
V tomto roku si pripomíname výročie viacerých dô-

ležitých historických udalostí, rozpad Rakúsko-Uhorska 
a vznik Československej republiky v roku 1918, obrodný 
proces a vstup vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 a vznik 
Slovenskej republiky v roku 1993.

Zámerom tunajšieho archívu je zaznamenať a sprístup-
niť širokej verejnosti dôležité momenty v dejinách, viažuce 
sa na uvedené historické medzníky a Komárňanský regi-
ón. Zároveň by sme chceli rozšíriť poznanie z dokumentov 
uchovávaných archívom o ďalšie jednotliviny a súbory, kto-
ré by sa eventuálne mohli nachádzať vo vlastníctve právnic-
kých a fyzických osôb.

Dovoľujeme si obrátiť sa na občanov Komárna, ak máte 
prístup k takýmto dokumentom, tlačovinám (noviny, časo-
pisy, plagáty a letáky), obrazovému materiálu (pohľadnice, 
fotografie, kresby), aby ste sa kontaktovali na tunajší archív 
(MVSR, Štátny archív v Nitre, pracovisko archív Komárno, 
Hradná 2, 945 01 Komárno, telefón 035/790 39 31, archiv.
nr.kn@minv.sk). Po skontaktovaní sa je možné dohodnúť 
viacero foriem spolupráce, s cieľom uchovania jedinečných 
a cenných informácií o konkrétnych dejinných udalostiach 
nášho regiónu.

Za vašu ochotu vám vopred čo najsrdečnejšie ďakuje-
me.

Mgr. Oľga Kasalová, vedúca archívu

Majstrovstvá krajov zá-
padného Slovenska v halovej 
atletike mladších a najmlad-
ších žiakov sa konali 11. 
februára v Banskej Bystrici.

Zúčastnilo sa mnoho mla-
dých atlétov z rôznych klu-
bov a žiakov zo Športového 
atletického klubu z Komárna 
bola pomenej, nebránilo im to 
znova sa umiestniť na popred-
ných priečkach. Radko Sirotek 
si z behu na 1000 m odniesol 
bronzovú medailu. Vilko Ka-
kaš sa v behu na 150 metrov 

umiestnil na úctyhodnom 
12. mieste po boji so súpermi 
staršími o 3 roky. Keby súťažil 
s rovesníkmi, mal by s takým-
to časom taktiež medailové 
umiestnenie. Trénerka Katka 
opäť žiarila spokojnosťou a 
tradične poskakovala od ra-
dosti.

Všetci atléti zo ŠAK sa s 
plným nasadením pripravujú 
na nasledujúcu letnú sezónu 
pretekov. 

Text a foto: 
Katarína Kucková

ŠAK má ďalšie úspechy

Žiaci zo ŠAK Komárno – Vilko Kakaš a Radko Sirotek.

Môj syn Márk navštevuje 
Základnú školu na Rozmarí-
novej ulici, chodí do 1. B triedy. 
Touto cestou by sme sa chceli 
veľmi pekne poďakovať pani 
učiteľke Darinke Kučerovej 
za dobrý a trpezlivý prístup 
k deťom. Syn chodí veľmi rád 
do školy, každé ráno sa teší, že 
sa niečo nové naučí.

Často navštevujú rôz-
ne podujatia a predstavenia 
v rámci triedy. Škola ponúka 

na výber z viacerých krúžkov 
a možnosť zapojiť sa do rôz-
nych aktivít. Aj prístup vycho-
vávateliek a celého personálu 
školy a jedálne je k prváčikom 
veľmi dobrý. Snažia sa o to, 
aby si dieťa čím skôr zvyklo na 
školu a zapojilo sa do školských 
činností. Môžem len vrelo od-
porúčať budúcim prváčikom 
túto základnú školu.

Marianna Gerencséryová
spokojná mamička prváčika

Syn chodí do školy veľmi rád

Áron Hodek na fotke s basgitaristkou Nik West

Sedemročný Komárňan 
Áronko Hodek basovou gitarou 
očaril v Los Angeles aj držite-
ľov Grammy. A spoznávali ho 
podľa mena aj v obchodoch! 
Vďaka staršiemu bratovi, ne-
menej slávnemu mágovi za bi-
cími Dávidovi, sa spolu s otcom 
Szilárdom zúčastnili prestížnej 
výstavy NAMM v Kalifornii, 
kde hudobnej špičke prezentujú 
najnovší vývoj  v oblasti hudob-
ných nástrojov. Vstup je len na 
pozvánky.

Stretnúť hudobníkov z ab-
solútnej elity si vyžiadalo množ-
stvo práce a v konečnej fáze aj 
pomoci od priateľov i úplne ne-
známych ľudí. 

Áronko nám prezradil, že 
sa mu nechcelo prísť domov 
a poznal dobrých hudobníkov 
a extrémne sa tešil z koncertov. 
Bol tam Budsy Collins, basák 

Jamesa Browna a strašne sa te-
šil z Áronka, chce ho zapojiť do 
jedného z jeho projektov. Neraz 
sa stalo, že za nimi prišiel hu-
dobník, s ktorým sa chceli pô-
vodne odfotiť oni, so žiadosťou, 
či sa s Áronkom môže odfotiť. 

Szilárd Hodek, otec Áronka 
celý pobyt v Amerike vnímal 
veľmi pozitívne, lebo tie zážit-
ky boli fakt silne. „Za účasť na 
prestížnej výstavy v Los Angeles 
môžeme ďakovať do veľkej miery 
Dávidovi, tak aj teraz si myslím, 
že bez neho by to nešlo“ – vysvet-
lil Szilárd Hodek. 

„Oni sú veľmi dobrí bratia 
a nielen oni dvaja, ale aj so Si-
monom, majú veľmi dobrý vzťah 
medzi sebou. Hudba je ich spoloč-
ná záľuba, čo obidvaja milujú. Ja 
by som to prial každému, aby si 
to mohol zažiť“ – dodal  Szilárd 
Hodek.                                     dd

Veľká cesta za veľkú mláku


