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Tohtoročný festival pri-
náša niekoľko noviniek a 
zaujímavostí. Popri bohatej 
hudobnej ponuke nebudú 
chýbať ani gastronomické 
špeciality. Viac pozornosti 
budú organizátori venovať aj 
deťom.

Podujatia sa začnú už tra-
dične 26. apríla a trvať budú do 
1. mája. V centre mesta budú 
tradične koncerty rôznych 
žánrov v podaní známych 
slovenských a maďarských in-
terpretov a rôzne sprievodné 
podujatia. Programy festivalu 
budú naďalej bezplatné.

Možnosť organizovať 
tohtoročné Komárňanské dni 
získalo jedno komárňanské 
združenie v rámci verejnej 
súťaže. Mestské zastupiteľstvo 
na podporu organizovania 
festivalu odsúhlasilo 45 tisíc 
eur, čo úplne nepokryje všetky 
náklady. Zvyšné financie budú 
hradené zo sponzorských a 
iných zdrojov. Aj pri zostavo-
vaní gastronomickej a ľudo-
vo-remeselnej časti ponuky sa 

organizátori snažili o rôznoro-
dosť a čo najvyššiu kvalitu.

Na Župnej ulici bude zria-
dené menšie trhovisko, kde 
budú ponúkané domáce gas-
tronomické výrobky malový-
robcov a maloobchodníkov. 
Na vedľajšej Palatínovej ulici 
budú stánky remeselníkov s 
ponukou tradičných ľudových 
výrobkov vlastného vyhotove-

nia. Detské programy sú na-
plánované na dve popoludnia, 
ale ukážky ľudových remesiel, 
ako hrnčiarstvo, kováčstvo a 
drevorezbárstvo si môžu záu-
jemcovia pozrieť každé poo-
bedie.

Tento rok budú môcť náv-
števníci festivalu aj vyhrať, a to 
dva osobné automobily vďaku 
jednému zo sponzorov, jeden 

na víkend a druhý na celý rok.
Trhovú atmosféru umoc-

nia aj pouliční hudobníci a 
kapely, jednou z nich bude 
profesionálna skupina Band of 
Streets.

Mesto Komárno prispeje 
sumou ďalších 15 tisíc eura-
mi na podujatia organizo-
vané mestom a úradom a na 

27. Komárňanské dni prichádzajú s viacerými novinkami

Viac ako 400 tisíc eur 
bude v tomto roku investo-
vaných do výstavby či roz-
širovania ihrísk a detských 
parkov v Komárne. Väčši-
na investícií je z vonkajších 
zdrojov, v jednom prípade 
sa nové ihrisko bude stavať 
vďaka príkladnej súdržnosti 
Komárňanov. 

Koncom februára bola 
ukončená súťaž jedného z ná-
kupných reťazcov, ktorej vý-
hra, v podobe detského ihriska 
s rozmermi 20x16 metrov, sa 
zaskvie aj v Komárne. Hla-
sovať za jej zisk bolo možné 
každý deň prostredníctvom 
internetu, respektíve ďalší hlas 
bolo možné získať ziskom ur-
čených bodov v počítačovej 
hre. Súťaž bola vyhlásená vo 
viacerých kategóriách, víťazi 
– dve mestá v každej kategórii, 
ktoré vyzbierali najviac hlasov 
– získali detské ihrisko s mo-
tívom včielky Maje v hodnote 
87-tisíc eur. 

Do hry sa zapojilo obrov-
ské množstvo ľudí, Komárno 
súťažilo v kategórii s takými 
mestami, ako Nitra či Po-
prad. Obyvatelia, na čele so 
Szilviou Venth, vytvorili sku-
pinu na populárnej sociálnej 

sieti, prostredníctvom ktorej 
motivovali ľudí z komárňan-
ského regiónu na hlasovanie 
prostredníctvom rôznych hier 
či losovaním o rôzne ceny. 
Hlasovanie aktívne podporili 
a burcovali ľudí na pripojenie 
sa aj poslanci mestského zastu-
piteľstva Zoltán Bujna, Dávid 
Kovács a Szilárd Ipóth, ktorí 
mimoriadne aktívne oslovo-

vali hlasujúcich, respektíve 
motivovali ľudí na hlasovanie. 

– Tento rok môžeme ozna-
čiť za rok ihrísk, keďže v nad-
chádzajúcich mesiacoch bude 
zrealizovaných viacero väčších 
investícií. Tu by som vyzdvihol, 
že zo spomínanej, viac ako 400 
tisíc eurovej sumy na rozvoj, 
bude veľká časť zabezpečená 
z vonkajších zdrojov, a tak ne-

zaťaží rozpočet mesta. Okrem 
toho samospráva plánuje vy-
členiť z rozpočtu 15 tisíc eur na 
opravu detských ihrísk. V mes-
te, ktoré si zakladá na budo-
vaní podmienok pre rodiny, je 
vždy čo vylepšovať, ale v tomto 
roku naozaj vykročíme vpred – 
zhodnotil dianie viceprimátor 
Béla Keszegh. 

Rozvojdetskýchihrískvtomtoroku

Vzájomné povzbudzovanie a súdržnosť priniesli ovocie. Vďaka tomu na priestranstve 
pri Mederčskej ulici vyrastie nezvyčajné detské ihrisko.

(Pokračovanie na 2. strane)

V Galérii Limes sprístup-
nili verejnosti výstavu kresieb 
pod názvom „Rozprávkové 
kresby“. Na úvod slávnostnej 
vernisáže vystúpili s recitá-
ciami a ľudovými tancami 
žiaci Špeciálnej základnej 
školy v Komárne. Tanečný 
folklórny program nacvičili 
pedagógovia školy Wágner 
Ivett a Melicher Monika.

Potom účastníkov sláv-
nosti, kde boli aj celé rodiny, 
pozdravila PhDr. Veronika 
Farkas, historička umenia a 
riaditeľka Limes Galérie v Ko-
márne. Povedala, že sa tešia, 
že v galérií môžu prezentovať 
krásne kresby detí z chudob-
ných rodín základnej ume-
leckej školy z Berettyóújfalu 
(neďaleko Debrecína) v Ma-
ďarsku, ktoré majú dobré 
kontakty zo školami a organi-
záciami na Slovensku. Tieto 
nadané deti sem do Komárna 
priniesli svoje najkrajšie práce 
na tému rôznych rozprávok. 
Nóra Ritók, vedúca organizá-
cie „Igazgyöngy – Ozajstný di-
amant“, predstavila 45 veľkých 
a menších kresieb na tému 
rozprávok, ktoré sa zrodili za 
uplynulé 2 roky:

„Naše občianske združe-
nie sa stará o 605 detí z chu-
dobných rodín, z toho máme 
v skupinách aj 300 rómskych 
detí. Snažíme sa ich naučiť 
taje výtvarného umenia, rôz-
ne formy a techniky prejavu. 
Prezentujeme tu kresby detí 
rôzneho veku, tak jednotliv-
cov ako aj skupín. Je veľmi za-
ujímavá aj tvorba spoločných 

kresieb. Deti si najprv vypo-
čujú niekoľkokrát rozprávku 
a potom každé nakreslí svoju 
predstavu o rozprávke. Tieto 
kresby za pomoci pedagógov 
potom umiestnia na veľké 
plátna a dielo je hotové. Naším 
cieľom je naučiť deti milovať 
umenie, i keď vieme, že každý 
nebude umelec, ale naši žiaci 
už budú mať radosť z kultúry, 
ktorá ich ženie ďalej spoznávať 
vždy niečo iné v umení.“

Na záver zaželala obecen-
stvu aj ďalším, najmä deťom, 
aby sa poučili s krásnych roz-
právkových kresieb ich ško-
ly. Účastníkov pozdravil aj 
predseda Zväzu maďarských 
pedagógov na Slovensku Ti-
bor Jókai, ocenil nové formy 
prístupu k deťom zo zaosta-
lých rodín a prisľúbilo, že ich 
nové formy a prístupy budú 
študovať a využívať na školách 
na južnom Slovenku. Sú tu 
vystavené ozajstné diamanty 
a svedčia o ozajstnej zaujíma-
vej práce pedagógov, povedal 
László Stubendek, primátor 
mesta Komárno. 

Kto sa chce pozrieť na tieto 
nádherné rozprávkové kresby, 
nech navštívi Limes Galériu 
do 15. apríla 2018.

Výstavu pripravilo Ob-
čianske združenie pre ume-
lecký rozvoj Podunajska PRO 
ARTE DANUBII s aktívnou 
pomocou Mesta Komárno, 
Nitrianskeho samosprávneho 
kraja, Zväzu maďarských pe-
dagógov na Slovensku a ďal-
ších organizácií.

Dr. Štefan Bende

Pozoruhodnéakrásne
rozprávkovékresbydetí
vLimesGalériivKomárne
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Vzájomné povzbudzova-
nie a súdržnosť priniesli ovo-
cie, Komárno vo svojej kate-
górii získalo podstatne viac 
hlasov ako ostatní uchádzači. 
Vďaka tomu na priestranstve 
pri Mederčskej ulici vyrastie 
nezvyčajné detské ihrisko. 

Z najväčšej položky bude 
vybudovaný interaktívny dob-
rodružný park pred vchodom 
na termálne kúpalisko. Detský 
park za 284 tisíc eur sa bude 
rozprestierať na ploche 20 x 20 
metrov, bude vysoký bezmála 
4 metre a bude mať tvar Hviez-
dicovej pevnosti v Komárome.  
Vo vnútri budú umiestnené 
interaktívne hry, vďaka kto-
rým sa deti zábavnou formou 
môžu naučiť mnohé o tejto 
pamätihodnosti. A vonku sa 
môžu zabaviť aj rodičia, s mo-
bilom či tabletom v ruke môžu 
spoločne vydať hľadať poklad, 
samozrejme taktiež v súvislos-
ti s predlohou ihriska. 

Vďaka podpore nezištné-
ho podnikateľa nový šat do-
stane aj centrálne Detské ih-
risko v Anglia parku. Väčšina 
starých zariadení bude vyme-
nená, pribudnú nové lavičky, 

ochranná podložka a dokonca 
aj pitná fontánka. K investícii 
v hodnote viac ako 35 tisíc eur 
mesto prispeje ďalšími 5 tisíc-
mi, vďaka čomu bude najobľú-
benejšie detské ihrisko v cen-
tre mesta obnovené. 

– Detský park podľa vše-
obecného nariadenia otvára 
15. marca, avšak vzhľadom 
na nezvyčajne chladné počasie 
inštalácia nových zariadení o 
pár dní omešká. Vďaka tomuto 
zveľaďovaniu bude detský park 
nielen krajší, ale aj bezpečnejší 
– uviedol Béla Keszegh. 

Mesto bolo úspešné aj 
v ďalšej súťaži, ktorú vyhlásil 
iný obchodný reťazec. Vďaka 
tomu k investícii z mestského 

rozpočtu pribudne 6 tisíc eur. 
Z týchto peňazí sa bude revi-
talizovať oddychový park na 
verejnom priestranstve medzi 
Železničnou, Petőfiho a Malou 
jarkovou ulicou. Projekt počíta 
s vybudovaním oddychových 
zón na zelenom priestranstve, 
pribudnú nové lavičky a pik-
nikový stôl, ako aj hračky na 
strunách. A rekonštrukcia 
čaká aj priestor vymedzený na 
sídliskové futbalové ihrisko. 

Poslanci na svojom febru-
árovom zasadnutí zhodne 
odsúhlasili prvú tohoročnú 
časť rozvojového plánu. Jeho 
súčasťou bude aj oddychovo – 
detský park na VII. sídlisku, na 
Ulici Seressa, za 35 tisíc eur. 

Základná škola na Pohraničnej ulici 

NAJLEPŠIE MIESTO PRE VAŠE DIEŤA
VZDELÁVANIE A VÝCHOVA

Uplatňujeme tvorivé a moderné metódy vyučovania, čím sa snažíme premieňať tra-
dičné encyklopedické vedomosti a memorovanie na rozvíjanie tvorivých schopností žia-
kov. Podporujeme samostatnosť a zvedavosť žiakov. V rámci projektového, rovesníckeho 
a zážitkového vyučovania využívame participáciu rodičov a odborníkov z rôznych oblastí. 
Pomocou asistentov učiteľa,  špeciálneho pedagóga – logopéda, školského psychológa  
individuálne pristupujeme k nadaným, integrovaným žiakom a k žiakom so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami – SME ŠKOLOU PRE VŠETKÝCH.
PONÚKAME:
l	anglický jazya od 1. ročníka a španielsky alebo nemecký jazyk od 5. ročníka,
l	triedy s rozšíreným počtom hodín telesnej výchovy,
l	tematické a projektové dni, ročníkové práce formou projektov a záverečnej obhajoby,
l	školský klub detí v prevádzke od 6.00  do 16.30, v stredu do 17.00,
l	pestrú ponuku voľnočasových aktivít a krúžkov: dielňa detských snov, environmen-
tálny krúžok Enviráčik, florbal, stolný tenis, detský spevácky zbor Škovránok, folklórny a 
tanečný krúžok, legoprogramovanie
l	každoročne školu v prírode pre 1. a 2. stupeň, lyžiarsky, plavecký a korčuliarsky kurz, 
letný denný tábor, Detskú letnú univerzitu Komenského.
MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE: všetky triedy sú vybavené pre moderné vyučovanie 
(dataprojektory, notebooky s pripojením na internet), chemické a prírodovedné labo-
ratórium s interaktívnou tabuľou, učebňa výpočtovej techniky a tabletová učebňa s 
interaktívnou tabu, hudobný salónik, výtvarný ateliér a hrnčiarska dielňa, polytechnická 
učebňa,Babičkina kuchynka, veľká telocvičňa, zrekonštruovaná malá telocvičňa, fitmiest-
nosť, relaxačná a spoločenská miestnosť, ekoučebňa so záhradou, ktorá učí, uzavretý 
školský dvor s ihriskom a oddychovými zónami, detské prenosné dopravné ihrisko s 
bicyklami a kolobežkami, školská knižnica Ľudovíta Štúra.

Základná škola J. A. Komenského

... ŠKOLA PLNá NáPADOV
Základná škola Jána Amosa Komenského začala písať svoje „ dejiny ” školským rokom 

1976/1977. V tom roku sa po prvý raz otvorili brány novučičkej budovy, na ktorej závereč-
ných úpravách sa výdatne podieľal pedagogický zbor. Škola svojou veľkosťou patrí medzi 
najväčšie (počtom žiakov a pedagogických zamestnancov) v okrese.

K areálu školy patrí aj multifunkčné ihrisko, volejbalové ihrisko, zrekonštruovaná moder-
ná bežecká dráha a v rekonštrukcii športovísk sa pokračuje naďalej. Škola má okrem veľkých 
svetlých tried dve telocvične, špeciálne učebne pre fyziku, chémiu, biológiu, cudzie jazyky 
a niekoľko multimediálnych učební. V ostatných rokoch pribudli do tried interaktívne tabule, 
biele, bezprašné, fixkami popisovateľné tabule, dataprojektory a modernizovali sa aj počíta-
čové učebne, takže žiaci v rámci vzdelávacieho procesu používajú moderné digitálne tech-
nológie na osvojenie si poznatkov.

Víziou školy je prepájať tradičné a moderné vyučovanie, využívať medzinárodnú spolu-
prácu. Školský vzdelávací program je zameraný na cudzie jazyky a prírodovedné predmety, 
a to najmä na osvojenie si praktických zručností potrebných pre budúce profesijné uplat-
nenie. Všetci pedagógovia sú naklonení ďalšiemu vzdelávaniu, čoho dôkazom je aj aktívne 
zapájanie sa do projektu Erasmus, v tomto školskom roku sa zúčastnili na niekoľkých vzde-
lávacích pobytoch v rôznych kútoch Európy. Našich žiakov učíme kultivovanému vyjadrova-
niu, etickým pravidlám, ekologickému cítenie a vzájomnému rešpektu. Vďaka elektronickej 
triednej knihe a mobilnej aplikácii majú rodičia okamžitý prehľad o výsledkoch svojich detí, 
o zadaných úlohách či informáciách o prebratom učive pre chýbajúcich žiakov.

Záber školy je naozaj široký od športu cez umeleckú oblasť po vedomostné súťaže. Peda-
gogický zbor každoročne dosahuje so svojimi žiakmi vynikajúce výsledky. Naši žiaci odchá-
dzajú s dobrými vedomosťami na ďalšie typy škôl, kde sa dokážu dobre presadiť.

V októbri 2012 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ude-
lilo našej základnej škole čestný názov Základná škola Jána Amosa Komenského a v apríli 
2016 primátor mesta Komárno udelil škole „CENU  PRIMÁTORA” za kreatívnu a náročnú prácu 
pedagógov, za vynikajúcu prípravu žiakov pre uplatnenie sa na stredných školách a za šíre-
nie dobrého mena mesta Komárna.

(Pokračovanie z 1. strany)

 Rozvoj detských ihrísk v tomto roku
Názov školy: ZŠ Rozmarínová ul. 1, Komárno
Celkový počet žiakov: 335 Počet tried: 18

Priemerný počet detí v triede: 19

ROZMARÍNKA je najmladšou a najmodernejšou školou v meste. Viacerými úspechmi sa 
vyprofilovala na otvorenú školu, ktorá sa prostredníctvom viaczmyslového zážitkového vyu-
čovania a bádateľských aktivít snaží, aby žiaci vnímali učenie ako zaujímavé objavovanie okoli-
tého sveta. Pestrosťou ponúkaných aktivít a atraktívnym vybavením je kvalitným vzdelávacím, 
kultúrnym a športovým centrom, vďaka čomu sa pravidelne umiestňuje v prvej desiatke naj-
úspešnejších škôl v kraji a v školskom roku 2015 . 2016 bola najlepšou školou v okrese v pred-
metových olympiádach a postupových súťažiach. Kvalitný individuálny prístup zapálených 
učiteľov prispieva k tomu, že vo viacerých predmetoch, športových a umeleckých súťažiach 
žiaci opakovane dosahujú úspechy na celoslovenskej úrovni. Rozmarínka je ako jediná škola 
v meste držiteľom certifikátu UNICEF Škola priateľská k deťom a v rámci napĺňania svojho škol-
ského vzdelávacieho programu

Múdro–Úspešne–Zdravo–Aktívne,
zameraného na prírodovedné predmety, šport a umenie, je tiež jedinou školou v regióne, kto-
rá využíva Hejného metódu vyučovania matematiky na 1. stupni a vyučovanie prírodovedných 
predmetov na 2. stupni konštruktivistickou metódou.

Pod jednou strechou sú v priestrannej budove najmodernejšími učebnými pomôckami 
vybavené odborné učebne fyziky, techniky, geografie, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, 
cudzích jazykov, centra informatiky aj biochemického centra. Žiaci majú k dispozícii nielen 
počítače, ale tiež 6 interaktívnych tabúľ a učebňu tabletov, každá trieda je vybavená noteboo-
kom, dataprojektorom aj internetom. Škola má veľkú a malú telocvičňu, posilňovňu, zrkadlovú 
tanečnú sálu, veľkú jedáleň, herňu pre deti zo školského klubu, módny ateliér a viaczmyslové 
učenie je podporované zónami aktívneho odpočinku na chodbách a schodiskách, kde si žiaci 
hravým spôsobom upevňujú vedomosti aj počas prestávok.

Rôznorodé formy zážitkového učenia podporujú schopnosť žiakov prejaviť svoju indivi-
duálnu tvorivosť v tímovej práci na menších či väčších projektoch. Aktívni žiaci sa za odmenu 
zúčastňujú interaktívnych exkurzií, vďaka čomu si už vyskúšali napríklad ryžovanie zlata, spla-
vovanie rieky, cyklotúry, navštívili Taliansko, Terezín, Prahu, Drážďany, Viedeň a viaceré sloven-
ské mestá. Škola organizuje kultúrne podujatia, lyžiarsky a plavecký výcvik aj školu v prírode. 
V ponuke má výučbu anglického jazyka od 1. ročníka a druhého cudzieho jazyka od 7. ročníka, 
na výber je nemecký a ruský jazyk. Na prvom stupni je vzdelávanie obohatené o informatickú 
výchovu od 1. ročníka, Tvorivé písanie, Zábavnú matematiku a Bádanie. Na druhom stupni sú 
to predmety ako Konverzácia v anglickom jazyku, posilnenie predmetov Biológia, Geografia 
a Dejepis, Matematika v praxi, Praktické financie, či Matematika okolo nás, Obohatenie a Cvi-
čenia z matematiky.

Žiaci sa podieľajú na chode školy v rámci aktívneho žiackeho parlamentu a rovesníckeho 
vzdelávania. Majú možnosť navštevovať školský klub detí so zaujímavo riadenými aktivitami, 
pestrú škálu krúžkov (tradične úspešných, ako výtvarný krúžok či florbal, aj neobvyklých, ako 
módny klub) a cez prázdniny Letnú školu Rozmarínky pre najmladších žiakov, či English Sum-
mer Camp zameraný na relax aj upevňovanie cudzích jazykov. Škola si zakladá na budovaní 
vzťahu: škola – rodič – žiak a úspešnosti svojich žiakov, ktorá je v prijímacích pohovoroch na 
stredné školy stopercentná.

Rozmarínku nájdete na: Rozmarínovej ul.1 v Komárne,  webe: www.rozmarinkakn.sk a 
facebooku, tel. č.: 035/7731 488, e-mailovej adrese: skola@rozmarinkakn.sk

Ste u nás vítaní!

Literárny klub šáLKKA
pri Knižnici Józsefa Szinnyeiho 

v Komárne
a Nitriansky samosprávny kraj

srdečne vás pozývajú
na pravidelné stretnutie

na Palatínovej č. 8
v piatok 13. apríla 2018

o 16. hodine

Hosť:

Anton PIŽURNÝ 
básnik, spisovateľ, textár a ...

Obsah Komárňanských listov 
a relácie Mestskej televízie nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk
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Drobnáinzercia

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

TRIEDIMEODPAD!
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:

od23.apríla2018do27.apríla2018
od21.mája2018do25.mája2018
od18.júna2018do22.júna2018

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).
Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie komunálnych 
služieb, tel.: 035/28 51 362.

Detský domov vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu 

sociálny pracovník.
Požadované vzdelanie: úvysoká škola II. stupeň.

Termín podania žiadostí je do 30. 4. 2018

Podrobné informácie nájdete na stránke 
www.detskydomovkomarno.sk – verejné dokumenty - iné 

l REKOM – kompletná rekon-
štrukcia bytov. Tel.: 0905/450 570, 
0948/622 051.
l Vŕtanie studní. 0948/424 805.
l Hľadáme obsluhu do novootvo-
renej nefajčiarskej pivárne a baru 
v centre Komárna. Máme záujem 
o motivovaných ľudí s príjemným 

vystupovaním. Ponúkame nadprie-
merné finančné ohodnotenie. Živo-
topisy zasielajte na: info@kormoran.
pub. Tel.: 0915/404 867.
l Logistický sklad v Rakúsku bez 
znalosti jazyka. info@hgw-logistics.
at, tel.: 0909/131 925. 
l Elektrikár. Tel.: 0908/415 657.

Novorodenci
János Bugris z Marcelovej, Erik Mándli z Chľaby, Ladislav Per-

cel z Komárna, Tomáš Beke z Čalovca, Szofia Krastenics z Búču, Teo 
Záborský z Chotína, Denis Stojka z Hurbanova, Ema Ledeczká zo 
Zlatnej na Ostrove, Nikolett Világosi z Komárna, Zsófia Feketeová 
z Bodze, Zsofia Bodzášová z Komárna, Emma Gulová z Moče, Be-
nett Pusztai z Komárna, Alex Sógor z Ipeľského predmostia, Michal 
Vaško z Húlu, István Gábor Őszi z Kameničnej, Bíborka Lőrincz z 
Veľkého Medera, Patrik Szüllő z Veľkých Kosíh, Zoltán Olivér Ko-
vács z Marcelovej, Miklós Čomor z Komárna, Theo Rakús z Ko-
márna, Dorota Guzmanová z Nových Zámkov, Noémi Brandová 
z Komárna, Leoni Prezmecká z Komárna, Amanda Cseh z Veľkých 
Kosíh, Laura Moscherin z Tvrdošína, Maja Papp z Modrán, Miriam 
Achmed a Danial Achmed z Čičova, Bianka Lévaiová zo Svätého 
Petra

Opustilinás
73-ročný Andrej Labancz z Búču, 70-ročný Ing. Alexander Gál 

z Chotína, 40-ročná Gabriela Karcolová Hidvégiová z Hornej Zlat-
nej, 64-ročná Erika Pinkeová z Komárna, 65-ročný Gejza Csente z 
Kolárova, 77-ročná Alžbeta Gregorová z Komárna, 67-ročný Iván 
Kišvince z Komárna, 83-ročný Lajos Klinda z Komárna, 68-ročný 
Jenő Lajos z Moče, 61-ročný Ladislav Szabó z Kolárova, 78-ročný 
František Krajčík z Komárna, 70-ročný Jozef Basternák z Radvane 
nad Dunajom, 70-ročná Helena Habarová z Marcelovej, 69-ročná 
Mária Fitosová z Komárna, 64-ročná Katarína Mezeiová z Komár-
na, 64-ročný Imrich Tóth z Marcelovej, 73-ročná Anna Sláviková z 
Imeľa, 55-ročný Ján Czikoczki z Kolárova, 84-ročný Zoltán Plajer 
z Komárna, 73-ročný Rudolf Romhányi z Komárna, 75-ročný Ing. 
Ladislav Koniček z Marcelovej, 79-ročný Štefan Köles z Komárna, 
82-ročná Alžbeta Fousková z Komárna, 68-ročný Jozef Szabó z Ko-
lárova, 57-ročný František Čóka z Komárna

Dva mesiace za 1 euro
za akýkoľvek internet aj optický od SLOVANET-u

mesačne od 10 eur.
Damjanichova 3, 1. poschodie, Komárno.

Tel.: 0905 388 820

AKCIA!!!
Stredoeurópska nadácia 

vyhlasuje tretiu grantovú vý-
zvu v rámci svojho nadačné-
ho programu Dunajský fond. 
Zámerom výzvy je podpo-
riť projekty, ktoré smerujú 
ku skvalitňovaniu verejných 
priestranstiev a života okolo 
Dunaja a Malého Dunaja.

Grantová výzva je realizo-
vaná vďaka finančnej podpore 
od spoločnosti SLOVNAFT, a.s., 
rodiny Kúšikovcov a NADÁCIE 
X-BIONIC® SPHERE.

V grantovej výzve bude k 
dispozícii na prerozdelenie cel-
kovo 58 000 eur. O podporu 
vlastných verejnoprospešných 
projektov sa môžu uchádzať ne-
ziskové organizácie, pokiaľ sle-
dujú aspoň jeden z cieľov gran-
tovej výzvy:

l	bližší kontakt s riekou,
l	bohatší život na rieke, vráta-
ne ochrany a zachovania prírod-
ných hodnôt,
l	plynulejší a príjemnejší po-
hyb pri/na rieke,
l	spojenie prostredníctvom 
rieky so susedmi a ďalšími štát-
mi/sídelnými celkami.

Žiadosti je možné podávať 
do 23. apríla 2018. Podrobné 
podmienky a formulár sú na 
webovej stránke Dunajského 
fondu www.dunajskyfond.sk. 
Podporené môžu byť samostat-
né projekty, ako aj ucelené diel-
čie aktivity v rámci rozsiahlej-
ších a dlhodobých projektov.

V rámci doterajších dvoch 
grantových výziev bolo podpo-
rených už 13 verejnoprospeš-
ných projektov, pozdĺž celého 

slovenského toku Dunaja ako aj 
Malého Dunaja sumou vo výške 
takmer 75 tisíc eur.

Dunajský fond je nadačným 
programom Stredoeurópskej 
nadácie. Je platformou združu-
júcou ľudí, zdroje a nápady v 
prospech rozvíjania a ochrany 
verejných priestranstiev na rie-
ke a skvalitňovania vzťahov a 
života na nej.

Viac informácií: Juraj Tedla, 
Stredoeurópska nadácia, e-ma-
il: cef@cef.sk, tel: 0918 707 397, 
web: www.dunajskyfond.sk

Tretia grantová výzva 
Dunajského fondu pre lepšie prostredie rieky

pohostenie a zabezpečenie 
obsažného programu počas 
výletov pre delegácie z part-
nerských miest Komárna. Ďal-
šie finančné príspevky sa po-
darilo mestu a organizátorom 
získať z grantových a sponzor-
ských zdrojov.

Nebudú chýbať ani špor-
tové podujatia, z ktorých sa 
najväčšej obľube účastníkov 
už tradične teší pouličný beh 
Komárno - Komárom a cyk-
listická túra s názvom Čarda. 
Podobne ako vlani, aj tento 
rok sa uskutoční Sviatok ľu-
dového umenia a Deň starej 
pevnosti. Súčasťou programu 
bude aj koncert v najväčšom 
katolíckom kostole mesta a re-

giónu, ktorý 22. apríla povýšia 
na Baziliku Svätého Ondreja.

Čo sa týka jedla, tradičné 
trhové špeciality budú ponú-
kať predajcovia v niekoľkých 
stánkoch, čo okorení prítom-
nosť piatich streetfood tarckov, 
teda mobilných pouličných 
predajných vozidiel jedla. Jed-
ným z nich bude Croumpel´s 
Pountinerie Truck, ktorý bude 
ponúkať kanadské špeciality, v 
druhom s názvom Folk Food 
Truck si môžete kúpiť tradičné 
domáce ľudové jedlá. Na Ná-
mestí generála Klapku to bude 
zasa ponuka pravých americ-
kých stejkov z dielne predajcu 
Texas Meat Vagon. V ponuke 
nebudú chýbať ani tradičné 
jarmočné sladkosti ako šrúdle 

či trdelníky, ale sladkosti bude 
ponúkať aj jeden zo street food 
predajcov. 

Detské podujatia sú naplá-
nované na dve popoludnia s 
názvom Komárňanské slnieč-
ko na nádvorí Dôstojníckeho 
pavilónu s ponukou detských 
hier a ľudových remeselných 
dielní. Popri tom si môžu deti 
pozrieť aj ukážky už spomína-
ných tradičných ľudových re-
mesiel na Remeselníckej ulici.

Ulica vín bude otvorená 
od 28. apríla s ponukou domá-
cich a zahraničných vinárstiev, 
tento rok už v nových dreve-
ných domčekoch. Svoje vína 
predstaví 8 domácich vinárov, 
medzi nimi budú aj známe 
mená z minulosti, ale prídu 

aj noví, ako napríklad vinár-
stvo z Chľaby. Tento rok bude 
hosťom podujatia tokajská vi-
nárska oblasť reprezentovaná 
vinárstvom zo slovenskej aj 
maďarskej časti vinárskej ob-
lasti. Prídu aj ďalší zahraniční 
vinári z Maďarska a Rakúska. 
Naviac, okrem klasických vín, 
budú môcť návštevníci ochut-
nať aj francúzske perlivé vína v 
bare Champagne.

Hosťom Vínnej ulice bude 
aj víťaz kuchárskej súťaže Šéf 
šéfov Róbert Tatai, s ktorým 
sa záujemcovia môžu stretnúť 
v piatok 27. apríla o 17. hodi-
ne na oficiálnom otvorení 27. 
ročníka Komárňanských dní 
na Námestí generála Klapku.

dm

V lesnom hospodárstve 
na území Slovenskej republiky 
vzniklo v roku 2017 162 požia-
rov s materiálnou škodou 410 
330 eur. Je to príliš veľká daň, 
ktorú musí zaplatiť celá naša 
spoločnosť za nezodpovednosť 
a nedbalosť občanov, ktorí svoj-
voľne zakladajú oheň v prírode, 
vypaľujú suchú trávu a burinu 
na svojich pozemkoch a záhra-
dách, alebo vypaľujú krovie v 
blízkosti lesov. Vzhľadom na 

častý výskyt požiarov trávna-
tých a lesných porastov je po-
trebné pripomenúť si znenie § 
14 ods. 2 zákona č. 314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi v 
znení neskorších predpisov, kde 
sa zakazuje zakladanie ohňa v 
priestoroch a na miestach, kde 
môže dôjsť k jeho rozšíreniu a 
zakazuje sa vypaľovať porasty 
bylín, kríkov a stromov. Ne-
dodržanie tohto ustanovenia 
sa považuje za priestupok na 

úseku ochrany pred požiarmi, 
za ktorý môže byť občanovi 
uložená pokuta podľa § 61 ods. 
4 písm. f) zákona č. 314/2001 
Z.z. o ochrane pred požiarmi v 
znení neskorších predpisov až 
do výšky 331 eur.

Vážení spoluobčania, vyzý-
vame vás k účinnej spolupráci! 
V prípade, že zistíte porušova-
teľov uvedených zákazov vypa-
ľovania tráv, alebo zakladania 
ohňa, oznámte ich pracovní-

kom alebo poslancom prísluš-
ných obecných úradov. Do-
siahneme tým nielen to, že sa 
porušovateľ bude v plnej miere 
zodpovedať za následky svojho 
nedbalého a ľahkovážneho ko-
nania, ale vystríha to ostatných 
pred obdobným konaním, čím 
sa zabráni vzniku ďalších po-
žiarov.

Okresné riaditeľstvo 
hasičského 

a záchranného zboru

27. Komárňanské dni prichádzajú s viacerými novinkami
(Pokračovanie z 1. strany)

Ochranelesovpredpožiarmivroku2018

Neviete si spomenúť? 
Zabudli ste? 

Kedy mám termín k doktorovi? 
Kde som položil(a) okuliare? 
Čo som chcela v chladničke?

Máte samé otázniky za vetou?
Nestresujte a príďte k nám do 
knižnice, aby sme spoločne pre-
mazali mozgové závity.

Knižnica Józsefa Szinnyeiho 
v Komárne vás pozýva na 

Tréningy pamäti 
pre seniorov

Pripravujeme 10 stretnutí každý 
pondelok od 10.00 do 11.30, v bu-
dove knižnice na Ulici Eötvösa 35. 
Maximálny počet je 12 osôb. Prihlá-
siť sa môžete osobne, alebo na tel. 
čísle: 035/77 25 966 (p. Filková)

Začíname 16. apríla 2018


