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Na slávnostnej vernisá-
ži v Galérii Limes umelcov 
Luzsicza Lajos Árpáda a Luz-
sicza Fanni (na fotke) z No-
vých Zámkov vládla krásna 
predvianočná atmosféra. Už 
názov výtvarných diel otca 

Luzsicza Moje krajiny - Moje 
predmety a dcéry Luzsicza 
Fanni Naše spomienky – 
Naše veci naznačujú, že tu 
návštevníkov s umeleckým 
citom očakávajú zaujímavé 
a nevšedné diela.

Kurátorkou výstavy je 
PhDr. Veronika Farkas his-
torička umenia a riaditeľka 
Galérie Limes, ktorá hodnoti-
la ich výtvarné a fotografické 
diela vyjadrujúce všestrannosť 
a lásku k rodnej zemi, kde žijú 
a žili aj ich predkovia. Potom 
výstavu diel Luzsicza Lajos 
Árpáda otvorila Szepes Hédi, 
historička umenia. Predsta-
vila dnes už takmer 70-roč-
ného umelca známeho doma 
i v zahraničí, ktorý je nielen 
grafikom, ale aj maliarom a 
sochárom a pravidelne sa zú-
častňuje na rôznych výstavách. 
Svoje výtvarné vzdelanie zís-
kal v Budapešti a v Prahe. Na 
výstave v Komárne prezentuje 
svoje novšie výtvarné práce, 
ktoré často vo veľmi modernej 

Regionálne osvetové 
stredisko v Komárne v spo-
lupráci s Domom Matice 
slovenskej v Komárne vyhla-
sujú 4. ročník okresnej súťa-
že moderného a módneho 
tanca COM-DANCE, ktorá 
sa bude konať 8. marca 2019 
v priestoroch Domu Matice 
slovenskej v Komárne.

Cieľom súťaže je motivo-
vať školy, tanečné kluby, krúž-
ky, súbory, skupiny, kolektívy 
a sólistov k tvorivej práci ako 
zmysluplnému prostriedku 
voľnočasových aktivít detí a 
mládeže, motivovať choreo-
grafov k tvorivej a kolektívnej 
práci. Súťažná prehliadka cho-
reografií umožní jedinečnú 

konfrontáciu tvorivých prístu-
pov jednotlivých kolektívov 
a choreografov, metodicky 
usmerní a pomôže vedúcim a 
súťažiacim formou rozborové-
ho seminára.

Súťaž je určená pre všetky 
kluby, skupiny, krúžky, kolek-
tívy a sólistov moderného a 
módneho tanca okresu Ko-
márno, ktorí nie sú členmi v 
žiadnej z tanečných organizá-
cií ako je SZTŠ, IDO, SUTTS, 
AmaS a pre vekové kategórie 
MŠ, ZŠ, SŠ a dospelí.

Víťazi jednotlivých kategó-
rií postúpia do krajského kola 
súťažného festivalu moderné-
ho a módneho tanca Tanečný 
kolotoč, ktorý sa bude konať 1. 

apríla 2019 a jeho organizáto-
rom je Krajské osvetové stre-
disko v Nitre.

Prihlášku spolu s hudbou 
je potrebné zaslať do 8. febru-
ára 2019 na e-mail: chytilo-
va.osveta@gmail.com, alebo 
osobne doručiť na adresu: 
Regionálne osvetové stredisko 
v Komárne, Petőfiho 2, 945 01 
Komárno.

Viac informácií o súťaži, 
propozície a prihlášky nájde-
te na oficiálnej stránke ROS 
v Komárne www.ros-komar-
no.sk.

Súťaž bude voľne prístup-
ná verejnosti bez vyberania 
vstupného.
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Prvý novorodenec v novom roku prišiel 
na svet 1. januára niekoľko minút po štvrtej 
hodine. Je ním Áron Ferenczi zo Zemianskej 
Olče. Narodil sa s hmotnosťou 3270 gramov 
a meral 49 centimetrov.

Na prvého komárňanského novorodenca 
bolo treba počkať do 2. januára. Dievčatko Liza 
Adamek uvidela svetlo sveta nadránom o 5.33. 
Novorodeniatko a jej mamičku Anitu navštívi-
lo aj vedenie mesta Komárno. Primátor Béla 
Keszegh a viceprimátor Tamás Varga mamič-
ku obdarovali krásnou kyticou, odovzdali jej 
peňažný dar pre jej dcéru v hodnote 500 eur a 
popriali im veľa zdravia a šťastia v živote. Malú 
Lizu doma čaká trojročný braček Áron a otec-
ko Dániel.

Pôrodnica v komárňanskej nemocnici je 
obľúbená v celom širšom regióne, rodiť k nám 
chodia mamičky z niekoľkých okresov. V roku 
2018 tu zaznamenali až 891 pôrodov.

Šťastný nový rok komárno!

Boldog új évet komárom!

Prvým novorodencom Komárna je Liza

Neprofesionálni tanečníci, 
zbystrite prosím pozornosť!

Zaujímavá výstava v Limes Galérii

(Pokračovanie na 2. strane)

Foto: Jakó



2 16. januára 2019

Mestský dvojtýždenník. Vydáva COM-
MEDIA, spol. s r. o. Konateľ: Mgr. György 
Batta. Redakcia: Peter Czékus, Iveta 

Šebedovská. Ekonómka: Gita Deminger. Sídlo: Nám. generála Klapku 1, 
945 01 Komárno. Poštová adresa: Dôstojnícky pavilón, P. O. BOX 136, 
945 01 Komárno. Telefón: 035/77 13 488. Telefax: 77 13 489. Rukopisy 
neuchovávame a nevraciame. ISSN 1339-8636. Registračné číslo: EV 
4572/12. IČO: 36522309. Tlač: Petit Press, a. s., Bratislava, E-mail: kl@
komarno.sk. Webová stránka: www.tvkomarno.sk.

Naša škola v decembri 
minulého roka sa rozhodla 
zorganizovať už tradičnú 
zbierku hračiek pre deti ko-
márňanského Detského do-
mova a zachovalého zimné-
ho ošatenia a doplnkov pre 
bezdomovcov a pre občanov 
v núdzi, aby im pomohli 
spríjemniť najťažšie obdobie 
roka.

Tešilo nás, že na našu výzvu 
zverejnenú na webovej stránke 
školy zareagovali nielen rodi-
čia, študenti, ale aj učitelia, či 
pracovníci našej školy. Tohto-
ročnú zbierku koordinovali aj 
študenti II. C triedy, ktorí cez 
veľkú prestávku vo vstupnej 
hale školy prijímali dary.

Naša zbierka pre Detský 
domov sa postupne rozrastala 
o hračky, športové a školské 
potreby, knižky, hry, množstvo 
sladkostí, DVD nosiče s roz-
právkami, o zachovalé detské 
šatstvo a obuv. Aj naša druhá 
zbierka pre sociálne slabších 
občanov sa stretla s pozitívny 
ohlasom, postupne sa hroma-

dili, čiapky, rukavice, kabáty, 
šály, deky a iné teplé ošate-
nie. Zbierku použitého ošate-
nia sme odovzdali na zberné 
miesto, ktoré vyhlásilo Odde-
lenie sociálnych vecí sociálne-
ho a správneho odboru Mest-
ského úradu v Komárne.

Na našej škole už štyri 

roky funguje Vianočný fond 
na podporu sociálne slabších 
žiakov našej školy, do ktoré-
ho prispievajú učitelia, žiaci 
i sponzori, a tak na základe 
žiadosti, v ktorej je vysvetlený 
sociálny stav tej-ktorej rodiny 
a podložený je aj vyjadrením 
triedneho učiteľa, môže vede-

nie školy rozdať predvianočný 
príspevok každý rok približne 
desiatim žiadateľom.

Každému, kto prispel do 
zbierky a spríjemnil obda-
rovaným vianočný čas, patrí 
vďaka.

Mgr. Alica Ladek
SPŠ v Komárne

Stalo sa už tradíciou v našej Základnej škole na Pohraničnej ulici, že v predvianočnom čase sa stretávajú v našej telo-
cvični predškoláci z materských škôl, aby si pomerali sily vo futbale. Na tohtoročný už 13. ročník prijali pozvanie tímy z MŠ 
Ekoškôlka na Kapitánovej a MŠ na Lodnej ulici. Počas nadšeného doobedia platilo dvojnásobne, že nie je dôležité vyhrať, ale 
mať radosť z hry, hrať fair play, vzdať úctu súperovi a hlavne sa dobre zabaviť.

Gymnázium Hansa Selyeho sa s radosťou zapo-
jilo do Vianočnej zbierky UNICEF 2018, ktorá je 
tento rok venovaná deťom v subsaharskej Afrike, 
ktoré trpia podvýživou. Vďaka tejto zbierke bude 
deťom doručená jednoduchá a efektívna pomoc, 
ktorá mnohým z nich opäť prinavráti zdravie a ra-
dosť zo života.

Študenti sa zapojili do zbierky 12. decembra 2018 
na pôde gymnázia a podarilo sa im vyzbierať 172 eur. 
Spolužiakom s radosťou rozdávali vianočné pohľad-
nice a nálepku s vianočným sobíkom UNICEF.

Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým za 
finančné dary, našim dobrovoľníkom, vedeniu školy, 
triednym učiteľom za ochotu a podporu, veď každé-
mu záleží na tom, aby každé dieťa malo nádej na lep-
šie detstvo a budúcnosť.

PaedDr. Annamária 
Komárová

Gymnázium Selyeho

V Dome Matice sloven-
skej v Komárne sa konala 
Vianočná akadémia Základ-
nej školy na Rozmarínovej 
ulici v Komárne, ktorá bola 
inšpirovaná motívmi diela 
Malý princ. 

Prostredníctvom scénok, 
piesní a tancov sme si mohli 
všetci prítomní uvedomiť, čo 
je v živote naozaj podstatné, 
rúcali sme bariéry medzi sve-
tom dospelých a detí. Diva-
delná inscenácia podľa knihy 
Malý princ bola opäť režisér-
skym dielkom šikovnej pani 
učiteľky Tatiany Ocskaiovej, 
ktorá uchopila hlavnú myš-
lienku veľmi citlivo a s dôra-
zom na detaily.

Ideály tohto veľkolepého 
diela sú nadčasové. Človek 
musí žiť veľmi dlho, aby sa 
stal človekom. Ako to docie-
liť? Možno stačí málo. Jed-
noduchý návod nám ponúka 

hlavná postava, keď hovorí: 
„Tu je moje tajomstvo: Je veľ-
mi jednoduché. Dobre vidíme 
iba srdcom, to hlavné je očiam 
neviditeľné.“

Veríme, že tieto slová 
vniesli do atmosféry Vianoc 
ten kúzelný náboj porozume-
nia, lásky a vnútornej spokoj-
nosti, nabili nás životnou silou 
nadobudnúť zmysel pre radosť 
z malých i veľkých vecí. 

Výťažok z dobrovoľných 
príspevkov na Vianočnej aka-
démii vo výške 77 eur bude 
základným vkladom do celo-
ročnej zbierky roku 2019, kto-
rú, podľa výšky vyzbieraných 
prostriedkov, použijeme na 
budovanie ďalších zón aktív-
neho odpočinku pre našich 
malých princov a princezné 
v interiéri a exteriéri školy.

Mgr. Jana Krajanová
ZŠ Rozmarínová

forme aj obstraktne vyjadrujú 
jeho pocity, radosť zo života 
i vzťah ku krásnej krajine, kde 
žije. Ako povedal, jeho obrazy 
sú ako jeho vnútorné ja, ktoré 
odkrýva rôzne tajomstvá. Čas-
to sa nám zdá, že sú tu chaotic-
ké črty, ktoré sa potom hravou 
formou blížia k dokonalosti. 
Na výstave prezentuje aj plas-
tiky a rôzne inštalácie.

Umelecké fotografie a vý-
tvarné práce Luzsicza Fanni, 
ktoré sú v sieni Istvána Dúdo-
ra na poschodí v Limes Galérii, 
otvorila výtvarníčka Lőrincz 
Zsuzsa. Okrem iného viedla, 
že Luzsicza Fanni je veľmi 
mladá fotografka, ktoré svoje 

štúdiá ukončila v roku 2017. 
Za svoje veľavravné fotografie 
spomienok na rodinu a kraji-
nu, kde žije a žili aj jej pred-
kovia, získala I. miesto XXI. 
Bienále fotografií v Ostrihome 
v Maďarsku v roku 2018. Má 
také umelecké danosti ako je 
vernosť, čistota a pokora, kto-
ré v takom mladom veku má 
málo umelcov. Fanni v oko-
lí Nových Zámkov objavuje 
krásu prírody i spomienky, 
kde žili je predkovia, a tieto 
prezentuje aj na tejto výstave. 
Podnetná a zaujímavá výstav 
Luzsicza Lajos Árpáda a Luz-
sicza Fanni bude otvorená 30. 
januára 2019.

Štefan Bende

Zaujímavá výstava 
v Limes Galérii
(Pokračovanie z 1. strany)

Inšpiroval nás Malý princ

Charitatívna akcia 
na Strednej priemyselnej škole

V gymnáziu Selyeho vyzbierali 172 eur



Drobná inzercia

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, že trie-

dený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, 
PET fľaše, sklo, odpad zo záhrad) pokračuje v rodinnej zástavbe 
v nasledovných termínoch:

od 28. januára - do 1. februára 2019 
(papier, PET fľaše, sklo, bioodpad)
od 25. februára - do 1. marca 2019 
(papier, PET fľaše, sklo, bioodpad)
od 11. marca - do 15. marca 2019 

(POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)
od 25. marca - do 29. marca 2019 
(papier, PET fľaše, sklo, bioodpad)

od 8. apríla - do 12. apríla 2019 
(POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou 
(do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvede-
nom 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 + 1 vrecia mesačne  (v závislosti od počtu vyložených napl-
nených vriec). Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Komárno č. 9/2016 o odpadoch sa odpad zo záhrad prednostne 
kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľ-
ný na prihnojovanie trávnikov a záhrad. Triedené zložky komu-
nálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom 
dvore na Harčášskej ceste. 

16. januára 2019 3
Animátori vás pozývajú na ples

Blíži sa nám pomaličky, ale isto plesová sezóna! 16.2.2019 
bude v poradí už náš 6. benefičný ples! Cena je iba 15 € vrátane 
večere, vína aj kávy! Ako každý rok, môžte počítať s príjemnou 
atmosférou, taktiež si môžte výborne zatancovať, porozprávať 
sa a zažiť okúzľujúci večer. Toto všetko sa bude odohrávať v 
priestoroch Univerzity J. Selyeho v Komárne! Čaká na Vás tom-
bola plná skvelých cien! Výťažok z tohtoročnej tomboly bude 
venovaný deťom zo sociálne slabších rodín na letný tábor 2019. 
Taktiež by to nebol ples bez myšlienky a témy! ,,Objav svoju krá-
su,” presne tak znie myšlienka tohtoročného plesu. Pripravený je 
aj bohatý program, ktorý bude sprevádzať DJ Yanko Sipos. Líst-
ky si zoženiete u Barbi Fialovej:0910 535 169. Veľmi sa na Vás 
tešíme!         Animátori

Novorodenci
Áron Ferenczi zo Zemianskej Olče, Leila Farkašová zo Svätého Pet-

ra, Liza Adameková z Komárna, Emily Paluk z Komárna, Oliver Ivancsó 
zo Šurian, Gergely Fűri z Kolárova, Máté Jakab z Komárna, Peter Krajčír 
z Nových Zámkov, Lala Bohošová z Bátorových Kosíh, Kristofer Szabó 
z Nesvád, Soraya Farkašová z Gbeliec, Lea Hlavičková z Nových Zám-
kov, Rebeka a Kitti Mercegová z Komárna, Mathias Száraz z Veľkého 
Kýra, Slávka Saskia z Holiarov, Dominik Stojanov z Komárna, Matilda 
Auróra Komlóšiová z Nových Zámkov, Csaba Kontáš z Komárna, Liana 
Róthová z Búču, Ejsan Roštášová z Kolárova, Anna Bilkó zo Svätého 
Petra, Levente Krekács z Vrbovej nad Váhom, Melánia Stojková z Bajču, 
Zselyke Bödök z Okoča, Zalán Szikonya z Marcelovej, Daniel Košík z 
Pribety, Peter Markovič z Komárna, Hana Dékányová z Komárna

Opustili nás
71-ročný Viliam Pócs zo Svätého Petra, 70-ročný Dezider Kiss z 

Búču, 65-ročná Eva Buková z Komárna, 81-ročná Margit Nagy z Cho-
tína, 90-ročná Margita Steinerová z Komárna, 87-ročný Zajos Gyula z 
Chotína, 63-ročná Helena Sulovská z Komárna, 80-ročný Ján Konečný 
z Komárna, 89-ročný Tibor Chovan z Radvane nad Dunajom, 63-ročný 
Jozef Tóth z Hadoviec, 73-ročná Valéria Matuseková z Bátorových Ko-
síh, 89-ročná Irén Macsánszky z Hurbanova, 90-ročný György Hatos z 
Komárna, 56-ročný István Balogh zo Zlatnej na Ostrove, 90-ročný Mi-
kuláš Rancsó z Chotína, 69-ročný Pál Tóth z Komárna, 90-ročný Berta 
Csintalan z Chotína, 84-ročný Koloman Kiss z Kameničnej, 92-ročná 
Rozália Radosicky z Komárna, 68-ročná Katalin Trestyánszky z Kavy, 
52-ročný Attila Riszdorfer z Komárna, 55-ročný Vendelin Salma z No-
vej Stráže, 84-ročný Tomáš Nagy z Komárna, 66-ročný Jozef Cintula z 
Komárna, 68-ročná Eva Kočišová z Komárna, 61-ročný Ernest Csicsó 
z Komárna, 68-ročný Ing. Ladislav Ódor z Komárna, 39-ročný Árpád 
Černák z Virtu, 75-ročný Benjamin Szabó z Chotína, 75-ročný Štefan 
Sárközi z Komárna, 63-ročný Tibor Markovič z Komárna, 70-ročný Ti-
bor Kubík z Komárna

l Elektrikár. 0908/415 657.
l REKOM - rekonštrukcia bytov. 
Tel.: 0948/622 051.
l Pedikúra aj v pohodlí domova. 

Tel.: 0908/761 373.
l Dám do prenájmu garzónku na 
Vodnej ulici. Tel.: 0908/761 373. 

Naši plavci sa koncom 
decembra predstavili na X. 
Scitec Győr Open. Usporia-
dateľom sa podarilo prilákať 
neuveriteľných 1001 plavcov 
zo 119 klubov. Pretekov sa 
zúčastnili plavci z Maďarska, 
Rakúska, Poľska, Dánska, 
Kosova, Rumunska, Indie, 
Ukrajiny, Litvy ,Bieloruska. 
zo Slovenska, Španielska, 
Srbska a Švajčiarska.

Medzi súťažiacimi bolo 
množstvo účastníkov maj-
strovstiev sveta či Európy, ako 
aj niekoľko reprezentačných 
výberov. Preteky sa plávali na 
rozplavby a večerné finále, 
mimo 400 m polohové pre-
teky,1500 m, 800 m a 400 m 
voľným spôsobom. Náš klub 
reprezentovali pod vedením 
trénera Michala Knihára Alex 
Kušík, Marián Dragúň, Daniel 
Óváry, Ema Szászová a Miria-

ma Szászová.
Plavci Delta klubu Komár-

no vyplávali v Győri 6 zlatých, 
2 strieborné a 1 bronzovú me-
dailu – Marian  Dragúň (open) 
1 x bronz, Alex Kušík (junior 
1) 1 x zlato a 1 x striebro, Mi-
riama Szászová (junior 4) 5 x 
zlato a 1 x striebro. V medai-
lovej bilancii náš klub obsadil 
neuveriteľné 8. miesto spome-
dzi 70 klubov, ktoré získali as-
poň jeden cenný kov, pričom 
spolu na pretekoch súťažilo 
119 klubov.

O kvalite pretekov svedčí 
aj skutočnosť, že sme boli je-
diným klubom zo Slovenska 
(celkovo ich bolo 12), ktorého 
plavci dokázali zvíťaziť v jed-
notlivých disciplínach. Našim 
športovcom k dosiahnutým 
výsledkom gratulujeme a dr-
žíme palce do roku 2019.

dm

Plavci Delta klub Komárno výborne reprezentovali v Győri

Začiatok nového roka už 
tradične navodzuje potrebu 
rekapitulovať, čo sa nám v ži-
vote podarilo, čo sme dosiahli, 

kam sme sa na svojej životnej 
ceste posunuli. Niektorým 
ľuďom medzi nami sa poda-
rili také výnimočné úspechy, 

že je dobré si ich pripomenúť. 
Jedným z nich je aj známy 
športovec, Komárňan Tibor 
Szabó starší.

Športová minulosť Tibora, 
tohto výnimočného športov-
ca, sa začala už v detstve na 
tréningoch plávania, vodné-
ho póla a potom na kajaku. 
Postupne od kajaku smeroval 
k novému športu – dlhému 
triatlonu. Túto cestu v rodine 
Szabóovcov ukázal starší syn 
Tibor junior, ktorý sa začal ve-
novať behom na dlhé trate a po 
čase pridal aj ďalšie dva športy, 
a to bicyklovanie a plávanie. 
Náročnými tréningami plá-
vania, bicyklovania a behu sa 
začali otec so synom pripravo-
vať na ultra - vytrvalostné pre-
teky, na ktorých treba plynule 
za sebou absolvovať plávanie 
v dĺžke 3,8 km, potom bicyk-
lom prejsť vzdialenosť 180 km 
a na záver zabehnúť maratón-
sky beh v dĺžke 42,2 km. Spo-
lu je to 226 km po celej trase. 
Preteky sú tiež známe ako Že-
lezný muž alebo Ironman. Od 

roku 2015 sa každoročne oba-
ja spolu zúčastňovali pretekov 
na tejto extrémnej dlhej trati 
doma aj v zahraničí. Vzdiale-
nosť 226 km absolvoval Tibor 
Szabó starší s časom vyše 13 
hodín. Dvakrát, aj v roku 2016 
aj v roku 2017, získal bronzovú 
medailu vo svojej kategórii na 
Majstrovstvách Slovenska.

Tieto úspechy dosiahol 
Tibor Szabó v kategórii muži 
nad 50 rokov. Jeho celoživotná 
cesta športovca, často až aske-
tický životný štýl, dlhé hodiny 
fyzického a aj psychického tré-
ningu, ktorými sa pripravoval 
na dobrodružstvo zvané Iron-
man, sa úspešne zúročili. Mi-
nulý rok siedmykrát zdolal trať 
na pretekoch  Ironman, čo sa 
ešte doteraz nepodarilo žiad-
nemu Komárňanovi! Úspešne 
zvládol preteky Extrememan 
Hungary 2018, ktoré sa konali 
v maďarskom meste Nagyatád. 
K tejto šťastnej sedmičkovej 
sérii pretekov srdečne gratu-
lujeme!

dm

Koncom decembra sa náš 
klub BK Junior Komárno 
zhostil možnosti usporiadať 
vianočný turnaj v kategórii 
žiakov U14. Nakoľkí naši 
chalani mali dlhší čas zá-
pasové voľno, padlo naozaj 
vhod, aby hráči zostali v zá-
pasovom rytme.

Predsa len v januári čaká 
našich žiakov naozaj ťažký 
mesiac, nabitý až ôsmimi zá-
pasmi, vrátane medzinárodné-
ho turnaja EYBL v talianskom 
Rimini. Vedenie klubu sa preto 

rozhodlo využiť domáci turnaj 
ako skvelú prípravu na nad-
chádzajúce obdobie.

Naše družstvo pozvalo na 
turnaj naozaj zvučné mená v 
tejto vekovej kategórii, oba klu-
by fungujú ako basketbalová 
akadémia. Po prvýkrát sme si 
zmerali sily s veľmi kvalitným 
celkom z Prievidze, kde hos-
tia ukázali svoju silu hlavne v 
druhom polčase zápasu a jas-
ne prevýšili našich basketba-
listov v pomere 31:61. Druhý 
zápas odohrali dve hosťujúce 

akadémie. Bol to veľmi vyrov-
naný a napínavý zápas, v kto-
rom sa obe družstvá striedali 
vo vedení, napokon sa rozho-
dlo v posledných sekundách v 
prospech Prievidze.

V treťom zápase nás čakal 
súper zo susedného Maďarska 
v podobe basketbalovej aka-
démie Zsíros Budapest. Tu sa 
už našim darilo oveľa lepšie a 
dokázali sme držať krok po-
čas celého zápasu, no napo-
kon sme podľahli aj v tomto 
meraní síl v pomere 52:68. Za 

zmienku stojí asi aj spomenúť, 
že nás súper zaťažil až 9 troj-
kami, čo je v tejto kategórii 
ojedinelé. Celkovým víťazom 
turnaja sa stali hráči Prievidze, 
druhé miesto obsadili bas-
ketbalisti z akadémie Zsíros a 
tretie miesto patrilo domáce-
mu klubu. Všetkým hráčom a 
trénerom ďakujeme za skvelý 
športový zážitok a dúfajme, 
že podobný turnaj sa v našom 
meste stane basketbalovou 
tradíciou.

Naši mladí basketbalisti bojovali na turnaji

Ironman Tibor Szabó bilancuje
Sedem úspešných pretekov IRONMAN – to v Komárne ešte nebolo

Na fotke zľava Miriama Szászová, Michal Knihár a Alex 
Kušík


