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Primátor Tibor Baštrnák informoval na tlačovej 
konferencii o mimoriadnom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva, na ktorom okrem iného rozdelili 
aj časť dotácií pre jednotlivé športové kluby. Ako 
uviedol, našli sa aj takí, ktorí neodovzdali úplné 
podklady, avšak toto môžu napraviť do termínu 
budúceho riadneho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva. Poslanci vyzvali vedúcich mestských 
inštitúcií, aby uzatvorili nájomné zmluvy. Mestský 
úrad totiž môže vyplatiť schválené financie iba 
tým, ktorí nemajú podlžnosti voči mestu.

Následne sa zastupiteľstvo zaoberalo dávnejším 
prípadom. V roku 2003 kúpila istá súkromná 
spoločnosť tepelné hospodárstvo a v súvislosti s tým 
ponúkla mestu finančný dar. Tento dodnes mestu 
nevyplatila. Po viacerých peripetiách, niekoľkých 
výzvach a následných súdnych pojednávaniach sa vec 
opäť dostala pred zastupiteľstvo. Schválená zmluva z 

Už niekoľko mesiacov je uzatvorený sklápací 
most smerom k hraničnému prechodu. Denne to 
komplikuje život nielen v prístupe na Alžbetin 
ostrov, ale aj do Maďarska. Na prvý pohľad by sa 
udalo, že v tejto zime sa na moste nepracuje a čaká 
sa na lepšie počasie. Ale nie je to tak. Stav prác je 
priebežne kontrolovaný aj zo strany komárňanskej 
samosprávy. Preto v uplynulých dňoch prehliadku 
terénu vykonali na uzavretom sklopnom moste 
primátor Tibor Bastrnák a zástupcovia správcu tejto 
komunikácie - Slovenskej správy ciest, keďže most je 
na ceste, o ktorú sa stará štát a nie mesto Komárno. 
Osobne sa presvedčili, ako napredujú rekonštrukčné 
práce. O výsledku informoval primátor Komárna:

„Mali sme takzvaný kontrolný deň. Je to už 
tretie naše stretnutie v tejto veci, práve kvôli tomu, 
že chceme dosiahnuť, aby boli tieto práce ukončené 
čo najskôr, respektíve, aby boli riešené len čiastočnou 
uzávierkou cesty – to jest, aby bol motoristom 

Aj keď sa to nezdá, 
na sklápacom moste sa pracuje

(Pokračovanie na 3. strane)

Zo zasadnutia zastupiteľstva
Poslanci podporili športovcov, 

upravili zmluvy

(Pokračovanie na 3. strane)

Študentský muzikál Sen noci svätojánskej v podaní dramatického krúžku 
gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka pri Dome Matice slovenskej v Komárne má 
v sebe obrovský potenciál spájať nielen talenty z nášho mesta, ale aj milovníkov 
kultúry a umenia. Na krste ich už druhého albumu sa opäť zišli takmer všetci, 
ktorí svojou troškou prispeli k výraznému úspechu aj za hranicami nášho 
mesta. Okrem zástupcov gymnázia, Matice slovenskej či primátora mesta 
Komárno, prišiel študentov podporiť aj riaditeľ východoeurópskej agentúry, 
ktorý sa snaží sprostredkovať pre tento súbor a 
folkloristov z Dunaja zájazd do Srbska. 

Dom Matice slovenskej bol opäť zaplnený takmer 
do posledného miesta napriek tomu, že muzikál sa v 
Komárne hral už jedenástykrát. K novým divákom sa 
pridali aj ľudia, ktorí si predstavenie pozreli už štvrtý- 
či piatykrát. Podľa ich slov však neoľutovali, pretože 
ani jedno predstavenie nie je rovnaké a vždy je to 
zážitok. Krúžok v sebe spája nielen talenty spevácke 
ako Evelyn Polozsányiovú, Juliu Bundovú, Lauru 
Baross, Robertu Krmáškovú, ale určite aj tanečné. Veď 
Junior club, ktorý úspešne vedie Broňa Bočáneková, 

Sen noci svätojánskej
krstili lupeňmi ruží a čarovným práškom

(Pokračovanie na 4. strane)

Nové CD z predstavenia Sen noci svätojánskej uviedli na svet (zľava)  
režisér a duša súboru divadelníkov Jozef Černek, autor hudby Peter Emmer, a 
krstná mama Alica Koczianová, bývalá profesorka Gymnázia Šuleka.
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László Boros
Jedenásťročný športový talent je členom Basketbalového oddielu 
Klokani Telovýchovnej jednoty STEP. Svojou príkladnou hrou prispieva 
k úspechom družstiev „mladší mini“ a „starší mini“ žiaci, s obidvoma 
družstvami sú na postupovej priečke na Majstrovstvá Slovenskej 
republiky. Aj napriek nízkemu veku boduje v súťaži a v družstve 
mladší mini je líder s priemerom 23 bodov na zápas. Trénuje ho Richard 
Kajtor.

Csaba Bölcskei
Trojnásobný majster Slovenska je členom Športového klubu boxu 
Spartak Komárno. V jeho osobe si ctíme jedného z najnadanejších 
mladých boxerov v republike. Vlani vybojoval 14 stretnutí, z ktorých 
dvanásťkrát zvíťazil. Zúčastnil sa aj na medzinárodnom turnaji 
v Maďarsku, kde si rovnako vybojoval prvé miesto. Podľa trénera Juraja 
Győrfiho je to veľmi svedomitý, zodpovedný a talentovaný športovec, 
vyniká najmä svojou vytrvalosťou a bojovnosťou. 

Viktor Demin
Sedemnásťročný talent je členom Komárňanského kajak-kanoe klubu. 
Doma získal titul majstra republiky v K 1 na 1000  metrov, vybojoval 
druhé umiestnenia v K 2 na 500 metrov a v K 4 na 500 a 1000 metrov. 
Jeho K-štvorka na Medzinárodnej regate v Piešťanoch na 1000-metrovej 
trati dosiahla prvé miesto a na súťaži olympijských nádejí si vybojovali 
8. miesto na 500 metrov a 9. miesto na 1000  metrov. Trénuje ho Ladislav 
Polhammer. 

Zsolt Domján
Od roku 2009 je hosťujúcim hráčom komárňanského 1. Biliardového 
clubu, ktorý tento rok získal už 10. titul Majstra Slovenska. Zsolt 
do svojich 18 rokov bol celých 5 rokov reprezentantom Slovenska 
v kategórii žiakov a juniorov, v ktorých získal niekoľko titulov Majstra 
Slovenska. Vlani na Majstrovstvách Európy si vybojoval chvályhodné 9. 

miesto. Jeho športové úspechy sú prísľubom ďalších skvelých výsledkov 
v športe, ktorý má  u nás  tradíciu. Trénuje ho otec Zsolt Domján. 

Marian Dragúň
Talent Plaveckého klubu Delta sa v roku 2009 zúčastnil  na mnohých 
významných pretekoch doma i v zahraničí. Na zimnom turnaji  Muži 
Open vybojoval jedno druhé, jedno štvrté a jedno piate miesto. 
Chválihodne reprezentoval naše mesto aj na 41. ročníku Veľkej ceny 
Brna, kde získal dve ôsme umiestnenia.  Všetky tieto výsledky dosiahol 
v plaveckom štýle prsia. Trénuje ho Michal Knihár. 

Družstvo dievčat tenisového klubu Spartak
Úspešné družstvo dievčat do 9 rokov tvoria dievčatá: Lenka Stará, 
Lilla Fonód a Nicol Nagyová. Mladé tenistky si v celoštátnom finále 
Detského FED Capu v Bratislave za účasti 12 najlepších družstiev 
Slovenskej republiky vybojovali štvrté miesto, pričom Lenka Stará 
bola vyhodnotená ako najbojovnejšia hráčka finálového turnaja 
v celoslovenskom meradle. Okrem toho vyhrala dva tenisové turnaje 
v Čechách, ďalší v Komárne a tiež dvakrát zvíťazila v Bratislave. Popri 
tenise sa v Plaveckom oddielu KomKo venuje aj plávaniu, v Handlovej 
získala jednu zlatú a jednu striebornú medailu, v Prešove tiež získala viac 
cenných umiestnení. V plaveckom klube ju trénuje Štefan Peťkovský.
Ďalšie členky tenisového družstva tiež získali cenné umiestnenia aj 
na ďalších individuálnych tenisových turnajoch: Lilla Fonód vyhrala 
v Komárne, Leviciach a Budapešti, bola dvakrát druhá v Brne, 
v Bratislave vo finále Masters skončila  štvrtá. 
Nicol Negyová skončila druhá v Leviciach, tretia v Komárne. Trénermi 
tenistiek sú Ing. Igor Jarábek a Zoltán Kováč.

Zsófia Édes
Je úspešnou členkou družstva Komárňanského šachového clubu 
v druhej a tretej lige. Vlani na Majstrovstvách Slovenskej republiky 
dievčat si vybojovala 2. miesto v praktickom šachu a tretie miesto 

Najúspešnejší športovci Komárna v roku 2009
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v rapídnom šachu.  Na Majstrovstvách Európy zo 72 účastníčok 
skončila na chvályhodnom 34. mieste. Okrem toho bola na 33. mieste 
spomedzi 102 účastníčok na Majstrovstvách sveta v Turecku. Má všetky 
predpoklady, aby sa stala reprezentantkou Slovenska medzi ženami. Jej 
trénerom je Imre Kukel.

Dávid Ferencz
Je kapitánom družstva kadetov Volejbalového klubu Spartak Komárno, 
s ktorými získal 4. miesto na Majstrovstvách SR. Momentálne kadeti sú 
na 2. mieste a ak toto miesto udržia, získajú postup na finálový turnaj 
o titul majstra republiky. Dávid je aj hráčom družstva mužov, ktoré 
obsadilo 4. miesto v I. lige. V plážovom volejbale  v kategórii kadetov 
a aj juniorov postúpil do záverečnéých turnajov o titul majstra SR. 
Vlani na medzinárodnom juniorskom volejbalovom turnaji v Budapešti 
bol vyhlásený za najvšestrannejšieho hráča. Jeho trénermi sú Ľudovít 
Jobbágy a Ing. Edmund Németh.

Barbora Fialová
Dvanásťročná členka Karate klubu ABC car si vlani vybojovala 1. miesto 
na Slovenskom pohári mládeže a tretie na Majstrovstvách Slovenska 
mládeže. Môže sa pýšiť s titulom majsterky Krajského zväzu karate. 
Na celoštátnych pohárových súťažiach dosiahla päť prvých, tri druhých 
a dva tretích umiestnení.  Výborne obstála i na medzinárodných 
súťažiach Kachi Cup a Galanta Cup, kde zhodne získala zlaté medaily. 
Podľa jej trénera, Petra Máťu je Barbora zodpovedná, skromná a obetavá 
športovkyňa, ktorá vzorne reprezentuje svoj klub na súťažiach.

Norbert Hosznédl
Od roku 2001 je členom Zápasníckeho klubu Spartacus Komárno. 
Podľa predsedu klubu Karola Kúra, Norbert v najnižších váhových 
kategóriách v Slovenskej republike patrí medzi najlepších zápasníkov. 
Tento veľký talent od žiackych vekových kategórií až po seniorov získal 
všetky tituly Majstra Slovenskej republiky v grécko-rímskom štýle. 
Vlani sa tiež stal majstrom Slovenska v kategórii juniorov a seniorov a na 
Majstrovstvách sveta juniorov v tureckej Ankare dosiahol chvályhodné 
23. miesto. Trénuje ho Karol Lengyel.

Monika Lehoczká
Členka Dievčenského volejbalového klubu Komárno hrá v základnej 
zostave družstva kadetiek, ktoré suverénne vedie tabuľku súťaže aj proti 
juniorkám. Monika je najlepšia obranná hráčka v súťaži a adeptka na 
reprezentačný post liderky. Na viacerých domácich aj zahraničných 
turnajoch bola označená za najlepšiu poliarku. Jej trénermi sú Dr. 
Ondrej Óváry a Milan Žibrita.

Krisztián Polovic
Vďaka svojmu talentu bol členom a zároveň najlepším strelcom „zlatého 
tímu“ mladších žiakov a starších žiakov Klubu vodného póla v Komárne. 
Ako 15-ročný sa stal členom reprezentácie juniorov Slovenskej 
republiky a seniorského družstva klubu. Reprezentačné družstvo 
juniorov vlani na Majstrovstvách sveta juniorov v chorvátskom Šibeniku 
získalo 13. miesto, kde Krisztián bol jedným z najproduktívnejších 
hráčov. V súčasnosti hosťuje v jednom z najlepších klubov v Maďarsku 
v HONVÉD-e. Jeho trénerom je Štefan Fazekaš.

Andrej Sák
Sedemnásťročný člen komárňanského Cassone karate klubu začal 
navštevovať tréningy už ako 6-ročný. Vlaňajšia športová sezóna bola pre 
neho v znamení úspechu. Vybojoval pohár federácie v Banskej Bystrici 
a na Majstrovstvách Slovenska v Púchove získal 1. miesto v kategórii 
kata aj v kategórii kumite. Na Majstrovstvách sveta detí, juniorov 
a seniorov v Taliansku úspešne obhájil minuloročný titul a opätovne sa 
stal Majstrom sveta v kategórii karate point juniori a v kategórii kumite 
juniori. Okrem toho tam ešte získal dve bronzové umiestnenia. Trénuje 
ho Albert Santus.

János Szabó
Mladý talent Klubu vodného motorizmu Lodiar sa vlani zúčastnil 
na viacerých celoštátnych súťažiach. Na Majstrovstvách Slovenska sa 
umiestnil na poprednom 4. mieste a na Slovenskom pohári si vybojoval 
5. miesto. Predseda klubu Rudolf Szórád starší je hrdý na Jánosove 
výsledok na Majstrovstvách Európy, kde sa skončil na 10. mieste. 
Vynikol aj v zahraničí, na pretekoch v českých Jedovniciach dosiahol 
chvályhodné 10. miesto. Trénuje ho Rudolf Szórád mladší.

k dispozícii aspoň jeden jazdný pruh, aby tu žijúci občania mali čo 
najmenšie nepríjemnosti v súvislosti s uzávierkou mosta. Žiaľ, ani 
projektant, ani statik mosta nepovažujú takéto riešenie za reálne, 
a tak zostáv v platnosti momentálna uzávierka. Realizátor prác, 
ako aj investor prisľúbili, že urobia všetko pre to, aby boli práce 
ukončené čo najskôr.

Pôvodné plány zahŕňali úplnú uzávierku sklápacieho mosta až 
do konca apríla, teraz sme dostali prísľub, že aj napriek posunu 
plánu prác spôsobeného  zimou, opravený most bude odovzdaný 
do užívania už koncom marca. Ako nás však práve teraz upozornili, 
ani tento termín nebude definitívny, keďže v máji, pravdepodobne 
v druhej polovici mája, dôjde opätovne k približne dvojtýždňovej 
úplnej uzávierke mosta. Vtedy budú meniť vozovku na sklopnom 
moste. Posun je spôsobený tým, že dodávateľ na tieto práce ešte 
nie je jasný, musia naň vypísať výberové konanie. Znamená to, 
že Slovenská správa ciest sa bude tomuto kroku venovať ešte len 
v blízkej budúcnosti. 

Keďže otázka prejazdnosti mosta nie je v našich rukách, 
pokúsime sa tlačiť a lobovať tak na investora, ako aj na realizátora 
stavby, aby tieto práce boli skutočne čo najskôr ukončené, keďže pre 
nás je nesmierne dôležité, aby boli obyvatelia Komárna spokojní. 
Súčasné riešenie totiž rovnako neuspokojuje ani nás. Avšak verím, 
že po ukončení týchto prác už nebude potrebné dlhé roky žiadne 
plátanie tejto cesty, pretože, ako sa vyjadrili odborníci, dôležité je 
to, aby boli tieto práce skutočne kvalitne vykonané. Ak by sme 
teraz proces urýchlili, možno by sme niečo získali, avšak zrejme by 
sme museli v budúcnosti počítať s ďalšími uzávierkami mosta kvôli 
opravám opráv. Myslím si, že aj táto nepríjemná situácia poukazuje 
na to, že mesto Komárno skutočne potrebuje nový most. 

kb

roku 2003 - podľa ktorej firma počas piatich rokov ročne vyplatí 2 
milióny korún ako dar – podľa prvostupňového aj druhostupňového 
súdu je neplatná. Súd však nespochybnil podlžnosť tejto firmy, táto 
sa vraj zaviazala k peňažnému daru, avšak v zmluve bola formálna 
chyba. Chýbala totiž veta v znení „Mesto prijíma sponzorský dar“. 
Práve túto formálnu chybu prerokovali poslanci na zasadnutí a 
vyzvali vedenie mesta, ako aj kupujúce firmy, aby podpísali novú 
zmluvu. Dar mestu by mal slúžiť napríklad na obnovu ulíc, či 
dotáciu športových združení – odznelo na tlačovke.

kb

Aj keď sa to nezdá, 
na sklápacom moste sa pracuje

Zo zasadnutia zastupiteľstva
Poslanci podporili športovcov, 

upravili zmluvy

(Dončenie z 1. strany)

(Dončenie z 1. strany)

Centrum voľného času, Rozmarínová 2 Komárno 
Občianske združenie Odysea mysle Komárno

Jarné prázdniny v Centre voľného času
1. až 5. marca  2010 od 6.30 do 16. hodiny

Deň otvorených dverí v CVČ – tvorivé dielne, 
biliard, stolný tenis, šípky, zábavné hry

Jarná lyžovačka
Kontakt: Centrum voľného času, 

Rozmarínová ulica 2, Komárno, telefón: 035/ 7730 396
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Jedna spoločná myšlienka, chuť pustiť sa do 
toho a veriť, že to dobre dopadne – to stálo pri 
zrode podujatia, o ktorom dnes, s odstupom 
rokov, môžeme povedať, že sa stalo tradíciou. 
Reč je o deviatich reprezentačných plesoch, 
ktoré doteraz zorganizovali rodičia študentov 
Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne 
v úzkej spolupráci s vedením školy a s veľkou 
podporou mnohých sponzorov. Vráťme sa však na 
začiatok. Bol september 1999 a riaditeľ gymnázia 
Mgr. Ondrej Gajdáč si na to spomína takto:

- Oslovil pán Ján Pikor, otec jednej našej 
študentky a môj dlhoročný kamarát, aby sme 
pripravili školský ples nielen pre rodičov a pedagógov, 
ale aj pre širšiu verejnosť. Mal predstavu stretnúť 
v príjemnej slávnostnej atmosfére, nájsť si čas na 
priateľov, zabaviť sa a aspoň trochu urobiť niečo aj 
pre spoločenský život v našom meste. Vtedy sa mi 
zdalo, že je to organizačne dosť ťažká úloha a navyše 
sme s tým nemali žiadne skúsenosti. Návrh teda, 
ľudovo povedané, ostal visieť vo vzduchu. No zhruba 
o rok, v novembri 2000, nezávisle na myšlienke 
Janka Pikora, prišla s tou istou myšlienkou mamička 
ďalšieho nášho študenta pani Ľubica Balková a s 
rovnakým odhodlaním tvrdila, že sa do toho treba 
pustiť, dať do kopy zopár ľudí a urobiť všetko pre 
to, aby sa ples zrealizoval. To som už nemohol ďalej 
odolávať aj napriek tomu,  že bol november, teda len 
pár týždňov pred plesovou sezónou, pustili sme sa 
do organizovania. Pridali sa k nám ďalší rodičia – 
Editka Telekesová a Pavol Boroš a z vedenia školy 
moja zástupkyňa Mariana Dubranová. Dúfali sme, 
že verejnosť prianivo zareaguje na našu ponuku, veď 
k našej škole sa hlásili a hlásia nielen jej absolventi 
a rodičia, ale aj mnohí priatelia, ktorí nám fandia a 
podporujú nás. V organizačnom výbore plesu sme 
sa hneď na začiatku dohodli, že výťažok z tomboly 
bude výlučne podporovať školské i mimoškolské 
aktivity študentov a financie pomôžu zvýšiť úroveň 
vzdelávania. O využití financií odvtedy vždy 
rozhoduje Rada rodičov nášho gymnázia. Od prvého 
plesu sa v organizačnom výbore vystriedali viacerí 
rodičia a tradíciu udržiavajú ďalší.

Dovolím si tvrdiť, že s úspechom sme koncom 
januára 2001 „odplesali“ náš prvý gymnaziálny 
reprezentačný ples v hoteli Európa, kde sa konali 
aj ďalšie naše plesy, okrem jedného, ktorý bol vo 
veľkej sále v Dôstojníckom pavilóne. Sú to plesy 
so všetkým, čo k tomu patrí – pestrý úvodný 
program, dobrá hudba na počúvanie i do tanca, 
príjemná atmosféra a hlavne príležitosť na mnoho 
neformálnych stretnutí a zábavu v kruhu priateľov. 
Zrodila sa tradícia, ktorá má ohlas vo verejnosti a 
patrí k vyhľadávaným spoločenským podujatiam 
Komárna. Nás, organizátorov to veľmi teší. Podarilo 
sa dať spoločenskému životu v našom meste ďalší 
rozmer, urobiť niečo pre meno našej školy a v 
neposlednom rade aj takýmto spôsobom poďakovať 
všetkým, ktorí nás podporujú. Nie je ich málo, preto 
nemožno vymenovať všetkých, ale aj touto cestou 
im chcem poďakovať za všetko, čím podporovali a 
podporujú naše gymnázium.

bal

Jednoducho sme verili, 
že to všetko dobre dopadne...

Túto starú technika využívania aj tých najmenších kusov látky doviedli 
do dokonalosti manželky a dcéry usadlíkov, ktorí pred storočiami osídľovali 
Ameriku. Po čase okrem praktických vecí – prikrývok a oblečenia – začali 
šikovné vyrábať aj ozdobné predmety, čím dokázali zútulniť svoje bývanie.

Technika patchwork našla svojich priaznivcov v súčasnosti aj u nás. Ak 
patríte k nim a chceli by ste sa naučiť kúzliť s kúskami látky, prípadne sa v tom 
zdokonaliť, tak sa prihláste na kurzy, ktoré pripravuje Centrum voľného času v 
Komárne. Poskytne lektorku a priestory, vy si doneste more trpezlivosti a chuť 
vytvoriť niečo svojimi rukami. Kurzy by mali začať v marci, záleží na záujme. 
Deň a čas nie sú presne určené, záujemcovia môžu prísť na kurz aj dopoludnia, aj 
popoludní, o všetkom sa dá dohodnúť osobne, alebo telefonicky na čísle Centra 
voľného času 7730 396.

bal

Učaroval vám patchwork?

Fašiangy – čas radovánok, veselosti, čas, keď každý mladý či senior 
aspoň raz do roka si trošku viac užije tú lepšiu stránku života. Plesy, zábavy, 
maškarády. 

Tak to bolo 6. februára aj medzi našimi seniormi v Klube dôchodcov na 
Kossuthovom námestí. Bola to už tradičná fašiangová zábava, ale predsa len 
trošku netradičná. Totiž tentokrát medzi nás zavítali aj naši mladí priatelia, 
členovia folklórneho súboru Dunaj. Nielen nám predstavili hodnotný program, 
aký vie pripraviť iba súbor Dunaj, ale spolu s nami, seniormi sa aj zabavili. Spolu 
s dunajistami zavítal do nášho klubu aj Jožko Černek a prekvapil nás pozvaním 
na predstavenie a krst CD-čka z muzikálu Sen noci svätojánskej v sobotu 20. 
februára v Dome Matice slovenskej. Seniori boli nadšení a vysoko si cenili, že 
mladí medzi nich zavítali a boli ochotní svoj voľný čas obetovať a tráviť medzi 
nimi, veselo a v pohode. Seniori a mladí spoločne. Aj tak sa to dá.

Ďakujeme všetkým členom folklórneho súboru Dunaj za krásny program a 
naďalej im prajeme dobré zdravie, húževnatosť a veľa, veľa vystúpení a úspechov. 
Za všetkých vďačných členov klubu 

Samospráva Klubu dôchodcov na Kossuthovom námestí

Spoločne sme sa zabavili s Dunajom

(Dokončenie z 1. strany)

Sen noci svätojánskej
krstili lupeňmi ruží a čarovným práškom

a tanečný súbor Comorra Základnej umeleckej školy v Komárne pod vedením 
Andrey Hodekovej sú obrovskou oporou celého súboru. 

Album pokrstila Alica Koczianová, bývalá profesorka gymnázia, ktorá stála 
pri vzniku dramatického krúžku. Krstilo sa netradične lupeňmi ruží od víl a 
čarovným práškom od škriatkov. Krstná mama zaželala albumu predovšetkým to, 
aby rozdával radosť a aby bol spomienkou pre divákov na prekrásne predstavenie 
a energiu, ktorou títo mladí ľudia rozdávajú radosť. Za zmienku určite stojí, že 
skoro polovica hercov pôsobí aj vo folklórnom súbore Dunaj, preto takmer 
všetok voľný čas venujú javiskovému umeniu. Krúžok má v súčastnosti 30 členov, 
prevažne sú to študenti Gymnázia Šuleka, ale nechýbajú ani mladí z iných škôl 
a výnimkou nie sú ani vysokoškoláci, alebo naozaj dospelí herci. Všetci spolu už 
začali pripravovať nové dielko pod názvom Skrotenie zlej ženy (?). Hudbu opäť 
bude robiť vynikajúci gitarista a producent Peter Emmer, ktorý stál aj za hudbou 
Sna noci svätojánskej. 
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Kurz pre opatrovateľky - opatrovateľov
Sekretariát Slovenského Červeného kríža v Komárne organizuje akreditovaný 

rekvalifikačný kurz pre opatrovateľky/ov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
na adrese: Senný trh č. 3, Komárno, telefón 035/7704 608.

Oslávime MDŽ
Milé ženy, dňa 8. marca 2010 o 16. hodine v Dome Matice slovenskej, 

Komárno, oslávime spolu Váš sviatok. Srdečne Vás pozývajú Vladimír 
Matejička, predseda Okresnej organizácie SMER - Sociálna demokracia, 
jeho kolegovia a ich hostia - folklórny súbor Jánošík a domáce súbory.

Oznámenie
Mesto Komárno ako obstarávateľ 
“Zadania urbanistickej štúdie 
Komárno – Palatínske 017K“ oznamuje 

dotknutým fyzickým a právnickým osobám, 
verejnosti v zmysle ods.3 § 20 zákona č. 50/76 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, že 
verejné prerokovanie

Zadania urbanistickej štúdie Komárno 
Palatínske 017K sa uskutoční v dňoch 

od 19. februára 2010 do 22. marca 2010.
Kompletný materiál návrhu „Zadania urbanistickej 
štúdie Komárno - Palatínske 017K“ sa nachádza 
k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Komárne, 
odbore územného rozvoja, výstavby a správy 
majetku, oddelení územného plánu a architektúry, 
Pevnostný rad 3, v kancelárii č. 12 na 1. poschodí 
a na internetovej stránke  Mesta Komárno www.
komarno.sk.
Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k 
návrhu Zadania urbanistickej štúdie Komárno 
- Palatínske 017K do 22. marca 2010 na Odbor 
územného rozvoja, výstavby a správy majetku  
Mestského úradu v Komárne, Pevnostný rad 3, 
945 01 Komárno.

MUDr.Tibor Bastrnák, primátor mesta

Memoriál Eduarda Šeba
Vo štvrtok 25. februára sa v Športovej hale v Komárne uskutoční V. ročník 
Memoriálu Eduarda Šeba - medzinárodný turnaj študentov v basketbale. 
Podujatie začne o 9. hodine slávnostným otvorením. Potom sa vo vzájomných 
zápasoch stretnú študenti gymnázií z Budapešti, maďarského Komáromu, 
oboch komárňanských gymnázií a Strednej odbornej školy na Budovateľskej 
ulici v Komárne.

Verejná zbierka na liečbu 
12-ročného Tomiho Czézingera

sa uskutoční z iniciatívy
Združenia postihnutých civilizačnými 

ochoreniami
v sobotu 27. februára v hoteli Európa

od 14. hodiny do večerných hodín
počas tradičného fašiangového stretnutia

Všetkým darcom vopred ďakujeme!

Dvanásťročný Tomi Czézinger z Kolárova trpí vrodenou chorobou. Okrem 
toho pri pôrode mal pupočnú šnúru dvakrát omotanú okolo krku, takže keď 
prichádzal na svet, nedostal vzduch a časť jeho mozgu sa tým poškodila. No 
aj tak Tomi pekne rástol ako ostatné detičky. Jediným znakom odlišnosti bolo, 
že začal chodiť o čosi neskôr ako jeho rovesníci a kráčal po špičkách. To bolo 
približne vo veku 17 mesiacov. O ďalšom trápení i nádeji pre svojho syna ďalej 
hovorí pani Marika Czézinger:

- Takto chodil ešte aj vo svojich dvoch rokoch, preto sme začali navštevovať 
lekárov v Bratislave, ale ani oni nám nedokázali dať odpoveď, prečo je to tak. 
Odpoveďou bolo odporúčané dvojmesačné tvrdé cvičenie, po ktorom sa mal Tomi 
dostať do poriadku. Už sme s ním cvičili svedomito viac ako rok a nebolo žiadne 
zlepšenie, ba čo viac, jeho stav sa zhoršoval. Absolvoval všetky možné vyšetrenia 
a nikto nám nevedel dať odpoveď, čo mu vlastne je. Tomiho toto ochorenie doslova 
pripútalo na lôžko a teraz je už štvrtý rok na dýchacom prístroji. Dozvedeli sme 
sa, že má svalovú atrofiu. To znamená, že svalová hmota postupne ochabuje. 

V roku 2006, presne 13. októbra, navyše to bol piatok, tie jeho svaly natoľko 
ochabli, že už nevládal ani dýchať. A tak kým dorazila sanitka, synček mi trikrát 
umrel pred mojimi očami. Bolo to strašné. Ale teraz máme nádej. Už veľmi 
dlho sa hovorí liečbe pomocou nasadzovania kmeňových buniek. Ešte úplne na 
začiatku, keď sme Tomimu chceli týmto spôsobom pomôcť, keď bol ešte malý 
a nebol v takomto ťažkom štádiu, o tejto možnosti liečby hovorili len v súvislosti 
s horibilnou sumou a navyše liečba mohla byť len kdesi v Amerike. Pred pár rokmi 
som však počula o tom, že to už začali robiť aj v Kyjeve. A tak vďaka občanom 
Kolárova a ďalším dobrosrdečným darcom sme sa už dostali na prvú kúru liečby 
kmeňovými bunkami.

Vďaka dobrým ľuďom sa nazbieralo 300-tisíc korún a teraz som už objednala 
ďalšie letenky do Kyjeva. Aj keď ešte nemám vyzbieranú celú sumu potrebnú na 
liečenie, už som letenky zarezervovala, pretože verím v dobrotu ľudí, v ich ochotu 
pomáhať. A tak by sme teraz, 23. marca mohli ísť na druhý zákrok s kmeňovými 
bunkami. Kto by nám chcel pomôcť, budeme vďační, môže prispieť cez účet 
Fondu Doroty Kanthovej a môj synček Tomi má otvorený aj špeciálny účet. Toto 
je naša jediná možnosť, aby sa udial ten zázrak, na ktorý čakáme už veľmi dlho. 
Za pomoc všetkým zo srdca ďakujem!

ks

Naša pomoc môže úplne zmeniť život 12-ročného Tomiho Czézingera

Pomoc pre Tamása Czézingera 
z Kolárova

Účet vo Všeobecnej úverovej banke
1304989078/0200

Viac informácií na stránkach
www.dorika.sk, www.dietavnudzi.estranky.sk

Inzerujte výhodne - inzerujte u nás!
Komárňanské listy – Mestská televízia - 

webová stránka
Info: 035/77 13 488 
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Drobná inzercia
l Predám záhradu v Komárne za 
železničnou stanicou. Cena dohodou. 
Tel.: 0903/329-820.
l Gross Parkett - predaj a montáž 
laminátových parkiet, brúsenie a 
lakovanie klasických parkiet. Tel.: 
0917/643-968.
l Účtovníctvo, daňové priznanie – 
rýchlo a spoľahlivo- Tel.: 0904/659-835, 
035/7782-140.
l Ťažia Vás pôžičky a nestíhate 
splácať? Hrozí Vám exekúcia? Pre 
pomoc volajte 0905/580-911.

l Dám do prenájmu 1-izbový byt 
na Košickej za 190 eur. Kaucia 200 eur. 
Tel.: 0908/133-364.
l Predám 4-izbový rodinný dom so 
záhradou v pokojnom centre Nových 
Zámkov. Tel.: 0908/612-021.
l Predám 3-podlažný rodinný dom 
v Komárne na Prowazekovej ulici. Tel.: 
0907/233-073.
l www.jobdoma.sk
l www.chudnizdravo.sk
l www.kraliktv.com
l	Splácate viac úverov a chcete si 
znížiť splátky? Získajte výhodnejšiu 
úrokovú sadzbu a to aj bez ručiteľa a 
dokladovania príjmu. 0915 740 148

Novorodenci
Mikulás Csóka z Komárna, Bence Csicso z Okoličnej na 

Ostrove, Evelyn Balážová zo Svätého Petra, Rudolf Lakatos z 
Komárna, Kristóf Kolár z Komárna, Rolan Bence Sacacean z 
Tône, Nóra Gálová z Tône, Angelika Dávidová z Búču, Barbara 
Piroska zo Sokoliec, Natália Szabóová z Kolárova, Léna Ledecky z 
Komárna, Robert Vilmos Szabó zo Svätého Petra, Laura Hudecová 
z Kameničnej, Dorottya Szabóová z Modrán, Lilien Jančíková z 
Komárna, Aurél Burai z Komárna, Patrícia Kardosová z Patiniec, 
Markus Rafael z Kolárova, Evelin Vivien Molnárová z Komárna, 
Liana Novotná z Komárna, Sophia Riszdorferová z Komárna, 
Dávid Katona z Kližskej Nemej

Sľúbili si vernosť
Július Krausz a Monika Királyová

Opustili nás
76-ročný Ján Vaszkó z Modrán, 60-ročný Ing.Jaromír Slašťan 

z Komárna, 69-ročná Júlia Nagyová  z Čičova, Karolina Czuczová 
z Komárna, 84-ročná Magdaléna Raábová z Komárna, 71-ročný 
Ladislav Kiss z Moče, 76-ročná Irena Patakiová z Komárna, 
83-ročný František Egyeg z Moče, 78-ročný Ján Filipčík z 
Marcelovej, 63-ročný Pavel Szilas z Komárna, 87-ročná Katarína 
Kleinová z Komárna, 64-ročný Jozef Bukovsky z Komárna, 
78-ročný Kálmán Kaszás z Hurbanova, 76-ročná Helena Kaczová 
z Okoličnej na Ostrove, 81-ročný Michal Csicsó z Komárna, 
70-ročná Helena Stojková z Komárna, 67-ročná Mária Lakatosová 
z Komárna, 39-ročný Ladislav Alaksa z Komárna, 90-ročná Alžbeta 
Takácsová z Komárna, 68-ročná Gizela Forgácsová z Čalovca, 
78-ročný František Kálóczy z Komárna, 78-ročný Ing.Jozef Rácz 
z Komárna  

POĎAKOVANIE
S bolesťou v srdci vyslovujeme vďaku 

všetkým milým príbuzným, priateľom, 
bývalým kolegom, susedom a všetkým 
známym, ktorí odprevadili nášho 
milovaného syna

39-ročného Ladislava ALAKSU
na poslednej ceste v komárňanskom cintoríne a vencami a 
kvetinami sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina 

SPOMIENKA
Dňa 4. februára 2010 uplynulo päť rokov, 

čo nás navždy opustil milovaný manžel, 
drahý otec a dedko

Juraj ZELEŇANSKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu touto 
cestou spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomína manželka, 
dcéra, syn, zať, nevesta, vnúčatá a ostatná rodina

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v 
Komárne (RÚVZ) týmto vyzýva obyvateľov okresu Komárno 
na očkovanie proti pandemickej chrípke vo svojom vlastnom 
záujme. Dovezená vakcína PANENZA proti pandemickej 
chrípke bola dosiaľ určená  pre tieto osoby v najvyššom riziku 
nákazy: 
- tehotné ženy vo všetkých trimestroch gravidity, 
- dospelých so závažnými chronickými ochoreniami s vysokým 
rizikom komplikácií alebo úmrtia pri ochorení pandemickou 
chrípkou, 
- deti od šiestich mesiacov života a dorast so závažnými chronickými 
ochoreniami s vysokým rizikom komplikácií alebo úmrtia pri 
ochorení pandemickou chrípkou, 
- osoby zabezpečujúce zachovanie chodu hospodárstva a verejného 
života. 

Od 5. februára 2010 je očkovanie prístupné pre všetkých 
záujemcov o očkovanie pandemickou vakcínou. Distribúcia vakcíny 
PANENZA lekárom primárneho kontaktu priebežne pokračuje. Je 
potrebné, aby záujemca o očkovanie vopred kontaktoval svojho 
ošetrujúceho lekára. Ide o mimoriadne odporúčané očkovanie, 
ktoré chráni pred ochorením a pred nebezpečenstvom vzniku 
vážnych komplikácií pri ochorení spôsobenom pandemickým 
vírusom A(H1N1) 2009. 

Pandemická vakcína PANENZA je neživá očkovacia látka, 
ktorá obsahuje štiepený vírus  chrípky A/ California /7/2009 
(H1N1) 2009. Aplikuje sa do svalu ramena, u malých detí do 
stehenného svalu. Očkovacia látka je účinná a bezpečná. Pandémia 
chrípky nie je sezónnou záležitosťou a nie je ohraničená ukončením 
bežnej chrípkovej sezóny. Riziko pretrvávania pandemického 
obdobia v priebehu celého roka trvá, s možnosťou vzniku 
ďalších pandemických vĺn.  Očkovanie pandemickou vakcínou 
je optimálnou a najefektívnejšou prevenciou proti pandemickej 
chrípke. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne   

Výzva na očkovanie pandemickou vakcínou

V Nitre sa konala tlačová beseda Riaditeľa krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Nitre plk. JUDr. Dušana Síleša. Prítomní boli 
aj jeho dvaja zástupcovia,  plk. Ing. Juraj Andraško, ktorý je súčasne 
riaditeľom Úradu justičnej a kriminálnej polície KR PZ, a plk. Mgr. 
Stanislav Mihálik. Tlačová beseda bola venovaná predovšetkým 
prehľadu o výsledkoch  práce polície v Nitrianskom kraji za rok 
2009. 

V  roku 2009 sme v našom kraji zaznamenali 10218 trestných 
činov, čo je v porovnaní s rokom 2008 o 36 menej. Z toho sme objasnili 
5592, čo je o 610  viac ako v roku 2008. Na území Nitrianskeho kraja 
sa vlani stalo 12 vrážd, čo je o 6 menej ako v roku 2008. V minulom 
roku bola ich objasnenosť stopercentná a v roku 2008 sme ich objasnili 
12.  Policajti riešili v minulom roku 139 lúpeží, pričom v roku 2008 ich 
bolo až 156. V roku 2009 sme v kraji nezaznamenali ani jednu lúpež 
v banke. Zo 16 znásilnení sme objasnili 12, pričom v roku 2008 bolo 
z 26 znásilnení objasnených 18. V majetkovej kriminalite evidujeme 
4051 prípadov, čo je o 198 menej ako v roku 2008. Napríklad krádeží 
vlámaním sme v minulom roku zistili 1279, čo je o 200 menej ako 
v roku predchádzajúcom.

V roku  2009 sa stalo na území Nitrianskeho kraja 2836 dopravných 
nehôd (v roku 2008 5827). Pri nehodách bolo usmrtených 40 ľudí 
(v roku 2008 74), ťažko sa zranilo 142 osôb (v roku 2008 173) a ľahko 
zranených bolo 921 (v roku 2008 1165). Hlavné príčiny dopravných 
nehôd boli: porušenie základných povinností vodiča – 1017 prípadov, 
neprimeraná rýchlosť - 623 prípadov, a nesprávny spôsob jazdy – 447 
prípadov.

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre

Kriminalita v kraji klesá,
všetky vraždy boli objasnené


