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Stretnú sa diamantoví a zlatí maturanti
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnic-

ká – Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfi-
ho 2, Komárno organizuje už tradičné stretnutie našich bý-
valých študentov, ktorí maturovali pred 50, resp. 60 rokmi, 
ktoré sa uskutoční 11. júna 2022.

V tomto roku prvýkrát plánujeme uskutočniť stretnutie 
maturantov po 65. rokoch a v snahe zabezpečiť čo naj-
väčšiu účasť našich bývalých žiakov, prosíme absolventov 
z rokov 1954, 1955, 1956 a 1957, resp. ich príbuzných, 
aby nás kontaktovali telefonicky na čísle 035/7731 435, 
alebo písomne na adrese office@spskn.sk. 

Primátor Komárna Béla 
Keszegh a primátor Nových 
Zámkov Otokar Klein na 
spoločnej tlačovej konfe-
rencii predstavili plánované 
investície v mestskej roz-
vojovej štvrti, ktorá vznikla 
minulý rok. Ako sme už in-
formovali, v minulom roku 
bola za účasti miest Komár-
no, Nové Zámky, Hurbanovo 
a obce Bajč vytvorená štvrť 
udržateľného mestského 
rozvoja, ktorá okrem exis-
tujúcich fondov EÚ prinesie 
do regiónu ďalšie investície.

„Komárnu a Novým 
Zámkom sa podarilo do-
siahnuť, aby región vytvoril 
územný mestský rozvoj, teda 
túto mestskú agrokomunitu, 
v rámci ktorej môžeme do 
Komárna priniesť ďalšie pe-
niaze. Konkrétne bolo pre 
tento región vyčlenených 25 
miliónov eur, ktoré môžeme 
v nasledujúcom programo-
vom období čerpať samo-
statne, okrem tradičných 
eurofondov. To znamená, že 
veľmi konkrétne projekty sa 
môžu realizovať v priebehu 
2 až 3 rokov a v podstate 
existujú určité kroky, ktoré 
musíme pri príprave projektu 
urobiť,“ - povedal primátor 

Komárna Béla Keszegh. Po 
vytvorení obvodu územné-
ho mestského rozvoja každá 
obec prijala memorandum o 
porozumení a následne bola 
vytvorená Rada pre spolu-
prácu.

„Podstatou a rozhodova-
cím orgánom tohto regiónu 
alebo tohto územného mest-
ského rozvoja je takzvaná 
Rada pre spoluprácu. Spája 
odborníkov z rôznych inšti-
túcií, aby mohli prijímať čo 
najprofesionálnejšie rozhod-

nutia. Dnes bola zriadená 
Rada pre spoluprácu. Teraz 
sa zaoberajú projektmi, kto-
ré chceme v Komárne reali-
zovať,“ - dodal primátor.

Realizácia plánov je však 
časovo náročná a očakáva 
sa, že realizácia projektov 
schválených Radou pre spo-
luprácu potrvá 2 až 3 roky.

„V Komárne myslíme 
predovšetkým na podporu 
športu ako prostriedku rekre-
ácie. Do plánu rozvoja sme 
zahrnuli prekrytie zimného 

štadióna, klziska, ktoré by 
umožnilo jeho dlhšie využí-
vanie a bolo by oveľa ener-
geticky efektívnejšie. Ale 
potom je tu napríklad rekon-
štrukcia krytého bazéna, do 
ktorého by sme investovali 
a zrekonštruovali ho kvôli 
energetickej účinnosti a v 
podstate kvôli vzhľadu. Ale 
rovnako radi by sme čerpali 
z tohto balíka peňazí aj na 
rozvoj termálnych kúpeľov,“ 
- doplnil primátor.

Vznikla Kooperačná rada UMR „Nové Zámky – Komárno“
V ďalšom programovom období do regiónu príde 25 miliónov eur

Volejbalisti Rieker UJS 
Komárno získali v extralige 
mužov majstrovský titul po 
tom, ako cez víkend zdola-
li Prešov v rozhodujúcom 
zápase 15:9 a v skvelej sérii 
triumfovali 4:0 na zápasy. 
Komárno získalo tento titul 
zaslúžene, bol to druhý titul 
v histórii klubu

„Je tu fantastická nálada, 
pozitívna energia, ktorá sála-
la z divákov i fanúšikov, a tá 
symbióza, ktorá sa vytvorila 
medzi hráčmi a divákmi, to 
bolo skutočne  zázračné. 
Azda aj to bolo našou pred-
nosťou, že v základnej zosta-
ve boli urobené len minimál-
ne zmeny, vymenili sa len 
dvaja blokári, a samozrej-

me, do tímu pribudol nový 
tréner, ktorý priniesol nový 
vietor, nový postoj. Veci sa 
trochu sprísnili, hráči museli 
tréningy brať omnoho váž-
nejšie. Spoločne sme prežili 
kovidový rok, keď sme boli 
taktiež majstri, akurát pred 
prázdnou halou, bez divá-
kov,“ - neskrýval nadšenie 
prezident klubu Rieker UJS 
Komárno László Ferencz.

Po rokoch sa podarilo na-
plniť mestskú športovú halu 
do posledného miestečka, 
diváci vytvorili skvelú kulisu, 
vysielali pozitívnu energiu 
a celé dva dni bol pre nich 
pripravený skvelý program.

„Táto nedeľa a celý ví-
kend bol jedno obrovské 

športové podujatie, ktoré 
sme zorganizovali v Komár-
ne a nebolo to len o športe, 
ale bolo to o spoločenskom 
poslaní, aby sme pritiahli 
čo najviac divákov do špor-
tovej haly. Pracovali sme na 
tom dlhé týždne, aby sme 
na tento komárňanský finá-
lový dvojzápas dotiahli do 
Komárna čo najviac ľudí. 
Ešte stále mám zimoriavky 
a všetci v klube pri tom, keď 
si spomenieme, že hala bola 
plná emócií, odvracali sme 
tri mečbaly a už to vyzeralo, 
že prehráme zápas! No na-
koniec sme to aj tak vyhrali. 
Tie pocity sú neskutočné,“ 
- povedal športový, komuni-
kačný a marketingový mana-

žér klubu Rieke UJS Komár-
no Róbert Mihalička.

Na záver víťazného zá-
pasu neskrýval dojatie ani 
tréner našich mužov Gabriel 
Chochoľák:

„Bol to najťažší zápas zo 
všetkých, Prešov hral naozaj 
dobre. Musím iba vyzdvihnúť 
mojich hráčov, lebo to nebol 
ľahký zápas. Gratulujem im. 
Ukázala sa obrovská skúse-
nosť. Som šťastný za nich.“

„Tento rok sme získa-
li double, to znamená, že 
sme vyhrali aj Slovenský 
pohár a tak isto sme vyhrali 
aj slovenskú extraligu, čiže 
máme double. Na Sloven-
sku sa v klubovom volejba-
le viac získať nedá, všetko 

Volejbalisti získali dva tituly v jednom roku
(Pokračovanie na 2. strane)

Expozíciu studenej vojny 
otvorili počas Komárňan-
ských dní v podzemných 
priestoroch Domu Matice 
slovenskej.

„Múzeum studenej voj-
ny je predovšetkým o pocite 
z obdobia medzi rokmi 1949 
až 1989, ale nevenujeme 
sa len CO krytu, alebo ató-
movému krytu, ale celému 
tomuto fenonému – máme 
tu krásnu obývačku z toho 
obdobia, ktorú ľudia môžu 
poznať, starší šudia to mali 
ako svoju domácnosť, tak 
isto aj kuchyňu. Venujeme sa 
aj štátnej tajnej bezpečnosti, 
máme tu aj malé vodárenské 
múzeum, skrátka je tu toho 
dosť na pozeranie,“ - pove-
dal riaditeľ Domu Matice 
slovenskej v Komárne Jozef 
Černek.

„Myšlienka vznikla spo-
ločnou počas debaty s Jo-
žom Černekom, ktorý je 
šéfom Domu Matice sloven-
skej v Komárne a aj toto je 
forma, ako pomôcť samotnej 
aktivite, ktorú Jozef v Ko-
márne robí, a to je kultúra. 
Na druhej strane som chcel 
spojiť príjemné s užitočným. 
Mali sme nejaké osobné ar-
chívy a tie sme chceli využiť 
a ukázať verejnosti, aby si 
sami došli pozrieť, o čom je 
naša práca. Máme tu spraco-
vané dve krásne videá, sú tu 
vystavené dobové fotky i ne-
jaké technické zariadenia,“ 
- dodal generálny riaditeľ 
KOMVaK-u Patrik Ruman. 

Pri príležitosti otvorenia Mú-
zea studenej vojny a Malého 
vodárenského múzea v kryte 
CO pod Domom Matice slo-
venskej bola vyhodnotená aj 
výtvarná súťaž. Tú vyhlásila 
spoločnosť KOMVaK pri prí-
ležitosti Dňa vody.

„Oslovili sme deti v na-
šich školách, aby nám na-
maľovali, nakreslili, vyrobi-
li, odfotili hocičo, čo súvisí 
s vodou. Dostali sme približ-
ne 400 diel, za čo úprimne 
ďakujem a teším sa,“ – pove-
dal Patrik Ruman.

Ceny víťazom priamo na 
mieste odovzdali primátor 
mesta Béla Keszegh, generál-
ny riaditeľ KOMVaK-u Patrik 
Ruman a vzácnym hosťom 
vernisáže bol niekdajší dl-
horočný riaditeľ mestskej vo-
dárenskej spoločnosti István 
Fekete, ktorý povedal: „Tieto 
obrázky, fotografie, ktoré sú 
tu vystavené, tie pochádzajú 
z mojej súkromnej zbierky, 
onoho času som viacero vecí 
takto zachoval, nielen tu, ale 
aj keď som pracoval v štátnej 
firme. Prvé studne v Komár-
ne začali vŕtať v 80. rokoch 
19. storočia. Musím pozna-
menať, že v tých rokoch ešte 
vozili vodu na vozoch z Du-
naja aj do reštaurácií. Takže 
vy by ste v tých časoch, ku 
kávičke, dostali na pitie vodu 
z Dunaja. V tom čase navŕta-
li celé okolie a jedinú studňu 
našli na ostrove. Zásobova-
nie vodou v Komárne tak za-
čalo v roku 1902.“

Pozývame na návštevu 
dvoch nových múzeí v Komárne

Slávnostné otvorenie expozície – riaditeľ Matice sloven-
skej, Jozef Černek, primátor mesta Béla Keszegh a generálny 
riaditeľ KOMVaK-u Patrik Ruman
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Plány pre Nové Zámky 
zahŕňajú investície, ktoré 
budú prospešné nielen pre 
mesto, ale aj pre celý regi-
ón.

„Mesto Nové Zámky 
chce vybudovať centrálnu 
autobusovú stanicu. Niekoľ-
ko rokov sme sa ju neúspeš-
ne snažili postaviť, ale teraz 
už vieme, že tieto peniaze 
môžeme použiť a ako sme 
povedali, ako to požadu-
je Európska únia, bude tam 
zelená strecha, voda, parko-
visko, cyklotrasy. Ide teda o 
mnohostranný projekt, ktorý 
sa dá dokopy a práve v tejto 
súvislosti ho budú môcť vďa-
ka tomu využívať cestujúci, 
ktorí budú cez naše mestá a 
obce prichádzať z Nových 
Zámkov, Nitry a Bratislavy,“ 
- uviedol primátor Nových 
Zámkov Otokar Klein.

Mesto Komárno plánu-
je investovať do rekreácie a 
športu, ako aj do dopravy a 
odpadového hospodárstva. 

„Pre mňa je veľmi dôle-
žité, že chceme samostatný 
balík na posilnenie komunál-
nych služieb. Chceme ďalej 
posilňovať naše strojové vy-
bavenie, aby sme mohli po-
skytovať komunálne služby 
širšiemu okruhu ľudí s ešte 
kvalitnejším strojovým vyba-
vením. Tým sa zlepší kvalita 
života obyvateľov v obyt-
ných zónach v každej časti 
mesta,“ - upresnil primátor 
Komárna Béla Keszegh.

Plány regionálneho roz-
voja sa budú pripravovať 
priebežne. Rada pre spolu-
prácu ich prerokuje a schvá-
li, a ak všetko pôjde dobre, 
ich konkrétna realizácia by 
sa mohla začať do dvoch - 
troch rokov.

V ďalšom programovom období 
do regiónu príde 25 miliónov eur
(Dokončenie z 1. strany)

Bronz, ktorý má cenu 
zlata! Tak možno nazvať 
farbu kovu medailí, ktoré 
zavesili na krk našim bas-
ketbalistom v športovej hale 
v sobotu 16. apríla. 

Nový klub BC Komárno 
pod vedením generálneho 
manažéra Bobana Tomiča 
a trénera Zlatka Jovanoviča 
bol v pozícii nováčika príjem-
ným prekvapením sezóny. 

V semifinále síce v play-off 
podľahli mužstvu Lučenca, 
ale výbornými výkonmi po-
čas celej súťaže aj napriek 
predsezónnym hodnoteniam 
všetkých prekvapili a môžu 

byť na svoj úspech právom 
hrdí. Bronzovú priečku zís-
kali podľa nových pravidiel 
aj za lepšie postavený tím po 
základnej časti, v nej skonči-
li na druhom mieste.

Mladý tím dával do zápa-
sov srdce a energiu vždy až 
do poslednej minúty. A dob-
rá energia, tímová chémia a 
pochopenie pozície v rámci 
tímu, priniesli podľa trénera 
Jovanoviča výsledok.

A tak sa v komárňanskej 
športovej hale po nútenej 
prestávke opäť oslavovalo, 
podpisovalo a fotilo. Právom 
si to zaslúžil celý realizač-
ný tím, verní fanúšikovia, 
sponzori a podporovatelia. 
A podľa športových komen-
tátorov je nový klub BC Ko-
márno dobrou správou pre 
slovenský basketbal. Tradič-
ná bašta ukázala, ako veľmi 
medzi elitou chýbala.

Most Monoštor získal v 
rámci 27. ročník odovzdáva-
nia ocenení celoštátnej súťa-
že Stavba roka 2020 a 2021 
ocenenie Cena za výnimoč-
né a progresívne projekto-
vé riešene. Cenu odovzdal 
predseda predstavenstva 
slovenskej komory inžinie-
rov Vladimír Benko.

Unikátny cestný most po-
zostáva z piatich polí, hlavné 
stredné polia premosťuje za-
vesená nosná oceľová kon-
štrukcia s jedným  pylónom 
vejárovej sústavy, na ktorej 
sú z obidvoch strán pripoje-
né spojité nosníky pri dvoch 
brehoch.

Usporiadanie pylónu je 
asymetrické, ide o oceľový 
pylón tvaru písmena L, stoja-
ci na návodnej strane s na-
klonením nad most v prieč-
nom smere. Jeho výška nad 

niveletou cesty je 94,5 met-
rov. Aktuálne je najvyšším 
mostom na Dunaji. Stĺpy ve-

rejného osvetlenia pripomí-
najúce tvar a prierez pylónu 
spolu s diaľkovo riadeným 

osvetlením mosta zvýrazňu-
jú jeho celkové estetické pô-
sobenie. 

Most Monoštor získal výnimočné ocenenie

Bronz basketbalistov má cenu zlata

Gymnázium Ľ. J. Šuleka 
v Komárne od roku 2013 
pravidelne počas Komárňan-
ských dní s podporou mMes-
ta Komárno a pod záštitou 
primátora mesta organizuje 
turnaj stredoškoláčok vo 
futbale Victoria cup.

Po dvojročnej prestávke 
sa 29. apríla konal 7. ročník 
za účasti štyroch družstiev. 
V priateľskej atmosfére, krás-
nom počasí a plnom nasade-
ní súperili dievčatá o umiest-

nenie ako aj o trofeje pre 
najlepšiu hráčku, strelkyňu 
a brankárku turnaja.

Najviac sa tentokrát dari-
lo futbalistkám zo susedného 
Komáromu, ktoré vyhrali tur-
naj bez straty bodu. Umiest-
nenie družstiev: 1. Jókai Mór 
Gimnázium Komárom , 2. 
SOŠ HSaO Nové Zámky, 3. 
Gymnázium H. Selyeho Ko-
márno, 4. Gymnázium Ľ. J. 
Šuleka Komárno.

Roland Farkaš

Úspešný 7. ročník Victoria cup

Otvára sa požičovňa malých plavidiel! Každého srdečne 
očakávame už tento víkend medzi 10:00-18:00 hod. na Mŕt-
vom ramene Váhu. Prenajímame vodné bicykle, člny, paddle-
boardy a aj tandem bicykle. Stretnime sa už tento víkend!

sme získali tento rok. Tímová 
chémia a atmosféra v klube 
fungovali, fakt sme sa starali 
celú sezónu o to, aby všetko 
klaplo. Komárno sa stalo a je 
volejbalovým mestom nielen 
preto, že sme vyhrali všetko, 
čo sa na Slovensku dalo ten-
to rok, ale roky pracujeme na 
tom, aby sme boli v povedo-
mí celej športovej verejnosti 
na Slovensku a hlavne v Ko-
márne,“ - dodal manažér 
klubu Róbert Mihalička.

„My sme veľmi špecific-
ké mužstvo v kvázi profe-
sionálnom športe, pretože 
môžeme povedať, že tento 
úspech sme dosiahli bez po-
moci zahraničných hráčov, 
čo určite ešte pridá k tomuto 
výsledku. V 13-člennej zá-
kladnej zostave máme šty-
roch Komárňanov, ktorých 
sme si vychovali od malič-

ka. Je to veľká vec, pretože 
v športe, kde sú peniaze, 
tam je jednoduché kúpiť si 
zo zahraničia hotových hrá-
čov, ale vlastného mladého, 
od detstva vypiplať na takúto 
úroveň, to si vyžaduje množ-
stvo času a energie.

Nie je to také očividné, 
ale máme pocit, že to  má 
omnoho väčšiu hodnotu. 
Snažili sme sa priniesť do 
Komárna významných a skú-
sených slovenských hráčov, 
ktorí na jednej strane môžu 
byť príkladom pre našich, od 
ktorých sa toho vedia mnoho 
naučiť, a popri tom sa doká-
žu rozvíjať aj po tej ľudskej 
stránke, ako sa treba správať 
na palubovke i v osobnom 
živote mimo nej. A oni nám 
v tomto skutočne veľmi po-
máhajú,“ - dodal prezident 
klubu László Ferencz.

Volejbalisti získali 
dva tituly v jednom roku
(Pokračovanie z 1. strany)
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Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame
Vám kontajnerovú 

prepravu stavebného 
a priemyselného odpadu

v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 
kontajneroch

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék

3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 
konténerekben

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V 
OKRESE KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

Drobná inzercia

Hľadáte si prácu?
Skúste si vyhľadať voľné pracovné miesta nielen v na-

šom okrese, ale aj v rámci celej Slovenskej republiky, na 

online portáli práce www.istp.sk. 

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno vám oznamuje, že 

triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu 
(papier, plasty+kovy+VKM, sklo, odpad zo záhrad) pokra-
čuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:

od 16. mája - do 20. mája 2022 
(papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad) 4 vrecia

od 30. mája - do 3. júna 2022 
(POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!) 1 vrece

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou ná-
dobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) 
v hore uvedenom termíne v obvyklý deň odvozu komu-
nálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo zber-
ných 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 me-

sačne  (v závislosti od počtu vyložených naplnených vriec). 
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno 
č. 9/2016 o odpadoch sa odpad zo záhrad prednostne 
kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je pou-
žiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad.

l Pedikúra aj v pohod-
lí Vášho domova. Tel.: 
0908/761 373.

l REKOM rekonštrukcia by-
tov. Tel.: 0948/622 051.

SPOMIENKA
Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých a všetko,
čo si mala rada.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.

So smútkom v srdci si 15. mája pripomenieme 1. vý-
ročie úmrtia, kedy nás navždy opustila naša milovaná 
manželka, mamička, babička

Ružena VöRöSOVá.
S veľkou láskou, ale i s bolesťou a smútkom v srdci 
spomínajú

syn Ľuboš, dcéra Mirka, 
vnuci Martinko, Filipko, Adamko a tvoj Tomáško

SPOMIENKA
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám,
len brána spomienok ostala dokorán.
Ten, kto ťa poznal, si spomenie
a ten, kto ťa mal rád,
nikdy nezabudne.

Dňa 1. mája 2022 sme si pripomenuli 10. výročie 
úmrtia, kedy nás navždy opustil milovaný manžel, otec-
ko a dedko

Ľudovít VöRöS.
S láskou v srdci a s veľkou vďakou za to, čo si pre nás za 
celý život spravil spomínajú

syn Ľuboš, dcéra Mirka, 
vnuci Tomáško, Martinko, Filipko a Adamko

SPOMIENKA
Rodičia

Tibor Juraj DUALSKÝ
a Eva Alžbeta DUALSKá, 

rod. Jančovičová,
dávno od nás odišli, ale spomienky a vďačnosť zostali.

Dcéra Alena a syn Lev

Prerušenie distribúcie elektriny
v stredu 18. mája 2022

od 8.30 do 12.00: Budovateľská, Dvorská, Odborárov, 
Zváračská,

vo štvrtok 19. mája 2022
od 8.30 do 13.30: Družstevná a Hviezdoslavova,

v pondelok 23. mája 2022
od 8.00 do 16.00: Vodná 34,

v utorok 24. mája 2022
od 8.00 do 16.00:Vodná 28,

v stredu 25. mája 2022
od 8.00 do 16.00: Vodná 32

vo štvrtok 26. mája 2022
od 8.00 do 16.00:Vodná 30.

Z dôvodu, že plánová práca postihne viacero miest do-
dávky, nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté 
nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa vám ospravedl-
ňujeme.

Novorodenci
Marcel Madarász z Vrbovej nad Váhom, Fruzsina Eme-

se Geleta z Pribety, Matej Greisinger z Komárna, Carmen 
Hanna Patkoló zo Svodína, Bálint Pálfi z Komárna, Lauren 
Lakatos z Veľkého Harčášu, Fanni Szabóová z Kolárova, 
Emily Horváthová z Komárna, Anna Kürti z Okoličnej na 
Ostrove, Hubert Garai z Dvorov nad Žitavou, Roderik Svitač 
z Hurbanova, Ana Kováčová zo Šarkanu, Mia Magyarics z 
Kameničnej, Dominik Lakatoš z Nededa, Nimród Márk Kiss 
z Veľkých Ludiniec, Ella Žiláková z Chotína, Sára Ďuráčová 
z Duloviec, Leonard Pivoda zo Zlatnej na Ostrove, Ahim 
Miron Hollósi z Kolárova, Timotej Hrabovský z Hurbanova, 
Nikolas Kováč z Hurbanova, Lia Napsugár Hodosi zo Zlatnej 
na Ostrove, Szófia Tia Riedl z Kameničnej, Tomáš Matteó 
Ferenczi z Komárna, Jozef Rigó z Duloviec, Barnabás Tanka 
z Lúča na Ostrove, Léna Majerník z Tešedíkova, Mia Gyevák 
zo Štúrova, Dávid Pecena z Kravian nad Dunajom, Benjamín 
Riszdorfer z Komárna.

Sľúbili si vernosť
Juraj Pekarík a Mária Füssiová, Tomáš Győri a Valentína 

Zahradníková, Ľudovít Paksi a Aneta Bekeová.

Opustili nás
67-ročný Augustin Rafael z Balván, 91-ročná Vlasta 

Hrabovská z Komárna, 76-ročná Veronika Darázs z 
Kameničnej, 80-ročný Ing. Štefan Sokol z Komárna, 75-ročná 
Helena Kovácsová z Komárna, 39-ročný Szulcsányi Attila z 
Kolíárova, 81-ročná Magdaléna Marcsa z Komárna, 78-ročný 
Imrich Nagy z Komárna, 65-ročný Ján Kanko z Komárna, 77-
ročná Oľga Mezeiová z Moče, 78-ročný Ing. Pavol Petruš z 
Komárna.

POĎAKOVANIE
„Dnes doma je tak ticho ako nikdy predtým ...
nie je tu tvoj hlas, ani smiech a kroky pri dverách
tak čo mohlo byť viac, ako cítiť ťa pri nás?
... na chvíľu vrátiť čas."

Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom, bývalým spolupracovníkom, včelá-
rom, susedom a známym, ktorí 19. aprí-
la 2022 odprevadili na poslednej ceste 
nášho milovaného

Ing. Pavla PETRUŠA.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová sústrasti zmierňujú-
ce náš hlboký žiaľ.

Manželka s rodinou

SPOMIENKA
"Bolesťou unavený tíško si zaspal, 
zanechajúc všetkých a všetko, 
čo si mal rád. 
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš naveky žiť.
Roky plynú, ubieha čas, 
no spomienky na Teba zostávajú v nás." 

Dňa 4. mája 2022 uplynulo 8 rokov, keď nás navždy 
opustil milovaný otecko vo veku 88 rokov

Ladislav HABARA.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku.

S láskou spomínajú Tvoji najbližší.

Noc múzeí / Mdzinárodný deň múzeí
V sobotu 14. máj 2022 od 15.00 do 23.00.

Vstup voľný!
Spoznajte poklady kultúrneho a prírodného dedičstva 

nášho mesta i regiónu! Iba jeden deň v roku sa môžete 
aj vo večerných hodinách potulovať po výstavných sálach 
múzea. Srdečne pozývame Vás a Vašich priateľov na pre-
hliadku expozícií a výstav a na nasledovné programy mú-
zea:

KULTÚRNY PALáC, Palatínova 13
16.00 - Slávnostné otvorenie pamätnej výstavy „Priateľ trb-
lietavých hviezd“ pri príležitosti 180. výročia narodenia 
svetoznámeho astronóma Mikuláša Thege - Konkolyho
17.00 – 17.30 - Prednáška o pozorovaniach M. Thege - 
Konkolyho, Mgr. Marián Vidovenec, generálny riaditeľ 
SÚH v Hurbanove
20.00-22.00 - Nedotknuteľný vesmír - tvorivé dielne ku 
krátkodobej výstave „ Priateľ trblietavých hviezd“
15.00 – 22.00 - Prezentácia najnovších modelov Škoda na 
nádvorí Kultúrneho paláca

BUDOVA MÚZEA A KNIŽNICE, Palatínova 8
15.00-23.00 - Dudok chocholatý v skrýši vrbín - prírodo-
vedný kútik a tvorivé dielne
17.00 - Program Historického klubu lukostrelcov „Čierny 
sokol“ vo dvore budovy
15.00-22.00 - Príď a tvorme spolu v obrazárni!
22.00-23.00 - Pozorovanie hviezdnej oblohy (v prípade 
zamračeného počasia sa podujatie neuskutoční)

ZICHYHO PALáC, Námestie gen. Klapku 9
15.00-17.00 - „Lienky, lienky, šúpolienky”- ukážky z tvor-
by Valérie Gyűrűsiovej, remeselníčky a majsterky ľudovej 
umeleckej výroby (tašky, košíky, misky...) a remeselníčky 
Lilly Balázs (šúpolienky - bábiky zo šúpolia)
17.30-19.30 - Tvorme spolu, bavme sa spolu! - tvorivé 
dielne ku krátkodobej výstave „Začarované do dreva a šú-
polia“

Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie 
štipendia z účelového fondu z rozpočtu 

mesta Komárno na podporu talentov
Mesto Komárno podporuje mladé talenty poskytnutím 

štipendia, ktoré sa prisudzuje každoročne najviac dvom 
žiadateľom. Žiadosti o štipendium na školský rok 2022 - 
2023 vrátane všetkých príloh, je potrebné doručiť najne-
skôr do 30. júna 2022 na adresu Mestského úradu Komár-
no. Ucelený text výzvy je zverejnený na webstránke mesta, 
na odkaze Úradná tabuľa – Informácia pre verejnosť.
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V pamätný deň mesta Komárna, 26. aprí-
la, v slávnostnej sieni Dôstojníckeho paviló-
nu odovzdali tohtoročné ocenenia význam-
ným osobnostiam nášho mesta. Primátor 
Béla Keszegh vo svojom uvítacom príhovore 
povedal, že ocenenia sa udeľujú osobnos-
tiam a vzorom, ktoré slúžia našej komunite s 
vytrvalosťou, pokorou a talentom. Ich práca 
poukazuje na rozmanitosť Komárna, roz-
manitosť mesta a silu jeho komunít. Každá 
z týchto osobností sa zaslúžila o zmenu vo 
svojej oblasti, odviedla svoj diel práce a do-
dala Komárnu kolorit. Po slávnostnom uvíta-
ní a príhovoroch vedenie mesta odovzdalo 
ocenenia. Cena primátora bola odovzdaná 
piatim osobnostiam a na základe rozhodnu-
tia Mestského zastupiteľstva v Komárne boli 
udelené dve Ceny Pro Urbe a pribudol aj 
ďalší Čestný občan mesta Komárno.

Historik Vilmos Galo získal Cenu primá-
tora za prácu v oblasti miestnej histórie v pro-
spech komárňanskej komunity. Je zakladajú-
cim členom a podpredsedom Pro Museum 
- Združenia na podporu múzejnej činnosti 
v Komárne. V roku 2019 sa stal tajomníkom 
Kruhu priateľov Podunajského múzea. Od 
roku 2021 je členom predsedníctva Zväzu 
maďarských učiteľov dejepisu na Slovensku. 

Ťažiskom jeho výskumu sú cirkevné dejiny 
najmä Komárna. Ako kurátor vytvoril viacero 
výstav v Komárne a jeho okolí a s jeho me-
nom sa spája aj realizácia troch exteriéro-
vých panelových výstav v Komárne. Je tiež 
autorom niekoľkých vlastivedných publikácií 
a letákov. V roku 2015 spustil sériu Knihy Pro 
Museum, ktorej cieľom je vydávanie a dis-
tribúcia vlastivednej literatúry v Komárne. 
Doposiaľ sa vydalo už päť zväzkov s komár-
ňanskou tematikou. Vilmos Galo napísal aj 
sprievodcu Komárnom v piatich jazykoch.

Helena Greisingerová získala Cenu 
primátora za dlhoročnú obetavú prácu v 
zdravotníctve. Pracuje ako zdravotná sestra 
Nemocnice Agel Komárno a už 50 rokov 
pomáha pacientom. Do komárňanskej ne-
mocnice nastúpila 1. júla 1971, dva týždne 
po maturitách. Za desiatky rokov si vyskúša-
la nielen prácu na ORL oddelení, ale aj na 
oddelení hematológie a transfúziológie, ako 
kalmetizačná sestra a sestra v dispenzárnej 
ambulancii. Keď nemocnica prechádzala 
reorganizáciou dočasne ju prepustili. Po ur-
čitom čase ju znovu z nemocnice oslovili s 
ponukou robiť sestru pri odvodoch brancov 
a ponuku prijala. Od roku 2000 potom dosta-
la stále miesto v gynekologickej ambulancii 
v nemocnici v Komárne, kde pracovala až do 
roku 2012, kedy odišla do dôchodku, no zno-
vu sa vrátila k pacientom. Do dnešného dňa 

pracuje ako zastupujúca sestra v nemocnici 
v gynekologickej, onkogynekologickej a in-
fekčnej ambulancii, na onkologickom a no-
vorodeneckom oddelení.

Slovenského rybárskeho zväzu v Komár-
ne naväzuje na tradíciu spred 100 rokov. 
Toto združenie získalo Cenu primátora za 
svoju dlhoročnú aktívnu činnosť. Podľa pí-
somných dokumentov rybárstvo v Komárne 
má tisícročnú minulosť. Na území Komárna 
vznikli prvé rybárske spolky v roku 1922. V 
súčasnosti organizácia eviduje takmer 3400 
členov. Členovia organizácie sa zúčastňujú 
na spoločných prácach, skrášľujú rybárske 
revíry, zabezpečujú čistotu vôd, výchovu detí 
a mládeže a samozrejme organizujú tradičné 
rybárske preteky. Družstvo v love rýb udicou 
sa stalo viackrát majstrom Západoslovenské-
ho kraja, v reprezentácii Slovenka dosiah-
lo tiež veľmi dobré výsledky. Komárňanskí 
pretekári sa viackrát úspešne zúčastnili na 
majstrovstvách republiky. Držiteľom česko-
slovenského rekordu v počte ulovených rýb 
- 658 kusov za tri hodiny - je člen komárňan-
skej organizácie František Mészáros.

Výtvarný umelec József Szilva získal 
Cenu primátora za pedagogickú a umeleckú 
činnosť. Jeho žiaci úspešne reprezentovali na 

rôznych výtvarných podujatiach doma i v za-
hraničí. Počas dlhoročného pedagogického 
pôsobenia pripravil nespočetne veľa žiakov 
na ďalšie odborné štúdium, z ktorých spo-
menieme len niektorých: Marek Bača, László 
Vikartovszky, Krisztián Csémy, Ákos Takács, 
Zoltán Takács, z ktorých sú dnes úspešní ar-
chitekti. Ďalej treba spomenúť mená ako Péter 
Stirber – reštaurátor, Andrea Pézman – profe-
sorka Univerzity výtvarných umení v Brati-
slave, Dániel Szalay – pedagóg Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre, Tímea Golasz – 
pedagogička výtvarnej výchovy, akademická 
maliarka. Najvýznamnejšie ocenenia Jozefa 
Szilvu sú: Malá plaketa Sv. Gorazda, Štátne 
vyznamenanie pri príležitosti životného jubi-
lea, Zväz maďarských výtvarníkov – Laureát, 
Ocenenie ART-EXPO Budapest.

Margit Lőrincz Tarics získala Cenu pri-
mátora in memoriam za dlhoročnú obetavú 
prácu pre verejnosť ako zakladajúca členka 
divadla v Komárne. Narodila v roku 1933 
v Komárne. Od narodenia žila a pracovala 
v Komárne. Bola najmladšou zakladateľkou 
Maďarského oblastného divadla. Kariéru za-
čala, ako mnohí iní, ako amatérska herečka. 
Na začiatku svojej hereckej kariéry priviedla 
k životu veľké postavy mladých hrdiniek. V 
dramatických a komediálnych úlohách pre-
vládal jej ženský šarm a uvoľnená prirodze-
nosť, neskôr začala dominovať jej tempera-

mentnosť. Za viac ako šesť desaťročí svojej 
umeleckej kariéry stvárnila viac ako 200 rolí. 
Účinkovala vo viacerých zvukových hrách 
Maďarského vysielania Slovenského roz-
hlasu, ako aj v desiatke maďarských a slo-
venských filmoch. Získala nespočetne veľa 
ocenení, ako napr. Cena Literárneho fondu 
za celoživotný prínos, striebornú plaketu SR 
a cenu Pro Cultura Hungarica.

Dr. Juraj Horváth, právnik, in memoriam, 
získal cenu Pro Urbe za prácu v oblasti justí-
cie a za šírenie dobrého mena nášho mesta. 
Narodil sa v roku 1947 v Békéšskej Čabe. Po 
skončení vysokoškolského štúdia na Právnic-
kej fakulte Univerzity Komenského v Brati-
slave začal pracovať ako podnikový právnik 
v Poľnohospodárskom družstve Zemianka 
Olča, následne v Poľnohospodárskom druž-
stve Vrbová nad Váhom, neskôr v Marcelovej. 
Podieľal sa na transformačnom procese ďal-
ších poľnohospodárskych družstiev v okrese 
Komárno, napr. v Kameničnej, Číčove, Tôni, 
Veľkých Kosihách, Klížskej Nemej. Od roku 
1993 do roku 1999 pôsobil ako komerčný 
právnik v Komárne. Podieľal sa na uplatňo-
vaní reštitučných nárokov oprávnených osôb. 
Po absolvovaní advokátskych skúšok v roku 
1999 pôsobil až do roku 2022 ako advokát. 
Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej repub-
liky bol vymenovaný 4. júla 2002.

Éva Korpás, ľudová speváčka a interpre-
tka, získala cenu Pro Urbe za vynikajúce 
umelecké dielo a za prácu v oblasti ľudovej 
hudby. Svoju kariéru začala ako sólista v sú-
bore ľudového tanca Lodiar v Komárne. Po 
pôsobení v tanečnom súbore „Ifjú Szivek“ v 
Bratislave bola štrnásť rokov speváčkou bu-

dapeštianskeho súboru, „Tükrös“, s ktorým 
nahrala 6 platní. Ako speváčke tejto kape-
ly jej v roku 2001 udelili titul „Mladý maj-
ster ľudového umenia“. Počas svojej kariéry 
spolupracovala aj s cimbalistom Kálmánom 
Baloghom, herečkou Andreou Malek či roz-
právkarom Andrásom Bereczom. Je sólistkou 
kapiel Rév a Rendhagyó Prímástalálkozó. 
Okrem autentickej ľudovej hudby sa od roku 
2007 venuje aj svetovej hudbe. Vydala päť 
sólových albumov tohto druhu, z toho tri sú 
venované deťom. Slávnostný sólo koncert 
mala v Budapeštianskej hudobnej akadémii 
21. októbra 2021 a v novembri potešila aj 
svoje publikum v rodnom meste v Komárne. 

Rudolf Čerňanský, pre každého dobre 
známy  "Čeku" získal titul Čestný občan mesta 
Komárna za významné hudobné aktivity a za 
šírenie dobrého mena nášho mesta. Jeho spe-
vácke začiatky sa spájajú s kapelou Showels, 
v ktorej začínal ako 16-ročný. Po základnej 
vojenskej službe sa mladý „Čeku“ vybral na 
profesionálne umelecké skúšky do Slovkon-
certu – to bola jedna z mála legálnych vstu-
peniek za západné hranice. Modifik ju získal 
ako prvá amatérska kapela z regiónu Komár-
na. Agenti zo zahraničia si ich prišli vypočuť 
– a potom chlapci vystriedali Nórsko, Ne-
mecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Belgicko. Pre 
neho to bol vrchol, aj keď mohli dosiahnuť 
viac, z Komárna odísť nechceli. Diskdžokeja 
robí posledných 25 rokov. Podľa jeho slov sa 
síce za neho nepovažuje, lebo dnešní dídžeji 
robia vlastné mixy, on však púšťa skôr muzi-
ku, ktorou zabáva ľudí a prináša nostalgiu pre 
staršie generácie. 

Odovzdali tohtoročné ocenenia významným osobnostiam nášho mesta
Patrí im poďakovanie za rozvoj Komárna v mnohých oblastiach

Helena Greisingerová získala Cenu primátora za dlhoročnú obetavú prácu v zdravotníc-
tve. Pracuje ako zdravotná sestra a už 50 rokov pomáha pacientom.

Slovenského rybárskeho zväzu v Komárne naväzuje na tradíciu spred 100 rokov. Toto 
združenie získalo Cenu primátora za svoju dlhoročnú aktívnu činnosť.

Rudolf Čerňanský, pre každého dobre známy  "Čeku" získal titul Čestný občan mesta Ko-
márna za významné hudobné aktivity a za šírenie dobrého mena nášho mesta.


