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Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 17. septembra (uzávierka bude 12. septembra)

Všetkých priaznivcov pozý-
vame na krst knižky vydávanej 
pri príležitosti osláv desiateho 
výročia založenia Dramatické-
ho krúžku Gymnázia Ľudovíta 
Jaroslava Šuleka v Komárne.

Stretneme sa v sobotu 13. 
septembra v Dome Matice slo-
venskej a zaspomíname si spo-
lu s vami na 10 rokov, počas 
ktorých v našom meste fun-
guje Dramaťák. Hostiteľ Jozef 
Černek vás prevedie spomien-
kami na najväčšie projekty, 
ktorých sa zúčastnila bezmála 
stovka protagonistov krúžkov. 
Okrem stoviek fotografií, kde 
sa nájdu mnohí z vás, si spolu 
s Junior clubom a speváčkami 
z Dramaťáku zaspomíname na 

časy Obžinkov, Romea a Júlie, 
stretnete sa s Titániou, Pukom, 
skladbami z muzikálu Skrotenie 

a chýbať samozrejme nebude ani 
Snehulienka, Temná Kráľovná 
a ani jej Zrkadlo. V sobotu 13. 

septembra o ..... si príďte s nami 
zaspomínať. Rezervujete si vstu-
penku na čísle 0905 466 107.

Prednedávnom bolo v na-
šom meste rušno vďaka tomu, 
že v pevnosti sa natáčal film V 
TICHU, ktorý mal pracovný 
názov Denník Agáty Schin-
dlerovej. Pri tomto natáčaní 
Agentúra Collavino produc-
tion pripravovala bezmála 200 
Komárňanov ako komparzis-
tov a teraz, s odstupom času sa 
opäť vracia „na miesto činu“, 
Podarilo sa jej získať exkluzív-
ne práva na premiérové pre-
mietanie filmu a to práve v Ko-
márne, kde sa časť filmu točila 
v pevnosti.

Návštevníci premiéry a 
hostia budú mať možnosť vi-
dieť jedinečný film tvorený bez 
dialógov v piatok 19. septembra 
o 18. hodine v Dome Matice 
slovenskej v Komárne. Film je 
prierezom života umelcov, ktorí 
sa dostali do nemilosti v obdo-
bí nacistického Nemecka a jeho 
ideológie od roku 1933. Nesmeli 
vykonávať svoje povolanie, boli 
prenasledovaní, obmedzovaní 
a trestaní. Nacistické zákony 
v Nemecku vyradili z verejného 
života a práce tzv. neárijských 
umelcov a tieto normy následne 

fašisti uplatňovali aj vo všetkých 
obsadených krajinách Európy.

Film V TICHU otvára pred 
divákmi 5 osudov židovských 
hudobníkov a interpretov, kto-
rým klavír a hudba pomohli 
uľahčiť utrpenie v koncentrač-
ných táboroch, prípadne zmier-
niť strach pred neodvratným 
príchodom blížiacej sa smrti. 
Karol Elbert, Alica Flachová – 
Pastorová, Edith Kraus, Arthur 
Chitz a Jozef Weiss – mená, ktoré 
mali ostať v zabudnutí a ktorých 

talent mal byť navždy vymazaný 
z kultúrneho povedomia. Film 
štylizovaným spôsobom s pre-
cíznou filmovou estetikou a sil-
nou hudobnou zložkou odkrý-
va šťastný a bezstarostný život 
hlavných protagonistov v kon-
traste s ponižujúcim, bolestným 
a najťažším úsekom ich života.

Komárňanská premiéra fil-
mu V TICHU bude výnimočná, 
pretože organizátori prenajali 
špeciálne zariadenie, aby si di-
váci mohli vychutnať obraz i 

zvuk v plnohodnotnej kvalite. 
Slávnostného premietania sa 
zúčastnia všetci hlavní protago-
nisti, kameraman i oceňovaný 
režisér Zdeněk Jiráský.

Komparzisti dostanú svoju 
vstupenku zadarmo, ak sa pri-
hlásia mailom na adrese cas-
tingkomarno@gmail.com. Ich 
doprovod si môže jednu vstu-
penku zakúpiť za zvýhodnenú 
cenu 3 eurá. Verejnosť si vstu-
penky za 7 eur môže rezervovať 
na čísle 0905 466 107.

Tak ako sa kedysi slávili 
dožinky na oslavu ukončenia 
žatvy, budú i včelári spolu s 
vami sláviť medobranie. Vče-
lári sa prezentujú produktmi, 
ktoré v značnej miere ovplyv-
ňujú naše zdravie, i kvalitu 
nášho života.

Nepôjde tak len o predaj a 
propagáciu medu, propolisu či 
peľových zrniek, počas celého 
dňa budú prebiehať sprievodné 
akcie, o ktoré sa postará Dra-
maťák, Veselá Kapela, Klub dô-

chodcov, ale aj Slovenskí rebeli. 
Súčasťou budú aj tri nesmierne 
zaujímavé prednášky o blaho-
darných účinkoch včelích pro-
duktov a včelstva na náš život.

Bude sa hovoriť aj o apitera-
pii, teda o liečenie včelími pro-
duktmi, v ktorej je sú zhrnuté 
skúsenosti ľudového liečiteľstva 
uplynulých tisícročí.

Vedeli ste napríklad, že: v 
prírode sa zatiaľ nenašiel žiad-
ny iný produkt podobný medu 
a ostatným včelím produktom, 

ani sa zatiaľ nepodarilo také 
produkty umelo vyrobiť? Z hľa-
diska udržania zdravia a zvy-
šovania imunity človeka tvoria 
včelie produkty v doterajšom 
vývoji ľudskej spoločnosti abso-
lútnu špičku?

Celodenný program si vy-
chutnajú ako dospelí, tak aj deti. 
Súčasťou bude výstava, predajné 
stánky, súťaže a ocenenia, ale i 
občerstvenie. Návštevníci pod-
ujatia budú môcť ochutnávať 
ponúkané produkty a rozhod-

núť o najlepšom mede regiónu 
Komárna i o najlepšej medovi-
ne, o najlepšom peli a ostatných 
včelích produktov regiónu Ko-
márna.

Medový festival včelích 
produktov pripravila Základná 
organizácia Slovenského zväzu 
včelárov (ZO SZV) v Komárne. 
Podujatie sa uskutočňuje s pod-
porou Mesta Komárno.

Ing. Pavol Petruš
hlavný organizátor podujatia
predseda ZO SZV v Komárne

Dramaťák oslávi 10 rokov medzi vami

To tu ešte nebolo!
Chystá sa komárňanská premiéra filmu, ktorý sa točil v našej pevnosti

Medový festival včelích produktov
bude v sobotu 13. septembra v Dome Matice slovenskej v Komárne

piatok 5. septembra
16.00 Slávnostné otvorenie vínneho korza
 Javisko na korze (Nám. gen. Klapku)
 Detská dielňa Jókaiho divadla (do 19.00)
 Jókaiho javisko (Nám. gen. Klapku)
16.30 Vystúpenie folk. súboru Slovenskí rebeli
 Javisko na korze (Nám. gen. Klapku)
18.00 Program hercov Jókaiho divadla
 Jókaiho javisko (Nám. gen. Klapku)
19.00 Koncert skupiny Memory Team
20.30 Koncert cigánskej skupiny Priateľstvo
21.00 Kovács József a jeho skupina
23.00 Koncert dua Attila Zsapka – Peter Emmer
 Javisko na korze (Nám. gen. Klapku)

sobota 6. septembra
8.00 Súťaž vo varení fazuľovej polievky
 Park Anglia, vyhodnotenie o 13.00
15.00 Detská dielňa Jókaiho divadla (do 20.00)
 Jókaiho javisko (Nám. gen. Klapku)
15.30 Detský program hercov Jókaiho divadla
 Jókaiho javisko (Nám. gen. Klapku)
17.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže destilátov
 Javisko na korze (Nám. gen. Klapku)
18.30 Program hercov Jókaiho divadla
 Jókaiho javisko (Nám. gen. Klapku)
19.00 Koncert dychovky Veselá kapela
21.00 Koncert Komárňanského dixieland bandu
22.30 Koncert skupiny Eli Trio
 Javisko na korze (Nám. gen. Klapku)

nedeľa 7. septembra
Javisko na korze (Nám. gen. Klapku)

15.00 Program speváckeho zboru Kantantina
15.30 Program speváckeho zboru Klapka Dalkör
16.30 Vystúpenie tanečnej skupiny Junior
17.30 Program detského folkórneho súboru Dunajíček
18.00 Program folklórneho súboru Dunaj
19.30 Vystúpenie skupiny Pengő

Klapkovo námestie sa od 5. 
do 7. septembra opäť naplní do 
posledného miestečka. Už po 
siedmykrát sa uskutoční festi-
val vína, huby a skvelého jedla 
– Komárňanské vínne korzo, 
o ktorom informoval Gábor 
Weszelovszky z Mestského 
úradu v Komárne, ktorý je 
hlavným organizátorom tohto 
obľúbeného podujatia:

- Vínne korzo sa tak, ako 
vlani, uskutoční na Klapkovom 
námestí, a tu mi dovoľte, aby 
som trocha upriamil pozor-
nosť na technické záležitosti. 
Vínne domčeky budú stáť na 
Klapkovom námestí, ako vlani. 
Žiaľ, k tomuto musím dodať, že 
na vlaňajšie umiestnenie javis-
ka boli veľmi negatívne ohlasy. 
Nerád by som tu rozvádzal, aké 
je technicky náročné postaviť 
kvalitné javisko na Klapkovom 
námestí, kvôli umiestneniu 
ozvučenia. A tak sme našli je-
diné vyhovujúce miesto, a tým 

je priestranstvo pri nedávno 
zrekonštruovanom súsoší Svätej 
trojice, a tak bude javisko kor-
za pred týmto súsoším, a tu sa 
bude konať väčšina koncertov 
tohto podujatia. 

Okrem toho budeme mať aj 
takzvané Jókaiho javisko. Toto 
pomenovanie nie je náhoda, 
keďže na ňom budú zabávať deti 
herci a spolupracovníci Jókaiho 
divadla. Takže v prvom rade by 
na ňom mali byť počas troch dní 
najmä programy pre najmen-
ších. Touto cestou by som sa 
opätovne rád poďakoval za túto 
ich činnosť. Budú tam, kde vla-
ni, v rohu Klapkovho námestia, 
pri studni s pitnou vodou, kde 
budú mať svoj stan a javisko. 

Aj v tomto roku bude súčas-
ťou programu súťaž vo varení 
fazuľovej polievky. Známa Jóka-
iho fazuľová polievka a Komár-
no patria k sebe tak, ako Mór 
Jókai a Komárno. Súťaž vo vare-

Pozývame na Vínne korzo

(Pokračovanie na 3. strane)
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Zápis do Základnej umeleckej školy v Komárne
sa uskutoční

od 2. do 9. septembra 2014
denne od 14. do 17. hodiny

v budove školy na Letnej ulici 12.
Záujemcovia si môžu vybrať štúdium hudobného, 

tanečného alebo výtvarného odboru.

Ako sme vás už informova-
li, Mestská televízia v Komárne 
prednedávnom prešla na digitálne 
vysielanie. Svoj program, ako do-
teraz, vysiela 53. TV  kanáli. Čo 
sa však zmenilo: odteraz mestská 
televízia vysiela v systéme DVB-T 
s vertikálnou polarizáciou, vo 
formáte MPEG-2. Občania si 
programy televízie môžu naladiť 
digitálnym tunerom na svojich 
set-top boxoch alebo v televíznom 
prijímači.

Signál mestskej televízie mô-
žete prijímať tromi spôsobmi:

1. Rodinné domy majú vlast-
né pozemné digitálne antény. V 
tomto prípade treba antény otočiť 

smerom na 7. sídlisko, smerom 
k 12-poschodovým panelákom. 
Antény treba otočiť do vertikál-
nej (zvislej) polohy. V Komárne je 
signál natoľko silný, dostačujúci, 
že zrejme aj horizontálna anténa 
je schopná ho prijímať.

2. Paneláky majú spoločné 
antény. V tomto prípade je po-
trebné informovať sa v správcov-
skej spoločnosti.

3. Tí občania, ktorí progra-
my mestskej televízie sledujú cez 
miestnu digitálnu káblovú tele-
víziu (Digi, Swan), sa tiež musia 
informovať v správcovskej spo-
ločnosti.

Ako môžete sledovať mestskú televíziu?

Dom Matice slovenskej v Komárne
ponúka priestory pre vás

v centre mesta
Administratívno – onchodný priestor:
- dve miestnosti spolu 60 m2
- krásny svetlý priestor na I. poschodí
- cena vrátane réžie 450 eur/mesiac
(možná dohoda)
- vhodné napr. pre obchodnú kanceláriu
Samostatné kancelárie:
- samostatné miestnosti, každá 25 – 30 m2
- menšia 120 eur/mesiac
- väčšia (samostatný vchod) 150 eur/mesiac

INFO: 0905 405 455

Dňa 14. septembra sa opäť 
stretneme v Komárne. Už sa 
stalo tradíciou, že v Európsky 
deň židovskej kultúry organi-
zujeme celodennú akciu, na 
ktorej srdečne očakávame zá-
ujemcov. Je to pre nás sviatok, 
keď návštevníkom Menházu 
môžeme ukázať pozitívne 
stránky židovstva. V tomto 
roku budeme môcť usporia-
dať akcie aj v novoobnovenej 
záhrade.

Vedúci židovských komunít 
z regiónu, pozvaní predsedovia 
ŽNO z Budapešti a Bratislavy, 
ako aj zástupcovia malých ko-
munít otvoria tento deň roz-
hovorom o možnostiach spo-
lupráce. O 10.30 hod. sa  bude 

konať program s názvom Malí 
a veľkí. Na tomto programe sa 
môže zúčastniť každý. Program 
bude pokračovať po kóšernom 
obede, ktorý pre nás pripraví 
rebecen Bina Stiefel.  Nedávno 
vyšla knižka s názvom Gilgul od 
dr. Györgya  Ságiho, ktorú pred-
stavíme v stánku.

Následne sa predstaví nový 
rabín Miša Kapustin. Riaditeľka 
maďarského židovského archívu 
Zsuzsanna Toronyi nás obo-
známi s Tajomným sobášom. 
Aj v tomto roku odovzdáme 
v synagóge ceny Kehila a Kehila 
Chaver.

Program sa ukončí koncer-
tom Asociácie náročného divá-
ka. Každý je vítaný!

Európsky deň židovskej kultúry

Mesto Komárno oznamuje úpl-
nú uzávierku cesty II/573 v  km 
66,190 pri železničnom priecestí 
trate Komárno – Dunajská Streda 
v žkm 2,664 v k.ú. Komárno, v ter-
míne od 04.09.2014 do 07.09.2014 
v čase od 8,00 do 18,00 hod. kaž-
dodenne. Pred začatím prác do 
8,00 hod. a po skončení prác po 
18,00 hod. bude podľa uvedenia 
investora premávka umožnená. 
Obchádzková trasa bude vedená  

po nasledovných komunikáciách 
– Hadovská cesta, štátna cesta 
I/63 Komárno – Bratislava, cesta 
III/063054 Zlatná na Ostrove – 
Čalovec – Kameničná, II/573 Ka-
meničná smer Komárno - Hadov-
ce a bude vyznačená dočasným 
dopravným značením. Úplná uzá-
vierka cesty je potrebná  z dôvodu 
vykonania opravy uvedeného že-
lezničného priecestia. 

Uzávierka cesty

V stredu 20. augusta sa 
v Komárne konala spoločná 
tlačová beseda politických 
strán Most – Híd a Strany ma-
ďarskej komunity. Dátum roz-
hodne nebol náhodný, ale cie-
lene niesol v sebe symboliku.

Ako bolo zdôraznené, udia-
lo sa tak na sviatok kráľa Štefa-
na, zakladateľa uhorského štátu, 
ktorý zdôrazňoval, že je potreb-
né vždy hľadať to, čo nás spája 
a nie to, čo rozdeľuje. Predsta-
vitelia oboch politických strán 
na tom pracovali v posledných 
týždňoch naozaj intenzívne.

Ako uviedol Tibor Bastr-
nák, už niekoľko týždňov rokujú 
o spoločnom programe, spoloč-
ných tézach ako aj o dôležitosti 
spoločného kandidáta na post 

primátora, ako aj o kandidátke 
na posty poslancov. V prípade, 
ak členovia oboch politických 
strán začiatkom septembra 
odobria rodiacu sa koaličnú do-
hodu, tak oficiálnym spoločným 
kandidátom na post primátora 
bude Attila Czíria. Ako okrem 
iného uviedol, je dôležité, aby 
malo Komárno spoločného 
kandidáta na post primátora, za 
ktorým bude stáť dostatočná sila 
v podobe súdržného miestneho 
zastupiteľstva, ktoré mu bude 
pomáhať v práci. Ako dodal Ti-
bor Bastrnák, na občanov môže 
pôsobiť povzbudivo, že sa dve 
najväčšie politické strany pou-
čili  z chýb v minulosti, dokážu 
sa spojiť a povzniesť sa nad stra-
nícke záujmy a osobné ambície.

Rokujú o spoločnom kandidátovi 
na post primátora

Zuzana L., 40-ročná uči-
teľka: Nemám ambície pôsobiť 
v komunálnej politike, pretože 
si myslím, že nemám povahu 
robiť výrazné kompromisy vo 
veciach, o ktorých som presved-
čená, že neznesú kompromisy. 
Pozorne sledujem prácu zastu-
piteľstva a vedenia nášho mesta, 
ale mám z toho zmiešané pocity 
hlavne v ostatných rokoch. Chá-
pem, že na istý problém môžu 
byť rôzne názory, ale prekáža mi 
spôsob, akým sa niekedy rokuje 
na zastupiteľstve. Znechucujú 
má útoky, konšpirácie a straníc-
ke záujmy povýšené nad záujmy 
občanov. Tak to vidím ja ako ob-
čianka a niekedy som aj rada, že 
nevidím viac do zákulisia mest-
skej politiky. Ešte si myslím, že 
hlavne stranícki kandidáti málo 
komunikujú s občanmi a akoby 
sa až pred voľbami spamätali a 
odrazu začínajú byť aktívnejší 
vo svojom okolí. Škoda, že sa už 
nekonajú stretnutia s občanmi 
tak, ako to bolo ešte pred pár 
rokmi. Vtedy som viac cítila, že 
záleží na názore občana a niekto 
ho aj vypočuje.

Peter H., 48-ročný podni-
kateľ: Pred niekoľkými rokmi 
som sa aj ja pohrával s myšlien-
kou, že by som vstúpil do ko-
munálnej politiky. Myslím si, že 
mám dosť skúseností zo života 
a mohol by som byť prospešný, 
pretože pozorne sledujem dia-
nie v našom meste a často o tom 
diskutujem so svojimi priateľmi. 
Nie je mi ľahostajné, ako tu žije-
me. Celú túto vec som predisku-
toval aj s mojou rodinou a na-
koniec som dospel k názoru, že 
kandidovať nebudem a viac sa 
sústredím na svoje podnikanie, 
pretože sa mi zdá, že to je efek-
tívnejšie. Avšak neostal som pa-
sívny a zvolil som si tú cestu, že 

budem v kontakte s niektorými 
nezávislými poslancami a dote-
raz som im poskytol zopár návr-
hov na to, čo by sa mohlo urobiť 
v prospech mesta. Dalo by sa 
povedať, že ešte aj o pár rokov 
mám čas vstúpiť do komunálnej 
politiky, takže uvidím.

Karol K., 62-ročný dô-
chodca: Komunálna politika, 
to je veľmi jednoduchá vec a 
zároveň aj zložitá. Ja by som do 
nej zásadne nevstúpil a hneď aj 
vysvetlím, prečo: príliš si vážim 
svoj čas, ktorý venujem prí-
jemnejším veciam, ako je dlhé 
rokovanie bez dobrých výsled-
kov. Nepáči sa mi prísne delenie 
názorov podľa toho, aké tričko 
nosí ten-ktorý poslanec. S mno-
hými sa poznám a v debatách 
s nimi som sa utvrdil v tom, že 
v záujme mesta by bolo, keby v 
zastupiteľstve boli iba nezávis-
lí poslanci. Viem, je to naivná 
predstava a v dnešných pome-
roch sme na to asi ešte nedozre-
li. Ale kto vie, možno onedlho aj 
to bude. Myslím si to na základe 
toho, že v ostatných rokoch je v 
našom zastupiteľstve čoraz viac 
nezávislým poslancov a dúfam, 
že po tohoročných voľbách ich 
bude ešte viac. To sú moji favo-
riti, pretože u nich presne viem, 
že dávam svoj hlas konkrétnej 
osobe s názormi a nie nepre-
hľadnej politickej strane. Voliť 
rozhodne pôjdem.

Martin G., 32-ročný za-
mestnanec: Priznám sa, že 
komunálnu politiku v našom 
meste vnímal len tak zbežne. 
Mám na ňu svoj názor – nie je 
taká, aby som bol s ňou spokoj-
ný, pretože je príliš previazaná s 
politickými stranami. Poznám 
zopár poslancov, niektorých 
dokonca dosť dobre, ale preká-
ža mi, že naše debaty o politike 

10 názorov občanov na to, 
aká je a aká by mal byť komunálna politika

často ukončujú konštatovaním, 
že síce pôvodne mali iný názor 
na riešenie problémov, ale mu-
seli urobiť kompromis. A to nie 
vždy dopadne dobre, dokonca 
občas aj úplne inak, ako bol pô-
vodný zámer. 

Adriana V., 50-ročná štát-
na zamestnankyňa: Vstúpiť 
do politiky? A načo? V našom 
meste sú karty dávno rozdané 
a čo ma najviac hnevá, je fakt, 
že občania ako voliči sú nepo-
učiteľní. Dokážu roky šomrať a 
tvrdo kritizovať celé zastupiteľ-
stvo, podľa čoho usudzujem, že 
s ním nie sú spokojní. A potom 
odrazu po ďalších voľbách sa v 
rozhovoroch dozviem, že voli-
li opäť tých istým poslancov, s 
ktorými dlhodobo neboli spo-
kojní. Neviem, čo si mám o tom 
myslieť... Konštatujem, že máme 
našu komunálnu politiku pres-
ne takú, akú si zaslúžime. Keď 
chceme zmenu, tak ju môžeme 
urobiť len my – voliči. Ja to tak 
robím, preto vždy volím kon-
krétne osoby a iba tie, o ktorých 
som presvedčená, že na to majú 
a predpokladám, že nesklamú a 
neotočia sa o 180 stupňov.

Daniel O., 36-ročný za-
mestnanec: Chcel som kandi-
dovať, ale rodina ma od toho 
nakoniec odhovorila. Možno si 
poviete, že som to s tou politikou 
nemyslel vážne, ale verte mi, že 
som o tom veľa rozmýšľal a zva-
žoval som všetky „za“ a „proti“. 
Nakoniec som sa rozhodol, že to 
ešte odložím na neskôr. Keď tak 
pozorujem prácu nášho zastupi-
teľstva, tak som presvedčený, že 
na to mám, ale nie som presved-
čený, či by som to vedel robiť 
takým spôsobom, ako sa to robí 
teraz. Nemám rád konflikty v si-
tuáciách, keď treba niečo riešiť. 
Preto by mi prekážalo, keby ma 
niekto z poslancov upodozrie-
val z postranných úmyslov. To 
sa v našom zastupiteľstve deje 
často. Prekáža to nielen mne, ale 
aj mnohým okolo mňa. A ešte si 
myslím, že v komunálnej politi-
ke by malo byť viac žien, pretože 
ich pohľad na vec a riešenie sú 
v mnohých prípadoch praktic-
kejšie a rokovania by asi netrvali 
dlho do noci, pretože dlhá deba-
ta ešte nie je zárukou kvalitého 
rozhodnutia.

Mária B., 67-ročná dô-
chodkyňa: Ja by som bola naj-
radšej, keby som ani netušila, 
o čom poslanci rokujú, ale vý-
sledky ich práce by bolo vidieť. 
Som už dosť stará na to, aby som 
uverila všetkému, čo počujem v 
záznamoch o rokovaní zastupi-
teľstva. Súhlasím s názorom, že 
politika je pánske huncútstvo a 
nikto v nej neostane dlho čistý. 
Ak predsa, tak iba jedno voleb-
né obdobie. Ak by si mal človek 
zachovať tvár, tak by mal zvážiť, 
či je tam užitočný a verný svojim 
zásadám, alebo robí politiku ako 
svoj imidž. Nie som absolútny 
skeptik, ale tuším, že ľuďom to 
veľmi neprekáža. .

Tatiana P., 51-ročná pod-
nikateľka: Neverím, že po 
týchto voľbách sa niečo zmení, 

pretože zmena by potrebovala 
nové tváre medzi kandidátmi. 
Ja osobne chodím voliť, ale ne-
dávam svoj hlas za každú cenu. 
Som opatrná, pretože párkrát sa 
mi stalo, že niektorí moji zná-
mi, ktorí vstúpili do politiky, sa 
odrazu výrazne zmenili, žiaľ k 
horšiemu, a prestali mať kontakt 
s realitou. Neviem to pochopiť, 
že na návrhy o tom, čo by bolo 
treba zmeniť, väčšinou reagujú 
veľmi vyhýbavo a argumentujú 
tým, že sa to nedá, pretože to nie 
je priorita. Preto som skeptická 
a myslím si, že na lepšie časy si 
ešte musíme počkať.

Iveta K., 33-ročná preda-
vačka: Môj brat chcel byť po-
slancom, ale nedostal dosť hla-
sov. Asi to bolo preto, že nebol 
dosť známy a ľudia nepoznali 
jeho názory do takej miery, aby 
ho volili. Čudujem sa tomu, 
pretože predložil svoj program, 
v ktorom boli konkrétne návrhy 
na zlepšenie vecí v Komárne a 
to všetko prediskutoval s mno-
hými ľuďmi v okolí. U výsledku 
bol dosť sklamaný a v ďalších 
voľbách už nekandidoval. Bolo 
mi to veľmi ľúto, pretože je to 
rozumný muž s dobrými ná-
padmi a riešeniami. Aj napriek 
tomu všetkému sa doma často 
rozprávame o problémoch Ko-
márna, máme názor na to, ako 
ich treba riešiť, ale všetko to 
ostáva medzi nami. Myslím si, 
že keby brat pôsobil ako posla-
nec, bol by to prínos pre mesto. 
Viem o tom, že podobne zmýšľa-
jú viacerí šikovní ľudia v mojom 
okolí, ale doteraz sa nedokázali 
presadiť v komunálnej politike, 
aj keď pred voľbami sa stretávali 
s tým, že ich voliči budú voliť. 
Možno by boli úspešní na kan-
didátke politickej strany, ale oni 
nechceli ísť touto cestou a chceli 
byť nezávislí. Po tom všetkom si 
myslím, že voliči dosť podceňu-
jú nezávislých kandidátov a viac 
veria politickým stranám.

František P., 28-ročný le-
kár: Mne osobne prekáža, že v 
posledných rokoch akoby Ko-
márno zaspalo dobu a nena-
preduje. Viem, všade dookola je 
kríza, ale na to sa nedá vyhová-
rať donekonečna. Veď napríklad 
len pár kilometrov od Komárna 
sú Nové Zámky, odkiaľ pochá-
dzam, kde sa aj napriek kríze 
podarilo získať eurofondy, vybu-
dovať, zlepšiť, obnoviť, skrátka 
snažiť sa využiť možnosti oveľa 
viac ako je to v našom meste. 
Ja si pamätám na predvolebnú 
kampaň a prísľuby, že aj Ko-
márno bude čerpať eurofondy, 
dokonca že sa zriadi samostatné 
pracovisko v rámci mestského 
úradu, kde by pracovníci sledo-
vali výzvy Európskej únie a pri-
pravili projekty. No realita je iná 
a my sme prišli o možnosti po-
môcť si financiami z tých zdro-
jov, kde sú ponúkané. Neviem, 
kde sa stala chyba, možno to sú-
visí so sústavnými konfliktmi v 
zastupiteľstve, kde sú dva tábo-
ry proti sebe. Toto sme chceli? 
Bude to teraz lepšie? Všetko je v 
rukách voličov.                  bal

Pred niekoľkými dňami prezident Andrej Kiska vyzval ob-
čanov Slovenska, aby sa aktívne zapojili do komunálnej politiky 
a kandidovali do obecných a mestských zastupiteľstiev v blížia-
cich sa komunálnych voľbách. Apeloval na väčší záujem o dianie 
okolo nás a zdôraznil, že komunálna politika by mala byť mies-
tom, kde pôsobia ľudia so skúsenosťami a snahou meniť veci k 
lepšiemu. V tomto duchu sme oslovili občanov nášho mesta a 
opýtali sme sa ich, či by vstúpili do komunálnej politiky a aká je 
ich predstava o tom, kto by mal zasadnúť ako poslanec v mest-
skom zastupiteľstve.



Výhodná reklama 
v Komárňanských listoch 

a Mestskej televízii
Za jednu reklamu zaplatíte, 

druhýkrát ju uverejníme 
alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488
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Drobná inzercia

Agentúra Konštrukter Bardejovské kúpele
prijme do trvalého pracovného pomeru

na pozíciu v automobilovom  priemysle

montážnych pracovníkov
Poskytujeme týždenné zálohy, taktiež ubytovanie, 

preplácame cestovné, práca je vhodná 
hlavne pre mladé páry a ľudí do 45 rokov. 

Výhodné platové podmienky
Práca sa nachádza v Českej republike 

v meste Frenštát pod Radhoštěm.
Kontaktná osoba: Miroslav Sekerčak, 
tel. kontakt: 0918/588 845 

do Českej republiky 
00420/733 579 166.

NOVÉ!
OUTLET

NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA
Ul. Slobody 19A, Komárno

(bývalá budova Panachemu)

Otváracia doba:
Pondelok-Piatok – 09.00-18.00

Sobota 09.00-14.00

Rebeli a Dramaťák 
vyhlasujú konkurz

Dramatický krúžok Gymnázia Ľ. J. Šuleka, v skratke Dramaťák, 
ani folklórom motivovaný súbor Slovenskí rebeli (v zahraničí 
Komárňan) obyvateľom Komárna nijako zvlášť predstavovať 
nemusíme. Úspešne sa prezentujú nielen doma, ale aj v zahra-
ničí. Na najbližšiu sezónu už pripravujú nové projekty a hľa-
dajú možno práve vás. Slovenskí rebeli aj Dramaťák vyhlasujú 
konkurz.

Uskutoční sa v sobotu 20. septembra 
v Dome Matice slovenskej v Komárne

DRAMAŤÁK
Máš viac ako 12 rokov? 

Si samostatný, ale dokážeš poslúchať?
Chceš si zahrať divadlo? Skúsiť spievať?

Tancovať? Rád sa predvádzaš?
Poď na konkurz do Dramaťáku. Nebojte sa prihlásiť aj vy, do-
spelí. Pošli svoj krátky životopis a fotografiu na email: castin-
gkomarno@gmail.com. Dostaneš texty, ktoré sa musíš naučiť 
vravieť spamäti. Ak budeš chcieť spievať, priprav si jednu sklad-
bu, ktorú zaspievaš bez zvukového sprievodu (a capela), sklad-
ba by to mala byť slovenská. Pokojne môžeš prespievať niektorú 
pesničku z predošlých muzikálov Dramaťáku.  Prines si tenisky 
a tepláky, pretože si aj zatancujeme (pre dospelých nie je povin-
né). Viac o konkurze nájdete na stránkach www.dramatak.sk 

SLOVENSKÍ REBELI
Slovenský folklór vie byť oveľa viac zábavnejší ako si myslíš. 
Tancovať folklór, stvárňovať zvyky našich predkov je síce drina, 
ale často odmenená potleskom a priazňou divákov. Náš súbor 
má väčšinu predstavení za hranicami, čiže ak rád cestuješ, rád 
prijímaš výzvy a vieš riadne „zamakať“, tak to skús s Rebelmi .
Hudobná zložka: Podmienky: vek od 7 rokov, sluch, rytmus, 
hra na hudobný nástroj vítaná
Tanečná zložka: Kategória deti: vek od 7 rokov, cit pre rytmus
Kategória študenti a dospelí: vek od 14 rokov, cit pre rytmus, 
samostatnosť, hudobný sluch je vítaný.
Viac o konkurze nájdete na stránkach www.rebeli.sk.

l AKCIOVÁ pôžička. Tel.: 
0949/226 661.
l	ELEKTRIKÁR. Tel.: 0908/415 
657. 
l Darujem mačiatka. 0915 482 282.
l Predám krásne 7-týždňové šte-
niatko oranž. trpaslíčieho špica. Tel.: 
0908/123 583.

l Predám  3-izbový prerobený byt 
na Hradnej 5 v Komárne. Cena: 30 
000 Eur. Tel.: 0908/179 609. 
l Chcete sa dať ostrihať a upraviť 
vlasy pohodlne? Prídem k Vám do-
mov. Tel.: 0907/271 670. 
l Schudnite zdravo www.chudne-
te.sk/benefit

SPOMIENKA
„Ostalo len prázdne miesto v dome,
nič už nie je také, ako by si človek prial.“
Dňa 14. septembra 2014 uplynie rok, čo nás 
náhle a navždy opustil manžel, otec a dedo

Štefan SEDLÁČEK.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. Sr-
dečne ďakujeme.

Manželka a synovia s rodinami

POĎAKOVANIE
Touto cestou ďakujeme príbuzným, známym, 
susedom a bývalým spolupracovníkom, ktorí 
dňa 22.augusta 2014 odprevadili na poslednú 
cestu našu drahú dcéru, manželku, mamičku 
a sestru

Ing. Moniku ZEMKOVÚ 
rod. Havlíkovú,

ktorá nás navždy opustila vo veku nedožitých 44 rokov.
Smútiaca rodina 

ní tradičnej polievky pomeno-
vanej po tomto literárnom ve-
likánovi sa uskutoční v sobotu 
od ôsmej hodiny ráno, súťažné 
družstvá sa ešte vždy môžu pri-
hlásiť, miesto zostáva nemenné 
-  ulička medzi parkom Anglia 
a detským parkom.

Pre nás bolo prioritou, aby 
sme dali priestor domácim 
umelcom, a tak v rámci festivalu 
vystúpia takí umelci a skupiny, 
ktoré sú už v Komárne dobre 
známe. Hudobná skupina Józ-
sefa Kovácsa, Memória társu-
lat, skupina Barátság či trio Eli 
– týchto umelcov by sme chceli 
osobitne vyzdvihnúť, pretože 
k nám prichádzajú s jazzovou 

formáciou, ktorá mala u nás 
veľký úspech. Nebude chýbať 
ani Veselá kapela, Komárňanský 
dixieland, Dunaj či Dunajíček. 
Väčší priestor dostane v tomto 
roku aj klub dôchodcov, keďže 
si to naozaj zaslúžia, pretože po 
celý rok robia naozaj záslužnú 
prácu a svedomito sa pripravujú 
aj na takéto podujatia. Novin-
kou bude zrejme duo zložené 
z Attilu Zsapku a Pétera Emme-
ra, ktoré sa predstaví v piatok 
večer. 

Na čo by som ešte chcel 
upriamiť pozornosť verejnos-
ti, je to, že prípadné zmeny 
v programe, respektíve podrob-
nejší program nájdete na webo-
vej stránke Vínneho korza.

(Dokončenie z 1. strany)
Pozývame na Vínne korzo

Novorodenci
Lucas Ladislav Kutka z Pribety, Petra Brellíková z Nány, Sabina 

Paulovičová z Nových Zámkov, Beatrix Lili Beke zo Zemianskej Olče, 
Filip Koczkás z Komárna, Nina Slančíková z Komárna, Mark Kóša z 
Bajču, Rebeka Wittichová z Imeľa, Robert Brend z Komárna, Dami-
án Leonid Lengyel zo Zlatnej na Ostrove, Daniel Benkó z Marcelovej, 
Dezider Csicsó z Hurbanova, Sebestyén Simon zo Zemianskej Olče, 
Daniel Bujna z Komárna, Matúš Tóth z Nesvád, Lilien Semeníková z 
Komárna, Laura Gyalog z Nových Zámkov, Katinka Vas z Komárna, 
Dominika Dorčiaková z Komárna, Lajos Kehe z Kolárova, Viktória 
Kiss-Pistiová z Hurbanova, Dóra Mátyás z Komárna, Nina Simoneková 
zo Svätého Petra; Sabrina Molnárová z Kolárova, Zalán Szalai z Vlčian; 
Luca Lapos zo Zlatnej na Ostrove, Gabriella Šamonová z Nesvád, Dor-
ka Mészárosová z Kolárova, Zuzana Horváthová z Komárna, Nina Új-
vári z Nových Zámkov, Martin Vas z Hurbanova, Leo Sárközi z Koláro-
va, Nella Mankovická z Komárna, Velichan Gerejchanov z Dvorov nad 
Žitavou, Katali Pászó z Nesvád, Patrik Olivér Szabó zo Svätého Petra, 
Lilla Hanzsér z Komárna, Jázmin Csóka z Hurbanova, Ákos Grajszky 
z Búču, Mia Žideková z Komárna, Kornél Solík zo Zemianskej Olče, 
Dávid Gőgh zo Zihareca  

Sľúbili si vernosť
Attila Szép a Mária Tóthová, Jozef Balko a Melinda Bercik, Erik 

Barta a Mgr. Csilla Varga, Zsolt Nagy a Anikó Kovácsová, Ádám Kris-
tóf a Tamara Balogh, Štefan Kopják a Angelika Havlitusová, Attila 
Vörös a Zuzana Bereczková, Alexander Fehér a Zuzana Pisárová, Zsolt 
Bogdány a Hilda Tóthová

Opustili nás
59-ročná Edita Laczkóová z Komárna, 80-ročná Margit Vasi z Vr-

bovej nad Váhom, Ľubomír Michal Rastislav (Náruč, n.o.), 80-ročný 
János Tiliček z Komárna, 91-ročná Irén Házi z Okoličnej na Ostrove, 
62-ročná Magdolna Balogh z Komárna, 62-ročná Marta Szászová z 
Komárna, 43-ročná Ing. Monika Zemková z Komárna, 80-ročný Ľu-
dovít Kovács z Novej Stráže, 48-ročná Darina Móriczová z Komárna, 
79-ročná Irén Budai z Komárna, 53-ročný Imrich Jassa z Veľkých Ko-
síh, 86-ročný Štefan Kvasňovský  z Komárna

Viac ako päťdesiat zamest-
návateľov prejavilo záujem 
zúčastniť sa na burze práce, 
ktorá sa v prvej polovici sep-
tembra uskutoční v priesto-
roch výrobnej haly spoločnosti 
Nokia. Koľko ľudí budú za-
mestnávatelia schopní prijať, 
nie je známe. Jedna z firiem 
však prisľúbila až 400 voľných 
pracovných pozícií. Už skôr sa 
hovorilo o tom, že o časť za-
mestnancov bude mať záujem 
automobilka, ktorá funguje v 
maďarskom meste Győr.

Podľa doteraz zverejnených 
informácii príde o zamestnanie 
pre ukončenie prevádzky závo-

du 1829 ľudí, z ktorých je 680 
občanov Slovenskej republiky. 
Burzy práce sa zatiaľ plánujú zú-
častniť tri firmy zo Slovenska.

Spoločnosť Nokia oznámila 
začiatkom leta hromadné pre-
púšťanie a následný odchod z 
Maďarska. Stalo sa tak rok po 
tom, čo Nokiu prebral softvé-
rový gigant Microsoft, ktorý sa 
rozhodol zúžiť náklady a výrobu 
telefónov presunúť na lacnejší 
pracovný trh, zväčša do Ázie. 
V pohraničnom regióne tak 
príde o prácu do konca novem-
bra takmer 2000 ľudí.

TASR

Firmy prejavili záujem 
o nezamestnaných z Nokie

Výberové konania na vla-
kový personál a prevádzkovú 
základňu rozbehol súkromný 
železničný dopravca RegioJet. 
Posilní si tak personálne záze-
mie na súčasnej prevádzkova-
nej trati Bratislava - Komárno 
i na pripravovanej trati Brati-
slava -Košice.

Súkromný železničný do-
pravca v osobnej železničnej 
doprave RegioJet, rozbehol vý-
berové konania na vlakový per-
sonál a prevádzkovú základňu.

Prví záujemcovia sa začali 
hlásiť už pred 3 mesiacmi, hneď 
po tom, čo  médiami prebehla 
prvá správa o pripravovanom 
otvorení novej komerčnej linky 
diaľkových vlakov IC RegioJet. 
Firma k doterajším 104 zamest-
nancom na Slovensku pridá 
ďalších cca 150, čím sa s poč-
tom 254 zamestnancov zaradí 
k popredným zamestnávateľom 
na železnici v rámci Slovenska. 
Klimatizované pohodlné vlaky 

typickej žltej farby dajú prácu 
ďalším približne 150 ľuďom, a 
to predovšetkým na pozíciách 
zákazníckej obsluhy, či v oblasti 
zázemia a technologickej sprá-
vy. Prepravca dá prácu ľuďom 
hlavne v oblastiach s vysokou 
nezamestnanosťou . Prevádzko-
vý personál bude zabezpečovať 
služby pre zákazníkov v súlade s 
vysokým štandardom zákazníc-
keho servisu. Je to veľká príleži-
tosť pre profesionálne uplatne-
nie a sebarealizáciu.

V tejto spoločnosti ľudia 
radi pracujú, dôkazom toho je 
i malá fluktuácia zamestnan-
cov. Aktuálne spoločnosť hľadá 
rušňovodičov a rušňovodičky, 
ktorí budú riadiť moderné HDV 
lokomotívy. V ponuke sú aj po-
zície stevardov, či mechanikov, 
elektromechanikov a elektroni-
kov koľajových vozidiel. Všetky 
pozície sú vhodnétak pre mu-
žov, ako aj pre ženy.

wsm

RegioJet ponúka prácu 
až pre 150 ľudí

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno vám oznamuje, že triedený zber jed-
notlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený 
odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:

od 15. septembra 2014 - do 19. septembra 2014
od 13. októbra 2014 - do 17. októbra 2014

od 10. novembra 2014 - do 14. novembra2014
od 8. decembra 2014 - do 12. decembra2014

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej uk-
ladáte zmesový komunálny odpad) v horeuvedenom termíne v obvyklý 
deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej lokalite. Zber odpadu zo 
zberných nádob a zber vriec s triedeným odpadom sa bude vykoná-
vať osobitnými vozidlami spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec 
mimo dňa odvozu v horeuvedených 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. 2/2007 o odpadoch sa zelený odpad 
prednostne kompostuje pôvodcom odpadu! Vzniknutý kompost je 
použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad. Triedené zložky ko-
munálneho 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 o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke mesta 
www.komarno.sk         .

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


