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Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 1. októbra (uzávierka bude 26. septembra)

Na pozvanie Alecandera 
Dancilu, primátora rumun-
ského družobného mesta Se-
besu, sa delegácie Komárna 
a Komáromu v Maďarsku v 
auguste zúčastnili na tamoj-
ších kultúrnych dňoch, ktoré 
úspešne organizujú už vyše 
20 rokov. Naša družobná spo-
lupráca sa začala v roku 2003, 
kedy sme sa pripojili k mestu 
Komárom, ktoré túto družbu 
začalo v roku 2001. Okrem na-
šich delegácií sa osláv zúčast-
nili družobné mestá Büdingen 

z Nemecka a Straseny z Mol-
dávie. Spoločnú reč sme našli 
hlavne s nemeckou delegáciou, 
v ktorej boli aj bývalí obyvate-
lia Sebesu, ktorí teraz už žijú 
v Büdingene. 

Našu delegáciu viedol pisateľ 
tohto článku, členmi delegácie 
boli Mária Kanthová, poslan-
kyňa mestského zastupiteľstva, 
Katarína Besse, vedúca odboru 
územného rozvoja mesta, Anna 
Gubienová pracovníčka ekono-
mického odboru, a informatik 
Peter Zakar. Dobre pripravení 

s propagačnými materiálmi, 
spolu s účastníkmi z Komáro-
mu sme sa vydali na dlhú cestu. 
Dušou a tlmočníkom pre našu 
delegáciu bol Árpád Csordás 
z Komáromu, kde teraz žije, 
ale narodil sa v Koložvári v Ru-
munsku. Naša cesta tam viedla 
cez rumunské mestá Oradea 
– Cluj – Napoca a Torda. Naša 
prvá zastávka bola v krásnom 
meste medzi horami, kde sme 
obdivovali obrovské priestory 
soľnej jaskyne. Ťažba soli sa tu 
ukončila v roku 1932, teraz sa 

sem chodia liečiť chorí a je to aj 
veľká turistická atrakcia, priamo 
v bani sú rôzne zábavné atrak-
cie a nádherné soľné kvaple. Sú 
tu ešte také zásoby soli, že by 
vystačili pokryť potrebu celej 
Európy. 

Večer nás už čakali naši 
hostitelia a členovia nemeckej 
delegácie, po zoznámení sme 
sa už pripravovali na slávnostné 
zasadnutie zastupiteľstva mesta 
Sebes, ktoré bolo v pekne obno-

Úspešne sme reprezentovali Komárno 
v družobnom rumunskom meste Sebes

(Pokračovanie na 2. strane)

Pre mnohých bol 2. sep-
tember dňom výzvy. Rodičom, 
starým rodičom, ale hlavne 
študentom  a žiakom sa začal 
10-mesačný maratón pod ná-
zvom Tour de škola. Nebolo 
to ináč ani v Komárne, kde na 
bránu  školy zaklopal  nový 
školský rok aj na Pohraničnej 
ulici. 

V toto sviatočné ráno 
v sprievode svojich blízkych 
prekročilo prah školy 195 žia-
kov, ktorí sa kvôli nepriazni-
vému počasiu zišli v telocvični 
školy. V slávnostnom príhovore 
sa žiakom, pedagógom i rodi-
čom prihovoril poverený riadi-

teľ školy Mgr. Slavomír Ďurčo. 
Privítal nových prváčikov, po-
smelil deviatakov, povzbudil 
kolegov, predstavil nové posily 
pedagogického zboru a poďako-
val rodičom. Zdôraznil, že škola 
je špecifická svojím umiestne-
ním, 120-ročnou tradíciou, ale 
aj svojím zámerom byť školou 
rodinnou, priateľskou, ekologic-
kou, športovou a plnou moder-
nej technológie. Pani učiteľka 
Mgr. Kristína Sýkorová privítala 
nových prváčikov a všetci boli 
pasovaní obrovskou ceruzkou 
za právoplatných žiakov ško-
ly. Nechýbali ani zelené šerpy 
s malými sýkorkami, ktoré sym-

bolizujú spolupatričnosť žiakov 
do triedy sýkoriek. Poďakovanie 
a predstavenie patrilo aj niekto-
rým starým rodičom, ktorí vy-
prevadili svoje vnučky a vnukov 
do novej školy. Najviac svojou 
charizmou a pozdravením zau-
jal ujo Šaňo, Alexander Jancsó, 
ktorý nohavice v školských lavi-
ciach začal drať už v roku 1934, 
teda pred 80 rokmi. Slzičky na 
tvárach niektorých prváčikov 
okamžite zaschli, keď vstúpili 
do svojej novej triedy, kde ich 
čakala milá pani  učiteľka a vy-
chovávateľka, množstvo kníh, 
obrázkov, vymaľovávaniek, ale 
aj noví kamaráti.

Zaželajme všetkým, ktorí 
od 2. septembra začali svoju 
tour, veľa úspechov, aby tento 
školský rok bol plný zaujíma-
vých projektov, súťaží, hier, aby 
zažívali školu hrou, tešili sa zo 
spoločenských a športových 
podujatí, aby bol pestrý, veselý, 
plný nových objavov. Želajme si, 
aby si každý v tejto škole vždy 
našiel človeka, ktorý pomôže, 
vysvetlí, podá pomocnú ruku. 
Želajme si, aby škola mala svoju 
dušu, otvorené srdce a hladiace 
ruky, aby sa tu všetci cítili ako 
v dobrej rodine.

RNDr. Mária Hamranová
Foto: Janka Aradská

Všetci sa tu chceme cítiť ako v dobrej rodine

Strana MOST-HÍD oznámi-
la na tlačovej konferencii svo-
jich kandidátov na poslancov do 
jesenných komunálnych volieb. 
V zmysle koaličnej zmluvy so 
Stranou maďarskej komunity 
bude na spoločnej kandidát-
ke hájiť farby strany MOST – 
HÍD 13 osôb a za SMK sa bude 
uchádzať o priazeň voličov 12 
kandidátov. Strana maďarskej 
koamunity a strana MOST-HÍD 
zapísali na spoločnú kandidát-
ku 25 kandidátov na poslancov 
Mestského zastupiteľstva a na 
post primátora je spoločným 
kandidátom Attila Czíria.

Kandidátmi strany MOST-
HÍD do jesenných komunál-
nych volieb sú: riaditeľ gymná-
zia Imre Andruskó, lekár Tibor 
Bastrnák, právnička Éva Hortai, 

ekonóm Imre Dubány, novinár 
György Batta, právnik Tamás 
Varga, lekár Szilárd Ipóth, lin-
gvistka Ágnes Héder, ekonóm-
ka Erzsébet Jágersky, lekár Zsolt 
Sebő, lingvista Csaba Cúth, po-
litologička Magdaléna Tárnok a 
ekonómka Márta Sárai.

Strana maďarskej komunity 
(SMK) zvolila týchto kandidátov 
na poslancov v Mestskom zastu-
piteľstve: pedagogička Csintalan 
Zsuzsa, podnikateľ Dékány Gá-
bor, ekonóm Farkas Attila, farár 
Feszty Zsolt, ekonóm Fördős 
Zsolt, riaditeľ výroby Kiss Ró-
bert, pedagóg, publicista Kolek 
Zsolt, informatik Korpás Péter, 
učiteľ Petheő Attila, elektroin-
žinier Stubendek László, strojár 
– ekonóm Szabó Béla, športový 
tréner Szayka Róbert.

Oznámili svojich kandidátov

Mestské zastupiteľstvo Ko-
márna sa vo štvrtok 4. septem-
bra zišlo na svojom 44. riadnom 
zasadnutí.

Zástupcovia ľudu rokovali 
o počte poslancov v nadchá-
dzajúce obdobie, ako aj o počte 
volebných obvodov. Prerokova-
li 7 návrhoch a hlasovaním roz-
hodli o nasledovne: Komárno 
bude mať aj v nadchádzajúcom 
volebnom období, to znamená 
v rokoch 2014 až 2018, 25 po-

slancov a mesto bude rozdelené 
na tri volebné obvody. 

Poslanci schválili aj náplň 
práce primátora na nadchádza-
júci volebný cyklus: primátor 
tak bude pracovať na trvalý 
pracovný úväzok. Zastupiteľ-
stvo schválilo aj nové nájomné 
a kúpno-predajné zmluvy, podľa 
ktorých pozemky súvisiace s vý-
stavbou nového mosta na Du-
naji dostane, respektíve môže 
používať Slovenská správa ciest. 

Rokovalo mestské zastupiteľstvo

Pevnosť bude uzavretá
 V komárňanskej pevnosti malo byť v dňoch 10. až 14. septem-
bra natáčanie hraného filmu. Z organizačných dôvodov je toto 
natáčanie presunuté na 17. až 21. september. Z toho dôvodu sa 
prehliadky pevnosti v tom čase nebudú vykonávať. 

Predĺžili výstavu obrazov
Touto cestou oznamujeme našim cteným návštevníkom, že 

výstava akademického maliara Árpáda Fesztyho (1856-1914) 
usporiadaná pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia, bude ot-
vorená do 7. novembra 2014 vo výstavnej sieni Podunajského 
múzea v Zichyho paláci v Komárne. 

Otváracie hodiny do 30. septembra utorok-sobota 9.00-
17.00, od 1. októbra pondelok-piatok 9.00-16.00. 

Pozývame 
na komárňanskú premiéru

slovenského filmu 

V TICHU
v piatok 19. septembra 

o 18. hodine
v Dome Matice slovenskej.

V tomto filme účinkovalo 
aj takmer 200 komparzistov z 
Komárna. Dobovou kulisou 
deja bola tunajšia pevnosť. Film 
je prierezom života umelcov, 
ktorí sa dostali do nemilosti v 
období nacistického Nemecka 
a jeho ideológie od roku 1933. 
Boli prenasledovaní a nemohli 
vykonávať svoje povolanie.

Slávnostného premietania 
filmu, ktorý sa natáčal aj v Ko-
márne, sa zúčastnia všetci hlav-

ní protagonisti, kameraman 
i oceňovaný režisér Zdeněk 
Jiráský. Nenechajte si ujsť túto 
výnimočnú príležitosť. 

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.

V týždni
od 16. do 22. septembra

je cestovanie
v autobusoch MHD
v celom Komárne

ZADARMO
Viac informácií nájdete

na 3. strane.
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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.

Dom Matice slovenskej v Komárne
ponúka priestory pre vás

v centre mesta
Administratívno – obchodný 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

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 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.

Úspešne sme reprezentovali Komárno 
v družobnom rumunskom meste Sebes
venej veľkej sále radnice. Primá-
tor, Alexander Dancilu v úvode 
pozdravil osobitne všetky dele-
gácie, potom prítomní zástupco-
via cirkvi, požehnali účastníkov 
zasadnutia a modlili sa za roz-
kvet Sebesu. Slávnostný prího-
vor mal potom primátor mesta, 
kde potom postupne vystúpili 
vedúci delegácii. Vedúci delegá-
cie z Komárna, poslanec mesta 
PaedDr. Bende Štefan odovzdal 
pozdrav primátora Komárna 
MUDr. Antona Mareka, poďa-
koval sa za milé prijatie a vyjad-
ril presvedčenie, že obojstranná 
spolupráca je osožná pre rozvoj 
oboch miest. S potešením kon-
štatoval, že letné výtvarné tá-
bory, ktoré organizujeme už 7 
rokov a ku ktorým sa pripojili 
aj družobné mesto z Čiech Kra-
lupy nad Vltavou, sú medzi mlá-
dežou veľmi úspešné. Ďalej som 
konštatoval, že v spolupráci ešte 
máme rezervy, ktoré treba roz-
víjať. Záverom som potom po 
rumunsky zaželal veľa úspechov 
pri rozvoji mesta Sebes. Naše 
vystúpenie zožalo veľký úspech 
a potlesk. Po odovzdaní cien 
mesta sa medzi účastníkmi sláv-
nosti rozprúdila živá beseda a 
náš tlmočník sa snažil, aby sme 
sa čo najviac dozvedeli o práci 
zastupiteľstva a o rozvoja mesta. 

Mesto Sebes má teraz 30 ti-
síc obyvateľov, okrem Rumunov 
tu svorne žijú aj rôzne národ-
nosti. V mestskom zastupiteľ-
stve je len jeden nezávislý posla-
nec, ostatní zastupujú miestne 
politické strany a je medzi nimi 
a primátorom veľmi dobrá spo-
lupráca. Tunajší primátor je na 
čele mesta už štvrté funkčné 
obdobie. V meste ponúka pra-
covné príležitosti viac firiem, 
pivovar Albacher, taliansky 
Kronospan na spracovanie dre-
va, nemecký Mercedes tu vyrá-
ba prevodovky, spoločnosť na 
výrobu zmrzlín a viac menších 
firiem a podnikov. Je tu veľmi 
malá nezamestnanosť, čo sme 
im závideli.

Po slávnostnom zasadnutí 
sa už náš program rozvíjal pod 
riadením Bogdana Adrianu, 
viceprimátora mesta a často 
sme boli spoločne aj s nemec-
kou delegáciou. Navštívili sme 
miestne vodárne, kde nás riadi-
teľ Radu Sorbanescu oboznámil 
s činnosťou firmy, kde mesto má 
len 5-percentnú účasť na akci-
ách firmy, ostatné sú majetkom 
kraja a štátu. S vodou nemajú 
problémy, teraz, rovnako ako 
aj Komárno, plánujú veľkú in-
vestíciu do rozvoja kanalizácie 
a čistiarne. Pozreli sme si miest-
ne kostoly, kde sú bohoslužby 
aj v rôznych jazykoch. Veľkým 
zážitkom pre nás bola návšteva 

Spoločnosť Largo SK s.r.o.
obsadzuje voľné pracovné
pozície v oblasti
ELEKTROCHNICKÉHO
PRIEMYSLU a LOGISTIKY

Miesto výkonu práce:
* Šaľa
* Voderady
* Galanta
* dolná Streda
* SládkoVičoVo

Voľné pracovné pozície:
* operátor Výroby
* kontrolór kVality
* Vodič VZV
* náStrojár
* ZoraĎoVač forieM

V prípade záujmu o niektorú z uvedených pracovných pozícií, 
prosím kontaktujte

0800 800 019bezplatnú linku

www.largosk.sk

mestského múzea, kde sme sa 
oboznámili s históriou mesta 
a dozvedeli sme sa od riadi-
teľa Radu Totoianu, že medzi 
mestským múzeom v Komárne 
a múzeom v Sebesi je už roky 
plodná spolupráca. Prisľúbili 
sme, že do tejto spolupráce za-
pojíme aj Podunajské múzeum 
v Komárne. Náš program sa 
však točil ďalej, prijal nás Joan 
Poum, generálny riaditeľ pivo-
varu Albacher, zoznámili sme 
sa výrobou a dozvedeli sme sa, 
že rôzne komponenty k výrobe 
piva zabezpečujú aj z Hurba-
novského pivovaru. Riaditeľ 
pochválil náš Zlatý bažant, že je 
jednotkou na trhu. Aj oni vyvá-
žajú pivo do celého sveta. 

Podvečer sme si pozre-
li obrovské červené pieskovce 
s roklinou, ktoré sú atrakcie 
Sebesa. Viac ako poldeň sme 
strávili v neďalekom krajskom 
meste Alba Julia, ktoré kedysi 
bolo strediskom tunajších vlád-
cov Sedmohradska. Nás hlavne 
zaujala 110 ha úplne obnovená 
pevnosť, kde sa to hemžilo tu-

ristami. Je tem aj veľa inštitúcií, 
kostolov a vysokých škôl. V du-
chu sme si predstavili, kedy bude 
takto obnovená aj naša komár-
ňanská pevnosť a bude tu pulzo-
vať život. Veľkou atrakciou je tu 
na poludnie výmena stráží a po-
tom v dolnej časti pevnosti salvy 
z dobových diel. Bola to veľká 
skúsenosť a zážitok. Na obnovu 
pevnosti získali Rumuni značné 
prostriedky z Európskej únie. 
Večer sme sa potom na hlavnej 
ulici zapojili do pulzujúceho ži-
vota kultúrnych dní. Pozreli sme 
si kultúrne programy, všade nás 
zdravili známi, veď už veľa po-
slancov i zástupcov mesta nav-
štívilo aj naše Komárno. 

Na záver zaujímavých 
programov Alexander Dancilu, 
primátor Sebesa, za účasti vede-
nia mesta a poslancov usporia-
dal pre všetky delegácie večeru 
na rozlúčku. Počas večere sa 
intenzívne zaujímal aj o rozvoj 
Komárna a Komáromu, vyjadril 
ľútosť, že závod Nokia prestane 
v regióne pracovať. Zaujímal sa 
o prácu zastupiteľstva i prípra-

ve volieb, prekvapilo ho, že náš 
primátor môže rozhodnutia 
zastupiteľstva vetovať. Povedal 
nám, že aj on by to niekedy po-
treboval. Keď sme si vymenili 
materiály o Komárne, v družnej 
nálade sme sa s nimi rozlúčili a 
poďakovali sa za pekný večer. 
Potom sme sa ešte raz sa roz-
hliadli medzi veseliacimi Sebe-
sanmi a ráno sme sa rozlúčili s 
našimi hostiteľmi a vydali sme 
sa na cestu domov iným sme-
rom, cez Devu a Arad. 

Keď sme sa v Komárne roz-
lúčili s členmi maďarskej dele-
gácie, mali sme dobrý pocit, že 
sme dobre reprezentovali naše 
mesta v rumunskom družob-
nom meste Sebes, kde sme sa 
dozvedeli zaujímavé veci o jeho 
rozvoji. Osobitné poďakovanie 
patrí tamojšiemu vedeniu mes-
ta za úžasný a poučný program 
a nášmu tlmočníkovi Árpád 
Csordásovi vďaka nielen za 
tlmočenie, ale aj za výklad ru-
munských dejín.

Dr. Štefan Bende 
poslanec Komárna
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SPOMIENKA
„Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 28.septembra 2014 uplynie druhý rok, keď nás navždy 
opustila naša milovaná mamička, stará mama a sestra

Magdaléna KLISENBAUEROVÁ.
S veľkou láskou na ňu spomíname. Venujte jej s nami tichú 
spomienku.

Dcéry Denisa a Monika 
vnúčatá Natália, Aretha, Daniel a zaťovia

Novorodenci
Damján Blaskovics z Komárna, Jakub Kamenický z Nových Zám-

kov, Ármin Nagy z Čalovca, Maxim Dostál z Komárna, Hanna Tóthová 
z Tône, Mia Bödőková zo Zlatnej na Ostrove, Lívia Laceková z Komár-
na, Peter Seneši z Kolty, Andrej Mátyus z Komárna, Adrián Koczkás z 
Dediny Mládeže, Viktória Lakatošová z Marcelovej, Sebastián Púchov-
ský z Komárna, Peter Bílek z Hurbanova, Attila Fekete zo Zemného, 
Denis Ódor zo Svätého Petra, Barbora Kádeková z Hurbanova, Seba-
stián Halász z Dubníka, Sofia Vargová z Komárna, Ladislav Ďurenka z 
Komárna, Vince Szabó z Kolárova, Daniel Mura z Marcelovej, Markus 
Slávik z Nesvád, Tomáš Macháč z Nových Zámkov, Barbara Birdáčová 
z Rubáne, Dorka Baleszová z Kamenice nad Hronom, Gabriel Lakatos 
z Kolárova, Zuzana Štupická zo Šrobárova, Dominik Sliva z Kamenice 
nad Hronom, Csenge Horváth z Komárna, Dominika Balla z Kamenič-
nej, Jakub Kmeťo z Bajču

Sľúbili si vernosť
Balázs Várady a Anikó Mészáros, Gabriel Kasnyik a Virág Dobay, 

JUDr. Michal Sklenár a Ing. Petra Grešová

Opustili nás
59-ročná Oľga Szűcsová zo Zlatnej na Ostrove, 61-ročný Gab- 

riel Püsky z Moče, 36-ročná Anikó Vargová z Kolárova, 72-ročný Jó-
zsef Marcsa z Búču, 62-ročná Horján Judit, rod. Križan z Kamenič-
nej, 61-ročný Gyula Csuport z Komárna, 86-ročná Valéria Gyuricsek z 
Marcelovej, 64-ročná Judit Tóth z Kameničnej, 73-ročná Eleonóra Var-
gová z Kolárova, 77-ročná Marta Dóczová z Komárna, 85-ročná Ilona 
Füsi z Vrbovej nad Váhom, 81-ročná Helena Szabóová z Marcelovej, 
91-ročná Magdaléna Vargová z Komárna, 56-ročný Alexander Petrík 
z Komárna, 89-ročná Gizela Olléová z Kolárova, 63-ročný Karol Boros 
z Kolárova, 88-ročná Mária Jassová z Veľkých Kosíh, 76-ročný Imrich 
Tanoczki z Búču, 85-ročná Magdaléna Vörösová zo Zlatnej na Ostro-
ve, 69-ročná Zsuzsanna Both z Komárna, 74-ročný Zoltán Csákvári z 
Marcelovej, 44-ročný Imrich Marsalik z Komárna, 57-ročná Teréz Pak-
si z Komárna, 66-ročná Magdaléna Némethová z Kameničnej

l AKCIOVÁ pôžička. 0949 226 661.
l ELEKTRIKÁR. 0908 415 657. 
l Prenajmem 3-izbový byt na no-
vom sídlisku Bašta. 0907 739 389.
l Darujem mačiatka. 0915 482 
282.
l Kompletná ponuka nehnuteľ-
ností na www.bluechipreality.sk. 
Tel.: 0902 202 951.

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
l Dám do prenájmu obchodný 
priestor 24m2 v centre mesta za 
symbolických 100 eur/mesiac. Tel: 
0944 702 320.

Vínne korzo – chutný mok, voňajúce dobroty, dobrá nálada

Keď sa stretnú dobrí priatelia, vínko chutí oveľa viac... Aj keď počasie vinárom neprialo, predsa bolo z čoho vyberať

V Parku Anglia fantasticky rozvoniavala fazuľová polievka Tak teda ešte raz na zdravie a dovidenia o rok!

Pri príležitosti 150. vý-
ročia odovzdania asi najcen-
nejšieho a v širšom regióne 
najväčšieho orgaNu, ktorý sa 
nachádza v kostole sv. Ondreja 
v Komárne, usporiadala riadi-
teľka MsKS Anna Vargová, or-
ganista Imre Szabó pôvodom 
z Nových Zámkov a organista 
komárňanskej katolíckej far-
nosti Ladislav Stubendek tla-
čovú besedu. 

Tento dodnes plne funkč-
ný hudobný nástroj postavil a 
odovzdal v roku 1864 organár 

Carl Friedrich Ferdinand Buc-
kow z Gdanska a patrí medzi 
jeho skvosty. Podľa vyjadrenia 
Imre Szabóa, pruský majster 
Buckow, ktorý je mimochodom 
pochovaný v našom meste, po-
stavil alebo prestaval  množstvo 
organov, ale na tento v kostole 
svätého Ondreja bol najviac 
hrdý. Komárňanský organ bol 
jeho 54., má tri manuály a 42 
registrov neskôr rozšírených 
ešte o 9. Svojho času patril me-
dzi pozoruhodnosti Uhorska. 
Na počesť tohto výročia je pri-

pravený cyklus koncertov pod 
názvom Komárňanské organo-
vé večery. Na nich 21. septem-
bra, 28. septembra a pravdepo-
dobne 12. októbra so začiatkom 
o 18. hodine zaznejú organové 
koncerty. Počas troch večerov 
sa komárňanskému publiku 
predstavia traja skvelí organisti. 
Ako prvý vystúpi Jean-Chisto-
phe Geiser zo Švajčiarska, kon-
com septembra zahrá Monika 
Kecskés z Maďarska a ako tretí 
poteší svojim majstrovstvom or-
ganista Imre Szabó. 

Koncerty sa uskutočnia s 
prispením a finančnou podpo-
rou veľvyslancov Švajčiarska a 
Maďarska na Slovensku. Pod-
ľa vyjadrenia organizátorov je 
stav orgAnu v kostole svätého 
Ondreja vyhovujúci. Tento jem-
ný nástroj bude potrebné pre-
čistiť a v rámci údržby by bolo 
potrebné vykonať generálnu 
opravu. Vzhľadom na nedosta-
tok financií sa však tieto otázky 
momentálne neriešia. Vstup na 
koncerty je bezplatný. Prajeme 
príjemný umelecký zážitok,

Príďte na organové koncerty v kostole sv. Ondreja

Európsky týždeň mobi-
lity je každoročná kampaň o 
udržateľnej mestskej mobilite 
organizovaná s politickou a 
finančnou podporou Generál-
neho riaditeľstva pre životné 
prostredie a dopravu Európs-
kej komisie.

Cieľom kampane, ktorá 
prebieha každoročne v dňoch 
16. až  22. septembra, je pod-
poriť európske samosprávy, 
aby zaviedli a podporovali 
udržateľné dopravné opatrenia 

a prerozdelili či prebudovali 
ulice i verejné priestranstvá v 
prospech ľudí. Miestne samo-
správy by zároveň mali vyzvať 
ľudí, aby vyskúšali alternatívy 
automobilovej dopravy.

Týždeň podujatí vrcholí 
aktivitou “Do mesta bez auta!”, 
ktorá prebieha už od roku 2000. 
Vyžaduje od účastníckych sa-
mospráv vyčlenenie jednej či 
viacerých zón, ktoré sú bežne 
užívané motorovou dopravou, 
výhradne pre chodcov, cyklis-

tov a verejnú dopravu, a to po-
čas celého dňa.

Mesto Komárno a firma 
ARRIVA Nové Zámky,a.s., ako 
prevádzkovateľ MHD v Ko-
márne, po vzájomnej dohode 
ponúkajú občanom možnosť 
oboznámiť sa s alternatívou 
verejnej dopravy a využiť počas 
týždňa od 16. do 22. septem-
bra bezplatné cestovanie lin-
kami MHD. Cestujúcim budú 
vystavené lístky s nulovou 
hodnotou, aby bolo možné vy-

hodnotiť úspešnosť tejto akcie. 
Vyskúšajte si verejnú dopravu v 
našom meste, pretože váš pozi-
tívny záujem k autobusovej do-
prave zníži podiel individálnej 
dopravy na našich cestách.

Využite túto možnosť a 
urobte niečo aj pre životné pro-
stredie v našom meste. V ďal-
šom čísle uverejníme výsledok.

Tento týždeň cestujeme v Komárne zadarmo!

Vo štvrtok 25. septembra sa 
v Podunajskom múzeu usku-
toční odborné sympózium 
pod názvom Historické mapy, 
plány a veduty Podunajska a 
Považia. 

Na programe stretnutia od-
borníkov i verejnosti budú zau-
jímavé témy, ako napríklad iko-
nografická analýza najstaršieho 
glóbusu na Slovensku v histo-
rických zbierkach, bratislavské 
fortifikácie na súvekých vedu-
tách, vojenské plány a mapy 
komárňanského  fortifikačného 
systému a Bratislava na mapách 

zo 16. až 19. storočia očami his-
toričky, pamiatkarky. Okrem 
toho zaznie množstvo zaujíma-
vých informácií aj o pramen-
nej hodnote situačného plánu 
komárňanských kúrií v roku 
1821, o železničných mapách vo 
fondoch Štátneho archívu v Bra-
tislave a o prehradení rieky Váh 
pri Bytči v rokoch 1580 až 1581. 
Ďalší odborníci sa budú venovať 
mapovaniu panstva Skalka a ur-
bárskym mapám obce Dunaaj-
más v Maďarsku.

Sympózium sa začne o 9.30. 
Organizátori naň pozývajú aj 

všetkých Komárňanov, ktorí sa 
zaujímajú o život v našom re-
gióne. Mnohé informácie, ktoré 
odznejú na tomto odbornom 
podujatí, sú veľmi špecifické a 
verejnosti len ťažko dostupné.

Toto celodenné sympózium 
pripravilo mMnisterstvo vnútra 
Slovenskej republiky, Štátny ar-
chív v Nitre, pobočka Komárno 
v spolupráci s Nitrianskym sa-
mosprávnym krajom a Podu-
najským múzeom v Komárne. 
Podujatie sa uskutoční s finanč-
nou podporou Mesta Komárno.

Témou sympózia budú historické 
mapy, plány a veduty

Obsah Komárňanských listov
a relácie Mestskej televízie

nájdete na stránke
www.tvkomarno.sk


