
XXIV. ročník, číslo 7 Bezplatné 13. mája 2015

Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 27. mája 2015.

Uzávierka 22. mája

Primátor mesta Komárno 
László Stubendek, viceprimátor 
Béla Keszegh a riaditeľ NO Pons 
Danubii EGTC Zoltán Bara sa 
24. apríla stretli v priestoroch 
Komárňanskej informačnej 
kancelárie KIK s predstaviteľmi 
médií, ktorých informovali o 
najdôležitejších krokoch vede-
nia mesta zameraných na rozvoj 
turizmu.

László Stubendek v úvodnom 
slove načrtol význam turizmu, 
ktorého rozvoj môže generovať 
pomerne veľký počet nových 
pracovných príležitostí. Preto je 
potrebné vytvoriť krátkodobé, 
strednodobé a dlhodobé ciele a 
naplniť ich obsahom. V zmysle 
toho už bol spustený program 
TDM (turisticko - destinačný ma-
nažment), ktorý v regióne Komár-
no - Štúrovo vytvorí spoluprácu v 
turistickej oblasti a napojí sa na 
obdobný systém na druhom bre-
hu Dunaja. Čo to prinesie v praxi? 
Napríklad v Komárne si cez tento 
systém požičiate bicykel, prejdete 
s ním do Tatabánye, tu ho necháte 
v príslušnej kancelárii a pokračuje 
ďalej vlakom. Alebo v ktorejkoľ-
vek kancelárii si objednáte ubyto-
vanie, lístok na podujatie v meste 
regiónu, kde má systém TDM 
pokrytie. Podľa vyjadrenia Bélu 
Keszegha systém TDM spojí ob-
medzené regionálne zdroje a má 
šancu pozdvihnúť Komárno, aby 
sa využili jeho danosti v oblasti 
jedinečnosti historických a kul-
túrnych pamiatok a zemepisnej 
polohy.

Vedenie mesta už urobilo 
najnevyhnutnejšie kroky k zvý-
šeniu turistickej atraktívnosti 
mesta. Ide napríklad o to:

- Nastali zmeny na webovej 
stránke mesta – stránka je jedno-
značne orientovaná proturisticky. 
Na súčasnej webovej stránke má 
turista prehľadne usporiadané 

možnosti, ktoré ho môžu zaují-
mať.

- Komisia pre turizmus a ce-
zhraničné vzťahy dostala podstat-
ne vyššiu prioritu, čo odzrkadľuje 
aj pridelených 20 tisíc eur, ktorých 
vhodným investovaním bude mať 
komisia možnosť značne ovplyv-
niť turistický ruch Komárna.

- Štruktúra mestského úradu, 
ktorá sa práve vytvára, bude mys-
lieť na to, aby na úrade pracovala 
osoba, ktorá bude mať priamo v 
náplni práce zodpovednosť za tu-
ristický ruch.

- Kancelária KIK bude od 
začiatku Komárňanských dní 
otvorená aj cez víkendy od 9. do 
17. hodiny. Pracovníci kancelárie 
musia samozrejme ovládať cudzie 
jazyky.

- mesto cielene oslovuje turis-
tické skupiny, ktoré navštívia kú-
palisko v Štúrove a Patinciach.

- Turisti majú v kancelárii 
KIK k dispozícii tri notebooky s 
bezplatným internetom.

- Ak si chcete pozrieť viac z 
krás Komárna, v KIK kancelárii 
si môžete požičať bicykel, k dis-
pozícii sú dva tandemové bicykle 
a jedna kolobežka.

- Pripravená je mobilná cyk-
lo-turistická aplikácia.

- Komárno sa stáva QR-rea-
dy mestom – významné budovy, 
priestory, sochy budú vybavené 
systémom QR kódu, kde si záu-
jemca pripojením na bezplatný 
internet a načítaním QR kódu 
môže pozrieť, prečítať dôležité 
informácie. Systém sa pripravuje 
v troch jazykoch. Odborné texty 
napísal Mihály Mácza, fotografie 
poskytol Ľudovít Gráfel, videá 
nakrútili pracovníci mestskej tele-
vízie a texty načítal Mátyás Dráfi, 
ocenený najvýznamnejším ocene-
ním v oblasti kultúry Maďarska – 
cenou Jászai.

-krá-, -dr-

Na sklonku apríla sprístup-
nili verejnosti v priestoroch 
Podunajského múzea zaujíma-
vú výstavu k 750. výročiu ude-
leniu mestských práv Komár-
nu pod názvom „Gibraltár pri 
Dunaji“. Záštitu nad výstavou 
má László Stubendek, primá-
tor mesta Komárno. Na sláv-
nostnej vernisáži prítomných 
pozdravil Jozef Csütörtöky, 
riaditeľ múzea, ktorý povedal, 
že aj pracovníci múzea sa radi 
pričinili k realizovaniu tejto 
zaujímavej výstavy.

Kurátorom a hlavným zo-
stavovateľom výstavy je Ľudovít 
Gráfel, vedúci oddelenia Mest-
ského úradu a riaditeľ organizá-
cie Pro Castello Comaromien-
si, ktorá sa stará o prezentáciu 
a ochranu komárňanskej pev-
nosti, ktorá je aj národnou kul-
túrnou pamiatkou. Vo svojom 
príhovore okrem iného povedal, 
že na území terajšej pevnosti 
vždy bol hrad, ktorý napríklad 
v rokoch 1241-1252 odolal aj 
tatárskemu vpádu. V komár-
ňanskom hrade sa narodil kráľ 
Ladislav V. Za panovania kráľa 
Mateja Korvína sa komárňan-

ský hrad stal letným sídlom krá-
ľa. Po bitke pri Moháči sa začali 
turecké vojny v Uhorsku, preto 
cisár Ferdinand I. dal pokyn na 
výstavbu bastiónovej protitu-
reckej pevnosti, ktorá bola do-
končená v roku 1557 a voláme 
ju aj Starou pevnosťou.

Pevnosť pri sútoku Váhu 
a Dunaja odolala obliehaniu 
Turkov v roku 1594, ju nedobil 
ani veľvezír Sinán, ktorý stál na 
čele 100 tisícovej armády. Vý-

stavba, rozšírenie hradu pokra-
čovala na pokyn cisára Leopol-
da I. v rokoch 1663-1673, kedy 
sa postavila nová pevnosť, tak-
že pevnosť bola opäť silnejšia. 
Počas Napoleonových vojen, 
keď bola porazená aj rakúska 
armáda, cisár František II. nav-
štívil Komárno a nariadil aby sa 
postavila v Komárne najväčšia 
pevnosť habsburskej monar-
chie, postupne bol postavených 
11 bášt, predsunuté pevnosti 

na druhej strane Dunaja, kasá-
reň a veliteľské budovy v Novej 
pevnosti. Boli postavené kaze-
maty v Starej pevnosti a rôzne 
podzemné chodby aj pod Dunaj 
na prísun munície a potravín. 
V dobe najväčšej slávy tu mohlo 
byť umiestnených v pevnosti 
a v baštách do 200 tisíc vojakov. 
Význam komárňanskej pevnosti 
vstúpil do povedomia počas re-
volučných udalostí v Uhorsku 

Hurá, hurá, hurá - znelo 
v posledný aprílový deň v te-
locvični ZŠ J.A. Komenského. 
Tento radostný pokrik ukon-
čil trojdňové stretnutie troch 
družobných základných škôl 
z Blanska, Budapešti a našej 
hostiteľskej školy. Pedagógo-
via a žiaci z oboch družobných 
škôl spolu s nami absolvovali 
množstvo športových súťaží, 
vedomostnú súťaž z angličtiny, 
výtvarnú súťaž, taktiež pria-
teľské posedenia, nezáväzné 
rozhovory.

Hneď na začiatku si vo veľkej 
i malej telocvične zmerali sily vo 
futbale, prehadzovanej a flórba-
le. Bez zveličenia , všetky špor-
tové zápolenia sa niesli v duchu 
fair play, vzájomnej podpory 
a povzbudzovania medzi sú-
ťažiacimi. S úsmevom na tvári 
sme si vypočuli prvé komentáre 
našich žiakov na adresu hostí: „ 
Pani učiteľka, videli ste, Blansko 
nám držalo palce?“ Áno, jeden 
z cieľov podujatia – vzájomne sa 
podporiť, nadviazať komuniká-
ciu a nové priateľstvá prostred-
níctvom športu, sa nám úspešne 
vydaril už v prvý deň.

Pomerne náročný, ale úspeš-
ný deň sme ukončili posedením 
s učiteľmi z Blanska a Budapešti 
v priestoroch našej zborovne. 
V príjemnej atmosfére, i nap-
riek rečovej bariére, sme si „ 
pokecali“ o postavení učiteľa, 

pracovných podmienkach, vy-
bavení škôl a s  „ pamätníkmi“ 
aj o spartakiáde...

Druhý deň stretnutia bol 
pre hostí i domácich akoby ma-
lou olympiádou. I napriek tomu, 
že niektoré disciplíny nekore-
špondovali s tými svetovými, 
olympijskými, o to väčšiu radosť 
sme prežívali z  posolstva tej na-
šej. Atletike, kráľovnej letných 
športov , sme predpoludním 
dali zelenú.

Triedy zívajúce prázdnotou, 
deň vyplnený povzbudzovaním 
nielen „našich“, napätie, túžobné 
očakávania z výhry, motivujúce 
slogany a výkriky na adresu hos-
tí i domácich, ale i slzičky sm-
útku zaplnili náš školský dvor. 

Milou tradíciou  rojstretnutia 
je aj pozvanie zástupcov uči-
teľov a žiakov družobných škôl 
k primátorovi  mesta Komárno. 
Pomerne náročný výstup ta-
jomnými schodmi dýchajúcimi 
históriou, príjemný adrenalín... 
Tieto pocity sprevádzali hos-
tí na radničnú vežu, ktorá im 
umožnila vidieť Komárno z vtá-
čej perspektívy...Vďaka, pán pri-
mátor, za krásny pohľad! 

Možno si poviete, už dosť! 
Ale my sme ešte neskončili. 
Stolný tenis, preťahovanie la-
nom, basketbal. Záver dňa – 
wellness pobyt v Patinciach, 
príjemná relaxácia po nároč-
nom dni, trochu vytúženého 
oddychu. Čo poviete, super pro-

gram? Záverečný, tretí deň sme 
hosťom vyplnili prehliadkou  
historickej časti nášho  mesta. 
Veríme, že vidieť  mesto v rámci 
Komárňanských dní a nasávať 
jeho atmosféru bolo zážitkom 
ako pre deti, tak i pre pedagógov 
z družobných škôl. Krátky pocit 
únavy po prebdetých nociach 
na pravé poludnie vystriedala 
radosť zo slávnostného vyhod-
notenia tých najlepších, odo-
vzdávania medailí a drobných 
darčekov. A nakoniec spomí-
nané hurá. Úprimné stisky rúk 
a vzápätí slová vďaky od našich 
hostí ...Ďekujeme....Köszönjük 
szépen...Už teraz sa tešíme na to 
ďalšie! Tentokrát v Blansku.

Marta Profantová

Škola J. A. Komenského pripravila skvelé Trojstretnutie

Gibraltár na Dunaji
Zaujímavá výstava v Podunajskom múzeu

QR kódy aj v Komárne

(Pokračovanie na 3. strane)

Medzinárodný deň múzeí
v sobotu 16. mája od 14. do 24. hodiny

v Podunajskom múzeu – vstup voľný
Hlavná budova múzea: prehliadka stálych expozícií 
(14.00 – 24.00); múzejno-pedagogická činnosť pre verej-
nosť (14.00 – 20.00).
Budova múzea a knižnice: prehliadka obrazárne a prí-
rodovednej výstavy (14.00 – 23.00); príprava reprodukcií 
(14.00 – 20.00); tvorivé dielne pre deti (14.00 – 17.00); od-
borný výklad v slov. jazyku o prírodovednej výstave (19.00 
– 20.00).
Zichyho palác: prehliadka stálych expozícií (14.00 – 
23.00); Kaligrafia (14.00 – 20.00); prednáška v slov. jazyku 
o ostrovoch Galapágy (14.00 – 15.00); prednáška v slov. 
jazyku o archeologickom výskume z obdobia avarského 
kaganátu (18.00 – 19.00); prednáška v slov. jazyku o účasti 
Podunajského múzea na archeologických výskumoch v ro-
koch 2009 – 2014 (20.00 – 21.00).
Rímske lapidárium: prehliadka stálej expozície (14.00 – 
19.00).
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V nedeľu 26. apríla, v pamätný deň Komárna sa v Dôstoj-
níckom pavilóne konalo spoločné zasadnutie zastupiteľstiev sa-
mospráv Komárna a Komáromu, počas ktorého udelili cenu Pro 
Urbe a ceny primátorov. Ocenení boli:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Komárno
Pred niekoľkými rokmi sa 

za pomoci podnikateľov začali 
mimoriadne úspešné rekon-
štrukčné práce na budovách 
kostolov rímskokatolíckej 
cirkvi. Od roku 2011 bol po-
stupne obnovený kostol sv. Ro-
zálie, kaplnka sv. Anny spolu s 
bývalým chudobincom, ako 
aj kostol sv. Ondreja a v súčasnosti sa začali rekonštrukčné práce 
v kaplnke sv. Jozefa. Mesto Komárno si túto iniciatívu vysoko cení 
a udeľuje cenu mesta PRO URBE Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť 
Komárno pod vedením dekana Ladislava Eleka, za zveľaďovanie 
mesta a obnovu komárňanských kostolov.

Cenu primátora získali:
Mgr. Daniela Kallós Belokostolská

Zosobňuje zakladateľku, ria-
diteľku, odbornú zástupkyňu aj 
zdravotnú sestru spoločnosti An-
jelské ruky so sídlom v Komár-
ne. Táto nezisková organizácia 
poskytuje všeobecne prospešné 
služby najmä v oblasti sociálnej 
a zdravotnej starostlivosti od 
roku 2010. V súčasnosti 5 zdra-
votných sestier a 4 opatrovateľky 
pomáhajú sociálne a zdravotne 
odkázaným ľuďom v celom ko-
márňanskom okrese, pričom 
úzko spolupracujú s mestom Ko-
márno. Spolu s manželom sa zapájajú do mnohých charitatívnych 
akcií, pri ktorých nezištne pomáhajú tým najslabším. V marci roku 
2014 na základe internetového hlasovania verejnosti získala celo-
slovenské ocenenie najlepšia „Sestra roka“ za rok 2013 a v apríli 
2014 na základe hodnotenia odbornej poroty získala ocenenie Nit-
rianskeho samosprávneho kraja „Zdravotník roka“.

Dr. Zsuzsanna Erdélyi 
Známa etnografka a folklo-

ristka je držiteľkou mnohých 
ocenení, ako Cena Kossutha, 
Cena Maďarského dedičstva, 
Cena Gábora Bethlena, oce-
nenie Moja vlasť. Do roku 
1948 bola diplomatkou tlačo-
vej kancelárie na Ministerstve 
zahraničných vecí, odkiaľ ju z 
politických dôvodov prepusti-
li. Zaoberala sa výskumom ľu-
dovej hudby, neskôr pracovala 
v etnografickom múzeu. Za-
oberala sa náboženským folklórom a symbolikou ľudovej poézie. 
Zbierala archaické modlitby, tradičnú ľudovú slovesnosť stredove-
kého pôvodu, najmä ľudovú mariánsku poéziu. Zozbierala viac než 
desaťtisíc textov a v roku 1980 založila v Ostrihome zbierku ľudovej 
zbožnosti. Túto umelkyňu národa, členku maďarskej akadémie sv. 
Štefana a Akadémie maďarského umenia, ktorá zanechala význam-
nú stopu, medzi inými aj na Ministerstve ľudských zdrojov, tento 
rok zastihla smrť vo veku úctyhodných 94 rokov.

Mgr. Rudolf Harmat
Po štúdiách sa stal učite-

ľom, neskôr zástupcom riadi-
teľa v ZŠ na Ulici práce, ktorá 
sa presťahovala na ulicu Ko-
menského. V 80-tych rokoch 
pôsobil ako vedúci odboru 
školstva, kultúry a športu 
mesta Komárno, podporoval 
a usmerňoval rozvoj kultúry 
regiónu  mesta a  v spolupráci 
s Pamiatkovou správou vypra-
covával aj  návrhy na obnovu 
kultúrnych pamiatok mesta. 

Zaslúžili sa o rozvoj nášho mesta – laureáti ocenení počas Komárňanských dní
V roku 1966 sa stal jedným zo zakladajúcich členov Komár-

ňanského komorného orchestra, s ktorým odvtedy absolvoval stov-
ky koncertov klasickej hudby na Slovensku a v Maďarsku, Rakúsku, 
Taliansku a vo Fínsku. Posledných 20 rokov ako manažérom or-
chestra organizuje skúšky, koncerty a vypracováva projekty na za-
bezpečenie materiálnej pomoci pre činnosť orchestra. S orchestrom  
nahral premiéry diel slovenských aj maďarských hudobných skla-
dateľov. Na pozvanie Mátyása Dráfiho spoluúčinkoval s orchestrom 
Ferenca Erkela v desiatkach predstavení opery Bánk bán a operety 
Gróf z Luxemburgu na južnom Slovensku a v Maďarsku. V 90-tych 
rokoch bol riaditeľom Základnej umeleckej školy, ktorá už vtedy 
mala viac ako tisíc žiakov. Bol úspešným učiteľom hudby. 

JUDr. Vincent Hegedűš
Je významným mecená-

šom, ktorý podporuje obno-
vu komárňanských kostolov. 
Okrem skutočne nezanedba-
teľnej finančnej podpory má 
veľkú zásluhu najmä na tom, 
že tieto rekonštrukčné prá-
ce prebiehajú nepretržite už 
niekoľko rokov. Bez jeho mo-
tivácie,  entuziazmu a hodnot-
ného odborného poradenstva 
by už určite boli pozastavené. 
Okrem osobnej finančnej pod-
pory, neustále nezištne pomá-
ha pri získavaní sponzorov, 
aby prispel k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva pre budúce 
generácie. Celková hodnota týchto rekonštrukčných prác je z eko-
nomického hľadiska obrovská, no z pohľadu kultúry a histórie je 
nevyčísliteľná.

Ing. Matej Pisár 
Narodil sa v Békešskej 

Čabe. V roku 1948 sa v rámci 
presídľovania presťahoval na 
Slovensko. Po maturite po-
kračoval v štúdiu na Strojníc-
kej fakulte Slovenskej vysokej 
školy technickej v Bratislave. 
Ako čerstvý absolvent nastúpil 
do Chemických závodov Jura-
ja Dimitrova v Bratislave. Ako 
konštruktér tu pracoval až 
do  roku 1960, kedy nastúpil 
na Strednú priemyselnú školu 
strojnícku v Komárne. V SPŠS Komárno pracoval aj po  svojom 
odchode do starobného dôchodku. Bol učiteľom odborných pred-
metov. Úroveň jeho dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsled-
kov, ako aj jeho aktívny podiel na elektronizácii školy a zavádzaní 
programovania, boli vysoko hodnotené, čo dokazujú početné vy-
znamenania. Pán Pisár oslávil v roku  2014 krásne životné jubileum 
80. rokov. 

Ružička Zsuzsanna
Je absolventkou Vysokej 

škole pedagogickej v Nitre, 
odbor matematika – fyzika. 
Po ukončení štúdií začala učiť 
v Komárne na deväťročnej 
Záklanej škole s vyučovacím 
jazykom maďarským a za pár 
rokov sa stala vynikajúcim, 
obľúbeným pedagógom. Bola 
učiteľkou matematiky telom 
i dušou. Jej prístup k zvere-
ným žiakom bol príkladom 
pre každého, v každom zních 
vedela objaviť a rozvíjať ich 
talent. Celý svoj život zasveti-
la učiteľstvu. Počas povodne v roku 1965 sprevádzala so svojimi 
kolegami žiakov na Moravu do Tavikovíc, kde strávili spolu viac 
mesiacov. Bolo príkladné, ako sa všetkými silami snažila pomôcť 
dospievajúcim žiakom prežiť tie ťažké časy. Všetci jej bývalí štu-
denti na ňu spomínajú s rešpektom, s úprimnou láskou a sú radi, 
že svoj zaslúžený dôchodok prežíva v pohode, v zdraví, v pokoji a 
v kruhu svojej rodiny.

Rigó Pál
Pochádza zo sláv-

nej komárňanskej 
rodiny cigánskych 
muzikantov. Táto sku-
točnosť ho ovplyvnila 
na celý život. Husle 
a ľudová hudba sa stali 
jeho životným cieľom. 
Najprv hrával v rodin-
nej kapele, neskôr, po 

ukončení štúdií hrával dlhé roky so Slovkoncertom vo Švajciarsku 
a vo Viedni ľudovú, cigánsku, ale aj vážnu hudbu a hudobné diela 
svetoznámych skladateľov. Všade, kde pôsobil, šíril s láskou a vy-
sokým umeleckým citom dobré meno svojho milovaného rodné-
ho mesta a svojej vlasti, zachovávajúc tradíciu ľudovej a cigánskej 
hudby. Je jedným z posledných slávnych cigánskych primášov Ko-
márna. Dodnes, napriek svojmu vysokému veku 80 rokov ochotne, 
s úsmevom a veľkou pokorou odovzdáva svoje umenie posluchá-
čom doma i v zahraničí.

Nezisková organizácia, Charita Komárno
Jej členovia sa každoden-

ne oddane, s pokorou a ob-
rovskou trpezlivosťou snažia 
pomáhať ľuďom – jednotliv-
com i rodinám - v ťažkej so-
ciálnej situácii. Prevádzkujú 
chránenú dielňu zamestnáva-
júcu mladých ľudí s ťažkým 
zdravotným postihnutím, kde 
v rodinnom prostredí vyrába-
jú ručne tkané koberce, bytové 
a odevné doplnky, gobelíny, 
obrazy z puzzle, detské posteľné súpravy, darčekové predmety 
z vosku, výrobky z keramiky a sadry. 

Tradične každý rok organizujú zbierky a potravinovú pomoc, 
ktorú ochotní dobrovoľníci rozdeľujú tým spoluobčanom, ktorí to 
najviac potrebujú. Charita, n.o., roky podporuje aj Útulok pre bez-
domovcov, prevádzkovaný Mestom Komárno. Takto odkázaným 
ľuďom zabezpečuje ošatenie a na sviatky ako Veľká noc, Vianoce, 
či Nový rok im pripravuje balíčky s trvanlivými potravinami. Po-
moc poskytuje aj bezdomovcom, najmä ošatením a teplou stravou 
v zimnom období, ktorú im dobrovoľníci roznášajú priamo do ich 
skromných príbytkov. Kolektív Charity, n.o., tvoria ľudia s obrov-
ským srdcom.

Skupina komárňanských dobrovoľníkov
Prvú spoločnú ak-

ciu, zameranú na skráš-
lenie a očistu mesta, 
zorganizovala Skupina 
komárňanských dobro-
voľníkov v októbri roku 
2011. Odvtedy deväťkrát 
zorganizovali čistenie 
priestorov komárňan-
skej pevnosti a trikrát 
čistili areál nemocnice, 
odstraňovali zvyšky starých plagátov, či nevhodne umiestnených 
plagátov, okrem toho motivujú, povzbudzujú a podporujú seniorov 
aj mentálne postihnutých spoluobčanov. Jadro skupiny tvorí 20 až 
30 dobrovoľníkov, ktorí sú plní tvorivých nápadov a neúnavne pra-
cujú na tom, aby Komárno bolo krajšie. Ich najväčším prínosom 
je, že prebúdzajú v ľuďoch tie najlepšie vlastnosti, spolupatričnosť 
a chuť nezištne robiť zmysluplné a príjemné veci, ktorých pozitívny 
náboj naviac pomáha vytvárať nové priateľstvá, lásky a manželstvá. 
Na sklonku minulého roku v adventnom čase vytvorili neprehliad-
nuteľný adventný veniec a zorganizovali program pod názvom 
"Naše Vianoce", v rámci ktorého za prítomnosti stoviek ľudí upiekli 
medovník mesta Komárna.

Komárňanský salón
Už štvrtý rok sa v 

Komárne usporadúva 
séria diskusných večerov 
pod názvom Komárňan-
ský salón. Z tejto občian-
skej iniciatívy s nulovým 
rozpočtom sa vyvinul 
medzi maďarskou ná-
rodnostnou menšinou 
najpopulárnejší, celo-
štátne známy intelektu-
álny klub. Počas štyroch 
sezón Komárňanský sa-
lón obohatil duchovný a 
intelektuálny život nášho mesta viac ako 50-timi diskusnými ve-
čermi. Na týchto vypredaných podujatiach oslovili komárňanské 
publikum známi spisovatelia, hudobníci, filozofi, psychológovia 
ako aj historici. Obaja organizátori - novinár József Gazdag a li-
terárny historik Szilárd Sánta - vykonávajú svoju prácu zadarmo, 
nikde sa neuchádzali o finančnú podporu, lebo prostredníctvom 
Komárňanského salónu chcú dokázať práve to, že aj v najťažších 
podmienkach, bez akejkoľvek nadačnej či ministerskej finančnej 
podpory sa dá niečo dobré a prospešné spraviť pre rozvoj maďar-
skej kultúry, na čo stačí len ochota a zanietenosť. Podľa vzoru tejto 
série podujatí sa za posledné dva roky začali aj v ďalších mestách 
južného Slovenska podobné intelektuálne fóra – v Šamoríne Šamo-
rínske kasíno, v Rimavskej Sobote Rimavskosobotská kaviareň a v 
Košiciach Hodina spolu.
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Stredná odborná škola obchodu a služieb
Budovateľská 32, Komárno

otvára od 1. septembra 2015
nadstavbové štúdium:

6403 L Podnikanie v remeslách a službách 
(vyučovací jazyk slovenský a vyučovací jazyk maďarský)

Štúdium je určené pre absolventov učebných odborov: ku-
chár, čašník, servírka, kaderník, stolár, maliar, cukrár a ďalšie v 
zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 64/2015 Z.z.
Prihlášky je potrebné podať do 29. mája 2015.

Info: 035/7740 054, 55

Výhercovia zlosovacej akcie
k 20. výročiu

Nákupného centra v Komárne
konanej v čase od 2. 3. – 29. 4. 2015

Ceny venované jednotlivými predajnými priestormi vyhrali : 
Ollé Jozef, Nagy Tímea, Scarlett Čičóová, Palacka Tomáš, Ladi-
slav Ábrahám, Šírková Mária, Kurucz Éva, Kora Szofi, Alžbeta 
Farkasová, Angelika Vörös, Pupák Barbora, Králiková Zuza-
na, Farkas István, Imrich Igrényi, Zuzana Podlucká, Pupáko-
vá Barbora, Pupáková Barbora, Šátek Gabriel, Kantár Ladislav, 
Henrieta Szobolovszká, Kovács Éva, Bachorecz Viliam, Bacho-
recz Viliam, Vargová Angelika, Zeleňanská Andrea, Pupáková 
Barbora, Vörös Michal, Edina Magyarová, Karin Kubinová, 
Kalocsányiová, Tomáš Szabó, Renczés, Ladislav Plachý, Marián 
Konkolovský, Alžbeta Kolarovská, Ovinger Iveta, Polák Július, 
Alžbeta Tóthová, Vörös Angelika, Lévayová Klaudia, Vargová 
Agáta, Andrej Szalai, Agáta Vargová, Boros Katalin, M. Molen-
ténová, Hilda Harcsová, Nagy Tímea, Ing. Silvia Kolarovská, 
Alžbeta Komáromiová, Mária Kolocicsová, Zuzana Králiková, 
Mónika Sárköziová, Monika Kolarovská, Emőke Mayer, Varga 
Katalin, Farkas Tünde, Adriena Cziborová, Ing. Silvia Balogová, 
Hunyák Éva, Alžbeta Gubernová, Etelka Németh, Mária Tótho-
vá, Alžbeta Györgyová, Ildikó Hrabovská, Mikuláš Lakatos, 
Alexander Csonka, Radim Václavík, Paulík Ján, Zuzana Králi-
ková - Kameničná, Tibor Izsák, Helena Sláviková, Monika Žide-
ková, Alica Záhorecová, Katarína Némethová, Ferenc Csepregi, 
Marián Zubo, Pupáková Barbora, Katarína Hanák, Rozália 
Skladanová, Helena Szűcsová, Helena Szűcsová, Helena Szűc-
sová, Annamária Poláková, Vörösová Viera, Píri Jozef, Tótho-
vá Alžbeta, Viktor Borovica, K. E. Kapitánova 23 - Komárno, 
Klaudia Lévaiová, Imrich Gondek, Szalai Pál, Anna Motyčková, 
Mgr. Izabela Fekete, Pócs Nikoleta, Marianna Farkas, Pasztorek 
Angelika, Mátyus Béla, Terdy Juraj, Táňa Kalocsányiová.
Ceny venované Združením TRHOVNÍK Komárno vyhrali :
Váza – Alžbeta Tóthová, Tablet - Renáta Zubová, Fotoaparát  
-  Anetta Mészárosová, Podlahový vysávač – Bohoš Viliam, 
Chladnička BEKO – Fülöp Štefan, LED TV SENCOR – Soňa 
Valašíková.

Všetkým výhercom blahoželáme.
Výhercovia si ceny môžu prevziať v kancelárii Tržnice

Novorodenci
Roland Hűvös z Okoličnej na Ostrove, Sylvia Oboňová z No-

vých Zámkov, Zaira Megyesová z Máne, Marcelló Sztojka z Kame-
ničnej, Michal Tóth z Nových Zámkov, Matej Tóth z Tvrdošoviec, 
Alexa Tóthová z Komárna, Boglárka Virágh z Iže, Gábor Turán 
z Pribety, Viktória Šmolková z Imeľa, Ivana Koyšová z Nových 
Zámkov, Viliam Bese z Komárna, Noel Csehez z Nových Zámkov, 
Hanna Šestáková z Komárna, Vivien Kováčová z Hurbanova, Fan-
ni Olina Černocka z Kameničnej nad Hronom, Karina Dibusová z 
Kravian nad Dunajom, Natália Astalošová z Nových Zámkov, Ni-
kolett Kocsis z Novej Stráže, Sebastian Vastula z Hurbanova, Emília 
Žideková z Marcelovej, Dorina Kovácsová zo Zlatnej na Ostrove, 
Zoja Angyal z Kolárova, Dominik Richter z Bohatej, Erik Ďuráč z 
Kameničnej, Annabella Papová z Kravian nad Dunajom, András 
István Csuthy z Komárna, Benjamin Michal László z Komárna, 
Viktória Fábriková z Komárna, Bianka Tóthová z Nesvád, Gréta 
Bagita z Kolárova, Nela Mokrášová zo Šurina, Diana Ďurčovičová 
z Chotína  

Sľúbili si vernosť
Ladislav Mészáros a Réka Nagy, Marián Safranyik a Kristína 

Heiszká, Daniel Adamer a Anita Reznyíková, Péter Urbán a Kriszti-
na Molnár, Rui Manuel Pinto Quintela a Eva Mózesová

Opustili nás
40-ročný Štefan Csernyanszky z Komárna, 86-ročný Eugen Ja-

ník z Martoviec, 64-ročný Kaszt István st. Z Komárna, 75-ročný 
Gyula István Reichert z Komárna, 55-ročný Tibor Zaťko z Komár-
na, 82-ročná Juska Učníková z Komárna, 82-ročná Irena Kolarov-
ská z Komárna, 82-ročná Anna Likérová z Komárna, 67-ročná 
Alžbeta Horňáková z Kameničnej, 71-ročný Štefan Tánczos z Ko-
lárova, 81-ročná Helena Vargová z Kolárova, 95-ročný Štefan Nagy 
z Kolárova, 74-ročný Ján Bogár z Kolárova, 51-ročný Peter Jankó z 
Komárna, 59-ročný Jozef Krajčo z Ďulovho Dvora, 77-ročná Irén 
Pivoda zo Svätého Petra, 95-ročná Alžbeta Keményová z Čalovca, 
72-ročná Gizella Lévaiová zo Svätého Petra, 88-ročný Andrej Sza-
bó z Komárna, 90-ročná Leontína Bernát z Marcelovej, 76-ročná 
Helena Kántorová z Komárna, 67-ročná Mária Chudá z Komárna, 
83-ročná Žofia Lengyelová z Komárna, 88-ročná Anna Kobidová z 
Komárna, 46-ročný Jaroslav Gerši zo Zlatnej na Ostrove

l Elektrikár. Tel.: 0908/415 657.
l Vŕtanie studní. Tel.: 0908/179 
712.
l Predám zaujímavý, zrekon-
štruovaný 4-izbový byt (100 m2) 
oproti OD Lodiar. Tel.: 0903/149 
806.
l Predám s tavebný pozemok 
Komárno-Malá Iža, štátna dotá-
cia na výstavbu možná (aj osoby 
ZŤP). Tel.: 0904/827-633.
l Súrne predám rodinný dom v 
Moči 17 árov (postavený v r.1960). 
Cena dohodu. Tel.: 0918/022 119.
l Predám garáž na Lúčovej ulici. 
Tel.: 035/7725 493.
l Predám 4-árovú záhradu s 
murovanou chatou, Tehelňa, 
Orechový rad. Cena podľa doho-
dy. Tel.: 0949/196 478.  
l Predám fungujúcu Škodu 105, 
cena: 80 eur. Tel.: 0944/196 478.
l Predám príjemný slnečný 

3-izbový byt s balkónom 80 m2, 
samostatný šatník v kombiná-
cii hosťovskej izby, samostatná 
špajza, samostatná WC, kúpeľňa 
s oknom, s parkovacím miestom 
vo dvore, s relaxačným pozem-
kom, s detským ihriskom. Byt je 
rekonštruovaný, v centre mesta a 
je k dispozícii na predaj práve pre 
vás ihneď! Tel.: 0944/497 620 po 
16. hodine.  
l Predám 3-izbový byt po re-
konštrukcii, Hradná 5. Cena: 
dohodou. Tel.: 0908/179 609. 
0305/873 242.
l Prvá oddlžovacia. Tel.: 
0949/226 661.
l Predám garáž (pri Hofferovej 
benzínke). Cena: 2 600 eur, doho-
da možná. Tel.: 0907/193 524. 
l Chcete sa dať ostrihať a upra-
viť vlasy pohodlne? Prídem k 
Vám domov. Tel.: 0907/271 670. 

v rokoch 1848-1849, kedy veliteľom pevnosti sa stal Győrgy Klap-
ka. Pod jeho vedením obránili pevnosť proti veľkej presile ruských 
a rakúskych vojsk a po porážke hlavnej revolučnej armády pri Vi-
lágosi kapitulovali, len za veľmi výhodných podmienok, keď každý 

obranca dostal taký ferman, že mohol odísť kdekoľvek 
do sveta. Za predošlé stáročia, ale najmä počas revo-
lučných rokoch 1848-1849, pri ochrane mesta bola 
pevnosť vždy Gibraltárom na Dunaji.

Pevnosť momentálne po odchode vojsk je od roku  
2003 majetkom mesta. Postupne sa obnovili kazema-
ty, vstupné brány, bývalá pracháreň, kde je teraz stála 
výstava o histórii komárňanskej pevnosti a teraz sa 
pripravuje oprava celej strešnej konštrukcie pevnosti. 
Pevnostný systém na sútoku Dunaja a Váhu v Komár-
ne a v Komárome v Maďarsku figuruje teraz na pred-
bežnom zozname Svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Mesto Komárno a jeho samospráva  urobia 
všetko aj v budúcnosti, keď dostanú naďalej podporu 
zo zdrojov centrálnych orgánov a Európskej únie, aby 
Ústredná pevnosť – národná kultúrna pamiatka slú-
žila kultúre a turistickej činnosti, veď pevnosť ročne 
navštívi vyše 10 tisíc návštevníkov od nás i zo zahra-
ničia.

Na tejto zaujímavej výstave sú vystavené dobové 
rytiny a mapy, o výstavbe pevnosti ako aj terajšie le-
tecké snímky o celej komárňanskej pevnosti, ktorá má 
takmer 50 ha plochy. O túto podnetnú výstavu k 750. 
výročiu udelenia mestských práv Komárnu kráľom 
Belom IV. v Podunajskom múzeu je veľký záujem. Pre 
verejnosť bude otvrená do 30. mája 2015.

Dr. Štefan Bende

Gibraltár na Dunaji
Zaujímavá výstava 
v Podunajskom múzeu

Regionálny úrad verejné-
ho zdravotníctva so sídlom v 
Komárne (RÚVZ v Komárne) 
v rámci celoslovenskej akcie 
Svetový deň - „Pohybom ku 
zdraviu“ pozýva na III. ročník 
prechádzky na podporu a roz-
voj zdravia organizovanej v so-
botu 23. mája od 9. hodiny.

Cieľom akcie je upriamiť 
pozornosť na význam pohybu 
z hľadiska telesného a duševné-
ho zdravia (vrátane zvládania 
stresu), dôležitosť pobytu na 
čerstvom vzduchu a jednodu-
chosť, finančnú nenáročnosť a 
„nezávislosť“ od počasia pri vy-

konávaní zdravie podporujúcej 
a rozvíjajúcej aktivity.

Dôležité informácie: re-
gistrácia bude od 8.30 do 9. 
hodiny. Začiatok prechádzky: 
Vážsky most v Komárne, pred 
reštauráciou Čárda pri Váhu. 
Trasa povedie od reštaurácie 
Čárda pri Váhu pozdĺž pravého 
brehu rieky Váh po vzdialenejší 
koniec Mŕtveho ramena Váhu, 
odtiaľ k reštaurácii Apáli a späť 
na breh rieky Váh, resp. k Váž-
skemu mostu, čo je približne 
7750 m (pre deti aj skrátená tra-
sa). Predpokladaný čas trvania 
prechádzky je 100 minút. Akcia 

sa uskutoční v každom počasí. 
Pre prvých   120 prihlásených 
organizátori zabezpečia malé 
občerstvenie pred začiatkom ak-
cie. Triedy základných a stred-
ných škôl, pracovné kolektívy 
sú tiež vítané. Po ukončení akcie 
budú vylosované darčeky medzi 
účastníkmi v dvoch kategóriách 
– deti do 15 rokov, a dospelí. 
Deti do 15 rokov sa môžu akcie 

zúčastniť len v sprievode rodiča, 
učiteľa. Prihlásiť sa, prípadne 
získať viac informácií, môžete 
na tel. č. 035/770 26 27, e-mai-
lom na adrese: ruvzkn@uvzsr.sk, 
alebo osobne na adrese RÚVZ v 
Komárne: Mederčská 39, 945 75 
Komárno. Prihlásiť sa na podu-
jatie je možné do 19. mája 2015, 
účasť nie je podmienená prihlá-
sením sa vopred.

Príďte na prechádzku, podporte svoje zdravie

(Pokračovanie z 1. strany)

Zväz diabetikov Slovenska – ZO DiaKom Komárno 
Vás srdečne pozýva na

SLÁVNOSTNÚ KONFERENCIU
usporiadanú k 25. výročiu založenia 

Zväzu diabetikov Slovenska dňa 14. mája o 13. hodine 
v budove Klubu dôchodcov Komárno


