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Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 8. júla 2015.

Uzávierka 3. júla

Vo štvrtok 18. júna sa ko-
nalo 9. zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva, ktoré malo na 
programe situáciu okolo akci-
ovej spoločnosti KOMVaK. 

Okrem iného sa hovorilo o 
vlaňajšej účtovnej uzávierke, vý-
ročnej správe a prejednávali sa 
vzájomné záväzky a pohľadávky 
medzi mestom a spoločnosťou 
KOMVaK. Na zasadnutí od-
znelo, že je prioritou Európskej 

únie, že aj v obciach s počtom 
obyvateľov nad 2000 je potrebné 
budovať moderné kanalizačné 
siete a systémy čistenia odpado-
vých vôd. Spoločnosť KOMVaK 
sa úspešne uchádzala o projekty 
a tak bude realizátorom prác v 
Zlatnej na Ostrove, vďaka čomu 
vzrastie majetok spoločnosti. 
Zastupiteľstvo vzalo túto správu 
na vedomie.

Podnikateľský plán spoloč-

nosti na tento rok však poslan-
ci neodsúhlasili. Zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie správu spo-
ločnosti o vodnom a stočnom 
na tento rok, podľa ktorej sa tak 
ako v uplynulých rokoch, ani 
tento rok nezvýšia ceny.

Poslanci nehlasovali o zme-
ne nájomnej zmluvy medzi 
mesto a vodárenskou spoloč-
nosťou. Navrhovateľ návrh stia-
hol a predloží ho na niektorom 

z budúcich zasadnutí. Odznelo 
mnoho informatívnych správ, 
okrem iného o plánoch obnovy 
vodovodnej a kanalizačnej siete 
na území mesta a o vodovodoch 
v spoločnom vlastníctve, ako 
aj o odvádzaní zrážkovej vody. 
Poslanci zvolili členov dozor-
nej rady akciovej spoločnosti 
KOMVaK, ktorými sa stali Zsolt 
Balogh, László Domonkos a 
Viktor Olláry.

Detské oddelenie Vše-
obecnej nemocnice Komárno 
vďaka charitatívnej akcii - pre-
daju kalendárov s obrázkami 
detí - dostalo 3 nové okná v 
nadštandardných izbách. Túto 
ušľachtilú akciu zorganizovalo 
Ústredie diakonie Reformo-
vanej kresťanskej cirkvi (ÚD 
RKC) na Slovensku, ktoré po-
máha všetkým ľuďom odkáza-
ným na pomoc. 

Na detskom oddelení je 
ročne hospitalizovaných viac 
ako tisíc detských pacientov, pre 
ktorých je dôležité prostredie, 
v ktorom vo väčšine prípadov 

ostávajú bez svojich blízkych. 
Oddelenie má 30 lôžok, kde sú 
prijímaní pacienti vo veku do 
19 rokov. Detskí pacienti majú 
k dispozícii aj jedáleň s herňou, 
televízor a knižnicu.

- Som veľmi rada, že ľudia 
v našom regióne myslia a pomá-
hajú iným. Zveľadené prostredie 
v nemocnici je dôležitým fakto-
rom pri liečbe pacientov, ktorí tu 
musia tráviť niekedy aj dlhodobý 
pobyt, - uviedla vedúca sestra 
PhDr. Eleonóra Mészáros.

- V októbri 2014 sme vy-
hlásili výtvarnú súťaž s názvom 
„Spolu je ľahšie", v rámci ktorej 

deti mali kresbou vyjadriť, ako si 
vieme my všetci navzájom pomá-
hať. Vlani v novembri bol vydaní 
maďarsko-slovenský nástenný 
kalendár ilustrovaný výberom z 
týchto kresieb.

Kalendár bol dostupný v na-
šej kancelárii, na farskom úrade, 
ale s distribúciou nám pomohli 
hlavne dobrovoľníci. Z takto vy-
zbieraných darov sme mohli rea-
lizovať výmenu okien v 3 izbách 
na detskom oddelení, zostatkom 
budú podporené školy pôsobiace 
v rámci RKC na Slovensku. Po-
dobnú aktivitu plánujeme reali-
zovať aj koncom roka 2015 -  po-

vedala koordinátorka projektu 
z ÚD RKC na Slovensku Ildikó 
Csiffáry.

- V mene detských pacientov 
sa chcem veľmi pekne poďakovať 
všetkým, ktorí sa na tejto akcii 
akokoľvek podieľali, a predstavi-
teľom Ústredia diakonie Refor-
movanej kresťanskej cirkvi za to, 
že vyhradili darované prostried-
ky a mysleli na našich najmen-
ších pacientov,“ dodala PhDr. 
Eleonóra Mészáros.

Mgr. Marta Csergeová
tlačová hovorkyňa AGEL SK 

Detské oddelenie nemocnice dostalo nové okná

Zastupiteľstvo rokovalo o spoločnosti KOMVaK

Prezidenta Slovenskej re-
publiky Andreja Kisku 9. júna 
zavítal do Komárna. Prezi-
dentská kolóna dorazila na 
Klapkovo námestie ráno o 9. 
hodine. Spolu s vedením mesta 
ho potleskom vítalo približne 
150 občanov.

Prezident si s nimi podal 
ruku, s niekoľkými sa porozprá-
val. Jeho kroky potom videli do 
zasadacej sály Mestského úra-
du, kde sa stretol s primátorom 
Lászlóm Stubendekom, vice-
primátormi Imre Knirdom a 
Bélom Keszeghom, prednostom 
Mestského úradu Bohumírom 
Kóňom, vedúcim odboru Ľu-
dovítom Gráfelom a hlavným 
kontrolórom Miklósom Csinta-
lanom. Na stretnutí prezidenta 
Andreja Kisku zaujímalo, s aký-
mi problémami sa borí Komár-
no. Ako spomenul, dozvedel sa, 
že Komárňanov najviac trápi 
nezamestnanosť, chýbajúca in-
fraštruktúra a odliv mladých 
ľudí. Ako uviedol, právomoci 
prezidenta sú obmedzené, ale 
považuje za svoju morálnu po-
vinnosť, aby podľa svojich mož-
ností podal pomocnú ruku, veď 
obyvatelia Komárna mu vo voľ-
bách vyslovili dôveru.

Prezident označil spolužitie 
Maďarov a Slovákov v Komárne 
za príkladné. Počas prechádzky 
po centre mesta si prezrel mapu 
pevnostného systému, kostol 

svätého Ondreja, vypočul si 
Klapkov pochod a potriasol si 
ruky so škôlkarmi.

Vo dvore Dôstojníckeho 
pavilónu pozdravil hlavu štátu 
rektor Selyeho univerzity János 
Tóth. Prezident medzi historic-
kými múrmi oslovil aj poslu-
cháčov tejto ustanovizne a od-
povedal im aj na otázky. Rektor 
v príhovore predstavil univerzi-
tu, ktorá vznikla viac ako pred 
desaťročím a ktorá je jedinou 

vyššou vzdelávacou ustanoviz-
ňou polmiliónovej maďarskej 
menšiny. Podľa prezidenta An-
dreja Kisku je síce táto ustano-
vizeň pomenovaná po autorovi 
teórie stresu najmladšou a naj-
menšou univerzitou na Sloven-
sku, avšak má dôležité poslanie. 
„Akým je školstvo danej krajiny, 
takú má aj budúcnosť. Aj pre 
mňa je školstvo jednou z naj-
hlavnejších priorít. Dôležitá je 
úloha prednášajúcich, poslu-

cháčov a budúcich manažérov 
v spoločnosti. V súčasnosti 
neovplývame dôveryhodnými 
osobnosťami, ktoré môžeme na-
sledovať, a tak túto úlohu môžu 
prevziať pedagógovia.“ – uvie-
dol prezident.

Andrej Kiska následne zaví-
tal aj do lodeníc a do kajakárne, 
kde sa stretol s našimi svetozná-
mymi kajakármi, vedením klu-
bu a pozrel si tréning mládeže 
a juniorov.

Prezident Andrej Kiska navštívil Komárno

V týchto dňoch si pripo-
míname smutné výročie veľkej 
povodne spred 50-ich rokov, 
ktorá sťažila život tisícom ľudí. 
A aj pred dvomi rokmi Dunaj 
spôsobil veľa problémov: zno-
vu bolo potrebné sa spojiť, aby 
sme zastavili vodný živel.

Tibor Bastrnák, parlament-
ný poslanec strany MOST-HÍD, 
ktorému záleží na osude regió-
nu a tu žijúcich ľudí, a ktorý pra-
videlne interpeluje v parlamente 
kompetentných ministrov, už 
dva roky sa snaží dosiahnuť, aby 
štát urobil aj naše mesto bezbeč-
nejším. Čo je nové v tejto veci? 
Na to sme sa opýtali Tibora Bas-
trnáka.

– Pamätáme sa na to, ako 
nás pred dvomi rokmi Dunaj 
opäť ohrozoval. Vtedy bol kaž-
dý na hrádzi a vďaka spoločnej 
sily sa nestalo to najhoršie, ale 
aj toto ukázalo, že naše mesto je 
nutné zabezpečiť. Tu, na mieste 
povodne a taktiež v parlamente 
som viackrát vyzval ministrov 
Roberta Kaliňáka a Petra Žigu, 
aby štát posilnil protipovodňový 
systém v Komárne. V tomto bol 
nápomocný aj môj parlamentný 

kolega Vladimír Matejička. Mi-
nistri nám dali sľub s tým, že aj 
oni sa poučili z minulosti a od-
vtedy sa vykonali kroky v reali-
zácii tohto cieľa. Som v kontak-
te s ministrami a dúfam, že na 
konci tohto leta Komárno bude 
bezpečnejšie. V predošlých dvoch 
rokoch som viackrát komuniko-
val s nimi o tomto v parlamente, 
ale ako vieme, vyslovené odletí, 
ale napísané ostáva, a tak som sa 
opäť obrátil interpeláciou na mi-
nistra Petra Žigu s otázkou, ako 
prebieha posledná fáza realizácie 
protipovodňových opatrení.

Na vašu poslednú interpe-
láciu prišla odpoveď práve v 
týchto dňoch. 

– Je to tak. V odpovedi napí-
sali, že  vrámci projektu „Rekon-
štrukcia protipovodňového systé-
mu“ Slovenský vodohospodársky 
podnik posilnil hrádze v Komárne 
a v okrese a Komárno – podobne, 
ako Bratislava a Štúrovo – dosta-
ne nové mobilné hrádze a tými-
to posilnia 18 otvorov. Verejné 
obstarávanie sa už uskutočnilo, 
15. mája 2015 podpísali zmluvu 
a 18. mája odovzdali stavenisko. 
Všetko prebieha podľa stanove-
ného harmonogramu. Mobilné 
hrádze umiestnia koncom leta, 
v septembri tohto roka. Systém 
bude prevádzkovať  Slovenský 
vodohospodársky podnik, deta-
šované pracovisko v Komárne. 
Mám radosť, že protipovodňová 
ochrana bude v budúcnosti úpl-
ná a vďaka tomu sa nezopakuje 
tragédia spred 50-ich rokov.

 -sz-

V septembri budú stáť 
mobilné hrádze pri Dunaji

Občianske združenie Franza Lehára
pozýva na podujatia

v rámci cyklu

Lehárove leto 2015
5. júla	 Hudobná	skupina	Alfa band

12. júla	 Večer	Tamása Mészárosa

19. júla	 Hudobná	skupina	Elektroband

26. júla	 Dychový	orchester	Veselá kapela

2. augusta	 Hudobná	skupina	Ritmo

9. augusta	 Ildikó Benes	a	István Pőthe

16. augusta	 Folková	skupina	Bazár

24. augusta	 Hudobná	skupina	Teqila showband

30. augusta	 Spoločný	koncert	
	 Collektion	a	FroThy Life

Koncerty budú vždy v nedeľu od 19. hodiny 
na Klapkovom námestí. Vstup voľný.
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Komárňanské kúpalisko 
otvorilo svoje brány pre Ko-
márňanov ale aj turistov prí-
chodom prvých teplých dní. 
Pre návštevníkov prichystalo 
niekoľko noviniek, aj ceny 
vstupeniek boli upravené tak, 
aby boli výhodné pre rodinné 
návštevy.

- Prostredie kúpaliska sa 
snažíme skrášľovať tak, aby 
si návštevníci počas horúčav 
mohli oddýchnuť na komárňan-
skom kúpalisku v príjemnom 
prostredí, ku ktorému sa mno-
hým z nás viažu nezabudnuteľ-
né spomienky.

Popri vode výbornej kvality 
sme pre návštevníkov zabezpe-
čili aj veľké množstvo lehátok. 
Pre tých, ktorí túžia po pohybe, 
sme pripravili beach-volejba-
lové ihrisko, na svoje si prídu 
priaznivci stolného tenisu a pre 
najmenších sme pripravili nafu-
kovací hrad.

Chcel by som zdôrazniť, že 
voda na komárňanskom kúpa-
lisku má výnimočnú kvalitu, 
a vstupné pre rodiny je najvý-
hodnejšie v širokom okolí. Sr-
dečne pozývame všetkých Ko-
márňanov, aby nadchádzajúce 
letné dni strávili v príjemnom 
prostredí nášho termálneho kú-
paliska. Urobíme všetko pre to, 
aby sa u nás cítili veľmi dobre a 
oddýchli si v bazénoch, alebo na 
športoviskách. Radi privítame 
ich nápady a pripomienky, kto-
ré nám pomôžu vytvoriť miesto 
relaxu na kvalitnej úrovni,"- po-
vedal riaditeľ Comorra Servisu 
Tomáš Nagy, ktorý má správe aj 
spomínané kúpalisko.

Osviežte sa spolu s rodinou 
za najvýhodnejšie ceny

 Vstupenky sú platné od 9.00 od 14.00 od 18.30 
 na 1 vstup denne
 Dospelý 3,30 € 2,80 € 1,60 €
 Dôchodcovia, študenti 2,90 € 2,30 € 1,60 €
 Dieťa 2,50 € 1,90 € 1,60 € 
 6-15 rokov 
	 len	sprievode	rodičov
 Rodina 7,90 € 6,90 € 6,90 € 
 (max. 2 dosp. + 2 deti)

 Permanentky Dospelí Deti, študenti, 
   dôchodcovia
 15 vstup 35,00 € 29,00 €
 10 vstup 25,00 € 20,00 €

 Skákací hrad pre deti	 1,00	€	 	dieťa/deň

Permanentky zakúpené v roku 2015 platia do 31. decembra 2015.
Rodina  =  2 dospelí + max. 2 detí ( od 6 do 15 rokov) 
pre	každé	ďalšie	dieťa	je	cena	vstupenky	podľa	cenníka	

 Vypožičovanie,  Poplatok Záloha
 služby
 skriňa 0,50 € 1,00 €
 lehátko 1,20 € 0,00 €

 na 1 hod. Poplatok Záloha
 beach volejbal 1,00 € 5,00 €
 volejbalova lopta 1,00 € 15,00 €
 stolnoten. rakety 1,00 € 4,00 €

Vstupné na termálne kúpalisko v Komárne

Naši dvaja plavci Plavecké-
ho oddielu KomKo Komárno 
sa spolu s dalšími 280-timi 
najlepšími plavcami zo 42 klu-
bov-oddielov z celého Sloven-
ska zúčastnili začiatkom júna 
Letných ajstrovstiev Slovenskej 
republiky v Spišskej Novej Vsi.

Max Kopčok v disciplínach 
100m znak a 400m volný spôsob 
získal titul majstra SRv disciplí-
nach 200m znak, 200m poloho-
vý pretek a 100m prsia skončil 
na striebornom mieste, všetky 
štarty vo výborných časoch.

Karin Pénzes napriek za-
čínajúcim zdravotným problé-
mom (v nedeľu už neplávala) 
absolvovala v sobotu štarty 
v osobných rekordoch a dosiah-
la v disciplíne 200m znak svoje 
najlepšie umiestnenie, 7. miesto 
na M SR.

Svojimi výkonmi a dosiah-
nutými výsledkami na najdôle-
žitejších pretekoch celej sezóny 
ukázali, že dlhodobá a cieľave-
domá príprava má svoj význam. 
Blahoželáme!
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Plavci KomKo Komárno 
boli úspešní

Chodník na jednom z naj-
frekventovanejších miest mes-
ta, na križovatke Palatínovej 
a Lehárovej ulice, vedúci od 
obchodného domu Kormorán 
až po študentský domov Danu-
bius, bol obnovený.

Počas prác v sume za 9600 
eur odstránili starý betón, vy-
menilo sa kompletné podložie 
a položila sa nová vrstva asfaltu 
na tomto 45 metrov dlhom a 3 
metre širokom chodníku. Ob-

rubník zostal zachovaný, ale bol 
v rámci rekonštrukcie vyrovna-
ný. Dva veľké choré javory, kto-
rých korene siahali až do pivnice 
susedného domu, boli vypílené. 
Tieto stromy boli totiž životu-
nebezpečné z hľadiska dopravy 
a kvôli ich koreňom bol poško-
dený aj chodník. Namiesto nich 
bolo zasadených 6 japonských 
čerešní. Realizátorom obnovy 
chodníka bola spoločnosť Ko-
rekt.

Chodník na Lehárovej ulici 
je obnovený

V Komárne si 71. výročie 
deportácie Židov z mesta pri-
pomenuli v nedeľu 14. júna. 
Deportácie Židov z Komárna 
začali v júni 1944. V tom čase 
tu žilo 2170 židov, ktorí hrali 
dôležitú úlohu v hospodár-
skom, kultúrnom a intelektu-
álnom živote mesta.

Z koncentračných táborov 
sa ich nikdy nevrátilo 1922, ich 
mená uchováva pamätná kniha 
v synagóge. Spomienkový prí-
hovor na ich pamiatku v židov-
skom cintoríne predniesol Antal 
Pasternák , predseda Židovskej 
náboženskej obce v Komárne, 
a hlavný rabín synagógy z ulice 
Doháň v Budapešti, doktor Ró-
bert Frőlich, ktorý pripomenul 
kalváriu európskeho židovstva. 
Na spomienke spolupracoval 
hlavný kantor Dániel Rudas.

Ako uviedol Tamás Paster-
nák zo Židovskej náboženskej 
obce v Komárne, spomienka na 
deportácie židov v roku 1944 
nie je vecou len miestnej židov-
skej komunity. „Je dôležité spo-

mínať preto, aby sme vedeli, že 
židovské spoločenstvo tu žilo a 
bolo súčasťou maďarského ná-
roda a komárňanskej spoloč-
nosti. O tom, čo sa tu stalo pred 
71 rokmi, je potrebné, aby vedel 
každý tu žijúci občan. Aj preto 
každoročne pozývame všetkých 
na toto podujatie. Žiaľ, už sa v 
Komárne stáva, že podaktorí sa 
pokúšajú presviedčať, že sa to 
ani nestalo. Myslím si, že mená, 
pamätné tabule a rodinné his-
tórie vravia sami za seba. My 
sme povinní o tomto rozprávať. 
A nielen my, ale každý človek 
dobrej vôle,” - povedal Tamás 
Pasternák.

- „Vždy je to odkaz smerom 
von. Nebolí to len zvnútra, ale je 
potrebné odkazovať aj smerom 
von, lebo je to veľmi dôležité. 
Internet a facebook je plný po-
pierania holokaustu a tým že sa 
vlastne ani nestal. Tak potom 
kde mám 85 príbuzných? Ako 
to, že sa nevrátili? Kde sú? Kde 
majú domy, majetky? Kde sú tie 
deti, ktoré sa nenarodili?” - tý-

mito slovami reagoval Tamás 
Novák zo Židovskej nábožen-
skej obce v Komárne.

Na spomienkovom strestnu-
tí v Komárne sa prítomným pri-
hovorila aj veľvyslanekyňa Ma-
ďarska na Slovensku Éva Molnár 
Czimbalmosné. Na poludnie si 
v synagóge zapálením sviečok 
uctili pamiatku obetí holokaus-
tu. Na tento Deň martýrov prišli 
ľudia zo širšieho okolia, Maďar-
ska, Rakúska, Izraela, ale najviac 
ich bolo z Komárna. Boli tu aj tí, 
ktorí prežili holokaust. 

Počas  Dňa Martýrov vy-
hodnotili aj výsledky súbehu 

miestnej histórie usporiadaného  
po druhýkrát  s názvom „Musíš 
bádať po dedičstve minulosti”. 
Tohtoročnou témou boli židov-
ské stavby.

Vlani, počas 70. výročia sa 
zamerali hlavne na holokaust 
a dobu zla. Tento rok chceli, 
aby záujemcovia zbierali rôz-
ne informácie z nasledujúceho 
obdobia, ako aj k pamiatkam 
existujúcim v súčasnosti. Pri-
šli básne, prišli texty, výskumy, 
prišli filmy, mnoho vecí. Do sú-
behu sa zapojili mladí i starší z 
celej Karpatskej kotliny.
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O tom, čo sa tu stalo pred 71 rokmi, 
by mal vedieť každý Komárňan

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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Novorodenci
Natália Szelesová z Komárna, Korinna Turánová z Komárna, 

Bence Újhelyi z Búču, Adrián Lovász z Veľkého Medera, Bence 
Újhelyi z Búču, Adrián Lovász z Veľkého Medera, Anna Földes z 
Kolárova, Máté Záchar z Komárna, Zuzana Tóthová z Komárna, 
Dorina Szép z Komárna Viktor Levente Peredy z Komárna, Zara 
Sofia Horváthová z Kolárova, Santiágo Kovács z Hurbanova, Natá-
lia Gyarmaty z Nových Zámkov, Boglárka Kovács z Kolárova, Lilla 
Izabele Szalay z Komárna, Olivér Korinek z Hurbanova, Dávid Am-
zler z Marcelovej, Izabella Andrášiková z Nových Zámkov, Dávid 
Czukár z Kolárova, Tomáš Hrabovský z Komárna, Hanna Molnár z 
Modrán, Laura a Sofia Szoboszlaiová z Holiarov, Kristína Mrázová 
z Nových Zámkov, Natália Kovácsová z Iže, Leonóra Hégerová z 
Komárna, Karolína Lévaiová z Lándora, Žófia Monozlaiová z Oko-
če, Mátyás Gubiš zo Štúrova, Fabián Sztojka z Kolárova

Sľúbili si vernosť
František Siegl a Denisa Krutošíková, Vojtech Psota a Veronika 

Menyhártová, Imrich Lengyel a Zuzana Puzsérová, Zoltán Vörös a 
Erika Balogh, Tomáš Bystrický a Darina Šebenová, Zsolt Szabó a 
Mária Szalaiová 

Opustili nás
92-ročná Anna Vödrös z Okoličnej na Ostrove, 90-ročný An-

ton Dolezsa z Komárna, 62-ročná Zuzana Reháková z Radvane 
nad Dunajom, 89-ročný Vladimír Halmo z Hadoviec, 83-ročná 
Brigita Ferenczi zo Sokoliec, 59-ročná Jolana Beseová z Komárna, 
82-ročná Helena Sótyiová z Komárna, 59-ročný Štefan Valovič z 
Komárna, 81-ročná Magdaléna Kúnová z Modrán, 80-ročná Erz-
sébet Paszmár z Kolárova, 75-ročná Šarlota Vlčková z Bátorových 
Kosíh, 91-ročná Mária Polgárová z Komárna, 22-ročná Veronika 
Cséplő z Bátorových Kosíh, 80-ročná Mária Lehner z Komárna, 
74-ročná Mária Múčková z Komárna, 63-ročný Július Tokár z Ko-
lárova, 72-ročný Imrich Kaszanyóczki z Marcelovej, 72-ročný Mi-
kuláš Marczinkó z Marcelovej, 64-ročná Mária Szakál z Komárna, 
77-ročný Štefan Sýkora z Kolárova, 75-ročný János Varga z Búču, 
67-ročný Ján Kovács z Čalovca, 73-ročná Jolana Győriová z Vrbo-
vej nad Váhom, 67-ročný Sándor Kajtár z Marcelovej, 71-ročný 
Szabó Ernő, Hetény; 73-ročný Juraj Terdy z Komárna, 77-ročná 
Magdolna Vargová z Malej Iže, 72-ročná Erzsébet Szolik z Kame-
ničnej, 85-ročná Juliana Besztróová z Komárna

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 1-izbový neprero-
bený byt s platovými oknami, 
bezpečnostnými dverami na ul. 
Hviezdoslavova (prízemie). Tel.: 
0908/767 345.
l Predám  2-izbový byt na 
Petőfiho ul., 4. posch. Tel.: 
0908/684 881 po 16. hodine.  
l Predám  garáž (pri Hoffero-
vej benzínke). Cena: 2 400 Eur, 
dohoda možná. Tel.: 0907/193 
524.
l Dám do prenájmu 3-izbový 
byt na dlhšie obdobie 350 Eur s 
réžiou alebo predám za 27 000 
Eur. Tel.: 0905/315 092.
l Dám do prenájmu alebo 
predám  obchodno-podnika-

teľský priestor na Jókaiho ulici, 
plocha 30 m2, samostatné so-
ciálne zariadenie. Súčasťou je 
aj časť pozemku za objektom, 
taktiež 30 m2. Prenájom: 200 
Eur/mesiac+réžia. Predaj: cena 
dohodou. Tel.: 0917/523 115. 
l Predám na Alžbetinom 
ostrove 7-árovú záhradu v blíz-
kovsti zimného štadióna. Voda, 
plyn, elektrika, kanalizácia. Tel.: 
0949/073 405.
l Predám stavebný pozemok 
Komárno-Malá Iža, štátna dotá-
cia na výstavbu možná (aj osoby 
ZŤP). Tel.: 0904/827-633.
l	Predám  4-árovú záhradu 
s murovanou chatou, Tehelňa, 
Orechový rad. Cena podľa do-
hody. Tel.: 0949/196 478.  
l Prvá oddlžovacia. Tel.: 
0949/226 661.
l Chcete sa dať ostrihať a upra-
viť vlasy pohodlne? Prídem k 
Vám domov. Tel.: 0907/271 670.

Devätnásťkrát sa nadšenci 
divadla postavili pred divá-
kov na dosky, ktoré znamena-
jú svet, v krásnom muzikáli 
Slečna Loreline. Jubilejné 
dvadsiate predstavenie bude 
mať zvláštnu atmosféru. Bude 
sa krstiť album a dramaťáci i 
diváci sa s predstavením roz-
lúčia. V sobotu 27. júna 2015 
o 18:20 poslednýkrát odznie 
režisérsky pokyn: „Otvorte 
oponu, prosím, a anjeli na 
scénu…” Spýtali sme sa teda 
režiséra Jozefa Černeka, v čom 
bolo iné toto predstavenie než 
predchádzajúce projekty.

„V každom našom predsta-
vení sa snažíme kúsok sa posu-
núť, zlepšiť to, čo nebolo úplne 
dotiahnuté v predchádzajúcom. 
Ani v Slečne Loreline to nebolo 
inak. Pridali sme skladby, mali 
sme raz toľko postáv, iný, ná-
ročnejší príbeh a oveľa väčšiu 
výpravu. Tým, že bolo hercov a 
tanečníkov veľa, boli sme nútení 
viac plánovať, organizovať práce 
a skúšky, čím bola práca kreatív-
neho tímu oveľa viac prepraco-
vanejšia, dôslednejšia a nároky 
oveľa väčšie ako vo všetkých 
predošlých projektoch. Tak ne-
jak sme boli nepriamo dotlače-
ní, aby sme k tvorbe dielka pri-
stupovali ako k riadeniu firmy, 
či obrovského stroja. Veď s nami 
spolupracovala takmer stovka 
ľudí. Toto hodnotím na jednej 

strane pozitívne, pretože sme 
naozaj dosiahli tú kvalitu, po 
ktorej sme šli, na druhej strane 
to má aj svoje negatívum. Náš 
prístup bol natoľko profesio-
nálny, až to v určitom okamihu 
pre mňa bolo viac pracovné ako 
voľnočasové. Myslím, že deti si 
to naozaj užívali a bola radosť 
chodiť na skúšky a aj na predsta-
venie. Čo mi však chýbalo, boli 
také tie drobné radosti v procese 
tvorby, ako keď sme, povedzme, 
v muzikáli Romeo a Júlia všetci 
spoločne vymýšľali kulisy, spo-
ločne z lešenia vytvárali balkón 
alebo v Skrotení spoločne tvorili 
kostým po kostýme. V tomto 
predstavení sme sa sústredili 
najmä na výkony a výsledný 
efekt, rekvizity či kulisy boli len 
prostriedkom na dosiahnutie 
výsledku. Ja som mesiac vopred 
vedel, čo a kedy budem skúšať, 
všetko malo plán a systém. Iste 
je to profesionálne a tak by sa 
to aj malo robiť, mne však asi 
viac vyhovuje akási živelnosť. 
Takáto systematizácia hercov a 
tanečníkov nepriamo tlačí do 
súťaživosti byť ten najlepší… a 
to je vec, ktorá mne v divadle, 
zvlášť amatérskom, nie celkom 
vyhovuje. Som oveľa radšej, keď 
sa všetci spoločne postavia za 
dielko, ktoré aj má svoje chy-
bičky, ale je naše. Naše spoločné 
dielo také, aké je a aké sme si ho 
postavili. Koniec-koncov, veď to 

máme aj v slogane: „Jeden za di-
vadlo, divadlo za všetkých.” 

Slečna Loreline bola a ostane 
úžasným a veľkolepým dielom, 
ale ak aj budeme ďalej pokračo-
vať, tak asi nie takýmto spôso-
bom. Veľmi rád by som sa vrátil 
k predchádzajúcemu, možno 
menšiemu formátu, kde sa všetci 
podieľali na všetkom. Chýbajú 
mi tie chvíle, keď sme všetci do 
jedného vzadu v zákulisí tŕpli, či 
sa tá-ktorá scéna vydarí, ak tam 
bol napríklad náročný a ťažko 
zapamätateľný dialóg. V Slečne 
Loreline to bolo viac o indivi-
dualitách a úžasných výkonoch 
jedincov, ale naši herci a taneč-
níci to spoločné a krásne v sebe 
majú. Uvedomil som si to, keď 
si na jednom z posledných pred-
stavení Mínnia, ktorú stvárni-
la Ivanka Kološová, po prvej 
skladbe poranila nohu. Vtedy jej 
sestry, ďalšie tanečnice a herci 
okamžite hľadali a našli spô-
sob, ako jej na javisku pomôcť, 
aby sa nemusela sama presúvať. 
A o to asi ide. Svet, ktorý teraz 
žijeme, podľa mňa vychováva 
deti k prílišnému egocentrizmu 
a súťaživosti, no ja by som chcel, 
aby Dramaťák bol v tomto iný. 
Možno teraz hovorím ako dedo, 
ale keď som ja bol študentom, 
tak v krúžkoch šlo v prvom rade 
o kolektív, priateľstvo, súdržnosť 
a vzájomné vzťahy a ak sa po-
pritom zadarilo na javisku… tak 

super. Sem by som chcel nasme-
rovať Dramaťák v budúcnosti. 

V každom prípade, ak máte 
možnosť prísť na Slečnu Loreli-
ne, na derniéru určite príďte. Je 
to naozaj vydarené predstavenie 
a naši herci a tanečníci budú mať 
v hlavách, že to je naposledy, čo 
majú predviesť svoj výkon. Ur-
čite si to budú chcieť užiť a ak sa 
zadarí, užijú si to aj naši diváci. 
Tu treba povedať, že v Komárne 
máme to najlepšie publikum na 
svete! To teraz nehovorím ako 
režisér Dramaťáku, ale aj ako 
tanečník Slovenských rebelov a 
organizátor rôznych akcií. Naši 
diváci dokážu pripraviť naozaj 
úžasnú a neopakovateľnú atmo-
sféru.

Na záver mi ako režisérovi 
dovoľte, aby som sa prostred-
níctvom Komárňanských lis-
tov  poďakoval predovšetkým 
našim hercom a tanečníkom, 
ich rodičom za dôveru, ktorú 
do nás vkladajú. Taktiež moje 
obrovské ďakujem patrí celé-
mu kreatívnemu, realizačnému 
tímu a samozrejme sponzorom. 
No vidíte, ako som nútený ho-
voriť. Prosto ďakujem každému, 
kto nám akýmkoľvek spôsobom 
pomohol, či už naplánoval kuli-
sy alebo ich postavil, zaplatil, či 
zmontoval a natrel. Bez týchto 
ľudí by sme my naozaj neboli 
nikde. Ďakujem.“

dm

Príďte! V sobotu 27. júna Slečne Loreline vychádza album a ona odchádza... Obsah Komárňanských listov
a relácie Mestskej televízie

nájdete na stránke
www.tvkomarno.sk

Sedem pracovných miest
Na základe § 50j zákona 5/2004 Z. z. Mesto Komárno v spolu-
práci s úradom práce v Komárne ponúka  sedem pracovných 
pozícií – robotník na dobu určitú, t.j. na 9 mesiacov.
Mzdové podmienky: minimálna mzda
Kvalifikačné predpoklady: 
1) ukončené OU (maliar, stolár, zámočník, elektrikár, klampi-
ar, murár)
2) bezúhonnosť
Uchádzači si prinesú občiansky preukaz a výpis z registra tres-
tov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace.
Hlásiť sa môžete na útvare obrany a ochrany MsÚ Komárno, 
Zámoryho ul. č. 12,94501 Komárno. Podanie žiadosti najne-
skôr do 23.7.2015. Podrobné informácie Vám radi poskytne-
me - Kontaktná osoba: Siliga Viliam, Majerik Ladislav.

POĎTE HRAŤ VODNÉ PÓLO!
KVP	 Komárno	 srdečne	 pozýva	 do	 svojich	

radov	chlapcov,	ktorí	 sa	narodili	 v	 roku	2005	
a	mladších	(uvítame	aj	staršie	deti),	ktorí	vedia	
plávať.
Vyskúšaj,	aké	vynikajúce	je	hrať	vodné	pólo,	

streliť	gól	a	byť	súčasťou	rodiny	vodných	pó-
listov	!
Prihlásiť	sa	môžeš	u		trénera	Pavla	Laczóa	

na	 telefónnom	 čísle	 0905	 267	 145,	 alebo	 e-
mailom	na	adrese	komarnokvp@gmail.com.


