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Potravinové balíčky pomo-
ci z podpory Európskej únie 
dorazili v stredu 17. augusta k 
ľuďom v núdzi aj v Komárne. 
Rozdelených bolo 518 balíčkov 
a dostalo ich 307 ľudí.

Ľuďom v núdzi opäť odo-
vzdali balíčky pomoci, ktoré 
financoval štát z peňazí EÚ. 
Menoslov oprávnených osôb 
bol vytvorení na Ústredí práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Bra-
tislave a podľa tohto zoznamu 
dostalo 307 ľudí 518 balíčkov. 

Balíčky boli prideľované pod-
ľa úrovne odkázanosti, najviac 
odkázaní ľudia mohli dostať 4 
balíčky pomoci. Každý jeden 
balíček vážiaci 13,5 kg obsaho-
val rovnaké potraviny v cene 34 
eur a popri základných potravi-
nách obsahovali aj receptár na 
prípravu jedál. Balíčky pomoci 
odovzdali odkázaným spoločne 
pracovníci Mestského úradu v 
Komárne a dobrovoľníci Červe-
ného kríža.

dm

Komárno navštívil veľvy-
slanec Čínskej ľudovej repub-
liky, LinLin. Vzťahy medzi 
veľvyslanectvom a mestom sa 
začali rozvíjať už počas pred-
chádzajúcich stretnutí, ale 
čínsky diplomat poctila svojou 
návštevou mesto na Dunaji 
po prvýkrát. Hostí privítal na 
radnici primátor László Stu-
bendek,viceprimátori Imre 
Knirs a Béla Keszegh a pred-
nosta Mestského úradu Tamás 
Fekete.

Veľvyslanec Lin Lin uvie-
dol, že na Slovensku navštívil už 
mnoho miest a aj napriek rôz-
nym geografickým podmien-
kam objavil podobnosť medzi 
Slovenskom a Čínou. V oboch 
krajinách sú rozdiely medzi re-
giónmi, ale obe sa významne 
sústavne rozvíjajú v priebehu 
posledných dvoch desaťročí. 
Čínsky veľvyslanec predostrel 
osobitnú žiadosť vedeniu mesta 
– myšlienku vytvorenia partner-
ského vzťahu medzi Komárnom 
a čínskym mestom Jingdezhen, 
kde žije 1,6 milióna obyvateľov, 
je svetoznáme svojou 1700-roč-
nou výrobou porcelánu, záro-
veň však zohráva dôležitú úlohu 
vo farmaceutickom priemysle, 
strojárstve a ostatných odvet-
viach hi-techu.

Mesto kladie čoraz väčší 
dôraz na rozvoj v oblasti cestov-
ného ruchu, ročne ho navštívia 
milióny návštevníkov. Predsta-
vitelia čínskej delegácie prišli 
aj s pozvaním predstaviteľov 
Komárna do svojho mesta na 
jeseň, čo by znamenalo výbor-
nú príležitosť dozvedieť sa viac 
o ekonomike a kultúre mesta 
neďaleko Šanghaja.

Podľa vyjadrenia veľvyslan-
ca bude možné po nadviazaní 
partnerských vzťahov uskutoč-
niť stretnutia s podnikateľmi a 
investormi, čo môže značiť sľub-

ný začiatok plodnej spolupráce 
pre obe strany.

Primátor Komárna, László 
Stubendek zdôraznil, že vy-
tvorenie partnerského vzťa-
hus čínskym mestom má veľkú 
perspektívu, veď k stretnutiam 
predstaviteľov došlo už niekoľ-
kokrát. Toto stretnutie v Komár-
ne je dôležitým krokom vpred, 
pretože predstavitelia čínskej 
delegácie sa mohli osobne pre-
svedčiť o rôznych príležitos-
tiach, ktoré ponúka naše mesto 
a o tom, že sa v ňom skrýva silný 
rozvojový potenciál.

Viceprimátor Béla Keszegh 
priblížil delegácii možnosti eko-
nomickej spolupráce, Sloven-
sko sice neponúka veľké trhové 
možnosti pre Čínu, ale je príleži-
tosť priblížiť sa trhu v Európskej 
únii. Pripomenul, že Komárno 
má veľký potenciál, v blizkosti 
je letecká, námorná, železničná 
a cestná doprava, a je priprave-
né prijať potenciálnych čínskych 
investorov a predstaviť im regi-
ón. Pripravuje sa bulletin pre 
investorov v čínskom jazyku, v 
ktorom budú predstavené najza-
ujímavejšie príležitosti v meste. 
Diskutovalo sa aj na tému pred-
stavenia Číny, o vyučovaní tohto 
jazyka na úrovni sekundárneho 
a terciárneho vzdelávania, čo 
umožní študentom zvýšiť svoju 
konkurencieschopnosť na trhu 
práce v Komárne. Mesto s ra-
dosťou prevezme v tomto prípa-
de úlohu sprostredkovateľa.

Viceprimátor Imre Knirs 
rozprával o možnostiach a prí-
ležitostiach rozvoja prístavu, 
ktoré môžu byť jednou z najväč-
ších rozvojových úloh najbliž-
ších rokov, no zároveň vyžadujú 
zainteresovanie vážnych strate-
gických investorov. Podmien-
ky v Komárne sú veľmi dobré, 
avšak v súčasnosti prístav nie je 
dostatočne využívaný.

Kanalizačná sieť Komárna 
má dĺžku cez 100 km, pokrýva 
územie celého mesta a prímest-
ských častí Nová Stráž, Hadov-
ce a Ďulov Dvor. Táto sieť je 
vybudovaná v samotnom mes-
te prednostne na odvádzanie 
splaškových vôd a odvádzanie 
priemerných zrážok.

Odvádzanie dažďových vôd 
nie je možné riešiť v lokalitách, 
kde je nutné prečerpávanie 
splaškových vôd do kanalizácie 
mesta Komárno, nakoľko di-
menzia siete a výkon čerpacích 
staníc sú dané iba produkciou 
splaškových vôd. Toto sa týka 
mestských častí Nová Stráž, 
Hadovce, Ďulov Dvor, Alžbe-
tin ostrov a časti Robotnícka 
štvrť (pri Lodenici). Kanalizač-
né stoky sú vyusťujú do dvoch 

hlavných zberačov, ktorých 
priemer je v rozmedzí od 1000 
do 2000 mm, z ktorých jeden 
(južná strana mesta) ústi do 
čerpacej stanice Dunaj (areál pri 
detskom parku), odkiaľ sú vody 
prečerpávané do čistiarne od-
padových vôd pri Váhu. Druhý 
zberač vyusťuje priamo do čis-
tiarne odpadových vôd.

Limitujúcim faktorom pre 
odvádzanie vôd je priemer ka-
nalizačných potrubí a výkon 
prívalových čerpadiel. V prí-
padoch, keď sú také extrémne 
zrážky, ako to bolo aj 31. júla 
2016, automaticky sa zapínajú 
prívalové čerpadlá na oboch 
čerpacích staniciach a voda je 
vypúšťaná priamo do Dunaja, 
resp. do Váhu. Počas extrém-
nych zrážok 31. júla 2016 všet-

ky čerpadlá fungovali na plný 
výkon. 

V meste Komárno je približ-
ne 1 300 000 m2 plôch, odkiaľ 
je odvádzaná dažďová voda. Pri 
úhrne zrážok takmer 100 mm 
na meter štvorcový za 60 minút 
je množstvo vody, ktoré by mala 
odviesť kanalizácia, 36 000 litrov 
za sekundu, pričom maximál-
ny výkon všetkých čerpadiel je 
9 640 litrov za sekundu. Z týchto 
údajov jednoznačne vyplýva, že 
kanalizačná sieť nie je schopná 
odviesť takmer štvornásobné 
množstvo vody ako je jej maxi-
málny výkon. Preto sa 31. júla 
2016 celý kanalizačný systém 
zahltil a voda zo spevnených 
plôch nedokázala priebežne od-
tekať. Detský park bol zaplavený 
dažďovou vodou, nakoľko sa 

nachádza pod úrovňou okolité-
ho terénu, nie vodou z kanali-
začného systému. Po zmiernení 
zrážkovej činnosti sa situácia za 
krátky čas stabilizovala.

V prípade opakovania sa 
podobných intenzívnych zrážok 
nie je v technických možnos-
tiach ani v silách prevádzkova-
teľa kanalizačnej siete vylúčiť 
podobnú situáciu, aká nastala 
v spomínaný deň.

Riešením by bolo vybudo-
vanie delenej kanalizačnej siete 
(dažďová a splašková voda od-
delene), resp. iné opatrenia vo-
dohospodárskeho charakteru, 
čo však je predovšetkým v kom-
petencii vlastníka komunikácie 
a spevnených plôch, ktorým je 
Mesta Komárno. 
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Okázalo skrásnie zanedba-
ný vchod do budovy Župné-
ho domu, ktorý je majetkom 
mesta, v súčasnosti v ňom sídli 
Úrad práce a Okresný úrad.. 
Reštaurátori do konca jesene 
upravia jeho priečelie, najvidi-
teľnejšiu časť fasády.

Skončilo verejné obstaráva-
nie, ktorého predmetom bola 
rekonštrukcia fasády priečelia 
vstupu. Spomedzi desiatich oslo-
vených dodávateľov bola úspeš-
ná firma RENON, s.r.o., ktorá sa 
s najlepšou cenovou ponukou, 
69 770 eur (vrátane dane) ujala 
rekonštrukcie vchodu centrál-
nej časti budovy. Nakoľko bu-
dova patrí medzi historické pa-

miatky, opravné práce vykonajú 
reštaurátori na základe poskyt-
nutých dokumentov. Koordi-
nátorom reštaurátorského tímu 
firmy RENON, s.r.o., je Ondrej 
Csütörtöki, ktorého práca nie 
je pre Komárňanov neznáma. 
Okrem iného sa jeho tím zaslú-
žil o reštaurovanie dvoch brán v 
pevnost, a momentálne realizu-
jú práce v okolí kostola svätého 
Ondreja.

„Pár dní po podpise zmlu-
vy sprístupníme stavebnej firme 
spomínané priestory, v ktorých 
sa začane pracovať už v polovici 
augusta. Nakoľko ide o drobné 
a precízne reštaurátorské prá-
ce, rekonštrukcia môže trvať až 

do konca októbra. Do priesto-
rov Okresného úradu však bude 
vstup zabezpečený pod lešením,“ 
- vyjadril sa Ľudovít Gráfel, kto-
rý sám pripravil plány rekon-
štrukcie a bude dohliadať aj na 
rekonštrukčné práce. Rekon-
štrukcia ďalších častí fasády bu-
dovy príde na rad neskôr, práca 
je rozdelená na niekoľko etáp.

Súbežne prebieha aj rekon-
štrukcia vnútorných priesto-
rov budovy Okresného úradu. 
„Vlani schválili poslanci sumu 
53 000 eur na opravu jedného 
krídla budovy, zároveň naši ve-
rejnoprospešní pracovníci vyko-
nali práce za tisíce eur. Medzi 
tohtoročné plány sme zaradili 

rekonštrukciu druhého krídla 
na prízemí v hodnote 95 tisíc 
eur. Bolo by dôležité pokračo-
vať v rekonštrukčných prácach 
tejto zanedbanej budovy, aby sa 
zabránilo podobnému stavu, v 
akom sa teraz nachádza budova 
polikliniky,"- dodal viceprimátor 
Béla Keszegh.

Budova Župného domu 
bola postavená v roku 1798 v 
neskoro barokovom slohu. Prvá 
rekonštrukcia bola realizivaná v 
roku 1813, na fasáde sa objavi-
li typické prvky klasicistického 
štýlu. Terajšiu fasádu dostala 
budova v 80. rokoch 19. storo-
čia.
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Rozdelili balíčky pomoci

Čínsky veľvyslanec 
ponúkol spoluprácu

Stanovisko KOMVaK, a. s., k situácii počas extrémnej zrážkovej činnosti

Reštaurujú vstupné priečelie budovy Župného domu

Fantastický výkon predviedol slovenský štvorkajak na Olympijských hrách v Brazílii. Pod vedením trénera Petra Likéra z Ko-
márna sa podarilo vybojovať striebornú medailu, z ktorej polovica patrí aj Komárnu vďaka našim chlapcom Erikovi Vlčekovi a 
Jurajovi Tarrovi. Blahoželáme a držíme palce, aby sa im darilo aspoň tak ako doteraz!
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TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, mesto Komárno Vám oznamuje, že triedený 
zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET 
fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v na-
sledovných termínoch:

od 12. septembra 2016 – do 16. septembra 2016
od 10. októbra 2016 – do 14. októbra 2016

od 07. novembra 2016 – do 11. novembra 2016
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do 
ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom 
termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej 
lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s trie-
deným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami 
spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu 
v hore uvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia:
Každá domácnosť má nárok na max. 4 vrecia mesačne  (v závis-
losti 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 komunálneho 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)

Hudobník a skladateľ veľ-
kého počtu úspešných operiet 
Franz Lehár sa narodil 30. aprí-
la 1870 v Komárne. Jeho rodné 
mesto i kultúrna verejnosť re-
giónu si s úctou pripomínajú 
výročie jeho narodenia a venu-
jú pozornosť pamiatkam pri-
pomínajúcim osobnosť tohto 
velikána operetného žánru.

Ročne veľa návštevníkov – 
turistov navštívi pamätnú izbu 
– expozíciu v Podunajskom 
múzeu i Lehárov park s mo-
numentálnym pomníkom od 
akademického sochára Emila 
Venkova. Z snahe zvýrazniť 
osobnosť F. Lehára, poskytnúť 
občanom i návštevníkom mes-
ta hodnotné umelecké zážitky 
organizuje samospráva mesta 
Komárno už X. ročník Medzi-
národnej operetnej speváckej 
súťaže Franza Lehára ktorý sa 
uskutoční v dňoch 22. až 24. 
októbra 2016. V prekrásnej sále 
Dôstojníckeho pavilónu, kde je 
výborná akustika, sa postupne 
uskutočnia kastingy a semifiná-
lové kolá.

V tomto prostredí sa v tých-
to dňoch uskutočnila tlačovka 
primátora Komárna László Stu-
bendeka, umeleckého vedúceho 
Operetného divadla v Budapešti 
Kerényi Miklós Gábora a za or-
ganizátora Komárno a okolie 
n.f. a Mestské kultúrne stredis-
ko v Komárne sa zúčastnila ria-

diteľka Anna Vargová. Účastníci 
tlačovky sa dozvedeli, že X. roč-
ník Medzinárodnej speváckej 
súťaže F. Lehára sa pod záštitou 
primátora mesta a za spolupráce 
koprodukčného partnera, súťaže 
Budepeštianskeho operetného 
divadla sa uskutoční už v dňoch 
22 -24 októbra 2016 s cieľom 
popularizovať operetný žáner 
a objavovať nové talenty. 

Súťaž sa uskutoční v kate-
góriách primadona solo, bonvi-
ván solo a duet subreta - buffo. 
Veková hranica pre ženy je od 
18 do 30 rokov, pre mužov od 
18 do 35 rokov. Podmienkou 
účasti je podrobný profesijný ži-
votopis, fotografia celej postavy, 
bezchybné vyplnenie prihlášky. 
Ukončenie konzervatória alebo 
inej vysokej školy umeleckej nie 
je podmienkou. Termín zaslania 
prihlášok na adresu: Mestské 
kultúrne stredisko, Hradná č. 1, 
945 01 Komárno, je do 15. sep-
tembra 2016.

„V kultúrnom živote Ko-
márna má táto medzinárodná 
spevácka súťaž významnú úlo-
hu, preto urobíme všetko preto 
aby tu v Komárne bola počas 
X. ročníka jubilejnej speváckej 
súťaže pre jej účastníkov a obe-
censtvo veľmi dobrá atmosféra,“ 
- povedal primátor mesta László 
Stubendek.

Kerényi Miklós Gábor 
s radosťou oznámil, že budú 

všestranne podporovať spe-
vácku súťaž a na finálnom kole 
v MSKS 23. októbra bude súťa-
žiacich doprevádzať hudobné 
teleso operetného divadla z Bu-
dapešti a zároveň 24. októbra sa 
pre najlepších účastníkov súťaže 
uskutoční galakoncert v Ope-
retnom divadle v Budapešti. Na-
ším cieľom je objaviť nové talen-
ty, ktorým ponúkame možnosť 
odborného rastu, a vyslovil pre-
svedčenie, že mesto Komárno sa 
vďaka súťaži Franza Lehára ešte 
viac zviditeľní v Európe.

Súťaž sa uskutoční v nasle-
dovných termínoch:

I. kolo (kasting) národne 
kolá v Europe a inde vo svete - 
od 25. septembra do 10. októbra 
2016,

II. kolo (semifinále) MsKS 
Komárno Dôstojnícky pavilón - 
22. októbra 2016,

III. kolo (finale) Mestské 
kultúrne stredisko Komárno - 
23. októbra 2016,

Galakoncert – Operetné 
divadlo Budapešť - 24. októbra 
2016.

Účastníci finále vystúpia 
v galaprograme v ktorom budú 
udelené tieto ceny v každej ka-
tegórii: veľká cena festivalu 3000 
eur za najlepší výkon v ktorej-
koľvek kategórii, I. cena v kaž-
dej kategórie: 1000 eur, II. cena 
v každej kategórie: 500 eur. Ďalej 
to budú osobitné ocenenia, vec-

né ceny s možnosťou vystúpenia 
vo svetoznámych operetných 
divadlách.

Súťažiacich, ktorí postúpia 
do II. a III. Kola, bude hodnotiť 
medzinárodná porota v zložení: 
Tünde Franko, operetná speváč-
ka, zaslúžilá umelkyňa, držiteľ-
ka ceny; Franza Liszta, Gyula 
Szabó, riaditeľ Maďarskej opery 
Cluj Napoce, Yehonatan Carmi, 
hudobný manažér, Dagmar Li-
vorová, profesorka Konzervató-
ria v Bratislave, s piatym členom 
poroty sa v súčasnosti vedú ro-
kovania.

Noty k povinným súťažným 
piesňam je možné objednať 
v Mestskom kultúrnom stredis-
ku v Komárne. Pre účastníkov 
i rôznych záujemcov o súťaž X. 
ročníka Medzinárodnej ope-
retnej speváckej súťaže sú kon-
takty a informácie nasledovné: 
Komárno, 00421/357713547, 
00421/907799823, Monika 
Csengel : csengel.monika@
gmail.com, info@operetta-com-
petion-lehar.sk. Budapešť, Petra 
Sárdi, Budapesti Operettszín-
ház, sardi.petra@operett.hu

Organizátori každého na-
daného speváka srdečne očaká-
vajú na X. jubilejnom ročníku 
Medzinárodnej operetnej súťaže 
Franza Lehára v Komárne.

PaedDr. Štefan Bende

Polícia rozšírila stránkové hodiny
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne ozna-
muje občanom, že od 20. júla sú rozšírené stránkové hodíny 
na Oddelení dokladov Odboru poriadkovej polície OR PZ 
v Komárne:
 Pondelok 7.30 – 15.00
 Utorok 7.30 – 15.00
 Streda 7.30 – 17.30
 Štvrtok 7.30 – 15.00
 Piatok 7.30 – 12.00

Úrad vlády SR 1. augusta 2016 všetkým právnickým oso-
bám v SR aktivoval elektronické schránky. Prístup do elektro-
nickej schránky právnickej osoby budú mať všetci členovia jej 
štatutárneho orgánu. Na prístup do elektronickej schránky je 
potrebné, aby štatutárny orgán právnickej osoby mal vydaný 
elektronický občiansky preukaz – preukaz s čipom. Elektronic-
ký občiansky preukaz polícia vydáva v troch variantoch:

1. bez aktivácie čipu – tento je na elektronickú komunikácie 
nepoužiteľný,

2. aktivácia čipu na prijímanie podaní – slúži na prístup do 
elektronickej schránky a prečítania doručených podaní,

3. aktivácia čipu na prijímanie a podávanie elektronických 
podaní – má aktivovaný zaručený elektronický podpis.

Pri vybavovaní občianskeho preukazu na polícii za účelom 
prístupu do elektronickej schránky je nutné žiadať o vydanie 
preukazu minimálne s čipom aktivovaným na prijímanie po-
daní. Ďalej bude potrebné disponovať čítačkou a softvérom eID 
Klient. Čítačku vydáva polícia s vydaním občianskeho preu-
kazu. Softvér eID Klient je stiahnuteľný na www.slovensko.sk 
Fyzické osoby (podnikatelia aj nepodnikatelia) nemajú povin-
nosť mať elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie 
elektronických podaní. V ich prípade je aktivácia elektronickej 
schránky dobrovoľná.

pplk. Mgr. Dušan Dragúň, riaditeľ OR PZ v Komárne

Pozvánka na jubilejný X. ročník Medzinárodnej operetnej 
speváckej súťaže Franza Lehára v Komárne

Pri príležitosti Európskeho 
dňa židovskej kultúry v nedeľu 
4. septembra 2016 pripravila 
Židovská náboženská obec v 
Komárne pre vás celodenný 
program, na ktorý srdečne 
očakávame každého záujemcu. 
Tohtoročnou ústrednou té-
mou sú židovské jazyky. Vstup 
je voľný a program je otvorený 
pre každého. Tlmočenie do 
slovenského a maďarského ja-
zyka bude zabezpečené.

Program
11.00 - Odhalenie pamät-

nej tabule lekára a niekdajšieho 
riaditeľa komárňanskej nemoc-
nice Móra Lipschera. Miesto 
konania: budova chirurgického 
oddelenia komárňanskej ne-
mocnice. Program pokračuje 
od 12.30 v budove Útulku  na 
Eötvösovej ulici 15.

12.30 - Kóšer obed – ku-
linárske špeciality piešťanskej 
rebecen Biny Stiefel. Obed je 
zdarma, treba sa však vopred 
zaregistrovať do 28. augusta na 
adrese kile@menhaz.sk.

13.30 - Alebo nie – promó-
cia novej knihy Györgya Ságiho. 
Autor sa narodil v Budapešti v 
roku 1957. V duchu rodinných 
tradícií sa vyučil za krajčíra, ne-
skôr získal právnické vzdelanie. 
Svoje odborné znalosti zúročil 
ako právny poradca najväčších 
maďarských odevných závodov. 
Pred niekoľkými rokmi sa začal 
venovať žurnalistike (zábavné 
periodikum Ludas Matyi), po-

tom si otvoril advokátsku kan-
celáriu. Písanie ho však nepus-
tilo, ba čo viac!

14.00 - Synagógy na Slo-
vensku včera a dnes – prednáška 
Jozefa Dukesa, poľnohospodár-
skeho inžiniera na dôchodku. V 
prednáške prezentuje výsledky 
svojich výskumov.

14.30 - Jidiš v Strednej 
Európe – Szonja Ráhel Komo-
róczy, absolventka hebraistiky 
a judaistiky, vedecká pracovníč-
ka Inštitútu pre výskum men-
šín Maďarskej akadémie vied. 
Prednáška prezentuje rozšírenie 
jazyka jidiš v strednej Európe, 
hovorí o tom, kedy a aké jidiš ja-
zyky vznikli a čo sa s nimi stalo 
do začiatku 20. storočia.

15.00 - Mesiac Elul – pred-
náška piešťanského rabína Zeva 
Stiefela o mesiaci príprav

15.30 - Odovzdanie cien 
Kehila a Kehila Chaver v syna-
góge

15.45 - Koncert Judit 
Kleinovej a jej priateľov. Na 
koncerte odznejú najkrajšie a 
najznámejšie jidiš a klezmer 
melódie, ktoré poslucháčov po-
zvú na malý pomyselný výlet. V 
rámci koncertu vystúpia: Judit 
Klein – spev, Katalin Agnecz – 
harmonika, József Dávid – kla-
rinet, István Rózsa – tuba.

Sprievodné programy:
Aké krásne sú tvoje stany... 
Putovná výstava o židov-

ských modlitbách, hodnotách, 

tradíciach, o súčasnosti a bu-
dúcnosti – putovná výstava Ma-
ďarského židovského múzea a 
archívu (www.milev.hu) zriade-
ná v maringotke bude sprístup-
nená dňa 4. septembra od 13. do 
17. hodiny pred budovou Útul-
ku. Vstup voľný. V maringotke 
sprevádzajú výstavou odborníci 
zriaďovacej inštitúcie.

Detské programy
Deti očakávame v budove 

Útulku od 13.30 do 15.00, kde 
máme pre ne pripravené reme-

selnícke činnosti a môžu sa zo-
známiť so svetom židovských 
sviatkov.

Podujatie podporujú: Ná-
rodný kultúrny fond (NKA), 
Mesto Komárno, Fond Gábora 
Bethlena, Nitriansky samo-
správny kraj, Ministerstvo za-
hraničných vecí Slovenskej re-
publiky, Úrad vlády Slovenskej 
republiky, JHF, Ústredný zväz 
židovských náboženských obcí 
v Slovenskej republike, Nadácia 
EZRA.

Pozývame na Európsky deň židovskej kultúry 2016Výzva na podávanie žiadostí 
o poskytovanie štipendia

Mesto Komárno podporuje mladé talenty poskytnutím 
štipendia, ktoré sa prisudzuje každoročne najviac dvom žia-
dateľom. Spôsob a podmienky poskytovania štipendia upra-
vuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 8/2007 
v znení 19/2008 a 11/2012.

Predpis je zverejnený na webovej stránke mesta: www.ko-
marno.sk/docs/uradna.tabula/2007nov/2007_08.doc. Tlačivo 
žiadosti je zverejnené na webovej stránke mesta: www.komar-
no.sk/content/file/nyomtatvanyok/eurositott/stipendium_kere-
lem-1_eur.doc.

Komárno má po 7. rokoch 
opäť kino, a nie hocijaké, do-
konca opeknela aj samotná 
budova kina. Postaral sa o to 
Boldizsár Ryšavý, podnikateľ, 
ktorý sa do opätovného zrodu 
kina pustil s vážnymi plánmi 
a dnes už so zrealizovanými 
predstavami. Od 17. augusta 
tak Kino Tatra opäť prináša fil-
my – so slovenským i maďar-
ským synchrónom i titulkami!

„Veľmi sa novému kinu te-
ším, som naozaj šťastný. Ešte tu 
máme čo robiť, keďže na poscho-
dí bude turistická ubytovňa, ale 
veľmi sa teším tomuto môjmu 
skvelému tímu, ktorý mi pomá-
hal realizovcať tento zámer. Je to 
kino tohto mesta.

Nie je to moje kino, ja som ho 
len postavil. Je to naše, všetkých 
Komárňanov! Veril som vlastnej 
myšlienke, povedal som si, že by 

som chcel v Komárne spraviť jed-
no veľmi dobré kino, tak dúfam, 
že sa mi to podarilo, a teraz je to 
už len na ľuďoch, na Komárňa-
noch. Toto nové kino bude trocha 
odlišné aj pre to, lebo zvyčajne 
väčšinu kín prevádzkujú mestá, 
nielen tu, ale v celej krajine.

Tak som začal rozmýšľať 
o prototype sedačiek, takých bru-
tálne dobrých, aké nebude mať 
nikto iný, aby svietili, aby boli 
pohodlné, aby sa do nich ľudia 
pomestili, aby hovorili o nich s 
úžasom. To bol cieľ. Potom sme 
pokračovali zvukovou technikou 
– to už bola práca technikov. Veľ-
mi dôležité bolo pre mňa, aby sa 
objavovalo auto s nápisom Kino 
Tatra, naše nápisy na mikinách 
ho všade hlásali, aby sme sa cítili 
tak ako v skutočnom Hollywoo-
de.“

kb

Kino Tatra po rokoch opäť ožíva!
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Spoločnosť SLOVAKIA ENERGY  
kancelária KOMÁRNO

hľadá šikovných ľudí do nášho tímu
Náplň práce: 
l	Preverovanie a zapisovanie odberných miest elektriky a plynu 
l	Komunikácia so zákazníkmi 
l	Komplexné riešenie požiadaviek konkrétneho zákazníka 
 a poskytnutie odborných informácii o službách spoločnosti 
l	Administratívna činnosť 
l	Pozícia je vhodná aj pre absolventa
Požiadavky:
l	Ukončené SŠ vzdelanie

Kontakt: SLOVAKIA ENERGY, budova Central office, 
Dunajské nábrežie 4726, Komárno, Ing. Mikuláš Bakay

tel. +421 910 445 060

Termín nástupu: ihneď 
Ponúkaný plat: 

1200 EUR /mesiac - podľa zaradenia

Nasledujúce číslo 
Komárňanských listov 

vydávame 
14. septembra 2016.

uzávierka 9. septembra

Drobná inzercia

Novorodenci
Izabella Jannet Palasová z Komárna, Tiara Téglášová z Mar-

celovej, Leonard Byrtuš z Komárna, Viktória Kollárová z Chras-
ťa, Adrián Jozef Keseg z Komárna, Noé Halasi z Komárna, Iringó 
Jázmin Szép z Nededa, Dorka Csepy z Komárna, Márk Béres zo 
Štúrova, Karolina Hüvösová z Bátorových Kosíh, Rebeka Kováčová 
z Kajala, Lucas Alexander Rumi zo Svätého Petra, Viktória Kollá-
rová zo Šurian

Sľúbili si vernosť
Tomáš Král a Viktória Fialová, Sándor Száva a Mária Pauličko-

vá, Michal Bršel a Viktória Malperová

Opustili nás
74-ročný Bruno Krizsan z Komárna, 73-ročný Ivan Podleiszek 

z Kameničnej, 66-ročný Ladislav Pócs zo Svätého Petra, 68-ročný 
František Gérik z Komárna, 90-ročný Anton Kocsis z Komárna, 
89-ročná Irena Gáborová z Chotína, 61-ročný Jozef Csicsó z Mod-
rán, 80-ročná Mária Agg z Kameničnej, 62-ročný János Jeriga z 
Dediny Mládeže, 77-ročná Ilona Hencz z Chotína, 67-ročný Anton 
Nagy z Čalovca, 91-ročný Ján Dado zo Žiaru nad Hronom, 74-roč-
ný Michal Vraňuch z Komárna, 82-ročný József Janík z Virtu, 
54-ročná Katalin Botló z Komárna, 81-ročný Viliam Hudec z Ko-
márna, 67-ročný Pavel Fabula z Komárna, 75-ročný Ernest Farkaš z 
Komárna, 85-ročná Irma Lajos z Moče, 89-ročná Helena Szelesová 
z Iže, 82-ročná Zuzana Baloghová z Marcelovej, 56-ročný MUDr. 
Tibor Bogár z Komárna, 72-ročný Alexander Simcsik z Komárna, 
85-ročný Ernest Krampoťák z Marcelovej, 21-ročná Klaudia Kráľ z 
Komárna, 78-ročný PaedDr. Ernest Kocsis, CSc. z Komárna

Drahý náš otec

Ľudovít Burgel!
Márne Ťa čakáme.

Neprídeš už nikdy.

Ľúbiť Ťa budeme neustále a navždy.

Dcéry Marika a Helenka

SPOMIENKA
„Osud je občas veľmi krutý, 
nevráti, čo raz vzal.
Zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ.
Odišiel z tohto sveta, ale nie z nášho srdca.“

Dňa 3. septembra uplynie 15 rokov, keď nás opustil drahý 
manžel, otec a dedo

Jaroslav GODORA.
Spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami

l Prijmeme kuchára/-ku, po-
mocnú silu s vodičským preu-
kazom, šikovného čašníka/-čku 
do Hostinca u Čierneho psa. 
035/7733-190, 0915/892 788.
l Predám garzónku v Ko-
márne, cena: 12 500 eur. Tel.: 
0944/342 855.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Elektrikár. 0908/415-657.

Ručná auTOuMyVáREň za trhoviskom

KÉZI auTóMOSó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

Sme tu pre Vás každý deň, 7 dní týždni 
Po-So 7.00-18.00, ne 8.00-16.00

0903 887 980

Prišlo 2600 hostí 
a účinkujúcich

Organizátori špeciálne vy-
tvorenou znelkou odštartovali 
v našom meste matičné sláv-
nosti v piatok 29. júla. Loko-
motíva, valčík z 19. storočia, 
ktorý vystriedala folklórna 
skladba a lodná trúba. To všet-
ko malo svoj dôvod, prečo bolo 
súčasťou slávností v Komárne.

Národné matičné slávnosti 
okrem pripomienky dňa zalo-
ženia Matice slovenskej, prezen-
tovali aj mesto Komárno a hlav-
nú myšlienku organizátorov: 
„Matica slovenská má spájať 
ľudí, národy, folklór, históriu 
i súčasnosť, má vytvárať pocit 
domova každému kultúrnemu 
človeku, či je Chorvát, Maďar 
alebo Slovák.”

„Každý moment a každý je-
den človek bol dôležitý. To, že sa 
to tak krásne podarilo, a snáď aj 
to, že smršť prišla, našťastie, až 
10 minút po odchode posledného 
autobusu, bolo tým, že sme si to 
všetci úprimne želali,” - zhodnotil 
Národné matičné slávnosti 2016 
Jozef Černek, riaditeľ Domu 
Matice slovenskej v Komárne. 
Zároveň vyjadril úprimnú vďa-
ku ľuďom, ktorí mu pomáhali, 
ale aj kolegom matičiarom, kto-
rí po celom Slovensku organizo-
vali zájazdy do Komárna.

Bez dobrovoľníkov 
by to nebolo možné

Organizátori, matičiari z 
Komárna, Iže i Nesvád, nene-
chali nič na náhodu. Vyškolili 
dobrovoľníkov a spolu s profe-
sionálmi z radov zamestnancov 
múzeí, mesta, ale i regionálneho 
osvetového centra či animáto-
rov sprevádzali návštevníkov 
celým podujatím. Nechýbala 
plavba loďou na sútok riek Váh 
a Dunaj, návšteva kostolov, Eu-
rópskeho nádvoria, hvezdárne 
v Hurbanove, gastronomické 
zážitky, škola tanca, ale hlavne 
tri pódiá a viac ako 30 hodín 
programu. Ako jeden muž pra-
covala takmer stovka dobro-
voľníkov a spoluorganizátorov 
na tom, aby národné slávnosti, 
ale aj prezentácia mesta, boli na 

vysokej úrovni, za čo im poďa-
koval v príhovore nielen autor 
myšlienky Jozef Černek, ale aj 
predseda Matice slovenskej Ma-
rián Tkáč. O tom, že sa im to 
skutočne podarilo, svedčia hlav-
ne ďakovné ohlasy účinkujúcich 
i návštevníkov slávností.

Komárno privítalo 490 
účinkujúcich, jedinečný fortifi-
kačný systém mesta Komárno 
navštívilo v hlavnom dni sláv-
ností 1600 matičiarov a orga-
nizátori odhadli celkový počet 
účastníkov trojdňového poduja-
tia na 2600.

Program očaril
Naozaj sa bolo na čo poze-

rať. Domácich z Komárna, Du-
najskej Stredy, Šurian či Nových 
Zámkov striedali na javiskách 
hostia zo stredného i východ-
ného Slovenska. Zahraničných 
hostí zastupovali folkloristi z 
Chorvátska a Maďarska. Medzi 
hosťami, ktorí osobne organi-
zátorom prišli potriasť rukou, 
bola aj žena vydatá už dve de-
saťročia v Egypte a so slzami v 
očiach ďakovala za veľkolepú 
pripomienku jej vlasti. Nielen 
ju, ale aj viac ako 600 divákov 
každý večer slávností v amfi-
teátri Dôstojníckeho pavilónu 
zaujal nočný program pod ná-
zvom Život. Slovenskí rebeli, 
folklórom motivovaný súbor z 
Komárna, v ňom okrem piesní a 

tancov ukazoval zvyky a obrady 
našich predkov od narodenia po 
smrť človeka. Dramatický krú-
žok Gymnázia Ľ. J. Šuleka, ktorý 
pod Maticou slovenskou v Ko-
márne funguje už dvanásty rok, 
uviedol dve reprízy mimoriadne 
úspešného muzikálu Sen noci 
svätojánskej. Oba programy si, 
zaslúžene, po oba večery vyslú-
žili od divákov obrovské ovácie. 
Ako uviedol režisér podujatia, 
išlo o mimoriadny výkon, keďže 
niektorí protagonisti pôsobia zá-
roveň v oboch krúžkoch, plus v 
jednom hosťujúcom, na javisku 
spievali, hrali či tancovali nie-
koľko hodín v kuse. Podujatie sa 
našťastie zaobišlo bez vážnejších 
zranení, či iných nepríjemností.

Mesto Komárno celý víkend 
na konci júla žilo jedinečnou a 
neopakovateľnou atmosférou, 
vínne stánky, rock, folklór, ale 
i punk či zborový spev zneli na 
námestí do neskorých nočných 
hodín. Tí odvážnejší sa mohli 
dokonca zúčastniť školy tanca, 
ktorú organizátori pripravili v 
spolupráci s folklórnym súbo-

rom Devín. Na javisku si spo-
ločne zakrepčili komárňanský 
čardáš.

Program zakončila slávnost-
ná svätá omša v duchu výroku 
Ľudovíta Štúra: „Pravý Slovan sa 
nepustí do ničoho bez toho, aby 
neprosil o pomoc Boha a každé 
dielo zavŕši tým, že Bohu za jeho 
pomoc poďakuje.”

Podľa vyjadrenia predse-
du Matice slovenskej Mariána 
Tkáča, po veľkom úspechu v 
Komárne je pravdepodobné, 
že aj tie budúcoročné slávnosti 
budú mimo Martina. Po vzore 
z Komárna tak budú mať príle-
žitosť aj iné pracoviská Matice 
slovenskej prezentovať svoju 
prácu a svoj región. „Komárňa-
nia to zvládli bravúrne vďaka 
obrovskému úsiliu organizátorov 
a ochote dobrovoľníkov prezen-
tovať svoje mesto," - zhodnotil 
primátor mesta László Stuben-
dek, ktorý zároveň sprevádzal 
slávnostnú omšu v Kostole sv. 
Ondreja hrou na organ. 

Jana Pipíšková

Spojili ľudí, národy, folklór, 
históriu i súčasnosť, vytvorili pocit domova

Výhodná reklama v Komárňanských listoch 
a Mestskej televízii

Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát 
ju uverejníme alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488

Staňte sa aj Vy spolutvorcami Komárňanských listov. Vaše 
tipy, námety a pripomienky očakávame na e-mailovej adrese 

kl@komarno.sk, alebo na telefónnom čísle 035 77 13 488


