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Neformálne združenie za 
rozvoj mesta Komárno je ne-
formálne zoskupenie občanov, 
podnikateľov, investorov a 
zamestnávateľov, ktorých roz-
vojové projekty priamo alebo 
nepriamo súvisia s prijatím 
nového územného plánu.

Združenie vzniklo z dôvo-
du odkladania prijatia nového 
územného plánu poslancami 
Mestského zastupiteľstva v 
Komárne pre odlišné postoje 
poslancov na plánovanú trasu 
obchvatu okolo mesta.

Výsledkom je výzva, kto-
rú podporili predstavitelia 
takmer všetkých významných 
spoločností pôsobiacich v Ko-
márne.

Súčasný územný plán 
mesta Komárno je už vyčer-
paný. Na ďalší rozvoj mesta 
je potrebné prijatie nového 
územného plánu. Bez neho 
nepribudnú noví investori, 
nové pracovné miesta. Nový 
územný plán nie je možné pri-
jať bez obchvatu, ktorého trasa 
je súčasťou nového aj súčasné-
ho územného plánu Komárna 
a navyše je súčasťou územné-
ho plánu Nitrianskeho samo-
správneho kraja, už 12 rokov. 

Trasa obchvatu, ktorá 
je predmetom názorových 
rozporov, bola predmetom 
množstva rokovaní a diskusií. 
Navrhovaná trasa vznikla po 
zvážení všetkých faktorov a je 
výsledkom práce odborníkov. 
Diskusia a príprava nového 
územného plánu prebieha už 
2 roky. Poslanci mali možnosť 
vytvoriť si vlastný názor nielen 

z diskusií na mestskom zastu-
piteľstve, ale aj z informácií, 
ktoré boli dostupné na rôz-
nych fórach.

Preto vyzývame poslancov 
zastupiteľstva, aby jednotne 25 
hlasmi podporili obchvat mes-
ta a nový územný plán. Mesto 
potrebuje obchvat nielen kvô-
li odľahčeniu premávky cez 
centrum, ale aj kvôli tomu, že 
vytvára nové hospodárske prí-
ležitosti a posilňuje konkuren-
cieschopnosť mesta. Aktuálna 
trasa je súčasťou územného 
plánu vyššieho územného 
celku a ďalších plánovacích 
dokumentov na úrovni štátu. 
Jej akákoľvek zmena zablokuje 
schválenie územného plánu a 
v lepšom prípade o mnoho ro-
kov oddiali výstavbu obchva-
tu, v horšom úplne zamedzí 
jeho vybudovaniu.

Komárno bolo historicky 
vždy križovatkou obchod-
ných ciest. Keď teraz máme 
takú možnosť, tak je našou 
historickou povinnosťou aj 
voči ďalším generáciám, situá-
ciu využiť v prospech rozvoja 
nášho mesta. Ako zamedzíme 
sťahovaniu mladých ľudí za 
prácou, ak nevytvoríme pred-
poklady pre výraznejšie in-
vestície v Komárne?

Stavia sa nový most, tak 
majme bezproblémovú aj do-
pravu. Vytvorme podmienky 
pre nové investície, pre ob-
chodné firmy a logistické cen-
trá.

Neformálne združenie 
za rozvoj mesta Komárno

Vyzývame poslancov zastupiteľstva,
aby podporili obchvat mesta 
a nový územný plán

Po Trnave, Leviciach 
a iných mestách začne u nás 
s výrobou nemecká spoloč-
nosť ZF Slovakia, ktorá vy-
rába náhradné diely do au-
tomobilov. Spoločnosť, ktorá 
zamestnáva na Slovensku 3 
tisíc ľudí, začne s náborom 
na nové pracovné miesta už 
na budúci rok. Samotný zá-
vod by mal fungovať o rok 
neskôr, v roku 2019 – uvie-
dol predseda predstavenstva 
spoločnosti Peter Doll na 
tlačovke, ktorú zorganizovali 
spoločne s mestom.

– Pre vedenie Komárna je 
veľmi dôležité, aby bolo obyva-
teľstvo čo najviac uspokojené, 
dôležitá je istota, sociálna isto-
ta, a k tomu patrí aj zamestna-
nosť. Vieme, že svet sa zmenil, 
niekdajšie malé firmy boli zru-
šené a do popredia sa dostávajú 
čoraz častejšie veľké koncerny. 
Viacero rokovaní s firmou ZF 
Slovakia začalo približne pred 
rokom. Našťastie sa tu stretli 
ponuka a dopyt a výsledkom 
ročného rokovania je dnešné 

oznámenie pred zástupcami 
médií, že v Komárne začne 
vyvíjať činnosť priemyselná 
spoločnosť, ktorá dokáže za-
mestnať stovky ľudí, – povedal 
primátor László Stubendek.

– Keďže ide o dodávateľa, 
samotné meno firmy nie je také 

známe, ako keby som spomenul 
názov automobilovej značky. 
Ale pokojne môžeme hovo-
riť o tom, že v autách takmer 
všetkých značiek je možné nájsť 
výrobky spoločnosti ZF. V sú-
časnosti majú výrobné pobočky 
prakticky na celom svete, na 

Slovensku zamestnávajú viac 
ako 3 tisíc ľudí, ich ročný ob-
rat presiahol 450 miliónov eur. 
Ide o spoločnosť s nemeckými 
koreňmi, ktorá okrem toho, že 
zamestnáva ľudí, stavia sa zod-
povedne k ich rozvoju, má aj 

V Komárne vznikne viac ako 150 pracovných príležitostí

V priebehu jesene vyme-
nia starý bazén plavárne a od 
decembra už bude k dispozí-
cii nový, ktorý môžu využívať 
aj vodní pólisti. Ide o investí-
ciu vo výške 150 tisíc eur, 
ktoré samospráva vyčlenila 
z vlastného rozpočtu.

Jednou z tohoročných 
investícií je výmena bazéna 
v krytej plavárni. Pôvodný 
bol už v havarijnom stave, na 
mnohých miestach ho nebolo 
možné ani opraviť. Nový ba-
zén bude hlbší ako doterajší, 
a tak ho v súlade s pravidlami 
môžu bez problémov využí-
vať už aj vodní pólisti, keďže 
v plytšej časti bude mať voda 
hĺbku 1,8 metra.

„Výsledkom dobrého vla-
ňajšieho hospodárenia je 
takmer milión eur, ktoré sme 
mohli investovať na rozvojové 
aktivity, vďaka tomu sa môže 
uskutočniť aj výmena bazéna 
v krytej plavárni. Je to dôležité 
aj z toho dôvodu, aby naši plav-
ci a vodní pólisti, ktorí  dosahu-

jú skvelé výsledky, mohli tréno-
vať vo vhodných podmienkach. 
Okrem toho je krytá plaváreň 
otvorená aj pre všetkých obča-
nov mesta,“ – uviedol primátor 
László Stubendek po kontrole 
plynulosti prác v plavárni.

Okrem bazéna je opravený 
aj strop nad ním. Prevádzkova-
teľ krytej plavárne, spoločnosť 
Comorra Servis, žiada ďalších 
60 tisíc eur od zastupiteľstva 
na výmenu podlahového kú-
renia v okolí bazéna a ďalšie 
nevyhnutné práce. O tomto 
rozhodnú poslanci na novem-
brovom zasadnutí zastupiteľ-
stva.

„Počas uplynulých rokov je 
to druhá najväčšia investícia 
v krytej plavárni. Pred dvomi 
rokmi bol obnovený výukový 
bazén za 85-tisíc eur, ktorý rov-
nako financovala vďaka dobré-

mu hospodáreniu samospráva. 
V tom čase bola opravovaná aj 
strešná konštrukcia, zariadenie 
vzduchotechniky a vymeni-
li sme aj okná. Vodu reguluje 
nový systém, boli namontované 
nové svietidlá a pri výučbovom 
bazéne sme vymenili podlaho-
vé kúrenie. Svetlo sveta uzrel 
aj komplexný projekt úplnej 
rekonštrukcie plavárne, na kto-
rý by sme chceli získať peniaze 
z grantov,“ – uviedol vicepri-
mátor Béla Keszegh.

Po schválení samosprávou 
začal pracovný proces ešte 
v lete a predpokladá sa, že do 
decembra bude ukončený. 
Samospráva podľa možností 
pomôže obom plaveckým klu-
bom, ktoré fungujú na území 
mesta, aby aj počas rekon-
štrukcie plavárne mohli po-
kračovať v tréningoch.       dm

Výsledky volieb 
do Nitrianskeho samosprávneho kraja

V sobotu 4. novembra sa konali voľby do vyšších územ-
ných celkov. Voliči mali možnosť rozhodnúť o ich predse-
doch a poslancoch na nadchádzajúcich 5 rokov. V Nitrian-
skom kraji sa predsedom vyššieho územného celku stal opäť 
Milan Belica. 

Zvolení poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja, 
obvod Komárno

 Meno Priezvisko Politický subjekt Poč. plat. hlasov
 Miklós Viola SMK-MKP 6258
 Árpád Horváth SMK-MKP 5846
 Jozef Jobbágy SMER-SD, SNS, Most-Híd 5541
 Csaba Földes SMK-MKP 5187
 Norbert Becse SMK-MKP 4919
 Őrs Orosz SMK-MKP 4885
 Tihamér Gyarmati SMK-MKP 4460
 László Stubendek NEKA 4458

Na tlačovej konferencii (zľava) Béla Keszegh, viceprimátor, László Stubendek, pri-
mátor, Peter Doll, predseda predstavenstva spoločnosti ZF Slovakia, a Jozef Martinovič, 
vedúci predataviteľ firmy ZF Slovakia.

Obnova bazéna plavárne pokračuje
(Pokračovanie na 2. strane)
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Zavítajte do reštaurácie hotela Panoráma,
ktorá je prispôsobená na celoročné organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, svadieb, 

rodinných osláv, pracovných stretnutí a pod. Prijímame objednávky aj na studené misy.
Hotelový bar s celodennou obsluhou ponúka široký sortiment alkoholických a nealkoholických nápojov. 

V letných mesiacoch si určite vychutnáte posedenie na hotelovej terase.

Ponúkame denne aj menu 
vo forme švédskych stolov 

a samozrejme vám ponúkame 
chutné jedlá 

aj počas víkendu

Otvorená je denne: 8.00 – 20.00

Charita Komárno n.o. žiada občanov Komárna, ak sa 
rozhodnú darovať veci subjektu, tak iba veci, ktoré sa dajú 
ešte odovzdať ľuďom v núdzi a nie veci, ktoré sa už nedajú po-
užiť ako učinila istá pani a darovala tašku v stave uvedenom 
na fotke. Mala by sa zamyslieť nad svojím činom, ako by ona 
zareagovala na takýto dar. Ďakujeme za porozumenie.

Vedenie Charity Komárno, n.o.

Nitriansky samosprávny 
kraj a Regionálne osvetové 
stredisko v Komárne uspo-
riadali 20. októbra 2017 v 
Jókaiho divadle prehliadku 
tých najlepších a najzaujíma-
vejších umelcov z neprofesi-
onálnej kultúry Nitrianskeho 
kraja v programe SRDCE, 
DUŠA, RADOSŤ.

Pozvanie prijali vzácni 
hostia, medzi ktorými nechý-
bali podpredseda NSK Ladi-
slav Marenčák, vedúci odboru 
vzdelávania a kultúry Vladimír 
Gubiš, poslanci zastupiteľstva 
Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja, riaditelia kultúrnych 
inštitúcii v zriaďovateľskej pô-
sobnosti NSK a viceprimátor 
Komárna Béla Keszegh.

O dôstojný úvod podujatia 
sa postaral zmiešaný spevácky 
zbor Carmina Vocum, ktorý 
pôsobí v Zlatých Moravciach 
pod vedením dirigentky Zuza-
ny Molnárovej. Zborový spev 
vystriedalo umelecké slovo v 
podaní Romana Poliaka, člena 
levického divadla Teáter Ko-
mika.

Po tradičných prehliadko-
vých vystúpeniach sa predsta-
vilo Štúdio 10 zo Súkromného 
konzervatória Dezidera Kar-
doša v Topoľčanoch. V pestrej 
mozaike večera si našli svoje 
miesto i čriepky folklóru, kto-
rý je neodmysliteľnou súčas-
ťou prehliadky. Detský folklór-

ny súbor Szendergő zo Šiah a 
Folklórna skupina Dolina 
z Mane nás presvedčili o tom, 
že láska k folklóru kvitne nao-
zaj v každom veku. Folkór vy-
striedala tanečno-akrobatická 
skupina Avant. 

Po modernom tanci sa 
ozvali fanfáry, ktoré na pre-
hliadke Srdce, duša, radosť 
vždy oznamujú, že sa bude 
diať niečo slávnostné a dôs-
tojné. Predseda Nitrianskeho 
samosprávneho kraja Milan 
Belica sa pri príležitosti Dňa 
osvetových pracovníkov roz-
hodol poďakovať za celoži-
votnú prácu a úspešnú repre-
zentáciu Nitrianskeho kraja 
popredným osobnostiam kul-
túrneho života Nitrianskeho 
regiónu udelením Ďakovného 

listu predsedu Nitrianskeho 
samosprávneho kraja. Toto 
ocenenie obdržali

Jana Mačicová, metodička 
pre výtvarné umenie, fotogra-
fiu a film Regionálneho osve-
tového strediska v Komárne 
– za aktívny prínos a systema-
tickú odbornú prácu v oblasti 
výtvarníctva, fotografie, fil-
mu, tvorivých aktivít pre deti, 
mládež i dospelých a inklúzie 
mentálne postihnutých ľudí 
s verejnosťou v regióne,

Mgr. Marcela Hamrano-
vá z Duloviec, zakladateľka 
a spoluorganizátorka Južno-
slovenských detských a mlá-
dežníckych folklórnych sláv-
ností v Dulovciach – za osobný 
prínos k rozvoju slovenských 
folklórnych tradícií v regióne 

a propagáciu NSK i Slovenska 
vo svete,

František Tóth, DiS. art., 
učiteľ hudby na Základnej 
umeleckej škole v Nových 
Zámkoch a Komárne – za 
úspešnú účasť v okresných, ce-
loslovenských i medzinárod-
ných súťažiach amatérskej 
fotografie a propagáciu NSK 
i Slovenska vo svete.

Všetkým oceneným srdeč-
ne blahoželáme!

Vo finále prehliadky Srd-
ce, duša, radosť, dramatický 
krúžok Gymnázia Ľudovíta 
Jaroslava Šuleka pri Miestnom 
odbore Matice slovenskej v 
Komárne, v skratke Dramaťák, 
pridal  v troch častiach hity 
preverené časom  z muzikálu 
Čaj o piatej.                          dm

Galavečer patril najlepším amatérskym umelcom kraja

Piatok 27. októbra bol 
pre žiakov ZŠ na Rozmarí-
novej ulici zvláštnym dňom. 
Nie preto, že bolo chladno 
a pršalo, ani preto, že to bol 
posledný deň pred jesennými 
prázdninami.

Zaujímavým bol dvoma 
akciami: doobeda sa žiaci lú-
čili už 5. ročníkom Jesenného 
dňa zdravia s obdobím, ktoré 
nás obdarilo darmi Zeme, a 
večer sa obliekli do strašidel-
ných masiek a vítali tak vládu 
zimy. Na diskotéke v škole sa 
stretli upíry, duchovia, bosor-
ky, zombíci, kostlivci, mačky, 
menej či viac podarené kópie 
predstaviteľov hororových fil-
mov, prišla aj Snehulienka s 
otráveným jablkom.

Mnohí žiaci ani nevedeli, 
že Halloween je pomenova-
nie pre predvečer okultného  
sviatku Samhain, ktorý oslavo-
valo keltské obyvateľstvo Brit-

ských ostrovov. Určite neverili 
ako Kelti, že v magickú noc sa 
duše mŕtvych vracajú na zem a 
snažia sa ovládnuť všetko živé, 
a už vôbec si neobliekali stra-
šidelné masky kvôli viere, že 
v prestrojení sa chceli zapáčiť 
zlým duchom. Prišli sa jedno-
ducho zabaviť, zatancovať si a 
tak si oddýchnuť od školských 
povinností.

Hneď od prvých tónov sa 
rozprúdila živá zábava, všetci 
krepčili a spievali, nikto ne-
sedel a to aj vďaka úžasnému 
výberu piesní nášho dídžeja 
Františka a jeho pomocníkov. 
„Príšery“ nakazili svojou dob-
rou náladou aj dospelákov a 
spoločne strávený čas ubehol 
naozaj veľmi rýchlo. Jeden zo 
žiakov vystihol situáciu úplne 
presne, povedal: „Ani som si 
nemyslel, že mi dnes bude v 
škole tak dobre.“

dm

Halloween na Rozmarínke 
bol skvelou zábavou

rešpektovanú spoločenskú úlo-
hu a čo by som rád zdôraznil 
- hľadí do budúcnosti. Nie sú 
im cudzie inovatívne technoló-
gie, čo je pre Komárno dôležité 
preto, že tunajšie priemyselné 
a výrobné tradície, tunajší sil-
ný stredoškolský systém, mám 
tu na mysli stredné odborné 
školy, je možné s nimi prepojiť 
a v dlhodobom horizonte po-
tom vieme zabezpečovať pra-
covné miesta. Teraz sa rozbehol 
proces, že prebudujú existujúcu 
priemyselnú halu, v priebehu 
budúceho roka začnú s ná-

borom pracovníkov a potom, 
zhruba o jeden a pol roka, po 
zaškolení začnú zamestnanci 
pracovať. V prvom kole počíta-
jú so 150 až 200 zamestnanca-
mi, ale ak si pozrieme ich ďalšie 
prevádzky, ktoré sú v Šahách, 
Leviciach a Trnave, ale mohli 
by sme spomenúť aj maďarské 
mesto Eger, všade vidíme, že 
v krátkom čase objem výroby 
zdvojnásobia, ba dokonca aj 
strojnásobia, a tak pribúdajú 
aj pracovné miesta. V rozho-
vore riaditeľ firmy potvrdil, že 
v horizonte blízkej budúcnosti 
počet pracovných miest v Ko-

márne môže narásť aj na 500 
až 600, – uviedol viceprimátor 
Béla Keszegh.

Obchodnou filozofiou ne-
meckého podniku je priniesť 
prácu k ľuďom, aby za ňou ne-
museli cestovať.

– Mnohé firmy to riešia 
tak, že ľudí zvážajú na kon-
krétne pracovisko zo širokého 
okolia, ale táto nemecká firma 
zvolila postup, že príde bližšie 
k ľuďom. To je pre nás, pre ve-
denie mesta osobitná priorita, 
keďže nechceme, aby sa mesto 
vyprázdnilo, ale aby sa konečne 
táto tendencia zmenila a aby 

si konečne Komárňania našli 
prácu doma a aby sme koneč-
ne vedeli domov prilákať tých, 
ktorí odtiaľto odišli za prácou. 
Toto číslo už v uplynulých ro-
koch narastá. Pred 3 rokmi 
evidovaná nezamestnanosť 
dosiahla hranicu 15 percent, te-
raz je na úrovni 6 percent. Kým 
doposiaľ bolo Komárno ostro-
vom, ktorý sa vymykal vysokou 
nezamestnanosťou z priemeru 
regiónu, teraz je nezamestna-
nosť podobná ako v Nových 
Zámkoch alebo v Levickom 
okres,“ – povedal viceprimátor 
Béla Keszegh.

V Komárne vznikne viac ako 150 pracovných príležitostí
(Pokračovanie z 1. strany)
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SPOMIENKA
„Bolesťou unavená tíško si zaspala,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mala rada. 
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“

Dňa 8. novembra 2017 sme si pripomenuli 6. výročie, 
kedy nás navždy opustila naša milovaná mamička

Anna Habarová
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej, prosím, tichú 

spomienku.
S láskou a s bolesťou v srdci spomínajú jej najbližší

Novorodenci
Olivér Bedák z Nesvád, Martin Jakubík z Vinodolu, Lucia Ho-

lenková z Veľkého Zálužia, Adrián Vörös  z Komárna, Simona 
Reményová z Nových Zámkov, Alex Laurinec a Lea Laurinecová 
z Komárna, Zsolt Sámuel Bihari z Komárna, Lilien Bugárová zo 
Zemianskej Olče, Dorina Hanna Turcsiková z Hurbanova, Bálint 
Fröhlick z Dunajskej Stredy, Szabolcs Páldi z Bajču, Csaba Balogh 
z Pribety, Stefani Csicsóová z Hurbanova, Damjan Bukay z Bešeňo-
vej, Dávid Vörös z Duloviec, Michal Červenka z Nových Zámkov, 
Julianna Torota Kendi zo Semerova, Leonardo Lakatoš z Komárna, 
Dominik Csóka zo Sokoliec, Donát Zsolt Szabó zo Zlatnej na Ostro-
ve, Maxim Szabó z Mužle, Maxim Kajanovič z Hurbanova, Dominik 
Gabriel Hospely z Dunajskej Stredy, Lilien Beluczová z Komárna, 
Adriana Sztojková z Kolárova, Adrián Sillik z Nededa, Mário Lévai 
z Kolárova, Matheo Mikulec z Vrbovej nad Váhom, Rita Ódorová z 
Komárna, Luca Czirok zo Zemianskej Olče, Filip Martešík z Komár-
na, Vivien Tóthová z Kolárova, Korina Kečkéšová z Komárna

Sľúbili si vernosť
Csaba Barthalos a Réka Hlavácseková, Jozef Molnár a Patrícia 

Turiničová

Opustili nás
92-ročná Judita Dvorská z Komárna, 90-ročný Ján Brida z Ko-

márna, 70-ročný Imrich Simon z Marcelovej, 70-ročný Alexander 
Schmideg z Komárna, 59-ročný Gyula Lévai z Komárna, 79-ročný 
Géza Horváth z Komárna, 67-ročný Peter Kedro z Novej Stráže, 
83-ročný Alojz Frühauf z Komárna, 87-ročná Magdaléna Laczkó z 
Kameničnej, 68-ročná Etela Szafiánová z Komárna, 70-ročná Marta 
Justyáková z Brestovca, 74-ročný Juraj Koča z Komárna, 58-ročný 
Vojtech Jávorka z Marcelovej, 54-ročná Alena Mészárosová z Ko-
márna 

l Hľadáme spolupracovní-
kov v Maďarsku (Budapešť, Mór, 
Kunsziget, Mosonmagyaróvár) 
a do Českej republiky (Jihlava, 
Mohelnice) na pozície: kontro-
lór/ka kvality a vodič vysokozdv. 
Vozíka. Ubytovanie a doprava z 
miesta bydliska zdarma. Tel.: 
0915/600 666.  

l Dám do prenájmu rých-
loobčerstvenie na Pohraničnej 
ulici oproti Gymnáziu Ľ.J.Šule-
ka. Tel.: 0903/415 782.
l REKOM – kompletná 
rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415-
657.

Riaditeľstvo 
Strednej odbornej školy technickej – Műszaki Szakközépiskola,

Bratislavská cesta 10 v Komárne
srdečne pozýva žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, rodičov a učiteľov na

Deň otvorených dverí,
ktorý sa bude konať 24. novembra 2017 o 8.20 hodine.

Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola, 
Petőfiho 2, Komárno

na plný úväzok administratívnu pracovníčku - tajomníčku

Požiadavky:  
l	úplné stredné vzdelanie  ukončené  maturitnou skúškou 
l	ovládanie štátneho a maďarského jazyka
l	bezúhonnosť
l	zdravotná spôsobilosť
l	flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

Termín nástupu:  1. 2. 2018

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopi-
som a dokladom o vzdelaní prosíme zaslať do 30.11.2017 na 
adresu: e-mail: office@spskn.sk

Telefónny kontakt: 035/77 31 473, 0908 796 816

prijme do pracovného pomeru

Občianske združenie pre 
umelecký a kultúrny roz-
voj Podunajska PRO ARTE 
DANUBIÍ a Mestská orga-
nizácia CSEMADOK-u v 
Komárne, v rámci Festivalu 
cirkevnej hudby Harmornia 
Sacra Danubiana, zorgani-
zovali v sieni Istvána Dúdora 
Galérie Limes veľmi zaujíma-
vú výstavu najkrajších emai-
lov dnes už vyše 70-ročného 
majstra Károlya Balanyiho 
pod názvom Pas moje oveč-
ky. 

Slávnostná vernisáž sa ko-
nala dňa 18. októbra 2017. V 
úvodnom kultúrnom progra-

me počas vernisáži výstavy s 
úspechom vystúpil súbor Bo-
rostyán z Komárna.

V úvodných slovách 
hostiteľka výstavy PhDr. Ve-
roa Farkas vyjadrila radosť, 
že Károlya Balanyiho môže 
osobne pozdraviť v Komárne, 
kde priniesol svoje najkrajšie 
emaily, ktoré tvorí osobitnou 
technikou. zároveň vyjadrila 
presvedčenie, že jeho práce, 
ktoré v tomto predvianočnom 
období budú vystavené do 10. 
decembra 2017, budú úspešné 
aj v Komárne.

Výstavu potom otvoril 
László Gyergyádesz, historik 

umenia a vedúci výtvarnej 
zbierky Múzea Józsefa Kato-
nu v Kecskeméte v Maďarsku. 
Okrem iného povedal:

„Celá výstava pozoruhod-
ných emailov Károlya Balany-
iho, ktorý teraz žije a tvorí v 
Kecskeméte, je sakrálne ladená. 
Všetky jeho práce počas uply-
nulých desaťročí boli akoby vý-
kriky z hlbín jeho duše.

Diela, ktoré tvorí oso-
bitnou technikou, najprv na 
email nakreslí ako obraz, ten-
to postupne dotvorí, až potom 
ho vypaľuje v peci. Jeho práce 
odzrkadľujú každodenný život 
v dnešnom búrlivom svete, pri-

tom nás nabádajú spoznať jeho 
humanistickú víziu spolupat-
ričnosti ľudí vo svete. Umelec 
vystavoval okrem Maďarska 
aj v Slovinsku, na Slovensku, 
v Rumunsku, Česku a inde vo 
svete, kde všade zožal úspech a 
získal rôzne uznania. Mnohé 
publikácie, ktoré boli vydané o 
jeho činnosti, hovoria jasnou 
rečou o mimoriadnom nadaní 
umelca a výtvarníka Károlya 
Balanyiho.“

Potom László Gyergyá-
desz poprial umelcovi ešte 
veľa tvorivých rokov a vyjadril 
presvedčenie, že jeho práce sa 
stretnú so záujmom kultúrnej 
verejnosti Komárna. Keď som 
potom obdivoval vystavené 
práce, všade som objavil po-
zitíva aj negatíva jeho vyjad-
renia na svet okolo nás. Ak by 
som chcel osobitne vyzdvih-
núť niektoré vystavených prác, 
mňa zaujali emaily Triptichon 
s Madonou, Pas moje ovečky, 
Adventská pieseň či Chlieb 
večného života.

Každého srdečne v mene 
organizátorov pozývam na 
nevšednú výstavu emailov 
Károlya Balanyiho do Galérie 
Limes Komárno.

PaedDr. Štefan Bende
Foto: 

Ethey-Katz Photography

Károly Balanyi vystavuje emaily v Galérii Limes

Výstavu otvoril László Gyergyádesz, historik umenia a vedúci výtvarnej zbierky Múzea 
Józsefa Katonu v Kecskeméte v Maďarsku

Plavci nášho klubu Ri-
chard Kardhordó, Keve Patus, 
Max Kopčok, Šimon Peťkov-
ský a Tamara Berkešová sa 
zúčastnili 37. ročníka plavec-
kých pretekov ,,Štiavnický ka-
hanec“, kde si v konkurencii 
23 klubov zmerali sily so svo-
jimi súpermi. Bilancia nášho 
klubu bola 11 zlatých, 4 strie-
borné a 3 bronzové medaily.

Richard Kardhordó ne-
našiel súpera vo svojej vekovej 
kategórii 14-ročnýchplavcov a 
domov si odniesol 6 zlatých a 1 
brondzovú medailu.

Keve Patus vo svojej ve-
kovej kategórii 13-ročných 
plavcov obsadil raz 2. miesto a 
štyrikrát 3. miesto.

Tamara Berkešová vy-
stúpila na stupienok víťazov 
dvakrát bronzovú medailu.

Max Kopčok si vyplával 
dve zlaté a tri strieborné me-
daily vo vekovej kategórii 11- 
až 12-ročných plavcov.

Šimon Peťkovský si do-
mov odniesol tri zlaté a jednu 
striebornú medailu.

Počas víkendu 28. a 29. 
októbra sa naši plavci z oddie-
lu KOMKO Komárno zúčast-
nili aj plaveckých pretekov v 
Nových Zámkoch, kde opäť 
dokázali svoje kvality o čom 
svedčí aj počet medailí, ktoré 
si z pretekov odnášali.

Richard Kardhordó získal 
7 zlatých medailí v disciplínach: 

50 m, 100 m a 200 m voľný spô-
sob, 50 m a100 m prsia, 100 m a 
200 m polohový pretek, 1 strie-
bornú medailu v disciplíne 100 
m znak.

Max Kopčok vybojoval 6 
zlatých medailí v disciplíne: 5 
m, 100 m, 200 m a 400 m voľný 
spôsob, 50 m a 100 m znak. 

Keve Patus si odniesol 1 
striebornú medailu v disciplíne 
400 m voľný spôsob a 2 bron-
zové medaily v disciplíne 100 
m a 200 m voľný spôsob. 

Tamara Berkešová získala 
3 zlaté medaily na 50 m voľný 

spôsob, 50 m a 100 m prsia, 2 
brondzové medaily v disci-
plínach 100 m voľný spôsob a 
100 m polohový pretek. Všetky 
časy zaplávali nad svoje osobné 

rekordy, čo svedčí o pravidel-
nom a poctivom prístupe k tré-
ningom. Našim plavcom gratu-
lujeme a želáme ďalšie plavecké 
úspechy.                                 mk

Plavecký klub KOMKO vybojoval 40 medailí

VIANOČNÁ AKCIA INTERNETU !!!
Akýkoľvek internet aj optický od SLOVANET-u 

mesačne 7,87 € do konca januára.

AplicoService, Damjanichova 3, 1. poschodie, Komárno

Tel.: 0905 388 820, www.aplico.hu

Členovia plaveckého oddielu KOMKO (zľava): Tamara Berkešová, Šimon Peťkovský, Max 
Kopčok, Keve Patus a Richard Kardhordó.


