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Výzva na zaplatenie nedoplatkov
Mesto Komárno vyzýva svojich občanov, aby do 15. de-

cembra 2018 uhradili svoje nedoplatky na dani z nehnuteľ-
ností, na dani za psa a na miestnom poplatku za komunálne 
odpady, nedoplatky za nájomné za nebytové priestory, za po-
zemky a za záhrady. Výzva sa týka aj občanov, ktorí nemajú 
uhradené svoje nedoplatky z predchádzajúcich rokov. Je dô-
ležité, aby tieto uhradili čo najskôr, a tým predišli nepríjem-
ným a zbytočne drahým právnym vymáhaniam.

Ďalej upozorňujeme občanov, že po tomto termí-
ne Mesto Komárno prikročí k vymáhaniu nedoplatkov 
prostredníctvom exekúcie, čím sa zvýšia výdavky neplati-
ča o trovy exekúcie.

Informácie o prípadných nedoplatkoch môžu občania 
získať prostredníctvom e-mailu na adrese odp@komarno.
sk – žiadame o uprednostnenie tohto spôsobu informovania 
sa, v tomto prípade žiadame o uvedenie jednoznačnej iden-
tifikácie dotknutej osoby, alebo osobne na adrese Komárno, 
Pevnostný rad 3, Dôstojnícky pavilón, I. posch. č. dv. 18. Tele-
fonický kontakt: 035 28 51 330,331, 353, 334, 317.

Nezisková organizácia 
Pro Castello Comaromiensi 
si pripomína už 15 rokov od 
svojho vzniku. O jej úspešnej 
činnosti v záujme ochrany 
a prezentácie Komárňanskej 
pevnosti za uplynulé roky 
som sa zhováral s Mgr. Ľudo-
vítom GRÁFELOM, riadite-
ľom tejto organizácie a záro-
veň odborným pracovníkom 
Mestského úradu v Komárne 
pre ochranu pamiatok, ktorý 
okrem iného uviedol:

„Som rád, že činnosť ne-
ziskovej organizácie Pro Cas-
tello Comaromiensi riadim 
od jv vzniku, teda od 20. ok-
tóbra 2003. Teším sa z toho, 
že máme aktívnu spoluprácu 
s mestom Komárno i mes-
tom Komárom v Maďarsku, 
s desiatkami dobrovoľníkov 
a tiež podporu štátnych pa-
miatkových úradov, vďaka 
čomu sa nám práca stále darí 
s veľkým dôrazom na ochra-
nu, obnovu a prezentácie vý-
znamných kultúrnych hodnôt 
národnej kultúrnej pamiatky 

Komárňanského pevnostného 
systému. V rámci prezentácie 
kultúrneho dedičstva naša 
organizácia od svojho vzniku 
úzko spolupracuje s podob-
nou neziskovou organizáciou 
v Maďarsku v Komárome Mo-
nostori Erőd Hadkultúra Köz-
pont. Celoročne pravidelne 
organizujeme prehliadky pev-
nosti pre turistické skupiny od 
nás a zo zahraničia. Už sme 
vydali desiatky spoločných 
viacjazyčných propagačných 
materiálov. Organizujeme rôz-
ne odborné konferencie v pev-
nosti.

Pravidelne každoročne 
uskutočňujeme Dni otvore-
ných dverí počas Komárňan-
ských dní a Dni Európskeho 
kultúrneho dedičstva. Posled-
né takéto podujatie sme s veľ-
kým úspechom organizovali 
15. a 16. septembra 2018. Spo-
lupracujeme aj pri príprave 
projektov a pri obnove a re-
konštrukcii objektov pevnost-
ného systému a pri využívaní 
rôznych moderných techno-

lógii. Tu by som s radosťou 
poznamenal, že o prehliadku 
pevnosti je z roka na rok väčší 
záujem. V minulom roku naši 
odborní sprievodcovia sprevá-
dzali po pevnosti 12 200 náv-
števníkov a v tomto roku len 
v prvom polroku navštívilo 
našu pevnosť vyše 7500 náv-
števníkov hlavne zo Slovenska, 
z Česka, Maďarska, Nemecka 
a iných štátov sveta, napríklad 
z Ameriky, Japonska, Austrálie, 
Turecka a z iných štátov.

V rámci prehliadky uvi-
dia naši návštevníci obrovské 
priestranstvá Starej a Novej 
pevnosti, očistené kazematy 
Starej pevnosti a tiež obnove-
nú Ferdinandovu a Leopoldo-
vu bránu, hlavnú bránu do ka-
sární a iné obnovené priestory. 
V obnovených priestoroch 
Bastióna u Madonny, v pra-
chárni a v priestoroch kasární 
máme stále výstavy o historic-
kom vývoji pevnosti, pamiatku 
na bývalého staviteľa pevnosti 
Ignáca Töröka, fotovýstavu F. 
Gabčana „Ľudia z pevnosti“, či 

výstava fotografii k 50. výročiu 
1968, keď pevnosť využívala 
sovietska armáda.

Prehliadky pevnosti sa 
konajú od októbra do konca 
mája okrem pondelka vždy 
od 9.00, 11.00 a 14.00, od 1. 
júna do konca septembra den-
ne okrem pondelka od 9.00, 
11.00, 14.00 a 16.00, ako aj 
v sobotu každú hodinu od 10. 
do 16. hodiny a v nedeľu od 
11.00, 14.00 a 16.00.

Žiaľ, pevnosť z technic-
kého hľadiska nie je možné 
navštevovať individuálne. Aj 
naďalej každého srdečne po-
zývame k prehliadke pevnos-
ti, zaručujeme vám nevšedné 
zážitky.“

Ako hodnotíte doteraz 
realizované rôzne záchranné 
práce pri obnove pevnosti 
a spoluprácu s organizáciami 
v mestách, kde sú podobné 
pevnosti?

„Vysoko si vážime prácu 
rôznych dobrovoľných ak-
tivistov, ktorí sa zapájajú do 

Nemocnica Komárno, člen 
skupiny AGEL, získala za po-
sledný mesiac počas aktivít za-
meraných na mladých ľudí 35 
litrov krvi.

Študentská kvapka krvi po-
ukazuje na dôležitosť osvojiť si 
v mladom veku návyk na pravi-
delné darovanie krvi, na potre-
bu dostatku krvi a vzdáva vďaku 
dobrovoľným bezpríspevkovým 
dobrovoľníkom, ktorí svojím 
rozhodnutím dokážu zachrániť 
životy ľudí.

„Sme radi, že študenti a mladí 
ľudia našli v sebe odvahu a prišli 
na odber, nakoľko tejto tekutiny 
nikdy nie je dosť. V mene našich 
pacientov ďakujeme všetkým, 
ktorí sa rozhodli podporiť osvetu 
a myšlienky založené na princí-
poch dobrovoľníctva,“ - uviedla 
MUDr. Enikö Radi, primárka 

hematologicko-tranfuziologic-
kého oddelenia v komárňanskej 
nemocnici.

,,S potrebou pomáhať a po-
deliť sa o najvzácnejšiu tekutinu 
na svete sa zoznámili študen-
ti práve vďaka celoslovenským 
kampaňovým aktivitám. Dalo 
by sa povedať, že komárňanskí 
študenti tvoria veľkú časť našej 
miestnej darcovskej základne," - 
dodala MUDr. Enikö Radi.

Spolu sa na tohtoročnej Štu-
dentskej kvapke krvi podieľalo 
78 mladých darcov a nemocnica 
získala 35 litrov krvi, a to pred-
stavuje 78 jednotiek červených 
krviniek a 78 jednotiek krv-
nej plazmy. Akcie sa zúčastnili 
študenti troch stredných škôl 
a jednej univerzity, ktoré sídlia 
v Komárne.

Študentskú kvapku krvi darovalo 
78 mladých dobrovoľníkov

Pro Castello Comaromiensi už 15 rokov úspešne plní svoju činnosť 
pri ochrane a prezentácii Komárňanskej pevnosti

(Pokračovanie na 3. strane)

Elektrobus zabezpečí denné spojenie Komárna s Komáromom
Medzi Komárnom a Ko-

máromom bude denne pre-
mávať elektrobus. V oboch 
mestách zároveň zmoderni-
zujú autobusové stanice a au-
tobusové zastávky. Umožní 
to cezhraničný projekt pod-
porený z eurofondov.

Mesto Komárom uspelo s 
projektom v rámci Programu 
medzinárodnej spolupráce 
Interreg V-A Slovensko-Ma-
ďarsko. Celkové náklady do-
siahnu 999 766 eur, z toho 
tvorí 294 675 eur rozpočet pre 
mesto Komárom a 294 675 
eur pre dopravný podnik na 
maďarskej strane. Rozpočet 
príspevkovej organizácie mes-
ta Komárno Comorra Servis v 
rámci tohto projektu predsta-
vuje 214 570 eur.

„Autobusové zastávky 
budú vybavené informatívny-
mi smart panelmi, prostredníc-
tvom ktorých získajú cestujúci 

aktuálne informácie o linkách. 
Pre obyvateľov bude vytvorená 
nielen webová stránka, ale aj 
ďalšie súvisiace mobilné apliká-
cie, ktoré im uľahčia získavanie 

užitočných informácií,“ infor-
moval primátor Béla Keszegh. 
Na autobusovej stanici obno-
via osvetlenie, sociálne miest-
nosti, pribudnú aj nové lavičky 

a nádoby na odpad. Aktivity sa 
majú zrealizovať najneskôr do 
31. augusta 2020, keď je naplá-
nované ukončenie projektu.

dm

Spojenie krásy, talentu a vzťahu k tradičnej ľudovej kul-
túre. Tieto slová vystihujú súťaž o najzaujímavejšie dievča z 
radov folkloristiek MISS FOLKLÓR. V aktuálnom 4. ročníku 
súťaže bola horúcim želiezkom v ohni aj Komárňanka, štu-
dentka etnológie, folkloristka, krojárka a výrobkyňa párt Ro-
mana Mačicová. Finálový večer, ktorý sa konal 1. decembra 
2018 v hoteli Galileo na Donovaloch, sa niesol v atmosfére 
krásnej zimnej svadby. A práve tu sa v krásnom kroji z obce 
Martovce stala  prvou vicemiss folklór Romana Mačicová z 
Komárna.                                                      Foto: jankohrasko.sk

Kľzisko otvorilo svoje brány
Minulý týžden piatok otvorilo brány komárňanské kľzisko na Alžbetinom ostrove. V pracovných dní bude otvorené 

od rána od ôsmej do poludnia pol šiestej. Koncom týždňa a počas školských prázdnin kľzisko čaká svojich návštevníkov 
od 10. a 13. hodiny a od 14. hodiny do 17.30. Vstupné pre dospelých 3 eurá, pre dospelý doprovod 1 euro. Mladší ako 15 
rokov, dôchodcovia a občania s preukazom ZŤP vstupné je 2 eurá. Pre tých škôlkárov a žiakov základných škôl, ktorí 
prídu organizovane vstupné je 1 euro 20 centov. Pernamentka na 15 vstupov je 36 eur, na 30 vstupov 65 eur a celosezónna 
pernamentka stojí 100 euro.
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Povinnosť registrácie 
všetkých chovov ošípaných

Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EU) Vy-
konávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, v ktorom sa uvá-
dza, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre 
vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES, sa pre 
vymenované členské štáty vrátane Slovenskej republiky ruší. 

Všetky chovy ošípaných – teda aj tie, v ktorých chovajú len 
jednu ošípanú na vlastnú spotrebu, musia byť podľa uvedenej le-
gislatívy zaregistrované, tak ako ostatné chovy v centrálnej evi-
dencii hospodárskych zvierat (CEHZ). Na základe uvedeného 
chovatelia majú povinnosť nahlásiť chov ošípaných. Registrá-
ciu chovu je možné vykonať na RVPS Komárno v pracovných 
dňoch v čase od 7.30 do 15.30  na adrese: Komárno, Štúrova 
ul. 5. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností kontaktujte 
pracovníkov RVPS Komárno: 037 /7731 235, 7731 236, 771 237, 
0905 413 189. Zároveň vás upozorňujeme, že v prípade neza-
registrovania chovu ošípaných, Regionálna veterinárna a potra-
vinová správa Komárno bude nútená uplatniť v zmysle zákona 
patričné sankcie.

Každoročne sa v tieto 
novembrové dni priaznivci 
florbalu tešia na prevetra-
nie hokejok vo svojich súťa-
žiach. Žiaci a žiačky z celého 
okresu netrpezlivo čakali na  
svoj  deň, v ktorom sa mohli 
pochváliť so svojím športo-
vým  majstrovstvom, ktoré 
sa snažili získať  rôznymi for-
mami tréningu počas celého 
predošlého roka - k  úspešnej 
reprezentácii svojej  školy.

Dievčatá a chlapci sa 

v  posledných rokoch po vy-
raďovacích základných kolách 
stretávajú na  záverečnom 
okresnom šampionáte vo svä-
topeterskej telocvični. Diev-
čenská šesťčlenná skupina bola 
podľa postupového kľúča roz-
delená do dvoch trojčlenných 
skupín, v ktorých zohrali stret-
nutia každý s každým. Žiačky 
z  Rozmarínky si v skupine 
poradili so svojimi  súperkami 
z Pohraničnej 2:0 a domáci-
mi hráčkami z maďarskej ZŠ 

Rozmarínka opäť obhájila prvenstvo

Družstvo ZŠ na Rozmarínovej ulici: horný rad zľava - učiteľ Zdeno Pazdera, Dominika 
Nagyová, Vaszko Chiara Lilian, Timea Susiková, Sara Trubačíková, Barbora Ďuríková, Daša 
Koprdová, druhý rad - Daniela Oravecová, Tamara Ďuríková, tretí rad: Nikoleta Hoangová, 
Lucia Pelantová.

Žiaci a učitelia ZŠ na Pohraničnej 
ulici majú od začiatku školského roka 
okrem tradičných povinností, aké exis-
tujú aj  na iných školách, jednu mimo-
riadnu úlohu: začať sériu konzultácií 
o ročníkových prácach žiakov. Každý 
žiak na základe zvolenej témy rieši svo-
ju prácu pod odborným vedením učite-
ľa – konzultanta.

Ročníková práca má byť vyjadrením 
špecifického záujmu žiaka, pri ktorom 
má hlavne vo vyšších ročníkoch vniknúť 
hlbšie a širšie do témy a dieťa sa má jej 
prostredníctvom realizovať vo svojej do-
minantnej oblasti, vyjadruje v nej svoje 
vlastné postrehy, názory. Po niekoľkome-
sačnej práci prichádza na rad prezentácia 

najprv na Malej konferencii, ktoré pre-
biehajú v jednotlivých ročníkoch na pr-
vom stupni a v odborných sekciách  na 
druhom stupni. Z týchto prezentácií  sa 
dostávajú najlepšie ročníkové práce na 
Veľkú konferenciu. 

Najlepšie ročníkové práce predstavili 
Chiara Zhuková, 7. A (Nirvana), Dávid 
Hodek, 3. B (Krištof Kolumbus), Dorota 
Soósová, 7. A (Móda), Nikolas Šulák, 3. B 
(Kolobeh vody na Zemi), Dominik Pas-
torek, 7. A (Vylodenie v Normandii), Ma-
tej Lopata, 4. A (Výletná loď spoločnosti 
MSC), Gábor Horváth, 7. A (Neviditeľný 
web), Ádám Jobbágy, 7. A (Dotácie v pô-
dohospodárstve).

Koncom novembra sa 
žiaci študenti ZŠ Komenské-
ho zúčastnili celoslovenskej 
sútaže Wintershow 2018 v 
Leviciach, kde sa Lare Keller 
a Zoe Bónovej podarilo zís-
kať zlaté umiestnenie v ka-
tegórii tanečný a umelecký 
prednes. Na súťaž sa pripra-
vovali za pomoci mamičky 
Lary Keller, Valiky Kovacovej 
Keller a vychovávateľa Igora 
Prokopa. 

Aj druhá súťažná dvojica 
dievčat zo ZŠ Komenského 
- Emma Szabóová a Vanessa 
Strasserová - obstála na vý-

bornú. Z celoslovenskej sútaže 
Wintershow 2018 si odniesli 
strieborné umiestnenie v ka-
tegórii Tanečný a umelecký 

prednes. Bolo to však už v ka-
tegórii do 16 rokov, i keď diev-
čatá majú len 13. Na súťaž sa 
pripravovali aj individuálne, aj 

za pomoci vychovávateľa Igo-
ra Prokopa.
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Úspešní žiaci na Wintershow 2018

Ročníkové práce v ZŠ Pohraničnej

Svätý Peter 3:0, tým sa stali ví-
ťazkami skupiny. Vo vyraďova-
com stretnutí hrali opäť proti 

domácim hráčkam zo ZŠ Svä-
tý Peter, tentoraz zo  sloven-
skej školy. V tomto súboji boli 
úspešnejšie žiačky zo ZŠ na 
Rozmarínovej ulici v Komár-
ne, zvíťazili o gól a postúpili 
do finále, v ktorom bojovali 
proti žiačkam zo ZŠ Imeľ, nad 
ktorými zvíťazili v taktiež dra-
matickom stretnutí tesne 1:0  a 
stali sa víťazkami nášho okre-
su na  tento školský rok, čím 
celkovo obhájili  prvenstvo  
šiestykrát za sebou a budú nás 
reprezentovať na Majstrov-
stvách Nitrianskeho kraja. 
Ďalšie poradie: tretie miesto 
si vybojovali dievčatá zo ZŠ na 
Pohraničnej ulici v Komárne, 
keď zvíťazili až v posledných 
sekundách predĺženia nad ZŠ 
Svätý Peter.

Mgr. Zdeno Pazdera
ZŠ Rozmarínová

Vážení občania mesta Komárno,
Mesto Komárno v rámci prípravy dodatku ku Komu-
nitnému plánu sociálnych služieb mesta Komárno sa 
obraciame na vás s prosbou o spoluprácu. Vyplnením 
dotazníka, ktorý nájdete na www.komarno.sk, sa máte 
možnosť zapojiť do samotného procesu komunitného 
plánovania.
Za váš čas strávený vyplnením dotazníka vám ďakuje-
me a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.



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

Drobná inzercia
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Vážené kandidátky, vážení kandidáti,
v záujme rozšírenia Zbierky letákov a plagátov deponovaných v komárňanskom 
archíve, v snahe zachovať tieto jedinečné dokumenty pre budúce generácie si 
Vás archív v Komárne dovoľuje požiadať o spoluprácu a  o poskytnutie  propa-
gačných materiálov použitých v predvolebnej kampani vo voľbách do orgánov 
samospráv miest a obcí v okrese Komárno v roku 2018.

Ďakujeme za spoluprácu 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Nitre, pracovisko Ar-
chív Komárno, Hradná 2, 945 05  Komárno

l Kúpim garzónku na ul. Komen-
ského alebo Lodná. Tel.: 0908/761 
373. 
l Predám v Komárne rotovátor 
zn. Teravari. Motor je po GO s pl-
ným príslušenstvom. Cena: 999,-eur.  
Tel.: 0918/173 339.
l Pedikúra aj v pohodlí domova. 
Tel.: 0908/761 373.
l Na predaj 4á pozemok 300 m 
od Dunaja – stále obývaná, tichá a 
bezpečná lokalita (7 000 eur). Tel.: 
0915/343 149.
l Dám do prenájmu garzónku. 
Mesačne: 250,- eur s réžiou (+ kau-
cia za 1 mesiac). Tel.: 0908/761 373. 
l HĽADÁME profesionálnych vo- 

dičov, strojníkov a stavebných pra-
covníkov. Podmienkou prijatia do 
pracovného pomeru je prax, ovlá-
danie maďarského a slovenského ja-
zyka, vodičský preukaz typu B, C+E. 
Životopisy prosím zaslať na e-mai-
lovú adresu komarno@korekt.sk
l REKOM & EvyTom– kom-
pletná rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Dám do prenájmu 1-izbový ne-
zariadený byt. Tel.: 0917 534 209.
l Vŕtanie studní. 0948/424 805.
l Prezlátenie, striebrenie a čis-
tenie náhrobných kameňov. Tel.: 
0904/374 273.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415 657.

Novorodenci
Zsolt Csíri z Baloga nad Ipľom, Peter Zongor z Hurbanova, Leo-

na Kešiarová z Komárna, Anna Michaličková zo Šurian, Oleg Kuzla z 
Komárna, Benjamin Janík z Komárna, Natália Kissová z Búču, Róbert 
Nagy z Hadoviec, Anna Tóth z Komárna, Matúš Fulajtár z Krupiny, 
Nathan Al-Tawasch z Komárna, Zoja Fujasz z Dvorov nad Žitavou, 
Csaba Bóna z Bátorových Kosíh, Sebastián Gál z Pribety, Kevin Csicsó z 
Marcelovej, Viviana Biteková zo Šurian, Matúš Kottra z Komárna, Nóra 
Stifnerová z Kamenného Mosta, Amira Bubánová z Novej Stráže, Lilien 
Pappová z Martoviec, Teodor Beke z Kližskej Nemej, Vivien Velsicz z 
Komárna, Elizabeth Dobrovocká z Nesvád, Karol Gubala z Boheľova, 
Marian Hruškár z Nových Zámkov, Olivér Ulrich z Komárna, András 
Bólya z Gbeliec, Liliana Horváthová z Imeľa, Dominik Kováč z Kolá-
rova, Jakub Kopecký z Jasova, Tamás Zsongor Jezsó z Kolárova, Daniel 
Neszi z Komárna, Dorka Tóthová z Malej Iže,Veronika Csepy zo Zlat-
nej na Ostrove, Sebastien Fabo z Rubane

Sľúbili si vernosť
Gabriel Kuki a Eva Lakatošová, Csaba Kontáš a Silvia Világosiová, 

Peter Prágay a Anna Šalgóová, Daniel Tóth a Agneša Závodszká, Gab-
riel Hencz a Tímea Gruntová 

Opustili nás
80-ročný István Podhorszky z Komárna, 91-ročná Helena Zaťková 

z Bátorových Kosíh, 85-ročný Jozef Oláh z Kolárova, 84-ročný Alfréd 
Tősér z Komárna, 69-ročná Anna Kajanová z Duloviec, 82-ročná Amá-
lia Tóthová z Komárna, 79-ročná Mária Csipesová z Komárna, 82-roč-
ný Kálmán Domján z Komárna, 87-ročná Gizela Habalová z Komár-
na, 66-ročný János Graszl z Komárna, 76-ročný František Magyari z 
Chotína, 83-ročná Gizella Németh z Iže, 72-ročná Helena Pálinkásová 
z Komárna, 71-ročná Edit Buga z Komárna, 80-ročný Sándor Farkas z 
Komárna, 82-ročný Ladislav Haller z Komárna, 87-ročný Károly Ham-
ran zo Svätého Petra, 90-ročná Alžbeta Puskásová z Komárna, 67-ročná 
Mária Szűcsová z Komárna, 67-ročný Sándor Bokros z Kavy, 75-ročná 
Katarína Sereghy z Komárna, 54-ročný Ladislav Kurucz z Iže  

rôznych brigád i do rôznych 
spoločenských a odborných 
aktivít. Darí sa nám spolu 
s mestom i ďalšími organizá-
ciami získať finančné zdroje 
na postupnú obnovu pevnos-
ti. Dokonca s mestom sme 
v roku 2016 uzavreli dohodu, 
že z návštevnosti pevnosti 
získané financie môžeme tiež 
využiť na obnovu pevnosti. 
Od roku 2003, keď pevnosť 
mesto odkúpilo od Minister-
stva obrany SR, v spolupráci s 
Ministerstvom kultúry, Minis-
terstvom pôdohospodárstva 
i ďalšími centrálnymi organi-
záciami i z vlastných zdrojov 
našej organizácie Pro Castello 
Comaromiensi sme zabezpe-
čili v spolupráci s firmou Dar-
ton z Komárna obnovili veľkú 
časť strešnej konštrukcie ka-
sární, ktorá je dlhá 600 metrov. 
Teraz sme začali obnovu ďalšej 
časti strešnej konštrukcie a ve-
ríme, že aj poslednú A časť tiež 
úplne obnovíme. V najbližších 
rokoch chceme zachrániť ka-
sáreň pred ďalšou devastá-
ciou, vybudovať v pevnosti 
infraštruktúry a takto naplniť 
pevnosť novými funkciami 
pre rozvoj turistiky.

Ďalej sme realizovali ob-
novu prachárne, Ferdinando-
vej a Leopoldovej brány, re-
konštruovala sa časť kasárne 
a chceme sa úspešne zapojiť 
do medzinárodného projek-
tu Komárno – Komárom pod 
názvom Spoločný kultúrny 
a turistický rozvoj pevnost-
ného systému Slovenská re-
publika a Maďarská republika, 
kde máme obsiahnutých 12 
takých aktivít, ktoré by prispe-
li k nebývalej atrakcii našej 
pevnosti v Komárne. Veď naša 
pevnosť je zaradená do pred-
bežného zoznamu Svetového 
dedičstva UNESCO. Vážime 

si spoluprácu s nadáciou Te-
rezín v Českej republike, kde 
je podobná pevnosť ako v Ko-
márne, a úzko spolupracujeme 
aj maďarským Komáromom, 
kde náš pevnostný systém 
pokračuje troma predsunu-
tými pevnosťami na druhom 
brehu Dunaja. Dosiahnuté 
dobré výsledky zaväzujú našu 
organizáciu Pro Castello Co-
maromiensi, aby sme v ďalších 
rokoch pokračovali v našej zá-
služnej činnosti.“

Čo by ste ešte povedali na 
záver nášho rozhovoru?

„Rád by som sa poďako-
val centrálnym orgánom Slo-

venskej republiky, Mestu Ko-
márno i ďalším organizáciám, 
ktoré sú nápomocné naším 
snahám, kolektívu dobrovoľní-
kom i rôznym firmám za dob-
re odvedené stavebné práce za 
uplynulých 15 rokov. Čo bude 
v našich silách, urobíme všet-
ko preto aj v ďalších rokoch, 
aby Komárňanská pevnosť 
ako národná kultúrna pamiat-
ka nás úspešne reprezentovala 
pred návštevníkmi z domova 
i zo zahraničia a hlavne aby sa 
zachovala aj pre ďalšie generá-
cie.“

PaedDr. Štefan Bende

Cirkevný zbor 
Bratskej jednoty baptistov 

v Komárne 
Vás srdečne pozýva

na vianočný koncert 

Advent 2018
Veľkého spevokolu 

I. zboru BJB
Bratislava Palisády,
ktorý sa uskutoční 

9. decembra 2018
v modlitebni Bjb Komárno, 

Železničná 15

 diriguje: Slávo Kráľ
klavír: Blahoslava Betková

violončelo: Dárius Kráľ
flauta: Anička Plettová

Chanuka v Komárne
Sviatok svetiel, Chanuku, 

oslávime v Židovskej nábo-
ženskej obci v Komárne dňa 
9. decembra 2018 o 14.30 
v Útulku  na Ulici Eötvösa 15. 
Oslavujte s nami. Každého sr-
dečne očakávame!

Program
– koncert formácie PIANIS-
SIMO! DUÓ, ktorej členmi sú 
Béla Szakcsi Lakatos a Péter 
Müller Sziámi
– Sviatočné zapálenie sviečok 
s hlavným rabínom Zoltánom 
Radnótim
– Detské programy pre 
malých i väčších

Pro Castello Comaromiensi už 15 rokov úspešne plní svoju činnosť 
pri ochrane a prezentácii Komárňanskej pevnosti
(Pokračovanie z 1. strany)

ROZLÚČKA
Dňa 18. novembra 2018 nás vo veku 82 rokov navždy 

opustil jeden zo zakladateľov plaveckých športov a vodného 
póla v Komárne

Ladislav Haller
Lúčia sa a spomínajú bývalí spoluhráči, zverenci a priatelia.

Klub vodného póla v Komárne


