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Vec  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
05.11.2015

Dňa  05.11.2015  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovnej veci:

1. V spojitosti s Ondrejským jarmokom by som sa chcel niečo spýtať. Za posledné dva 
roky sme sa vrátili k tradíciám, nakoľko Ondrejský jarmok nesúvisel s meninami ani 
voľbami,  ale  s tým,  že v 19.  storočí  zhorel  kostol.  Nakoľko sa budú konať  znova 
k meninám by som sa chcel spýtať, či si tradície vážime alebo nie. Okrem toho aj 
počasie omnoho viac vyhovovalo termínu usporiadania Ondrejského jarmoku koncom 
októbra.

Odpoveď na Vašu otázku položenú ústne: 

1. Na organizátora Ondrejského jarmoku 2013 sa počas jarmoku obrátili trhovníci, ktorí 
žiadali  o  vrátenie  jarmoku  na  pôvodný  termín,  teda  na  polovicu  novembra.  Ich 
odôvodnenie bolo logické - počas jarmokov, ktoré sa konali počas predošlých rokov 
v novembri mali lepšie zárobky napriek tomu, že počasie je v novembri podstatne 
chladnejšie. V roku 2014 sa organizátor Ondrejského jarmoku opäť pýtal trhovníkov, 
ako sú spokojní a tí jednoznačne dali na vedomie, že by boli radšej, ak by bol termín 
konania Ondrejského jarmoku vrátený na pôvodný termín, teda na november.

Čo  sa  týka  počasia,  od  trhovníkov  ani  v  jednom  prípade  nezaznelo,  že  im  vadí 
chladné počasie. Čo sa týka tradícií:  po roku 1989 keď sa obnovilo po niekoľkých 
desaťročiach konanie tohto jarmoku, bol termín konania jarmoku polovica novembra, 
a takto prebiehali  jarmoky až do roku 2013, teda zhruba 20 jarmokov naučilo ako 
jarmočníkov tak aj obyvateľov, že jarmok sa koná v novembri. Jarmoky v roku 2013 a 
2014 sa tým pádom javia ako netradičné, nakoľko ich konanie sa posunulo o mesiac 
skôr, teda na október.

S pozdravom                                                                                                       
     
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 
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