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Tlačová správa
Komárno a Komárom si pripomínajú výročie narodenia generála Klapku
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Kontakt pre médiá: János Bajkai janos.bajkai@komarmo.sk

Mestá Komárno a Komárom sa pripravujú na sériu udalostí pri príležitosti 200.
výročia narodenia generála Györgya Klapku, ktorých realizovanie podporuje Fond
malých projektov pre západný región Interreg VA Slovakia – vyhlásený Európskym
zoskupením územnej spolupráce Ráb-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným.
György Klapka je spoločným hrdinom Komárna a Komáromu, ktorý v roku
1849 po porážke revolučnej armády pri Világoši, ako hlavný kapitán kapituluje, ale
hrad odovzdal až po vyjednaní výhodných podmienok. Dôstojnú oslavu 200. výročia
jeho narodenia považovali za svoju morálnu povinnosť obe mestá. Naším pôvodným
cieľom bolo v rámci Klapkovho pamätného roka pripraviť také interaktívne podujatia,
ktoré by zanechali trvalé spomienky v našich obyvateľoch Považovali sme tiež za
dôležité, aby podujatia nielen pobavili, ale sprostredkovali aj historické poznatky.
Pevne veríme, že programy, ktoré sa minulý rok v dôsledku pandemickej
situácie nemohli realizovať, v tomto roku - síce v menších skupinách alebo s
obmedzeným počtom divákov - uskutočníme. V mesiacoch júl alebo august
v Monoštorskej pevnosti sa bude konať hudobné predstavenie Másik Lehel - Vizely
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Csaba: Klapka v podaní hudobného divadla Magyarock Dalszínház. Na rovnakom
mieste zahrajú dychové orchestre miest Komárna a Komáromu
spoločnom

koncerte

Klapkov

pochod.

Potrebné

ozvučovacie

na svojom
zariadenie

zabezpečíme z rozpočtu tohto projektu. Vyhotoví sa aj audiovizuálny záznam z
predstavenia, ktorý doručíme do každej školy v Komárne a Komárome.
Ak to epidemická situácia umožní, na školách a škôlkach s vyučovacím
jazykom maďarským sa ešte pred letnými prázdninami uskutočnia zábavné podujatia
spojené s udalosťami z rokov 1848/49, ku ktorým

zabezpečíme herné balíčky.

Dúfame, že bábková hra, pexeso, puzzle a hra o miestnej histórii aj v budúcnosti
prispejú k rozšíreniu poznatkov detí o histórii ich rodného mesta a osobnosti generála
Klapku. Deti tiež oboznámime s málo známou básňou Lajosa Pósu: Klapka. Hračky
a nové pouličné vlajky označíme logom zobrazujúcim sochu generála Klapku.
Veľmi dôležitým prvkom projektu je vydanie publikácie o generálovi Klapkovi,
v jazyku maďarskom, slovenskom, anglickom a nemeckom v náklade 2 500 kusov.
Pri príprave projektu SKHU / WETA / 1901 / 4.1. / 220 s názvom Klapka 200 slávnosti pri príležitosti 200. výročia narodenia generála Györgya Klapku - sme mali
na zreteli aj náš dlhodobý cieľ, posilniť spoluprácu medzi obyvateľmi dvoch
družobných miest a rozšíriť spoločenskú účasť v cezhraničných aktivitách. Pretože
osoba generála Klapku je v oboch mestách stále veľmi vážená, naši obyvatelia určite
uvítajú podujatia, ktorých realizáciu podporuje Fond spolupráce Interreg VA
Slovensko-Maďarsko vo výške 19 965,95 EUR pre mesto Komárno a 11 959,50 EUR
pre mesto Komárom. Finančná spoluúčasť miest je určená v podiele 15%, čo je
v prípade Komárna 3 523,41 EUR a Komáromu 2 110,50 EUR.
Presný dátum konania jednotlivých podujatí zverejníme v miestnej tlači, na
internetových a facebookových stranách oboch miest neskôr.
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Ak máte záujem o ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať:
János Bajkai, vedúci odboru školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu
Mestského úradu Komárno, e-mail: janos.bajkai@komarno.sk

Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.

