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Vo štvrtok 3. novembra sa 
uskutočnilo 26. riadne zasad-
nutie mestského zastupiteľstva. 
Po otázkach a interpeláciách 
nasledovali správy o plne-
ní úloh. Poslanci rokovali aj 
o opatreniach v súvislosti s ne-
prispôsobivými občanmi z I. 
a II. sídliska.

Ako odznelo, voči majiteľom 
obytných domov je potrebné vy-
vinúť všetky právne kroky na to, 
aby bolo dodržané všeobecne 

záväzné nariadenie dotýkajúce 
sa včasnej platby podlžností. Ak 
nedodržia zákonné predpisy, je 
potrebné vyrubiť ďalšie pokuty. 
Ďalej sa hovorilo aj o odpoje-
ní dodávok mestskej vody, ako 
o ďalšom možnom kroku voči 
neplatičom. Poslanci schválili 
vytvorenie dvojčlennej občian-
skej hliadky, ktorej úlohou bude 
zabezpečenie verejného poriad-
ku na I. a II. sídlisku.

Poslanci rozhodovali aj 

o predložených žiadostiach 
spoločnosti KOMVaK. Jedna sa 
dotýka zámeru na prijatie ban-
kového úveru, ktorý by bol vy-
užitý na splnenie záväzkov voči 
jednej spoločnosti s ručením 
obmedzeným. Zastupiteľstvo 
odhlasovalo aj plán jednorazo-
vého zníženia ročného nájom-
ného spoločnosti KOMVaK na 
rok 2016 a schválilo aj predaj 
rekreačného strediska, ktoré je 
vo vlastníctve KOMVaK-u.

Poslanci vzali na vedomie 
žiadosť spoločnosti Comorra 
Servis, ktorá chce na termálnom 
kúpalisku vybudovať tobogan. 
Zastupiteľstvo pokračovalo v 
rokovaní 10. novembra, kedy 
poslanci okrem iného rokovali 
o využití finančných prostried-
kov za parkovanie, ako aj o otáz-
kach bytových a finančných. Po-
sledné rokovanie v tomto roku 
sa bude konať v decembri.
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Zastupiteľstvo rokovalo aj o situácii na I. a II. sídlisku

Dlhé roky pri bytovom 
dome na Palatínovej ulici v 
Komárne chýbal chodník. 
V týchto dňoch sa konečne 
podarilo vybudovať nový bez-
bariérový chodník, ktorý teraz 
poskytuje občanom bezpečný 
pohyb a komfortný, bezbarié-
rový prístup k ich domom. Na 
realizáciu projektu prispela zo 
svojho grantového programu 
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Chodník na sídlisku z 80-
tych rokoch 20. storočia nikdy 
poriadne neslúžil svojmu účelu, 
pretože bol prerušený parko-
viskom. Občania, ktorí chodili 
pozdĺž ulice, museli schádzať 
z chodníka na vozovku alebo 
prechádzať po vyšliapanom 
chodníku v tráve. Rovnako aj 
vodiči, ktorí tu parkovali, do-
stali sa k vstupu do domu iba 

po ceste, takže boli vystavovaní 
riziku kolízie s okoloidúcimi vo-
zidlami.

„V dome bývajú aj zdravotne 
ťažko postihnutí ľudia na vozíč-
ku, ktorí sa po vystúpení z vozi-
dla nemali šancu dostať k domu 
bez asistencie, lebo museli preko-
nať obrubník,“ približuje situá-
ciu na sídlisku primátor mesta 
László Stubendek.

„Keďže sme nápravu nevede-
li zabezpečiť z vlastných zdrojov, 
využili sme príležitosť a požiadali 
o príspevok z grantového progra-
mu Prvej stavebnej sporiteľne. 
Iniciátorom výstavby chodníka 
bol poslanec a predseda Komisie 
rozvoja mesta JUDr. Štefan Ben-
de. Za podporu, ktorá sa nám 
touto cestou dostala, sme veľmi 
vďační,“ - povedal primátor.

Realizácia projektu si vyžia-

dala vybúranie časti parkoviska, 
úpravu komunikácie a vybudo-
vanie bezbariérového chodníka 
s plynulými nájazdmi z parko-
viska. Obnovy sa dočkal aj gene-
ráciami ušľapávaný trávnik. Cel-
ková cena sa vyšplhala na sumu 
6 084 eur, z čoho 70 % nákladov 
pokryla Prvá stavebná sporiteľ-
ňa. Zvyšných 30 % financovalo 
mesto zo svojho rozpočtu.

„Náš grantový program 
zameraný na renováciu vnút-
roblokov a verejných priestorov 
obytných súborov sme spúšťali so 
zámerom prispieť ku skvalitneniu 
životného prostredia obyvateľov 
sídlisk. Pri pohľade na doteraz 
zrealizované projekty som veľmi 
rád, že naše finančné príspevky 
neboli použité len na kozmetic-
ké úpravy, ale tak ako aj v tomto 
prípade, boli často investované 

do zabezpečenia vyššej bezpeč-
nosti a bezbariérových riešení,“ - 
uvádza predseda Predstavenstva 
PSS, a. s., Imrich Béreš. „Pod-
porou tohto projektu v Komárne 
sme prispeli k riešeniu veľmi kon-
krétneho, praktického problému, 
ktorý miestnym obyvateľom strp-
čoval život celé desaťročia a to je 
niečo, z čoho mám skutočne dob-
rý pocit,“ uzatvára Imrich Béreš.

Slávnostné odovzdanie 
upraveného vnútrobloku do 
užívania obyvateľov na milej 
takmer rodinnej slávnosti sa 
uskutočnilo 15. novembra za 
účasti primátora mesta Lászlóa 
Stubendeka a predsedu Predsta-
venstva PSS, a. s., Imricha Bére-
ša a obyvateľov bloku a širokého 
okolia sídliska VII.

PaedDr.Štefan Bende

Pomohla Prvá stavebná sporiteľňa
Na komárňanskom sídlisku majú po rokoch konečne chodník bez bariér

Poslanci schválili návrh 
mestského úradu, ktorého zá-
merom je modernizácia verej-
ného osvetlenia v Komárne. 
Ten počíta s výmenou úplne 
zastaraného zariadenia, vďa-
ka čomu by klesli náklady na 
energie i údržbu.

Verejné osvetlenie v Ko-
márne patrí medzi najzastara-
nejšie v regióne, s výnimkou 
niekoľkých kratších úsekov, 
rekonštrukcia sa počas uply-
nulom desaťročí nekonala. 
Priemerný vek približne 3950 
kusov pouličných lámp je 36 
rokov. Predchádzajúce výmeny 
sa dotýkali len centra mesta, v 
niekoľkých ďalších úsekoch boli 
menené len žiarovky. Avšak za-
starané sú nielen žiarovky, ale aj 
samotné lampové telesá, stĺpy, 
vedenie a rozdeľovače. Tento 
stav by chcelo mesto likvidovať, 
aby systém bol nielen moderný 
a hospodárny, ale aj šetrný k ži-
votnému prostrediu.

V minulom roku mesto 
minulo na verejné osvetlenie 
450 tisíc eur, z toho až 120 ti-
síc išlo na údržbu, výdavky na 

odstraňovanie porúch. Exitujú-
ce žiarovky sú doslova žrútom 
energie, a preto na tento účel 
išlo viac ako 320 tisíc eur. V re-
gióne sa už modernizácia verej-
ného osvetlenia uskutočnila vo 
viacerých obciach. Komárno 
v tomto doposiaľ zaostávalo. 
Nový návrh účinnejšieho sys-
tému počíta podľa prvých pre-
počtov s úsporou 250 tisíc eur 
z dnešného 450-tisícového vý-
davku na osvetlenie. 

„V súčasnosti porovnávame 
ponuky 3 spoločností, aby sme 
vedeli naplánovať ďalšie kroky. 
Systém by sme dokázali obnoviť 
z čiastky približne 1,8 milióna 
eur – 40 percent z nej tvorí cena 
za svetelné telesá, väčšia časť by 
mala byť investovaná do samot-
nej systému osvetlenia, ktoré je 
taktiež vo veľmi zlej kondícii. 
Tento krok by mestskú kasu prí-
liš nezaťažil, keďže z usporených 
prostriedkov by sa dali komplet-
né náklady vykryť v priebehu 6 – 
8 rokov,“ – uviedol podrobnosti 
prednosta Mestského úradu 
Tamás Fekete, ktorý návrh vy-
pracoval. 

Návrh pripomienkoval aj 
hlavný architekt mesta Krisztián 
Csémy. Podľa jeho názoru pri 
prípravách je potrebné dohliad-
nuť na to, aby neklesla svietivosť 
a aby bolo všade jednotné, žlté 
teplé svetlo. Upozornil aj na to, 
že na mnohých miestach verej-
né osvetlenie prekrývajú preras-
tené stromy.

Väčšina poslancov podpo-
rila tento návrh, mnohí pouka-
zovali na dôležité podrobnosti. 
V prvom kole je potrebné dať 
vyhotoviť audit, ktorý zmapuje 
aktuálny stav takmer 4 tisícov 
lámp a celkový stav súčasného 
systému. „Tento prehľad je po-
trebný na to, aby mohla byť ve-
rejná súťaž vypísaná presnejšie 
a prehľadnejšie. Na základe do-
terajších cenových ponúk plánuje 
mesto investovať do vyhotove-
nia auditu približne 23 400 eur, 
k tomu však bude potrebné vypí-
sať ďalšiu verejnú súťaž. Týmto 
sa začal dôležitý rozvojový pro-
ces, k samotnej realizácii vedie 
ešte viacmesačná práca,“ – dodal 
Tamás Fekete.

Výmena verejného osvet-

lenia okrem hospodárnosti a 
účinnosti aj vedie aj k šetreniu 
životného prostredia. Výdav-
ky na energie môžu klesnúť až 
o 60 a na údržbu až o 65 per-
cent. V prípade výmeny nových 
osvetľovacích telies môže byť 
úspora na žiarovkách až 80-per-
centná. Menšia spotreba energie 
nepriamo zníži aj vylučovanie 
oxidu uhličitého, vďaka čomu 
bude čistejšie ovzdušie.

„Žiaľ v uplynulých desaťro-
čiach sa účinnosti a hospodár-
nosti prikladalo málo pozornosti, 
či už v prípade verejného osvet-
lenia, alebo energetickej úspor-
nosti mestských nehnuteľností. Aj 
z toho dôvodu sa rozbieha proces 
rozhodnutí, ktorého cieľom bude 
modernizácia týchto systémov, 
vďaka čomu je možné dosiahnuť 
značné úspory. Popri vonkajšom 
verejnom osvetlení sa pripravuje 
aj modernizácia osvetlenia v in-
štitúciách, vznikajú projekty na 
obnovu objektov a podania sú-
ťaží,“ – dodal viceprimátor Béla 
Keszegh. O ďalších krokoch vás 
budeme informovať.

dmú

Mesto plánuje úplnú obnovu verejného osvetlenia

Minister školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Peter 
Plavčan 14. novemra odovzdal 
Filipovi FARKASOVI, študen-
tovi Gymnázia Ľ. J. Šuleka, Pa-
mätný list sv. Gorazda, prvého 
po mene známeho pedagóga 
slovenského pôvodu. Toto oce-
nenie sa každoročne udeľuje 
žiakom a študentom za mi-
moriadne výsledky dosiahnuté 
v študijnej, záujmovo–umelec-
kej a športovej oblasti, ktorý-
mi prispeli k rozvoju školstva 
Slovenskej republiky. Filipovi 
bolo toto ocenenie udelené za 
úspešnú reprezentáciu našej 
krajiny na Olympiáde Európ-
skej únie v prírodných vedách 
a získanie bronzovej medaily.

Už od 8. ročníka základnej 
školy bol víťazom krajského kola 
chemickej olympiády vo svojej 
kategórii a v tomto trende po-
kračuje doteraz. Minulý školský 
rok sa zúčastnil aj jej najvyššej 
kategórie, pričom sa stal úspeš-
ným riešiteľom na krajskom a aj 
celoštátnom kole, na základe 
čoho bol nominovaný do A tímu 
na medzinárodnú Olympiádu 
Európskej únie v prírodných ve-
dách v odbornosti „chemik“, kde 
spolu s tímom získali bronzovú 
medailu. Biologickej olympiády 
sa zúčastňuje celé svoje štúdium 
na gymnáziu ako úspešný rieši-
teľ. Nepovšimnuté však nesmú 
zostať ani olympiáda zo sloven-
ského jazyka a literatúry spolu 
s olympiádou zo španielskeho 
jazyka. Posledné dva roky bol 
víťazom krajského kola olym-
piády zo slovenského jazyka 
a literatúry a minulý školský rok 
sa Filip Farkas umiestnil na 2. 
mieste v krajskom kole olym-
piády zo španielskeho jazyka. 
Minulý školský rok sa zúčastnil 
aj chemického korešpondenč-
ného seminára organizovaného 
Karlovou Univerzitou v Prahe, 
kde sa v náročnej konkurencii 
študentov zo Slovenska a Česka 
umiestnil na 3. mieste.

- „Považujem sa za prírodo-
vedne orientovaného študenta, 
takže medzi moje najobľúbe-
nejšie predmety patrí chémia, 
biológia, fyzika a pochopiteľne 
aj matematika, ktorá je „mat-
kou“  všetkých prírodných 
vied,“ - povedal Filip. Veľkú 
pozornosť venuje práprave. „Je 
dôležité poznamenať, že všetky 
predmetové olympiády sú obsa-
hovo veľmi náročné a presahujú 
vedomosti študenta gymnázia. 
Kľúčovou zložkou správnej prí-
pravy na olympiádu je systema-
tické samoštúdium, ktoré je pri 
obrovskom množstve informá-
cií, ktoré študent musí poznať, 
nevyhnutné. Zdrojom infor-
mácií je pochopiteľne odborná 
literatúra vedeckého charakteru 
a internet, pretože väčšina ma-
teriálov je v cudzích jazykoch. 
Odbornú prípravu po teoretic-
kej a aj praktickej stránke mi 
poskytujú profesorky Ildikó 
Földesová, ktorá sa mi venuje 
najintenzívnejšie, a to v oblas-
tiach chémie a biológie už od 
prvého ročníka, za čo jej nepo-
chybne patrí veľká vďaka. Ďalej 
je to Mária Kubíková, ktorá mi 
pomáha s náročnými časťami 
matematiky, ktorú si vyžadujú 
všetky súťaže, a Zuzana Hallero-
vá, ktorá ma odborne pripravuje 
v oblastiach lingvistiky sloven-
ského jazyka a literárnej vedy.“

Filip Farkas je tretiakom 
Gymnázia Šuleka, preto sme 
sa opýtali, čo chce študovať po 
skončení gymnázia. „Rozhodne 
sa chcem venovať predmetom, 
do ktorých dlhodobo investu-
jem najviac času a energie, teda 
biológii a chémii. Aktuálne sa 
pohybujem na rozhraniach bi-
ochémie, medicinálnej chémie, 
farmakológie, molekulárnej bi-
ológie a genetiky, takže sa bu-
dem rozhodovať medzi týmito 
vednými disciplínami. Mojím 
momentálnym favoritom je me-
dicinálna chémia.“

bal

Minister školstva ocenil 
gymnazistu Filipa Farkasa



2 23. novembra 2016

Mestský dvojtýždenník. Vydáva COM-
MEDIA, spol. s r. o. Konateľ: Mgr. Zoltán 

Pék. Redakcia: Mgr. György Batta – šéfredaktor, Mgr. Ľubica Balková – 
redaktorka, Iveta Šebedovská – administratívna pracovníčka. Technický 
redaktor: Peter Czékus. Ekonómka: Gita Deminger. Sídlo: Nám. generála 
Klapku 1, 945 01 Komárno. Poštová adresa: Dôstojnícky pavilón, 
P. O. BOX 136, 945 01 Komárno. Telefón: 035/77 13 488. Telefax: 77 13 
489. Rukopisy neuchovávame a nevraciame. ISSN 1339-8636. Registračné 
číslo: EV 4572/12. IČO: 36522309. Tlač: Petit Press, a. s., Bratislava, 
E-mail: kl@komarno.sk. Webová stránka: www.tvkomarno.sk.

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, že trie-

dený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, 
PET fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe 
v nasledovných termínoch:

od 05. decembra 2016 – do 09. decembra 2016

od 02. januára 2017 – do 06. januára 2017

od 30. januára 2017 – do 03. februára 2017
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou 

(do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvede-
nom termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo 
vašej lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s 
triedeným 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: Triedené zložky komunálneho odpadu 
je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom dvore na Harčáš-
skej 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).

Rádiologická ambulancia 
Soxra, ktorá sídli v Dôstojníc-
kom pavilóne, sa môže pochvá-
liť novým mamografom. Na 
Slovensku jedinečný špičkový 
prístroj prináša trojrozmerné 
zobrazenie prsníkov.

Snímky v režime tomosyn-
tézy umožňujú lekárovi získať 
priestorový obraz prsníkov a 
teda aj presnejšie stanovenie di-
agnózy. „Normálna prsná žľaza 
môže mať rovnakú hustotu ako 
niektoré ložiská a tie sa môžu 
v tieni úplne stratiť,“ - povedal 
MUDr. László Both. Nový ma-

mograf, ktorý kúpil do svojej 
ambulancie, snímkuje prsníky 
nízkodávkovými expozíciami v 
niekoľkých rezoch, a tým zni-
žuje prekrývanie jednotlivých 
štruktúr v prsnom tkanive. Pri 
novej metóde je potrebný menší 
tlak na prsník, čo zaručuje väčší 
komfort pacientiek. V kombi-
nácii s 2D mamografiou zvyšuje 
záchyt rakoviny prsníkov, navy-
še ide o malé zvýšenie radiačnej 
záťaže, nepresahujúcej odporú-
čané hodnoty pre mamografic-
ké vyšetrenie.
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Nový mamograf je presnejší

Počas uplynulých týždňov 
sa vynoril názor niektorých 
poslancov v súvislosti s tým, že 
mesto porušilo zákon, keďže 
takmer pol milióna eur vo vla-
ňajšom rozpočte presunulo bez 
vedomia zastupiteľstva. Z tohto 
vyjadrenia viacerí usúdili, že 
táto suma z rozpočtu jednodu-
cho zmizla. Skutočnosť je však 
úplne iná.

Výsledky kontroly hlav-
ného kontrolóra, v súvislosti 
s previerkou čerpania rozpočtu 
za rok 2015, sa dostali pred po-
slancov ešte v júli. V tomto do-
kumente poukázal na to, že na 
určitých úsekoch sa udialo pre-
čerpanie finančných prostried-
kov v celkovej sume 503 tisíc 
eur, čím mestský úrad porušil 
predpis o finančnej disciplíne. 
Na základe toho viacerí poslanci 
začali hovoriť o porušení záko-
na, hovoriac, že bez vedomia za-
stupiteľstva nie je možné meniť 
veľkosť jednotlivých určených 
súm.

Je dôležité vedieť, z čoho sa 
skladá tých 503 tisíc eur, ktoré 
boli presunuté. Väčšina z nich 
sa skladá z troch položiek. Na 
odvoz komunálneho dopadu 
chýbalo 143 tisíc eur a tie muse-
lo vyplatiť mesto. Cena za odvoz 
komunálneho odpadu je daná 
tarifami zakotvenými v zmluve, 
ktorá platí už niekoľko rokov. 
A odpadu je z roka na rok viac. 
Azda ani to nie je možné vyčí-
tať úradu, že vlani Komárňania 
vyložili k smetným kontajne-
rom o viac ako tisíc ton smetí. 

A odvoz takýchto smetí posky-
tovateľ služby vykonáva za zvý-
šenú tarifu. Myslím si, že všetci 
súhlasia, že odpad je potrebné 
odvážať a túto službu je potreb-
né zaplatiť. 

Druhá veľká časť tejto polož-
ky (takmer 150 tisíc eur) sa via-
že k bytom vo vlastníctve mesta. 
V predchádzajúcom volebnom 
období bolo nezákonne zruše-
né oddelenie tzv. GO fondu, aj 
keď to zákon prísne predpisuje. 
Na to poukázal aj hlavný kon-
trolór, dokonca zastupiteľstvo 
prijalo nariadenie na riešenie. 
Zlikvidovali sme vzniknutú ne-
zákonnú situáciu, danou sumou 
bol vytvorený spomínaný fond. 
A niekto tvrdí, že presunutie 
financií v rozpočte by bolo ne-
zákonným krokom? Zvláštna 
je táto kritika najmä z úst tých, 
ktorí sedeli v predchádzajúcom 
zastupiteľstve a presne vedia, že 
tento stav bolo potrebné riešiť. 
Mali ho vyriešiť už oni! Ale do 
poriadku sme ho dali my.

Treťou najväčšou položkou 
bola suma vyplatená spoločnos-
ti KOMVaK za odvádzanie daž-
ďovej vody, ktorá pôvodne plá-
novanú sumu vo výške 400 tisíc 
eur prekročila o 69 tisíc eur. Ne-
existuje človek, ktorý by vopred 
dokázal odhadnúť, koľko bude 
pršať a azda neexistuje poslanec, 
ktorý by si dovolil vyhlásiť, že 
toto nebolo dôležité vyplatiť. 

Ďalšie sumy sa dotýkali ta-
kých rozvojových aktivít, pri 
ktorých boli plánované sumy 
nedostatočné. Často išlo o také 

Počas uplynulých týždňov 
sa pracovalo na obnove vnú-
torných múrov Starej pevnosti, 
ktorej výdavky budú pokryté 
z väčšej časti vďaka finančným 
zdrojom z grantov. Vďaka 
komplexnému projektu, kto-
rý bol podaný v súvislosti so 
žiadosťou o ďalší grant, by sa 
v pevnosti mohli uskutočniť 
práce za 1,5 milióna eur.

Mesto nebolo v programe 
Obnov si svoj dom úspešné po 
prvýkrát, na obnovu pevnosti 
získalo v minulosti už 15 tisíc 
eur. Vďaka materiálnej pomoci 
zvonka sa začala obnova vnú-
torných múrov Starej pevnosti. 
Nahrádzajú sa mnohé chýbajú-
ce časti, ďalej sa čistí „dedičstvo“ 
po sovietskych vojakoch, mizne 
červená farba z múrov.

Takto sa postupne vnútorná 

fasáda dostáva do pôvodného 
stavu. „Terajšia dotácia pokryje 
práce na kratšej časti, ale práce 
na jednotlivých úsekoch pôjdu 
podľa plánov na základe doku-
mentácie, ktorú sme pripravili“ – 
uviedol Ľudovít Gráfel, koordi-
nátor prác a zhotoviteľ projektu.

Rozsiahle plány a projekty 
sa dotýkajú aj spolupráce mesta 
v cezhraničnom programe, do 
ktorého sa zapojilo. Projekt pri-
pravili spoločne Komárno a Ko-
márom, oficiálne stoja za ním 
nezisková organizácia Pro Cas-
tello Comaromiensi a správca 
Monoštorskej pevnosti. Projekt, 
ktorým sa uchádzajú o trojmili-
ónovú cieľovú sumu, počíta s je-
den a pol miliónom eur, ktoré by 
sa investovali do Starej a Novej 
pevnosti.

„Plány je možné rozdeliť do 

troch veľkých skupín, jedna sa 
dotýka infraštruktúry, ďalšou je 
také stavebné zveľaďovanie, ktoré 
pomôže rozmachu využitia pev-
nosti. Okrem toho sa počíta aj 
s lákadlami pre turistov“ – uvie-
dol Ľudovít Gráfel. „Strategicky 
dôležitá je rekonštrukcia elek-
trických rozvodov, vybudovanie 
trafostanice a rozšírenie verejné-
ho osvetlenia. Medzi stavebnými 
prácami figuruje obnova štyroch 
miestností za vchodom cez Leo-
poldovu bránu, rekonštrukcia 
úseku jednej z vnútorných ciest, 
vytvorenie sociálnych miestností 
a infopultu, oprava múrov pri 
Ferdinandovej bráne, obnova 
ďalších dvoch múrov priamo 
v Starej pevnosti, vybudovanie 
javiska a hľadiska a ďalej by pri 
Ferdinandovej bráne, smerom na 
sútok Dunaja a Váhu, mala byť 

vybudovaná rozhľadňa. Spome-
dzi atrakcií a služieb môžeme 
vyzdvihnúť požičovňu pozostá-
vajúcu zo 40 tradičných bicyklov, 
tandemov a tricyklov a špeciálne 
ihrisko, kde by sa z rôznych prv-
kov dala budovať pevnosť. V jed-
nej časti by bola inštalovaná ma-
keta pevnosti zobrazujúca stav 
z predchádzajúcich storočí a sa-
mozrejme k informačnému pultu 
by bola pripojená aj turistická 
kancelária“ – uviedol podrob-
nosti projektu Ľudovít Gráfel

Viaceré rozvojové aktivity 
by sa udiali aj v Monoštorskej 
pevnosti, taktiež v hodnote 1,5 
milióna eur, na čo je potrebných 
z vlastných zdrojov len 5 per-
cent.

„Pevnostný systém je naším 
dedičstvom, ktoré ukrýva mnohé 
možnosti, avšak treba ju nielen 
obnovovať, ale postupne vytvárať 
aj jej úlohu. Vlani vďaka projek-
tu za takmer 2 milióny eur bola 
obnovená strecha kasárenskej 
budov. Popri menších investí-
ciách financovaných z rôznych 
projektov by sme chceli pokra-
čovať väčším rozvojom. Cieľom 
je, aby sa táto jedinečná stavba 
čo najskôr naplnila životom, aby 
sme získali čo najviac investorov, 
aby sa pevnosť stala miestom na-
príklad festivalov či iných podu-
jatí“ – uviedol primátor László 
Stubendek.

dmú

Obnova v Starej pevnosti, komplexná verejná súťaž

Porušenie zákona? výdavky, ktoré navrhli a ocenili 
samotní poslanci, až následne 
vyšlo najavo, že schválená suma 
nepostačovala. Azda sa takéto 
rozvojové aktivity nemali do-
končiť?

Ostatné položky sú menšie 
– sú medzi nimi riešenia hava-
rijných stavov, či poplatky za 
energiu, ktorej cena sa zmenila. 
Existuje viacero takých polo-
žiek, kde sú rozdiely len v mini-
málnych, centových hodnotách.

Nuž, na toto minulo mesto 
503 tisíc eur. Podľa niektorých 
nezákonne, keďže poslanci to 
opätovne neschválili. Zdá sa, že 
niekto chce podsunúť názor, že 
mestský úrad peniaze premrhal. 
Avšak do centa je možné pod-
ložiť opodstatnenosť týchto vý-
davkov, a preto je zvláštne a sú-
časne aj nebezpečné vyvolávanie 
takýchto zavádzajúcich nálad. 
V meste sa už hovorí o sprene-
vere, čo je už pomerne tvrdé za-
vádzanie v danej tematike. Vy-

platenie každej jednej položky 
bolo opodstatnené, väčšina sa 
udiala na základe predchádzajú-
cich zmlúv a zákonných záväz-
kov. A tie stoja aj nad schválený-
mi nariadeniami poslancov. Ak 
by neboli vyplatené, mesto by 
čelilo sankciám z nedodržania 
zákona, či zmluvy.

Mestský úrad prijal pred-
chádzajúce návrhy klavného 
kontrolóra, a tak v roku 2016 
sa vo všetkých formálnych 
prípadoch vykonajú kroky na 
opätovné schválenie zmien, aby 
bola finančná disciplína úplne 
dodržaná. A v súvislosti s vy-
platenými presunutými polož-
kami môžeme len zdôrazniť, že 
všetko sa dialo v záujme mesta 
a jeho obyvateľov.

Správa hlavného kontrolóra 
a podrobná tabuľka výdavkov sú 
zverejnené na webovej stránke 
mesta. 

Tamás Fekete
prednosta Mestského úradu

Po 25 rokoch od zrušenia 
niekdajšieho štátneho podniku 
Reštaurácie a jedálne (Raj) sa 
už po piatkykrát streli bývalí 
kolegovia z Komárna a okolia.

Pred štvrťstoročím boli služ-
by na vysokej úrovni. Elegantné 
zábavné podniky s hudbou či 
už v srdci Komárna, alebo na 
okraji mesta. Legendárny pán 
čašník bol vždy prítomný v pra-
vú chvíľu v elegantnom obleče-
ní, a vítal hostí. Stáli hostia ho 
dokonca oslovovali už krstným 
menom! Áno, nebola v tom čase 
elektronická fiškálna pokladni-
ca, bankomatová karta, konvek-
tomat v kuchyni, mikrovlnka 
a mohli by sme menovať ďalej, 
avšak boli tu jednoducho pri-
pravené domáce jedlá z domá-
cich surovín, grafitová ceruzka 
určená na rukou písaný účet, 
hotovosť a sprepitné. V nepo-
slednom rade úsmev na tvárach 
prichádzajúcich a odchádzajú-
cich hostí. 

Dnes spomíname na 
všetkých, s úctou, na bývalých 
vedúcich, na nášho riaditeľa: 
páni Michal Majtáň, István Ga-
lambos a jeho zástupca László 
Szitári už nemôžu byť medzi 
nami. Na znak spomienky 
a úcty sme k ich hrobom položi-

li vence. Ďalej sme si zapálením 
sviece a minútou ticha pripome-
nuli všetkých bývalých kolegov, 
s ktorými sme roky spolu pra-
covali či už na riaditeľstve, alebo 
v rôznych reštauráciách a po-
bočkách, ako napríklad Centrál, 
Crystal, Tokaj, Váh, Partizán, 
Rybárska čárda, reštaurácia na 
železničnej stanici, reštaurácia 
pri mestskom úrade, Vinič, Baš-
ta, Dunaj, Bistro, Labužník, Ne-
ptun, Diétna reštaurácia a tak 
ďalej...

Po chutnej večeri v rovnako 
jubilujúcej, pred 25 rokmi zalo-
ženej reštaurácii Klapka, sme sa 
pri hudbe skveo porozprávali. 
Odovzdali sme odkazy kolegov, 
ktorí v tento deň, žiaľ, nemohli 
prísť medzi nás. 

Z roka na rok je nás menej, 
pretože vek nepustí a už nás ne-
pribúda, len ubúda. Avšak chce-
li sme dať o sebe vedieť, že bolo 
jedno obdobie, jeden kolektív, 
ktorého členovia sa o seba zau-
jímajú aj po 25 rokoch, a tešia sa 
na opätovné stretnutia. A podľa 
mňa, v tento deň sme všetci z 
úcty k sebe navzájom, ak by taký 
predmet existoval, urobili skúš-
ky na výbornú! Dovidenia!

Hajabács Mária

Piate stretnutie, 
po 25 rokoch...
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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

l Elektrikár. Tel.: 0908/415-657.
l Predám 3-izbový byt na Zvá-
račskej ulici v Komárne, I. posch., 
slušný pôvodný stav, vlastný ohrev 
TÚV, orientačná cena: 19 900,- Eur 
(dohoda možná). 0908/729 612.
l Na prenájom podnikateľské 
priestory 20m2+22m2. Cena: 210 
Eur/mesačne+energie, výhodná po-
loha. Tel.: 0917/523 115.
l Prijmeme čašníka,-čku do Hos-
tinca u Čierneho psa. Tel.: 0915/892 
788, 0908/778 637.
l Prijmem robotníka na práce 
okolo domu (môže byť aj dôchod-
ca). Tel.: 0915/892 788.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l0Prenájmem 3-izbový byt v strede 
mesta Komárna, p§r krokov všetky 
obchody. Réžis + 20 eur. Tel. 0907 
100 834.

Drobná inzercia

Novorodenci
Adam Maxim Kneip, Dvory nad Žitavou, Tatiana Bogárová z Komárna, 

Attila Viktor Mikeš z Bátorových Kosíh, Mia Balogh z Marcelovej, Adam 
Andruško z Modrán, Alexa Leszkóová z Komárna, Piroska Szilárd z Chotí-
na, Nóra Balázs zo Štúrova, Brenda Rafaelová z Harčáša, Zselyke Benedek 
zo Sokoliec, Ema Bolemantová z Komárna, Boglárka Nagy z Radvane nad 
Dunajom, Maroš Demín z Nových Zámkov, Nina Blaškovič z Kameničnej, 
Tomáš Fábian z Nových Zámkov, Keira Blahová z Holiarov, Félix Nagy z 
Kolárova, Scarlett Lakatošová z Hurbanova, Lara Farkas z Komárna, Zoé 
Bese z Hurbanova, Diana Kubištelová z Úľan nad Žitavou, Dávid Lukáč z 
Komárna, Lara Bóriková z Chotína, Zara Lea Bödők z Trávnika, Erik Bence 
Burkus z Komárna, Kristián Lakatoš z Marcelovej, Mátyás Gábor z Mod-
rán, Eszter Ildikó Czibulya zo Štúrova, Anna Balogh z Komárna, Hajnalka 
Döme z Komárna, Benett Zachar z Komárna, Lorina Ledenszki z Kamenič-
nej, Sofia Schwarzová z Hurbanova, Emma Tóth z Komárna

Sľúbili si vernosť
Peter Lukács a Anikó Tóthová, Štefan Kukura a Zuzana Múková

Opustili nás
50-ročný Ladislav Kováč z Kravian nad Dunajom, 58-ročný Viliam 

Lévai z Komárna, 92-ročná Erzsébet Geleta z Komárna, 69-ročný Lévay 
József – Fajózsi z Komárna, 77-ročná Mária Močáryová z Komárna, 58-
ročná Zuzana Novosádeková z Moče, 92-ročná Alžbeta Pintérová z Koláro-
va, 85-ročná Emília Vachová z Komárna, 87-ročný Ján Poló z Veľkého Lélu, 
76-ročná Mária Lovászová zo Šrobárovej, 65-ročná Katarína Hrtánková 
z Komárna, 72-ročný Ferenc Lovas z Komárna, 70-ročný Ákos Petheő z 
Bátorových Kosíh, 53-ročný Alexander Rafael z Komárna, 60-ročný Jozef 
Gáspár z Kolárova, 88-ročná Mária Varga z Komárna, 45-ročný Ladislav 
Erős z Marcelovej, 60-ročný Štefan Bednár z Marcelovej

BARBARA FEHÉROVÁ z 
Komárna mala možnosť vidieť 
prestížnu medzinárodnú vý-
stavu tort Cake International 
v Birminghame začiatkom no-
vembra tohto roka. Výstavy sa 
mala zúčastniť už minulý rok, 
avšak kvôli nepriaznivému 
počasiu bol odlet z Bratislavy 
zrušený.

Mladá cukrárka sa v roku 
2015 stala absolútnou víťazkou 
súťaže Torta roka, ktorá sa ko-
nala v Nitre. Torta s hudobnou 
tematikou jej priniesla nielen 
úspech a vecné ceny, ale aj vý-
let do Birminghamu, kde mala 
možnosť inšpirovať sa a kochať 
sa tortami rôznych tvarov a roz-
merov.

„Na výstave sme strávili je-
den deň. Bola inšpirujúca a plná 
neuveriteľne krásnych tort a cuk-
rárskych produktov. Tematiky 
boli rôzne. Od rozprávkových 
postavičiek, cez svadobné tor-
ty až po bizarné príšery. Všetky 
postavy pôsobili veľmi realisticky 
rovnako ako predmety použité 
ako dekorácie na tortách alebo 
vymodelované kvety. Mali sme 

tiež možnosť zakúpiť si rôzne 
cukrárske pomôcky a potravi-
nárske výrobky,“ - opísala svoje 
dojmy Barbara Fehérová.

Tento rok tiež nenechala 
nedotknuté svoje cukrárske po-
treby a zúčastnila sa rovnakej 
súťaže, tentokrát s rozprávko-
vou tematikou. „Torta sa niesla 
v duchu Šípkovej Ruženky. Sa-
motná torta pôsobila dojmom 
hradieb, ktoré boli obrastené 
ružami a na vrchu ležala spiaca 
princezná z modelovacej hmoty 
a jej osudný kolovrátok z izo-
maltu, čo je vlastne karamel,“ 
- prezradila Barbara o svojej 
torte. S tou sa jej podarilo obsa-
diť druhé miesto, vďaka ktoré-
mu postupuje do ďalšieho kola, 
ktoré sa bude konať vo februári 
2017 v Brne.

Na súťaže chodí pravidelne 
od prvého ročníka a popri štú-
diu pečie torty aj pre známych 
a priateľov. Vzťah k pečeniu má 
už od základnej školy a svoju 
prvú tortu upiekla už vo ôs-
mom ročníku pre mamu na 
narodeniny. Mladá študentka je 
absolventkou odboru cukrár na 

Strednej odbornej škole potra-
vinárskej v Nitre a momentál-
ne študuje odbor bezpečnosť a 
kontrola potravín na Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzi-
te v Nitre. Napriek študijným 

povinnostiam na svoj koníček 
nedá dopustiť a v ďalšom roku 
sa teší na nové výzvy a cukrár-
ske súťaže.

Držíme palce!
Bianka Pontyová

Pre SIMONU NYITRAY-
OVÚ sa divadlo SCHOD stalo 
jej druhým domovom po ná-
vrate zo zahraničného štúdia 
do Komárna. Ako profesionál-
na režisérka sa tu naučila viesť 
svoj vlastný súbor a divadelnú 
rodinu. Teraz, keď už režíruje 
aj v Bratislave a v zahraničí, 
považuje túto skúsenosť za 
neoceniteľnú a nenahraditeľ-
nú. Okrem toho nám priblí-
žila stručnú históriu divadla 
a predstavila najnovšiu hru 
súboru s názvom O troch pra-
siatkach inak.

- Divadlo SCHOD vznik-
lo v roku 2013 ako záujmové 

zoskupenie priaznivcov diva-
dla v Komárne. Takže skúšame 
inscenácie a hráme už tri roky. 
V tom období som pracovala 
v Komárne. Vyučovala som v di-
vadelných krúžkoch na rôznych 
základných školách a chcela 
som ako profesionálna divadel-
ná režisérka vytvoriť divadelný 
spolok pre dospelých, kde by si 
aj oni mohli vyskúšať základy 
herectva a naskúšať divadelnú 
inscenáciu. Preto som podala 
inzerát v Komárňanských lis-
toch a spravila som herecký 
kasting.

Koľko hier už má divadlo 
za sebou? 

- Divadelný súbor SCHOD 
zatiaľ úspešne odohral dve in-
scenácie. Prvá mala premiéru 
v roku 2014 a išlo o hru Tima 
Firtha Dievčatá z kalendá-
ra. V roku 2015 sme uvied-
li vlastnú, pôvodnú divadelnú 
hru Kaviareň Hanka. Koncom 
tohto roka odpremiérujeme ďal-
šiu hru podľa textu Milana Ko-
váča s názvom „O troch prasiat-
kach inak“. Od vzniku súboru 
sa počet i zostava členov rokmi 
mierne menili, v hre O troch 
prasiatkach účinkujú: Angela 
Tóthová, Alžbeta Seemannová, 
Mária Krasková, Timea Czene-
ová, Diana Manyuczová, Andrej 

Purkart, Silvia Pákozdi Kučero-
vá a Milan Kováč. Povolania na-
šich hercov sú rôzne - učiteľky, 
ekonómky, IT-čkár, študentoi 
dôchodcovia a tiež mamička na 
materskej. Schádzame sa raz do 
týždňa.

Prečo ste sa tentokrát roz-
hodli spracovať známu roz-
právku O troch prasiatkach? 

- Od Mestského kultúrneho 
strediska v Komárne sme dosta-
li ponuku priestoru na skúšanie 
a predstavenia s prosbou o roz-
právku pre slovenské deti v Ko-
márne. Obrátili sme sa teda na 
člena SCHODU-u Milana Ková-
ča, ktorý už má za sebou niekoľ-

SPOMIENKA
„Dni plynú ako tichej rieky prúd,
len bolesť v srdci trvá a nedá zabudnúť...“

Dňa 30. novembra si pripomíname 
6. výročie úmrtia nášho milovaného

Jozefa KINCERA.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú

manželka a deti s rodinami

SPOMIENKA
„Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš navždy žiť.“

Dňa 27. novembra 2016 si pripomína-
me 9. výročie úmrtia nášho milovaného 
otca a deda

Alexandra BIELIKA 
z Komárna.

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú jeho najbližší

Barbi Fehérová je víťazkou súťaže Torta roka

Divadlo SCHOD prináša klasiku pre deti v novom šate

ko knižne vydaných poviedok, 
a ten pre nás napísal túto vtipnú, 
sviežu verziu známeho príbehu. 
Milan Kováč obohatil rozprá-
vanie príbehu O troch prasiat-
kach, ktoré všetci poznáme, 
o množstvo humoru a vtipných 
scénok, ktoré pobavia nielen 
deti, ale tiež dospelých. Spĺňa-
me tým náš zámer rozšíriť mož-
ných divákov tejto rozprávky 
o čo najviac ľudí. Rozprávka je 
predovšetkým určená deťom na 
prvom stupni základných škôl, 
ale verím, že potešíme aj našich 

stálych divákov v Komárne, či v 
Nových Zámkoch a Kolárove, 
kde pravidelne hosťujeme.

Kedy bude premiéra tejkto 
rozprávky? 

- Premiéra bude v utorok 6. 
decembra, avšak pôjde o pred-
stavenia výhradne pre školy. 
Verejnosť srdečne pozývame 
na verejnú generálku v MsKS v 
nedeľu 4. decembra o 15. hodine 
a na ďalšie termíny repríz, ktoré 
čoskoro uverejníme.

Bianka Pontyová

Výstava voskových figurín
sa bude konať od 5. do 18. decembra v Obchodnom centre Lodiar v Komárne

denne od 10. do 19. hodiny.
Vstupné pre deti do 6 rokov, študentov a dôchodcov 3 eurá, dospelí 4 eurá. Školské skupiny 10 a viac detí platia 2 eurá na osobu 

a plus doprovod zdarma. Podľa dobových zdrojov vytvorili v petrohradskom antropologickom múzeu 25 verných napodobenín z 
vosku, ktoré sú kópiou ľudí, ktorí v minulosti vystupovali z davu a boli niečím zvláštni. Ponúkame jedinečnú príležitosť spoznať 
týchto výnimočných ľudí na vlastné oči. Sú to ľudia s dvomi hlavami, dvomi tvárami, štyrmi očami, ako aj siamské dvojčatá alebo 
muž s vlčím syndrómom.


