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Začiatkom októbra boli 
ukončené práce na obnove 
parkoviska na Pohraničnej 
ulici. Tie síce neplánova-
ne predĺžil archeologický 
prieskum, z Komárna však 
už definitívne zmizlo jedno 
z miest, za ktoré sme sa mohli 
hanbiť.

Práce na rekonštrukcii par-
koviska začali v júli, po dvoch 
týždňoch prišla neplánovaná 
pauza, vykopané jamy na me-
siac obsadili archeológovia. 
Samotné práce na výstavbe 
mohli začať až po zdokumen-
tovaní výskumu. Samotné prá-
ce na vybudovaní parkoviska 
trvali jeden a pol mesiaca.

Okrem 60 metrov dlhej 
vozovky bolo obnovené aj na-
pojenie cesty z Jókaiho ulice 
na Ulicu františkánov. V meste 
tak pribudlo 36 moderných 
parkovacích miest, tie, rovna-

ko ako priľahlé chodníky, boli 
vyložené zámkovou dlažbou. 
V dvoch pruhoch, s rozlohou 
približne 90 m2, bola zacho-
vaná verejná zeleň. Obnovené 
boli aj dopravné značky. 

Na parkovisku pribudli 
štyri nové lampy verejného 
osvetlenia a 90 metrov elek-
trického vedenia. Súčasťou 
investície bolo aj riešenie ka-
nalizácie, presnejšie odvádza-
nia dažďovej vody, v podobe 
57 metrov vedenia a 6 vpustov. 
Nehnuteľnosti pri parkovisku 
boli na kanalizáciu napojené 
novým vedením. 

„Keďže išlo o komplexnú 
rekonštrukciu, práce trvali 
dlhšie, dokonca ich predĺžil po-
vinný archeologický výskum. 
Výsledok však hovorí sám za 
seba. Centrum mesta opekne-
lo,“ – uviedol viceprimátor 
Béla Keszegh.

Súčasťou rekonštrukčných 
prác v Komárne bude aj sused-
ná Jókaiho ulica – tam by mali 
práce začať už na budúci rok. 
Rovnako ako na Pohraničnej 
ulici, aj tu bude potrebné zre-
konštruovať aj vedenia inži-
nierskych sietí. Okrem cesty 

budú obnovené aj chodníky a 
verejné osvetlenie. Podľa na-
riadenia pamiatkarov bude 
potrebné časť Jókaiho ulice 
pokryť dlažobným kameňom 
– takzvanými mačacími hla-
vami.
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Obnovili parkovisko v centre mesta

Obnovené parkovisko do užívania slávnostne odovzda-
li Béla Keszegh viceprimátor a László Stubendek primátor 
mesta Komárna

Presnejšie kvôli prácam 
spoločnosti SPP distribú-
cia sa program obnovy ciest 
mierne oneskorí, dokončenie 
niektorých úsekov ciest sa 
tak môže posunúť na začia-
tok budúceho roka. 

Na niekoľkých úsekoch 
programu obnovy 15 ulíc sa 
zároveň realizuje aj rekon-
štrukcia plynových a vodo-
vodných sietí. Na základe 
návrhu poskytovateľov sa roz-
hodlo, kde sa tieto práce budú 
realizovať, aby sa v budúcnosti 
nemusel narušiť nový povrch 
vozovky. Výmena inžinier-
skych sietí spôsobila aj neča-
kané komplikácie, zhotovitelia 
nedodržali stanovené termíny. 
Ďalším problémom je, že práce 
sa môžu vykonávať len zvlášť, 
nemôžu byť realizované súčas-
ne, a tak časový sklz narastá.

„V prípade obnovy ulíc je 
výraznejšie zdržanie len tam, 

kde sú vymieňané aj verejné 
rozvody. Najväčším problé-
mom je výmena plynových 
potrubí. Vopred dohodnuté ter-
míny neboli dodržané s veľkým 
časovým sklzom. Mestský úrad 
priebežne rázne rokuje s do-
tknutými spoločnosťami a vo 
výhľade sú aj značné finančné 
postihy,“ – uviedol viceprimá-
tor Béla Keszegh.

Situácia je najvážnejšia 
v prvom úseku Ulice biskupa 
Királya, kde je rekonštruované 
takmer všetko. Okrem plyno-
vých a vodovodných potru-
bí je obnovované aj verejné 
osvetlenie. Chodníky budú 
vyložené zámkovou dlažbou 
a tak vzhľad ulice bude nao-
zaj okázalý. Pri rekonštrukcii 
vozovky sa stalo, že sa objavili 
veľké prepadliny, na jednom 
mieste robotníci narazili na 
strop pivnice.

Obnova ciest 
mešká kvôli plynárom

Komárňanský komorný orchester,
Základná umelecká škola v Komárne

a Mestské kultúrne stredisko v Komárne

vás pozývajú na koncert

Viedenskí klasici
v pondelok 30. októbra 2017 o 18. hodine
v hlavnej budove Podunajského múzea.

Program:
Hayden – predohra k opere Lekárnik,

Beethowen – Klavírny koncert č. 2.
Mozart – Pražská symfónia.

Vstupné 3 eurá

Milan Belica, predseda 
Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja, a Helena Psotová, 
vedúca kancelárie riaditeľa 
úradu NSK, prijali pozva-
nie Ondreja Gajdáča a Imre 
Andruskóa a navštívili počas 
uplynulých dní obe komár-
ňanské gymnáziá – Ľudovíta 
Jaroslava Šuleka i Jánosa Se-
lyeho.

Špeciálna hodina ob-
čianskej náuky sa v týchto 
vzdelávacích ustanovizniach 
neudiala po prvýkrát. Predse-
da samosprávneho kraja pra-
videlne prednáša študentom 
tunajších škôl okrem iného 
o hospodárskej situácii nášho 
regiónu či členských štátov 
Európskej únie, respektíve ako 

podpredseda Európskeho vý-
boru regiónov často približuje 
študentom regionálnu politiku 
Únie. A ako zdôraznili riadite-
lia oboch gymnázií - ich hosť 
pravidelne podporuje obe ško-
ly a vždy rád prijme pozvania 
na významné podujatia, ktoré 
organizujú. Nechýbal naprí-
klad ani na jednej premiére 
muzikálov „Dramaťáku“.

Milan Belica skontroloval 
pokračovanie prác na rekon-
štrukcii telocvične Gymnázia 
Ľ.J.Šuleka, ktoré by mali byť 
ukončené do mája budúceho 
roku. Pozrel si aj multifunkčné 
ihrisko s umelou trávou a ob-
novenú fasádu priečelia budo-
vy Selyeho gymnázia.
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Milan Belica na návšteve 
komárňanských gymnázií

Špeciálna hodina občianskej náuky v Gymnázii Šuleka. 
Na zábere (zľava) Ondrej Gajdáč riaditeľ, Milan Belica pred-
seda NSK a Helena Psotová, vedúca kancelárie riaditeľa úra-
du NSK

Tak ako v predchádzajú-
cich dvoch rokoch, aj v roku 
2017 získala Stredná prie-
myselná škola v Komárne fi-
nančný  príspevok z progra-
mu Erasmus+ na projekt, 
ktorého cieľom je zvýšiť 
kvalitu odborného vzdelá-
vania žiakov našej školy vo 
všetkých odboroch a podpo-
riť profesijný rast pedago-
gických zamestnancov. Sme 
držiteľmi Charty pre mobi-
lity v odbornom vzdelávaní a 
príprave, čo svedčí o tom, že 
naše projekty sú realizované 
kvalitne.

Vďaka projektu Kvalitné 
odborné vzdelanie – istá bu-
dúcnosť absolvovalo v sep-
tembri tohto roku 11 našich 
žiakov odbornú stáž v Buda-
pešti. Jej cieľom bolo zabezpe-
čiť žiakom  podmienky v sku-

točnom pracovnom prostredí 
firiem pôsobiacich na medzi-
národnom trhu práce. Žiaci 
z odboru elektrotechnika pra-
covali vo firme evopro systems 
engineering, kde montovali, 
programovali a diagnostiko-
vali riadiace systémy vytvore-
né na báze PLC techniky. 

Žiaci z odborov strojárstvo 
a technické a informatické 
služby v strojárstve absolvovali 
intenzívny kurz zameraný na 
využitie 3D systému CREO vo 
firme C3D Engineering Con-
sultand Ltd.

Tešia nás jednoznačne po-
zitívne ohlasy zúčastnených 
žiakov. Ocenili najmä to, že si 
zlepšili konštruktérske zruč-
nosti v 3D modelovaní, páčila 
sa im práca na programovaní 
výrobnej linky, vyskúšali si na 

Priemyslovkári praxovali v Budapešti

(Pokračovanie na 2. strane)

(Pokračovanie na 2. strane)

Po rokoch plánovania 
a rozhodovania sa v utorok 
17. októbra 2017 definitívne 
začalo s jeho výstavbou. Nový 
most cez Dunaj bude posta-
vený západne od Komárna.

Koordinátorom projektu 
je maďarská strana, Európ-
ska únia uhradí 85 percent 
z takmer 118-miliónového 
rozpočtu. Slávnosť začatia vý-
stavby poctili prítomnosťou v 
susednom Komárome aj pre-
miéri Maďarska a Slovenska 
Viktor Orbán a Robert Fico. 
Druhý komárňanský most je 
druhým spoločným projek-
tom Maďarska a Slovenska pri 
stavbe mosta cez Dunaj. Pred 
rokmi to bol mosta Márie Va-
lérie v Štúrove.

„Ak sa nám most pri Štúro-
ve podaril v ťažších technických 
podmienkach ako budú teraj-
šie, tak sa nám istotne podarí 
zrealizovať aj nový most pri 
Komárne,“ - povedal maďar-
ský premiér Viktor Orbán a 
dodal: „Slovensko aj Maďarsko 
tak v politike, ako aj v hospo-
dárstve našli spoločné piliere 
spolupráce a chcel by som sa 
pánovi premiérovi Robertovi 
Ficovi poďakoval za spoločnú 
prácu v uplynulých rokov. Pre-

to prepájame naše krajiny ces-
tami, železnicami, plynovodmi 
a aj mostami – bude to výhra 
hlavne pre obyvateľov pohra-
ničných obcí.

Vejú iné vetry, vonkajšie 
hranice Únie sú otvorené a po-
niektorí chcú zatvárať tie vnú-
torné. Chceli by sme, aby boli 
vonkajšie hranice Únie zatvo-
rené a aby tie vnútorné zostali 
otvorené. Nech je tento nový 
most symbolom toho, že ochrá-
nime vonkajšie hranice Európy 
a naďalej necháme otvorené tie 
vnútorné.“

„Vážený pán premiér, milý 
Viktor, ja som skutočne neča-
kal takéto nádherné podujatie 
tu na druhej strane Dunaja. 
Rovnako chcem povedať slo-
venské príslovie, ktoré hovorí-
me pri projektoch, ktoré ešte nie 
sú dokončené, že netreba piť na 
kožu medveďa, ktorý ešte behá 
po lese. Dnes sa tešíme z vyni-
kajúcich vzájomných vzťahov 
a chcem poďakovať Viktorovi 
Orbánovi za to, v akej kvalite 
máme dnes slovensko–maďar-
ské vzťahy.

Cítim, že rozmýšľame úpl-
ne rovnako, máme rovnaký 
názor na migráciu a myslíme 

Začala sa výstavba 
nového mostu cez Dunaj, 
premiéri Fico a Orbán ocenili 
kvalitné vzájomné vzťahy

(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

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom,
že od 20. októbra do 6. novembra 2017
sa uskutoční jesenné čistenie mesta

Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontajne-
rov, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestranstvách a v 
blízkosti záhradkárskych osád. 

Čistenie mesta sa uskutoční
od 3. novembra do 6. novembra 2017

Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž - záhradky, Pavel, Čer-
hát, Vadaš, Nová Osada, Harčáš, Šištag, Teheľňa, Ižianska cesta  
Mŕtve rameno, Bašta IV.V.VI., Bratislavská cesta - záhradky, 
Selyeho ul.- záhradky, Orechový rad - záhradky, záhradky za 
Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov
Odpad je možné uložiť aj v zberovom dvore na Harčášskej ces-
te. Prevádzkový čas zberového dvora: pracovné dni okrem pon-
delka 10.00 - 18.00, v sobotu 8.00 - 12.00 hod.
Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov 

je zakázané a trestné!
Kontakty: MsÚ Komárno: Ing. Sólymos, tel. 035/2851 362, 
Clean City, s.r.o.: p. Potáschová, tel. 035/771 30 91.

POZOR ZMENA! 
Na vytipovaných miestach budú umiestnené 

aj kontajnery výlučne na zelený odpad.
Do kontajnerov na zelený odpad je umiestnenie 

iného odpadu ako zeleného odpadu prísne zakázané!

Kvôli sklzu výmeny ply-
nového potrubia sa výmena 
vodovodných potrubí môže 
začať až neskôr a následne  po-
časie už môže spôsobiť problé-
my s úplným ukončením prác.

Z podobných príčin sa 
môže presunúť na začiatok 
budúceho roku obnova začiat-
ku Eötvösovej ulice, ako aj Jó-
kaiho ulice. Tam nevedia začať 
opravu povrchu vozovky ta-
kisto kvôli výmene verejných 
rozvodov.

„Sme si vedomí toho, že 
meškajúce práce spôsobujú 
problémy obyvateľom pracu-
júcim, študujúcim a žijúcim 
v Ulici biskupa Királya. Plán je 
však taký, že dáme do poriad-
ku desiatky rokov zanedbávané 
veci a potom tento úsek ulice 
bude dôstojný až k budove gim-
názia. Žiadame občanov o po-
chopenie, veď ide o to, aby sme 
túto ulicu využívali v nasle-
dovných rokoch v úplne inom 
prostredí,“ – dodal viceprimá-
tor Béla Keszegh.                dm

vlastnej koži pocit zodpoved-
ného prístupu k riešeniu úloh 
v tíme pri uplatnení kreativity 
a kritického myslenia, spoznali 
metódy práce v renomovaných 
firmách a zlepšili sa v odbor-
nej terminológii v anglickom 
jazyku.

V neposlednom rade spo-
znali pekné európske veľko-
mesto a priniesli si nezabud-
nuteľné zážitky.

Projekt splnil svoj cieľ, 
umožnil prepojenie teoretic-

kých vedomostí s praktickými 
zručnosťami a skúsenosťa-
mi na profesionálnej úrovni. 
Všetci zúčastnení študenti 
zvládli odbornú stáž úspešne. 
Získali Certifikát o absolvova-
ní praxe v zahraničí a Europas. 
Nadobudli kompetencie, ktoré 
by v podmienkach školy ne-
bolo možné zabezpečiť a pev-
ne dúfame, že ich zúročia vo 
svojom živote. 

Mgr. Božidara Huláková
Stredná priemyselná 

škola

Obnova ciest 
mešká kvôli plynárom
(Pokračovanie z 1. strany)

Priemyslovkári praxovali v Budapešti
(Pokračovanie z 1. strany)

Učili sa a športovali 
V prvý októbrový týždeň už tradične pripravili v Špeciál-

nej základnej škole podujatia v rámci projektu Zdravý život-
ný štýl. Program v priebehu celého týždňa ponúkol žiakom 
možnosť spoznať poklady jesennej prírody prostredníctvom 
výstav či už na chodbách školy, alebo priamo v triedach. 
Spoločne so špeciálnymi pedagógmi vyrábali chutná a zdra-
vé jedlá, ktoré ponúkali aj ostatným spolužiakom. Najväčší 
úspech mal športový deň, v rámci ktorého nechýbal beh cez 
prekážky, hod do cieľa či rôzne úlohy so švihadlom.

si, že základnou podmienkou 
je chrániť vonkajšie hranice 
Únie a je hrubým porušením 
pravidiel a sľubov, ktoré boli 
dané, ak sa teraz začínajú re-
alizovať vnútorné kontroly na 
vnútorných hraniciach Únie,“ - 
vyjadril sa premiér Slovenska 
Robert Fico.

Cez nový most pri Komár-
ne povedie hlavná cesta s dvo-
ma jazdnými pruhmi a oboj-
smerný chodník pre chodcov. 
Na druhej strane je plánovaná 
cyklotrasa. Dĺžka stavby je 
viac ako 2,5 kilometra, samot-
ný most bude mať 600 metrov.

Na nový most nadväzujú 
príjazdové cesty, ktoré si každá 
krajina buduje sama. Prístupo-
vá komunikácia na maďarskej 
strane Dunaja bude realizova-
ná v dvoch jazdných pruhoch 
a pripojí sa k hlavnej ceste č. 1 
kruhovým objazdom. Na slo-
venskej strane je plánovaný 
600 m cestný úsek s dvoma 
jazdnými pruhmi pripojený 
k ceste I/63 kruhovým objaz-
dom.

Viktor Stromček, štátny 
tajomník Ministerstva dopra-
vy SR k týmto údajom dodal: 
„Pri tomto projekte majú naši 
maďarskí kolegovia mierny 
náskok, keď majú bližšie napo-
jenie na ich diaľnicu. My v sú-
časnosti pripravujeme štúdie 
napojenia tak, aby sa vedeli 
robiť prioritne obchvaty okolo 
miest, ktorých sa to bude týkať, 
teda Komárna a Nových Zám-
kov, a potiahnuť to až na našu 

rýchlostnú cestu R1 medzi Tr-
navou a Banskou Bystricou.“

To sú zatiaľ plány, rovnako 
ako obchvat Komárna – ten 
by podľa platného územného 
plánu mesta i župy mal viesť 
ponad Mŕtve rameno Váhu. 
Viac ako 6-tisíc ľudí podpísalo 
petíciu, v ktorej síce obchvat 
podporili, ale nie ponad túto 
rekreačnú lokalitu Komárna. 

Aj k tomu sa vyjadril štát-
ny tajomník Viktor Stromček: 

„Počkajme si na to, kým bude 
štúdia realizovateľnosti. Pre 
ministerstvo je vždy najdôleži-
tejšie jediné kritérium, a to je 
cena. V prípade, ak sa ukáže, 
že to je nerealizovateľné rieše-
nie, či už kvôli záťaži, životné-
mu prostrediu, alebo veľkého 
odporu obyvateľov, keďže my 
staviame každú infraštruktúru 
pre ľudí, ktorých sa týka v tom 
regióne, tak pristúpime k ďal-
ším alternatívam.“

Začala sa výstavba nového mostu cez Dunaj, 
premiéri Fico a Orbán ocenili kvalitné vzájomné vzťahy
(Pokračovanie z 1. strany)

Územný spolok Csema-
dok-u v Komárne pripravil  
4. októbra v Zichyi Pont kon-
ferenciu venovanú cestovné-
mu ruchu. Organizátorom 
podujatia bol Nitriansky sa-
mosprávny kraj  v spolupráci 
s občianskym združením Vil-
la Camarum.

Predseda komárňanskej 
okresnej organizácie Csema-
dok-u Attila Petheő uviedol: 
chceli by sme potvrdiť, že podu-
jatia Csemadok-u, naše bohaté 
ľudové tradície a spoločenské 
hodnoty môžu slúžiť ako láka-
dlo pre turistov, v prípade, ak aj 
my sami budeme hrdí na naše 
spoločenstvo a na seba navzá-
jom. Aj na budúci rok pripra-
vujú kalendár okresných pod-
ujatí Csemadok-u. 

Ako prvý prednášal Ľu-
dovít Gráfel, podujatie spes-
tril zaujímavou prednáškou 
o Komárňanskej pevnosti a 

priblížil možnosti ktoré ukrý-
va. Starosta Martoviec, István 
Keszegh, predstavil investičný 
plán podujatí Martoviec a na-
črtol plány budovania národ-
nej vysokej školy. Anna Sipos, 
pracovníčka Podunajského 
múzea, oboznámila prítom-
ných s dvomi národopisný-
mi hodnotami – priblížila im 
históriu martovskej výšivky 
a komárňanských truhlíc. O 
svojich dobrých skúsenostiach 
hovorili učiteľky Základnej 
školy Lajosa Tarczyho z Chotí-
na, Angelika Czibor a Andrea 
Rancsó. Vysvetlili metódy, 
akými svojim žiakom vštepujú 
lásku k regiónu a zoznamujú 
ho sním.

Účastníci konferencie si 
mali možnosť región vychut-
nať aj prostredníctvom ovoc-
ných destilátov Edity Varga a 
vín z pivníc Tamása Kasnyika. 

dm

Inšpirovať a vytýčiť cieľ
„Za týmito dverami sa 

ocitnete v inom svete,“ – sľu-
boval nám sprievodca a kus-
tód Peter Králik pred vzác-
nou knižnicou renesančného 
kaštieľa Chateau Apponyi v 
Oponiciach, kde sa 37 žiakov 
našej školy spolu s učiteľka-
mi rozhodlo stráviť piatkové 
dopoludnie.

 A mal pravdu: dýchla na 
nás atmosféra viac ako šies-
tich storočí, počas ktorých rod 
Apponyiovcov obýval tento 
kaštieľ. Cítili sme radosť An-
tona Apponyiho, ktorý v roku 
1774 zakladal svoju knižnicu, 
prežívali sme smútok s pani 
Žofiou, ktorá prišla o svoje dve 
deti, hnevali sme sa na Henri-
cha Aponyiho, ktorý zruinoval 
oponické panstvo organizo-
vaním nákladných poľovačiek 
do exotických krajín, „počuli“ 
sme francúzsku tanečníčku a 

speváčku Josephine Baker a 
trošku sme závideli Geraldine 
Apponyiovej, ktorá sa stala al-
bánskou kráľovnou.

Myslíme si však, že naj-
krajšiu spomienku si odniesla 
deviatačka Viki, ktorá ako je-
diná mohla prejsť za červené 
šnúry oddeľujúce knihy od 
návštevníkov, navliecť si biele 
rukavičky, vyjsť po schodoch a 
vybrať si jednu z kníh. Nevy-
brala si vzácne diela Gordana 
Bruna či Isaaca Newtona, ale 
knihu od dramatika Williama 
Shakespearea, čím akoby sym-
bolicky vzdala hold knihám a 
písanému slovu. 

Ďakujeme všetkým, ktorí 
nám umožnili uvedomiť si, že 
„Úcta k minulosti – to je vlast-
nosť, ktorá odlišuje vzdelanca 
od divocha.“ (A. S. Puškin)

Mgr. Tatiana Ocskaiová
ZŠ na Rozmarínovej ulici

Obdivovali sme kaštieľ rodu Apponyi
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prijíma
pracovníkov na nasledovné pozície

Možnosť zaučenia.
Ponúkame dlhodobú prácu, 

bezplatnú autobusovú prepravu!

Žiadosti ožakávame:
tel.: 035 785 2033

e-mail: info@kom-polster.eu

Adresa: Kom Polster, s.r.o., Hlavná 78, 945 04 Nová Stráž

KOM Polster, s.r.o. firma vyrábajúca čalúnený nábytok

šička, vodič vysokozdvižných vozíkov, 
výrobný pracovník

Poďakovanie
Dovoľujeme si vysloviť poďakovanie 

každému, kto 10. októbra 2017 v komár-
ňanskom rímskokatolíckom cintoríne od-
prevadil nášho milovaného zosnulého otca 
a starého otca

Ing. Jozefa Bukora, PhD. 
(† 79)

na jeho poslednej pozemskej ceste, tým spolucítil s nami 
a zmiernil našu hlbokú bolesť.

Vyjadrujeme svoju vďaku za úprimnú sústrasť v našom 
smútku.

Smútiaca rodina

Novorodenci
Dávid Širka z Komárna, Abigél Elza Bogdány z Komárna, Ká-

roly Kiss z Holiarov, Emília Hegedűs z Kamoče, Monika Holec zo 
Štúrova, Gergő Lévai z Komárna, Júlia Langschadlová z Komárna, 
Leonard Lengyel z Vlčian, Artur Malý z Veľkého Kýra, Dávid János 
Kovács z Kameničnej, Diego Lakatoš z Harčáša, Bálint Rajnoha zo 
Štúrova, Dorka Zoé Vanin z Komárna, Tiffany Kuníčeková z Ko-
márna, Márk Balogh z Komárna, Dionýz Kováč z Iže; Abigél Szaból 
z Novej Stráže, Viktor Piťo z Dvorov nad Žitavou, László Varga z 
Búču, Lili Nagy z Pribety, Leontina Baňáková z Komárna, Ádám 
Pintér z Chotína, Dóra a Dénes Hajabács zo Svätého Petra, Csenge 
Kučera z Komárna, Roland Marton z Nesvád, Bettina Szokoli z Ko-
márna, Zoé Patonai z Patiniec, Marcell Miklós z Moče, Tamás Tóth 
z Kameničnej, Martin Kolárik z Komárna, Árpád Valkán z Komár-
na, Gáspár Sándor Csuthy z Komárna 

Sľúbili si vernosť
Norbert Ištvánik a Viktória Matusová, Michal Strehovský a 

Akane Hasebe 

Opustili nás
55-ročný Ing. Dušan Majling z Komárna, 53-ročná Ildikó Pet-

rík z Komárna, 86-ročný János Jankovics z Kameničnej, 84-ročná 
Jolán Bereczky zo Szapu, 68-ročný Pavol Halmo z Kolárova, 72-roč-
ný Erazmus Bugár z Komárna, 74-ročná Alžbeta Valeková z Mar-
celovej, 49-ročný Jaroslav Lehoczký z Kavy, 85-ročný Štefan Gál zo 
Zlatnej na Ostrove, 77-ročný Vojtech Kincer z Patiniec, 73-ročná 
Ilona Madarász z Kavy, 71-ročný Dezső Édes z Modrán, 69-ročný 
Jozef Toma z Čalovca, 89-ročný Alexander Csiba z Komárna, 64-
ročný Mikuláš Baňák z Kolárova, 61-ročná Zuzana Horváthová z 
Trávnika, 94-ročná Judita Kočová z Komárna, 97-ročný János Ku-
bicza z Komárna, 83-ročný Gabriel Miklós z Komárna, 68-ročný 
František Hodek z Komárna

l 65-ročná vdova hľadá kama-
ráta na výlety, na prechádzky do 
70 rokov. Tel.: 0914/327 570.
l Záhradník – návrhy a výsadba 
ovocných záhrad a sadov. Postre-
ky proti kučeravosti broskýň. Iné 
záhradnícke práce. 0905/214 810.
l Predám prerobený 1-izbo-
vý byt na Hviezdnej ulici, I. po-
schodie. Cena: 25 900 eur. Tel.: 
0908/729 612.
l Predám 2-izbový byt v pô-
vodnom stave na Mederčskej uli-
ci, I. poschodie. Cena: 34 900 eur. 
Tel.: 0908/729 612.  
l Prijmeme šikovného čašní-
ka/-ku, kuchára/-ku, pomocnú 

silu do kuchyne s vodičským 
preukazom (na veku nezáleží) 
s možnosťou ubytovania. Tel.: 
0908/778 637.
l REKOM – kompletná rekon-
štrukcia bytov. Tel.: 0905/450 
570, 0948/622 051.
l Elektrikár. 0908/415-657.
l Hľadáme spolupracovní-
kov v Maďarsku (Budapešť, Mór, 
Kunsziget, Mosonmagyaróvár) a 
do Českej republiky (Jihlava, Mo-
helnice) na pozície: kontrolór/ka 
kvality a vodič vysokozdv. vozíka. 
Ubytovanie a doprava z miesta 
bydliska zdarma. Tel.: 0915/600 
666.  

Výzva na dodržiavanie 
legislatívnych ustanovení

KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, 
a. s., prevádzkovateľ verejnej kanalizačnej siete, týmto 
vyzýva prevádzkovateľov kuchýň, jedální a gastrono-
mických prevádzok k dodržiavaniu ustanovení záko-
na číslo 79/2015 Zbierky zákonov o odpadoch, ako i 

podmienok zmluvy o odvádzaní odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie.

V zmysle § 83, ods. 2, písm. b, zákona č. 79/2015 Zbierky 
zákonov o odpadoch je zakázané používať drviče biologicky 
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu z objek-
tov napojených na verejnú kanalizačnú sieť a podľa uvedeného 
§, písm. c) je zakázané vypúšťanie použitých jedných olejov a 
tukov do verejnej kanalizácie.

Vypúšťaním kuchynského odpadu, olejov, tukov a masti po 
varení je ohrozovaná prevádzka kanalizačných prípojok z jed-
notlivých objektov verejnej kanalizácie, ako i čerpacích staníc 
na sieti a to zanášaním, upchatím potrubia a navyše vypúšťaný 
biologický odpad rozkladom spôsobuje zápach. Taktiež dochá-
dza k porušeniu podmienok zmluvy o odvádzaní odpadových 
vôd do verejnej kanalizácie, uzatvorenej s našou spoločnosťou.

Každé prevádzkové zariadenie, ktoré produkuje uvedený 
odpad za účelom prípravy a výdaju stravy, pred vypustením 
odpadovej vody do verejnej kanalizácie má mať zabezpečené 
záchytné zariadenie – lapač, z ktorého odstránenie zachytených 
látok je povinnosťou likvidovať prostredníctvom oprávnenej 
organizácie.

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie bude zabezpečovať 
kontrolné odbery vypúšťaných odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie a po zistení nesúladu s ustanoveniami „Zmluvy o 
odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie“ bude po-
stupovať v zmysle ustanovení zákona č. 442/2002 Zbierky zá-
konov.

Mgr. Patrik Ruman, generálny riaditeľ spoločnosti

Kálmán Kovács na zábere 
(štvrtý zľava) patrí medzi zná-
me osobnosti Komárna, kto-
rého mnohí poznajú a vážia 
si ho, veď za uplynulé desať-
ročia na úseku rozvoja zdra-
votníctva a športu tu urobil 
kus záslužnej práce. Nakoľko 
aj ja osobne poznám dôverne 
jubilanta preto som ho v tých-
to dňoch vyhľadal ich v dome 
na Palatínovej ulici. Zdôveril 
sa, neustále je v pohybe, aj s 
manželkou denne chodia po 
meste, pracujú v záhrade na 
Alžbetinskom ostrove a stále 
sa niečím zamestnávajú. Pán 
Kálmán Kovács mi okrem 
iného povedal:

„Narodil som sa v Komárne 
a aj moji predkovia už viac po-
kolení tu žili a pracovali a som 
pyšný na to, že žijem v tomto 
peknom meste pri Dunaji. Tu 
som absolvoval základné školy, 
chodil som do gymnázia. Počas 
II. svetovej vojny som ako mlá-
denec musel narukovať, dostal 
som do zajatia, odkiaľ som 
šťastlivo ušiel a dostal som sa 
potom v Regensburgu opäť do 
amerického zajatia, odkiaľ som 
sa dostal domov v roku 1946.

Tak ako mnohí v tom obdo-
bí zúčastnil som sa výstavby no-
vých lodeníc v Komárne a popri 
práci som sa učil remeslu. Vždy 
ma zaujímala zubná technika, 
takže som úspešne skončil štú-
die zubného technika. Šport ma 

vždy a všade sprevádzal mojím 
životom, ako všestranný plavec 
a pólista som bol zakladateľom 
klubu vodných pólistov KAC 
Komárno, kde som aj aktívne 
športoval.“

Po skončení vojenskej pre-
zenčnej služby v Komárne na-
šiel už socializované zdravot-
níctvo, kde začal pracovať na 
poliklinike, na Klapkovom ná-
mestí ako zubný technik. Jeho 
prácu riadil skúsený odborník, 
Oszkár Kalmár, od ktorého sa 
veľa naučil. Zriadil tu moder-
né laboratórium, kde sa chodi-
li učiť z celej republiky.

„Samozrejme som sa ne-
ustále vzdelával, chodil som na 
odborné školenia do Bratislavy 
a Brna a v roku 1974 som zís-

90-ročný Kálmán Kovács prezrádza recept na dlhý život:
„Životospráva, pohyb, športovanie, 
práca v záhrade a denne 2 deci vína“

kal špecializáciu zubný labo-
rant snímateľnej náhrady a v 
roku 1977 som získal osvedče-
nie pre riadiacich pracovníkov, 
už ako vedúci zubného labo-
ratória som pracoval s veľkým 
nadšením, zaúčal som do tajov 
zubnej techniky nových kolegov. 
Pod mojim riadením boli všet-
ky zubné laboratória v okrese 
Komárno. Boli sme vždy dobrý 
kolektív kde platila súdržnosť 
a vždy sme bojovali za našu 
pravdu. Ohlasy našich klientov 
na našu prácu boli veľmi dob-
ré. Lebo sme vždy odvádzali 
precíznu robotu. Aj moja man-
želka Irena je zubná technička, 
ktorá roky pracovala ako zub-
ná laborantka v slovenských 
lodeniciach v Komárne. Veľmi 
si vážim, že som v roku 1987 
dostal vyznamenanie zaslúži-
lý pracovník na Ministerstve 
zdravotníctva v Bratislave.“

O svojej rodine a rôznych 
záľubách mi Kálmán Kovács 
povedal:

„Moja manželka Irena nie-
len v každodennom živote, ale 
aj v práci bola mojím partne-
rom. Máme dvoch synov, Attila 
je geodetom a Kamil, i keď je 
poľnohospodárskym inžinie-
rom, pracuje a venuje sa preda-
ju a oprave bicyklov, riadi klub 
cyklistov Piko-Bike v Komárne 

a pravidelne súťažia v cyklisti-
ke pre Komárno, kde už získali 
veľa uznaní a cien. Denne sa 
môžeme tešiť z našich piatich 
vnúčat a štyroch pravnúčat, 
ktoré nám robia veľkú radosť.

Medzi moje veľké záľuby 
okrem športu patrí záhradkár-
stvo a vinohradníctvo, kde aj 
napriek nášmu vysokého veku 
stále pracujeme s manželkou. 
Vždy som mal rád aktívnu čin-
nosť, nečinnosť by ma znervóz-
ňovala. Popri práci rád čítam, 
sledujeme vedecké televízne 
programy a lúštim krížovky.“

Keď som sa Kálmána Ko-
vácsa spýtal na tajomstvo 
dlhého, života pozrel sa na 
mňa s  huncútskym úsmevom 
a povedal: „Dobrá životosprá-
va, neustály pohyb, športovanie, 
v lete aj v zime chodíme peši do 
záhrady a denne si rád vypijem 
2 deci dobrého bieleho vína.“

Ani by som nevedel ináč 
ukončiť tento poučný rozho-
vor, než aby v mene všetkých 
bývalých kolegov Peter Tas-
nády, zubný technik, a pisateľ 
týchto riadkov srdečne zabla-
hoželali jubilantovi Kovács 
Kálmánovi k jeho 90. narode-
ninám a zaželali mu ešte veľa 
zdravia a optimizmu.

PaedDr. Štefan Bende

Obsah Komárňanských listov 
a relácie Mestskej televízie 

nájdete na stránke
www.tvkomarno.sk


