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Zo 6 kandidátov za pri-
mátora nášho mesta zvolili 
Komárňania s počtom plat-
ných hlasov 4800 a s 58,9-
percentnou väčšinou Bélu 
Keszegha. V novom mest-
skom zastupiteľstve bude 
mať pod jeho vedením skupi-
na Nezávislých za Komárno 
13 poslancov.

„Chceli by sme zrealizovať 
spoluprácu tak, aby sme prizva-
li každú takú stranu, alebo zo-
skupenie – teda nie odstaviť, ale 
prizvať – ktoré sú ochotné niečo 
urobiť pre Komárno a jeho re-
gión. Myslím si, že táto nízka 
volebná účasť je varovným sig-

nálom. V nasledujúcich rokoch 
bude našou dôležitou úlohou 
získať späť dôveru občanov. Je 
to výzva, pre ktorú musíme tiež 
veľa urobiť, ale verím, že keď 
obyvatelia budú vidieť, že ich 
hlasy sú vyslyšané a tiež, že zá-
zraky sa nedajú spraviť za rok-
dva, ale rozvoj je kontinuálny, 
tak opäť získame vieru a hrdosť 
v to, čo chceme v Komárne zre-
alizovať“ – povedal primátor 
Béla Keszegh za skupinu Ne-
závislých za Komárno.

Na druhom mieste skončil 
s počtom hlasov 1057 kandi-
dát Strany maďarskej koalície 
Imre Knirs. Voliči zakrúžko-

vali z SMK do zastupiteľstva 3 
budúcich poslancov.

„Veci sa nevyvinuli podľa 
našich predstáv. Žiaľ, 28-per-
centná účasť hovorí sama za 
seba, ľudia sú sklamaní. My sa 
k veciam staviame optimisticky 
a dúfam, že nové zastupiteľstvo 
urobí všetko pre tie veci, ktoré 
doteraz nedokázalo vyriešiť.“ – 
povedal Imre Knirs, poslanec 
mestského zastupiteľstva za 
Stranu maďarskej komunity.

Na 3. mieste skončila s 808 
platnými  hlasmi Ágnes Héder, 
kandidátka strán MOST-HÍD 
a Maďarskej kresťansko-de-
mokratickej aliancie. V novom 

mestskom zastupiteľstve budú 
mať 4 poslanecké kreslá. Na 
ich kandidátke bol aj nestraník 
Imre Andruskó.

„Úprimne povedané, po-
čítali sme s iným výsledkom. 
Mysleli sme si, že budeme 
úspešní v počte minimálne 8 
poslancov a dúfali sme, že aj 
naša kandidátka za primátora 
bude úspešnejšia. Vox populi – 
vox dei: Hlas ľudu – hlas boží, 
s výsledkom sa musíme zmie-
riť.“ – povedal Imre Andruskó, 
poslanec mestského zastupi-
teľstva.

V novom Mestskom zastu-
piteľstve - do ktorého bolo 19 
členov znovuzvolených - za-
čne svoju prácu 6 nových po-
slancov. Okrem spomenutých 
zoskupení to budú piati ďalší 
nezávislí poslanci: Zsolt Fesz-
ty, Ondrej Gajdáč, Péter Kor-
pás, Anton Marek a Magdolna 
Tárnok.

Kompletné oficiálne vý-
sledky komunálnych volieb 
v Komárne v slovenskom aj 
maďarskom jazyku uverej-
ňujeme v maďarskej časti 
Komárňanských listov na 
2. strane.

Primátorom mesta sa stal Béla Keszegh

Nemocnica Komárno 
rozšírila elektronické služ-
by pre pacientov o platby 
prostredníctvom SMS správ. 
Ponovom môžu pacienti 
platiť povinné poplatky na 
urgente a v jednotlivých am-
bulanciách.

Nemocnica len v nedáv-
nom období avizovala, že pra-
cuje na zavedení a rozšírení 
online služieb pre pacientov. 
Dôvodom je stúpajúci záujem 
o elektronické objednávanie. 
Prvé vyšetrenie, na ktoré sa 

možno objednať cez internet, 
je mamografia. Elektronickú 
komunikáciu však využívajú 
jednotlivé oddelenia a ambu-
lancie už niekoľko rokov. V no-
vembri pribudla ďalšia služba, 
platba prostredníctvom SMS 
správ. Pacienti už teda nemu-
sia mať pri sebe peniaze, ale 
využiť môžu aj svoj mobil.

„Cieľom je vytvoriť taký 
štandard služieb, ktoré budú 
motivovať verejnosť, aby našu 
nemocnicu vnímala ako mo-
dernú.“ - povedal riaditeľ ne-

mocnice Mgr. Miroslav Jaška, 
MPH.

V praxi to fugujete tak, že 
pacient odošle SMS správu na 
číslo 8866 vo tvare NKN KÓD_
AMBULANCIE <cena>, tzn. 
napríklad NKN INT 2. Spätne 
v priebehu okamihu dostane 
odosielateľ potvrdzujúcu SMS 
správu napríklad v tvare Ďa-
kujeme za úhradu poplatku 
2 eur Nemocnica Komárno. 
S jednotlivými kódmi ambu-
lancií je pacient zoznámený 
predtým, ako do nich vstúpi.  

Formou SMS je možné uhrá-
dzať platby do výšky 20 eur.

Za návštevu urgentu v 
neopodstatnenom prípade 
teraz pacienti platia poplatok 
vo výške 10 eur. Neplatia ho 
pacienti s úrazmi, okamžite 
hospitalizovaní či tí, ktorým sa 
lekári venujú minimálne dve 
hodiny. Výnimku však majú 
tehotné ženy. Poplatok za 
ambulantnú pohotovosť sú 2 
eurá. V prípade hospitalizácie 
pacient neplatí.
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V sobotu 24. novembra 
2018 sa v Komárne uskutoční 
prvý ročník interaktívnej kon-
ferencie o životnom prostredí, 
zdraví a živote bez odpadu s 
názvom Žiť Vedomo, ktorý or-
ganizuje Human Health Insti-
tute – Inštitút pre ľudské zdra-
vie (HHI). Podujatie je určené 
pre rodiny, žiakov, pedagógov, 
športovcov a širokú verejnosť a 
je zamerané na témy vzdelania 
v oblasti ochrany zdravia, ži-
votného prostredia, bezodpa-
dovosti a témy, ktoré sa týkajú 
nás všetkých.

Cieľom je zvýšiť informo-
vanosť ľudí v daných oblastiach, 
poukázať na problémy, ktoré su-
žujú našu planétu, a ponúknuť 
riešenia na ich odstránenie. Na 
konferencii vystúpia prednáša-
telia zo Slovenska aj zo zahrani-
čia v štyroch hlavných blokoch, 
ktoré na seba tematicky nadvä-
zujú.

Prvý blok je venovný zlož-
kám životného prostredia. Dia-
na Kušická – prínos kvalitnej 
pôdy – ochrana pôdy a zabez-
pečenie pestovania zdravých 
plodín. Doc. Ing. Dušan Velič 
PhD. – čistá voda, zdravé telo 
– následky kontaminácie pitnej 
vody na zdravie človeka. MVDr. 
Zuzana Hamranová – tradícia 

permakultúry a jej využitie – 
projektovanie zdravia v prírode, 
harmónia medzi prírodou a člo-
vekom

Druhý blok sa zameriava na 
zdravie. PhDr. Mgr. Petra Vado-
vičová, PhD. – podpora každo-
denného správania v prospech 
zdravia – zmeny nákupného 
správania, ukryté nebezpečen-
stvo v produktoch. Veronika 
Repková – bylinný sprievodca 
na ceste za zdravím – kúpeľňa 
a kuchyňa bez chémie, bylin-
ky ako pomocníci zdravia. Bc. 
Zdena Havettová – omyl v na-
šom jedálníčku – mýty a omy-
ly v stravovaní, potraviny, ktoré 
nás vyživujú a zaťažujú. Jaroslav 
Blaško – poruchy modernej 
doby a dôsledky nadmerného 
konzumu – zabezpečenie trvalo 
udržateľného rozvoja, život bez 
ohrozenia existencie budúcich 
generácií

Tretí blok pokrýva tému 
bezodpadovosti. Branislav Mo-
ňok – prínosy a výhody nulové-
ho odpadu – nevyhnutnosť zero 
waste, kompostovanie. Mgr. Ka-
tarína Kretter – ako na triedenie 
odpadu – triedenie odpadu je 
jednoduché, ako správne sepa-
rovať a prečo je to dôležité. Ing. 
Silvia Kuzmová – plytvanie po-
travinami – od stravy ku zdraviu 
a k bezodpadovosti, využívanie 
darov prírody a pritom byť stále 
zero waste. Andrea Richardson 
– Minimalizmus ako riešenie – 
princípy minimalizmu v bývaní, 
zvládnutie chaosu v domácnos-
ti a získanie viac času pre svoje 
deti

Štvrtý blok konkretizuje 
myšlienku nulového odpadu a 
jej využitie. Ing. Petra Slezáková 

Skupina nezáSviSlých za komárno
by sa chcela vám touto cestou poďakovať 

za vašu dôveru, vďaka ktorej sme dostali šancu 

rozvíjať naše mesto nasledujúce štyri roky. 

veľký počet hlasov nás zaväzuje 

voči všetkým občanom nášho mesta.

Béla Keszegh,  Štefan Bende, Zoltán Bujna, 
Attila Horváth, Szilárd Ipóth, Margit Keszegh, 
Dávid Kovács, László Stubendek, Tímea Szénássy, 
Patrik Ruman, Baltazár Ryšavý, Csilla Szabó, 
Tamás Varga, Ján Vetter

vážení komárňania,
ďakujem za podporu a dôveru, ktorú 
ste mi prejavili vo voľbách do mestské-
ho zastupiteľstva. Naďalej budem robiť 
všetko pre to, aby moje aktivity, návr-
hy a stanoviská  prispievali k rozvoju 
nášho mesta.

mgr. ondrej Gajdáč

Nemocnica Komárno zaviedla platby prostredníctvom SMS správ

Prvý ročník interaktívnej konferencie 
trvalej udržateľnosti

(Pokračovanie na 2. strane)

Občianske združenie Vil-
la Camarum zorganizuje sled 
adventných podujatí Naše Via-
noce v roku 2018 už piatykrát. 
Popri dobre známych tradí-
ciách sa hlásia aj novinkami: 
občianske združenie – spolu so 
spoluorganizátormi – napĺňa 
programami nasledovné dni: 
2. decembra, 9. decembra, 15. a 
16. decembra a 21. decembra.

V nedeľu 2. decembra sa 
podujatia uskutočnia na troch 
miestach, v stredisku Zichy-
pont, v Centre voľného času a 

na Klapkovom námestí. Dôle-
žitou zmenou oproti doterajším 
zvykom je, že pomocou dob-
rovoľníkov znovu vyhotovia 
vonkajší adventný veniec mesta 
Komárno, ale používať sa budú 
len ozdoby zabezpečené organi-
zátormi. 

9. decembra o 14.35 bude-
slávnostný príchod Mikuláša po 
ktorom začína hudobný miku-
lášsky program pre deti a 14. de-
cembra začínajú adventné trhy.

15. decembra bude Medo-
vý domček – pečenie a výzdoba 

medovníkov pod holým nebom 
na Klapkovom námestí, o 15.30 
začína vianočný koncert skupi-
ny Black and White a o 17.00 
vianočný koncert Andrása Öl-
veckého.

16. decembra deti a dospe-
lých pozývajú na očakávanie 
vianočných sviatkov do krea-
tívnej dielne. Nezvyčajné ľudové 
remeslá a jedinečné surové ma-
teriály v slávnostnej sále Dôstoj-
níckeho pavilónu a v stredisku 
Zichy-pont rodiny čaká via-
nočné fotenie zadarmo v reali-

zácii fotografov firmy ProFoto. 
O 14.00 koncert Évy Korpás a 
jej priateľov na Klapkovom ná-
mestí, potom nasleduje vystúpe-
nia študentov komárňanských 
základných škôl a o 17.00 via-
nočný koncert skupiny For You 
Acapella 

21. decembra hlásenie Bo-
žieho slova predstaviteľmi kato-
líckej, reformovanej, evanjelickej 
a baptistickej cirkvi a zasvietenie 
štvrtej adventnej sviečky na ad-
ventnom venci na Klapkovom 
námestí.

Naše Vianoce 2018 už po piatykrát
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V kanadskom Quebecku 
sa konala Medzinárodná ge-
ografická olympiáda iGeo, 
na ktorej boli aj štyria stre-
doškoláci zo Slovenska, me-
dzi nimi študent Gymnázia 
Ľudovíta Jaroslava Šuleka 
Matúš BÉBER. Za túto no-
mináciu vďačí svojim vedo-
mostiam, ktoré suverénne 
potvrdil na celoslovenskom 
kole geografickej olympiády, 
kde sa prezentoval aj rozsiah-
lou 100-stranovou prácou na 
tému Kurdistan – prelud, či 
novo sa formujúci štát.

Na súťaže sa pripravuje 
pod vedením stredoškolského 
učiteľa na  Gymnáziu Šuleka 
Mgr. Ladislava Dragona a na 
celosvetovú olympiádu ho pri-
pravovali pedagógovia Príro-
dovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave, ka-
tedry regionálnej geografie. 

V Kanade bolo 43 druž-
stiev z krajín všetkých konti-
nentov, spolu okolo 170 súťa-
žiacich. Každý z nich zbieral 
body sám pre seba, podľa čoho 
sa určilo konečné poradie. 
Medailami bolo ocenených 87 
študentov, Matúš skončil na 
91. mieste, teda ocenenie mu 
uniklo o vlások.

„Toto umiestnenie pova-
žujem za úspech, veď účasť na 
celosvetovej olympiáde bola pre 
mňa splneným snom a skúse-
nosti, ktoré som tam získal, si 
veľmi cením,“ povedal Matúš 
Béber. V Kanade bol 11 dní, z 
toho niekoľko dní venoval rie-
šeniu súťažných zadaní a úloh. 
Najprv musel odpovedať na 

test z mnohými otázkami. Aj 
keď to bolo v angličtine, podľa 
jeho slov to zvládol bez väč-
ších problémov. 

„Potom sme mali zadania 
týkajúce sa multimediálnej 
oblasti, kde boli mapy, videá a 
zvuky. Pre lepšiu predstavu po-
viem, že na dynamickej mape 
sme sledovali pohyb obyvateľ-
stva a vyhodnocovali sme rôzne 
údaje. Aj toto bolo ohodnotené 
bodmi. Tretia oblasť, v ktorej 
sme museli preukázať všestran-
né vedomosti, bola práca v teré-
ne. Pohybovali sme sa v jednom 
mestečku a mali sme získať čo 
najviac informácií týkajúcich 
sa potenciálu v turistickom ru-
chu, teda možnosti ubytovania, 
stravovania, pamätihodnosti, 
zaujímavé miesta a iné faktory, 
ktoré podporujú rozvoj turiz-
mu. Okrem toho sme skúmali 
aj okolie ústia jednej rieky, kde 

sme sledovali povrch, lesy, zme-
ny v teréne a iné parametre.“

Matúš Béber cestoval 
mimo Európy prvýkrát v ži-
vote, zúčastnil sa súťaže v geo-
grafii, ktorá je jeho srdcovkou 
a ktorú chce študovať aj po 
skončení gymnázia. „Spoznal 
som novú krajinu, nových ľudí 
a s mnohými som v kontakte 
až doteraz. Sú to moji rovesní-
ci z Česka, Maďarska, Poľska, 
Chorvátska, Srbska a Belgic-
ka. Táto súťaž ma povzbudila, 
aby som sa aj naďalej venoval 
geografii. Aj v tomto školskom 
roku chcem súťažiť s prácou 
Albánsko – nový turistický raj. 
Pomaly zbieram informácie na 
túto tému, prácu musím odo-
vzdať v januári a potom ma 
čaká súperenie s rovesníkmi. 
Určite sa budem dôkladne pri-
pravovať, lebo vidím, že práve 
toto je cesta k splneniu môjho 

ďalšieho sna. Ak budem úspeš-
ný a prebojujem sa cez krajské 
a celoslovenské kolo a navyše 
„prejde“ cez výberové kolo, 
tak by som sa chcel prebojovať 
na spomínanú Medzinárodnú 
geografickú olympiádu iGeo, 
ktorá sa o rok bude konať v 
Hong Kongu.

„Matúš má určité vlast-
nosti, ktoré ho predurčujú byť 
úspešným – predovšetkým je 
cieľavedomý a vytrvalý. Je po-
zorný a hlavne číta s porozu-
mením, čo mnohým chýba. V 
porovnaní s rovesníkmi vyniká 
všestrannosťou. Je dobrý aj v 
iných predmetoch a vidí súvis-
losti. Príprava na olympiádu v 
geografii je náročná cesta, nie je 
to otázka jedného alebo dvoch 
mesiacov. Matúš toto perfekt-
ne zvládol,“ povedal o svojom 
zverencovi Mgr. Ladislav Dra-
gon.                                       bal

V Kanade nás reprezentoval gymnazista Matúš Béber:
„Bola to pre mňa veľká skúsenosť a o rok by som chcel súťažiť v Hong Kongu“

Reprezentanti Slovenska na Medzinárodnej geografickej súťaži iGeo v Kanade. Štvrtý 
zľava Matúš Béber, študent Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne.

Deň boja za slobodu a de-
mokraciu, želajme si slobodu, 
sľúbili sme si lásku, zažnite si 
vodné lampióniky, pošli po 
rieke svoje tajné prianie - tie-
to a podobné slová zaznievali 
v predvečer sviatku, ktorý si 
každoročne pripomíname 
17. novembra.

Už po tretí raz ZŠ Komen-
ského srdečne pozývala rodi-
čov, pedagógov a žiakov našej 
školy na tradičný „lampioňák" 
- lampiónový sprievod, ktorý 
bol tento rok tematicky zame-
raný práve na spomínaný Deň 
boja za demokraciu a slobodu.

Zaplnený školský dvor, 
miesto zrazu, avizoval bohatú 
účasť. Vo štvrtok 8. novembra o 
16.30 sa svetielkujúci sprievod 
pohol a prešiel mestom. Pre-
chod pevnosťou, dýchajúcou 
i dnes históriou, bol nakrátko 
prerušený. Nie, tentokrát nás 
nečakali za jej múrmi žiadne 
strašidielka, hoci mnohé deti 
by sa potešili ich prítomnosti. 
Krátke zastavenie a pokojnú 
atmosféru vyrušil hlas z  me-
gafónu: Želajme si slobodu, 
pustite balóny a počas ich letu 
vyslovte svoje priania. To len 
naša pani riaditeľka vysvetlila 
zvedavému davu dôvod stret-
nutia. Vzápätí sa sprievod plný 

fosforeskujúcich predmetov, 
lampášikov, bateriek a reflex-
ných prvkov pobral k Vážske-
mu mostu.

Opäť malá spomienka na 
novembrové dni roku 1989 a 
vzápätí tíško sa rozliehajúca 
melódia, nesmelý spev. Sľúbi-
li sme si lásku, sľúbili sme si 
vydržať... Krátka chvíľa na za-
myslenie... Rozjímanie... Spo-
mienky... Možno pre prítomné 
deti boli tóny tejto piesne veľ-
kou neznámou, ale u mnohých 
rodičov vyvolala spomienky 
na prinavrátenie tak vzácnej 
slobody. 

Keby vodné lampióny pus-
tené na tichý tok Váhu  vede-
li rozprávať, možno by nám 
nechtiac prezradili mnohé že-
lania a túžby, ktoré boli v ten 
večer v duchu vyslovené. Deť-
mi, dospelými... 

Cibuľový chlebíček 
(mňam, aká super pochúťka v 
prírode) a teplý čaj boli stme-
lujúcim prvkom. Napokon 
krátke rozhovory a rozlúčka...

Dovidenia nabudúce!
(Srdečné poďakovanie chce-

me vysloviť pani Eve Likérovej 
z Čárdy pri Váhu, ktorá nám 
spomínané dobroty každoročne 
pripravuje.)
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– život bez odpadu na Sloven-
sku – tipy a triky, ako riešiť kaž-
dodenné problémy v znamení 
nulového odpadu. Dipl. Ing He-
lene Pattermann – život bez od-
padu v Rakúsku – jednoduché a 
konkrétne kroky na zero waste 
životný štýl v rakúskych pod-
mienkach. Laura Baross – život 
bez odpadu v New Yorku – vyu-
žitie eco produktov, prírodných 
a recyklovaných materiálov pri 
navrhovaní interiérov.

Na konferencii ŽiťVedomo 
sa okrem skvelých rečníkov a 
prednášajúcich predstavia aj vy-
stavovatelia, ktorí nám v temati-
ke konferencie predstavia svoje 
produkty. O zdravom životnom 
štýle a ekológii nechceme len te-
oretizovať, ale radi by sme vám 
ukázali aj ako na to. Aby sme 
zabezpečili udržateľný spôsob 
života, musíme sa podľa toho aj 
správať a k tomu nám pomôžu 
rôzne ekologické (eco) výrobky, 
ktoré neznečisťujú naše prostre-
die. Nenechajte si uniknúť túto 
príležitosť a vychutnajte si at-
mosféru prednášok spojenú s tr-
hom produktov podporujúcich 

naše zdravie a našu planétu.
Organizátori konferencie 

mysleli aj na mladé rodinky a 
vďaka pedagógom a študen-
tom pripravili plnohodnotný 
program aj pre najmenších 
účastníkov konferencie. Do kra-
jiny na sútoku Váhu a Dunaja, 
krajiny lužných lesov, nížin a 
polí, prichádzajú Lesanka, Ve-
decký tím Rozmarínky, Zdra-
výPredškolák a Zdravýživka 
so svojím divadelným predsta-

vením o zdravom stravovaní. 
Spolu s deťmi sa vydajú na štyri 
misie a ukážu im krásy prírody, 
jej dôležitosť a spôsoby ochrany 
a princípy zdravého životného 
štýlu k vyváženej osobnosti v 
spojitosti s okolitým svetom.

Teší nás fakt, že v dnešnej 
dobe si už aj spoločnosti a or-
ganizácie uvedomujú dôležitosť 
ochrany prírody a zdravia a k 
tomu všetkému sa viac zaujíma-
jú o tému zero-waste. Ďakujeme 

našim partnerom za spoluprácu 
na projekte a podpore myšlien-
ky Žiť Vedomo, vďaka ktorým 
sa osveta dostáva do povedomia 
viac ľudí, spoločností a rodín.

Konferencia sa bude odo-
hrávať na pôde univerzity, pre-
tože univerzita reprezentuje 
najvyššiu formu vzdelania a 
vzdelanie spolu so životným 
prostredím, zdravím a informo-
vanosťou súvisia.

Tešíme sa na vás

Prvý ročník interaktívnej konferencie trvalej udržateľnosti
(Pokračovanie z 1. strany)

Lampiónovým sprievodom 
sme si pripomenuli Nežnú revolúciu
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Prezidentské voľby na 
Slovensku sú predo dvermi 
a s nimi aj šanca zvoliť si na 
post hlavy nášho štátu osob-
nosť, ktorá bude hodná pome-
novania prezident Slovenskej 
republiky. Na druhej strane si 
treba uvedomiť, že aj prezident 
je človek, ktorý má svoju rodi-
nu, svojich najbližších a chtiac-
nechtiac jeho funkcia ovplyvní 
aj ich životy. Minimálne jeho 
manželky.

V parlamentnej demokra-
cii nemá manželka hlavy štátu 
také významné postavenie ako 
v krajinách s prezidentským 
systémom. Slovenská republika 
nemá povinnosti „prvej dámy“ 
nikde ukotvené a presne de-
finované. Zatiaľ čo v USA má 
manželka prezidenta vlastný 
personál, priestory v Bielom 
dome a dokonca aj vlastný roz-
počet, Slovensko oficiálne inšti-
tút „prvej dámy“ nemá. Takýto 
pojem neobsahuje ani Ústava 
Slovenskej republiky, ani iné 
dokumenty. No to nič nemení 
na tom, že manželka sloven-
ského prezidenta stále zostáva 
ženou svojho muža, a teda jej 
stálou úlohou je podporovať ho 
a aj reprezentovať. 

Kto pozná muža lepšie než 
jeho žena? A platí to aj v prípa-
de, že sa ten muž stane prezi-
dentom. GABRIELA HARA-

BINOVÁ, stavebná inžinierka, 
mama dvoch dospelých dcér, 
je manželkou najvážnejšieho 
kandidáta na post prezidenta 
Slovenskej republiky JUDr. 
ŠTEFANA HARABINA. Po-
čas 25 rokov manželstva stála 
pri svojom mužovi, keď bol vo 
funkcii predsedu Najvyššieho 
súdu Slovenskej republiky, 
ministra spravodlivosti a pod-
predsedu slovenskej vlády, či 
„len“ sudcu Najvyššieho súdu.  

„Keby som ho nestretla, 
život by mi prekĺzol pomedzi 
prsty,“ povedala pre magazín 
Elle prvá dáma Francúzska 
Brigitte Macronová. Aký by 
bol Gabikin život bez Štefana?

„Ťažko povedať, všetko sa 
deje pre niečo. Som však rada, 
že sme sa stretli a že je nám do-
priate spolu žiť,“ hovorí Gabrie-
la Harabinová. 

Všade vo svete je dobrým 
zvykom, že prvé dámy majú 
isté protokolárne povinnosti 
‒ nasledujú svojich manželov 
na služobných cestách, prijí-
majú zahraničné návštevy a 
zvyčajne sa venujú charita-
tívnym projektom. Manželka 
súčasného prezidenta je však 
niečo ako pani Columbová. 
Všetci o nej vedia, ale nikto ju 
nevidel. Ako vnímate úlohu 
prvej dámy Vy? Máte nejaký 
plán, projekt, prípadne vzor? 

„Budem hovoriť iba o sebe, 
nechcem nikoho hodnotiť. Ja 
zostanem sama sebou a budem 
robiť to, čo doteraz. Vždy som 
svojho muža podporovala a stá-
la pri ňom, na tom sa nič ne-
zmení. O nejakých konkrétnych 
plánoch som zatiaľ nerozmýšľa-
la, to budem riešiť, keď to bude 

aktuálne. Milujem deti, takže 
určite sa budem snažiť im po-
máhať a svoje aktivity sústredím 
na ne.“

Štefan Harabin nie je na 
slovenskej politickej scéne 
nováčikom, Vy ste však nebo-
li verejne známou osobou. To 
sa zmení. Dnes sa médiá zao-

berajú iba Vašim manželom, 
hoci je jasné, že to nejde mimo 
Vás, no v pozícii prezidentovej 
manželky budete v hľadáčiku 
aj Vy. Čo si budeme nahovárať, 
mainstream Vášho muža dusí, 
neprajníci budú aj potom... 

„Na manžela útočia už 
takmer 20 rokov, dolieha to na 
celú našu rodinu. Nie sme s tým 
celkom vyrovnaní, lebo tie útoky 
vždy nanovo zabolia, no snažíme 
sa s tým žiť. Takže z médií neja-
ké obavy nemám, pretože vždy 
budú aj také, ktoré ako pracovný 
nástroj používajú znevažovanie 
osoby za každú cenu.“

Rozprávate sa s mužom aj 
o politike?

„Bežné veci áno, ale taký 
prehľad ako manžel, samozrej-
me, nemám. Niekedy však chce 
poznať laický názor, pochopiť 
vec aj zo ženského uhla pohľadu, 
takže debatujeme a môj úsudok 
si cení. Navyše, my ženy, niektoré 
veci neomylne intuitívne cítime, 
čo múdri muži vedia...“

Čím Vás zaujal pred rok-
mi?

„Bol starostlivý a obetavý. 
Staral sa o syna Braňa, veno-
val sa aj práci, aj rodine, mal 
množstvo povinností, no vždy 
bol pozitívne naladený. A to sa 
mi páčilo.“

Manžel vraj rád varí. Varí-
te spolu? Čo najradšej?

„Dnes by som skôr poveda-
la, že rád varil. Lebo dnes varím 
väčšinou ja. No musím povedať, 
že jedlá, ktoré ma on naučil, tie 
stále ochutnáva a dáva im finál-
nu bodku. Veľmi rád má kapus-
tovú polievku, strapačky, fučku, 
také tie jednoduché slovenské 
jedlá. Naučil ma výbornú ka-
pustovú prílohu k mäsu, ktorá 
sa pripravuje z dusenej kapus-
ty, zemiakov, polieva sa škvar-
kami... „

Čo Vám dokáže zlepšiť ná-
ladu a ako sa bránite stresu?

„Najlepší nabíjač energie je 
náš malý vnuk Vilko. Stačí mi 
hodinka s ním a mám energie 
na rozdávanie.“

Bol Sviatok všetkých svä-
tých, Pamiatka zosnulých, 
čakajú nás Vianoce.  Ako ich 
trávia Harabinovci?

„Manželovi rodičia neži-
jú roky,  ja mám už len mamu, 
takže chodíme pravidelne na 
hroby do Tatier, do Ľubice, Hra-
novnice... Navštevujeme rodinu, 
je to tak každý rok, no nielen 
na sviatky. A Vianoce trávime 
pravidelne celá rodina u mojej 
mamy. Myslím si, že je dôležité  
udržiavať tradície, ktoré spájajú 
rodinu a odovzdať tak deťom 
akýsi pevný bod na zemi.“

x

Sviatok všetkých svätých, Pamiatku zosnulých, ale aj Vianoce trávia Harabinovci spolu – ako rodina.
„Je dôležité  udržiavať tradície, ktoré spájajú rodinu a odovzdať tak deťom akýsi pevný bod na zemi“, hovoria manželia Harabinovci.

l Kúpim garzónku na ul. Ko-
menského alebo Lodná. Tel.: 
0908/761 373. 
l Predám v Komárne rotovátor 
zn. Teravari. Motor je po GO s 
plným príslušenstvom. Cena: 
999,-Eur.  Tel.: 0918/173 339.
l Pedikúra aj v pohodlí domo-
va. 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 garzón-
ku. Mesačne: 250,- eur s réžiou 
(+ kaucia za 1 mesiac). Tel.: 
0908/761 373. 
l HĽADÁME profesionálnych 
vodičov, strojníkov a staveb-

ných pracovníkov. Podmienkou 
prijatia do pracovného pomeru 
je prax, ovládanie maďarského 
a slovenského jazyka, vodičský 
preukaz typu B, C+E. Životopisy 
prosím zaslať na e-mailovú ad-
resu komarno@korekt.sk
l REKOM & EvyTom– kom-
pletná rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Dám do prenájmu 1-izbový 
nezariadený byt. Tel.: 0917 534 
209.
l Vŕtanie studní. Tel.: 0948/424 
805.
l Prezlátenie, striebrenie a čis-
tenie náhrobných kameňov. Tel.: 
0904/374 273.
l Elektrikár. 0908 415 657.

Novorodenci
Oliver Keszeli z Kolárova, Vivien Vörös z Čalovca, Nina Bieliko-

vá z Bátorových Kosíh, Robin Balko z Komárna, Diana Václavová z 
Pribety, Noel Ponty a Tia Ponty z Komárna, Bianka Tóthová z Mar-
celovej, Mátyás Borka z Modrán, Adam Bese zo Zemianskej Olče, 
Lara Danišová z Kameničnej, Adam Holent z Jasova, Szabolcs Csóka 
z Komárna, Sara Babósová zo Šale, Zoe Rezňáková z Komárna, Enikő 
Pogányová z Hurbanova, Enikő Tóthová z Nesvád, Lemonnier Batiste, 
Komárom; Samuel Šulek z Detvianskej Huty, Léna Patakiová z Oko-
ličnej na Ostrove, Mateo Takács z Nových Zámkov, Lana Šalamonová 
z Komárna, Hanna Nagyová z Čičova, Natália Bičanová z Hurbanova, 
Gréta Czita z Komárna, Katalin Gálová z Marcelovej, Ármin Kostanko 
z Komárna, Johanna Hengerics z Nesvád, Máté Zalán Pethes z Baloňa, 
Boglárka Halász z Kamoče, Oliver Laca z Imeľa, Nadin Némethová z 
Komárna, Zétény Tamás Pozsár z Chľaby, Kornél Šukola z Pribety, Dóra 
Trencsiková z Bátorových Kosíh, Nikolaj Kononenko z Lipového, Sofia 
Stojková z Hurbanova 

Opustili nás
43-ročná Magdaléna Gulyás z Komárna, 78-ročná Éva Markovics z 

Komárna, 90-ročná Vilma Szih z Čalovca, 82-ročná Alžbeta Vajdová z 
Kolárova, 96-ročná Mária Németh z Marcelovej, 75-ročná Szerén Czi-
bor z Marcelovej, 92-ročná Valéria Vanga z Komárna, 68-ročná Mária 
Schmidegová z Komárna, 79-ročný Zoltán Rausch z Komárna, 73-roč-
ný Ernő Hajtman z Komárna, 70-ročná Mária Horňáčková z Komárna, 
74-ročný János Paulisz zo Svätého Petra, 66-ročný Tibor Jády – Bubu z 
Komárna, 83-ročná Ilona Petrók z Komárna, 71-ročný Zoltán Mórocz 
z Komárna, 94-ročná Valéria Geričová z Komárna, 70-ročný Břetislav 
Černák z Ďulovho Dvora, 77-ročný Ladislav Kukoda z Komárna, 90-
ročná Ilona Holecz zo Svätého Petra, 89-ročný Rudolf Štefan Pálfi z 
Búču, 94-ročná Mária Králiková z Komárna, 95-ročný Ing. Lajos Mas-
sányi z Komárna, 86-ročná Eva Hrabovská z Komárna, 84-ročný Sán-
dor Balogh z Kolárova, Koloman Kopócs z Kližskej Nemej, 80-ročná 
Lýdia Hoštáková zo Šrobárovej, 62-ročný Károly Gerendás z Komárna

SPOMIENKA
Dňa 14. novembra uplynulo 10 rokov, 

čo nás navždy opustil náš brat

Vojtech HÜBSCH.
S veľkou láskou si naňho spomíname. 

Venujte mu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina

SPOMIENKA
„Osud je veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal.
Zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ...“

Dňa 2. novembra 2018 uplynulo 9 rokov 
od úmrtia drahého manžela, otca, dedka a 
pradedka

Jána FUČEKA.
Spomíname s láskou a úctou. Ďakujeme za tichú spo-

mienku všetkým, ktorí nezabudli.
Smútiaca rodina

Zariadenie sociálnych služieb hľadá
inštruktora sociálnej rehabilitácie alebo

koordinátora voľnočasových aktivít.
podmienka: ukončený odborný kurz.

miesto výkonu práce: Balvany.
nástupný plat:  730 eur

Hlásiť sa na tel.: 0915/495 820

Vážené kandidátky, 
vážení kandidáti,

v záujme rozšírenia Zbierky le-
tákov a plagátov deponovaných 
v komárňanskom archíve, v snahe 
zachovať tieto jedinečné doku-
menty pre budúce generácie si Vás 
archív v Komárne dovoľuje požiadať 
o spoluprácu a  o poskytnutie  pro-
pagačných 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 re-
publiky, Štátny archív v Nitre, pra-
covisko Archív Komárno, Hradná 2, 
945 05  Komárno


