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Vo štvrtok 6. decembra 
sa v priestoroch Dôstojníc-
keho pavilónu uskutočnilo 
slávnostné zasadnutie nové-
ho mestského zastupiteľstva, 
na ktorom boli vyhlásené 
oficiálne výsledky jesenných 
komunálnych volieb v na-
šom meste, a tak si menovací 
dekrét mohol prevziať nový 
primátor Béla Keszegh ako aj 
25 zvolených poslancov.

Na slávnosti novozvole-
ný primátor a poslanci zloži-
li primátorský a poslanecký 
sľub a primátor Béla Keszegh 
si prevzal insígnie Komárna.  
Po zložení sľubu sa slova ujal 
primátor Béla Keszegh a pred-
niesol svoj úvodný príhovor, 

ktorý uverejňujeme v plnom 
rozsahu.  

Poslanci zvolili členov 
mandátovej, návrhovej a vo-
lebnej komisie, schválili 8 

členov rady mestského zastu-
piteľstva, ako aj predsedov jed-
notlivých odborných komisií. 
Členmi rady sa stali: Tamás 
Varga, Štefan Bende, László 
Stubendek, János Vetter, Mar-
git Keszegh, Ondrej Gajdáč, 
Imre Andruskó a Károly Less. 

Predsedami 7 stálych ko-
misií, v ktorých zasadne 9 čle-
nov, sa stali: Patrik Ruman vo 
finančnej komisii, Zoltán Buj-
na v komisii územného pláno-
vania, životného prostredia a 
rozvoja mesta. Tímea Szénási 
sa stala predsedníčkou komisie 
školstva a kultúry, Dávid Ko-
vács komisie športu a mládeže, 
György Batta bude stáť na čele 
komisie pre otázky sociálne, 
zdravotné a bytové. Komisii 

pre otázky verejného poriadku 
a dopravy bude predsedať Bol-
dizsár Ryšavý a komisiu pre 
medzinárodnú spoluprácu a 
cestovný ruch bude viesť Ildi-
kó Bauer. Okrem komisie pre 
prešetrenie sťažností a komisie 
pre ochranu verejného záujmu 
sa zrodila aj mimoriadna ko-
misia pre digitalizáciu a trans-
parentnosť. Primátor Béla 
Keszegh si za svojich dvoch 
viceprimátorov zvolil Tamása 
Vargu a  Ondreja Gajdáča. Po-
sledne menovaný túto funkciu 
bude zastávať len na čiastočný 
úväzok. Nové mestské zastu-
piteľstvo zasadne na svojom 
prvom riadnom zasadnutí 20. 
decembra. 
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Slávnostný príhovor 
primátora Komárna Bélu Keszegha

Vážení zvolení poslanci, milí hostia, 
vážení Komárňania!

Vo voľbách 10. novembra voliči rozhodli, že vám zveria 
do rúk rozvoj nášho mesta na obdobie nasledujúcich štyroch 
rokov. Občania nevolili len 25 poslancov a primátora – sfor-
mulovali pre nás aj niekoľko odkazov.

Nízka účasť vo voľbách nás upozorňuje na to, že si musí-
me opäť získať dôveru občanov nášho mesta. Musíme doká-
zať, že riadenie mesta je službou vykonávanou v záujme ich 
požiadaviek, a nielen samoúčelným hašterením, či bojiskom 
záujmových zoskupení a straníckych skupín. Musíme urobiť 
všetko v záujme toho, aby v našom rozhodovacom procese zo-
hrávala čo najväčšiu úlohu odbornosť a záujem väčšiny obča-
nov. Musíme budovať mesto, ktorého obyvatelia vidia zmysel 
svojej účasti a zapájaní sa do vecí verejných a v ktorom pri-
jímame spoločné rozhodnutia v duchu vzájomnej úcty. Počas 
uplynulých rokov sa mnohé oblasti života mesta začali vý-
znamne rozvíjať. Práce je však ešte stále neúrekom, čaká nás 
množstvo veľkých investícií. Ak dokážeme v radoch mestského 
zastupiteľstva začať novú éru, môžu sa nám splniť aj veľké 
plány a dokážeme urobiť veľký krok vpred.

Voliči vyslovili svoj odkaz aj stranám, čísla hovoria samé 
za seba. Strany sú však zároveň dôležitou súčasťou štátneho 
zákonodarstva, poslanci nášho mesta v zastupiteľstve sa-
mosprávneho kraja a v Národnej rade môžu rozvoju nášho 
mesta v mnohom pomôcť. Na každej úrovni budeme hľadať 
možnosti spolupráce, budeme partnermi v každej záležitosti, 
ktorá môže slúžiť na osoh mesta. Som presvedčený, že kon-
krétne výsledky budú oveľa výrečnejšie ako akýkoľvek slogan 
a spolupráca bude základom aj budúcich úspechov.

Voliči nám v nemalej miere odkázali aj to, komu a do 
koho rúk chcú zveriť osud mesta. Znamená to pre nás, pre 
mňa obrovskú zodpovednosť a je to zároveň veľká pocta. Po 
dvanástich rokoch práce v samospráve dokážem precítiť jej 
váhu a ušľachtilú výzvu, veď Komárno nie je len jedným mes-
tom z mnohých. Plne sa zasadím za to, aby sme Komárno po-
zdvihli do váženej a vedúcej pozície nášho regiónu. Bol by som 
rád, keby po týchto voľbách každý odhodil spory, ktoré počas 
pätnástich rokov trávili naše mesto. Chcel by som, aby sa tu 
obyvatelia cítili dobre, aby sa vrátili mnohí z tých, ktorí sa vy-
sťahovali do zahraničia. Merajme komárňanských podnikate-
ľov rovnakou mierou a pomáhajme im, aby pociťovali pevnú 
domácu pôdu pod nohami. Nech konečne naše školy a škôlky 
pracujú v podmienkach hodných ich vynikajúcich výsledkov. 
Nech je proces budovania plynulý, majme odvahu uvažovať 
o veľkých projektoch a nevyhýbajme sa potrebným zmenám. 
Buďme ekologicky zodpovednou komunitou s modernými do-
pravnými možnosťami. Nech sa Komárno naďalej rozvíja ako 
športová veľmoc, s dôrazom na výchovu a zapájanie mladých 
talentov, a zároveň nech sa čo najviac obyvateľov nášho mes-
ta venuje pravidelnému pohybu a športovaniu. Nech žijeme v 
meste, ktorého bohatú kultúrnu tradíciu si všetci vážime, ale 
v ktorom majú možnosť vyrastať noví Jókaiovia, Lehárovia a 
Harmosovci.

V maximálnej miere uctievajme naše tradície a minulosť, 
ale budujme moderné a rastúce mesto. Podajme ruku na po-
moc odkázaným, ale neprispôsobivým občanom kategoricky 
dajme na vedomie, že trváme na zachovávaní poriadku. Nech 
žijeme v meste, ktorého zrekonštruované ihriská zapĺňa čoraz 
viac detí, v ktorom je dobré založiť si rodinu, v ktorom možno 
pracovať a plánovať dlhodobo. Nech sa naše národnosti a tra-
dičné cirkevné spoločenstvá navzájom obohacujú a žijú svoje 
všedné dni v porozumení, pretože aj keď hovoríme odlišné, ale 
náš život tu žijeme spoločne.

Začalo pracovať nové mestské zastupiteľstvo

Príjemné prežitie vianočných sviatkov
a šťastný nový rok vám praje

redakcia Komárňanských listov

Vedenie samosprávy mesta Komárna (zľava) viceprimá-
tor Ondrej Gajdáč, primátor Béla Keszegh a viceprimátor 
Tamás Varga.                  Fotografie: Jakó
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BLAHOŽELANIE, POĎAKOVANIE
Slovami vďaky želáme pokojné, šťastné via-
nočné sviatky a láskyplný nový rok, plný 
úspechov, všetkým členom, sympatizantom 
a podporovateľom strany MOST-HÍD, ako 
aj všetkým ľuďom dobrej vôle.

S úctou a láskou: 
Ágnes Héder, predsedníčka 

komárňanského klubu strany MOST-HÍD

My všetci – členovia Zdru-
ženia na pomoc ľuďom s men-
tálnym postihnutím, klienti 
Domova sociálnych služieb pre 
deti a dospelých v Komárne, ako 
aj pracovníci zariadenia vyslo-
vujeme úprimné poďakovanie 
pánu  primátorovi Ing. László 
Stubendekovi, viceprimátorom 
a poslancom mestského zastu-
piteľstva za ich angažovanosť, 
prejavenú dôveru a ochotu po-
máhať počas celého funkčného 
obdobia, ľuďom s ťažkým zdra-
votným postihnutím. Svojím 
pozitívnym prístupom k problé-
mom nášho občianskeho zdru-
ženia sa zaslúžili o zlepšenie 
života ľudí inak obdarených 
a ich rodín. Ešte raz ďakujeme 
a prajeme veľa osobných a pra-
covných úspechov.

Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím v Ko-
márne ďakuje Regionálnemu 
osvetovému stredisku v Komár-
ne, ktoré každoročne predkladá 
projekt na  spoluprácu. Projekt 
Týždeň kultúry – na ceste s nami 
bol realizovaný z finančných 
prostriedkov MPSVaR SR a ďal-
ší projekt s názvom „Kreatívne 
bez bariér“ bol realizovaný za 
podpory MÚ Komárno. Projekt 
predstavoval aktivity a záujmo-
vú činnosť pre našich klientov 
počas celého roka 2018.

Slávnostné ukončenie spo-
lupráce bolo 9.11.2018, uspo-
riadaním kultúrneho programu 
v priestoroch Domu Matice slo-
venskej v Komárne. Za úspešný 
priebeh programu ďakujeme 
odborným garantom, p. Andrei 
Hodekovej, PaeDr. Beate Dobay, 
PhD., a PaeDr. Jurajovi Svite-

kovi, korí pracovali s klientmi 
nášho zariadenia a pripravili pre 
nás všetkých kultúrny zážitok.

Osobitná vďaka a úcta  patrí 
pánu primátorovi Mgr. Bélovi 
Keszeghovi, pánu generálnemu 
riaditeľovi spoločnosti KOM-
VAK, Mgr. Patrikovi Rumanovi, 
ktorí svojou účasťou  na kul-
túrnom programe prejavili svoj 
hlboký záujem o ľudí s ťažkým 
zdravotným postihnutím. Svo-
jou prítomnosťou vyjadrili po-
chopenie  a ochotu poznať úska-
lia života ľudí s hendikepom a 
byť nápomocní pri prekonávaní 
ťažkostí, s ktorými  klienti nášho 
zariadenia musia vedieť žiť.  Po-
ďakovanie a úcta patrí všetkým 
vzácnym ľuďom, ktorí svojou 
účasťou na kultúrnom programe 
prejavili  záujem o ľudí  s ťažkým 
zdravotným postihnutím a oce-
nili ich schopnosť bojovať s ne-
priazňou osudu. 

Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím si do-
voľuje touto cestou pogratulovať 
pánu primátorovi Mgr. Bélovi 
Keszeghovi a poslancom mest-
skej samosprávy ku volebnému 
úspechu. Poslancom mestského 
zastupiteľstva patrí náš obdiv a 
vďaka za podporu a skutočný 
záujem o poskytované sociálne 
služby a klientov nášho zaria-
denia hneď od prvých dní ich 
funkčného obdobia. 

Vážení pán primátor, vážení 
poslanci! Prajeme vám všetkým 
veľa dobrých rozhodnutí pri 
vašej ušľachtilej činnosti v pro-
spech všetkých občanov nášho 
mesta.

Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím

Upozornenie občanom
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne z dô-

vodu predchádzania protiprávneho konania, ku ktorému do-
chádza vo zvýšenej miere počas predvianočných nákupov, Vás 
žiada o uverejnenie nasledovnej informácie.   

K vreckovým krádežiam a krádežiam osobných vecí počas 
nákupov dochádza v tomto období vo zvýšenej miere z dôvodu, 
že v obchodných centrách a supermarketoch sa pohybuje oveľa 
viac ľudí ako počas bežného roka. V tomto období ľudia nosia 
pri sebe väčšiu finančnú hotovosť, čo sa snažia využiť páchatelia 
pohybujúci sa v obchodoch, kde si vytipujú svoje obete a ná-
sledne využijú chvíľku ich nepozornosti a častokrát ich okradnú 
o značnú finančnú hotovosť alebo o hodnotné osobné veci. 

Z tohto dôvodu by sme chceli upozorniť občanov, aby v  
tomto previanočnom období počas nákupov venovali zvýšenú 
pozornosť svojim osobným veciam a finančnej hotovosti a to 
tým, že si nebudú odkladať do nákupných vozíkov a košíkov 
kabelky a príručné tašky, ale mali ich pri sebe alebo pod dohľa-
dom, čím znemožnia páchateľom, aby ich okradli.

pplk. Mgr. Dušan Dragúň, riaditeľ

1 000 porcií kapustnice s 
matičiarmi rozdá nový pri-
mátor mesta Komárno Béla 
Keszegh, kaplán rímskoka-
tolíckej fary Milan Cehlárik 
a riaditeľ gymnázia Ondrej 
Gajdáč

Taľafatky. To je názov no-
vého programu Slovenských 
rebelov z Komárna, ktorý od-
premiérujú pri už tradičnom 
predvianočnom podujatí. Kaž-
doročne matičiari pripravia 
pre svojich divákov výnimočný 
program. V posledných rokoch 
už organizujú aj veľkoplošné 
premietanie pred budovou, 
pretože o predstavenie je väčší 

záujem ako dovoľujú kapacit-
né možnosti matičnej budovy 
v centre mesta.

„Aj tentokrát sme pripra-
vili ľahkú komédiu spojenú 
s náročnými tancami a nád-
hernými piesňami.  O vážnych 
témach sa bavíme s ľahkosťou. 
Príbeh Taľafatiek je príbehom 
o tolerančnom patente Jozefa 
II:, ale aj o očkovaní, pálenke 
a sčítaní ľudu,“ vysvetľuje Jozef 
Černek, režisér predstavenia.

Program bude mať pre-
miéru 22.12. s veľkoplošným 
premietaním a 1. reprízu 6. ja-
nuára.

Jana Pipíšková

Dňa 10. decembra v Bra-
tislave pri príležitosti Medzi-
národného dňa osôb zdra-
votne postihnutých a Dňa 
ľudských práv vyhlásili vý-
sledky IX. etapy súťaže „Sa-
mospráva a Slovensko bez 
bariér 2016 – 2018“.

 „Slovensko bez bariér“ je 
projekt, ktorý vznikol v roku 
1999 z iniciatívy Asociácie or-
ganizácií zdravotne postihnu-
tých občanov SR, občianskeho 
združenia GEMMA ́ 93 a Únie 
miest Slovenska, s cieľom akti-
vizovať spoločnosť, ale najmä 
mestské a obecné samosprávy, 
k zlepšeniu životných pod-
mienok a k podpore integrácie 
zdravotne postihnutých ob-
čanov a ďalších znevýhodne-
ných skupín občanov do spo-
ločnosti. Na základe podnetu 

predstaviteľov miestnej samo-
správy a zástupcov organizácií 
občianskej spoločnosti vznikla 
a pravidelne prebieha súťaž 
„Samospráva a Slovensko bez 
bariér“.

Správna rada súťaže tento 
rok udelila najvyššie ocenenie 
„Plaketu Slovensko bez bariér“ 
Mestu Prešov, Mestskej časti 
Bratislava – Ružinov, Mestu 
Nové Zámky, Mestu Komárno 
a Prešovskému samosprávne-
mu kraju. Komárno dostalo 
ocenenie za projekt inkluzív-
neho ihriska pre telesne po-
stihnuté deti na Leteckom poli. 
Ocenenie odovzdal primáto-
rovi mesta Bélovi Keszeghovi 
generálny sekretár Únia miest 
Slovenska Milan Galanda. 

V rámci projektu bolo vy-
budované v priebehu októbra 

Komárno dostalo ocenenie za projekt inkluzívneho ihriska

a novembra nové ihrisko na 
Selyeho ulici. Z investície 20 
tisíc eur financovalo mesto zo 
svojho rozpočtu a 10 tisíc eu-
rami prispela nadácia spoloč-

nosti Arriva. Súčasťou tohto 
ihriska sú aj zostavy, ktoré sú 
vhodne aj pre telesne postih-
nuté deti.

dm

Primátor Béla Keszegh pri preberaní ceny

Animátori vás pozývajú na ples
Blíži sa nám pomaličky, ale isto plesová sezóna! 16.2.2019 

bude v poradí už náš 6. benefičný ples! Cena je iba 15 € vrátane 
večere, vína aj kávy! Ako každý rok, môžte počítať s príjemnou 
atmosférou, taktiež si môžte výborne zatancovať, porozprávať 
sa a zažiť okúzľujúci večer. Toto všetko sa bude odohrávať v 
priestoroch Univerzity J. Selyeho v Komárne! Čaká na Vás tom-
bola plná skvelých cien! Výťažok z tohtoročnej tomboly bude 
venovaný deťom zo sociálne slabších rodín na letný tábor 2019. 
Taktiež by to nebol ples bez myšlienky a témy! ,,Objav svoju krá-
su,” presne tak znie myšlienka tohtoročného plesu. Pripravený je 
aj bohatý program, ktorý bude sprevádzať DJ Yanko Sipos. Líst-
ky si zoženiete u Barbi Fialovej:0910 535 169. Veľmi sa na Vás 
tešíme!         Animátori

Poďakovanie sponzorom

Taľafatky a kapustnica 22. decembra

Žiaci ZŠ J. A. Komenské-
ho sa zapojili do projektu 
JA Slovensko. V spolupráci 
so Strednou odbornou ško-
lou obchodu a služieb a ich 
žiakmi, absolvovali piataci 
prípravu na svoje budúce po-
volanie v rámci projektu JA 
Základy podnikania.

Žiaci boli hravou formou 
zasvätení do tajov podnikania 
v cestovnom ruchu. Dozvedeli 
sa, prečo bez práce nie sú ko-
láče a so spolužiakmi sa stali 
majiteľmi vlastného imaginár-
neho podniku.

Príprava na budúce povolanie

Od roku 2014, kedy ZŠ Pohraničná získa-
la 1. medzinárodný certifikát Zelenej školy za 
oblasť Odpady, žiaci školy neustále separujú, 

recyklujú a snažia sa vytvárať čo najmenej 
komunálneho odpadu. Na spoločných hro-
madných akciách využívajú umývateľný riad 
alebo ako najnovšie, plne kompostovateľný 
riad z cukrovej trstiny. Je vyrobený z prebyt-
ku (odpadu) cukrovej trstiny, ide o druhotný 
materiál. Za ideálnych podmienok sa rozloží 
počas 8-12 týždňov bez akýchkoľvek toxic-
kých usadenín či ťažkých kovov.

Po nedávnej slávnostnej akadémii všetok 
použitý riad zakompostovali deviataci na 
školskom dvore do kompostéra. Teraz budú 
už len sledovať proces rozkladu. 

Silvester 
na Klapkovom námestí!

Tak ako doteraz, aj tento 
rok bude tradičná rozlúčka 
so starým rokom na Klap-
kovom námestí, s hudbou, 
a ohňstrojom a spoločným  
odpočítavaním posledných 
sekúnd starého roka. Veselica 
bude na Klapkovom námestí 
31. decembra o 23. hodiny 
do 2. hodiny. Ako vlani, aj 
tento rok DJ Atesz ponúkne 
hudbu, najnovšie šlágre ale aj 
staré, známe melódie.  

Na ceste k životu bez odpadu



Drobná inzercia

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

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

od 31. decembra 2018. - do 4. januára 2019 
(papier, PET fľaše, sklo, bioodpad)

od 28. januára - do 1. februára 2019 
(papier, PET fľaše, sklo, bioodpad)
od 25. februára - do 1. marca 2019 
(papier, PET fľaše, sklo, bioodpad)
od 11. marca - do 15. marca 2019 

(POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)
od 25. marca - do 29. marca 2019 
(papier, PET fľaše, sklo, bioodpad)

od 8. apríla - do 12. apríla 2019 
(POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!)

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: Každá domácnosť má nárok na max. 
4 + 1 vrecia mesačne  (v závislosti od počtu vyložených napl-
nených vriec). Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Komárno č. 9/2016 o odpadoch sa odpad zo záhrad prednostne 
kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľ-
ný na prihnojovanie trávnikov a záhrad. Triedené zložky komu-
nálneho odpadu je možné bezplatne odovzdať aj na zberovom 
dvore na Harčášskej ceste. 

19. decembra 2018 3
Novorodenci

Márton Vörös z Búču, Melánia Siegl z Iže, Eduard Sárközi zo 
Svätého Petra, Leila Lakatošová z Hurbanova, Lara Tilicseková z 
Komárna, Eszter Szalaiová z Komárna, Tobias Gajdáč z Komárna, 
Vanesa Baďurová z Okoličnej na Ostrove, Kevin Péter z Komárna, 
Nela Kapustová z Kolty, Benjámin Mezei z Radvane nad Dunajom, 
Amina Emma Prágay z Komárna, Viktória Zsitvová z Chotína, Is-
tván Mészáros z Veľkých Kosíh, Alex Nagy z Komárna, Zsanna Šu-
chová z Komárna, Zétény Gábor Lévai z Komárna, Benjamín Mol-
nár z Veľkého Medera, Svetlana Maluniaková z Nových Zámkov, 
Pavol Hronec z Komárna, Linda Bencová z Komárna, Denis Kocsis 
z Andoviec, Viktória Rajtárová z Kolárova, Natália Gogolová z No-
vých Zámkov, Ádám Marcell Varga z Čičova, Mira Edina Mihály-
ová z Lelu; Viktória Szabóová z Kolárova, Leo Konček z Nových 
Zámkov, Bryan Marton z Tône, Natali Bence z Marcelovej, Dóra 
Csáky z Madu, Janna Aurélia Rafaelová z Balván, Dávid Csemák z 
Kolárova, Natália Zemaničová zo Selíc, Ármin Szabó z Chotína  

Opustili nás
84-ročný Imrich Balogh z Kolárova, 83-ročný Vincent Gőgh z 

Komárna, 86-ročný Zoltán Barus z Veľkých Kosíh, 85-ročný György 
Kiss z Okoličnej na Ostrove, 77-ročný Antal Balogh z Novej Osady, 
77-ročná Irena Keszanová z Imeľa, 61-ročná Júlia Molnárová z Ko-
márna, 85-ročný František Hégely z Komárna, 60-ročný Vladislav 
Tršťanský z Komárna, 69-ročný Béla Vígh zo Zlatnej na Ostrove, 82-
ročná Márta Wagner z Komárna, 84-ročný Imre Balogh z Kolárova, 
94-ročný Ondrej Kelemen z Kolárova, 53-ročná Iveta Zeleňanská z 
Komárna, 79-ročná Teréz Mujzer z Kavy, 81-ročný Jenő Molnár z 
Čičova, 59-ročný Ing. Imrich Tárnok z Malej Iže, 88-ročná Margita 
Domjánová z Komárna, 88-ročná Jolana Tóthová z Komárna, 69-
ročná Júlia Nagy z Nesvád, 61-ročný František Kučera z Komárna, 
67-ročná Eva Feketeová z Komárna, 62-ročný František Doleža z 
Komárna, 51-ročná Angelika Fedáková z Komárna

l Predám v Komárne rotová-
tor zn. Teravari. Motor je po GO 
s plným príslušenstvom. Cena: 
999,-eur.  Tel.: 0918/173 339.
l Pedikúra aj v pohodlí do-
mova. 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 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 Elektrikár. Tel.: 0908/415 
657.

SPOMIENKA
Dňa 14. decembra uplynul rok, čo nás 

navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedo 
a pradedo

Zoltán ENGEL z Komárna
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomien-
ku.

Manželka a synovia s rodinami 

SPOMIENKA
„Kto ho poznal, spomenie si. 
Kto ho mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.“
V sobotu 5. januára uplynie 25 rokov, čo nás 
navždy opustil

Štefan PIKOR
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-

mienku.
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú jeho najbližší. 

Štefan Harabin, kandidát na prezidenta 
Slovenskej republiky, pochádza z podtatranskej 
obce Ľubica pri Kežmarku. Nikdy nespretŕhal 
korene a rodinné väzby, práve naopak, vianočné 
aj veľkonočné sviatky trávi vždy so svojou veľ-
kou rodinou vo svojom rodnom kraji.

Aké bývali Vianoce Vášho detstva?
Rozprávkovo zasnežené. S koledníkmi a ďal-

šími tradíciami, ktoré im dodávali čarovnú at-
mosféru. Ráno na Štedrý deň sme išli so starším 
bratom do lesa po stromček, zatiaľ čo mama so 
sestrou naň pripravovali ozdoby. Robili figúrky 
z čokolády pomocou formičiek, pripravovali ore-
chy, vianočné gule a všelijaké okrasy. Keď sme sa 
vrátili premrznutí so stromčekom, čo bolo okolo 
jednej ‒ druhej popoludní, lebo do lesa bolo ďa-
leko, sestra ozdobila stromček a mama varila ve-
čeru. 

Vy ako pravoslávni veriaci ste slávili Štedrý 
večer 24. decembra?

U nás v Ľubici, vzhľadom na to, že sme žili 
v katolíckom prostredí, sme sa neriadili Julián-
skym kalendárom, prispôsobili sme sa katolíckej 
väčšine a svätili sme Vianoce spolu s ostatnými. 
Samozrejme, že sme oslávili aj pravoslávne Viano-
ce, ale to už skôr symbolicky. A v podstate to tak 
robíme dodnes, lebo manželka je katolíčka.

Čím sú pre Vás Vianoce dnes?
Vianoce sú výnimočným sviatkom. Ako dieťa 

som sa tešil na darčeky, hoci vtedy boli tie darče-
ky skromné, keďže mám deväť súrodencov. Peňazí 
nazvyš nebolo, lebo sme mali gazdovstvo a žili sme 
z toho, čo sme si vypestovali. Takže väčšinou som 
dostal nejaký sveter, šál, knižku a keď bolo pod 
stromčekom autíčko, tak som bol šťastný. A vní-
mal som tú výnimočnosť chvíle, všetci sme sa 
slávnostne vyobliekali, do kostola sme išli akýmsi 
iným, dôstojnejším krokom. Aj dnes sú pre mňa 
Vianoce čarovné, no vychutnávam si najmä pokoj 
a rodinnú súdržnosť. Čo ma však mrzí, že dnes, 

v tomto liberálnom duchu, ktorý panuje aj u nás, 
žiaľ stratili Vianoce, tú posvätnú atmosféru. Je to 
už len o darčekoch a konzume. Najmä v mestách. 
Na dedinách je to iné, tam, kde trávi Vianoce naša 
rodina, stále chodia koledníci, stále sa posväcujú 
domy, stále je to o príchode Spasiteľa. 

Príhovor slovenských biskupov na začiatku 
Nového cirkevného roku sa zameral na otázku 
nenávisti medzi ľuďmi a spomenul aj nenávisť 
v médiách. Vy ste si zažili a stále zažívate s mé-
diami svoje. Nedávno ste verejne povedali, že 
odpúšťate „všetkým, ktorí má roky lynčujú v 
mainstreamových médiách bez práva vyjadriť 
sa“. 

Nenávisť sa neprejavuje vždy násilne, niekedy 
to môže byť „iba“ výsmechom. Pluralita názorov 
v tomto liberálnom svete je zaručená za pred-
pokladu, že máte mainstreamový názor a neob-
hajujete národ a kresťanstvo, ktoré má aj reálny 
odkaz a odmieta byť len romantickým folklórom, 
vďaka ktorému máme krásne koledy a vianočný 
stromček. Nehovoriac o tom, že sme svedkami dl-
hodobej koordinovanej snahy likvidovať kresťan-
skú cirkev, ktorá je nositeľom rodinnej tradície. 
Momentálne je na muške katolícka cirkev, ktorá 
je z kresťanských cirkví najsilnejšia. No príde aj 
na evanjelikov a pravoslávnych, ktorí akoby si 
to zatiaľ neuvedomovali. Hlavne od katolíckych 
biskupov by som preto očakával zásadnejšie sta-
noviská, ktorými by dokázali razantne brániť aj 
svojich kolegov ako napríklad Milana Chauturu 
či Mariána Kuffu pred vysoko rafinovanými a so-
fistikovanými útokmi.

V novom roku Slovensko čakajú mnohé 
zmeny. Aj v prezidentskom paláci. Ste horúcim 
kandidátom na post prezidenta, čo máte v pláne 
urobiť v tejto funkcii ako prvé?

Pustím sa tvrdo do práce. Prvé, čo urobím, 
nie za sto dní, ale za tri dni vypoviem Istanbul-
ský dohovor, ktorý sa stal pre nás platným bez 

akejkoľvek diskusie. A ak by Andrej Kiska išiel do 
Marakešu a potvrdil svojou prítomnosťou práv-
ny účinok Globálneho paktu, tak ten vypoviem 
tiež. A okamžite prenesiem zahraničnú a obrannú 
politiku Slovenskej republiky opäť do portfólia 
právomocí prezidenta, aby príprava a uzatváranie 
zmlúv boli v rukách hlavy štátu, čo podľa Ústavy 
aj má byť. No a sadnem na zadok a budem robiť: 
kontrolovať legislatívny proces, kontrolovať prácu 
vlády, pretože prezident, čo mnohí ani nevedia, 
má možnosť zúčastňovať sa rokovaní vlády. Už te-
raz mám obrovský tím ľudí, ktorí chcú robiť hoci 
aj zadarmo. S takým potenciálom môžem a aj bu-
dem oponovať každý materiál, ktorý nebude na 
prospech Slovenska. V parlamente sa neobjavím 
iba raz za rok, vystúpim s analýzou každého záko-
nu, ktorý by bol protiústavný alebo proti ľuďom. 

A urobím analýzu súčasných zákonov, ktoré sú 
v rozpore s deklarovaným bezplatným zdravotníc-
tvom a bezplatným školstvom. Opätovne zriadim 
v prezidentskom paláci kanceláriu na prijímanie 
sťažností občanov. Čaká ma toľko práce, že mini-
málne prvé dva roky budem potrebovať 48 hodi-
nový deň. Viem presne, čo treba urobiť, a presne 
to aj urobím. Som samorast, nemám záväzky voči 
politikom, žiadnym spolkom či finančným skupi-
nám. A to mi umožňuje slobodne sa rozhodovať 
v prospech Slovenska. 

Vianočné želanie pre našich čitateľov?
Advent je časom radosti a nádeje.  Želám nám 

všetkým pokoj v duši, pokoj v rodine a pokoj vo 
svete. 

x

Som samorast, nemám záväzky voči žiadnym spolkom či finančným skupinám.

Štefan Harabin s najbližšou rodinou

Zberný dvor - zmena otváracej doby v zimnom období
Príslušný odbor Mestského úradu v Komárne oznamu-

je občanom mesta, že zberný dvor na Harčášskej ceste bude 
v zimnom období otvorený od utorka do piatka od 9.00 do 17. 
hodiny, v sobotu od 8.00 do 12. hodiny. V pondelok a v nedeľu  
je zatvorené. Za pochopenie ďakujeme!

Odvoz odpadu počas vianočných sviatkov
Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta, 
že odvoz odpadu bude počas vianočných sviatkov nasledovne:
l	24. decembra 2018 (Štedrý deň) 
 podľa bežného harmonogramu,
l 25. decembra 2018 (1. sviatok vianočný) 
 podľa bežného harmonogramu,
l 26. decembra 2018 (2. sviatok vianočný) 
 podľa bežného harmonogramu,
l namiesto 1. januára 2019 (Nový rok – utorok) 
 sa odvoz vykoná 2. januára 2019 (v stredu) 
 podľa utorňajšieho harmonogramu
l taktiež triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho od-
padu (papier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) v rodinnej zástav-
be kde sa počas týždňa zberu separovaného odpadu vykonáva 
bežne v utorok, sa vykoná 2. januára 2019 v stredu. 


