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Nezávislí kandidáti zvíťazili

Primátorom Komárna ostáva Béla Keszegh

Voľby orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali
29. októbra, sa skončili víťazstvom nezávislých kandidátov. V 33 volebných
okrskoch v troch volebných
obvodoch Komárna sa volieb zúčastnilo 9 828 občanov z evidovaných 28 858
oprávnených voličov. To
znamená, že účasť bola 34
%, čo je takmer o šesť percent viac ako pred štyrmi
rokmi. O post primátora sa
uchádzalo päť kandidátov,
odovzdaných platných hlasov bolo 9 527.
S veľkou prevahou 7 121
hlasov sa víťazom komunálnych volieb 2022 v Komárne
stal doterajší primátor Béla
Keszegh. Volilo ho takmer
75 % voličov, ktorí sa volieb
u nás zúčastnili. Ildikó Bauer,
ktorá kandidovala vo farbách
strany Aliancia, sa umiestnila
na druhom mieste, dostala 1
031 hlasov. Tímea Etheykatz
kandidujúca ako nezávislá
získala 836 hlasov a Péter
Bodoki, kandidujúci vo farbách strany Hlas, 484 hlasov.
Meno Róberta Dobiho, ktorý
kandidoval ako nezávislý,
zakrúžkovalo 55 občanov
napriek tomu, že svoje odstúpenie oznámil ešte pred
hlasovaním.
Spomedzi kandidátov na
poslancov mestského zastupiteľstva získali v 25-člennom mestskom zastupiteľstve
výraznú väčšinu nezávislí
kandidáti. Devätnásti z nich
sa dostali ako členovia tímu
Nezávislí za Komárno - 4KN,
zoskupeného okolo staronového primátora Bélu Keszegha. Sú teda jednoznačne
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Po troch rokoch
vás opäť čaká jarmočná nálada
pod komárňanskými hradnými múrmi!

Mesto Komárno vás srdečne pozýva na Ondrejský
jarmok, ktorý sa uskutoční od 11. do 13. novembra
2022 na parkovisku pred Novou pevnosťou (Hradná
ulica - za Mestským kultúrnym strediskom Béni Egressyho).
Okrem širokého sortimentu bežného tovaru si návštevníci môžu vybrať aj z veľkého množstva kvalitných
remeselných výrobkov. Aj tento rok na vás čakajú predajcovia so širokým výberom lahodných tradičných jedál a nápojov. Samozrejme nebude chýbať ani zábavný
park, kde rôzne hojdačky a atrakcie sľubujú vzrušujúce
dobrodružstvá pre deti aj dospelých.
Zároveň, aj touto cestou, prosíme ľudí žijúcich v
okolí o trpezlivosť za nepríjemnosti spôsobené zvýšenou premávkou a prosíme návštevníkov jarmoku o dodržiavanie zmenených pravidiel cestnej premávky.

víťazmi volieb a navyše sa im
podarilo navýšiť počet členov tímu o ďalších štyroch
poslancov v zastupiteľstve.
Do nového zastupiteľstva
sa dostali traja kandidáti zo
strany Aliancia, ale Magda
Tárnok ako nezávislá. Zvyšné tri miesta obsadia ostatní
nezávislí kandidáti
Zároveň s voľbami do orgánov samosprávy obcí konali sa aj voľby do samosprávnych krajov. Okres Komárno
v 54-člennom zastupiteľstve
bude reprezentovať osem
poslancov. Funkciu predsedu samosprávneho kraja obsadí ten kandidát, ktorý získa
najviac hlasov v celom kraji.
Na rozdiel od volieb do samosprávnych orgánov obcí,
v krajských voľbách najviac
hlasov dostali kandidáti politických strán. O post predsedu samosprávneho kraja sa
uchádzalo 11 kandidátov, no

len štyrom z nich sa podarilo
dosiahnuť výrazné výsledky.
V okrese Komárno kandidát
Aliancie Tibor Csenger získal takmer 47 percent hlasov, ale na post predsedu
kraja to nestačilo. Najviac
hlasov získal Branislav Becík, kandidát strany Hlas a
Sme rodina, pred súčasným
predsedom Milanom Belicom, ktorý kandidoval ako
nezávislý. Tretí skončil Tibor
Csenger a za ním Martina
Holečková, kandidátka strany KDH, SaS, Tím Kraj Nitra,
ŠANCA, SPOLU, ODS - Občianski demokrati Slovenska,
DS, OKS, Za ľudí.
Do zastupiteľstva samosprávneho kraja sa dostali
kandidáti strany Aliancia,
z toho traja sú z Komárna.
Mandáty za stranu Aliancia
získali: Imre Andruskó (13
843 hlasov), Miklós Viola (13
148 hlasov), Ildikó Bauer (11

718 hlasov), Árpád Horváth
(11 486 hlasov), Őrs Orosz
(10 478 hlasov), Norbert
Becse (8712 hlasov), Tihamér
Gyarmati (7 817 hlasov). Členom krajského zastupiteľstva
sa stal aj Jozef Jobbágy so 7
950 hlasmi, ktorý kandidoval
ako nezávislý.
Počet odovzdaných hlasov pre kandidátov na krajských poslancov v našom
meste pre ôsmich kandidátov s najlepšími výsledkami: Imre Andruskó (4 231
hlasov), Miklós Viola (2 977
hlasov), Ildikó Bauer (2 707
hlasov), Őrs Orosz (2 694
hlasov), Árpád Horváth (2
566 hlasov), Zsolt Feszty (2
459 hlasov), Jozef Jobbágy
(1915 hlasov), Péter Korpás
(1845 hlasov).
Podrobné výsledky komunálnych volieb v Komárne uverejňujeme na 3. strane
našich novín.
rs

Budeme mať
nový park Čistinka

Zástupcovia spoločnosti LIDL oficiálne odovzdali
oznámenie o tom, že mesto
Komárno bolo úspešné v
projekte LIDL Čistinka.
Zástupcovia spoločnosti
odovzdali tento list jednej
z lídrov aktívne hlasujúcej
komunity Komárňanov Silvii
Lévaiovej a primátorovi mesta Bélovi Keszeghovi. Zástupcovia mesta zase ukázali lokalitu, kde by mala Čistinka
vyrásť, ktorú vybrali spomedzi niekoľkých možností tiež
členovia skupiny nadšencov,
ktorí rozhýbali celé mesto.
Architekt pripraví v blízkej
budúcnosti návrhy, ako by
mohli byť osadené jednotlivé
prvky v parku, o čom môžu

takisto rozhodnúť členovia
tohto tímu. Po konzultácii s
mestom pripravia aj plány na
terénne úpravy, ktoré v sebe
zahŕňajú aj výsadbu stromov. Po získaní potrebných
povolení bude úlohou mesta
pripraviť terén na výstavbu
parku, s ktorou by začali na
jar a v lete by mohla byť Čistinka hotová.
Zástupca
spoločnosti LIDL zablahoželal Silvii
Lévaiovej k tomu, že so
svojím tímom dala dokopy
v Komárne takú súdržnú komunitu a po troch ihriskách
Žihadielko mesto vyhralo aj
tento park, a tým získalo na
zveľaďovanie mesto viac ako
400 tisíc eur.
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Veľká sála Dôstojníckeho pavilónu
Dokonalé miesto pre svadby, plesy a konferencie.Komplexné zabezpečenie podujatí - prenájom priestorov, catering a dekorácia. Bližšie
informácie: info@mskskomarno.sk

Navštívte panoramatickú saunu

Nová samoobslužná panoramatická sauna na
brehu Mŕtveho ramena (v areáli požičovne vodných bicyklov) čaká svojich hostí s blízkosťou prírody a súkromným zážitkom. Saunu prevádzkuje
spoločnosť Pixxla, viac informácií a rezervácie na
stránke www.pixxla.sk

Drobná inzercia
l Záhradnícke práce - odborný rez ovocných stromov,
predaj a výsadba ovocných
stromov. Tel.: 0905 214 810.
l Pedikúra aj v pohod-

lí Vášho domova. Tel.:
0908/761 373.
l REKOM rekonštrukcia bytov. Tel.: 0948/622 051.

TRIEDIME ODPAD!

Vážení občania, Mesto Komárno vám oznamuje, že
triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu
(papier, plasty+kovy+VKM, sklo, odpad zo záhrad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:
od 14. novembra - do 18. novembra 2022
(POZOR! Vykladajte len BIOODPAD!) 1 vrece
od 28. novembra - do 2. decembra 2022
(papier, plasty+kovy+VKM, sklo, bioodpad) 4 vrecia
Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad)
v hore uvedenom 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 naplnených vriec).
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno
č. 9/2016 o odpadoch sa odpad zo záhrad prednostne
kompostuje na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na prihnojovanie trávnikov a záhrad.

Novorodenci

Filip Edmár z Kútnikov, Dániel Jozef Telekeš z Kolárova,
Rebeka Lakatošová z Hurbanova, Olivér Rafael Ježó z Kravian nad Dunajom, Eliza Hengericsová z Nesvád, Nina Bachová zo Šurian, Kira Norina Sárköziová zo Zlatnej na Ostrove, Lara Ivanová z Komárna, Maximiliám Urbánek z Pribety,
Emma Urbanová z Novej Stráže, Patrícia Sztojková z Kolárova, Csenge Uzsák z Hurbanova, Patrik Czibor z Komárna,
Melánia Lakatošová z Veľkého Harčášu, Mia Kántorová z
Komárna, Jázmin Ildikó Lakatosová z Chotína, Viktor Skok z
Komárna, Branislav Klučka z Hurbanova, Kristína Berkiová z
Komárna, Elisa Chrén z Iže, Sofia Kovácsová z Vadašu.

Sľúbili si vernosť

Gábor Májovský a Suzana Zekičová, Alexander Tücsök a
Simona Kroupová, Karol Apagyi a Anita Mitašová, Attila Farkas a Nikoleta Žiláková, Viktor Galanžár a Ildikó Ürgeová.

Opustili nás

80-ročná Anna Kölblová Pappová z Komárna, 70-ročný
Zoltán Čičo z Komárna, 79-ročný Albert Szuri z Modrán, 95ročná Ema Melléková z Moče, 55-ročný Juraj Fűri z Čalovca,
101-ročná Mária Feketeová z Komárna, 69-ročný Ing. Zoltán
Tóth z Komárna, 44-ročný Peter Gabriel z Komárna, 88-ročná
Kovács Irén rod. Losonszky z Komárna, 65-ročný Jozef Berek
z Komárna, 82-ročný Teodor Jankó z Komárna, 86-ročná Eva
Čierniková z Komárna, 62-ročná Kornélia Mitykó z Kameničnej.
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Nezištný dar pre nemocnicu pomôže s úsporou vody
Nemocnica AGEL Komárno má obrovské šťastie
aj na nezištnú pomoc ľudí,
vďaka ktorým môže poskytovať ešte lepšie služby, zabezpečiť kvalitnejšiu prevádzku.
Obrovskou nezištnou pomocou, ktorou tentokrát prekvapila rodina Keresztesová
darom pre nemocnicu, sú
užitočné darčeky súvisiace
s vodou. Vedenie nemocnice
vyjadrilo štedrým darcom
veľké poďakovanie.
Peter Keresztes daroval
v mene rodiny a spoločnosti
KERZEROS pre nemocnicu
3600 úsporných perlátorov,
dve stovky púzdier a 2 merače prietoku. S pomocou začal ešte pán Zsolt Keresztes.
Bohužiaľ, samotného odovzdania sa už nedožil.

V tomto období zvyšovania cien za energie, vodu,
vykurovanie, úsporné perlátory pomôžu v nemocnici
dosiahnuť úsporu v spotrebe
vody. Pomôže to tiež v celkovej starostlivosti o životné
prostredie, aktuálna situácia
si vyžaduje technologické
zmeny aj u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V nemocnici sa na prvé
miesto medzi „konzumentmi“ energie radí vykurovanie, tesne nasledované elektrickou energiou a ohrevom
úžitkovej vody. Šetrenie vody
však nemôže mať žiadny dopad na kvalitnú zdravotnú
starostlivosť, ani ošetrovateľskú pomoc pre pacientov.
„Zamestnanci technického úseku v tomto období

začali s výmenou starých
perlátorov na vodovodných
batériách a montujú sa nové
úsporné perlátory, za ktoré
veľmi pekne ďakujeme,“ povedal technicko-prevádzkový námestník Nemocnice
AGEL Komárno Marian Poliak.
„Nemocnica má v súčasnej energetickej kríze šťastie.
V apríli tohto roku bola do-

končená a odovzdaná plne
automatická kotolňa, ktorá
má obrovský dopad na úsporu energie. Naši zamestnanci
a pacienti musia mať pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pripravené adekvátne
podmienky. Teplo a teplá
voda je základ,“ - uviedol
riaditeľ Nemocnice AGEL
Komárno Miroslav Jaška.
Mgr. Martina Pavliková

Začala obnova v Novej pevnosti

Začala obnova fasády a priestorov Kasárenskej budovy
v Novej pevnosti. V rámci obnovy dôjde k úprave 70 metrov časti fasády pri hlavnej bráne a bude vytvorené nové
turistické stredisko pre našich návštevníkov s plochou približne 350 metrov štvorcových. Turisti si v novej pokladni
budú môcť zakúpiť lístky na prehliadku, ako aj suveníry, a
v „čakárni“ komfortne pri časopise alebo filmovom dokumente o Pevnosti vyčkať začiatok prehliadky. Okrem kuchynky a skladu pre personál, budú vybudované aj nové
toalety a jedna výstavná sieť s maketou pevnosti.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne

vypisuje výberové konanie

na Oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a kurately
Prezentácia sa uskutoční 15. novembra 2022 o 13.00
v budove ÚPSVR Komárno, Biskupa Királya 30, zasadačka
na poschodí.
Požiadavky: znalosť slovenského jazyka, bezúhonnosť, vzdelanie: VŠ I. alebo II. stupňa v odbore: sociálna
práca, psychológia, právo, pedagogika.
Na prezentáciu sa dostavte so životopisom v slovenskom jazyku.
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Samospráva Mesta Komárna
Béla Keszegh

Mgr. Magdaléna Tárnok

Dávid Kovács

nezávislý kandidát

Aliancia-Szövetség

nezávislý kandidát

primátor

Volebný obvod č. 2.

Volebný obvod č. 3.

(7121 hlasov)

(1199 hlasov)

(1534 hlasov)

Ing. Marián Molnár

Róbert Szayka

JUDr. Margit Keszegh

nezávislý kandidát

nezávislý kandidát

nezávislá kandidátka

Volebný obvod č. 1.

Volebný obvod č. 2.

Volebný obvod č. 3.

(529 hlasov)

(1197 hlasov)

(1511 hlasov)

Ondrej Gajdáč

MUDr. Anton Marek

Ing. László Stubendek

nezávislý kandidát

nezávislý kandidát

nezávislý kandidát független

(1144 hlasov)

(1498 hlasov)

Ing. Ján Vetter

Baltazár Ryšavý

Mgr. Tímea Szénássy

nezávislý kandidát

nezávislý kandidát

nezávislá kandidátka

Volebný obvod č. 2.
(1727 hlasov)

Volebný obvod č. 2.
(1680 hlasov)

Volebný obvod č. 2.

Volebný obvod č. 2.

Volebný obvod č. 3.

Volebný obvod č. 3.

(1133 hlasov szavazat)

(1376 hlasov)

Mgr. Imre Andruskó

MUDr. Gabriela Filkóová

Ing. Péter Korpás

Aliancia-Szövetség

nezávislá kandidátka

nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 2.

Volebný obvod č. 2.

Volebný obvod č. 3.

(1672 hlasov)

(1125 hlasov)

(1105 hlasov)

Mgr. Patrik Ruman

MUDr. Attila Horváth

Zsolt Feszty

nezávislý kandidát

nezávislý kandidát

nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 2.

Volebný obvod č. 3.

Volebný obvod č. 3.

(1528 hlasov)

(2518 hlasov)

(1056 hlasov)

Ing. Zoltán Bujna

MUDr. Szilárd Ipóth

Mgr. Angelika Kopják

nezávislý kandidát

nezávislý kandidát

nezávislá kandidátka

Volebný obvod č. 2.

Volebný obvod č. 3.

Volebný obvod č. 3.

(1469 hlasov)

(2272 hlasov)

(1033 hlasov)

JUDr. Štefan Bende

Erik Vlček

Őrs Orosz

nezávislý kandidát

nezávislý kandidát

Aliancia-Szövetség

(1406 hlasov)

(2158 hlasov)

Mgr. Csilla Szabó

JUDr. Tamás Varga

nezávislá kandidátka

nezávislý kandidát

Volebný obvod č. 2.

Volebný obvod č. 2.
(1271 hlasov)

Volebný obvod č. 3.

Volebný obvod č. 3.
(1673 hlasov)

Volebný obvod č. 3.
(970 hlasov)

