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Az összevont önkormányzati választásokon induló 
politikai pártok és független jelöltek figyelmébe
Az összevont önkormányzati választások megtartásá-

nak időpontjáról szóló rendelet június 10-én jelent meg a 
Törvénytárban, így hivatalosan is elkezdődött a választási 
kampány. A Komáromi Lapok szerkesztősége fizetett po-
litikai hirdetés keretében lehetőséget biztosít a helyi és a 
megyei önkormányzati választásokon induló jelölteknek, 
hogy a széles nyilvánossággal is megismertethessék prog-
ramjukat és elképzelésüket. 

A Komáromi Lapok a választások időpontjáig még há-
rom alkalommal jelenik meg: szeptember 23-án, október 
7-én és október 21-én. A hirdetési felületeket a beérkezett 
megrendelések sorrendjében tudjuk biztosítani, így arra 
kérünk minden érintett felet, hogy a kl@komarno.sk e-mail 
címen időben jelezze hirdetési szándékát. Az újság felü-
letén lehetőség van klasszikus politikai hirdetés, vagy PR 
cikk megjelentetésére is.

A politikai hirdetések megjelentetésének árjegyzéke
1/1 újságoldal mérete: 273x365 mm ára 520 €
1/2 újságoldal mérete: 273x180 mm ára 260 €
1/4 újságoldal mérete: 134x180 mm ára 130 €
1/8 újságoldal mérete: 134x88 mm ára 70 €
További szabványos felületeink
41x88 mm vagy 88x41 mm ára 30 €
41x180 mm vagy 180x41 mm ára 60 €
88x88 mm ára 60 €
88x180 mm vagy 180x88 mm ára 120 €
88x365 mm vagy 365x88 mm ára 240 €
A feltüntetett árak tartalmazzák az ÁFÁ-t. A politikai hir-
detésekkel kapcsolatos bővebb tájékoztatással a 0908 787 
173-as telefonszámon szolgálunk.

Újabb játékot hirdetett 
a LIDL áruház, melyben kö-
zösségi pihenőhelyeket nyer-
hetnek az egyes települések. 
A játékban, amely augusztus 
15-én indult és szeptember 
25-ig tart, a vásárlók a 20 
euró feletti vásárlás esetén 
kuponokat kapnak és a raj-
ta szereplő kód segítségével 
adhatják le szavazatukat egy 
adott településre.

A komáromi aktivisták-
nak és a széles összefogás-
nak köszönhetően városunk 
eddig már három játszóteret 
is megnyert. Most egy újabb 

lehetőség nyílt arra, hogy Ko-
márom egy újabb közösségi 
hellyel gyarapodjon. Jelenleg 
az első helyen áll Komárom 
városa, ám nagyon szoros a 
verseny. A „Méhecskés ját-
szóteret Komáromnak” cso-
port  aktivistái mindkét LIDL 
áruháznál jelen vannak, így 
aki nem kíván élni a szava-
zás lehetőségével, a vásárlás-
kor kapott kupont átadhatja 
nekik, és ők elküldik a sza-
vazatokat. A játékról bővebb 
tájékoztatás a www.lidl.sk/
cistinka oldalon érhető el.

Komárom újra játékban!

Sajtótájékoztató kere-
tében számolt be Keszegh 
Béla polgármester, a Szlo-
vákiai Városok Uniójának 
alelnöke a jelenlegi energia-
válság önkormányzatokat 
érintő hatásairól, valamint 
a kormány azon intézkedé-
seiről, amelyek újra és újra 
jelentős terheket rónak a te-
lepülésekre.

Mint elhangzott a kor-
mány jelentősen megkésve 
és lassan, de foglalkozik a 
polgárokat érintő energia-
árakkal. Időnként szóba 
kerülnek a vállalkozások, 
azonban itt is jelentős a kés-
lekedés, stratégiai ágazatok 
dőlhetnek össze, pecsételhe-
tik meg hosszú távon a szlo-
vákiai ipar sorsát. De soha 

nem esik szó az önkormány-
zatokról és a hozzá tartozó 
intézményekről. Sőt, a jelen-
legi kormány jelentős terhe-
ket ró az önkormányzatokra, 
a saját tétlenségét az önkor-
mányzatokkal fizetteti meg.

– Az önkormányzat fele-
lős a sportcsarnok, az uszoda, 
a korcsolyapálya, az iskolák, 
az óvodák, a sportklubok, az 

idősek otthona fenntartásá-
ért, ami családoknak a min-
dennapokat jelenti. Sajnos 
egy szót nem hallani arról, 
hogy ez ügyben a kormány 
tenne valamit, vagy segítsé-
get nyújtanának – mondta el 
Keszegh Béla.

A kormány közelmúltban 
jóváhagyott intézkedései 
jelentős anyagi forrásokat 
vontak el a településektől. 
Az adóbónusz 500 millióval 
rövidíti meg az önkormány-
zatokat. Mivel a részadók 
40 százalékát kötelezően az 
iskolaügyre kell költeni, így 
a kormány 200 millió eurót 
vesz el, ezzel a szlovákiai 
iskolásoktól és óvodásoktól. 
A kormány közben úgy ad 
jutalmat és jövő évi béreme-
lést az oktatásügyben és a 
közszférában, hogy ehhez 
nem ad anyagi fedezetet, így 
azt az önkormányzatnak kell 
kifizetni.

– Az oktatásügyben és a 
közszférában dolgozók szá-
mára jóváhagyott 350 eurós 
jutalom 293 ezer eurót, a 

Bő másfél hónap múlva, 
október 29-én összevont ön-
kormányzati választásokat 
tartanak az ország minden 
településén, így Komárom-
ban is. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a mostani 
választáson nemcsak helyi 
képviselőket és polgármes-
tert, de megyei képviselőket 
és megyefőnököt is válasz-
tunk. A választások egy idő-
pontban történő megtartása 
nem jelenti, hogy mindkét 
választáson részt kell ven-
ni. A törvény lehetővé teszi, 
hogy csak az egyik választás 

szavazólapjait vesszük át. Ez 
esetben a többit nem kell át-
venni.

A politikai pártoknak és 
mozgalmaknak, valamint a 
függetlenként induló jelöl-
teknek augusztus 30-ig kel-
lett leadniuk a jelöltlistákat. 
Komáromban a városi vá-
lasztási bizottság szeptember 
7-én tartotta meg első ülését. 
Jelenleg még tart a leadott je-
löltlisták ellenőrzése, így hi-
vatalosan nem ismert, hogy 
mennyien indulnak majd a 
képviselői és a polgármes-
teri posztért városunkban. 

A szociális hálón és a sajtó-
ban megjelent információk 
alapján viszont a következő 
polgármester jelöltek ne-
vei ismertek: Bauer Ildikó, 
a Szövetség jelöltje, Bodoki 
Péter, a Hlas-SD/Sme Rodina 
jelöltje, Dobi Róbert függet-
len, Etheykatz Tímea függet-
len, Keszegh Béla független.

Városunkban a választá-
sokat illetően jelentős vál-
tozás nem történt. A kép-
viselő-testület döntésének 
értelmében továbbra is 25 
tagú lesz a helyi parlament. 
A három választókerületben 

az eddig megszokott helye-
ken, összesen 33 válasz-
tókörzetben várják majd a 
polgárokat. A választás me-
nete is az eddig megszokott 
módon és időben történik. 
A szavazóhelyiségbe lépve 
elsőként igazoljuk személy-
azonosságunkat, majd kéz-
hez kapjuk a szavazólapokat. 
Amennyiben mindkét szava-
záson részt kívánunk venni, 
összesen négy szavazólapot 
kapunk kézhez és két boríté-
kot. A szavazást követően a 
kék színű borítékba a megyei 
szavazólistákat, a fehér színű 
borítékba a helyi szavazó-
listát kell helyezni. Ameny-
nyiben helytelenü járunk el, 
a leadott szavazat érvényte-
lennek minősül. Ugyancsak 
érvénytelen a szavazat, ha a 
meghatározottnál több kép-
viselőjelöltet karikázunk. 
A megyei képviselőjelöltek 
esetében ez legfeljebb nyolc, 
a megyefőnök esetében pe-
dig csak egy karika lehet. 
A helyi választásoknál az a 
mérvadó, hogy lakóhelyünk 
szerint melyik választókerü-
letbe tartozunk. Az 1. számú 
választókerületben, amely 
lényegében az őrsújfalui vá-
rosrészt és annak vonzáskör-
zetét jelenti, csak egy kép-
viselőjelölt neve, a 2. és a 

Az összevont önkormányzati választások időpontja október 29.
Helyi és megyei képviselőket, polgármestert és megyefőnököt választunk

Az energiaárak egyre emelkednek, 
az önkormányzatoknak állami segítségre van szükségük

(Folytatás a 2. oldalon)

Az energiaválság súlyosbodása miatt az alapiskolák vezetői is aggódnak, nyitott kérdés, 
mi lesz késő ősszel és télen, fogják-e tudni fizetni a havi fűtés számláit.

Illusztrációs felvétel

(Folytatás a 3. oldalon)
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Pótfelvételit hirdet a zeneiskola
A Komáromi Művészeti Alapiskola igazgatósága érte-

síti az érdeklődő diákokat és szülőket, hogy pótfelvételit 
hirdet a 2022/2023-as tanévre. Jelentkezni személyesen 
2022. szeptember 5-től 13-ig lehet naponta 14.00 és 
17.00 óra között az intézmény Nyár utcai épületében.

nemrég kifizetett újabb, 500 
eurós jutalom pedig 416 ezer 
eurót von el a város kasszájá-
ból. Az adóbónusz körülbe-
lül 2 millió euró kiesést je-
lent a város számára, a jövő 
évre betervezett béremelés 
pedig valamivel több mint 
egymillió euróval terheli meg 
a költségvetést. Ehhez még 
hozzájárul a hulladékgaz-
dálkodásban várható díjsza-
bások duplázása és az egyre 
emelkedő energiaárak – tette 
hozzá Keszegh Béla.

Az energiaár-terhelés 
csökkentésének egyik le-
hetősége az ÁFA ideigle-
nes csökkentése, ahogy ez 
Németországban is történt. 
A kormány viszont egyelő-
re nem kívánja megbonta-
ni az adórendszert, hiszen 
az energiaárak növekedése 
egyben jelentős plusz adó-
bevetélt is jelent számára. A 
májusi és a júniusi hónapban 
10-13 euró volt a kifizetett 
villanyáram ÁFA része, ez 
most jelenleg 200 euró körül 
mozog, amelyet a város va-
lójában az állam kasszájába 
fizet be. Megoldást jelentene 
ha a kormány ezt a jelentős 
többletbevételt visszaoszta-
ná az önkormányzatoknak 
a közcélokat ellátó intéz-
mények energiaszámláinak 
fedezésére.

– A Szlovákiai Városok 
Uniója hat pontban foglalta 
össze javaslatait, amelyek 
jelentősen enyhíthetnék az 
önkormányzatok gondjait. 
Nagyon komoly problémák-
kal kell majd megküzdenünk 
a közeljövőben és nem sze-
retnénk azt az utat választa-
ni, amibe a jelenlegi kormány 
tolja az önkormányzatokat, 
hogy adókat kelljen emelni. 
Szeretnénk védeni a családo-
kat, szeretnénk hogy fűtés, vi-
lágítás legyen az óvodákban, 
az iskolákban és a sportcsar-
nokokban, hogy gyermeke-
ink tudjanak sportolni és ki-
kapcsolódni, viszont ehhez 
segítségre van szükségünk – 
nyilatkozta Keszegh Béla.

A városok uniója által 
benyújtott hatpontos ja-
vaslatcsomag tartalmazza 
a közszférában dolgozók 
számára kifizetett jutalmak 
refundációját, az alapisko-
lák megnövekedett energia-
költségeinek kompenzálá-
sát, a költségvetésről szóló 

törvény módosítását, amely 
lehetővé tenné a tartalék-
alapok felhasználását a fo-
lyó kiadások fedezésére is, 
a Covid-járvány ideje alatt 
felvett kölcsönök elengedé-
sét, valamint az energiahor-
dozók ÁFA-csökkentését. A 
jelenlegi kormányválságos 
időszakban viszont nagyon 
kevés a remény arra, hogy 
a javaslatokkal érdemben is 
foglalkozzon a törvényhozás, 
így az önkormányzat kényte-
len a lehetőségeihez mérten 
minden eszközt megragadni 
arra, hogy csökkentse a vá-
ros energiaköltségeit.

– A városi intézmények-
ben például többek közt az 
alapiskolákban megtörtént a 
villanyégők takarékosabbra 
való cserélése. Egy 108 ezer 
eurós befektetés keretében 
a napokban befejeződött a 
lámpatestek cseréje a Sing-
ellőben és az Erzsébet szige-
ten is, így akár 70-80 %-os 
megtakarítást is elérhetünk. 
Új projekt is készül, melynek 
köszönhetően sikerül olyan 
megtakarítást elérnünk, hogy 
nem lesz szükség a külső vá-
rosrészekben a közvilágítás 
korlátozására. Bízunk benne, 
hogy megnyithatja majd ka-
puit a városi uszoda és a mű-
jégpálya is és sikerül kifűteni 
a sportcsarnokot is. Ehhez 
viszont mindenképp szükség 
lesz a kormány segítségére - 
mondta el Keszegh Béla. 

A város a lehetőségeihez 
mérten nemcsak az intéz-
mények fenntartására fordít 
gondot, de segítséget kíván 
nyújtani azoknak a polgá-
roknak is, akiket nagyon 
érzékenyen érint az energia-
árak növekedése. Megszó-
lítottak olyan vállalatokat, 
akik energiatakarékos izzók 
gyártásával foglalkoznak, és 
a támogatásuknak köszönhe-
tően több komáromi család-
hoz is eljuthatnak majd ezek 
az izzók. Ebben a nehéz 
helyzetben ugyanis az a leg-
rosszabb, hogy éppen azok a 
családok, amelyek kevés jö-
vedelemmel rendelkeznek, 
nincs anyagi fedezetük arra, 
hogy energiatakarékos égő-
ket, műszaki berendezése-
ket, napelemeket vásárolja-
nak. Így kénytelenek a kevés 
jövedelmük egyre nagyobb 
részét az energiaköltségek 
kifizetésére fordítani.

sz

Az energiaárak egyre emelkednek, 
az önkormányzatoknak 
állami segítségre van szükségük
(Befejezés az 1. oldalról)

A komáromiak és a kör-
nyékbeliek ismét megcso-
dálhatják a Štefánik park-
ban lévő szökőkutat, hiszen 
a napokban elbontották a 
körülötte lévő kerítést. A 
Štefánik parkban található 
vízi attrakciót a KOMVaK – 
Komárom város víz- és csa-
tornaművei rekonstruálta. 
Felújították a kút szerkeze-
tét, új vízi látványosságok-
kal szerelték fel, amelyek 
díszkivilágítást is kaptak, így 
eddig nem látott színekben 
pompázik majd esténként. 

A szökőkút felújítása so-
rán hat darab pezsgő fúvókát 
szereltek a medencébe, me-
lyek különböző magasságú, 
irányított, dinamikus vízsu-
garat spriccelnek ki. A szö-
kőkút közepére egy vízijáték 
került, háttérvilágítással. A 
középső vízsugár maximális 
magassága 4 m, maximális 
hatósugara 6 m.

A szökőkút medencéjé-
ben maximum 12 cm-es a 
vízmagasság. A vízsugár idő-
zítésének és véletlenszerű-
ségének, valamint a magas-
ságának változékonyságát a 
frekvenciaváltós szivattyúk 
teszik lehetővé, három kü-

lönböző körforgásban. 
Modern technológia biz-

tosítja a fúvókák vízellátását, 
a víz keringését a szökőkút-
ban és egyúttal a vízkezelést 
is, itt a minőségre helyezve 
a hangsúlyt. A gépek a szö-
kőkút vezérlésével együtt 
a technikai helyiségben, a 
szökőkút közelében, a talaj 
felszíne alatt találhatóak.

A vízi látványosság újjá-
építését a KOMVaK Rt., Ko-
márom város víz- és csator-
naművei finanszírozta abból 

a pénzügyi keretből, amelyet 
a 100 százalékban városi tu-
lajdonú társaság minden év-
ben – a 2018 óta hatályos új 
alapszabály értelmében – a 
komáromi vízvagyon fejlesz-
tésére fordít. Ebből a forrás-
ból újítják a vízvezetékeket, 
a csatornákat, a különböző 
berendezéseket, illetve bő-
vítik a hálózatot. A vállalat 
évente körülbelül 800 ezer 
eurót fordít a városi vagyon 
fejlesztésére és karbantartás-
ára. Az új vízi attrakció ki-

vitelezője az Aqua Slovakia 
Kft. volt, akik 69 995 euróért 
(ÁFA nélkül) végezték el a 
felújítást.

Ezzel a beruházással egy 
új színfoltja lett Komárom-
nak, egy újabb rendezett kö-
zösségi térrel gazdagodott, a 
látványban a gyermekek, de 
a felnőttek is örömüket lelhe-
tik és felfrissülhetnek a nyári 
hónapokban. Vigyázzunk rá 
mindannyian!

komvak

Újabb szökőkút újult meg városunkban

A kedvezőtlen, esősnek 
ígérkező időjárás miatt a Jó-
kai Közművelődési és Múze-
um Egyesület úgy döntött, 
hogy augusztus 20-án nem 
a szokott helyen, tehát a 
Szent István lovasszoborhoz 
hívja közös ünneplésre a ko-
máromiakat, hanem a Tiszti 
Pavilon impozáns díszter-
mébe.

A rendezvényen Keszegh 
Margit szervező, az egye-
sület elnöke köszöntötte az 
szép számban megjelent 
ünneplőket, aki elmondta, 
hogy mindenkori kötelessé-
günk, és elengedhetetlenül 
fontos, hogy tiszteljük őse-
inket. Majd hozzátette, hogy 
általuk kaptunk anyanyelvet, 
otthont és hazát. Mindenko-
ri kötelességünk tehát, hogy 
ismerjük és tiszteljük törté-
nelmünket, hagyományain-
kat, és tisztelettel üljük meg 

ünnepeinket. A főszónoki 
tisztséget Jókay Károly töltöt-
te be, aki a Pápai Református 
Kollégium diákjai, valamint 
a határon túli magyar kultú-
ra támogatására létrehozott 
Jókay Alapítvány ügyvivője 
és Jókai Mór, a nagy mese-
mondó ükonokaöccse.

– A nyugati és a kele-
ti jelképekkel ellátott Szent 
Korona, valamint az ország 
egyensúlypolitikája akkor 
is egyértelmű volt. Erősza-
kos veszély fenyegetett több 
irányból. Ezer évvel később 
2022-ben is itt vagyunk, Ist-
ván örökösei, szellemi utó-
dai. Az említett királyságok, 
hercegségek, birodalmak már 
nincsenek. Helyettük jöttek-
mentek újak, besenyők, tatá-
rok, törökök, labancok, a bé-
csi udvar és szövetségesei és 
a XX. század úgy, ahogy volt, 
minden fájdalmával, gyá-

szával, reménytelenségével, 
de mi, mégis, itt vagyunk – 
hangzott el Jókay Károly ün-
nepi köszöntőjében.

Az ünnepet a Pengő és az 
Árgyélus zenekar tette igazán 
alkalomhoz méltóvá, a szín-
padon pedig a Garabonciás 
Néptáncegyüttes táncosai 
perdültek táncra. A műsor 
vastapsot kapott. A kenyér 
megáldása és megszentelése 
után pedig mindenki kapott 

egy darabot a Kárpát-me-
dence kenyeréből. 

A központi, városi ünnep-
ség mellett Komárom város-
részeiben is megemlékeztek 
nemzeti ünnepünkről. Kaván 
augusztus 20-a egyben az 
új kenyér ünnepét is jelenti. 
A helyi kis közösség lelkes 
szervezőinek köszönhetően 
már hagyománnyá vált, hogy 
ez alkalomból ünnepséget 
szerveznek, erősítve a kö-
zösség együvé tartozásának 
érzését. A helyi Szent László 
kápolnában Lóránt atya tar-
tott szentmisét, majd meg-
szentelték és megszegték az 
ez alkalomra sütött új kenye-
ret. Az ünnepség a helyi kul-
túrházban folytatódott, ahol 
a kis közösség legapróbb 
tagjai, az óvodások majd a 
felvidéki rockszínház ifjú 
énekesei mutatkoztak be. A 
hagyományoknak megfelelő-
en az idén sem maradhatott 
el a kultúrház melletti park-
ban megtartott népünnepély, 
ahol ez alkalommal kilenc 
csapat részvételével főzőver-
senyt is tartottak.
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Mindenkori kötelességünk, hogy ismerjük és tiszteljük a történelmünket

Orgonahangversenyek a bazilikában
Lengyel Zoltán szeptember 11-ei nyitó koncertje után 

a következő hetekben is folytatódik az esti orgonahang-
versenyek sora a XXXI. Harmonia Sacra Danubiana kere-
tében a Szent András Bazilika történelmi orgonáján. 2022. 
szeptember 18-án Simona Matyšáková és Marek Troják, 
2022. október 2-án Tomáš Mihalík és 2022. október 16-án 
Kosóczki Tamás ad koncertet. Az ingyenes koncertek min-
dig vasárnap este 19 órakor kezdődnek a komáromi Szent 
András Bazilikában. Mindenkit szeretettel várnak!

A Tiszti pavilon dísztermében megtartott ünnepség szónoka Jókay Károly, Jókai Mór, a 
nagy mesemondó ükonokaöccse volt.                                                     Fotó: Krűger Viktor
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Viking Pub & Saga Cafe
Észak-Komárom, Nádor utca 14.

A jó sör, a kávé
és a jó hangulat

garantált!
Minden pénteken

és szombaton

zenés rendezvényünkre

várjuk a kedves vendégeket!

Az Anjelské ruky, n.o., 

ápolónőket keres 
állandó foglalkoztatásra.

Ápolási ellátás (ADOS) biztosítása a beteg otthoni kör-
nyezetében a városban és a Komáromi járásban.

Feltétel: B tipusú járművezetői jogosítvány.

3. számú választókörzetben 
pedig 12-12 képviselőjelölt 
neve karikázható. A polgár-
mesterjelöltek listáján csak 
egy név karikázható.

Komárom városa a vá-
lasztások előtt legkésőbb 
25 nappal, tehát várhatóan 
szeptember végén vagy októ-
ber elején minden háztartás-
ba küld értesítést arról, hogy 
az érintettek melyik választó-
körzetben élhetnek szavazati 
jogukkal. Bár a törvény nem 
kötelezi az önkormányzato-
kat, de hasonlóan az elmúlt 
választásokhoz a polgárok 

értesítést kapnak arról is, 
hogy kik szerepelnek a kép-
viselő- és polgármester-jelöl-
tek szavazólapján. Amennyi-
ben Nyitra megye is időben 
elküldi a választási bizottság 
által jóváhagyott jelöltek lis-
táját, úgy a megyei képvise-
lő- és elnökjelöltek neveivel 
is megismerkedhetünk.

Az összevont önkor-
mányzati választásokról bő-
vebb tájékoztatás a www.
komarno.sk weboldalon a 
Helyi önkormányzati válasz-
tások és megyei önkormány-
zati választások 2022 cím-
szóra kattintva érhető el.

Helyi és megyei képviselőket, 
polgármestert és megyefőnököt választunk
(Befejezés az 1. oldalról)

Közeledik az Európai 
Mobilitás Hete és ez alka-
lomból szeptember 22-én, 
csütörtökön 17 órától ke-
rékpáros felvonulás indul 
a komáromi Klapka térről, 
melynek fő célja felhívni a 
figyelmet a kerékpár hasz-
nálatának előnyeire, illetve a 
környezetvédelem fontossá-
gára. Az esemény szervezője 
Szabadság Vándorai Túrake-
rékpáros Egyesület.

– Sajnos egyre sűrűbb az 
autósforgalom a városban, és 
ez lassan élhetetlenné teszi a 
lakókörnyezetünket. Komá-
romban a rövid távú autós 
közlekedés helyett sokkal 
praktikusabb a gyalogos vagy 
a kerékpáros közlekedés. Ezt 
a gondolkodásmódot szeret-
nénk minél több emberhez 
eljuttani, ezért a felvonulás 
útvonalát szándékosan az 
összes lakótelep érintésével 
terveztük meg – nyilatkozta 
lapunknak Bujna Zoltán, a 
Szabadság Vándorai Túrake-
rékpáros Egyesület elnöke.

Az idén megkezdődött a 

belvárosi kerékpárutak épí-
tése és ezzel egyidőben a 
városi hivatal kidolgoztatta 
az egész várost átszövő ke-
rékpáros úthálózat tervdoku-
mentációját is. Így belátható 
időn belül gyerekekkel együtt 
is lehet majd biztonságosan 
közlekedni a városban.

–  A gyermekek ezirányú 
nevelése nagyon fontos, 

ezért a kiskorú résztvevő-
ket a felvonulás elején apró 
ajándékokkal is meglepjük. 
A biciklis tömeg vonulási se-
bessége lassú lesz, ideális a 
kisgyermekes családoknak is. 
A felvonulás hossza 7 km – 
tette hozzá Bujna Zoltán.

A szervezők remélik, 
hogy ez az esemény is to-
vább erősíti Komárom lakos-

ságában a kerékpár aktívabb 
használatát, hiszen végered-
ményben mindannyiunk 
érdeke, hogy ki-ki a maga 
módján, de együttes erővel 
védjük Földünket. Találkoz-
zunk szeptember 22-én a 
Klapka téren és népszerűsít-
sük együtt a kerékpározást! 
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Szeptember 22-én indul az Európai Mobilitás Hete
A tiszta és a fenntartható közlekedés népszerűsítése

A komáromi Erzsébet-
híd volt az első Budapesten 
kívüli Duna-híd a történel-
mi Magyarország területén. 
Felavatása 1892. szeptem-
ber 1-jén nagy ünnep volt a 
város és az ország számára 
egyaránt. Éjfélkor adták át 
a forgalomnak, és azóta is 
hűségesen szolgálja mind-
azokat, akik a két Komárom 
területén száraz lábbal akar-
nak átkelni a Dunán.

A dél-komáromi Endresz 
Csoport és az észak-komáro-
mi baráti polgári társulások 
által szervezett születésnapi 
ünnepség vidám és meghitt 
volt.

– Úgy gondoltuk, hogy 
nem mehetünk el emellett a 
dátum mellett anélkül, hogy 
megemlékeznénk, hiszen ez 
a híd a két partot már 130 
éve összeköti jóban és rossz-
ban. Az Erzsébet-híd megte-
remtette azt a lehetőséget a 
két part között, hogy egy ál-
landó kapcsolat legyen a két 
városrész között. Ez az állan-
dó kapcsolat megmaradt a 
híd felavatásától egészen 
napjainkig. Lehetővé teszi 
azt, hogy Dél-Komáromból 

Észak-Komáromba látogas-
sunk a barátainkhoz, a kul-
turális rendezvényekre, vagy 
vásárolni, és ez fordítva is 
igaz. A híd megkönnyítette a 
munkavállalást, az idegenfor-
galmat és a hétköznapokat is 
– nyilatkozta Arlett Tamás, az 
Endresz Csoport elnöke.

Az ünnepség szervezői 
az északi részről a Jobb Ko-
máromért és a Kárpátia Sport 
Polgári Társulás voltak.

– Az Erzsébet-híd gyakor-
latilag összeköt minket, visz-
szaadja azt a nemzeti érté-

ket, amit több mint száz éve, 
1920-ban elvettek tőlünk. 
A híd nagyon sokat jelent 
számunkra, ugyanis a két 
város az összetartozás vá-
rosa. Komárom nagyon sok 
dologban együttműködik, 
és úgy tartjuk, hogy ez egy 
város, amelyet csak a Duna 
választ el – nyilatkozta Pallag 
György, a Kárpátia Sport PT 
elnöke.

A maga korában igen-
csak korszerű létesít-
ményt a vágsellyei szü-
letésű Feketeházy János 

tervezte, nevét a népszerű 
Sissi királynéről kapta, aki 
állítólag Komáromban lépett 
először magyar földre.

– Felavatására egy nagy-
szabású ünnepség keretében 
került sor. Délután három 
órakor ünnepi testületi ülést 
tartott a város, ahol megkö-
szönték a híd létrehozóinak 
a munkáját. Este hét órakor 
a város vezetői és a polgárok 
átvonultak Fábiánné étter-
mébe, ahol számos tószt, kö-
szöntés hangzott el. A tömeg 
éjfélkor vonult ki a hídra és 
görögtüzek, illetve Lakatos 
Ferdi cigányzenekarának a 
kíséretében jókedvűen átsé-
táltak a hídon, és találkoz-
tak Újszőny vezetőivel. Így 
ünnepelték a híd átadását – 
idézte fel a 130 évvel ezelőt-
ti történéseket Galo Vilmos 
történész.

Városunkban még egy 
kedves módon megemlékez-
tek az Erzsébet-híd szüle-
tésnapjáról: az éttermekben 
négynyelvű teríték-alátétek 
jelentek meg, amelyeken a 
híd rövid története volt ol-
vasható.
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Pezsgőbontással köszöntötték a 130 éves Erzsébet-hidat

Rokonok, egykori kollé-
gák és barátok részvételével 
tartották meg a Selye János 
Gimnáziumban a Keszegh 
István-terem avatóünnepsé-
gét. Az oktatási intézmény 
nyugalmazott igazgatójáról 
és matematika-fizika szakos 
tanáráról elnevezett tanter-
met a család és a támoga-
tók összefogásának sikerült 
teljeskörűen felújítani.

 A 2019-ben elhunyt Pro 
Urbe díjas matematika-fizi-
ka szakos kolléga, Keszegh 

István 1974-től 2014-ig állt 
a katedrán, igazgatóként  
1985-től, ez idő alatt  az in-
tézmény 20 osztályos gimná-
ziummá fejlődött.Életpályáját 
Andruskó Imre igazgató úr 
összegezte, kiemelve a prá-
gai egyetemi éveket, majd 
azt az 1980-tól kezdődő idő-
szakot, melyben tanárként, 
igazgatóként is meghatározó 
szerepet töltött be.

A család nevében dr. 
Keszegh Margit, a tanár úr 
özvegye üdvözölte a jelenlé-

vőket, meghatódva felidézve 
a régi emlékeket. Köszönetet 
mondott mindazoknak, akik 
munkájukkal, anyagiakkal 
járultak hozzá a terem létre-
jöttéhez, nem utolsósorban 
a kivitelezőknek, Szabó Atti-
lának és Zoltán fivérének. A 
szalagátvágás előtt Keszegh 
István unokaöccse, Keszegh 
Béla, Komárom polgármeste-
re is megosztotta személyes 
emlékeit a jelenlévőkkel. 
Nagybátyja példakép lehet 
a mai fiatal nemzedéknek is, 

hiszen látható, hogy kitartás-
sal, szorgalommal, akarattal 
meg lehet valósítani a kitű-
zött célokat.

Keszegh István tanár úr 
szimbolikus, de kézzel fog-
ható üzenete az utókornak  
az a  terem bejáratánál elhe-
lyezett asztal, mely a sajátja 
volt, a rajta elhelyezett köny-
vekkel, logikai játékokkal 
együtt. Az ő szavaival élve: 
,,A matematikát tanulni kell, 
és az sem baj, ha megérted.”

sjg

A Selye gimnáziumban tantermet neveztek el Keszegh Istvánról 

A komáromi Erzsébet-híd egy korabeli levelezőlapon

Jubileumi évad elé néz 
a Komáromi Jókai Színház; 
megalapításának 70. évfor-
dulóját ünnepli. A társulati 
ülés előtt tartott sajtótájé-
koztatón a teátrum vezetése 
hangsúlyozta: a 2022/23-as 
színházi szezont a közösség 
ünnepévé kívánják tenni.

A jubileumi évadot új 
arculat, egy vadonatúj Cse-
madok-bérlet és egy kiváló 
műsorterv jellemzi, amely 
összekapcsolja a múltat és a 
jövőt.

– Ez a szakma, nagyon 
tud karcolni, hiszen itt hagy-
juk az életünk egy részét, a 
lelkünknek, az idegrendsze-
rünknek egy jó adagját a 
színpadon. Amit a néző lát, 
az mögött hatalmas szel-
lemi, fizikai munka áll, és 
ezért szeretnénk odafigyel-
ni mind a fiatalokra, mind a 
kortársainkra, és a múlt nagy 
színészeire, akiknek rengete-
get köszönhet ez a színház 
– nyilatkozta Gál Tamás, a 
Komáromi Jókai Színház 
igazgatója.

A komáromi teátrum az 
új évadban hat nagyszínpa-
di, négy stúdiós és egy mese-

előadást kínál a nézőknek.
– Két emblematikus elő-

adása van az évadnak: a 
František Langer Külváros 
című műve, amit Martin 
Huba állít színpadra. Ez az 
előadás képviseli az évadon 
belül a múltat, és a Pál utcai 
fiúk című Dés-Geszti-Grecsó 
Krisztián által színpadra vitt 
musical pedig a jövőt. Bár-
mennyire is furcsának tűn-
het, hogy ez a régi történet  
jelenti a jövőt, de ez egy fia-
talokról szóló történet arról, 
hogy vannak ügyek, amiért 
oda kell állni. Van a grund, 
amit meg kell védeni, és meg 
kell harcolni azért a fiatal 
generációnak is, hogy meg-
legyen a helye az életben és 
a társadalomban – árulta el 
Varga Emese, a Komáromi 
Jókai Színház dramaturgja.

A jubileum kapcsán két 
gálaestet tartanak – október 
elején a színházalapításra, 
január végén pedig az első 
bemutatóra emlékeznek. A 
hét évtizedes munkát új kez-
deményezéssel, a kisebbsé-
gi színházak fesztiváljának 
megszervezésével is ünnepli 
a Komáromi Jókai Színház.

Hetvenkedik a Jókai Színház
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Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame
Vám kontajnerovú 

prepravu stavebného 
a priemyselného odpadu

v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 
kontajneroch

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék

3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 
konténerekben

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V 
OKRESE KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

l Keresek magányos 70 és 
80 év közötti idős embert, aki 
szeret beszélgetni, barátkozni. 
Tel.: 0915 372 011.
l Eladó alig használt fém ser-
téskutrica. Mérete 1,8x1,0x0,7 
méter. Ára 150 euró. Tel.: 0907 
211 929.
l Eladó kétkerekű kézikocsi, 
kétkerekű targonca, kalapács-
üllő, új kád, 60 literes szivaty-
tyú motorral, Pioneer satu, he-
gesztő. Tel.: 0915 105 658.
l Bérbeadó garázs a Szak-
szervezetek utcájában. Tel.: 
0908 123 583.
l Szőnyegmosás. Tel.: 0940 
353 630.
l Pedikűr címre is (Önnél ott-
hon is). Tel.: 0908 761 373.
l REKOM lakásfelújítás. Tel.: 
0948 622 051.

Osztályozzuk a hulladékot!
Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja, hogy a há-

ztartási hulladék összetevőinek (papír, műanyag, fém, TRI, 
üveg, kerti hulladék) szelektív gyűjtése a családi házas 
övezetekben a következő időpontban folytatódik:

2022. szeptember 19. – 2022. szeptember 23. között 
(FIGYELEM! Csak a kerti hulladékot rakja ki!) 1 zsák

2022. október 3. – 2022. október 7. között 
(papír, műanyag, fém, TRI, üveg, kerti hulladék) 4 zsák

A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a mega-
dott időszakokban a hét azon megszokott napján tegyék ki 
házuk elé, amelyik napon a hulladékszállító járművek az 
Önök utcájából elszállítják a hulladékot. A gyűjtőedények 
tartalmát ill. az osztályozott hulladékkal telt zsákokat a 
Clean City Kft. más-más járművei szállítják el. A zsákokat 
a megadott időpontoktól eltérő időpontokban közterületre 
kihelyezni tilos! A háztartási hulladék szelektált összete-
vői térítésmentesen leadhatók a Harcsási úton lévő gyűj-
tőudvarban is.

Apróhirdetés

Az őszi zöldhulladékgyűjtés és lomtalanítás időpontjai városunkban
Értesítjük a város polgárait, hogy az őszi 

nagytakarítás keretében októberben és no-
vemberben Komárom városa térítésmente-
sen, ingyenesen biztosítja a zöldhulladék és 
a nagyméretű hulladék (bútor, szőnyeg, fo-
tel, szekrény, szék, fekhely, matrac) elszállí-

tását, valamint biztosítja a műszaki hulladék elszállítását is. 
Kérjük a polgárokat, hogy használják ki ezt a lehetőségét, 
így akadályozva meg az illegális hulladéklerakatok kialaku-
lását.

A lomtalanítás anyagai közé nem tartozik: a szelek-
tív hulladék (papír, műanyag+fém+TRI, üveg), a veszélyes 
hulladék, az akkumulátor, az olaj, a gyógyszer, a festék, a 
gumiabroncs és az építési-bontási hulladék. Ezeket a város 
kihelyezésük esetén sem szállítja el! 

Lomtalanítási ütemterv a családi házas övezetekben
Kérjük a polgárokat, hogy a hulladékot a gyűjtés napján 

legkésőbb reggel 8.00 óráig úgy helyezzék el az ingatla-
nok, hogy az a gyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen. 
Azonban ne az úttestre, hogy a hulladék ne akadályozza a 
közúti forgalom folyamatosságát és biztonságát. A falevelet, 
fűnyesedéket, gyomot 110/120 literes zsákba kell helyezni. 
A gallyak, ágak kötegelve max. 1 m hosszúságig, max. 5 cm 
átmérőig. A gyűjtést végző gépjármű minden utcában csak 
egyszer halad el. Ezúton is kérjük a polgárok együttműkö-
dését, a hulladék felrakását a gépjárműre. Továbbá, kérjük 
a polgárokat, hogy ne engedjék széthordani, széttúrni a 
kikészített hulladékot illetéktelen személyeknek. Minden-
ki felelős a kihelyezett hulladékért az ingatlanja előtt. Az 
őszi takarítás alatt és után a nem elszállított hulladékot (az 
a hulladék, amely nem tartozik bele a város lomtalanítási 
anyagai közé) el kell távolítani a közterületről. A közterület 
tisztaságát és a rend betartását a Komáromi Városi Rendőr-
ség ellenőrzi.

2022. október 3-tól október 7-ig 
A Singellő és Bene városrészekben

Október 3. – hétfő: Klapka György u., Erdő u., Gomba u., 
Berecz Gyula u., Selye u. 10, Prowazek u., Tolsztoj u., B. 
Němcová u., Baranyai József u., Botto u., Tajovský u., Napos 
tér, Liliom u.,
Október 4. – kedd: Augusztus 29. u., Új u., Vadász u., Ga-
lambász u., Csipkerózsa u., Csendes u., Középső u., Nyárfa 
u., Pihenő u., Staudt u., Kultsár István u., Leveles u., Mus-
kátli u., Juhar u., Krími u., Nyitrai u., Zólyomi u., Rózsa u., 
Orgona u., Ibolya u., Zsálya u.,
Október 5. – szerda: Komáromi Kacz Endre u, Szűk u., Ács 
u., Tűzoltó u., Virág u., Kovács u., Gyöngyvirág u., Fűzfa u., 
Szabadság u., Mezőgazdasági iskola u., Czuczor Gergely 
u., Alsó u., Nefelejcs u., Čajak u., Fácán u., Munkás u.,
OKtóber 6. – csütörtök: Körút, M. Urban u.,Hársfa u., Mel-
lékutca, Bernolák u., Apáli u., Győzelem u., Tapolcsányi u., 
Privigyei u., Alapy Gyula u., Takáts S. u., Murgaš u., Tuba J. 
u., Handlová u., Bel Mátyás u., Sarok u., Panoráma u.,
Október 7. – péntek: Bástya u., Szinnyei József u., Péczeli 
József u., Körte u., Öntöde u., Görbe u., Szikla u., Egyenes 
u., Szövetkezet u., Ipar u., Diófa sor, Szakszervezet u., Ifjú-
ság u., Gútai sor, Patak u., Gázgyár u., Béke u. 36,

2022. október 10-től  október 14-ig 
Városközpont és Őrsújfalu városrész

Október 10. – hétfő: Aranyember u., Rozmaring u., Ispotály 
u., Halász u., Kalapos u., Széna tér, Király püspök u., Eötvös 
u., Nádor u., Fő u., Kereszt u., Kertekalja u., Belső u.,
Október 11. – kedd: Kapitány u., Határőr u., Megye u., Jókai 
u., Csapó u., Lehár u., Szent András u., Duna rakpart, Duna 
u., Vársor u., Templom u., Hosszú u., Duna sor,
Október 12. – szerda: Európa-udvar, Nyár u., Ferences ba-
rátok utcája, Husz János u., Csák Máté u., Thaly Kálmán u., 
Zámory u., Gombai u., Mester u., Csokonai u., Iskola u., Da-
rányi u., Krausz Mór u., Harmos K. u., Őrs u., Lakatos u.,
Október 13. – csütörtök: Belső körút, Tó u., Beöthy u., Ro-
zália tér, Kis ér u., Nagy ér sor, Munka u., Madárkert u., 
Üzletsor, Berkenye u., Nárcisz u., Méhes u.,
Október 14. – péntek: Tél u., Komáromi u., Hold u., Nap u., 
Sugár u., Nagy sor, Nádas u., Rövid u., Fenyves u., Jázmin 
u., Akácfa u., Levendula u., Napraforgó u., Hóvirág u.,

2022. október 17-től október 21-ig 
további városrészek

Október 17. – hétfő: Kis Izsa, Harcsás, Nagy Harcsás,
Október 18. – kedd: Gyulamajor, 
Október 19. – szerda: Gadóc, Kabátfalu,
Október 20. – csütörtök: Kava, Lándor,
Október 21. – péntek: Cserhát, Szentpál, Erzsébet sziget-
nagyméretű hulladék

Lomtalanítási ütemterv 
a tömbházas övezetekben (lakótelepek)

Bővebb tájékozatás és a lakótelepekről történő nagyméretű 
hulladék elszállíttási igény bejelentése a városi hivatal 035 
2851 362 telefonszámán, illetve a zp@komarno.sk e-mail 
címen lehetséges 2021. október 3-tól október 7-ig, naponta 
8 órától 15 óráig. A be nem jelentett elszállítási kérelem 
nem kerül elintézésre és a lomtalanításra szánt hulladékot 
fekete lerakatnak minősíti a város.

2022. október 17-tól  október 21-ig – lakótelepek:
(I.-es, II.-es, III.-as, IV.-es, V.-ös, VI.-os, VII.-es, 

Bauring, Bástya lakótelepek)

Lomtalanítási ütemterv a kertészeti övezetekben
A területet a városi rendőrség és térfigyelő kamerák ügye-
lik. CSAK ZÖLDHULLADÉK!
2022. november 4-től november 6-ig nagyméretű szemét-
tároló konténereket helyeznek el kizárólag a zöldhulladék 
részére az Erzsébet szigeten négy helyen (futballpálya, jég-
pálya, trafóállomás, Yacht-club), a Holt-Vágnál a nagy par-
kolóban, Őrsúfalun – Vadason, a régi közlekedési pályán, 
továbbá a harcsási, a téglagyári, az izsai úti, a pozsonyi úti, 
a Selye utcai, a diófasori és a Doprastav mögötti kerteknél.

A harcsási úton üzemelő gyűjtőudvar szintén alkalmas 
a lomtalanításból származó hulladék, ill. zöldhulladék 
díjmentes elhelyezésére egész évben. A gyűjtőudvar nyit-
vatartási ideje: hétfőtől péntekig naponta 8.00-17.00 óra 
között, szombaton 8.00-12.00 óra között.

Köszönjük a polgárok együttműködését!

Újszülöttek
Vluel Adrián Aslan, Komárom; Kiripovsky Patrik, Virt; Zsigó 

Liana, Petržalka; Mácsadi Noel, Farnad; Krajčovič Oliver, Érsek-
újvár; Donovan Fúró, Varga Jakub Radovan, Köbölkút; Nagy Anna 
Liza, Komárom; Balogh Dárius, Bátorkeszi; Tehelová Lorette, Ko-
márom; Vavrík Szidónia, Karva; Rusňák Jakub, Palárikovo; Rácz 
Dylan Alexander, Köbölkút; Varga Vajk, Búcs; Szulcsányi Viktória 
Vivien, Gúta; Untermayerová Sofia, Komárom; Sebők Boldizsár, 
Hetény; Barthalos Áron, Ógyalla; Beňo Elisa, Kety; Homolová 
Liána, Szőgyén; Mihály Bíborka Anna, Szalka; Szabó Karolína, 
Komárom; Almáši Matias, Imely; Duchoňová Diana, Ekel; Rigó 
Tomáš, Perbete; Czabány Jásmin, Andó; Farkas Sebastián, Köböl-
kút; Bartalošová Zora, Padány; Fülöp Dániel, Gúta; Szentgáli 
Zóra Alíz, Nána; Vrábel Ármin, Ógyalla; Stojková Sabrina, 
Szímő; Medza Damján, Somorja; Szkukálek Noel, Nemesócsa; 
Molnár Tomáš, Megyercs; Gyürky Csanád, Búcs; Kecskés Natá-
lia, Szentpéter; Rigó Kevin, Marcelháza; Trenka Liza, Kőhídgyar-
mat; Kovács Ákos Benett, Párkány; Kovács Zója Garamkövesd; 
Szakszon Máté, Komárom; Piroska Ágnes, Komárom; Tamásy 
Olivér, Ifjúságfalva; Fábián András, Szalka; Lakatoš Marian, 
Madar; Tóth Elizabeth, Naszvad; Šišolák Filip, Párkány; Telekes 
Tamara, Gúta; Balačin Damjan, Mudroňovo; Goda Patrik, Komá-
rom; Brunner Marián, Diószeg; Vermes Lea, Komárom; Csonka 
Viktor, Szentpéter; Gál Teodor, Pozsony; Tábor Zsóka Fruzsina, 
Nemesócsa; Venth Nikoletta, Ekel; Kecskés Zente, Lakszakállas         

Házasságot kötöttek
Szűcs Dezső és Olajos Renáta; Hrabovský Michal és 

Bagóčiová Vivien; Leško Dávid és Weszelovszká Izabella; Her-
nádi Gábor és Füsi Katalin; Lábsky Dávid és Plauterová Katarína; 
Bacs Krisztián és Markuszek Erika

Elhunytak
A 87 éves Kecskés Rozália, Komárom; a 72 éves Németh 

László, Komárom; a 103 éves Csintalan Margit, Hetény 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Júliusban elkísértük utolsó földi útjára 

özv. TÓTH Irént,
akinek a Teremtő Istenünk 94 évet aján-
dékozott. Köszönjük a lelkész úrnak a 
megható és szép búcsúbeszédét.

Lánya Hostina Irén és a családja 

MEGEMLÉKEZÉS
„Mégis itt vagy velünk, mégis oly távol,
Mi tudjuk csak igazán, mennyire hiányzol.
Gondolunk rád a nap minden percében,
Drága emléked örökké őrizzük 
szívünk mélyében.“

Fájó szívvel emlékezünk szeptember 4-én halálának 
6. évfordulóján

TAKÁCS Patrikra.
Emlékét örökké őrző édesapja, testvérei és a rokonság.  

Megemlékezés
„Nem vársz már minket
ragyogó szemekkel
Nem örülsz már nekünk
szerető szíveddel
De hisszük, hogy égi otthonodban
békére leltél,
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.
Kedves emléked szívünk őrzi,
s mindenért mi voltál.
Nyugodj békében drága édesapám!”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága 
édesapa és nagyapa

Szűcs Oto 
halálának második évfordulóján, aki 2020. szeptember 
11-én távozott szerettei köréből. Akik ismerték és szeret-
ték, szenteljenek emlékének egy néma pillanatot,

Leánya Denisa párjával Márkkal és a kis Larával,
valamint unokája Áron és élettársa Jarka

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel és soha el nem múló szere-

tettel emlékeztünk augusztus 17-én halálá-
nak harmadik évfordulóján a szeretett férjre, 
édesapára, nagyapára és dédapára,

Trestyánszky Lászlóra.
Akik ismerték és szerették, emlékezzenek rá velünk együtt 
ezen a szomorú évfordulón.

Felesége és leányai családjaikkal 



 2022. szeptember 9. 5

Viac informácií u vášho dealera 
Motor-Car Nové Zámky, s.r.o., Komárňanská cesta 100, Nové Zámky 

tel.č.: +421 35 69 11700 alebo na https://bit.ly/3PqgAG6.

Váš noVý sprieVodca rodinným žiVotom 
a VýzVami bežných dní sa Volá trieda t

prvý prémiový malý van od značky mercedes-Benz

Objavte jeho prednosti

Prvý prémiový malý van

Pre rodiny

Na výlety

na každý deň

pre aktívny životný štýl

Život naberá na veľkosti

Už od 480 € s dpH mesačne

Ha Ön is szívesen hallaná az OMEGA örökzöld slágereit, miközben a színpadképet 
profi táncművészek teszik teljessé, tartson velünk és váltsa meg jegyét a komáromi ősz 
egyik legígéretesebb színpadi produkciójára a ticket.mskskomarno.sk weboldalon!

A színpadon 24 ExperiDance táncművész, a mikrofonoknál 5 kiváló musicalszínész, a 
mese erősítésére 21 szenzációs Omega-sláger! Oyan világszínvonalú slágerek csendülnek 
fel, mint a Trombitás Frédi, a Régi Csibészek, az Ezüst Eső, a Petróleumlámpa, a Ha én szél 
lehetnék vagy a Gyöngyhajú lány. Már most biztosítsa be belépőjegyét a 2022. október 
9-én, a városi művelődési központban este hét órakor kezdődő előadásra!

A gyöngyhajú lány balladája

Komáromban az OMEGA MUSICAL!


