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Három év után ismét vásári hangulat 
a komáromi várfal tövében!

Komárom város szeretettel várja a polgárokat az 
András-napi vásárra, amelyet 2022. november 11. és13. 
között tart az Új vár előtti parkolóban (Várút – az Egressy 
Béni Művelődési Központ mögött).

A vásári forgatagban az általános áruk bő kínálatán 
kívül minőségi kézműves termékek sokaságából válo-
gathatnak az érdeklődők. A látogatókat idén is ínycsik-
landó hagyományos ételek és italok nagy választékával 
várják az árusok. Természetesen lesz vidámpark is, ahol 
a kisebb-nagyobb gyermekek, de a felnőttek számára is 
izgalmas kalandokat ígérnek a különféle hinták és att-
rakciók.

Ezúton is kérjük a környéken élők türelmét a 
megnövekedett forgalom miatt, és kérjük a vásárra láto-
gatókat, tartsák be a megváltozott közlekedési rendet.

A független képviselő-je-
löltek elsöprő győzelmével 
zárultak az október 29-én 
megtartott helyi önkormány-
zati választások. A város 
három választókerületében 
lévő 33 választási körzetben 
a bejegyzett 28 858 válasz-
tásra jogosult polgárból 9 
828-an vettek részt a válasz-
tásokon. Ez közel 34%-os 
részvételi arányt jelent, ami 
közel hat százalékkal halad-
ja meg a négy ével ezelőtti 
részvételi arányt.

A polgármesteri poszt 
megszerzéséért öt jelölt in-
dult, a leadott érvényes sza-
vazatok száma 9527 volt. 
A szavazáson résztvevő ko-
máromi polgárok közel 75 
százaléka a függetlenként in-
duló Keszegh Béla nevét ka-
rikázta, aki 7 121 szavazattal 
újabb négy évig vezetheti vá-
rosunkat. A második helyen 
befutó Bauer Ildikóra, aki 
a Szövetség párt színeiben 
indult 1031 polgár szava-
zott. A függetlenként induló 
Etheykatz Tímea 836, a Hlas 
pártszínekben induló Bodoki 
Péter pedig 484 szavazatot 
kapott. A függetlenként indu-
ló Dobi Róbert nevét 55-en 
karikázták annak ellenére, 
hogy még a szavazás előtt 
bejelentette visszalépését.

A képviselőjelöltek kö-
zül a függetlenként indulók 
szereztek jelentős többséget 
a 25 fős városi képviselő-tes-
tületben. Tizenkilencen a ré-
gi-új polgármester, Keszegh 
Béla köré csoportosuló Füg-
getlenek Komáromért - 4 KN 
csapat tagjaként jutottak be 
a testületbe. Így egyértelmű-
en ők a választás győztesei, 
ráadásul a képviselő-testü-
letben további négy fővel 

sikerült növelniük a csapat 
létszámát. A Szövetség listá-
járól hárman jutottak be az 
új testületbe, viszont Tárnok 
Magda függetlenként indult 
a párt listáján. A fennmaradó 
három képviselői helyet szin-
tén független jelöltek töltik 
majd be, viszont ők egyelőre 
nem jelezték csatlakozásukat 
egyetlen csapathoz sem.

A helyi önkormányzati 
választásokkal egyidőben 
elsőként a megyei önkor-
mányzat képviselő-jelöltjeire 
és elnökére is szavazhattunk. 
Az 54 tagú megyei képvi-
selő-testületbe a Komáromi 
járás nyolc képviselőt küld-
het, az elnöki posztot pedig 
az a jelölt töltheti be, aki a 
legtöbb szavazatot szerzi a 
Nyitra megyében. A helyi 
önkormányzati választások-
kal ellentétben a megyei 
választásokon a pártlistán 
induló jelöltek gyűjtötték be 
a legtöbb szavazatot. A me-
gyei elnöki poszt megszerzé-
séért 11-en indultak, ám je-

lentős eredményt csak négy 
jelöltnek sikerült elérnie. A 
Komáromi járásban a sza-
vazatok közel 47 százalékát 
Csenger Tibor, a Szövetség 
párt jelöltje szerezte meg, ez 
viszont kevésnek bizonyult 
a megyei elnöki poszt meg-
szerzéséhez.

A legtöbb szavazatot 
Branislav Becík, a Hlas és a 
Sme Rodina pártok által tá-
mogatott jelölt szerezte meg, 
megelőzve Milan Belicát, az 
eddigi, függetlenként indu-
ló megyefőnököt. Csenger 
Tibor az összesített eredmé-
nyek alapján a harmadik he-
lyen végzett, akit sorrendben 
Martina Holečková, a több 
szlovák párt által is támoga-
tott jelölt követ.

A képviselő-jelöltek kö-
zül heten a Szövetség párt 
színeiben jutottak be a me-
gyei képviselő-testületbe, 
akik közül hárman komáro-
miak. A Szövetség párt szí-
neiben mandátumot nyert 
képviselőjelöltek: Andruskó 

Imre (13 843 szavazat), Vio-
la Miklós (13 148 szavazat), 
Bauer Ildikó (11 718 szava-
zat), Horváth Árpád (11 486 
szavazat), Orosz Őrs (10 478 
szavazat), Becse Norbert 
(8 712 szavazat), Gyarmati 
Tihamér (7 817 szavazat). 
A függetlenként induló Job-
bágy József 7 950 szavazattal 
lett a megyei képviselő-testü-
let tagja.

A megyei képviselő-je-
löltekre városunkban leadott 
szavazatok száma a nyolc 
legjobb eredményt elérő je-
lölt esetében. Andruskó Imre 
(4 231 szavazat), Viola Mik-
lós (2 977 szavazat), Bauer 
Ildikó (2707 szavazat), Orosz 
Őrs (2694 szavazat), Hor-
váth Árpád (2566 szavazat), 
Feszty Zsolt (2459 szavazat), 
Jobbágy József (1915 szava-
zat) és Korpás Péter (1845 
szavazat).

A komáromi helyhatósá-
gi választások részletes ered-
ményeit lapunk 3. oldalán 
közöljük.

A független jelöltek elsöprő győzelmet arattak
Keszegh Béla maradt Komárom város polgármestere

A tizenegyedik évfolya-
mába lépő Fonográf Nép-
zenei és Világzenei Fesztivál 
idén először fesztiváljegyet 
bocsát ki. Ez annyit jelent, 
hogy a látogatók – extra ked-
vezménnyel – öt produkciót 
tekinthetnek meg, ha még 
időben megváltják a feszti-
váljegyüket!

Nem kell mást tenni, 
csak felkeresni Szoboszlai 
Mónikát, az Egressy Béni 
Városi Művelődési Központ 
jegypénztár vezetőjét e-mai-
l-en (ticket@mskskomarno.
sk), vagy telefonon (T: +421 
905 892 579). Érdeklődni a 
fesztiváljegy átvételi lehető-
ségéről és a térítés módjáról. 
Átvenni a jegyét és élvezni a 
koncerteket, előadásokat
Mit is tartalmaz az ajánlat?
November 16-án, szerdán 
19.00 órakor az Egressy Béni 
Városi Művelődési Központ-
ban, GYŐRI BALETT – Anna 
Karenina

A Győri Balett bemuta-
tója a világirodalom egyik 
leghíresebb románca, az 
Anna Karenina táncszínházi 
adaptációja lesz. A Tolsztoj 
klasszikus művén alapuló 
koreográfia középpontjában 
Anna, a tragikus sorsú asz-
szony áll, az ő szenvedélyes 
szerelmét, vívódásait és anti-
cipált bukását ülteti át együt-
tesünk a tánc nyelvére.

November 17-én, csütörtö-
kön 19.00 órakor az Egressy 
Béni Városi Művelődési Köz-
pontban BUDAPEST BÁR – 
koncert 

A Budapest Bár az utób-
bi évek egyik legeredetibb 
zenei vállalkozásába fogott, 
amikor 2007-ben Farkas Ró-
bert zenekara köré gyűjtötte 

a magyar rockzene kultikus 
alakjait. Az eredetileg egy le-
mezre összeállt csapat azóta 
is sikerrel koncertezik szín-
házakban, fesztiválokon és 
rendezvényeken.
November 18-án, pénteken 
19.00 órakor a Tiszti Pavilon 
dísztermében, ESSZENCIA 
PRODUKCIÓ – koncert
November 19-én, szombaton 
17.00 órakor a Tiszti Pavilon 
dísztermében SZALONNA 
ÉS BANDÁJA koncert
November 19-én, szombaton 
19.00 órakor az Egressy Béni 
Városi Művelődési Központ-
ban BOBAN MARKOVIĆ 
ORKESTAR koncert

Boban Markovic, a világ-
hírű trombitás a közönségét 
mindig megbabonázza, és 
olyan, a Kusturica-filmek 
hangulatát idéző, vérbeli 
balkán temperamentum-
mal telíti meg a teret, hogy 
a hallgatóság életre szóló 
élményekkel gazdagodik. 
Rajongók tízezrei követik 
örömzenélésüket.

Világsztárok Komáromban 
hatalmas kedvezménnyel!
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Átadták a Munka Utcai Alapiskola 
megújult kültéri futópályáját és tanmedencéjét

Kultúrműsorral és látvá-
nyos sportbemutatóval fű-
szerezett ünnepségen adták 
át rendeltetésének a Munka 
Utcai Alapiskola futópályá-
ját és tanmedencéjét. Az 
átadással lényegében befe-
jeződött a külső sportpálya 
teljes felújítása, amely még 
2020-ban kezdődött.

Akkor a központi pályát 
újítoták fel, a szülők és tá-
mogatók hozzájárulását az 
önkormányzat egészítette ki. 
A mostani felújításokat 260 
ezer eurós összegben az ön-
kormányzat a saját költség-
vetéséből fedezte.

– Különösen a covid 
járvány idején értékelődött 
fel, hogy az önkormányzat 
minél szélesebb sportolási 
lehetőséget biztosítson az 
iskolákban. Eltökélt szándé-
kunk volt, hogy felújítsuk  a 
sportolásra alkalmas tereket, 
hiszen vannak olyan alapis-
kolák, ahol 50-60 éve nem 
történtek ilyen jellegű fel-
újítások. Részben az alap-
iskolák tornatermei is meg-
újultak, majd fokozatosan 

az összes kültéri alapisko-
lás pálya korszerűsödött. A 
Munka Utcai Alapiskola kül-
téri sportpályája az utolsó, 
amely teljes felújításon esett 
át. Összességében 4 millió 
eurót meghaladó összeget 

fordított a város az oktatá-
si intézményekre az elmúlt 
négy évben – nyilatkozta 
Keszegh Béla polgármester.

Az átadón Pálinkás Má-
ria, az iskola új igazgatónő-
je megköszönte az önkor-

mányzatnak a támogatást, 
és az előző igazgatónőnek 
Szikonya Károlyi Juditnak a 
munkáját. Mint elmondta, 
bővíteni szeretnék a sport-
ágak kínálatát az iskolai 
oktatásban és  készek bizto-
sítani az úszásoktatás lehető-
ségét más iskoláknak is.

Keszegh Béla hozzátette, 
közös cél, hogy minden ko-
máromi gyerek megtanuljon 
úszni, ezért volt fontos az 
iskolai medence felújítása. 
A covid idején szünetelt az 
úszás oktatása, de tavasszal 
már újra indult. Most szpon-
zori támogatásával folyta-
tódhat, hiszen a REAL-K kft. 
támogatást nyújtott a gyere-
kek idei úszás oktatására és 
köszönetet mondott a Mé-
száros családnak, aki segítik 
és támogatják a komáromi 
gyerekeket.
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Az ünnepélyes szalagátvágás pillanata. Balról jobbra Szikonya Károlyi Judit, volt iskola-
igazgató, Keszegh Béla polgármester és Pálinkás Mária jelenlegi iskolaigazgató.

Október 28-án (pénteken) 
mutatta be a Komáromi Jókai 
Színház František Langer 
Külváros című színművét 
Martin Huba rendezésében. 
Az előadás a neves szlovák 
színész, rendező, a pozsonyi 
Színművészeti Főiskola egy-
kori professzora 10. közös 
munkája a komáromi társu-
lattal.

František Langer nem 
egészen ismeretlen, nem 
igazán ismert szerző a ma-
gyar színpadokon. A prágai 
katonaorvos, dramaturg a 
két világháború között nem-
zetközi viszonylatban is el-
ismert drámaírónak számí-
tott, Bukaresttől New Yorkig 
szívesen játszották a darab-
jait. Művei a magyar szín-
padokon is felbukkantak; 
színháztörténeti érdekesség, 
hogy a Komáromi Jókai Szín-
házban most műsorra tűzött 
színművet magyarul először 
Faragó Ödön kassai társulata 

játszotta Periféria címmel.
A Komáromban most lát-

ható előadás szövegét Martin 
Huba és Jan Vedral gondoz-
ta: az eredeti mű szellemét 
tiszteletben tartva egy kórust 
írtak hozzá, amely ebben 
a változatban nagyon fon-
tos, aktív szerepet játszik. A 
magyar fordítás Peter Kováč 
munkája.

Franci éppen a börtönből 
szabadul: haverjai belerán-
gatták egy rablásba, ő pedig 
elvitte a balhét. Jobb híján 
régi albérletébe tér vissza, 
ott viszont már Anna lakik. 
Annának sem szeplőtlen a 
múltja: volt egy férfi, aztán 
egy másik, most éppen pros-
titúcióból tartja fenn magát. 
A két külvárosi fiatal egymás-
ba szeret, ám egy alkalom-
mal Franci véletlenül megöli 
Anna egyik „ügyfelét”.

A gyilkosságot sikerül 
balesetnek álcázni, és való-
jában senki sem sajnálja az 

áldozatot, de Franci lelkiis-
merete nem nyugszik meg. 
Újra és újra beszélnie kell, 
szembesülnie kell a bűnnel, 
amit elkövetett.

„Ez a színmű arra figyel-

meztet, amit talán mindenki 
tud magától is: hogy feloldo-
zást csak a saját lelkiismere-
tünktől kaphatunk – mondja 
az előadásról Martin Huba.
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Bemutató a Jókai Színházban
František Langer Külváros című színműve Martin Huba rendezésében

A Komáromi Jókai Színház előadásában Annát Kiss Szil-
via, Francit Béhr Márton alakítja

Befejeződött a könyvtár felújítása
Hivatalosan is átadták a Szinnyei József Könyvtár felújí-

tott épületét a VII-es lakótelepen. A Nyitra megye fenntar-
tásába tartozó könyvtár két épületben dolgozik, a belvárosi 
Ghyczy palotában és a most felújított épületben. 

A 44 éves épület két szakaszban került felújításra. 
2017-ben és 2018-ban 186 ezer eurós beruházás kereté-
ben kicserélték a nyílászárókat, leszigetelték a tetőt, vala-
mint megerősítették az épület statikáját. A most befejezett 
második szakaszban a külső szigetelést, a belső teret és a 
szociális helyiségeket újították fel, mintegy 732 ezer euró 
összegben.

A LIDL vállalat képviselői 
a közelmúltban adták át a hi-
vatalos értesítést arról, hogy 
Komárom város megnyerte 
a Čistinka parkot. A vállalat 
képviselői a levelet Lévaiová 
Silviának, a szavazásban ak-
tív közösségi csoport egyik 
vezetőjének és Keszegh Béla 
polgármesternek adták át.

A város képviselői meg-
mutatták azt a helyet, ahol 
a park létesülne, amelyet a 
civil csoport tagjai választot-
tak néhány lehetőség közül. 
A jelen lévő építész javasla-
tokat készít a közeljövőben, 
miként lehetne a park egyes 
elemeit elhelyezni a terepen, 
amiről később ugyancsak a 
csoport tagjai dönthetnek. 
A várossal való egyeztetés 

után készítik elő a parkosítás 
tervét is, melynek része fák 
ültetése is.

A szükséges engedé-
lyezések elkészítése után a 
város feladata lesz a terep 
előkészítése az építkezésre, 
majd tavasz folyamán kez-
dődhet az építkezés, nyárra 
pedig elkészülhet a Čistinka 
park.

A LIDL vállalat képvi-
selője gratulált Lévaiová 
Silviának, hogy csapatával 
ilyen összetartó közösséget 
hoztak össze Komáromban, 
hogy három méhecskés ját-
szótér után most ezt a parkot 
is megnyerte a város és ezzel 
400 ezer eurót meghaladó 
fejlesztést hoztak a városba.

sz

Nyárra készülhet el a játszótér

Elkezdődött az Újvárban 
található kaszárnyaépület 
homlokzatának és belső te-
reinek felújítása. Az épület 
bejáratánál megújul közel 
70 m2-nyi homlokzat, és 
több mint 350 m2-ren egy 
új turista központ is létesül. 
Az erődrendszerbe látogató 
turisták majd itt vehetik meg 
a belépőjegyeket és ajándék-
tárgyakat, valamint a minden 
igény kielégítő, komfortos 
váróteremben egy újság vagy 
dokumentumfilm mellet vár-

hatják az idegenvezetések 
kezdetét. A kiszolgáló sze-
mélyzet számára kialakított 
konyha és raktár mellett, 
új mosdók és egy kiállító 
terem is várja majd az ér-
deklődőket, amelyben majd 
a központi erőd makettja 
tekinthetőmeg.

A felújítást a DARTON 
kft. a KOMFORT projekt 
keretében, az Interreg V-A 
SK-HU Határon Átnyúló 
Együttműködési Program tá-
mogatásával valósítja meg.

Elkezdődtek a munkálatok
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Komárom Város Önkormányzata

Keszegh Béla
polgármester
független
(7121 szavazat)

Molnár Marián, mérnök
1. sz. választókerület
független
(529 szavazat)

Gajdáč Ondrej
2. sz. választókerület
független
(1727 szavazat)

Vetter János, mérnök
2. sz. választókerület
független
(1680 szavazat)

Mgr. Andruskó Imre
2. sz. választókerület
Szövetség
(1672 szavazat)

Mgr. Ruman Patrik
2. sz. választókerület
független
(1528 szavazat)

Bujna Zoltán, mérnök
2. sz. választókerület
független
(1469 szavazat)

JUDr. Bende István
2. sz. választókerület
független
(1406 szavazat)

Mgr. Szabó Csilla
2. sz. választókerület
független
(1271 szavazat)

Mgr. Tárnok Magdaléna
2. sz. választókerület
Szövetség
(1199 szavazat)

Szayka Róbert
2. sz. választókerület
független
(1197 szavazat)

MUDr. Marek Anton
2. sz. választókerület
független
(1144 szavazat)

Ryšavý Boldizsár
2. sz. választókerület
független
(1133 szavazat)

MUDr. Filkó Gabriella
2. sz. választókerület
független
(1125 szavazat)

MUDr. Horváth Attila
3. sz. választókerület
független
(2518 szavazat)

MUDr. Ipóth Szilárd
3. sz. választókerület
független
(2272 szavazat)

Vlček Erik
3. sz. választókerület
független
(2158 szavazat)

JUDr. Varga Tamás
3. sz. választókerület
független
(1673 szavazat)

Kovács Dávid
3. sz. választókerület
független
(1534 szavazat)

JUDr. Keszegh Margit
3. sz. választókerület
független
(1511 szavazat)

Stubendek László, mérnök
3. sz. választókerület
független
(1498 szavazat)

Mgr. Szénássy Tímea
3. sz. választókerület
független
(1376 szavazat)

Korpás Péter, mérnök
3. sz. választókerület
független
(1105 szavazat)

Feszty Zsolt
3. sz. választókerület
független
(1056 szavazat)

Mgr. Kopják Angelika
3. sz. választókerület
független
(1033 szavazat)

Orosz Őrs
3. sz. választókerület
Szövetség
(970 szavazat)
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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

Egy tökéletes helyszínt keres esküvőre, konferenciára 
vagy más rendezvényre?

Várja a Tiszti pavilon a belváros szívében. 
Egy különleges környezet minden szükséges szolgáltatással egybekötve.

A terembérléssel kapcsolatos további tájékoztatás kérhető 
info@mskskomarno

l Tanulást,  leckepótlást  
vállal 10 éves korig nyugdíjas 
pedagógus. Tel.: 035/7713 
095, az esti órákban.
l Lapostető szigetelés. Tel.: 
0911 288 868.
l Szőnyegmosás. Tel.: 0940 
353 630.
l Pedikűr címre is (Önnél 
otthon is). Tel.: 0908 761 
373.
l REKOM lakásfelújítás. 
Tel.: 0948 622 051.
l Apróhirdetések felvétele 
a  kl@komarno.sk e-mail cí-
men

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. november 14. – 2022. november 18. között 
(FIGYELEM! Csak a kerti hulladékot rakja ki!) 1 zsák

2022. november 28. – 2022. devember 2. 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

Újszülöttek
Edmár Filip, Hegyéte; Telekeš Dániel Jozef, Gúta; 

Lakatošová Rebeka, Ógyalla; Ježó Olivér Rafael, Karva; 
Hengerics Eliza, Naszvad; Bachová Nina, Párkány; Sárkö-
zi Kira Norina, Csallóközaranyos; Ivanová Lara, Komárom; 
Urbánek Maximiliám, Perbete; Urbanová Emma, Őrsújfalu; 
Uzsák Csenge, Ógyalla; Czibor Patrik, Komárom; Lakatošová 
Melánia, Nagyharcsás; Kántorová Mia, Komárom; Laka-
tos Jázmin Ildikó, Hetény; Skok Viktor, Komárom; Klučka 
Branislav, Ógyalla; Berkiová Kristína, Komárom; Chrén Elisa, 
Izsa; Kovács Sofia, Vadas

Házasságot kötöttek
Májovský Gábor és Zekičová Suzana; Tücsök Sándor és 

Kroupová Simona; Apagyi Károly és Mitašová Anita; Farkas 
Attila és Žiláková Nikoleta; Galanžár Viktor és Ürge Ildikó

Elhunytak
A 80 éves Kölbl Papp Anna, Komárom; a 70 éves Čičo 

Zoltán, Komárom; a 79 éves Szuri Albert, Madar; a 95 
éves Melléková Ema, Dunamocs; az 55 éves Fűri György, 
Megyercs; a 101 éves Fekete Mária, Komárom; a 69 éves Tóth 
Zoltán mérnök, Komárom; a 44 éves Gabriel Péter, Komárom; 
a 88 éves Kovács Irén szül. Losonszky, Komárom; a 65 éves 
Berek Jozef, Komárom; a 82 éves Jankó Teodor, Komárom; a 
86 éves Čierniková Eva, Komárom; a 62 éves Mitykó Korné-
lia, Keszegfalva 

problémás talpak és körmök kezelése 

(megvastagodott bőr, gombás, 

benőtt körmök, körömszabályzás, 

tyúkszem és egyéb problémák)

klasszikus, esztétikai pedikűr

HOL?
Vásárcsarnok, emelet, 106-os ajtó

Telefonszám: 0948 506 779

Nézzen be hozzánk sebészeti, 
vagy bőrgyógyászati beavatkozás előtt, 

vagy után, és ezeket megelőzően - folyamatosan.

GYÓGYPEDIKŰR - KLASSZIKUS PEDIKŰR 
Mgr. Tárnok Magda
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