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Alapítva 1849-ben

Mgr. Ondrej GAJDÁČ
a komáromi Ľ. J. Šulek Gimnázium igazgatója

független jelölt

Komárom polgárainak olyan képviselőkre van szükségük,
akik felelőséggel, szakszerűen, szabadon, a polgárok 

és a város érdekében, legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint, 
a nagypolitika és a pártfegyelem befolyása nélkül döntenek.

2. sz. választókörzet

9 sz.

Hogyan választunk?
Az önkormányzati képviselők vá-
lasztásánál a választó bekarikázza 
a kiválasztott jelölt, jelöltek sor-
számát. Legfeljebb annyi jelöltet 
karikázhat, amennyi az adott kör-
zetben megválasztható képvise-
lők száma. Ez a szám a szavazólap 
fejlécében olvasható. 

A polgármester választásnál 
a választó csupán 

egy jelöltet karikáz.

Az 1-es számú választókörzetben 
1 képviselő 

választható meg

A 2-es számú választókörzetben 
12 képviselő 

választható meg

A 3-as számú választókörzetben 
12 képviselő 

választható meg

Azon szavazólap, amely a törvény 
adta kereten túl tartalmaz meg-
jelölést - a megszabottnál több 
karika szerepel rajta, - vagy nem 
tartalmaz semmilyen megjelö-
lést, nem érvényes.

Tájékoztató a választópolgároknak
Az önkormányzati választások időpontja 2018. november 10-e, a választóhelyiségek reggel hét órá-

tól este tíz óráig tartanak nyitva. A választópolgár a választási helyiségbe lépve az érvényes személyi 
igazolvány bemutatásával igazolja magát. Ezt követően a választási bizottság karikázással megjelöli a 
választópolgár sorszámát a választási jegyzékben, majd kiad két választási lapot és egy üres, a város hi-
vatalos pecsétjével ellátott borítékot. Az első választási lapon a polgármesterjelöltek, a másikon a képvi-
selőjelöltek nevei vannak feltüntetve. Az önkormányzati képviselők közül azok szereznek mandátumot, 
akik sorrendben a legtöbb szavazatot kapják. A polgármesterjelöltek közül a legtöbb érvényes szavazatot 
szerzett jelölt kap mandátumot.  A választópolgár csak az állandó lakhelyén szavazhat.
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A novemberi önkormány-
zati választásokon Vladimír 
Matejička, a Smer-SD parla-
menti képviselője is indul a 
városi képviselőjelöltként. A 
döntés hátteréről kérdeztük

Több éve parlamenti kép-
viselő, miért fontos a helyi 
önkormányzat?

– Azt gondolom, helyi kép-
viselőként lehetőség volna arra, 
hogy jobban belelássak a város 
ügyeibe és azokat képviseljem 
a parlamentben, közvetítsem a 
kormány fele. Komárom nagy 
lehetőségek előtt ál a követke-
ző években, komoly pályázati 
források kínálkoznak. Fel kell 
erősítenünk közösen Komá-
rom hangját, hogy minél több 
fejlesztés valósulhasson meg.

Hogyan lehet ezt megva-
lósítani?

– A Smer-SD továbbra is 
Szlovákia legstabilabb pártja, 
nem a bejutási küszöbön tán-

col. A kormány vezetőjeként 
több tárca irányításáért felel, 
és az eredmények is magukért 
beszélnek. Folyamatosan nö-
vekvő minimálbér, egyre több 
pénz egészségügyre, amiből a 
kórházak fejleszthetnek. Ne-
msokára ingyen ebédelhetnek 
a gyerekek az iskolákban, a 
gazdasági növekedés pedig 
olyan, hogy egyre több pénzt 
kaphatnak a városok is. A mi 
csapatunk dolgozik, ezeknek 
köszönhetően pedig egyre 
több jut Komáromnak is.

Milyen területekre gon-
dol?

– A belügyminisztériumon 
keresztül sok lehetőség kínál-
kozik a közbiztonság erősítésé-
re, ami érinti a bűnmegelőzést, 
de az összeférhetetlen lakosok 
féken tartását is. A kulturális 
minisztérium az erődöt már 
most kiemelt projektként ke-
zeli, így jött idén is 550 ezer 
euró az erőd felújítására. Ezt a 
programot folytatni kell. Sze-
retnék segíteni minden olyan 
projekt megvalósításában is, 
amelyek e nehezebb sorsú csa-

ládok boldogulását segíti. De 
Komáromot képviselnünk kell 
a nagyobb fejlesztésekben is 
Pozsonyban, legyen az akár az 
infrastruktúra, akár a gazdaság 
fejlesztése. Mindent megteszek 
azért, hogy a kormány egy ki-
helyezett ülésre is Komáromba 
érkezzen. Ezért szeretnék dol-
gozni a helyi képviselőtestület-
ben is, segítve minden olyan 
kezdeményezést, ami Komá-
romot szolgálja.

x

Erősítsük Komárom hangját!

Fonográf Fesztivál hetedik alkalommal
Színházi előadás, slam poetry est, népzenei együttesek fellépése, 

táncház és gyermekprogramok. Röviden így jellemezhető az idei Fo-
nográf Fesztivál programja, amelyet több helyszínen, a Tiszti pavilon 
dísztermében, a RÉV-ben és a művelődési központban tartanak no-
vember 21-e és 25-e között.  A hetedik alkalommal szervezett rendez-
vénysorozaton olyan neves előadóművészek lépnek színpadra, mint 
Dresch Vonós Quartett, a Tükrös zenekar, Korpás Éva és zenekara, a 
RÉV zenekar, Szalonna és a bandája, valamint a Csík zenekar.  

Pályázati támogatásnak 
köszönhetően tovább fejlő-
dik a korábbi Ráczkert. Nem 
csak kényelmesebben lehet 
majd pihenni, de mozgásra is 
nyílik alkalom. 

A Szlovák Takarékpénztár 
alapítványának köszönhetően 
tovább szépülhet a Ráczkert 
környéke, a komáromi foci 
korábbi székhelye. A sike-
res pályázat keretén belül 14 
ezer eurós támogatást kapott 
a város – számolt be Keszegh 
Béla alpolgármester. Pár éve 
támogatók segítségével sike-
rült rendbe rakni a víztorony 
környékét, a padokat ismert 
focistákról nevezték el, egy 
emléktábla utal a korábbi fo-
cipályára.

A projekt keretén belül 
kültéri edzőgépek lesznek 
felszerelve, de a padok és a 
környezet is rendbe lesz rak-
va. A fejlesztés teljes összege 
meghaladja a 20 ezer eurót, a 

további részt a KOMVaK vál-
lalat fedezi. „A vízgazdálkodási 
vállalat és a város szimbóluma 
a víztorony, ezért is örömmel 
támogatjuk ezt a projektet” – 
mondta el Ruman Patrik igaz-

gató. A kivitelezés még idén 
megvalósul.

Hasonló park létesül a Ró-
zsakertben is a termálfürdő 
előtt. Az ottani pihenőpark-
ban a járdákat most újították 

fel, új padokat helyeznek ki 
és nemsokára oda is kültéri 
fitneszgépeket szerelnek. Az 
ottani kiadásokat a város fe-
dezi. 

vh

Fitnesz park létesül a Víztorony környékén

Az elmúlt négy évben je-
lentősen csökkent Komárom 
hitelterhelése, a város a ko-
rábbi hiteleihez is előnyösebb 
kamatokat harcolt ki. 

Az elmúlt négy évben több 
mint hat százalékkal csökkent 
a város hitelterhelése. 2014-
ben még 19,3 százalék volt ez 
a mutató, ami 2018-ra 12,63 
százalékra csökkent, de jövő-
re 9 százalékra csökkenhet 
– mondta el Bohumír Kóňa, 

a város pénzügyi osztályának 
főosztályvezetője. A város ta-
valy újra versenyeztette a ban-
kok körében a meglévő hitele-
it, amelyek több mint tíz évre 
nyúlnak vissza, és így sikerült 
csökkenteni a kamatokat is, 
ezzel spórolva a város kiadá-
sait. 

A város hitelterhelésnek 
mutatója úgy csökkent, hogy 
az elmúlt években megvaló-
sult az utak felújítása. Ennek 

ellenére a város több koráb-
bi kölcsönt visszafizetett és a 
hitelterhelés jelentősen csök-
kent – fejtette ki a részleteket 
Bohumír Kóňa.

A város meglévő legna-
gyobb hitele még 2007-2008-ra 
nyúlik vissza, amikor az ISPA 
1-2 kanalizációs fejlesztésre 
3,4 millió eurós hitelt vett fel a 
város, amit jelenleg is törleszt 
Komárom havonta 23 ezer eu-
rót meghaladó összeggel még 

2020-ig. Ugyancsak törleszti 
a város a harcsási, a Szabadság 
utcai és az OSP-s lakások hi-
telét, amelyek ugyancsak több 
mint tíz évvel ezelőtt vett fel a 
város. 

Az elmúlt évek gazdál-
kodását az INEKO pénzügyi 
elemző intézet jónak minő-
sítette, köszönhetően az ala-
csony hitelterhelésnek.

vh

Csökkent a város hitelterhelése

November végére készül 
el Víz utcai Tulipán óvoda 
teljes külső felújítása. A ki-
adásokat a város pályázati 
forrásból fedezi. 

Szeptember elején kez-
dődött el a munka a Tulipán 
óvodában a Víz utcában. A 
város 208 ezer eurós pályázati 
támogatást kapott a Bethlen 
Gábor Alaptól, mely lehetővé 
teszi a hőszigetelést, nyílás-
zárók cseréjét, a teraszok és a 
bejárat rendbe tételét. Teljesen 
új külsőt kap az óvoda.

Ugyancsak a pályázat ré-
sze egy 9 ezer eurós eszközbe-
szerzés, aminek köszönhetően 
modern segédeszközöket kap 
az oktatási intézmény. Mivel 
a közbeszerzés során a város 
eredményesen tudta a kivite-
lezési költségeket csökkente-
ni, így további munkák való-
sulhatnak meg a megspórolt 
összegből. Az idén minden 

városi fenntartású óvodában 
voltak fejlesztések, több helyen 
a kanalizációt rakták rendbe, 

másutt a járdákat javították. 
Az őrsújfalui szlovák-magyar 
óvoda szigetelést és teljesen új 
külsőt kapott 30 ezer eurós ér-
tékben, amelyet a városi költ-
ségvetés fedezett. 

A benei óvodát átveszi 
a református egyház, amely 

teljesen új óvodát épít a 
Bauringoknál, ahová előrelát-
hatólag jövő márciustól vár-
ják a gyereket. Az új, modern 
óvodában bölcsőde is nyílik 
üzemelni, amely sok család 
számára nyújt segítséget. 

vh

Megújul a Tulipán óvoda, több helyen volt fejlesztés

András napi vásár
2018. november 16-18.

A komáromi vár parkolójában
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Apróhirdetés

MEGEMLÉKEZÉS
„Aki ismerte, emlékszik rá.
Aki szerette, nem felejti el.
Azok szívében élsz, akik szerettek téged.“

November 5-én, hétfőn volt 20 éve, hogy 
örökre elhagyott bennünket 

Ing. Július KOCHAN
Szeretettel és fájdalommal a szívükben emlékeznek rá:

felesége Ildikó, fia Mário, lánya Annamária 
és a közeli család  

Újszülöttek
Haque Alex, Ógyalla; Tóth Hanna, Ógyalla; Čambal Artem, 

Galanta; Leszkó Viktória, Gúta; Bogács Zalán, Marcelháza; Kepková 
Mia, Jásov; Pšenák Kevin, Ógyalla; Simon Sára, Komárom; Tóth 
Gergely, Gúta; Szuh Natália, Szentpéter; Cseke Nermin Lilien, 
Nemesócsa; Csonka Adriana, Komárom; Félová Lara, Komárom; 
Kováč Mathias, Naszvad; Bachorecz József, Komárom; Agusoglu 
Eslem, Párkány; Lami Damján, Komárom; Fazekas Bence, Gom-
ba; Stugel Ádám, Garamkövesd; Rafael Zlatko, Csallóközaranyos; 
Pompoš Adam, Újgyalla; Varga Szilvia Luca, Izsa; Lakatos Ronaldó, 
Nagyharcsás; Nagy Rebeka, Szentpéter, Jurčinová Lea, Komá-
rom; Szabó Natália, Komárom; Bogáč Simon Rude, Galánta; 
Banda Nikolas, Újgyalla; Maricsek Viktória, Bény; Zaťko Jázmin, 
Csallóközaranyos; Balázs Marek, Béla; Baran Sofia, Helemba

Házasságot kötöttek
Rácz Ferenc és Kašková Mária; Kovács Ferenc és Vajkai Éva; 

Hullmann József és Vörös Mária; Csicsai László és Rácz Erika; Mol-
nár Péter és Szolik Mónika

Elhunytak
A 94 éves Tóth Ilona, Őrsújfalu; a 70 éves Fülöpp Margit, 

Komárom; a 67 éves Forner Štefan mérnök, Hetény; a 72 éves 
Mészárošová Helena, Marcelháza; a 94 éves Chrén Ilona, Komá-
rom; a 84 éves Borsická Júlia, Füss; a 91 éves Andrušková Etela, 
Marcelháza; a 82 éves Zmečková Anastázia, Szilos; a 77 éves Luka 
Szabolcs, Komárom; a 82 éves Fűri Mária, Megyercs; a 93 éves 
Csonka Mária, Komárom

l NYUGDÍJAS PEDAGÓ-
GUS KORREPETÁL SZLOVÁK 
NYELVBŐL, alapiskolások és kö-
zépiskolások részére. 035/7702 069.
l Pedikűr címre is (önnél otthon). 
Tel.: 0908/761 373.
l Német nyelvoktatás kezdőknek, 
haladóknak. 0918/472 657.
l Eladó 1,5 köbös vasból ké-
szült kukorica góré és zöld ládák. 
0915/105 658.
l Eladó Komáromban Teravari 
rotovátor. A motor teljes felújítás 
után, komplett felszereléssel együtt. 
Az ára 999 euró. 0918/173-339.
l Eladó 4 áras telek 300 m a Duná-
tól, állondóan lakott, csendes és biz-

tonságos környezetben (7 000 euró). 
Tel.: 0915/343 149.
l Kiadó garzonlakás. Havonta: 
250 Euró rezsivel + kaució 1 hónap-
ra. Tel.: 0908/761 373. 
l REKOM & EvyTom– lakások 
teljeskőrű felújítása. Tel.: 0905/450 
570, 0948/622 051.
l Kútfúrás. Tel.: 0948/424 805.
l Vennék garzonlakást a 
Komensky vagy a Hajós utcában. 
Tel.: 0908/761 373. 
l Sírkövek tisztítása, sírfelirat-
ok aranyozása és ezüstözése. Tel.: 
0904/374 273.
l Villanyszerelő. 0908/415 657.

Amikor másfél éve beül-
tem a budapesti Örkény Szín-
ház Anyám, tyúkja 1. című 
előadására, nem kicsit voltam 
szkeptikus, vajon mit lehet 
kötelező versekkel kezdeni? 
Az előadás  csodálatos világba 
vitt. Utaztam a négyökrös sze-
kéren, boldog és szomorú let-
tem, sírva nevettem, mert  ké-
rem, én még nem játszottam. 
November 28-án, szerdán este, 
19 órától a Komáromi Városi 
Művelődési Központ színpa-
dán megnézhetik az előadást. 
Ajánlom mindenkinek, aki 
szereti a verseket, és aki nem, 
annak is. Ajánlom azoknak, 
akik mondanak verseket, vagy 
felkészítenek diákokat vers-

mondásra. Utazzanak velünk!
Az előadás anyagát Várady 

Szabolcs válogatta. Mácsai Pál 
szerkesztette és rendezte. Akik 
elmondják: Bíró Kriszta, Csuja 
Imre, Debreczeny Csaba, Ep-
res Attila, Ficza István, Für 
Anikó, Gálffi László, Kerekes 
Éva, Kerekes Viktória, Mácsai 
Pál, Máthé Zsolt, Pogány Judit, 
Polgár Csaba, Szandtner Anna, 
Takács Nóra Diána, Vajda Mi-
lán és Znamenák István.

Kívánok jó szórakozást, 
utazást egy csodás világban. 
Jegyek a Komáromi Városi 
Művelődési Közponban vált-
hatók.

Szabó Csilla

Anyám tyúkja 1.

Pár héttel ezelőtt jelentek 
meg az első magyar nyelvű 
jogszabály-szövegek a szlo-
vák törvénytár elektronikus 
változatában.

– Fontos előrelépés, hogy a 
terminológia egységesedik, de 
az önkormányzatok számára 
gyakorlati jelentősége is van: 
tájékoztatást tudnak adni a 
hozzá forduló polgároknak 
magyar nyelven is, illetve szak-
mai hátteret ad a kétnyelvű 
űrlapoknak, határozatoknak – 
mondta Cúth Csaba a magyar 
nyelvi munkacsoport koordi-

nátora.
A kisebbségi kormánybiz-

tos hivatala emellett tárgya-
lásokat folytat a közlekedési 
táblák kétnyelvűsítéséről. A 
közeljövőben megjelenő hi-
vatalos minták lehetőséget 
adnak rá, hogy magyar nyelvű 
táblák jelenjenek meg az ön-
kormányzathoz tartozó utak 
mentén.

– Ezen túl már csak az ön-
kormányzatokon múlik, hogy 
kihasználják-e a lehetőséget – 
tette hozzá Cúth Csaba.

sz

Tovább kétnyelvűsödhet Komárom

Héder Ágnes, a Híd ko-
máromi polgármester-je-
löltje szerény ajándékkal 
kedveskedett a komáromi 
kórház gyermekosztályának. 
Dr. Mário Kochan főorvossal 
egyeztetve két fotellel és egy 
főzőedénnyel lett gazdagabb 
a kis betegeket ellátó osztály. 

„Néhány hónappal ezelőtt 
kis unokámmal voltam kény-
telen felkeresni a komáromi 
kórház gyermekosztályát. A 
főorvos úr, Mário Kochan fo-
gadott, és az a mód, ahogy a 
kicsivel beszélt, ahogy meg-
vizsgálta, megnyugtatta, óriási 
emberségről, óriási profiz-
musról tanúskodott. A szaktu-
dáshoz nagy adag empátia is 
párosult. Mindig hálás leszek 

ezért. Ma lehetőségem nyílt 
arra, hogy szerény ajándékom-
mal én is hozzájáruljak a gyer-
mekosztály felszereltségéhez. 
Két fotelt és egy főzőedényt 
vittem az osztálynak. A fote-
lekre azért van szükség, hogy 
amíg az orvosok a betegeket 
vizsgálják, az aggódó szülők, 
nagyszülők le tudjanak ülni. 
A főzőedényben pedig finom 
tea készül majd a gyógyulásra 
váróknak. Örömmel fogadták, 
hálás szívvel adtam. További 
sok sikert kívánok az osztály 
orvosainak, nővéreinek. Nagy 
szükség van rájuk” – írta kö-
zösségi oldalán Héder Ágnes, 
a Híd komáromi polgármes-
ter-jelöltje.

sz

Október 25-én a Selye Já-
nos Gimnázium vendége volt 
Gál Gábor, a Szlovák Köztár-
saság igazságügyminisztere, 
aki az iskola nagytermében 
tartott rendhagyó polgári 
nevelés órát a végzős szemi-
naristáknak és a harmadikos 
tanulóknak.

A neves vendéget 
Andruskó Imre igazgató kö-
szöntötte, aki ezt követően 
röviden ismertette a jelenlé-
vőkkel a miniszter úr életútját. 
Gál Gábor előadásában elma-

gyarázta tanulóknak az egyes 
társadalmi normák kialaku-
lásának folyamatát. Kiemelte, 
hogy a társadalom mindenko-
ri viszonyainak formálásában 
elsősorban azoknak van sze-
repük, akik egy-egy kérdésről 
véleményt nyilvánítanak, így  
a résztvevőket aktív társadal-
mi szerepvállalásra buzdított 
a jövőben. Az előadás után, 
a vendég válaszolt a tanulók 
kérdéseire is. 

Fonód Tibor, 
igazgatóhelyettes

Rendhagyó polgári-óra a Selyében

Az Aranycsapat Emlékév 
tiszteletére a Kárpátia Sport 
Polgári Társulás szervezé-
sében az idei évben immár 
14. alkalommal került sor az 
Összmagyar Nemzeti Diák-
bajnokságra sakk és aszta-
litenisz sportágakban 2018. 
október 16.-án.

A himnusz elhangzása 
után, az ünnepélyes megnyi-
tón Michač Szilvia, a társulás 
tagja köszöntötte megjelent 
vendégeinket, Mgr. Keszegh 
Béla Komárom Város alpol-
gármesterét, Dr. Lomnici Zol-
tánt Budapestről az Aranycsa-
pat Emlékév Testület elnökét, 
valamint PhDr. Knirs Imrét az 
Egy Jobb Komáromért Polgári 
Társulás elnökét.

Keszegh Béla beszédében 
kifejtette, hogy milyen nagy 
lehetőségek vannak a fiatalok 
kezében, ebben az eldigita-
lizálódott világban, a sport 
mekkora plusz önbizalmat 
és kitartást ad a civil életben 
olyan emberek részére, akik 
fiatal korukban a sportra ál-
dozzák szabadidejüket. Dr. 
Lomnici Zoltán többek között 
az Aranycsapat Emlékévről, 
annak jelentőségéről beszélt: 
elmondta, hogy a magyart vi-
lágszerte kultúrnemzetként 

ismerik el. Magyarként kiváló 
sporteredményekkel büszkél-
kedhetünk, amelyek közül ki-
emelt néhányat. Pallag György, 
a társulás elnöke köszöntötte a 
sportolókat és sportvezetőket, 
kitérve az Aranycsapat Emlék-
év jelentőségére. 

A helyszínek, ugyanúgy, 
mint az előző évben, Komá-
romban és Szentpéteren vol-
tak. A Kossányi József Alap-
iskola és Óvoda intézménye 
a Kossányi Napok keretén 
belül RNDr. Bukovszky Já-
nos iskolaigazgató vezetésével 
adott otthont az alapiskolá-
sok asztalitenisz versenyének. 
A versenyen 14 alapiskola 40 
diákja  (35 fiú + 5 lány) kép-
viseltette magát.  A lányoknál 
Kiss Tamara Érsekújvárból, a 
fiúknál Laczkó Bálint Kürtről 
megvédte tavalyi elsőbbségét.

A cél a továbbjutás volt a 
Pécsen megrendezésre kerülő 
országos döntőbe. Az elődöntő 
ünnepélyes  eredményhirde-
téssel ért véget. A legsikeresebb 
diáksportolók kupákat, érme-
ket és okleveleket vehettek át, s 
a többi résztvevő emléklappal 
térhetett haza.

Michač Syilvia
Kárpátia Sport PT

Diákbajnokság a Felvidéken
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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
(cena obsahuje aj poplatok 

za legálnu skládku)

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék
3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 konténerekben

(az ár tartalmazza nemcsak a fuvardíjat,
de a legális hulladéklarakó díját is)

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE 
KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003 RuČnÁ AuTOuMyVÁREň za trhoviskom

KÉZI AuTóMOSó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

Sme tu pre Vás každý deň, 7 dní týždni 
Po-So 7.00-18.00, ne 8.00-16.00

0903 887 980

Zavítajte do reštaurácie hotela Panoráma,
ktorá je prispôsobená na celoročné organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, svadieb, 

rodinných osláv, pracovných stretnutí a pod. Prijímame objednávky aj na studené misy.
Hotelový bar s celodennou obsluhou ponúka široký sortiment alkoholických a nealkoholických nápojov. 

V letných mesiacoch si určite vychutnáte posedenie na hotelovej terase.

Ponúkame denne aj menu 
vo forme švédskych stolov 

a samozrejme vám ponúkame 
chutné jedlá 

aj počas víkendu

Otvorená je denne: 8.00 – 20.00

A miniszter félrelép
A nagysikerű bohózat bemutatójára 2018. novem-

ber 21-én, este hét órai kezdettel kerül sor a Komáromi 
Városi Művelődési Központban. A főbb szerepekben 
olyan ismert színészekkel találkozhatunk mint Gesztesi 
Károly, Száraz Dénes, Kiss Ramóna, Gregor Bernadett, 
Bánfalvy Ágnes és Bereznay Endre.

Jegyek vásárolhatók a Komáromi VMK-ban, a Ma-
dách és a Diderot könyvesboltokban.


