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Polgármesteri bevezető

Tisztelt Komáromiak!
Négy éve nagy tervekkel vágtunk bele a város

fejlesztésébe, hiszen sokunknak volt az az érzése,
hogy jelentős a lemaradásunk. A terveket azon-
ban felülírta a világjárvány, majd a szomszédban
dúló háború és egy energiaválság, amit sajnos
minden család megérez. 

Ennek ellenére a munka az elmúlt években be-
érett, számos területen ért el Komárom olyan
eredményeket, amilyenre az évek hosszú során

nem volt példa. Jelentős külső támogatásokat és pályázati pénzeket si-
került Komáromba hozni, de a város a saját költségvetéséből is olyan
mértékű fejlesztést tudott megvalósítani, amit korábban nem tudott. A
fejlődést a számok igazolják, szerencsére a város minden szegletében,
beleértve a külterületeket is, láthatóak a fejlesztések. 

Az elért eredmények mögött sok-sok komáromi ember munkája van.
Komárom mindig akkor volt erős, amikor jól látható célok mentén, ha-
tározott lépésekkel és összefogva haladt előre. Köszönet illeti mind-
azokat, akik munkájukkal segítették a fejlődést, egyesült erővel
gyarapodott Komárom.

Ez a mi Otthonunk, az életünk közös!
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Oktatás – Komárom jövője
✓ Konyhák felújítása minden alapiskolában és egy új, 938 ezer euró

✓ Tulipán Óvoda felújítása a Víz utcán, 199 400 euró 

✓ Ferences Utcai Óvoda bővítése, a játszótér felújítása, 181 ezer euró

✓ Kapitány Utcai Óvoda felújítása,
157 ezer euró

✓ Megyercsi Utcai Óvoda tetőszer-
kezetének javítása, 20 ezer euró

✓ Hajós Utcai Óvoda újítása, statika,
csatornázás, szigetelés, fűtésrend-
szer és a belső tér felújítása, 574 ezer
euró

Tudta, hogy...?
Az elmúlt négy évben közel 4 millió
eurót költött a város az oktatási intéz-
mények fejlesztésére, amire korábban
még soha nem volt példa.

Eötvös Utcai Alapiskola

Iskola konyhák

Munka Utcai Alapiskola

Komenský Utcai Alapiskola

✓ Eötvös Utcai AI teljes felújítása,
1,1 millió euró

✓ Jókai Mór AI főépületének felújí-
tása, fűtésrendszer és a világítás fel-
újítása, a sportpályák felújítása,
750 ezer euró

✓ Tornatermek felújítása minden 
iskolában, összesen 150 ezer euró
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✓ A Munka Utcai AI kinti sportpályái és a tanmedence felújítása, 
nyílászárók cseréje, világítás felújítása, 300 ezer euró

Jókai Mór Alapiskola
Tornaterem az Eötvös suliban

Víz Utcai Óvoda

Hajós Utcai Óvoda

✓ Határőr Utcai AI a kinti sportpálya felújítása, az osztálytermek fel-
újítása, a csatornarendszer javítása, 190 ezer euró

✓ Komensky Utcai AI a focipálya felújítása, az iskola pályázati doku-
mentációja, 30 ezer euró

✓ Speciális iskola fejlesztése, 25 ezer euró

Határor Utcai Alapiskola
,,
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✓ 2021-ben a Határőr és a Ker-
tész utca kereszteződése, Vársor
utcán, Kassai úton, a Belső kör-
úton, a Platánfa soron, a Cultplay
játszótér körül

✓ 2022-ben a Víztorony kör-
nyékén térkővel, a Határőr
utcán térkővel, a Komáromi Kacz utcán,
Öntöde és Szinnyei utcán, a Tó utcán, a VMK előtt, térkővel

✓ A 2022-es útfelújítási program részeként megújulnak a járdák a Nap,
az Augusztus 29., a Tó, a Mély, a Barátság, az E. B. Lukáč, a Duna és az
Erdő utcán 

Az elmúlt időszakban a következő útszakaszok kerültek felújításra.
Egyes részek befejezése még a következő hónapokban valósul meg.

✓ Villanytelepi út, Duna rakpart, Lúdpiac tér, Vársor utca, Duna utca,
Dohány utca és a Belső körút kereszteződése, Körforgalom az E.B. Lukáč
és Barátság utca kereszteződésében, Kertekalja utca Őrsújfalun, Erdő
utcán új út kiépítése, Esztergályos utca, Belső körút, Barátság utca, Vár-
sor utca, a VMK előtt, Nárcisz utca Őrsújfalu, Platánfa sor, Tó és Mély
utca, Szent János utca, Temető sor, Villanytelepi út a Vág parton, 
Augusztus 29. és Nap utca, Harcsási út

Utak - járdák
Az elmúlt négy évben a következő járdaszakaszok kerültek felújításra:
✓ 2019-ben a Király püspök utcán, a Béke utcán, a Belső körúton, a Pe-
tőfi utca mindkét oldalán, Nádor utcán, Lehár utcán, E.B. Lukáč utcán,
Őrsújfalun, a temetőben térkővel 

✓ 2020-ban az Eötvös utcán 5 szakasz, a Matica-ház előtt térkővel, a Ko-
máromi Kacz utcán, a Selye utcán, az őrsújfalui kultúrház előtt, térkővel,
a kavai kultúrház előtt, térkővel, két főút melletti kereszteződésben, a
Csokonai szobornál

Tudta, hogy...?Az elmúlt időszakhoz kötődően több mint 10 ezer m2 járda és 8 kmútfelület lesz felújítva

Vársor utcaVársor utca

Lúdpiac tér

Felújítot
t járdasz

akasz

9
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Történelmi épületek – 
gondoskodás az épített örökségről
Az elmúlt időszak egyik meghatározó területe volt a gondoskodás az
épített örökségekről, műemlékekről és alkotásokról.

✓ Megye háza külső része, 155 ezer euró

✓ Zichy palota tetőszerkezete és a belső
udvar, 185 ezer euró, a Szentháromsággal
szembeni homlokzat, 100 ezer euró

✓ Tiszti pavilon első részének homlokzata,
200 ezer euró, majd az Anglia park felőli
rész, 200 ezer euró 

✓ Rác kápolna felújítása, 10 ezer euró

✓ Jókai Filagória, visszakerült Jókai mell-
szobra, 10 ezer euró

✓ Csemadok székház, 15 ezer euró

✓ Erőd felújítása – tetőszerkezet, 
615 ezer euró, egy nyertes Interreg pályá-

zat, új turisztikai iroda és homlokzat javítás, 1 millió euró

✓ További folyamatban lévő munkálatok az erődben: új trafóállomás,
új villanyvezetékek, új kőburkolat a kaszárnya kapualjában, optikai
kábel, kamerarendszer, az
Öregvár kéményinek vissza-
falazása 

✓ Kálvária felújítása a kór-
házban, 35 ezer euró

✓ Nagy János szobra a vas-
útállomásnál, 5 ezer euró

Tudta, hogy...?Az elmúlt időszakhoz kötődően 2 530 000
EUR költ a város műemlékekre. Korábban
még soha nem volt egy időben ennyi mű-
emléken felújítás

Erod

Tiszti pavilon

Zichy palota

Jókai Filagória

,,
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KN SMART SERVIS
Komáromban 2-3 évtizede sajnála-
tos módon széthullott a városgazda
cég. Az elmúlt években a kommu-
nális szolgáltatások 98,7 százalé-
kát végezték külső szolgáltatók.
Komárom teljesen kiszolgáltatott
helyzetbe került, a munkálatok
hatékonysága csökkent. 

Ezért indult el a város azon az
úton, hogy újra építi a város-
gazda céget. Egy erős városi
cég, amely gondoskodni tud az
alapvető kommunális szolgáltatásokról,
úgy ahogy azt a magyarországi és az osztrák önkormányzatok-
nál is láthatjuk. 

Az elmúlt két évben fokozatosan a legmodernebb eszközökkel bővült
a KN Smart gépparkja és 27 fős csapattal dolgoznak. Egy erős városnak
gondoskodnia kell a lakosok alapvető igényeiről. 

Hulladékgazdálkodás, 
hatékony városgazda építés

Az egyik legelmaradottabb terület Komáromban a hulladékgazdál-
kodás volt, hiányoztak az egyes elemek a megfelelő működéshez és
alacsony volt a szelektálás mértéke. Az elmúlt időszakban megvaló-
sult egy jelentős lépés előre.

✓ A lakótelepi kukatárolók fel-
újítására kiemelt összeget köl-
tött a város, 600 ezer euró

✓ Új kukák vásárlására, közel
60 ezer euró 

✓ Konyhai hulladék elszállí-
tása évente, 480 ezer euró

✓ Új gyűjtőudvar kiépítése,
350 ezer euró

✓ Új komposztáló építése
kezdődött pályázati támoga-
tással, 1,4 millió euró

Lakótelepi kukatárolók

Tudta, hogy...?

Az elmúlt két évben Komárom-

ban megduplázódott a hulladék

szelektálásának mértéke. Az új

fejlesztések kiépítésével pedig el-

érheti a város az 50 százalékos

mértéket

Gyüjtoudvar
,,

A KN Smart Servis munka kö
zben

,,Gyüjtoudvar
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sek a Vág parti tisztítóállomáson, projektdo-
kumentációk és teherjárművek vásárlása, 
517 060 euró
2020 – Kabátfalui bővítés, hibaelhárítás Kaván, napelemek a Vág parti
tisztitóállomásra, hálózat bővítése Gadócon, átemelő rendszer fej-
lesztése az tisztító állomáson, csatornarendszer cseréje a Zámory
utcán, vízvezeték cseréje a Petőfi utcán, projektdokumentációk, 
405 400 euró
2021 – Kabátfalui bővítés, szökőkút javítása és felújítása a Nádor
utcán, ülepítők kialakítása Őrsújfalun, épület homlokzatának javítása
a tisztítóudvarban, technológiai fejlesztés a tisztitóudvarban, vezeté-
kek cseréje Kaván, 399 770 euró
2022 – Kabátfalui bővítés, csatornarendszer javítása a Lúdpiac téren,
épület homlokzatának és a kerítés javítása az átemelő állomáson,
technológiai fejlesztés és javítás a tisztitóudvarban, vízvezeték és a
csatornarendszer javítása a Duna utcán, szökőkút javítása és felújítása
a Štefánik parkban, Kertekalja utca, az esőelvezetési rendszer kialakí-
tása, csatornarendszer javítása a Belső körúton, vízvezeték kiépítése
Madzagoson, 1 421 000 euró

Fejlesztések összesen 2019–2022            2 743 230 euró

KOMVaK – Tiszta vizet a pohárba
Néhány évvel ezelőtt még a csőd szélén billegett a komáromi víz-
gazdálkodási vállalat, a KOMVaK. Előnytelen kölcsönök, értelmetlen
befektetések, furcsa ügyletek, ami után már a végrehajtó érkezése
fenyegette a vállalatot.

Az utóbbi időszakban a jelenlegi vezetés hatékony gazdasági műkö-
désre állította a vállalatot, nem csak a gazdasági eredményei lettek el-
fogadhatóak, de a fejlesztéseik végre a komáromi lakosokat szolgálják,
akik a KOMVaK tulajdonosai. Nem csak a vízvezeték hálózat bővül fo-
lyamatosan, de javítják a szökőkutakat is.

2019 – Kabátfalui bő-
vítés, csatornarend-

szer cseréje a Béke
utcán, esőelve-
zető rendszer bő-

vítése Őrsújfalun,
javítások és bővíté-

Nádor utca

Štefánik park

Tudta, hogy...?

Míg a KOMVaK vállalat vízdíja (víz és csa-

torna) 2,3576 EUR/m3, addig a szomszédos ré-

gióban dolgozó ZSVS vízdíja 2,8449 EUR/m3. A

KOMVaK országos szinten is a legolcsóbb szol-

gáltatók közé tartozik.
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Elindult a közvilágítás felújtása
2021-ben a Singellőben, 50 ezer euró, 2022-ben a Singellő második sza-
kasza, az Erzsébet-sziget és a Vársor utca, 108 ezer euró. 
Az év végéig több utca közvilágításának a felújítása 1,1 millió értékben.
Ezzel a külterületeken is folyamatos lesz az éjszakai közvilágítás. 

Életkörnyezet és lakhatás
Újra fészekrakó bérlakások épülnek

✓ Őrsújfalun 14 bérlakás épült a korábbi iskola épületében. 21 par-
koló, alacsony rezsiköltség, 8 napkollektor és A0-ás hőszigetelés 

✓ A belvárosban 16 bérlakás építése indul a leghatékonyabb hőszige-
teléssel és napkollektorokkal. A 16 bérlakáshoz 22 parkolóhely létesül 

Lakótelep revitalizáció – javuló életkörnyezet
A VII. lakótelep revitalizációja 363 012 euró. Megújul a sportpálya a
Szent János utcában, bővül a játszótér a Seress utcán, parkolóhelyek-
kel és zöld területekkel bővül a lakótelepi zóna.
IV. lakótelepre beadott 298 000 euró költségvetésű pályázat a közel-
jövőben kerül elbírálásra. 

Bérlakások

Tudta, hogy...?A közvilágítás felújításával he-lyenként 70-80 százalékos spó-rolást tud elérni a város

Bérlakás

Bérlakások
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Cultplay játszótér

Játszóterek
✓ Játszóterek bővítése a
lakótelepeken, Kaván,
Gyulamajoron és Kabát-
falun, 30 ezer euró 

✓ Multifunkcionális
pálya felújítása a Sin-
gellőben, 14 500 euró

✓ Méhecskés játszó-
terek civil összefogás-
sal, a terep
előkészítését a város
biztosította 

✓ Cultplay játszó-
tér, 250 ezer euró

Játszótér

A játszótér látványterve

✓ Víztorony és környéke 70 ezer euró 

✓ A közeljövőben egy inkluzív játszótér épül a Holt-Vág partján, 
55 ezer euró értékben

Játszótér
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Kultúra
Az elmúlt időszakban sikerült felújítani minden meghatározó kultu-
rális teret.

✓ A művelődési ház tetőszer-
kezetének a szigetelése, 105
ezer euró

✓ Kiss Péntek József kamara-
terem, 50 ezer euró

✓ A VMK előtti tér felújítása,
107 ezer euró

✓ Tiszti Pavilon kültéri szín-
pad, 40 ezer euró, a lelátó, 
80 ezer euró

✓ Kultúrház és környékének felújítása Kaván

✓ A kultúrház felújításában nyújtott segítség Őrsújfalun, a működési
költségek fedezése

✓ A Jókai Színház előtti tér revitalizációja, közösségi tér, 20 ezer euró

Kiss Péntek József kamarat
erem

Egressy Béni Városi Muvelodési Központ

Tiszti pavilon

VMK elotti tér

Tudta, hogy...?A művelődési ház csapata nemcsak sok programot szervez, dea köznevelés terén- példáulnéptánc, balett, színjátszás - isbővült a kínálat

Jókai Színház

,,

,, ,,
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Turizmus, egy kínálkozó lehetőség
A Dunamente TDM évente 60 ezer euró állami támogatást kapott.

✓ Elkészült a régió négy nyelvű kerékpáros térképe, 25 ezer euró

✓ Szökőkút a Holt-Vágon, székek és ernyők a Holt-Vág parti kölcsönzőbe

✓ Okos padok kerültek
telepítésre, 8 ezer euró

✓ Vízibicikli és kerékpárok a köl-
csönzőbe

✓ Több, négynyelvű kiadvány 

✓ Turista csalogató videók készí-
tése a kerületi TDM támogatásával

✓ A turisztikai iroda felújítása 

✓ Az erődben egy modern 
turisztikai központ létesül 

Jelentős előrelépés a termálfürdő felújításában
A termálfürdő felújítására elkészült a teljes tervdokumentáció, 
120 ezer euró

Komáromnak Érsekújvárral közösen sikerült kialakítani egy fejlesztési
körzetet (UMR) az uniós pénzek lehívására. Ez a körzet a következő
években 25 millió euró lehívására jogosult, aminek keretén belül Ko-

márom első helyre helyezte a ter-
málfürdő felújítását, amely 7 millió
euró kerettel megvalósulhat.

Vízibicikli kölcsönzo

Turista csalogató

Termálfürdo látványterve

Tudta, hogy...?A komáromi termálfürdő vízminő-sége a legutolsó vizsgálatok alapjána bárdfai gyógyító víz minőségéhezhasonló, számtalan betegségre vanjótékony hatása

Lehár lépcso,,
,,

,,
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Közösségi terek
Városunk szimbolikus helyei kerültek újra méltó állapotba.

✓ Víztorony és a Ráckert – a fitpark mellett teqball és pingpong pálya
volt telepítve. Víztorony kivilágítása, mozgásfejlesztő játékok. Meg-
újuló padok és térkővel kirakott járdák, biztonsági sövény, 100 ezer
euró

Találkozóhely a Duna parton

Várpiac

✓ Rózsakert a termálfürdő előtt –
fitpark egy parkosított területen,
megújult járdák, közvilágítás és
padok. Egyedi Cultplay játszótér, a
környékén új járdák létesültek,
parkosítva lett a környezet, 300
ezer euró

✓ Várpiac – újjáéledő városi piac – Az első
részben a fedett terület lett felújítva, a belső rész új arculatot ka-
pott. A Várpiac környékén fel lett újítva az útfelület. A várpiac 36 ezer
euró, az útszakasz és járda 160 ezer euró 

✓ Kiülők, pihenők, találkozóhelyek – Ki-
sebb pihenőhelyek létesültek a város
több területén, az Erzsébet hídnál, a Vág
parti csárdánál és a Spiccen 

✓ Holt-Vág – Jelentősen bővült a köl-
csönző, új közösségi pihenő épült. A vízen
található mólót is bővítették, növelve a
kapacitást. Új pihenők, padok és kukák.
Kültéri szauna létesült. A röplabdapályák
szomszédságában tanösvény. Egy inklu-
zív játszótér épül a parton. 200 ezer euró

Tudta, hogy...?A Ráckertben kezdte működését
122 évvel ezelőtt a KFC. Olyan csa-
patok ellen játszott, mint a Fradi
vagy a Rapid Wien

Rózsakert

Fitpark a Víztoronynál
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Pályák, fitparkok, tornatermek
✓ Az iskolák belső tornatermei, 150 ezer euró

✓ A tornaterem és a külső sportpálya a Szabadság utcán, 52 ezer euró

✓ Futballklub Őrsújfalun – minden évben 25 ezer euró

✓ A kültéri sportpályák minden alapiskolában

✓ A medence felújítása a Munka
Utcai AI, 20 ezer euró

Tornaterem a Szabadság utcán

A hamarosan megújuló multifunkciós pálya a Szent János utcán

✓ Az uszoda javítása, 60 ezer euró

✓ A korcsolyapálya fejlesztése, 65 ezer euró

✓ Fit park – Víztorony, Rózsakert, Dob utca, 35 ezer euró

✓ Strandröplabda-pályák az Erzsébet-szigeten, 25 ezer euró

✓ Teqball pályák, 6 ezer euró

✓ Kosárlabdapálya a Csillag-Dob utcán, 10 ezer euró

✓ Multifunkciós pálya felújítása az ősz folyamán a Szent János utcán,
50 ezer euró

Tudta, hogy...?
A város évente közel 1 millió eurót

költ a sportlétesítmények fenntar-

tására és a klubok támogatására

Ráckert

Teqball pálya
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Kerékpáros fejlesztések
✓ Szervizpontok a város több pontján

✓ Kerékpár tartók és parkolók a város több pontján, közel 500 hellyel

✓ Két helyen – vasútállomásnál az ingá-
zóknak, a termálfürdőnél a fürdő vendé-
geinek - zárt kerékpár boxok létesültek

✓ Bicikliút épül a Rákóczi utcán az út
mindkét oldalán, 480 ezer euró

✓ Egész várost lefedő kerékpáros kon-
cepció, 15 ezer euró

✓ Következő pályázati beadvány Rákóczi
utcától a Petőfi utcáig 

✓ Aktuális kerékpáros térképek, 25 ezer
euró

✓ Regionális kerékpár megosztó hálózat 

Bicikli tárolók
Regionális kerékpár megosztó hálózat

Bicikli út

✓ Közlekedési pálya az 
Eötvös utcai iskolában

✓ Rendszeres a kerékpáros
felvonulások és versenyek

Biciklimegorzo

Tudta, hogy...?
A napi közlekedéseink fele kevesebb
mint 3 kilométer, ami könnyen he-
lyettesíthető kerékpárral

,, ,,
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Tömegközlekedés
✓ Elektromos busz két Komárom közt 

✓ Ingyenes a tömegközlekedés 

✓ Megújult és akadálymentesítve lett a pályaudvar és a várakozó 
szigetek, 210 ezer euró

✓ Két új busz, wifi-vel,
légkondicionálóval, aka-
dálymentesítve 

✓ Megújuló buszmegál-
lók a város több pontján,
Kaván, Őrsújfalun és Ga-
dócon

Elektromos busz

Tudta, hogy...?
Komárom az egyetlen város Szlová-
kiában, ahol ingyenes a tömegközle-
kedés. Egy munkába-iskolába járó
család ezzel évente akár 4-500 eurót
is megspórolhat

Buszpályaudvar

Új buszok

Buszpályaudvar
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Erős régió
Komáromnak sikerült kiharcolni, hogy Érsekújvárral közösen egy vá-
rosi körzetet (UMR) alkosson az uniós támogatások lehívására.
Ennek köszönhetően a térségbe további 25 millió érkezik.

Kutyafuttató

Tudta, hogy...?
Az elmúlt négy évben a képviselő testület

75 000 m2 telket adott el, miközben az ön-

kormányzat több mint 90 ezret szerzett

meg a városnak a földalaptól és más intéz-

ményektől. Az elmúlt 4 évben így bővült a

város telektulajdona

Kutyabarát város – Az
elmúlt időszakban 3
kutyafuttató létesült,
a gazdák padokat, a
kutyák játékelemeket
és kukákat kaptak.

Idősekről való gondoskodás
✓ Az Ispotály utcai idősek otthonában felújítások, 270 ezer euró

✓ Gondozószolgálatra évente több mint 650 ezer eurót költ a város

✓ Felújításra került a nyugdíjasok klubja a belvárosban, Őrsújfalun és
Kaván
✓ Az időseknek – 65 év felett – felét kell fizetni az ingatlanadónak

✓ Az iskolakonyhákban kedvezményes ebédet kapnak a nyugdíjasok

Tájékoztatás – A város-
nak megújult 14 év
után a weboldala,
ugyancsak új oldala van
a Comorra Servisnek, a
VMK-nak és a KN Smart
Servisnek. 

Keszegh Béla átveszi az Érsekújvár-Komárom UMR alapító okiratát
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Nyugdíjas klub Idosek otthona
,,



34

Külterületek
✓ Őrsújfalu focipálya évente, 25 ezer euró

✓ Az őrsújfalui óvoda szigetelése és bővítés 

✓ Utcák felújítása Őrsújfalun, Jobtex melletti szakasz, Nárcisz utca,
Kertekalja utca (esővezetés megoldás is), majd Madárkert utca javí-
tása 

✓ Kultúrház felújítása Őrsújfa-
lun, 24 ezer euró, a kultúrház
előtti tér, 10 ezer euró

✓ Új buszmegállók Őrsújfalun,
Gadócon és Kaván

✓ Templom megvilágítása Őr-
sújfalun

✓A közvilágtás az őrsújfalui
temetőnél. Járda kiépítése
és a halottasház felújítása 

✓ Kaván a temetőben régi
halottasház felújítása
✓Kava - Kultúrház felújítása,
a tető javítása, a kultúrház
előtti tér kiépítése, a játszó-
tér és közösségi tér bővítés a
kultúrház mellett

✓Kaván a vízvezeték felújí-
tása

Kava

Kava

Orsújfalu
,,
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Orsújfalu
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✓Gyulamajoron új játszótér

✓Cserháton a temetőben új
harangláb

✓Kabátfalu játszótér, vízve-
zeték bővítése, az utakat javí-
tása

✓Harcsáson az utak felújí-
tása és szélesítése 1,2 kilomé-
ter távolságban, 430 ezer
euró

✓ Vízvezeték bővítése Har-
csáson, Gadócon Gadóci buszmegálló

Új buszmegálló

Kava

Tudta, hogy...?
Az őrsújfalui töltésen kiépülő ke-
rékpárúttal már kerékpárút köti
össze Komáromot Pozsonnyal, de
tovább lehet menni Karváig a
Duna parton, északi irányban
pedig Gútáig

Gyulamajor



Poslanci mestského zastupiteľstva vo volebnom období 2018–2022
A képviselő-testület tagjai a 2018–2022-es választási időszakban

Ryšavý Baltazár, Ondrej Gajdáč, Keszegh Margit, Horváth Attila,
Bende István, Varga Tamás, Patrik Ruman, Kovács Dávid, Keszegh
Béla, Szayka Róbert, Szénássy Tímea, Ipóth Szilárd, Stubendek László,
Vetter János, Szabó Csilla, Bujna Zoltán,  Marián Molnár.

Otthonunk, 
KOMáROM!

KOMáRNO,
náš domov!


