
Ez a mi városunk!

A városról. Múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl
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Czidlina Renáta: Erzsébet sétány



„Valójában semmit sem birtokolsz, csak õrzöl egy dara-
big. S ha képtelen vagy tovább adni azokat, akkor azok
birtokolnak téged. Bármi legyen is a kincsed, úgy tartsd
a markodban, mintha vizet tartanál. Mert ha megszorí-
tod, eltûnik. Ha kisajátítod, tönkreteszed. Tartsd
szabadon és örökre a tiéd marad.” (Buddha)

KOMÁROM – az európai kisváros
Mottó:
Kezdjünk el a lakossággal tudatosan beszélgetni és egyre több érdekcsoporttal interaktív módon kommunikálni, kerül-
jenek felszínre a különbözõ nézetek, érdekek, vélemények. Aztán, ha nem hagyjuk abba, észrevesszük majd, hogy a
résztvevõk hatnak egymásra és mindenki változik egy kicsit. Késõbb, ez a változás hatni kezd az egész városra, sõt még
a Dunán át is.  
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Kedves Komáromiak! Kedves Olvasó!

Komárom Város Önkormányzata 2007. november 20-i ülésén elhatározta, hogy a természeti, kulturális,
szellemi és egyéb védendõ helyi értékek feltárásával, elkészíteti a város értékleltárát. Ezzel kinyilvání-
totta, hogy Komárom értékeinek megõrzése és áthagyományozása az utókor számára a ma élõk
kötelezettsége. 

Az értékleltár széles társadalmi konszenzuson alapul, elkészítésének elsõdleges célja egy innovatívabb
fenntartható városfejlesztési stratégia kialakításnak elõsegítése és a Komárom-identitás erõsítése lett. 
A testület kimondta azt is, hogy ennek érdekében az értékleltár elkészítésébe a lakosság minél széle-
sebb körét kívánja bevonni. 

A teljes szakmai folyamat lebonyolítására, az események megszervezésére és a kiadványok elkészítésére a gyõri székhelyû MEDIUS Iroda kapott meg-
bízást. A döntést cselekvés követte. 2008. január 29-én egy Sajtóreggeli keretében hivatalosan is bejelentettük az Értékleltár indulását. Ezután jelent meg
Komárom minden postaládájában az az „invitáló” színes kiadvány, amely találkozásra, emlékezésre, az értékek számbavételére kérte és hívta az itt
lakókat. Ezzel egyidõben, a színes füzetke ott volt minden civil szervezet, vállalkozás „asztalán”. Beszélgetésre hívtuk a fiatalokat és a város értelmiségét is.
Külön kiadvány készült az általános iskolás, illetve a középiskolás diákoknak. Ebben a különbözõ korcsoportok számára rajz – és fotópályázat is
meghirdetésre került. 

Olyan „Jövõmûhely” sorozat indult a városban, ahol – moderátorok közremûködésével – interaktív találkozókon vehetett és vett is részt a lakosság. 
A hét alkalommal megrendezett mûhelyeken az egyes városrészekben élõk elmondhatták azt, hogy mit jelent számukra a város, milyen volt, milyen lett,
és azt is, hogy milyennek szeretnék, az õ Komáromukat. Játékos formában felidézték emlékeiket, elmondták mire büszkék, s mire nem. 
Az értékleltár készítés a civilekkel, az értelmiséggel, az ifjúsággal és a vállalkozói szféra tagjaival az ún. tematikus beszélgetéseken folytatódott. Ezeken
a találkozókon  (sajnos csak rövid ideig tudtam a beszélgetéseken részt venni)  jó volt érezni a résztvevõk városszeretetét, s azt a sokszínû és sokrétû
világot, amelyet a jelenlévõknek ez a város jelent. 

A rendezvénysorozat – számomra legemlékezetesebb – legtöbb résztvevõt „megmozgató” eseménye – 2008. március 20- án – az „Értékleltár túra” cím-
mel megrendezett városi diáknap volt. Jó volt látni Komárom utcáin a sok izgatott gyereket és fiatalt, akik – tanáraik kíséretében – a játék izgalmától
kipirulva kutatták városunk történelmi emlékeit. Majd az egyik feladat részeseként hallgatni komoly „feleleteiket”, s hallgatni éneküket. A program
betetõzéseként pedig a Sportcsarnokban, a sok mosolygó arcú ifjú komárominak átadni pályázati munkájuk, versenyzésük megérdemelt jutalmát.
A folyamatban feltárt információkat, érveket, javaslatokat felhasználva elkészült az Értékleltár, amelyet most „kézikönyv” formában kezében tart a
kedves olvasó. Fogadja szeretettel, értsen a benne foglaltakkal egyet, vagy vitassa azt! Egészítse ki! 
De legfontosabb az, hogy ismertje, tisztelje, védje és mutassa meg az idelátogatónak is Komároma értékeit. 

Komárom, 2008. április 23.

Zatykó János 
polgármester
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Az itt leírtakat mind Komáromiak mondták el. Mondataikat – reményeink szerint – a jó szándék, a Komárom haladásába vetett hit vezette. Ilyennek
látják – ilyennek szeretnék látni a városukat. Sokaknak a mindennapi élet javítása a fontos, de jónéhányan mertek nagyot álmodni: Egy, a múltjára
büszke, de ugyanakkor huszonegyedik századi kisvárosról. Lehet, hogy vannak javaslataikban pontatlanságok, de higgye el a kedves olvasó, mon-
dataikat a jobbító szándék vezette. 
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Gyõrfi Anna: Városháza



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20

Szõny                                              
2008. február 14.,  Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház 

Nincs igazi központja Szõnynek, állították a megjelentek. Javasolják
hogy a  a Hõsök tere és környéke legyen padokkal és játszótérrel, szép pi-
henõhely. Fontos Szõny falusi jellegének megõrzése. Fák, virágok, zöld
területek, a természet közelségének kihasználása. Mûködjön újra a kato-
likus templom toronyórája.

Ilyen volt Komárom
• Brigetio  a hajdan 35.000 lakosú római kori település. A Vásártér fel-

tárása, a leletek kiállítása a helyszínen.
• Kállai Ödön olvasmányosan írta meg Szõny történetét. Érdemes volna

az iskolásokkal megismertetni.
• Nagyon büszkék a szõnyiek, az 1700-as években épült Magtár épületére
• Megõrzendõ, mert nagyon szép, a Kossuth utca fésûs településszerke-

zete.
• Nagyon sokat tett Szõnyért Gyürki gróf és családja.
• Az új - telepi feketediófát védeni kell.
• Nagy ritkaság: A török pusztítás után az esztergomi pasa újjáépíti

Szõnyt. (70 ház).
• Dobi István Szõnyben született. Neki (is) köszönhetõ az 1960- as évek-

ben épült iskola. Mi legyen a mellszobrával?
• Lehóczky dr. – a szõnyi orvos – aki betanította a Mágnás Miskát, a Sá-

ri Bírót, A falu rosszát, stb. 
• Komáromon futott át az 1936-os olimpia stafétája.
• Szõnyön is áthaladt Mindszenti bíboros halotti menete.

Gödör bulik: Jomogiz. Vakvágány büfé.
Öreghegyi szõlõk, házak. Gravec dûlõ.
Szegénység, klottnadrágban, mezítláb.
Mozi. A Lengyár-telep tele gyerekkel.
A Rüdiger-tó nádasa, a Rukker-tó. Áruhiány, de ami volt, az finom volt.
Fürdés a Monostori Duna – ágban. Az autósmozi.

Amire, akire büszkék: 
Kovács Béla tanító úr, Szederkényi Judit, Vasvári Pál igazgató. Jásper An-
tal és Jásper-Bella – coloraturszoprán hangú bécsi énekesnõ. A templom-
torony hangulatos kivilágítása. A Kórház, a könyvtár, a mozi, a KLUB. Az
iskola - Balogh László által vezetett gyakorlati foglalkozásai. A reformá-
tus templom harangjának hangja. A Monostori erõd, a Magtár, a kórház
épülete. A WF szabadidõ park. A Szentháromság – szobor. A kiváló váro-
si tömegsport. Van városi jelleg és van Ipari park. A kiváló ellátás. A nyi-
tott határok. A strand. Várak, múzeumok. Helyi csoportok. Üdülõ övezet.
Diákváros, kollégiumok. 

Amire nem büszkék: 
A komáromi vasútállomás mosdója. Az egyre nagyobb forgalomra. Az
esetleges vagyon- és közbiztonságra. A város tisztaságára. Hogy a
Lengyár ¾-e megszûnt. A Lengyár-telep tele van nyugdíjassal, jó lenne,
ha fiatalok is költöznének oda. Árubõség, néha silány minõség. Nincsenek
csoportos összejövetelek. 

LAKOSSÁGI JÖVÕMÛHELYEK

Ilyen legyen
• A város egyetlen nádfedeles házát (Virág u.) fel kellene újítani és ben-

ne Márki Györgyné (Eszter néni) helytörténeti gyûjteményét el lehetne
helyezni. 

• Kórház – kert eredeti állapotba történõ visszaállítása. Nagyon értékes
növényállomány található itt.

• Legyen a Horgász tó környékén szabadidõpark.
• Mûvelõdési ház és sportcsarnok építése a Tesco melletti területen.
• Korzó, Sétáló utca kialakítása a Duna Áruháznál „átrium-szerû” meg-

oldással (az áruházból vagy helyette), a Táncsics Mihály utcában / a
Városház elõtti téren. A körforgalomtól a Duna partig. 

• A szõnyi szigetek felújítása. Lehetne itt gyerektábor, séta és csónaká-
zási lehetõség, az állatvilág bemutatására tanösvény, stb.

• Kerüljön az „Új” szõnyi könyvtár, a volt katolikus iskolába. 
• Biztonságos kerékpárút kialakítása és bõvítése a városban.
• Az értékes épületek elhanyagoltak (pl. Lidika néni háza) fel kellene a

városnak újítani. 
• Az idõs fákat is védelem alá kellene helyezni.
• Épüljön meg a Trianon-emlékmû. 
• Legyen kész a Jacht-kikötõ a Duna parton.
• Utcák virágosítása, házak színesítése, festmények a falakon, utcaköveken.
• A Komáromi napok városból történõ „kivitele”.
• Szabadidõs lehetõségek kialakítása a Kis-Duna környékén.
• Szabadtéri színpad építése az Igmándi erõdben.
• Szabadstrand mûködtetése a monosotori – szigeten. Ez lehetne a 

komáromi PLAGE.
• A Posta-rét parkosítása – ifjúsági centrum kialakítása.
• Ifjúsági központ létesítése.
• Híres látványossággá lehetne tenni a szõnyi búcsút.
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Városháza és környéke
2008. február 15., Városháza  

A Termálfürdõ melegvizének hasznosítása. A gyógyfürdõ „speciális” to-
vábbfejlesztése. Szerencsés volna a termálforrást természetes módon
hagyni. A termálvíz felhasználása elõfûtésre. Élményfürdõ kialakítása a
termálból. Közösségi terek kialakítása. Tömegsport.

Ilyen volt Komárom
• Brigetio – (történelmi fontosság) A római kori leleteket valahol be le-

hetne mutatni. Amfiteátrum. Az olajfinomító alatt római kori leletek
feltárása.

• A régi épületek védelme pl. régi templomtorony.
• A katonai temetõ rendbetétele.
• A Monostori és a többi erõd. Az Igmándi erõd építésével befejezõdött

az erõdrendszer építése. Erõd-körút („Hõsök parkja”), Erõd-sétány,
halfüstölõ. A Csillagerõd körüli csónakázó tó. Erre az erõdre több fi-
gyelmet kellene fordítani. Jobb helyen van, mint a Monostori erõd. 
Az Igmándi erõddel kellene valamit csinálni.

• Nagyherkály az 1848-49-es szabadságharc befejezését rögzítõ okirat
aláírásának helyszíne. Szép emlékhellyé tehetõ a pajta, eredeti állapot-
ba történõ felépítésével.

• Az oroszok által épített Õrtorony. Az erõd: az elektromos árammal vé-
dett kerítés.

• Iskolai társasjátékok.
• Az Ibolya cukrászda „fílingje”.
• A Laktanya területén az egyik lovardából pl versenyzõket, zsokékat is

indítottak.

Amire, akikre büszkék
Erdõk, ipari park. A lakosság egészségügyi, élelmezési és egyéb ellátása
Van városi jelleg. Zeneiskola, Egressy Fúvós Zenekar. Kamarakórus.

Amire nem büszkék
A nagy forgalom. A város tisztasága. A vagyonvédelem. A TESCO. A szoc-
reál épületek. A Csokonai Mûvelõdési Központ. A lebombázott városrész.
A kamionparkoló a Városházával szemben. A Kõtár nem elég ismert. Ke-
vés a sportpálya, nincs a városban kerékpártárolásra lehetõség. A Kele-
men László utcában nincs lehetõség a kerékpározásra.

Ilyen legyen
Több zöldövezet. Jobb információáramlás. Legyenek az üzletközpontok a
város szélén. Kevesebb autó a városban! Legyenek téli sportlehetõségek.
Olyan városi építészre várnak Komáromban, aki nem jön megy, aki lokál-
patrióta. Fontos a beépítettség, a jó szabályozás (arányok megtartása,
zöldterület megóvása, lakóterület, zöldterület védelme).

• A Kórházi arborétum helyreállítása.
• Duna korzó, Duna-part – gyalogos közlekedés a Duna-parton. A folyó

kapcsolja össze a város részeit. Az  Erzsébet sétány visszaállítása. 
A Duna-partot fel kell szabadítani, visszavásárolni. 

• A Rüdiger tó védelme. Ne épüljenek köréje további házak.  Ne legyen
autóforgalom a Rüdiger-sétányon. A Rüdger-tó tisztítása, kotrása. Korzó,
pihenõhely, találkozási pont.

• Vásárcsarnok – A régi idõk piaca.
• Állítsák helyre a valamikori legendás szabadstrandot.
• Hagyományai alapján legyen a város szellemi központ.
• Többfunkciós közösségi központ megépítése.
• Tér a fiataloknak szabadidõ eltöltésének segítésére.
• A Városi nagyrendezvények fejlesztése.
• „Komárom-Kártya” 
• A  városi nagyáruházak a helyi kistermelõk áruját árulják (zöldség,

gyümölcs).
• Mi lesz a Víztorony megnyitásával?
• Városközpont – központ. Szökõkút a körforgalomnál. Tüzérlaktanya

szobrát tegyék a helyére. Több pihenõhely, pad a sétányon.
• Diákszálló
• Forgalmi centrum kikötõ, vasút, busz egy helyen. Állomásból kikötõ.

Épüljön meg az új vasútállomás. Javítsák a vasútvonalak  tisztaságát.
A  vasutat a déli városrészre kell átvinni. 

• Kerékpárút. Gyõr-Ács-Komárom-Amásfüzitõ-Dunalamás-Esztergom.
• A város „összekapcsolása” Észak-Komárommal. 
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Koppánymonostor 
2008. február 20., Dózsa György Mûvelõdési Ház 

Sétány a Duna-parton a Fenyves Táborig. A bencések Monostora. A Tor-
nyos villa, Szúnyogvár (Vásonkõi báró háza) és a Bagolyvár újraépítése.
Múzeum is lehetne belõlük. Vezérek parkja kialakítása. Dózsa kultusz.
Legyen részönkormányzati kirendeltség.

Ilyen volt Komárom
• Alapította a KOPPÁN (Katapán) nemzetség.
• A Duna-part szépsége, nyüzsgése nyaranként. A régi Duna parti élet:

tiszta víz, fürdõzés. 
• Erzsébet forrás. 
• A Rákóczi rakpart.
• A Monostor – a Kõoroszlán, a legrégebbi emlék.
• A Tornyos villa. Tuba János (országgyûlési képviselõ, Komáromi Lapok

kiadója) tulajdona volt.
• Jókai Mór, Tuba János vendégeként, az Aranyember  megírásához va-

lószínûleg itt kapott ötleteket. 
• A Szúnyogvár – Vásonkõi báró háza.
• A  Bagolyvár.
• Kõkereszt a régi temetõben.
• A Nepomuki Szent János szobor. 
• Összetartó volt a falu, mindenki ismert mindenkit.
• Nyugodtság, zöldterület, nyitottság.
• A gyerekek a Posta-réten játszottak, az Ürge-dombon és a kastély kör-

nyékén lévõ Báró-dombon szánkóztak. Nevezetes volt – július elsõ
szombatján a postaréti családnap.

• A SZIGET. A szigeten almafák voltak a vadszõlõ szárából font hintán le-
hetet hintázni.

• A Budapest-Bécs közötti – menetrend szerinti – Sirály szárnyashajó 
látványa a Dunán.

• A Koppány Kisvendéglõ. 
• A Csárda.
• Török bácsi fagyizója.
• A Siposék fõzte halászlé.
• Tábor, mozi, iskola, kulturális mûsorok.

Amire, akikre büszkék
Barassó Péter monostori mese és anekdotái. (Jó lenne ha az iskolások meg-
ismernék.) A halászok: Panyi Vendel és József, Krivan Tibor. Tóth Kálmán
iskolaigazgató, a színjátszó kör szervezõje (õ tanította be: „A falu rosszát”)
Zorg Jenõ, Tóth igazgató úr, Hiszek Nándor. Harsányi Bozsó bácsi, Kiss Gé-
za, Fülöp Jenõné, Harsányi Józsefné, Mály László. Tuba János, Rendes Lász-
ló, Nagy Péter. Lipka Józsefné, Berecz Dezsõ, Pálfi Dezsõné tanító (segítõ-
kész, lelkes, kreatív). Vidékies jelleg, mégis jól megközelíthetõ. Összetartó
emberek. Tiszta utcák, új utak. A Koppány vezér út aszfaltozott. A temetõ
szépen bekerített. A Kátai Lajos által rendbe tett – valamikor a kastélyhoz
tartozó épület – az újszállási út végén. Monostori Kulturális Közhasznú
Egyesület. Magház. A civil szervezetek mûködésére. Otthonos óvoda, iskola,
játszótér a gyerekeknek az orvosi rendelõ mellett. A szépen fejlõdõ kulturá-
lis intézmény, a  Kultúrház, színes programokkal. A nyugdíjasklub.

Amire nem büszke 
Az ipari park forgalma. Az illegális szemétlerakók. Több figyelem kelle-
ne az idõsekre. Nincsenek programok a fiataloknak a városban. A feny-
ves és a Duna-part elhanyagolt, koszos környezete. A Kis-Duna vize tönk-
rement.  A Duna elönt mindent A sportlétesítmény hiánya, nincs öltözõ.
Elhanyagolt utcák, kissé szemetesek. Hiányos közvilágítás. Elvárosiaso-
dott, kevés az összetartó ember. Környezetrombolás: quadok.
A volt szabadstrand tönkretétele: lakóhajó, kisajátított terület. A hajó és
környéke ronda. Magánszemélyek fakivágása.

Ilyen legyen
Mindenki egységesen tegyen a közért. Szûnjön meg a törmelékek hordá-
sa az ipari park mellett, a Téltemetõ utcánál.  A városból kiköltözöttek is
a falu emberének érezzék magukat. Helyben legyen gyógyszertár, fogá-
szati rendelõ. Jelöljenek ki az ipari park dolgozóinak külön rendelési
idõt. Elvárható a fiatalok érdekeinek jobb képviselete. Legyen gyakoribb
buszjárat Komáromból.
• A Duna-part érintetlenségének megõrzése.
• Sétány a Duna-parton a Fenyves Táborig. Az Erzsébet forrás rendbeté-

tele, még most is iható víz. Kulturált bejáró a szigetre. Padok a Kis-
Duna-partjára. A Kis-Duna vizének helyrehozatala, csónakázási, hor-
gászási lehetõség. Kevesebb szúnyog. Komáromot Monostorral össze-
kötõ kerékpárút a Duna-parton. A kerékpárút és a járda vezessen vé-
gig a fenyves erdõ végéig. A Fenyves Tábor újra kihasználása (pl. er-
dei iskolai táborok mûködtetése) Vadászház, tanösvény. Hódok, ma-
dármegfigyelés. Állatkert. A Rákóczi rakpart kihasználása: sétány. Fa-
lusi turizmus (ember-természet viszonya).

• A „Monostor” helyén emléktábla vagy emlékhely.
• A Tornyos villa városi tulajdonba vétele, felújítása. Emlékállítás Tuba és

Jókai Mórnak.
• A Gyürki kastély parkjának felújítása, rendbetétele. 
• A Szúnyogvár (Vásomkõi báró háza) és a Bagolyvár újraépítése. 

Múzeum is lehetne belõlük.
• A Vezérek parkja kialakítása. Dísze az a Kõoroszlán lehetne, mint a

legrégebbi, az itt mûködõ monostorból származó emlék. Van-e re-
mény a Vízmû alatti romok  feltárására?
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• A Dózsa-kultusz „továbbvitele” Koppánymonostorban. A Dózsa György
Mûvelõdési Ház elé egy szép park (lehetne a településrész központja)
Dózsa-emlékmûvel, szökõkúttal, padokkal, stb.

• A régi temetõben lévõ Kõkereszt felújítása, lehetne a monostori „vallá-
sos” búcsú helye.

• A Jókai szobor mellé kerüljön a Klapka-szobor, (a volt TSZ udvaráról)
vagy új szobor kellene a városban Klapkának. Koppánymonostorra egy
Koppány-szobor.

• Véderdõ létesítése az ipari park köré.
• Szabad kikötõ áthelyezése a fenyves túloldalára, szabadstrand kerül-

jön a hajó helyére.
• Építési telkek kialakítása.
• Szennyvíz-csatorna Újszálláson. 
• A várost elkerülõ út szorgalmazása.
• A szeméttelep rekultiválása, parkosítása.
• Bölcsõde létesítésére szükség volna.
• A Nepomuki Szent János-szobor renoválása. 

• Jó lenne az orvosi rendelõ utcáját leaszfaltozni.
• Vadkemping létesítése kenusoknak.
• Legyen Koppánymonostorban is részönkormányzati kirendeltség .
• Az óvoda bõvítése, járda az orvosi rendelõhöz.
• Az ipari park iparûzési adójából Monostor jobban részesüljön. Az ipa-

ri park káros hatásai miatt több figyelmet és ráfordítást a falura.
• Sétálóutca Komáromban.
• Helyezzék át a városi autóbuszpályaudvart a város szélére. A helyén

park legyen.
• Megfontolandó a vasútállomás áthelyezése.
• A Naturpark (Natura 2000 program) folytatása.
• Az ún. NOKIA domb átalakítása szánkózásra.
• Létesüljön többfunkciós sportpálya (foci, kosárlabda, tenisz, kézilabda). 
• Rendezvények minden korosztály számára. 
• Épüljön a Postarétre EU-s játszótér. 
• Legyen Monostoron is kulturált kávézó cukrászda és fagylaltozó.
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Laktanya
2008. február 21., Egressy Béni Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 

Komárom a „Duna Giblaltárja”. Radeczky huszárok. A Vitéztelep. Pákh-
villa – fõnemesi épület. A „hatkéményes” házak (munkástelep). A Vám-
házak épületei. 

Ilyen volt Komárom
• Szent Imre szobor elrejtésének és megtalálásának története.
• A Vitéztelep.  Radeczky huszárok. Él még egy 90 éves huszár. 
• Komárom legrégebbi épülete az ún. Lépcsõs kocsma. Itt született a XX.

század meghatározó publicistája Zsolt Béla.
• A Radeczky szobor a tiszti épület elõtt volt.
• A Laktanya sokáig fehér folt volt a térképeken.
• A vasúti kolónia (Gyár utca).
• A Szent Imre Iskola: katolikus lányiskola volt, majd az állami Klapka

iskola.
• A Méntelep.
• Az Erõd volt Közép-Európa legnagyobb lõszerraktára.
• A Pákh-villa fõnemesi épület (ma szociális bérlakás) .
• A munkástelepen voltak az ún. „hatkéményes” házak.
• Sport u. 16. – a város legrégebbi polgárházára.
• Három vámház volt: Szõny, Török Ignác u., Ácsi út.
• Fogadó Sport u. és Úri u.. sarka – kétlépcsõs ház.
• Monostori gyerektábor a vízmû telepen.
• Feltárás a Monostor helyén.
• A katolikus templom: „téglatemplom”, „vöröstemplom” 1937-es építése.
• Zenepavilon.
• Selyemgyár, az Úri utcában volt. A II. világháborúban lebombázták. 
• Áztató tavak.

Amire, akire büszkék
Pataky doktor „gyógyvíze”. Lovasszínház, bár nincs parkolóhely, mikor
elõadás van. Zeneiskola.

Amire nem büszkék
A laktanya elvesztette régi szép jellegét ma egy hibrid a mûemlék jellegû
épületek mellett: panelházak,  ipari épületek. A Laktanya a város „mos-
tohagyereke” volt mindig. A vasúti kolónia (Gyár utca) lakásait meg kel-
lene szüntetni.  A teherautó forgalom. (Korlátozása szükséges volna.)

Ilyen legyen
A városi tulajdon megtartása. A kertvárosi-jelleg kialakítása. 

• Pákh-villa fõnemesi épület (ma szociális bérlakás) felújítása, haszná-
lata valamilyen nemes célra.

• A „hatkéményes” házak (munkástelep) védetté nyilvánítása. 
• A Vámház épületét (Sport u.) védetté kellene nyilvánítani, majd vala-

milyen középületként lehetne használni. 
• A Radeczky szobrot vissza kéne hozni a helyére (a talapzata még min-

dig itt van). 
• Városi védettség a város legrégebbi polgárházára (Sport u. 16.).
• Táblák elhelyezése a mûemlék jellegû épületekre.
• Önkormányzati építési telkek kialakítása: a szerelõcsarnoktól a kiser-

dõig lehetne terjeszkedni.
• Komárom központi játszótere lehetne a Laktanya tér sarkán a húsbolt

mögötti rész (A Családsegítõ ötlete).
• Halászcsárda lehetne (mint ahogy volt) a Duna-parti sétányon.
• A Lovarda tér parkká alakítása, középpontjába szökõkúttal, virágokkal.
• A Liget lehetne egy nagy szabadidõpark.
• Szükséges lenne a Honfoglalás és Hétvezér utca közötti park felújítása.
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Fotó: Varga Norbert
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Jelen Bettina: Rüdiger-tó

A Jövõmûhelyek fõmoderátora: Csobod Tibor – MEDIUS Iroda
A Jövõmûhelyek moderátorai: Blázsovits Balázs – MEDIUS Iroda • Csomó Zsuzsa – Feszty Árpád Általános Iskola • Gábor Klára – Csoko-
nai Mûvelõdési Központ • Hegedûs Béla – Egressy Béni Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény • Kiss Mária – Feszty Árpád Általános Iskola • Kolozs-
vári Réka – Petõfi Sándor Általános Iskola• Nagy Krisztina – MEDIUS Iroda •  Nagyné Czita Tünde – Dózsa György Mûvelõdési Ház • Nikicser Dóra
– Petõfi Sándor Általános Iskola • Peiper Károly – MEDIUS Iroda • Simonicsné Lõdör Melinda – Dózsa György Általános Iskola • Széles Viktória–
Polgármesteri Hivatal • Szénásiné Veöreös Ivetta – Dózsa György Általános Iskola • ifj. Tonomár István – Csokonai Mûvelõdési Központ

KÖSZÖNJÜK MUNKÁJUKAT!
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Monostori erõd 
2008. február 26., Csokonai Mûvelõdési Központ

Tele van a város kincsekkel, kiaknázatlan lehetõségekkel. Legyen Komá-
rom jelképe az erõd. Összefogásra van szükség, a lakosság szemléletének
megváltoztatására. Turisztikai központ legyen Komárom. A két város
együtt csábítsa az idegent. Legyen Észak- és Dél Komáromnak egy nagy
közös fesztiválja.

Ilyen volt Komárom
• Komárom az ún.  szekeresgazdák városa volt.
• Tüzérlaktanya, lovassági laktanya és a három lovarda.
• A kitelepítettek. Közülük sokan visszaköltöztek. Aki a Felvidékrõl jött,

és nem mehetett haza, hogy „közelebb legyen” Komáromba költözött.
• Polgárias, pezsgõbb élet, nyugodt, hangulatos, kiegyensúlyozott város-

lakók.
• Igmándi víz (több mint 100 éves). 
• A nyomda melletti kútból lehetett inni.
• Patkó „barlang” az Igmándi erõdben.
• A monostori holtág régen folyóvíz volt, kavicsos parttal.
• Régen vásártér volt itt (állat és kirakodóvásár).
• Telefonközpont volt régen a posta.
• Kisebb boltok (hentes, pékség) Gyár u.–Klapka u.
• Korzó kerthelyiség, Monostori csárda, vendéglõk. 
• Diófa: régen kultúrált zenés szórakozóhely volt, ma nincs ilyen.
• Két kulturház is volt a városban, a József Attila és a Csokonai.
• Monostori erõd környékén rengeteg volt az árvalányhaj. 
• Római sánc Szõnyben.
• Libalegelõ. Szánkózó – domb. Postarét.

Amire, akire büszkék
Bartli Jani bácsi háza a  Mátyás király utcában.  Marcsa Zsuzsa néni (ta-
nítónõ Petõfi iskolában). Szemereki Terike iparmûvész, Szabó Imréné,
Nadi néni. Krajczár Gyula polgármester. Kecskés László, Zatykó János
polgármester. Téltemetõ fesztivál. A téltemetõ virág Komáromban két he-
lyen található meg. Igmándi erõd – a legszebb erõd. A körforgalom mel-
letti õstermelõi piac. A temetõ környéke szépen rendezett. „Hód-
Monostor”. 

Amire nem büszke: 
Gondozatlan járdák (pl. Klapka Gy. u.). Lerobbant mozi és kultúrház.
Nincs „komáromi stílus”. Kötélgyár régi épülete: félig lebontották, elha-
nyagolt. A sportcsarnokba nem férnek be a nézõk. Mérgezõ Csörgõfákat
ültettek a Gyár utcában. Keskenyek a parkolók. A vasútállomás – busz-
pályaudvar környéke csúnya. A TESCO mögötti rész rendezetlen. A Péczeli
utca járhatatlan, kátyús. Két horgászengedély kell, ha a város egész terü-
letén akar valaki horgászni, mert a város közepén van a két egyesületi víz
határa. A Duna felvidéki partja más fennhatóság alatt, oda is külön hor-
gászjegy kell. Nem megfelelõ a városi kommunikáció: nem értesülnek a

lakosok az egyes programokról. Az erõd a világörökség várományosa,
mégis ez a legelhanyagoltabb rész.

Ilyen legyen
Rendezett városközpont. Gyalogátkelõhely létesítése a zeneiskolánál.
Gyalogos és az autós út elválasztása az erõd környékén. A szemétlerakó
eltávolítása a Hungaromill mellõl. A városlakók kultúráján kellene javí-
tani minden szinten. Tartalommal megtölteni a tereinket. A város fiatalo-
kat megtartó erejét fokozni kellene. A Lovas színház vendégeit és a többi
Komáromba érkezõt minél hosszabb ideig itt kellene tartani, megtalálva
ennek módját. Túracsoportok, városlátogató csoportok szervezése (pl. ter-
máltól az erõdökig). Az elhanyagolt, rendezetlen területek tulajdonosai-
nak kötelezése azok rendbetételére. Összefogás a környezetvédelemben.
Civil szervezetek szemétgyûjtési akciókat szervezhetnének. A város szépí-
téséhez az önkormányzat adhatna pl. virágokat, növényeket, a lakók par-
kosíthatnák közvetlen környezetüket. Zajvédõ fal a vasúthoz.

• Védendõ épületek: vámházak, nyomda, idõsek napközije. A könyvtár
is különleges épület.

• Az 5,2 km hosszú dunai gát megépítése, a tetején kerékpárúttal.
• Híd a zárás helyett a Sziget végében, segítve ezzel is – többek között –

a halak ívását.
• A római sáncból szabadtéri színpad kialakítása.
• A Felvidéki u. és Vág u. – az áttelepítettek laktak itt – emléktábla az

emlékezéshez.
• Több szelektív gyûjtõsziget kellene. Több szemetes kellene – nem csak

a városközpontba.
• Az Erõdben lévõ tiszti lakásoknak semmi szerepe nincs. Valamire kel-

lene (pl.: múzeum) használni.
• A TESCO környékén eltûnik a régi utcakép. Meg kellene akadályozni.
• Fontos a történelmi emlékek magasabb szintû ápolása.
• Játszóteret lehetne építeni a Gyár u. környékére.
• Családi házak építése, telekkijelölés (pl. a Strand mögött, Csillag ltp.)
• A Jókai téri piac modernizálása. Lehetne modern mobil építésû piac,

ésszerûbb parkolóval.
• Zajvédõfal kellene a vasúthoz.
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• Javítana a városképen a Csokonai homlokzatának rendbetétele.
• Találkozóhely kialakítása középiskolásoknak (is).
• A vasutat máshova kellene áthelyezni.
• A fiataloknak sportolási lehetõséget kellene biztosítani.
• A városnak és a lakóknak érdeke az utcák parkosítása.
• Az Ipari Park továbbfejlesztése.
• Sétálóutcák: a Jókai Kávéháztól a Jókai térig, Igmándi út, Táncsics utca.
• Legyen Komáromnak városközpontja: Városháza, Jókai tér, Mártírok út.
• Fontos a Rüdiger-tó kotrása, rekreációs lehetõségû környezetének ki-

alakítása.
• Több középületet és lakóházat kellene építeni, több parkoló kell a bel-

városban.
• A Nokia lakópark megépítése.
• A Duna-part felszabadítása. Legyen sétány a Duna partján. A kemping

és a Duna közé épüljön halászcsárda.
• Wellness hotel építése.
• A dunai gát megépítése feltétlenül szükséges.
• Megfontolandó a Víztorony hasznosítása.
• Több vendéget itt tartó rendezvényt kell szervezni. A Duna - mint köz-

ponti turisztikai vonzerõ.
• Élõ történelmi színjáték a Monostori Erõdben. Egész napos inetraktív

történelmi játék. Fontos a Monostori erõd interaktivitásának növelése
a családok érdekében, interaktív játékok a gyerekeknek.

• Kalandtúra rendezése az erõdökre alapozva, extrém nyári játszópark
létesítése.

• Hosszabb ideig tartani, széthúzni a Komáromi napokat.
• Magyar Pékek Fejedelmi Rendje. Országos Péknapok a Monostori

erõdben. A Pityóka napok továbbfejlesztése. 
• Hajós napok. Hajóvontató fesztivál és verseny megrendezése.
• A Szekeresgazda hagyományok felelevenítése.
• Többcélú Kulturális Központ - a Csokonai helyén vagy a volt pártbizott-

ságnál vagy Penny – Vízmû közötti részen.
• Legyen szobor a háborúkban elpusztult lovak emlékére.
• A Színház fogadjon vendégelõadásokat.
• Hagyományos mesterségeket bemutató vásárok kellenének.
• Fontos volna (mert nem ismerik) saját lakóhelyüket megismertetni a

diákokkal. 
• Folytatni kellene a két Komárom közötti futóversenyt.
• A TESCO melletti területre parkot lehetne létesíteni. Parkot lehetne csi-

nálni a (lebontandó) öntöde és malom épülete helyére, sõt a Spar mö-
götti területre is. 

• Nagyobb hangsúlyt kellene adni a dunai horgászatnak (vendég-
csalogató).

• Turisztikai szempontból az erõdök egyformán fontosak.
• Nagyon fontos a természeti értékek védelme. Védeni és az országban is-

mertté kellene tenni Komárom természeti értékei közül a növényeket is.
(Téltemetõ virág – az országban csak hat helyen virágzik).

• Épüljön görkorcsolya – pálya,  minigolf – pálya, szánkópálya. Kerék-
párút a városon keresztül.



30

Molaj 
2008. február 28., Megyei Középiskolás Kollégium

A MOLAJIAK számára nagyon fontos az ÖSSZETARTÁS! Itt halt meg
Valentinianus császár. A hatvanas években mintalakótelep volt, tele
volt zölddel, gondozott parkokkal. Civilek: Brigetio Egyesület, helyi
polgárõrség. 

Ilyen volt Komárom
• A Római idõkbõl származó erõdrendszer, a katonai tábor maradványai.

6.000 fõ római légiós szolgált itt. A tábor a mai Szõnyi állomásnál volt.
Találtak ott egy római gályát. A mai Magyarország területén itt volt az
egyetlen olyan római kori katonai tábor, melynek jelentõs részét fel le-
hetne tárni. 

• A Finomítót 1943 novemberében adták át.
• A háború után a kõolajipari termék-export az NSZK-ba és Ausztriába

ment.
• MIKI klub (Minden Igényes Kulturált Ifjú), a hírneves ifjúsági klub.
• A 60-as évek közepén irigyelt településrész volt. Itt volt egyedül össz-

komfortos lakás. Elõször 4 db többszintes épület volt – kis lakásokkal.
Késõbb bõvítették: 1958-ban, 1965-ben, 1966-ban, 1967-ben, és
1972-ben. Most kb. 250 lakás van a MOLAJ-ban. Az elsõ többszintes
épületet ez a vállalat építtette. Mûszaki ellenõre: Kátay Urbán István,
késõbb õ lett Zala megye fõépítésze.

• Rengeteg gyerek volt. Itt volt a város elsõ óvodája. Önálló napköziott-
honos iskola volt. Ma nincs!

• A kultúrház és rendezvényei központi szerepet töltöttek be lakótelep
életében. Cukrászda volt a kultúrházban. Gyerekrendezvények. A ‘60-as
évek elején majálisok a Duna-parton. Sportrendezvények is voltak.

• A könyvtárat Végh Pista bácsi vezette, elõsegítette a gyerekek mû-
veltségét.

• Folyami töltõállomás épült a Dunán (ma is megvan, mûködik).
• Duna-part: fürdõ, vízi sportok, iható volt a Duna vize.
• A telep tisztasága, rendezettsége. Közösen szépítettük a környe-

zetünket.
• A kazánházat NDK-sok építették, kb. egy évet itt is laktak a 70-es évek

elején.

Amire, akikre büszkék
Barcsa Sándor, Cerny Wolfi bácsi zenélt, zongorázott,balettot és néptáncot
tanított. Kocsis József szobafestõ – festett festményeket is. Decleva Tibor
intarziákat készített és festett is. Kerling Alajos fafaragó. Keszi Józsefné
(Maca néni) a kultúrház igazgatója volt. Sándor István, szegedi vegyipa-
ri technikum igazgatója volt, hadmérnök. Melis Tiborné, Piroska néni –
napközis tanító néni.

Amire nem büszkék
Ahogy az ipari tevékenység megszûnt 1984-tõl, ez rányomta bélyegét a
lakótelepre is. Nincs gazdája a lakótelepnek. (kivétel: Olajmunkás u.,

Varga J. u. – itt még rend van). Rossz állapotú az úthálózat, a járda, a
közvilágítás. Az illetékesek nagyobb figyelmet fordítsanak a lakótelep
sorsának alakulására. 2003. után megvalósított új központi fûtési rend-
szer hiányos. A MOLAJ a valóságban nem tartozik Komáromhoz, csak jo-
gilag. Az egész telepen egy mûködõ élelmiszerbolt van, felszereltsége hi-
ányos. A Kocsma, a „Bódé” bolt.
Száz fõre bõvítették az óvodát. Ma nem kihasznált. Nem jó az óvoda „le-
építése”. Kavicsbánya a Duna-parton. Minden leélt állapotban van. Nincs
orvosi rendelés A közparkok elhanyagoltak. Nincs takarítás (hó, szemét).
Több szemetes kosár kellene a köztereken. Sok az idõs nyugdíjas ember.
Nincs közösségi élet.

Ilyen legyen
• A Tagóvodát meg szeretnék tartani.
• Strandot lehetne csinálni a gyerekeknek a „Tûzivíz-tárolóból”.
• A házak szigetelése, ablakcseréje a panelprogram segítségével.
• Az óvoda mögötti téren legyen szobor (Kopjafa).
• Jó lenne Hága Lászlónak szobor/emlékkõ.
• Az egész telepre egy mûködõ kazánt szeretnének.
• Molaji szökõkút felújítása (a 70-80-as években még üzemelt). Javíta-

ná az itt lakók közérzetét.
• Legyen a MOLAJBAN Kállai Ödön emlékpark.
• Máshová kell rakni (mások szerint maradjon) a Mécsest tartó nõ bronz-

szobra. Ha épül egy központi park, akkor helyezzék át oda. 
• A használaton kívüli víztorony elbontása, helyén parkot is lehetne lé-

tesíteni, vagy itt lehetne a településrész központja. 
• Legyen szobor az „olajosok” emlékére, hiszen sokat tettek a városért.
• Nyitott múzeum a kertek helyére: jurta tábor, íjász tábor. Esetleg teke-

pálya.
• A szõnyi – komáromi – igmándi vámházakat a városnak meg kell

tartani.
• A Brigetio lakópark megteremtése.
• A történelemre emlékezõ (emlékeztetõ) Városkapu kialakítása.
• Élõsövényes zajfogó a vasút mellé.
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• Más településen: az önkormányzat adja a technikai eszközt, a lakókö-
zösség pedig elvállalja a környék gondozását. Cserébe pl. mérsékelték
a szemétszállítás díját. Itt is ilyen kellene.

• Valentinianus ünnepek bevezetése – novemberben (ekkor halt meg).
A Legio Brigetio szívesen állna a szervezés élére.

• Jó volna focipálya, teniszpálya, lõtér. Szerencsés volna a vízi sportok
fellendítése.

• A játszóterek felújítása, gyermekprogramok, gyermekrendezvények  
A parkokat rendbe kellene hozni (padok, védett növények, fák).

• A civil szervezetek: Brigetio Egyesület, polgárõrség további támogatása.
• Turista útvonal kialakítása (Füzitõ és Komárom összekötésével).
• A volt étterem helyére tekepálya. 
• Lehetnének családi rendezvények a parkoló területén.
• Jó lenne zeneiskola és a fiataloknak szakkörök.
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Csillag erõd 
2008. március 4., Feszty Árpád Általános Iskola

Épített kulturális örökség. 1930-as évek köz- és lakóépületei. Helytörté-
nészeink és munkáik: Kecskés László, Rabi Lenke, Klujber László, Eszter
néni. Mûvészeti együtteseink: Fúvós zenekar, Szevasz Színház, Garabon-
ciás Táncegyüttes, zenés színházi formációk.

Ilyen volt Komárom
• Római kori emlékek, Római katonatelep.
• Molajnál, Nagytûzi-tó. Állomás mellett katonai tábor.
• Bolgárkertészetek a temetõ közelében.
• Az orosz halfüstölõ az erõdsétányon.
• Erzsébet forrás. 

Amire, akire büszkék
Gyürky kastély. Az Erõdök. A Frigyes – laktanya. Itt élõ és innen elszár-
mazott képzõmûvészek. A háromféle termálvíz. Barassó Péter. 

Ilyen legyen. 
Kisvárosi arculat, polgári épületek. A régi kisvárosi hangulat visszahozása a
belvárosban.

• Új Belváros kialakítása a Csokonai mögött.
• 15-20 ház kapjon helyi védettséget.
• Fel kellene újítani a sétahajózást, épüljön meg egy személyhajózási ki-

kötõ. A hajóállomás és kikötõ városi üzemeltetésû legyen.
• Épüljön Szõnybõl az autópályára bekötõút.
• A volt katonai építmények, amelyek az erõdön kívül esnek, ne kerülje-

nek széthordásra. Lehetõleg maradjon meg az elõvéd erõd.
• Az Erzsébet-sétány maradjon városi kézben! Teremtõdjön meg a vá-

roslakók részére a szabad átjárás a Duna-parton – az Erzsébet-sétá-
nyon. Épüljön Duna-korzó. A Duna-part rekreációs hely legyen: sétány,
pihenõhelyek, szabadstrand.

• A vámházak felújítása.
• A vasútvonalat helyezzék át a déli városrészbe.
• Termálvízbõl geotermikus energia kinyerése és hasznosítása.
• A Radetzky-szobrot a régi helyén a Frigyes laktanya sarkán szeretnék látni.
• Új mûvelõdési ház, a Csillag lakótelep melletti szabad téren.
• A vitéztelepi borospincék (visszaállítása) kialakítása pl. magyar tájak

borai – turistacsalogató.
• A monostori lõtéren nemzetközi hagyományõrzõ versenyt lehetne ren-

dezni. Lõtér létesítése a Monostori erõd õrtornyának tövében.
• A Sissy (Erzsébet) hagyomány ápolására legyenek rendezvények.
• Ismertté kell tenni az üvegbeton kaput az erõd parkolójánál.
• Fontos volna – értéke miatt – a Szent Teréz kápolna látogathatóvá

tétele.
• Legyen történelmi panoptikum a Monostori erõdben.
• Történelmi hagyományokra épülõ kulturális turisztikai események: a

huszár hagyományok ápolása, hagyományõrzõ felvonulások, csaták
újrajátszása. Megeleveníteni a régi katonai életet, hétköznapokat az
erõdben.

• Fejlett gyógyturisztikai központ lehetne Komárom.
• A gyógyfürdõ fejlesztése élményfürdõvé.
• A Felvidék felmentésére indult 1919-es támadás emlékmûvének felújítása.
• Kerékpárút Gyõrtõl Esztergomig a város teljes hosszán át.
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Az Értékleltár túra helyszínei Az állomások vezetõi és segítõik*

Czibor Sporttelep Kozenkow Ferenc
Csillag Erõd Török Csaba, Veller László
Kisgaléria Ölveczky Gábor 
Könyvtár Rabi Lenke, Molnárné Deák Anikó, Muhi Orsolya 
Gyermekkönyvtár Mikolasek Zsófia, Giczi Annamária
Közösségi Ház Gábor Klára
Levéltár Kürthy Anna
Jókai liget Csobod Luca
Méntelep Pásztor Attila
Múzeum Számadó Emese, Sulyok Sándorné, Pintér Jánosné
Strand Rácz Lászlóné – a Múzeumbarát Kör tagja, Derzsi Vanda 
Tengerészeti Múzeum Kristófné Nagy Mária, Kálmán Jánosné 
Tourinform Szilágyi Ildikó, Gelle Dóra 
Újságos a Tourinformnál Nánási Mária- az újságosstandon dolgozó
Zeneiskola Hegedûs Béla
Nepomuki Szent János szobor Lipka Józsefné – ny. pedagógus,
Ipari Park
Jászai Mari u. 
Régi temetõ – Koppánymonostor Monostori János, Monostori Éva – Élettér Egyesület
Tornyos Villa
Újszálláspuszta
Vízmû 
Hõsök tere – Szõny Mészáros Károlyné 
Katolikus Templom – Szõny
Gyürky kastély Smudla Tamás – plébános
Református templom – Szõny Kováts Zoltán – tiszteletes
Magtár – Szõny
Szentháromság szobor – Szõny Németh Éva
Városháza Szadai Ildikó, Pál Hugóné, Rédli Margit
Igmándi Erõd A Légió Brigétio tagjai, Dr. Trugly Sándor Jaksa Istvánné
Szent Teréz kápolna Horsa Istvánné  a  Múzeumbarát Kör tagja
Városi Sportiroda és Sportcsarnok Budai István
Petõfi S. utca – Szõny Márkiné Tárnok Eszter  

*A táblázatban az intézmények munkatársainál csak a nevüket írtuk le.

A játék nem jöhetett volna létre Számadó Emese múzeumigazgató, Rabi Lenke könyvtárigazgató, Nagy Krisztina – Medius Iroda munkája,
a Városi Sportiroda és Sportcsarnok munkatársai valamint Cseh György segítsége nélkül.

Köszönjük az állomásokon dolgozók és a kísérõ tanárok odaadó munkáját!

Értékleltár – túra
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A március 20-án megrendezett Értékleltár-túrán és Városi Diáknapon
négy általános iskola, összesen negyvenöt osztálya és öt középiskola, vá-
logatott 25-30 fõs csapata, tanáraik kíséretében vett részt.
A kilenc órakor meginduló, egész városra kiterjedõ nyüzsgésben a diákok
állomásról, állomásra járva, csapatonként feladatokat teljesítettek. A jó-
kedvû sokadalom így ismerte meg lépésrõl-lépésre Komáromot.

Álljon itt ízelítõül néhány kérdés és feladat:
– Derítsétek ki, hogy a nyomda épülete eredetileg minek épült!
– Mi mûködött korábban a mostani zeneiskola épületében?
– Milyen külön gyûjteményei vannak a Könyvtárnak?
– Derítsétek ki, melyik híres író, költõ, publicista szülõháza volt 

a jelenlegi Tourinform iroda!
– Mely komáromi mûvészek alkotásai vannak kiállítva a Klapka György

Múzeumban?
– Mirõl kapta nevét a Csillag Erõd?
– Ki az a leghíresebb személy, aki a Csillag Erõdben raboskodott?
– Melyik a legrégebbi irat a Levéltárban, mi áll rajta? Melyik évbõl 

származik?
– Mi volt eredetileg a mai Kórház épülete? Ki építtette? Mikor?
– Mi van befalazva a szõnyi Magtár épületébe?
– Ki támogatta a szõnyi református templom megépítését?
– Hány szent ábrázolása található a szõnyi katolikus templom oltárán és

a mellékoltárokon? Kik õk?
– Kit ábrázol a koppánymonostori Dózsa György Általános Iskola mellett

lévõ szobor? Mikor készült? Eredetileg hol állt?
– Ki építtette a „Tornyos villát”? Mikor? Mi volt a funkciója 1945 után?
– Keressétek meg Újszálláspusztán Gyürky Nikolett sírját! Ki volt õ? Mi-

ért ide temették?
– Írjátok össze az összes, a Monostori Erõdben lévõ emléktáblát és em-

lékmûvet!

– Soroljátok fel a komáromi erõdrendszer tagjait!
– Milyen cégek, gyárak vannak az Ipari Parkban? Mit gyártanak ott?
– Kiket ábrázolnak a strand pénztár mögötti részén elhelyezett fali tár-

lókban a kisplasztikai alkotások? Hol található ezek eredetije?
– Milyen betegségekre hasznos a komáromi termálvíz?
– Kinek az alkotása látható a polgármester úr irodájának falán? Mit áb-

rázol? Mi a címe?
– Ki volt Czibor Zoltán? 

A vidám és tanulságokkal teli nap a Városi Sportcsarnokban díjátadással
és a RED12 együttes nagysikerû koncertjével fejezõdött be.
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Az Értékleltár-túra  eredményei:

Alsó tagozat
1. Feszty Árpád Általános Iskola 4. c osztály
2. Feszty Árpád Általános Iskola 4.b osztály
3. Fezsty Árpád Általános Iskola 3. a osztály

Felsõ tagozat
1. Petõfi Sándor Általános Iskola 5.a osztály
2. Petõfi Sándor Általános Iskola 8. a osztály
3. Petõfi Sándor Általános Iskola 5.b osztály

Középiskolák
1. Kulcsár István Szakközépiskola csapata
2. Alapy Gáspár Szakközépiskola csapata
3. Jókai Mór Gimnázium csapata
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Pályázati díjazottak

Rajzpályázat díjazottak-alsó tagozat
1. Reif Dorina, Dózsa György Általános Iskola
2. Konrád Sára, Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola
3. Czidlina Renáta, Feszty Árpád Általános Iskola

Rajzpályázat különdíjasok-alsó tagozat
– Romhányi Krisztián, Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola
– Nagy Zsófia Sára, Dózsa György Általános Iskola
– Csalava Eszter, Feszty Árpád Általános Iskola
– Juhász Barbara, Feszty Árpád Általános Iskola
– Orbán István, Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola

Rajzpályázat díjazottak-felsõ tagozat
1. Czidlina Vivien, Feszty Árpád Általános Iskola
2. Jelen Bettina, Petõfi Sándor Általános Iskola
3. Jelen Bettina, Petõfi Sándor Általános Iskola

Rajzpályázat különdíjasok-felsõ tagozat
– Farkas Balázs, Fezsty Árpád Általános Iskola
– Markotics Dorottya, Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola
– Nyiscsák Regina, Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola
– Fehérvári Dávid, Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola

Konrád Sára: Erõd

Czidlina Vivien: Rüdiger-tó
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Fotópályázat díjazottja, 
„A komáromi alkotó ember” kategóriában
1. Nagy Natália – Poór István a dédnagyapám

Fotópályázat díjazottjai 
„Épített környezetünk értékei” kategóriában

1. Balogh Éva, Feszty Árpád Általános Iskola
2. Ötvös Pál, Feszty Árpád  Általános Iskola Nagy Natália: Poór István a dédnagyapám

Balogh Éva: Acélpálya
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Fotópályázat különdíjasai, 
„Épített környezetünk értékei” kategóriában

– Steininger Valter, Feszty Árpád Általános Iskola
– Zichó Viktor, Eötvös József Gimnázium (Tata)
– Balogh Éva, Feszty Árpád  Általános Iskola

Ötvös Pál: Tornyos villa

Fotópályázat díjazottjai 
„Természeti környezetünk értékei” kategóriában

1. Kelkó Balázs, Petõfi Sándor Általános Iskola
2. Varga Tamás, Feszty Árpád Általános Iskola Fotópályázat különdíjasai 

„Természeti környezetünk értékei” kategóriában

– Balogh Éva, Feszty Árpád Általános Iskola
– Kelkó Balázs, Petõfi Sándor Általános Iskola
– Ötvös Pál, Feszty Árpád Általános Iskola
– Bondor Péter, Fszty Árpád Általános Iskola
– Zichó Viktor, Eötvös József Gimnázium (Tata)
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Kelkó Balázs: Rüdiger-tó

Tisztelt Olvasó!

Az elmúlt hónapokban heti rendszerességgel zajló „Értékleltár” program „Jövõmûhely” beszélgetései
után, egy fontos, értékfeltáró, az itt élõket közös gondolkodásra serkentõ folyamat végéhez érkeztünk.
A rendezvénysorozat megkezdésekor bíztunk abban, hogy Komárom minden lakójának, intézményé-
nek, vállalkozójának, civil szervezetének fontos az, milyen lesz ez a város öt, tíz, vagy tizenöt év múlva.
A „Jövõmûhelyeken” résztvevõk aktivitása valóra váltotta ezt a reményünket. Ebben a folyamatban
azonban a múlt és a jelen is fontos volt, azaz hogy mi történt eddig a város életében. Kiadványunkban
erre a kérdésre is keressük a választ. 
Nagyon fontosnak tartom, hogy a most elkezdõdött közös gondolkodás ne fejezõdjön itt be.
Lokálpatriótaként, komáromiként továbbra is tervezzük együtt Komárom rövid- és hosszú távú
fejlesztését, közös jövõnket.

Remélem, ennek az értékfeltáró akciónak az eredménye, a város minden polgárának hasznára válik. Bízom benne, hogy az „Értékleltár” elkészítésével a
város fejlodését, a „jövõ harmóniáját” készítettük elõ, ez a kiadvány pedig jobban megismerteti és elfogadtatja Komárom egységes kultúra-gondolatát. 
Úgy gondolom, a következõ idõszak is az együttgondolkodás, az együttépítkezés idõszaka kell, hogy legyen, amelyben elengedhetetlen, hogy kiemelt
szerepet biztosítsunk a diákoknak, a fiataloknak, a fiatal értelmiségieknek.

Szükséges és fontos, hogy mindannyian megismerjük múltunk szellemi, kulturális, épített és természeti értékeit, amelyek nagymértékben mega-
lapozhatják jövõképünket is. Így juthatunk kompromisszumra abban, hogy miként építsük tovább együtt, saját városunkat, jövõnket. 
Remélem, a közös munka és tervezés, egyre több aktív, közösen gondolkodni tudó és akaró komáromi polgár részvételével, a jövõben is tovább folytatódik.

Hornig Rudolfné
Komárom Város alpolgármestere
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Tematikus beszélgetések
Tematikus jövõmûhely – Civil szféra 

2008. március 11., Városháza

A város karaktere nem kiforrott. Nincsenek az emlékek „felszínre hozva”.
Próbáljunk nagyok lenni! Ami elhangzik a város érdekében, az valósul-
jon is meg.
A múltat és jövõt együtt kell kezelni. Ne minden a vállalkozások érdeké-
ben történjen.

Ilyen volt Komárom
• Brigetio - Valentinianus császár. A Limes, mint gyöngysor.
• Büszkeségünk Czibor Zoltán.
• Vízimalmok, hajómalmok (35 építmény) voltak a Dunán. Hajóvontató út.
• Postakocsi állomás volt Komáromnál a Bécs-Budapest útvonalon. Az

egyik Szõnyben a „Petõfi mögött...” a másik a „Csoki” mögötti részen
volt. Az utóbbit Fuvaros udvarnak is hívják.

• „Ide erõd kell!” – mondta Ferenc József .
• A Radeczky-szobor Komárom mértani középpontjában volt.
• A MÁV lakótelep egységes történelem.
• 1265 óta város Komárom.
• Ne feledkezzünk meg Egressy Bénirõl sem!
• A Magtárat a Zichyek építették.
• A történelmi Komárom a túloldalon van, ez az 1920 utáni Komárom.
• A DUNA: Sokan fürödtek a Dunában. A Postarétnél is lehetett fürödni.

Még 1985-ben is mûködött  a szabadstrand. (Ma ott a kikötõ) Aztán
határvíz lett! Útikönyv részlet: „Hozzon magával útlevelet, mert a má-
sik oldalon is vannak érdekességek” ez – hál’isten – elmúlt.

• Szent Mihály szobor – a Kállay Ödön emlékház mellett a mostani kór-
ház parkolóban.

• Micsoda bulik voltak a nyolcvanas években, a Csokiban, a Jomogiz
koncertek.

• A Flamingó, a Zeneszínház.

Amire, akire büszkék
Mûvelt, kulturált kisváros, van szellemisége.

Amire nem büszkék 
Szombat éjszaka eltûnnek a fiatalok, átmennek Észak-Komáromba, mert
itt „semmi sincs”. A város karaktere nem kiforrott. Az InterCity nem áll
meg Komáromban, pedig a monostori erõdbe biztosan többen jönnének.
Alacsony a civil önszervezõdés. Kevés az aktív civil szervezet. Azt várják,
hogy „adjanak”, elõször „csináljákmeg, aztán kérjenek”. Mindig arra vá-
runk, hogy valaki csináljon valamit. Városi szinten nem „gondolkodunk”
eléggé hosszú távra. Stigmák: „félváros”, „iparváros”.Nem tudja hasz-
nálni a város az  értékeit. Pl.: nem kellett a városnak a 47 darabból álló
muzeális értékû varrógép-gyûjtemény (helyette mozsárágyú lett a huszá-
roknak).

Ilyen legyen
• A „másik” Komáromhoz képest nincs meg a város önmeghatározása.

Pedig szükség volna rá!
• A város építését be kellene fejezni, pl. középületek hiányoznak. Leg-

fontosabb lenne egy közösségi hely építése. Meg kell teremteni a város
szívét, mert másképpen Komárom „földszintes város” marad.

• A civilek tegyenek azért, hogy kialakuljon a város – a város ösztönöz-
ze a civileket, a fiatalokat. 

• Tartalomra épülõ városmarketingre van szükség.
• Szórakozóhelyek, élõzene, jókat enni, beszélgetni, táncolni. Teljesen

leépült ez a rész a városban.
• Nem ismerik a komáromiak a várost. Az itt lakóknak a város értékeit

meg kellene ismerni, megszeretni, elfogadni. Láthatóvá kell tenni az
emlékeket!

• Nem ismerik a komáromiak (többek között) a Vásártér – felújításá-
nak, a múzeumnak a tervét. Közkinccsé kellene tenni. Nagy vonzerõ le-
hetne a Valentinianus ünnepségek megszervezése, meghonosítása.

• Legyen városi Czibor-emléknap. Czibor labdarúgóiskola. Czibor Aka-
démia – a Molajban.

• A közeli fontos évforduló – az erõdalapítás megünneplése.
• Legyen még több kerékpárút.
• A Radeczky-szobor áthelyezése a meglévõ talapzatára.  A laktanya volt

parancsnoki épületének (Klapka út 44-48.) felújítása. Csak így lehetne
méltó környezetet teremteni a Radeczky-szobornak...

• A Laktanya belsõ tereit ki kellene találni, talán legyen park?
• A Szabadság tér felújítása, parkosítás.
• Az Alapy Gáspár parkba Alapy-szobor vagy esetleg Klapka-szobor

kellene.
• Az Amfiteátrum – hasznosítása kulturális célra. A római mérföldkövet

vissza kellene tenni a helyére.
• Vámházak felújítása, kulturális, turisztikai célra történõ hasznosítása.

De legalább egy táblát megérdemelnének!
• Kórházkert – sétány – tanösvény – patak, 2 kis híd. Kocsányos tölgy,

vízátfolyás, szegélykövek, kavics az utakra.
• A Csillag erõd felújításával, látogathatóbbá tételével (pl. kiállítások)

újabb látványosság jöhetne létre Komáromban.
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• A Koppánymonostori – holtág „felélesztése”. A rehabilitációs progra-
mot végre kellene hajtani. Az egyik gyöngyszeme lehetne a városnak.
Itt a Duna és nincs sétahajózás! A monostori szigetnél a kikötõt bõví-
teni; hajófelvevõ – rampát, kempinget lehetne létesíteni.

• Nincsenek közmûvesített területek , nincsenek Komáromban egybefüg-
gõ (pl. lakóparknak való) építési telkek. Pl. a Vitéz-telep és a Lakta-
nya között 23 ha szabad terület van. Lakások építésével kellene növel-
ni a város vonzását.

• Hajóvontató út – akár történelmi játékot is lehetne rendezni az emlé-
ke felelevenítésével, vagy versenyeket.

• Turista irányító táblák kellenének: Mit lehet megnézni Komáromban.
A helyszíneken rövid leírásokkal.

• Közvetlenebb kapcsolat kellene Észak- és Dél Komárom között. Például
mindkét város útbaigazító táblákon hívhatná fel a figyelmet a másik
város érdekességeire.

• Folytatódjon a Naturpark program.
• 2009-ben 160. évfordulója lesz Komárom felmentésének. A csata jel-

mezes újrajátszását a Hagyományõrzõ Honvédegyesület szívesen meg-
rendezné. Szerintük ez nagy turistalátványosság lenne.

• Multifunkcionális mûvelõdési és sportcentrum – hova kerüljön? 
– A mostani Sportcsarnok mellé – a Kocsis étteremig.
– A laktanya belsejébe.
– A Csillag erõd környékére.
– A Laktanyától kifelé, a kisrét felé.

• Rendezvények: Komáromi Napok, Pityóka fesztivál, Péknapok, Télte-
metõ, Híres Komárom Történelmi hétpróba és színjáték. A propagan-
da hiányzik! 

• A múzeum: Nem tud újabb régészeti anyagot befogadni,  nem tud bõ-
vülni. Fejleszteni kellene. Nem tudja kiállítani például az áttelepítettek
emlékanyagát sem.

• Az országban több helyen van ún. (történelmi) Honvédakadémia. Ez a
hagyományõrzõknek szóló kiképzõtábor.  Komárom miért nem rendez
ilyet? 

• Fontos Brankovics György könyve a szabadságharcról. Ez az 1860-ban
íródott könyv a Széchenyi Könyvtárban sincs meg. A városnak ki kelle-
ne adni a reprintjét!

• Megfelelõ színvonalú szállodák kellenének!
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Tematikus jövõmûhely – Értelmiség
2008. március 18., Városháza

Tudjuk-e, mitõl Komárom Komárom? Komáromnak nincs lelke?  Vagy van
lelke, csak fel kell frissíteni? Több pólusú várossá kell tenni Komáromot.
Ne csak a múltat õrizzük, hanem építsük a jövõt is a felnövekvõ nemze-
dék számára. Kevés város rendelkezik ilyen hírrel, ilyen emberekkel, akik
itt éltek. Ezt az érzelmi oldalt is kellene erõsíteni, vonzóvá tenni pl.a fia-
talok számára. 

Ilyen volt Komárom
• Koppánymonostorban – a mostani vízmû helyén – bencés mo-

nostor volt.
• A Rüdiger -tónak valamikor forrása volt. A ‘30-as években a tó bal ol-

dalán fedezték fel ezt a forrást. Ezt a forrást és a tó régi medrét újra
fel kellene deríteni, pótolhatná a tó vizét. Ez a tó valóságos ékköve le-
hetne a városnak.

• Erzsébet királyné 189O körül Komáromban járt.
• Magyarország elsõ ügyvédnõje – kb. 3O évvel ezelõtt – a komáromi

református pap lánya, Mihola Gyuláné, dr. Sáry Izabella volt.
• Mihola Gyula nótaszerzõ.
• Klebersberg Kúnó építtette a Katolikus és a mostani Petõfi Iskolát.
• A Petõfi Iskola udvarában lévõ platánfákat – 80 évvel ezelõtt – az is-

kola elsõ tanulói ültették.
• Komáromnak volt színháza az Iparos-körben.  A József Attila Színház

falusi mulató volt.
• Komárom és a ló: 48-as huszárok. Lovas hagyományok. Komárom a

katonai lótenyésztés egyik központja volt. Karcsú Imre olimpikon díjlo-
vagló, komáromi volt.

• A vashíd 1890-ben épült.
• Nagyon híres volt a Dunánál lévõ Lépcsõs kocsma.
• Autósmozi is volt.
• A Jókai Gimnáziumnak nagyon jó híre volt. A Széchenyi iskolának is

szép a hagyománya.

Amire, akire büszkék
Tiszta a város, rendezetté vált. Büszke lehet a város arra, ahová elért, el-
jutott. Sok minden jó történt Komáromban az utóbbi öt évben.

Amire nem büszkék
Az erõdrendszerrel nem úgy bánunk, ahogy kellene. Csillag Erõd és Mo-
nostori Erõd környékét rendbe kellene tenni (a Monostori körül már szép
rend van). 15 éve nem épült középület a városban. Komárom iskolaváros
volt. A középiskolák megyei fenntartásba kerültek. Vissza kellene venni
õket. Ma még két város a Duna két oldalán.
Szép a térkövezés a városban – de nem lehet rajta biciklizni. Az erõd
rendszer elég-e ahhoz, hogy idevonzza a látogatókat? Komáromban
szétdarabolva találhatók az értékek. Nincs a városban egy eligazító táb-
la, amin bemutatnánk az értékeket, hogy mit lehet, érdemes megnézni
a városban.

Ilyen legyen
• A történelmi és a szent helyeket ápolni kell. Ne csak a múltat õrizzük

meg, építsünk jövõt! 
• A Hõsi temetõ a szivattyúház körül. 1998-ban megszüntették (elvitték)

a sírokat. Emlékét már csak két földsánc õrzi. Emlékoszlop kellene oda
és járhatóvá tenni az oda vezetõ utat.

• Nincs mûvelõdési központ. A jelenlegi „nem méltó” a funkciójához.
Sport- és kulturális centrum kellene Komáromnak. Építsék oda, ahol a
Komáromi Napokat tartják mostanában, a vasúti töltésnél, Csillag Erõd
szomszédságában. Akkora legyen, ami ki tudja szolgálni a város lakos-
ságát (a hetvenes években a hétemeletes helyén még mûvelõdési köz-
pont lett volna). Az önkormányzat részérõl megfontolandó, téglajegy
kibocsátása. 

• A turisták szeretnének Komáromban sétálni, de nem tudják hol. A Csil-
lag erõd körül megfelelõ hely lenne erre. Ehhez elengedhetetlen a par-
kosítás. A Duna-parton is lehetne egy sétáló rész. – Kalmár köz,
Bajcsy-Zs. utca. Tájékoztatásukra táblák kellenek! Legyen a vasútállo-
más és a Monostori erõd között gyalogjárda!

• A Dunára rá fognak harapni a komáromiak, türelem kell ehhez, mert
a határfolyó volta miatt nem lehetett kimenni a partjára. Sziget Mo-
nostoron – nagyon sok a védett növény. Ki kellene kotorni a Duna-
ágat. Nagyon fontos lenne a természet helyreállítása és megóvása.
Szabadidõ eltöltésére alkalmas hely lehetne.

• Szúnyogvár, Magtár felújítása.
• Gyógyszálló is kellene a városban. Fogadóképes, három – négy csilla-

gos gyógyszálló az erõdben (tiszti épület), a boltíves istálló reprezen-
tációra, étteremnek, vagy a Magtárban.

• Alapy Gáspár terveit újra elõ kellene venni!
• Sétáló utca vagy egy korzó is kellene. A vasút áthelyezése. A Duna-part

beépítése. Többek között nemzetközi személyforgalmi kikötõ kellene.
Kiránduló hajók közlekedése a Dunán.  Végre a Gátat is meg kellene
építeni a Dunán. Fontos a Jókai liget szebbé tétele.

• Szobrok, szökõkutak kellenének: 13 aradi vértanú, Klapka, Lehár,
Egressy Béni, Alapy Gáspár. A komáromi lovashagyományokra emlé-
kezve „Tüzér-lovas emlékmûvet” is lehetne állítani. A Radetzky-szobor
eredeti helyére kerüljön, a talapzatára.
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• „Ügyelni kell, hogy a szobrok ne vigyék el a pénzt!” 
• Az InterCity álljon meg Komáromban. 
• Új híd építése a két város összekötésére. Észak-Komárommal együtt

kellene megtervezni a közlekedést.
• A szemétlerakó rekultivációja: a Duna kotrása, majd a „kinyert” iszap-

pal a szemetet letakarni, füvesíteni.
• A Kórház kert és a tó rendbetétele, láthatóvá tétele.
• Az ott lakóknak fontos volna Koppánymonostoron a temetõ és vízmû

közötti kis templom rendbehozatala.
• Folyamatos, összefüggõ kerékpárutak. Tatával közös kerékpárút.
• A parkolás megoldása a zeneiskolánál, itt nincs gyalogút a gyerekeknek.
• A tengerészeti múzeum bõvítése, Juba Ferenc könyvtárának bemutatá-

sa, esetleg kapcsolat kiépítése a neszményi hajós-kiállítással. Hajó –
múzeum létesítése. Ott – többek között  – az ún. komáromi bõgõs ha-
jó bemutatása.

• Mindenhol rend és tisztaság legyen az egész városban. E nélkül nem
város a város.

• Elérhetõ áron, helyi specialitásokat kínáló éttermek kellenének.
• A megyének és a városnak jobban együtt kellene mûködnie. 
• Az ipari parkot, újabb cégek becsalogatásával fejleszteni, növelni kel-

lene. 
• Új program lehetne: Áttelepítettek találkozója (fesztiválja) és a Kecs-

kés által létrehozott fesztivál. Jókai bableves – Bableves fesztivál is le-
hetne Komáromban.

• „Látvány-vonat” közlekedjen a városban, fõleg az erõdök közötti útvo-
nalon.

•„Kresz-pálya” létesítése a gyerekeknek (régen volt még, ma is kellene).
• Fel kell mérni a városban: ki milyen kismesterséghez ért. Bemutatási

lehetõséget, támogatást kellene nekik nyújtani.
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Tematikus jövõmûhely – ifjúság
2008.március 28., Városháza

A város öregszik, kevés a fiatalok számára a megtartó ereje.  A példaké-
pek (is) hiányoznak a fiataloknak!  Élt-e, él-e helyben valaki, aki példa-
kép lehet? Komárom legyen, ún. befogadóváros. 

Minden tematikus mûhely kicsit más. Ez alaklomból a beszélgetés elsõ ré-
szében azt próbáltuk a résztvevõkkel közösen megkeresni, hogy mi fon-
tos számukra Komáromból, igazából mi jelenti számukra a várost. Mint
látható nagyon színes kép alakult ki. 

Ilyen a város
A Jókai tér. A Híd. Az Igmándi erõd. A szõnyi sziget, a szõnyi Dunapart. 
A Termálfürdõ. A Monostori erõd. A Rüdiger-tó. A Monostori kikötõ. 
A Bocska-tó  Szõnyben. A Csillag erõd. A sok látogató, a turizmus. A Feny-
ves tábor. A Vásártéri feltárások bemutatásának terve. A szõnyi búcsú. 
A MagyaRock Dalszínház. A Kórházkert. A Laktanya és a lovarda. A ko-
máromi sportélet. A Czibor Zoltán sporttelep. A Duna. A MOLAJ – az egy
más világ. A kórháztó és a kórházkert. A Lovas színház.

Amire nem büszkék
A Sportcsarnokban a testépítõk zavarják az iskolai testnevelés órákat. (Kel-
lemetlen a lányoknak). A vasútállomás, a sok sorompó. Az állomásokat
(vonat és busz látja mindenki elõször, aki ide érkezik – elég „égõ”! Nincs
szórakozóhely Komáromban. A fiatalok értékválságán segíteni lehetne.

Ilyen legyen
• Jókai tér legyen találkozóhely, ennek szellemében lehetne átalakítani.
• Miért nincs Komáromban Fáy-szobor?
• Iskolák felújítása, pl. gimnáziumi nyílászárók. A meglévõ iskolák fej-

lesztése.
• A vasútállomás felújítása (ezt várnák el elõször a városlakók).
• Utazási centrum (legyen egy helyen a vasút és a buszpályaudvar).

• A Duna-parti sétány kialakítása (padokkal, szobrokkal, stb.). A Duna
jobb kihasználása, Vízi fesztiválokat, karneválokat lehetne tartani a
Dunán. (pl. felléphetne a komáromi dalszínház).

• A sport, különösen a tömegsport fejlesztése. Termek, edzõtermek, mû-
füves pályák, szabadtéri pályák. Nagyon fontos a menedzselés. A meg-
lévõ sporttelep korszerûsítése (padjait meg kellene csináltatni, nézõtér,
világítás). Bõvítése a Csillag erõd felé, kisebb pályák (pl. teniszpálya).
A ligetben a salakos pálya helyén kivilágított mûfüves pálya létesítése.
A Sportcsarnokkal kellene valamit csinálni. A legegyszerûbb: bõvítés-
sel nézõteret kialakítani, vagy nyitott pályákkal bõvíteni (fõleg a sza-
badidõs sport érdekében). Megteremteni a városban az ún. divat-
extrémsportok lehetõségét (turista vonzerõ is lehetne). Felméréssel
kezdeni (mit szeretnének sportolni a komáromiak).

• A KRESZ-pálya „visszaállítása”. Hasonló, mint ami a Tópart-lakótele-
pen (Méntelep) volt, régi neve.

• Élõzene, szórakozóhelyek, rockzene, disco.
• A Brigetio múzeum terveit nem ismerik, közkinccsé kellene tenni. 

Ezt tapasztaltuk a város nagyon sok elképzelésével kapcsolatban. 
Híd, elkerülõ út, városközpont, többfunkciós központ! 

• Civilek és/vagy pedagógusok összefogásával programokat kellene
szervezni a fiataloknak. Becsalogatni a mûvelõdési intézményekbe. Is-
kolai szakkörök fejlesztése. A kisebb diákokkal kell kezdeni.
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Tematikus jövõmûhely – Versenyszféra
2008. április 1., Városháza

Fontos, hogy a város értékeit összegyûjtsük, hogy magunkat a másik vá-
roshoz (városrészhez) képest is definiálni tudjuk. Kitalálhatjuk, hogy a
két város hogyan tudja kiegészíteni egymást. A Duna az egyik legna-
gyobb lehetõség. Állandó (beszélõ) kapcsolat kialakítása a város vezeté-
se és a vállalkozók között.

Ilyen volt Komárom
• Komárom: 2006 – a talpra állás éve, 2007 – „amelyik városnak nincs

elképzelése az utat épít”, 2008-2009 legyenek a városközpont és a Du-
na-parti sétány kitalálásának, megépítésének évei.

• Nincsen annyi halász, horgász, mint korábban, hal sincs annyi, mint régebben.

Amire, akire büszkék
A Szakállasok Klubja tagjai minden évben egyszer ösvényt vágnak a parton.
A Rüdiger-tavat mindenki szereti. A Dunát is ugyanennyire szeretnék az em-
berek, mint ezt a tavat, ha jobban ápolnák, ha kiépített partja lenne. Föld-
rajzilag jó fekvése van a városnak. Sok munkahely van, majdnem annyi,
amennyi a város lakossága. Komárom egy hárompólusú (igmándi rész, ön-
kormányzati rész, termálfürdõ környéke) város lett, kellemesebb, hogy ez
így alakult ki, erre lehet építeni. Jó fejlesztési irány lehet minden oldalról.
Látványosan fejlõdik az elmúlt években a város, de sok fejlesztési lehetõség
van még. Jó irány lenne a sport. Érdekesség, hogy az észak-komáromi vízi-
labda csapat edzéseit itt tartják. Egy idegennek mi (ki) jut eszébe Komárom-
ról?  Az erõd (monostori).  A Termál.  A híd. Jókai.  A Lovasszínház.

Amire nem büszke: 
Korábban már készültek tervek a városról, de nem valósultak meg. Szó-
rakozási lehetõség nincs a városban. „Megkaphatná a legcsendesebb vá-
ros nevet”. Ez sokaknak jó, sokaknak nem. Nincs középút? Komáromnak
nincs központja. 

A fiatalok nem akarnak itt maradni, mert
– nekik túl unalmas,
– nem jönnek vissza tanulmányaik elvégzése után.
– Nem vibrál a város, egy fiatal számára nem vonzó.
– Öregedõ város.
– Népességszám-növekedés évi 20 fõ (!)

A várost Székesfehérvár felé kellett volna továbbépíteni. Nincs szórakozó-
központ. Ahol van szórakozóhely ott nem lehet parkolni. (pl. Gödör, Lui).
Nincs szemétlerakóhely Komáromban, ahol legálisan el lehet helyezni a
hulladékot. Emiatt is van sok betontörmelék a Duna-parton. A kórház
sarkán van a szennyvízátemelõmû, modernizálni kellene. Csúnya is, el
kellene takarni. Nincs városmarketing. A nagy átmenõforgalmat ki kelle-
ne terelni a városból. Komárom központjára több pénzt költenek. Valen-
tinianus császár nincs eléggé propagálva. A vásárteret feltárják, beteme-
tik. Miért? A monostori gyerekek esernyõvel járnak WC-re. Fel kellene újí-
tani az iskolát. Monostorra jut a legkevesebb pénz! 17.000 munkahely
van az ipari parkban. Ugyanakkor a városi fejlesztések nem követték ezt
a hirtelen fejlõdést. Nagyon sok Komáromban a szolgáltató. Nincs meg-
felelõ szállás, nem lehet a városban aludni. Nincs a városban diákmun-
kaerõ – (ez a TESCO problémája).
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Ilyen legyen
• Szemléletváltásra lenne szükség!
• Én szõnyi vagyok, monostori vagyok, vitéztelepi vagyok... Komáromi?
• Megfelelõen kell(ene)  menedzselni a várost. Reklám! Hirdetik – e a

várost? Van – e városmarketing? Kellene „valaki”, aki azzal foglalko-
zik, hogy a programokról tudjanak az emberek. Kell egy nagy pél-
dányszámú kiadvány, amiben a város összes jelentõs helyét bemutat-
ják - benne történelem, gazdaság, szolgáltatás. A vállalkozók „beszáll-
nának”. Nem kellene sok, maximum néhány ezer példányban, nekik
külön- külön reklámanyagokat készíteni.

• Városközpont: Tetõ kellene a körforgalom körül lévõ házakra. „Kö-
rönd – szerû”. Szobrok: Jókai, Klapka, Alapy, Klebersberg.

• Jó lenne, ha az iparûzési adó bevételeinek felhasználásáról megkér-
deznék a helyi vállalkozókat (is).

• A fiatalok nem feltétlenül a hangos szórakozóhelyeket kedvelik és ke-
resik, szeretnek eljárni pl. játszani (bowlingozni, dartsozni, stb.). A
közbiztonságot kellene jobban biztosítani, nem pedig bezárni a szóra-
kozóhelyeket.

• A meglévõ értékeket meg kellene õrizni. Észre kellene venni, használ-
ni és kihasználni az észak - komáromi értékeket. 

• A Duna-partot kell vonzóvá tenni. A folyóról, ha látják, arra is kí-
váncsiak legyenek az emberek, ami beljebb van. (kitakarítani és
megterveztetni). A Duna-partot látványossá tenni, világítás, pa-
dok. Kikötõ – sétahajók. Kihasználni, hogy az emberek szeretik a
vizeket. Ha a „dunai-élet” egy bizonyos szakaszon elkezdõdne... A
szigeten halászcsárda, a parton vízitelep. Napjainkban is sokan le-
járnak piknikezni a monostori Duna partra. A szigetet – vadregé-
nyesnek hagyni, padokkal, stb. A Postarétet kiépíteni. A szõnyi
Duna-part magánterület, jó volna visszaszerezni, újra köztulaj-
donba venni.

• Mibe fektetnének pénzt a vállalkozók?
– Szállodák.
– Szórakozóhelyek.
– Felsõoktatási intézmény (mûvészet, kommunikáció).

• A komáromi termálforrás vizét jobban kellene hasznosítani (akár fûtésre is,
gyógyszálló) Elkészültek a tervek az élményfürdõ és a hozzá kapcsolódó
wellness szálló kialakítására. 4–5 csillagos szállodák kellenének.

• Miért nem épülnek lakóparkok? Ott van a volt Gyerekváros (egy buda-
pesti cégé, úgy tudják árulja).

• Kulturális centrum, új híd, összekötõ út, bicikliút kellene.
• Nem biztos, hogy nagy kulturcentrum kellene. Nagyon jó könyvtárat

lehetne építeni (pl. két színház van Észak-Komáromban).
• Postakocsi állomás (volt bikaistálló) szõnyi kultúrházhoz tartozó terület.

Lehetne belõle falumúzeumot, kézmûves mûhelyt kialakítani. Oda el-
helyezni Eszti néni helytörténeti gyûjteményét a felajánlott Kovácsmû-
helybe, itt le lehetne bonyolítani a hagyományõrzõ tevékenységeket pl.
csuhézás, citera-szakkör stb.

• A monostori erõdben lehetne hirdetni a város többi látnivalóját, program-
jait. A három erõdöt és egyéb lényeges látnivalókat össze kellene kötni.
Lovas városnézés (erõdrõl erõdre), hintóval, vagy lóháton vagy kisvonat.

• Játékfesztivál, diákfesztivál megrendezése, nyáron egy hosszúhétvégén.
Lehetne ez alkalomból versenyeket rendezni – történelemtõl a fafara-
gásig – a résztvevõk kipróbálhatnák a régi komáromi mesterségeket. A
diákszínjátszónak is bemutatkozási lehetõséget lehetne nyújtani.

• Meg lehetne rendezni a Jókai nevét viselõ iskolák versenyét. Sportver-
senyekkel, koncertekkel.

• (Tömeg) sportnapok, este kulturált körülmények között szórakozási le-
hetõséget nyújtani a résztvevõknek.

• A lovas hagyomány feltámasztása, a lovas-kultusz kialakítása.
• Közös szemétgyûjtést szervezni.
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Miért és mire jó az elkészült  értékleltár Komáromnak?

Elkészítettük Komárom elsõ Értékleltárát, ezzel egy nagy lépést tettünk a város örökségének védelme érdeké-
ben.  Kedves Olvasó kezében tartja azt a „kézikönyvet”, mely nem csak azokat a becses kincseket, tartalmazza,
amelyeket az idegeneknek szeretnénk városunkból megmutatni, hanem pátriárkánk legtitkosabb hagyatékát is,
melyet  õseinkhez méltó, féltõ gondoskodással át akarunk örökíteni az utánunk jövõ nemzedéknek.

A leltár, – mint egy nagy felbontással készült fénykép – itt és most rögzítette a városunkkal kapcsolatos
érzéseinket, a városról alkotott véleményünket, az elképzeléseinket, a jövõre irányuló vágyainkat. „Ha
nekem van egy gondolatom az csak egy gondolat.  Neked is biztosan van egy.  Ha megosztjuk egymással
gondolatainkat,  akkor neked is és nekem is már két gondolatom lesz.”   

A leltár készítésének eszköze, azaz a Jövõmûhely sorozat együttgondolkodásra invitált.  Élmény volt megosztani másokkal a más-és-más komárom-látást,
megfogalmazni a komárom-érzést,  komáromiként gondolkodni. A jövõmûhelyeken megfogalmazott, lerajzolt gondolatok egymást megtöbbszörözve, ezál-
tal erõsítve, – mint egy teherbíró talajréteg – lehetõvé teszik a „továbbépítkezést”.  A jelenlegi folyamatokat  és a jövõ fenntartható fejlesztéseit mega-
lapozva egyértelmû irányokat jelöl ki rövid- közép és hosszútávon.   A leltárral egy minden szakterületet felölelõ stratégiai alapdokumentumot hoztunk létre.

Tartalma alapvetõ Komárom városa települési-, gazdasági-  turizmus-, városmarketing-,  közlekedési-,  infrastruktúra-,  humán-infrastruktúra- és esély-
egyenlõségi fejlesztési stratégiáinak kidolgozásához, felülvizsgálatához.  
Komárom közigazgatási határán belüli védendõ természeti és épített értékekkel való bánásmódot az önkormányzat  örökségvédelemrõl szóló rendeletei
rögzítik. A Jövõmûhelyeken feltárt és az Értékleltárban meghatározott  helyi értékek e rendeletek mellékletében helyet kapnak.  
Az értékletár elsõsorban nekünk, most élõ komáromi EMBEREKnek készült. Õszintén remélem azonban, hogy a városunkra kíváncsi idegen és a jövõ
generációja is haszonnal és szeretettel forgatja majd e kiadványt. 

Sagát Ágnes
városfejlesztési- és építési osztályvezetõ
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SZAKÉRTÕI VÉLEMÉNYEK
A komáromi értékleltár

Gyõrfi Mónika – projektmenedzser
Világörökség projekt

ERÕDÖK
A „Történelmi erõdrendszer a Duna és Vág folyók torkolatánál Komá-
rom–Komárno városokban” címmel, 2007-ben az UNESCO Világörökség
Bizottságához benyújtott felterjesztési dokumentumban fogalmaztuk
meg azokat a kritériumokat, melyek alapján az erõdrendszer méltó lehet
a Világörökségi helyszínné való minõsítésre. 
A választott kritériumok alapján az alábbi egyedülálló és egyetemleges
értékekkel rendelkezik a komáromi erõdrendszer
C(I.) Az erõdrendszer megmaradt elemei Komárom/Komárno városok-
ban és azok körül kiemelkedõen jelenítik meg az európai védekezõ ha-
dászati technológiák 300 éves fejlõdését, a XVI. századtól a XIX. századig
bezárólag. A mûemlékegyüttes elemei között találhatunk közép-európai
bástyás erõdöket a korai XVI. századból, majd az ebbõl a stílusból kiala-
kuló XVII. századra jellemzõ csillag erõdformákat. Az erõdök ezen túl tel-
jességében, összefoglalóan jelenítik meg a XIX. századi hadi építészet vív-
mányait, az utolsó bástyás erõdítményektõl a teljesen kifejlett poligonális
erõdformáig. 
C(II.)) Az erõdrendszer architektúrája kivételes példája a tradicionális vé-
dekezõ hadászati építészeti kultúrának, mely századokon át tökéletese-
dett, és végül a XIX. század utolsó harmadában nyerte el végleges formá-
ját. Az együttes kimagaslóan testesíti meg a szárazföldi erõdítmények ka-
rakterisztikáját, teljességükben bemutatva azokat. Továbbá képet fest az
elmúlt idõk technológiai és technikai szaktudásáról. Egyedülálló és példa-
értékû mintája az uralkodócsalád menedékéül is szolgáló erõdnek, mely
a magas szintû hadászati funkciókon túl, az erõdökre általánosságban
jellemzõnél – gazdag építészeti megoldásaival – nagyobb esztétikai ér-
tékkel bír.
C(III.) A Duna két partján fekvõ Komárom/Komárno városok az ókor
óta jelentõs stratégiai jelentõségûek. Az erõdépítészet fejlõdése a XIX.
század második felében érte el a csúcspontját, amikor a monarchia utol-
só védõbástyájaként számontartott, az Oszták-Magyar Monarchia leg-
erõsebb, erõdökkel határolt városa kiépült. A legfejlettebb építési tech-
nikával ötvözve a korábbi idõszakok erõdépítési elemeit épült ki az
erõdgyûrû rendszer, melynek központi citadelláját (Monostori erõdöt) a
korabeli európai védekezõ hadászati stratégia csúcsteljesítményeként
tartják számon.
A mûemlékegyüttes továbbá emléket állít a tervezõk, építõk nagyszerû
szakértelmének, melynek köszönhetõen elkészültekor az erõdöket beve-
hetetlennek és megtámadhatatlannak tartották. Késõbb ugyan a támadó
fegyverek fejlõdése és Komárom/Komárno városok statégiai jelentõségé-
nek változása miatt, az erõdrendszer soha nem vett részt ütközetekben,
ennek köszönhetõen azonban az erõdegyüttes közel tökéletesen érintet-
len állapotában maradt meg, mint korának egyik kimagasló emlékmûve.
A felterjesztés továbbá összehasonlítja a világ hasonló erõdeivel az erõd-
rendszert, melyek közül a legkiemelkedõbb, és legismertebb, Világörök-

ségként nyilvántartott „erõdtestvéreink” a kanadai Quebec, a finn
Suomenlinna, a Luxembourg-i erõd, az amszterdami Védelmi Vonal  il-
letve a lengyelországi Torun erõdjei.
A Világörökség cím elnyerése nem jár együtt közvetlenül anyagi források-
kal, de ismertséget, elismerést jelent, mely – ha okosan sáfárkodik vele a
város – hosszabb távon a világörökségi helyszínek látogatottságával ösz-
szemérhetõen, közvetve jelentõs idegenforgalmi bevételeket jelenthet a
városoknak. 
Varga István – a Monostori Erõd Kht. ügyvezetõje, építész meglátását
osztom, miszerint míg más mûemlékeknek az ismertség és a tömeges lá-
togatólétszám esetleg árthat (pl. a perui Machu Pichu, vagy a párizsi
Notre Dame székesegyház), addig az erõdök – hatalmas terei miatt - al-
kalmasak egyidõben, nagy létszámú érdeklõdõ befogadására anélkül,
hogy azok állaga, állapota jelentõsen romlana, illetve a látogatók befo-
gadóképességét, az élményszerzést zavarná.
Az attrakciók hiánya azonban hagy kivetnivalót maga után, hiszen ma-
napság – fõleg a fiatalabb látogatók számára – az interaktív megisme-
rés, a mozgalmas, látványos ismeretszerzés elõnyt élvez a puszta törté-
netmeséléses idegenvezetéssel, vagy a magányos megismeréssel szem-
ben. Bár a felfedezés (kazamatafolyósok, sötét bástyatermek, magassá-
gok, mélységek) egyszeri alkalommal még izgalmas, de a cél a látogatók
megtartása, a többszöri vendégüllátás kell legyen.
A város – hasonlóan más európai, folyóparti nagyvárosokhoz (Párizs,
Budapest, Prága, Bécs) – fejlõdése elképzelhetetlen a két parton fekvõ
városrészek fejlõdésének összehangolása nélkül. A dél-komáromi város-
rész identitáskeresõ értékleltárának elkészítésekor véleményem szerint
elsõsorban a kivételes erõdök, a komplex erõdrendszer legfiatalabb
Igmándi,  legautentikusabb, kimagasló építészeti értékeket felvonultató,
modern Monostori, valamint a különleges formájú, vizesárokkal körül-
vett, a város kiemelkedõ idegenforgalmi területén elhelyezkedõ, Csillag
erõdök foglalják el az elsõ helyet. 

BRIGETIO
A város fejlõdésének alapját teremtette meg a II. században Komárom/
Szõny területén létesített Brigetio légiós tábor, melynek maradványait je-
lenleg is folyamatosan tárják fel. Brigetio település kultúrájának, mint az
egyetemes európai kultúra meghatározó idõszakának tárgyi emlékeit fel-
vonultató állandó kiállítás méltó bemutatóhelyének, az erre megoldást
jelentõ, vásártéri, félig szabadtéri bemutatóhely terveinek megvalósítását
kívánatosnak tartom. 

THERMÁLVÍZ
Közép-Európa gyógyvizei közül a Komárom környéki termálvíz kiemel-
kedõ minõségû. 
A gyógyvíz nyújtotta lehetõségeket a városnak jobban ki lehetne használ-
nia, speciális szolgáltatásokkal, a gyógyászati részleg fejlesztésével. 
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DUNA
Jelenleg kihasználatlan, illetve részben kihasznált a Duna part, melynek
fejlesztése szükséges: 

– személyszállító hajók kikötõje, 
– csónakházak, yachtkikötõk
– Duna-parti sétány, kerékpárút
– parti vendéglátóhelyek kialakítása (büfék, éttermek, szállodák)

A város és a Duna összekapcsolása, szerkezetileg és tartalmilag. Ahol le-
hetõség nyílik erre: a molaji, szõnyi részen, a Monostori erõd mellett, il-
letve a monostori részen, ahol a félsziget-sziget élõvilága külön fejezetet
érdemel az értékek leltározása során.

TALÁLKOZÁSOK
A városlakók találkozási pontjai jelenleg a boltok, esetleg vendéglátóhe-
lyek, de hiányzik az olyan közösségi tér, ahol 

– koncentráltan jelentkezik lehetõség a „kultúrafogyasztók” számára
– sokféle érdeklõdési körrel rendelkezõknek biztosít programot,  

de legalább programajánlatot,
– olyanokat is befogad, akik fogyasztani nem feltétlenül, 

de közösségre vágynak.

Erre megoldási javaslatok: 
Zárt terek: 2–3000 fõt befogadó multifunkcionális terem, a város köz-
ponti helyén (Pl. Duna Áruház), a Lovarda téren álló volt istállóépületek
kisajátításával létrehozandó folyamatosan mûködõ, zárt piac.
Nyitott terek: a fentebb említett piac kiterjesztése idõszakos jelleggel a
Lovarda térre, illetve a dunaparti pihenõhelyek kialakítása (padok, na-
pozók, csónakbérlõ), és a szõnyi, komáromi, monostori pihenõhelyeket
összekötõ kerékpárutak, sétányok
A Rüdiger-tó melletti park attrakcióinak növelésével (kalandjátszótér, nö-
vénylabirintus, zenepavilon) remek családi szabadidõpark alakítható ki
azon a helyen.

Összefoglalva a város értékeit az alábbi négy pillérre alapozom:
– világszínvonalú erõdrendszer
– termálvíz
– Brigetio római kori légiós tábor
– Duna-part

Komárom, 2008. március 22.

Jelen Bettina: Igmándi erõd
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Gondolatok Komárom Város 
készülõ értékleltáráról
Kertész-Molnár Erika, szakértõ

• Örülök, hogy a természeti és az épített környezeten túl lajstromba
vesszük a kulturális, a helytörténeti és a közösségi értékeket is.

• Üdvözlöm, hogy bárki elmondhatja, amit gondol. Sõt le is kell írnia,
aminek ugye már súlya van.

• Jó, hogy minden megfogalmazott gondolat a jövõnek nyomtatásban
megmarad, és fontos, hogy egy-egy alkotóközösség rangsorol. Sok kü-
lönbözõ értékrendû ember színes dolgokat hozhat össze.

• Kár, hogy nem jutottam el egy lakossági jövõmûhelyre sem, és bánhat-
ja az a komáromi is, aki nem vett részt benne.

• Szeretem a csapatmunkát, ösztönzõ, és ritkán unalmas.
• Minden közösségnek tudatformáló ereje van.
• Az ifjúság látásmódja mindig merõben más, és hosszú távra is gyümöl-

csözõ a fiatalokat gondolkodásra buzdítani.

„Én így látom” – amit magammal vittem volna a Jövõmûhelyre.
Ifjúságom szûkebb pátriája a Vitéz-telep volt. Tudom, hogy házunktól
nem messze vonultak az orosz tankok a gyakorlótérre, hallani lehetett,
hogy elzakatolnak a vonatok, mégis arra emlékszem élményszerûen,
hogy rengeteg pillangó volt, különbözõ színûek. A parlagfû terjedése, és
az allergiától való rettegés nevében ma kényszeresen nyíratunk minden
területet, ritkán nõ búzavirág és pipacs.
1990 után a Frigyes laktanya komoly fejlõdési lehetõséget adott a város-
résznek, folytonos ámulatba ejtett, ahogy egyre több lakás, vállalkozás
létesült, iskolák települtek be, az üres telkeken új házak épültek, és már
nem is laktunk a város szélén. Azért a laktanya privatizálását megtehet-
te volna nagyobb körültekintéssel is a város. Bánt, hogy értékes épületek
érdektelen emberek tulajdonába kerültek, azóta is ott állnak a térség
csúfjára. És sajnos pár balul kivitelezett épületfelújítás is megtörtént.
Szeretem ezt a városrészt, és még rengeteg lehetõséget rejt magában.
„Komárom, a városom” számomra érzelmi töltetet hordoz. A város színes
történelmét még általános iskolás koromban, vetélkedõkön, pályázatok
készítése során megismertem. 14 éves koromtól több városban laktam,
Magyarország szinte minden égtáján. Sokan mondogatták akkoriban,
hogy ez egy koszos, unalmas város. Ezt sosem értettem és sosem éreztem.
Igaz, számomra a két Komárom mindig is együtt létezett.
Irigylem a ‘70-es éveiben járó komáromiak emlékeit, láthatták élõben azt,
amit én csak régi fényképeken, megélhették a lakótelepek épülését, tudják
még, mi volt elõtte. Ma én is elmondhatom, hogy hú mennyi minden változott
a szemem láttára, és szinte minden városrészben. Felnõtt fejjel, és a rendelke-
zésre álló információkkal biztos lehetek benne, hogy még lesz változás bõven.
Örülök, hogy rengeteg lehetõsége van a városnak. Olyan Komáromot szeret-
nék, ahol lehet dolgozni, kikapcsolódni, érdemes meglátogatni, és jó benne élni.
Emellett szükségesnek tartom néhány stratégiailag fontos vonzerõ magas
szintû menedzselését, hogy ország világ elõtt büszkék lehessünk városunkra.
Most pedig gondolataimat próbálom összegyûjteni, és beszõni vele öt fõ
vezérfonalunkat.
Emlékezendõ: Nemrég kézbe vehettem egy kiállítás kiadványát,
Koppánymonostor és Szõny Komáromhoz csatolásának különbözõ évfor-

dulóira készült. Katartikus élmény volt. A könyv nagy részét emlékezések,
családi fényképek, emberi történetek tették ki. Nagyon fontos szerintem,
hogy legyen idõnk és türelmünk meghallgatni az idõsebbeket. A generá-
ciók egymás iránti tisztelete és tanítása egykor genetikai kód volt, ami
mára majdnem teljesen elsorvadt. Talán tudattal kellene pótolni. Ezért
hasznos ismerni, hogyan mûködött korábban a társadalom, mi indukált
változásokat, és ennek kapcsán hogyan alakult a város.
Megõrzendõ: Alapvetõen minden emlék, és lényegében megõrzendõ,
legyen az használati tárgy, egy mondás, régi foglalkozás, mûalkotás, ter-
mészeti érték, épített emlék. Az idõ múlásával egyre több érték marad
ránk, ezért meg kell határozni, mi az a szint, ami elégséges megõrzésük-
höz, a rangsorolás sem kerülhetõ el, sajnos szelektálni is kell.
Értékelendõ: Nehéz dolog megítélni valamirõl, milyen értékes, és lehet
ennek mutatója, hogy hány ember számára fontos, de az is, hogy miért
és mennyire fontos. Az értékek egy része gyökeret képez, öntudatot ad,
más része pedig elõre mutat, ha jól fogjuk számba õket. Érték szerintem,
hogy alakulnak egyesületek, függetlenül attól, hogy „télapósat” játsza-
nak, együtt kerékpároznak és hírét viszik a városunknak, hagyományt
õriznek, érdekeket képviselnek, vagy szabadidõ eltöltése a céljuk.
Védendõ: Védeni tárgyi dolgokat tudunk, tegyük ezt eredményesen.
Szükségünk lesz a rangsorolásra, hogy lássuk, minek a védelmére kell erõt
fordítani. Mindent nem óvhatunk meg, egy település sem teljesíthet erõn
felül. Meglehet, sok emlék „csak archívumban” végzi, viszont ha a legfon-
tosabbakat jól tudjuk képviselni és megmutatni, rávezetheti az embereket
arra, hogy mindenki tehet saját környezetében valamiért. Rá kell ébredni,
nem csak azt kell védeni, amirõl törvények szólnak, hanem bármit, akár
mikrokörnyezetünkben is, amitõl jobb vagy szebb lesz az életterünk.
Fejlesztendõ: Sok minden, de leginkább Komárom arculata, vonzóvá
tétele, elérhetõsége, átjárhatósága, és elsõ sorban az emberek látásmód-
ja. Összefüggéseiben szükséges látnunk a dolgokat.
Az én „TOP 10”-em:
• Élhetõ közterek kialakítása, hogy ne csak céllal, hanem élménnyel me-

hessünk végig a városon.
• Elkerülõ út, plusz a városi úthálózat felfejlesztése, hogy sem az átme-

nõ, sem a belsõ forgalom ne okozzon túlterhelést.
• Duna parti sétány, dunai élõvilág bemutatása.
• Esztétikai élmények nyújtása minden környezetben, legyen az, köz-

park, utcaburkolat, strandfürdõ vagy fesztiváltér.
• Kerékpárutak építése.
• A gyûjtõutakon legalább minden 50 méteren legyen egy szemetes, és

újra kell tanítani az embereket, hogyan kell ezeket használni, plusz
szemétmentes tudat formálása már óvodában is.

• Egy korszerû könyvtár és egy modern kultúrház.
• A komáromi emberek büszkeségének felébresztése, a tudatuk és a fe-

lelõsségérzetük erõsítése.
• Értékek védelme, védett értékek megõrzésének támogatása, és csap-

junk neki kellõ hírverést.
• Komárom arculatának megteremtése, az uniformizálható dolgok – pl.

városi bejáratok, hirdetõk, információs és pihenõpontok, utcatáblák,
közvilágítási oszlopok, buszmegállók, stb. – kiválasztása és következe-
tes alkalmazása

Rengeteg reménnyel: Kertész-Molnár Erika 
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A Komáromi értékleltárhoz

Rédli Margit, kulturális- és sajtóreferens

A városi értékleltár készítését két dolog miatt tartottam az elsõ perctõl
fontosnak és megvalósítandónak. 
Egyrészt meggyõzõdésem, hogy a két Komárom kapcsolatát érdemes és
szükséges is átértékelni, új alapokra helyezni a határok nélküli egysége-
sülõ Európában. Ehhez az elsõ lépés a város önmeghatározása, melynek
alapja az értékekre, az elért eredményekre épülõ öntudat mentén a vá-
ros önképének megfogalmazása. Ezzel is követve Komárom nagy szülött-
jének, Zsolt Bélának szellemi örökségét. 
A városnak súlyos feladatai vannak Zsolt Béla író, újságíró végsõ be-és
elfogadtatásával, emlékének méltó megörökítésével. Zsolt Béla a dél-
parti Komárom legrégebbinek ismert házában, az ún. lépcsõs kocsmában
született, eredeti neve Steiner Béla. „Villámcsapás” címû önéletrajzi
regényében a 20. század eleji Komárom éles-szemû, kritikus, mégis
szeretõ polgáraként az alakuló, formálódó város egyedülállóan realista,
élvezetes leírását adja.
Zsolt Béla a két háború közötti Magyarország egyik legjelentõsebb
politikai újságírója volt, kitûnõ versei, regényei igazi hazafiságáról,
megszenvedett igazságairól és kíméletlen õszinteségérõl egyaránt
vallanak. Zsolt Béla halának 50. évfordulóján, 2009-ben lesz tennivalója
Komáromnak. 
A másik ok, hogy ez évben készül a város kulturális koncepciója, melyhez
mind az értékleltár, mind a jövõmûhelyek alkalmával megfogalmazott
vélemények alapvetõ és fontos szempontokkal szolgálnak.
A legfõbb érték a közösségbe törekvõ, a közösségért tenni akaró és képes
ember – belõlük Komáromban sok van.  Évrõl-évre növekszik az amatõr
alkotó, mûvészeti csoportok, önszervezõdések és a bennük tevékenyke-
dõk száma. Ez bizonyítja a folyamatosság elvének érvényesülését a köz-
kultúra területén, és bizonyítéka a kultúra értékõrzõ-értékteremtõ erejé-

nek – a folyamat elsõdleges generálója pedig a mûvelõdési központ. 
A hatás és az eredmény megsokszorozódna, ha megépülne végre a több-
funkciós kulturális központ, ahol a közkultúra intézményei valóban szol-
gáltatni tudnának és a kulturális tevékenység a város kistársadalmának
kohéziós ereje lehetne, miközben életminõséget formál, az önkifejezés és
önmegvalósítás esélyeit biztosítja és a lokálpatriotizmust erõsíti.
Különleges értékeket képviselnek a Klapka Múzeum gyûjteményei (régé-
szeti, helytörténeti, képzõmûvészeti) ahhoz, hogy ezek a nyilvánosság
számára hozzáférhetõvé váljanak, elengedhetetlen a múzeum bõvítése.
Az elkészült látványtervek alapján megvalósítható lenne továbbá a szõnyi
vásártéren a régészeti park kialakítása, az ásatások eredményeinek be-
mutatására – ez értékmegõrzést és értékek nyilvánosságra tételét egy-
aránt jelent, új érték (a tervezett bemutató épület) létrehozásával és
fenntartásával. 
A város és Újszõny 18. és 19. századi társadalmában meghatározó volt a
komáromi mesteremberek szerepe, akiknek Kecskés László helytörténész
állított emléket a Komáromi mesterségek címû könyvében. Új értéket te-
remthetnénk e régi értékek újrafogalmazásával, ha a város parkjaiban
embernagyságú, mesterségük attribútumait is megjelenítõ, zsánerszerû
szobrokat állítanánk emlékezetükre (asztalosok, hajóácsok, molnárok,
aranymosók, halászok, szekeresgazdák) – a város kialakulásában ezek a
mesteremberek meghatározó szerepet játszottak, az identitástudat fontos
igazodási pontjai. Az alakuló, iparosodó város jelképeiként, városépítõk-
ként közöttünk a helyük.
A komáromi mesterségekhez két szálon is kötõdik az ún. bõgõshajó, mely
a 18. század és a 19. század elsõ felének jellegzetes gabonaszállító esz-
köze volt a Dunán. A nagyhírû komáromi gabonakereskedõk bérelték,
vagy vásárolták. Kezdetben, elsõsorban Szegedrõl, ahol olasz hajóépítõk
tanították a hajóépítést. Késõbb már a komáromi hajóácsok építették ezt
a rendkívüli szépségû szállítóeszközt, mely végül a gõzhajó elterjedésé-
vel szorult ki a dunai teherszállításból.
Egy Komáromhoz kötõdõ újságíró (mellesleg Zsolt Béla leszármazottja)

hívta fel a figyelmemet erre a témára.
Elsõ lépésként honlapot kell készíte-
nünk, melyre információkat, véleménye-
ket kérhetnénk, begyûjthetnénk min-
dent, amit a bõgõshajóról tudni kell, le-
het és érdemes. Ezzel meg is kezdõdne
az a nagy közös cselekvési program,
melynek végeredménye egy bõgõshajó
megépítése és vízre bocsátása.
Ez évekre szóló, kiváló közös program
lesz, a városnak és barátainak melyben
maga a folyamat, a közös kutatómunka
és tervezés legalább olyan fontos, mint a
végeredmény.
Egyszerre értékõrzés- és teremtés,
olyan program, melybe- véleményem
szerint- mielõbb bele kell Komárom-
nak kezdeni.

Komárom, 2008. 03. 26.   

Márki Gábor: Komárom vitézsége
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AZ ÉRTÉKLELTÁRHOZ
Sagát Ágnes, szakértõ

Érték: fontos, mert jelentése van, becses, megbecsült, féltve õrzött, örök-
ség, múlt, jelen és a jövõ között.
Leltár: dolgok készletének számszerûleg való felsorolása, kimutatása,
jegyzéke; mely a készítése idejére jellemzõ, belõle következtetések von-
hatók le, stratégiák, tervek készíthetõk.
A város értékei:
EGYEDI: csak az adott helyre jellemzõ érték, megkülönböztethetõséget
ad a többihez képest.
MÁS: máshol is megtalálható érték, de az adott helyen különleges, ka-
rakteres, szép, hagyományos, a kollektív emlékezet számon tartja.

Komárom EGYEDIségében rejlõ értékek a különbözõ környezetek szem-
pontjából Komárom a dunai végvár, Révkomárom egykori elõvárosa.  
A harcászati szempontból kitûnõ helyen fekvõ város(rész) egyedi értéke a
katonai emlékek rétegzettsége, mely szoros összefüggésben van a térsé-
gi közlekedés infrastruktúrájával. 
Földrajzi környezet – a K-NY és É-D irányú folyók és utak metszési pontja,
Duna és a Vág torkolata, homogén, síkvidéki táj.
Természeti környezet – vízparti élõhelyek, ártéri erdõk, szigetek. 
A mocsaras, árvizes, belvizes területen – azok vízrendezésével, az árvízi
töltés megépítésével létrejött – termékeny talajú mezõgazdasági területek.
Történelmi környezet – stratégiailag fontos hely, a jól védhetõ katonai

bázis átkelési pontja a Duna jobb partján, félúton Bécs (Vinodoba) és
Óbuda (Aquincum) között. Közigazgatási központ (megyeszékhely, járási
székhely, kistérségi központ).
Nyelvi környezet (helytörténet, szavak) – Dunai-hídfõ, Révkomárom,
Új-Szõny. Városrészek, területek nevei, utcanevek (Pannónia, Puskapo-
ros, Huszár dûlõ, Frigyes tér, Lovarda tér, Laktanya köz, Huszár utca, Õr-
ség utca, Tüzér utca). Bõgõshajó.
Néprajzi környezet (hagyományok, zene) – Légiós hagyományok õr-
zése, huszár hagyományõrzés, lovas élet. Jellegzetes komáromi mester-
ségek (hajóvontatók, hajómolnárok, hajóácsok, gabonakereskedõk, só-
kereskedõk, fakereskedõk, szekeres gazdák, asztalosok, halászok, arany-
mosók). „Komáromi kisleány..”. „Hej Dunáról fúj a szél..” 
Szellemi környezet – Észak és nyugat géniusza (HB) együtt hat. Kato-
naváros–Valentinianus. Katonai garnizon: Klapka György. A kettévágott,
„összefutott” lakosságú város térségi szerepkörének megerõsítése: Alapy
Gáspár.
Építészeti környezet – Brigetio, limes, magna-via, palánkvárak, õrtor-
nyok, légiós tábor. Erõdrendszer (Szent Péter Palánk=Csillag erõd, Mo-
nostori erõd, Igmándi erõd) Frigyes Laktanya. Erzsébet híd, vasúti híd. 
Kikötõk, vasútállomás, vámházak, postakocsi állomás, vámhíd. A nagy-
herkályi pajta. 
Gazdasági-társadalmi környezet – Áruszállítás-átrakodó hely, kéz-
mûvesség, könnyûipar, olajipar, közlekedés (vízi, vasúti, közúti). Az egy-
kori „menekültváros” a késõbbi „határváros”, ma „két ország, egy város”.

Komárom MÁSságában rejlõ értékek a különbözõ környezetek szempontjából. Komárom három (fõ )városrészének sajátos, önálló arculata van.  
Koppánymonostor, Komárom központ, Szõny városrészek adottságai, fejlõdésük jól elkülöníthetõ, ugyanakkor szervesen egymásra épülnek. A város más-
sága, részei egyedi értékein keresztül  nyilvánul meg. Komárom, tisztán... azaz nem keverve. Részei jól elkülöníthetõek, önállóan is  érezhetõk, de együt-
tesen is „tiszta” (íz)élményt adnak. 

KOPPÁNYMONOSTOR KOMÁROM SZÕNY

Földrajzi környezet Kis-Duna, Szent Pál sziget szárazföldi fõutak Duna szigetei
kishajó kikötõ keresztezõdése „Forgó”, ipari kikötõ

dunai átkelési helyek belvíz levezetõ csatornák 
Öreghegy

Természeti környezet Fenyves, Postarét, Duna-part vérszilva fasorok feketedió fa
a fõutak, utcák mentén mályva, téltemetõ
nagy kiterjedésû Kastélypark
zöldfelületek halastavak a „Forrón”
Rüdiger-tó
a termálfürdõ gyógyvize
„Igmándi víz”

Történelmi környezet honfoglalás kori alapítású Új-Szõny, az Brigetio 
település, bencés kolostok újkori városrész A szõnyi békekötések,
„szõlõskertváros” erõdök, herkályi békekötés, járásközpont

új városközpont  

Nyelvi környezet szõlõültetvények „tuféliek” „oroszlánfalva”
(helytörténet, szavak) üdülõk, kúriák kitelepítettek
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Néprajzi környezet Honfoglalás kori hagyomány Huszár hagyomány, Római légiós hagyomány
(hagyományok, zene) lovas élet, gabonával kapcsolatos szõnyi búcsú

(pék) hagyomány

Szellemi környezet Katapán, Koppány, Vásomkõi Klapka, György Alapy Gáspár, Valentiniánus
Klebersberg,  Jókai Mór Gyürky-család
Egressy Béni Zichy-család

Kállay Ödön

Építészeti környezet Szúnyogvár, Tornyos villa Három erõd által körbefogott Hõsök tere és környéke
az iskola környéke (vezérek parkja) városközpont mint településrész 
mint új városrész központ Újkori emlékmûvek, központ
Kõoroszlán, kopjafák köztéri szobrok Vásártéri romok 
Nepomuki Szent János szobor  A városi templomtornyok Amfiteátrum

és  látványuk a városon belül mérföldkövek
légiós tábor
Útszéli keresztek
Gyürky kastély 
és park 
Szentháromság-szobor, 
katolikus templom 
és iskola
egyutcás fésûs 
beépítésû településmag

Gazdasági-társadalmi környezet Ipari park – elektronikai ipa, Közlekedési, malomipari, MOL telep – olajipar
üdülõházas övezetbõl kistérségi  kereskedelmi, központ szocreál gyárváros és
átalakuló kertvárosias településrész fiatal városias településrész hagyományos falusias

családi házas és településrész 
lakótelepes beépítés

A fentiek alapján – szerintem – a 10 legfontosabb komáromi értékcsoport:

1. Vizeink és természeti környezetük (Duna, termál-gyógyvíz, Rüdiger-tó, Igmándi víz, halastavak).
2. Hadviselés régészeti és építészeti emlékei (Brigetio, Erõdök és a Frigyes Laktanya; a szõnyi és nagyherkályi békekötések helyszínei).
3. Hidak (Erzsébet híd, vasúti híd, az egykori dunai hídfõ palánkvára).
4. Épített örökség és örökülhagyóik (szõnyi városrészközpont és kastély- Zichy, Gyürky-család; koppánymonostori kolostor és a Szúnyogvár- a bencé-

sek és Vásonkõi báró; a komáromi városközpont középületei- Alapy Gáspár és Klebersberg Kúnó).
5. Harci hagyományok (római légiós-, honfoglaláskori-, huszár-lovas hagyományok; Klapka György, Valeniniánus).
6. Helytörténet  (Kállay Ödön gyûjteménye, Klujber László fotói).
7. A városrészek (kettõs) arculatai (Koppánymonostor: üdülõházas övezetbõl átalakuló kertvárosias településrész, Komárom központ: fiatal városias.

településrész családiházas és lakótelepes beépítéssel; Szõny: szocreál gyárváros és hagyományos falusias településrész).
8. Szakrális helyek (templomok, temetõk, emlékhelyek).
9. Mesterségek (hajóács, szekeresgazda, aranymosó, gabonakereskedelem, hajómolnár, pék).
10. Alkotók, nagyjaink (Jókai Mór, Egressy Béni, stb.).

2008. április. 13.
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Komárom város értékleltára
2008. január-április
Tóth Bertalan, szakértõ

Bevezetõ
Komárom Város Polgármesteri hivatala és a gyõri MEDIUS Iroda között
létrejött megállapodás alapján, MEDIUS Iroda a komáromi polgárok szé-
leskörû bevonásával, a Jövõmûhely keretén belül, információt merít a vá-
ros múltjáról, jelenérõl és összegyûjti az ötleteket a város további fejlesz-
tésével kapcsolatban. A helyi szakértõk bevonásával prioritásokat állapít
meg azokról az értékekrõl, amelyek Komárom városban a legnevezete-
sebbek, és ezt követõen közösen elkészítik Komárom város értékleltárát.

Komárom város arculatát meghatározó értékek különös hangsúlyozása
azért is fontos, mert a város jövõjét nagyban befolyásolni fogják, így a
benne élõ polgárok életét és az ide érkezõ vendégek életminõségét is. 

Az elsõ tíz 
A Komárom várost leginkább jellemzõk közül az értékleltárban az elsõk
között szeretném megemlíteni:

1. Komárom, a város neve
2. A komáromi Duna-part
3. Komárom erõdrendszere
4. Komárom termálvize
5. Brigetio
6. Komárom irodalmi, történelmi és kulturális öröksége
7. Komárom templomai
8. Komárom jeles épületei
9. Szõny, keleti városrész (új) központja
10. Koppánymonostor, a nyugati városrész (új) központja

1. Komárom, a város neve
A város neve már csak azért is elsõ helyen érdemel említést, mert össze-
nõtt a magyar történelemmel és irodalommal. Az 1848-1849-es forrada-
lom és szabadságharc sorsdöntõ színhelye volt Komárom és környéke.
Ezt, a történelemben kialakult, jól csengõ nevet kell még vonzóbbá tenni,
hogy Komárom város nevének hallatán a vendég figyelme és érdeklõdé-
se a városra irányuljon. Ennek elérése a leghatékonyabban úgy lehetsé-
ges, hogy ha   a két városrész (Észak-és Dél-Komárom), elsõsorban a kul-
túra területén, együttesen lép a környezete és az európai országok elé.
Értékeiket közösen mutatják be, és szinte már egy városként jelennek
meg. Az Európai Uniós tagsággal egyre jobb és könnyebb lehetõsége van
mindkét városnak, akár az „Európa Kulturális Fõvárosa” címére is pá-
lyázhatna Észak-és Dél-Komárom.

2. A Komáromi Duna-part
A víz mint telepítési tényezõ az emberiséggel egyidõs. Így van ez Komá-
rom városa esetében is. A víz mindig is az életet jelentette, éppen ezért a
települések arra törekedtek, hogy ezt a víz adta lehetõséget a legjobban
kihasználják. A vízpart elõnyeit Komárom városa ebben a pillanatban
nem tudja kihasználni, hiszen a városnak a legértékesebb területét a vas-
út foglalja el. Igaz, ez az állapot „örökölt”, de nem tekinthetjük végleges-

nek. A vasútnak a város déli részére való áthelyezésével megnyílna a le-
hetõség a Duna-partban rejlõ lehetõségek maximális kihasználására.
Közismert, hogy a városnak közel kilencven éve nincs igazi központja,-
ami ebben a pillanatban is foglalkoztatja a város vezetését-, a Duna-part
„felszabadítása” erre is komoly esélyt adna. A két erõd közötti Duna-part
rendezése több évtizedre meghatározhatná a város arculatát.

3. Komárom erõdrendszere
„Komárom, az erõdök városa” Bizonyára, a város földrajzi helyzete ele-
ve meghatározta a város ilyen irányú történelmét. A most meglévõ rend-
szert már a XVI. században elkezdték építeni, amit a XIX. század utolsó
negyedére fejeztek be. Olyan értéke ez a városnak, amely Európában
egyedülálló.

Az Igmándi Erõd
Az erõdrendszer legfiatalabb tagja 1871-1877 között épült, középkori, le-
süllyesztett, olasz minta alapján. Érdekessége az ellenséges tûz szilánk-
hatásai ellen védelmet szolgáló harántsáncai, amelyek eredeti állapotuk-
ban láthatók. Kazamatáiban tekinthetõ meg a Klapka György Múzeum
lapidáriuma (kõtára), a római kor anyagait találjuk itt.

Monostori Erõd
Közép Európa legnagyobb újkori erõdje 1850-1871 között épült a Bécset,
a Dunántúlt és a Dunát védõ komáromi erõdrendszer egyik utolsó tagja-
ként. Korának legfejlettebb technikájával valósították meg. A két világhá-
ború között a Magyar Királyi Honvédség laktanyaként és kiképzõköz-
pontként használta. 1945-tõl 1991-ig a szovjet csapatok legnagyobb
fegyverraktára volt. A katonai szerepe mára megszûnt. 
Ma kulturális központ kezd itt kialakulni, könnyû-és komolyzenei koncer-
tek színhelye, amely funkciókat a jövõben tovább kell bõvíteni. Óriási le-
hetõség rejlik ebben. Állandó kiállításai: Kenyérmúzeum, Várak, korok
katonák.
A komáromi erõdrendszer, de különösképpen a Monostori erõd alkalmas
lenne nyári zenei fesztiválok megrendezésére. Lehár Ferenc Komárom
szülötte, a világhírû zeneszerzõ kultuszát lehetne itt ápolni: a Salzburgi
Ünnepi Játékok, a Bayreuthi Ünnepi Játékok, a Miskolci Operafesztivál
vagy éppen a Szegedi Szabadtéri Játékok mintájára, amely esemény több
településfunkciót (vendéglátás, szálloda és szolgáltatások) mozgásba
hozna. Vonzó esemény lehetne egész Közép-Európa számára.

Csillag Erõd
A jobb parti város erõdrendszerének legidõsebb tagja, amelynek elõdje,
a Szent-Péter palánk 1586-ban épült. Ez az erõd tartotta ellenõrzése
alatt a Vág-Duna torkolatát. A másik két magyarországi erõdtõl abban
különbözik, hogy széles vizesárok vette körül.
Az erõdrendszer funkciója a haditechnika fejlõdésével okafogyottá vált,
de az építmények a sok megpróbáltatás ellenére szinte épségben meg-
maradtak. Páratlan történeti és építészeti emlékünk a komáromi erõd-
rendszer. Célszerû lenne ezt az épületegyüttest egységesen kezelni és
hasznosítani a benne rejlõ óriási lehetõségeket, beleértve az észak-ko-
máromi erõdöket is.  Az elsõ lépés mindenképpen az kell, hogy legyen:
helyreállítani az építményeket, mert csak így lehet igazán a történelmi
életérzést átélni.    
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Öregvár
Az ún. Öregvár tervét 1550 körül az olasz Pietro Terbosco készítette el.

A felépült vár komoly erõsségnek számított a törökök elleni végvár-rend-
szerben. A mohácsi csatavesztés után (1526) a vár a Habsburgok birtoká-
ba került. 1585-ben a Vág és a Duna túlsó partjára történõ átkelés bizto-
sítására egy-egy cölöp hídfõerõdöt építettek. 
Az Öregvár igazi próbatétele az 1594-es török ostrom volt, amikor is Szi-
nan nagyvezér százezer fõs seregével Tata, majd Gyõr elfoglalása után
Komárom ellen fordult. A várvédõi hõsies ellenállásának köszönhetõen
nem került török kézre. 1663-ban a bécsi udvar újabb erõdítések meg-
kezdését rendelte el, melynek során az Öregvár nyugati város felõli részét
koronamûvel, az ötszögû Újvárral erõdítették. 

Újvár
Az 1673-ban elkészült Újvár a legkorszerûbb olasz és francia erõdítési
elvek figyelembevételével épült fel. Az Újvár megépítésével párhuza-
mosan újjáépítették és megerõsítették a Vág és a Duna jobb partján
(Szent Péter palánk) korábban épített hídfõ erõdöket. Az 1682. évi nagy
árvíz jelentõs károkat okozott az erõdítményben. A törökök kiûzését kö-
vetõen Komárom katonai jelentõségét ideiglenesen elvesztette, meg-
szûnt végvár lenni, s ennek következtében kevesebbet áldoztak fönntar-
tására is. A bajt tovább tetézte az 1763-as, de különösen az 1783-as
földrengés, mely hatalmas károkat okozott nem csak a városban, ha-
nem az erõdítményben is.

4. Komárom termálvize
A hatalmas mennyiségû, nagy területet lefedõ termálvíz Magyarország

egyik legnagyobb kincse, így Komárom város gyógyvize felbecsülhetetlen
érték. A turizmus, mint a gazdaság egyik húzóágazata, döntõen fogja be-
folyásolni Komárom gazdasági életét, valamint a városnak és a kistérség
valamennyi településének az életminõségét. Hogy ez a minõségi válto-
zás, bekövetkezzen, közös és egységes stratégiát kell kidolgozni a város
fejlesztésére. Biztosítani kell a szabadidõ sokrétû eltöltésének lehetõsé-
gét, hogy minél tovább maradjanak a városban. Az egyik ilyen nagysze-
rû ajánlat a gyógyfürdõ szolgáltatásai. Az elért eredményeket további
szakszerû fejlesztéseknek kell követni, hogy Komárom a turista számára
utazási, szórakozási, és kulturális célpont legyen.

5. Brigetio
Az I.  század végétõl a Római Birodalom részeként fontos határvédelmi
szerepet töltött be. A katonai tábort, Traianus császár 100 körül kezdte
építtetni az észak felõl támadó kvádok elleni stratégiai fontosságú he-
lyen, a Vág folyó – mely a kvádok egyik fontos hadi útvonalának számí-
tott – torkolatának közelében. Kezdetben az Ulpius legio állomáshelye.
A castrum a katonák családjai számára, illetve a hadsereget kiszolgáló
kereskedõk, kézmûvesek részére létrehozott település. A castrumtól nyu-
gatra terült el a polgárváros, mely a birodalom többi városához hasonló-
an rendelkezett szentélyekkel, vízvezetékkel, fürdõkkel, padlófûtéses la-
kóházakkal, csatornázással. Mivel az itt állomásozó katonaság egy része
a birodalom keleti tartományaiból származott, a városban a keleti isten-
ségek szentélyei, oltárai is fellelhetõek voltak. Békeidõben a város egyúttal
a kereskedelem egyik fontos színtere. A limes (határ) átjárható volt.
A katonai tábor jelentõségét bizonyítja az a tény is, hogy a  2. század ele-
jétõl a római uralom végéig, itt állomásozott az „Elsõ tartalék legio”.

A városi rangra emelése 214-ben szintén Caracalla nevéhez fûzõdik. 
I. Valentinianus császár 375. november 17-én agyvérzés következtében, a
katonai táborban lelete halálát. Aquincum (Óbuda) mellett Brigetio volt
a Pannonia tartományban állomásoztatott négy légió egyikének, a legio
I. Adiutrixnak az állomáshelye az I. századtól a római uralom végéig. 
Rendszeres tudományos feltárás csak 1992 nyarán indulhat meg dr. Borhy
László tanszékvezetõ (ELTE ókori régészeti tanszék) irányításával. 
Az ásatásokat dr. Krajczár Gyula polgármester kezdeményezte a Komá-
rom városi Önkormányzat anyagi támogatásával. A nyári idõszakokban
azóta is folynak itt az ásatások. Komárom Vásártér továbbra is egy kuta-
tási helyszín és a kultúra fontos része. Éppen ezért a város megõrzendõ
értékei között kell számon tartanunk. A tudományos munka magasabb
szintû mûvelésének helyszíne lehetne.

6. Komárom irodalmi, történelmi és kulturális öröksége
Nagyon fontos értéke ez a városnak, gondoljunk csak az irodalomra: Jó-
kai Mór a nagy magyar író, aki a város szülötte, vagy Csokonai Vitéz Mi-
hály is kötõdik a városhoz. A magyar irodalom kibontakozásának hajna-
lán itt alkotott Baróti Szabó Dávid, szerzetes poéta, késõbb gimnáziumi
tanár. Péczeli József református lelkész, a Mindenes Gyûjtemény címû fo-
lyóirat alapítója. Kultsár István könyvtáralapító és lapkiadó. Czuczor Ger-
gely, tanár és poéta, a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja. Tóth
Lõrinc, drámaíró és jogtudós. Beöjthy Zsolt író, a tanárok tanára. Baranyai
József sajtótörténész, szerkesztõ. Alapi Gyula, Komárom város szellemi
életének egyik vezéregyénisége. A magyar irodalom nagyságainak érde-
mes lenne egy – vagy akár több múzeumot is létrehozni, bemutatva mun-
kásságukat, kutatásokkal és tudományos munkával fenntartani, ápolni az
emléküket. Nagy hasznára lenne ez Komárom idegenforgalmának.
Komárom neve összeforrt az 1848-1849-es forradalom és szabadságharccal.
Neves történelmi személyiségek: Klapka György, Egressy Béni, Guyon Ri-
chárd. Komárom és térségében fontos csaták zajlottak. Görgey Artúr
1849. április 26-án felmentette Komáromot az ostromzár alól. A szabad-
ságharc utolsó fegyverszüneti szerzõdését is itt, Komárom közigazgatási
területén, Nagyherkálypusztán írta alá Klapka György és Haynau. Ez az
esemény páratlan történelmi emlékünk, aminek az emlékét érdemes len-
ne más módon is feleleveníteni. Igaz, a hely egy emléktáblával meg van
jelölve, de a közvélemény jóformán semmit sem tud róla. Érdemes lenne
azt a pajtát -amelyben az aláírás megtörtént- újra építeni. Természetesen
korhû „épületre” kellene elsõsorban gondolni. Az esemény dokumentu-
mait ki lehetne állítani, és a figurákat akár élethû nagyságban elkészíte-
ni. A turisták számára nagyon szép látogatóhely lehetne. 
Nagyherkályon van még egy nevezetesség: a nagyherkályi temetõben
vannak eltemetve azok az osztrák katonák, akik 1849-ben a komáromi
harcokban estek el. Érdemes lenne a temetõt katonai temetõnek nyilvá-
nítani, és ezt követõen rendbe hozni. Az osztrák, német és persze magyar
is turisták szívesen látogatnának ide.

7. Komárom templomai
A templomoknak általában hitéleti, közösségformáló, népességmegtartó
szerepük van. Éppen ezért fontos: a templom, mint épült épület, felhívja
magára a figyelmet, hogy a turisták célpontja legyen. Ezért nagyon fon-
tos, hogy a település templomai mindig szépen fenntartott, felújított álla-
potban legyenek.
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A római katolikus templom (Szõny)
Az 1763-as földrengésben elpusztult háromhajós õsi római katolikus temp-
lom utódja. 1774 és 1778 és között épült késõbarokk stílusban. Freskója és
szószéke valószínûleg  Vogl Gergely és Bebo Károly építész munkája. Külön-
legessége, hogy a templom külsõ falába a felújítás során visszarakták az
1848-1849-es ágyúzásokor becsapódott ágyúgolyókat, amirõl valószínûleg
kevesen tudnak. A templom olyan állapotba került, hogy ismét felújításra
szorul. Különös gonddal kellene ezt a munkát elvégezni, ugyanis Komárom
nagyon kevés igazi mûemlékkel rendelkezik. Talán ez a templom az egyik
legrégebbi épülete a városnak. 

Református templom, Szõny
A közelmúltban újították fel, a toronysisak vörösrézfedést kapott.

Szent István Római katolikus templom
Ezekre az évekre tehetõ a történelmi egyházak intézményesülése. Koráb-
ban csak az 1891-ben Szent István király tiszteletére szentelt Kistemplom
állt a hívek rendelkezésére. 

Református templom Komárom
Külsõ felújítása néhány éve fejezõdött be, a város egyik meghatározó
épülete. A két háború között épült.

Római katolikus templom, Koppánymonostor. 
2004-ben épült. A város legfiatalabb temploma.

Jézus Szíve templom 
A két háború között 1937-ben épült Körmendy Nándor tervei alapján, az
ún. római iskola gyomárnyait követve. A torony egy részét a ‘70-es, ‘80-as
években visszabontották. Az újraépítéskor az eredeti téglákat nem sike-
rült beszerezni és így a torony harmóniája megbomlott, de templom épü-
letteste nem sérült, így is megõrizte az ókeresztény bazilika hangulatát.
A templom elõtti tér és a környék érdemes lenne arra, hogy újra tervez-
zék, és a templomhoz méltó teret alakítsanak ki. A buszvárót, a vasút át-
helyezésével együtt új helyen kellene megépíteni.

8. Komárom jeles épületei
A Gyürky kastély
Az uradalom 1894-ben báró Solymosi László birtoka lett, aki azt leányá-
nak, gróf Gyürky Viktornénak adományozta. Õ építtette 1912–13-ban
(Fellner tervei alapján). A kastély utcai, fõ homlokzatát dór oszlopfõs fal-
pillérek tagolják. Fõbejáratát kétoldalt fél oszlopok szegélyezik, fölötte
díszes erkély látható. A homlokzatát íves timpanon zárja le, melybe két
címert faragtak. Alattuk az építés évszáma olvasható: 1913. Az épület
leghangsúlyosabb és egyben legjelentõsebb része a magasföldszint köze-
pén elhelyezett kör alakú díszterem. Ennek két oldalán egy-egy helyiség-
sor nyílik. Ezeket szükség esetén, pl. ha bált rendeztek a kastélyban, egy-
be lehetett nyitni, de mivel az északi oldalukon húzódó folyosóra is volt
ajtajuk, egymástól elszeparálva, külön-külön is lehetett használni. A dísz-
terem homlokzatát ion oszlopfõs falpillérek, belsõ párkányzatát díszes
kõballusztrád zárja le, melyek tetejét vázák díszítik. A díszterem elõtti
félköríves terasz és a két oldalról felvezetõ íves lépcsõsor és kovácsoltvas
korlátja igazi mestermûvek. A kastély utolsó tulajdonosa, Gyürky Viktorné

1942-ben bekövetkezett halála után a lánya, Alíz lett. Nem sokáig élvez-
hette azonban örökségét: 1945-ben a kastélyt a szovjetek megszállták és
kifosztották. Amit õk meghagytak, azt elvitte más. A szép épület ková-
csoltvas kapuja Török András keze munkáját dícséri. A kastély kertjének
növényritkaságai: a kocsányos tölgyek, a tornyos tölgyek, a páfrányfe-
nyõk, a húspiros virágú bokrétafa, s az oly szép téltemetõ int búcsút a vá-
rost elhagyó vendégnek.
1947 óta a Selye János városi kórháznak ad otthont. A kastély kertjében
egykor gyönyörû park volt, az idõk folyamán elvesztette eredeti arculatát,
de még így is nagyon szép. A komáromi értékek sorában fontos helye van
az épületnek és a parknak egyaránt. A kastély, reméljük, hogy egyszer
kulturális szerepet fog betölteni a szõnyiek nagy örömére. Ezt megelõzõen
egy igazi, nagyvonalú felújítást kell végrehajtani az épületen, és a parkot
is teljesen újra kellene építeni

Szent Teréz kápolna elõtere

Szent Teréz kápolna negyven éves fogsága
1948. június 16-án életbe lépett az iskolák államosításáról szóló 1948.33.
t. c. Az egyházakat megfosztotta iskoláitól (néhány kivételtõl eltekintve,
Pl, Pannonhalma). A ma Szent Imre Katolikus Általános Iskola is erre a
sorsra jutott a fordulat évében. Az intézmény iskolaként (Klapka György
Általános Iskola) és kollégiumként mûködött tovább. A diákétkeztetés
céljára konyhát létesítettek és ehhez kapcsolódóan fûszerraktárrá alakí-
tották át a kápolnát. A mélyített részét feltöltötték, lebetonozták. Az ol-
társzobor és a kápolnában lévõ többi szobor: (Szent Erzsébet, Szent Te-
réz és egy Jézus Szíve szobor) csak a szerencsének köszönhetõ, hogy meg-
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maradt. Egy nagyigmándi kõmûves (a neve nem ismert ), gondosan elfalaz-
ta az oltárt, a többi szoborral együtt és így negyven év után is épségben meg-
maradtak. Az Komáromi Mezõgazdasági Kombinát szakemberei: (Lendvai
Imre fõépítés-vezetõ, Tóth Bertalan építésvezetõ, Nyitrai Ferenc szobafestõ és
társai) 1989-ben a kápolnát feltárták, és rövid idõ alatt elvégezték a helyre-
állítási munkákat. A kápolna ekkor nyerte vissza mostani, illetve eredeti for-
máját. A kibontás egy részrõl videó-film is készült. Horsa Istvánnénak el-
mondtam a feltárás menetét. A filmen látható a visszabontás egyes lépései,
és a helyreállítás egyes szakaszi. A videó-filmet a szerzõ õrzi. A kápolnát még
abban az évben újraszentelték, és ezzel véget ért a negyvenéves fogsága.

Középületek
A trianoni békeszerzõdés nyomán önállóvá vált jobb parti részen hiá-
nyoztak az önálló városi léthez nélkülözhetetlen középületek, gazdasági
és egyéb feltételek. Az ekkor megkezdett építkezések nyomán formáló-
dott a mai település arculata. Rövid idõ alatt mintegy 500 lakóház épült
a hivatalnokok, közalkalmazottak, vállalkozók számára. Ezzel a koráb-
ban mindössze hét utcás településbõl negyvenutcás, sakktáblaszerûen be-
épített város született. Középületei közül:
A református elemi népiskola 1922-ben épült. A római katolikus elemi le-
ányiskola és apácazárda, benne a Szent Teréz kápolnával 1925-ben ké-
szült el (ma Szent Imre Katolikus Általános Iskola) - Vilt Tibor szobrász-
mûvész Krisztus dombormûvével ékítve. Az Állami Polgári Iskolát (ma Pe-
tõfi Sándor Általános Iskola) 1926-ban, az ugyancsak Vilt Tibor szobrász-
mûvész készítette címerrel jelölt Városházát 1927-ben, Rendõrkapitány-
ságot 1930-ban, Járásbíróság épületét pedig 1935-ben adták át.

Szent Teréz kápolna, oltár

Ezek az épületek Komáromnak a „legrégebbi” jelentõs épületei. Különös
gonddal kell ezeket kezelni (A Városháza épülete és a Petõfi Sándor Ál-
talános Iskolát az elmúlt években kitûnõen felújították.)
Számba kellene venni azokat az épületeket, amelyek a város patinás
arculatát meghatározzák, és védetté kellene ezeket nyilvánítani. 
A felújításukat szisztematikusan szigorú felügyelet mellett kellene vé-
gezni. Amennyiben szükséges, a város adjon anyagi hozzájárulást a
felújításukhoz.

9. Szõny, keleti városrész (új) központja
A  kelet felõl érkezõt a rómaiak alapította Brigetio helyén kialakult, s Ko-
máromhoz 1977-ben csatlakozó Szõny fogadja. A késõbbi Komárom he-
lyén lévõ településrész a XVIII. század közepén vált ki Újszõny néven
Szõnybõl, mely ezt követõen 1896-ig az Ószõny nevet viselte. A Duna bal
partján fekvõ Komárom és a jobb parton fekvõ Újszõny (a mai Komárom)
1896-tól a trianoni békeszerzõdésig, illetõleg 1939-1945-ig Komárom né-
ven egységes várost alkotott. 1920-1939-ig, illetõleg 1945-tõl Komárom,
illetve Komárno határvárosok. A mai, több mint húszezer lakosú Komárom
városa, Szõny 1977-ben történt csatlakozásával jött létre. E sajátos helyze-
tû település városi léte ily módon alig számlál nyolcvan esztendõt.
Szõny mindig is próbálta megõrizni az önállóságát. Komárom Város Ön-
kormányzatában részönkormányzat tevékenykedik, a szõnyi polgárok ér-
dekeinek érvényesítése végett. Ezek az erõfeszítések minden esetben siker-
rel jártak. A településrésznek kitûnõ értékei vannak. Már korábban szól-
tunk a templomaikról, a római kori emlékekrõl és a Gyürky kastélyról. A
városrésznek jól mûködû iskolája, háziorvosi rendelõje és óvodája is van.
Ennek a városrésznek is szüksége lenne egy központra, ami még jobban
erõsítené a szõnyiek patriotizmusát. Alkalmas helynek látszik a Hõsök te-
re, a Római katolikus templom, a Gyürky kastély és a kastéllyal szembe-
ni parkoló felhasználásával (akár néhány lakóépület feláldozásával) egy
városrészközpontot létrehozni. Az egykoron volt – igazán jó állapotban
lévõ- közigazgatási épületnek igazi városi funkciót kellene adni, és így
része lehetne a majdani fõtérnek. Szõny értékeihez tartozik még a fõút
mellett lévõ magtárépület, amely egészen jó állapotban van, éppen ezért
szükséges lenne védetté nyilvánítani. 
A városrésznek további lehetõségek rejlenek a Duna-part hasznosításá-
ban, de itt is fõ akadály a vasút. Amennyiben a komáromi szakaszt áthe-
lyeznék, azt úgy lenne érdemes elkészíteni, hogy a vasút Szõnynek is a
déli oldalára kerüljön. Ez a fontos lépés száz évre meghatározná a tele-
pülés jövõjét.

10. Koppánymonostor, a nyugati városrész (új) központja
A város határában állott a Koppán nemzetség által a Boldogságos Szûz
tiszteletére alapított  apátság Koppánymonostora, melyet 1222-ben emlí-
tenek elõször. Ma Monostorpuszta õrzi emlékét. Gyõr felõl közeledve
Komárom városához, üdülõövezet, szép lakóházak, a vasúti összekötõ
híd, s a Monostori erõd fogadja a látogatót. Az út mellett az Ácsi erdõben
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Komárom környéki
csatáiban elesett magyar hõsök 1870-ben állított emlékmûve, a gyönyörû
Duna-part, s az Erdõ-csárdánál védett növényritkaság, a téltemetõ fogad-
ja a látogatókat..E területen a  római korban õrtornyok vigyázták a ha-
tárt, a középkorban pedig a Katapán nemzetség monostora adott otthont
a  Szent Benedek rend regulái szerint élõ barátoknak. A monostor lakói
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a  török elõl menekülve, valószínûleg 1529-ben hagyták sorsára az épü-
leteket. A rövid ideig hiteles helyül is szolgáló monostor romjai 1757-ben
még felismerhetõ állapotban voltak. Helyén ma szivattyútelep áll. Emlé-
két a településrész elnevezése mellett a koppánmonostori apáti cím, s
egy, az épületbõl fennmaradt kõoroszlán õrzi. Ez utóbbi a  Klapka György
Múzeumban található. Koppánymonostor jeles mûemléke az 1709-ben
állított  Nepomuki Szent János szobor.
A nyugati városrész egyre népszerûbb a komáromiak, sõt mondhatjuk, hogy
az európai nemzetek (több német, holland és osztrák él már Koppánymono-
storon) körében. A településrész kitûnõ iskolával, templommal, orvosi ren-
delõvel, postával és sok más településfunkcióval rendelkezik. A fent említett
történelmi helyeket meg kellene jelölni, és látogathatóvá kellene tenni. Kop-

pánymonostornak is fontos lenne egy jól megtervezett, megépített fõtér,
amelynek integráló szerepe lehetne. A városrész fejlesztése feltétlenül szük-
séges, mert a hely komoly történelmi és kulturális értéket képvisel. 

Zárszó
Összefoglalva: Komárom városnak hatalmas történelmi és kulturális ér-
tékei vannak. Ezen értékekre alapozva, azokat felhasználva a térség
egyik legszebb és legjobban mûködõ városát lehetne építeni a benne la-
kó polgárok nagy örömére. Hiszem és remélem, hogy a most elkészülõ
értékleltár egyik pillére lesz ennek az építõ munkánk.

Komárom, 2008. március 15.   

Fehér Tamás, tiszteletbelei értékleltár - munkatárs

1. Iskolai helytörténet oktatása: Komáromm.Szõnynek van olyan gaz-
dag múltja, amit be lehetne mutatni egy-két órában általános isko-
lában. Az országos történelmet is talán könnyebben megértik, ha he-
lyi vonatkozásokhoz is tudják kapcsolni.

2. Brigetio valamint az elsõ és második szõnyi békekötések köztudatba
emelése. Ezzel országos jelentõségû dolgok, mégis helyben is alig
tudnak róla (pl. a békekötésekrõl). Lehetne pl. konferenciát szervez-
ni, de nem a szokásos helyi senkit nem érdekel fajtából, hanem oly-
at, amely valóban felkeltheti többek érdeklõdését országszerte.
Brigetiót is inkább csak a szakmában ismerik, holott szerintem iga-
zán lennének látványos dolgok, amelyek hasonló ismertségre vihet-
nék mint Savariát vagy Aquincumot. Az említett két szõnyi békének
lehetne egy emlékmûvet állítani és persze ennek kapcsán részletesen
ismertetni a széles közvéleménnyel, hogy mik is voltak ezek.

3. A Zichy-család, mely több, mint 200 évig Szõny tulajdonosa volt, szin-
tén megéremelne egy kis propagandát.

4. Vélményem szerint a múzeumot Kállay Ödönrõl kellene elnevezni, aki
megalapozta Brigetio kutatását és országos hírû tudományos gyûjteményt
alakított ki. Minden tiszteletem Klapka tábornoké, de ha van egy Kállay
Ödönünk, akor õ az, aki abszolút passzolna a múzeum névadójának.

5. A legnagyobb értéktár lehetne, ha végre megnyílna a falumúzeum,
amiben 2 évtized alatt hatalmas anyag gyûlt össze. Amíg egy ilyen
kincsestárra nem költ a város, nem tudom komolyan venni az Érték-
tári kedvezményezést. Persze mindig jön a nincs megfelelõ ingatlan,
de ez engem annyira nem hat meg. A falumúzeum anyaga mellett
nagyon fontos „értéktár” Klujber Laci bácsi munkásságának anyaga,
ami nagyrészt a múzeumban van. Õ számtalan cikket írt Szõnyrõl,
fényképezte a lebontásra vár régi épületeket satöbbi. Jó lenne, ha
nem „spájzolás” lenne a helytörténeti anyaggyûjtés célja, hanem ki-
állítások szervezése és publikációk megjelentetése az anyagból.
(Üdítõ példa volt erre a tavalyi múzeumi kiállítás és a kapcsolódó ki-
advány). Herczeg Renáta szõnyi származású mûvészettörténész kö-
zelmúltbéli kutatásai is szerintem sokak érdeklõdésére számot tart-
hatnának, ha megjelentetnék könyv formájában.
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10. Néhány régi, klasszikus parasztház helyi védettség alá helyezése (le-
het, hogy megtörtént). Lassan nem hogy 19. századi, de háború elõt-
ti parasztház sem marad, persze abból a jobb kiállású fajtából. Per-
sze nem feltétlenül baj, mert épüljenek csak szép új házak, de a ré-
giekbõl is maradjon pár mutatóba.

11. A temetõkben a legrégebbi sírkövek összegyûjtése és „kiállítása” lát-
ható helyen (a temetõben). A zsidó temetõ felderítése (én is csak hal-
lomásból tudom, hogy van ilyen Szõnyben).

12. Végül pedig a szõnyi öregek történeteinek összegyûjtése egyfaj-
ta ‘oral historyként’ pl. a grófi családról, háborúról, zsidók bujtatá-
sáról, ‘56-ról stb.) Sajnos, egyre inkább kihal ez a generáció, de én
is hallottam pár ilyen történetet és talán vannak még, akik tudnak
mesélni, és a leszármazottak is õrizhetnek hasznos információkat.

6. A kastély bemutatására is szánni kéne enegriát. Pl. a díszterem,
amely nem szolgál gyógyító funkciót, sokak érdeklõdésére számot
tarthatna. Akár ott lehetne átmenetileg berendezni a falumúzeumot.
Õszintén szólva nagyon sajnálom, hogy a kastélyban kórháznak kell
mûködnie.

7. Természetes, hogy a jelentõs épületek: templomok magtár, kastély,
parasztházak, Szentháromságszobor, VÁMHÍD! is megõrzésre szorul.
A vámhídról alig tud valaki valamit. A kórházi buszmegálló mellett
van némi maradvány belõle, pedig egy 18. századi híd! 

8. Mint ahogy a vámhíd, ugyanúgy lassan a katolikus templom eredeti
barokk freskói is feledésbe mennek. A ‘70-es években modern fres-
kók kerültek a helyére, amelyek teljesen elütnek a templom külsõ-
belsõ stílusától. Alkalomadtán jó lenne kiszabadítani õket (remélem,
csak lemeszelték és nem kaparták le). Én is csak képrõl láttam õket.

9. A Duna-partot tartom megõrzendõ értéknek, amit jelenleg a quadok
és a kavicsbányászat (jelentõs vízszintcsökkenés a holtágakban) kis-
sé amortizál, remélem, ezek a dolgok hamarosan megszûnnek.

Fotó: Varga Norbert
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KOMÁROMIAK a VÁROSUKRÓL
A legtöbbször ezt hallottuk: Én szõnyi vagyok, én monostori vagyok, én
vitéztelepi vagyok… de azt, hogy komáromi elég kevésszer! 

Az elején féltünk, hogy egyátalán megtudjuk-e, mitõl Komárom - Komá-
rom? Tudtuk azt, hogy Komárom befogadó város, az is volt, s az is lesz
mindig. Munkánk során tisztában voltunk azzal is, hogy a város karakte-
re nem kiforrott. Tele van a város kincsekkel, kiaknázatlan lehetõségek-
kel. Vannak még felszínre nem hozott értékek. Az itt lakóknak – segítsé-
günkkel – ezeket meg kellene ismerni, megszeretni, elfogadni.

A jövõmûhellyel célunk az volt, hogy láthatóvá tegyük az emlékeket, az
emlékezet segítségével az értékeket! Kevés város rendelkezik ilyen hírrel,
ilyen emberekkel, mint akik itt éltek a Duna partján. 

Ezt az érzelmi oldalt is szerettük volna a résztvevõkkel erõsíteni, ezáltal
is vonzóvá tenni a várost, múltján, jelenén keresztül pl. a fiatalok számá-
ra. Mindezt azzal a szándékkal tettük, hogy a közös munkában ne csak a
múltat õrizzük, hanem serkentsük a jövõ építését, a felnövekvõ nemze-
dék számára.

„Próbáljunk nagyok lenni!” – hangzott el a felszólítás többször is. „Ami
elhangzik a város érdekében, az valósuljon is meg!” – mondták
A közös munka során kiderült, hogy Komáromban a Duna az egyik leg-
nagyobb, szunnyadó lehetõség. Az erõdrendszer és a híd a város
emblematikus és szimbolikus jelképe. Mindkettõ elég ahhoz, hogy ide
vonzza a látogatókat. De a vendéget utána vajon mi tartja itt? Komárom-
ban sok minden van, amit érdemes megnézni, de „szétszórtan” vannak
az értékek. A vendégnek a múltat és jövõt együtt kell kezelni. Mindezt a
jelennek (a komáromiaknak, a városvezetésnek, a civileknek, a vál-
lalkozknak) kell szolgálni és szolgáltatni.

Végsõ következtetésként megállapíthattuk, hogy több pólusú várossá kell
tenni Komáromot. Fontos, hogy az itt lakók a város értékeit összegyûjt-
sék, hogy magukat a másik (a Dunán túl lévõ) városrészhez képest is de-
finiálni tudják. Majd ezután, és többek között az Értékleltár segítségével
kitalálhatják, hogy a két város hogyan tudja kiegészíteni, erõsíteni egy-
mást.

A fentieknek részletes – ugyanakkor leltárszerû – kifejtése következzék
az alábbiakban!

Egy város történelme benne van a könyvekben, de az élõ történelem az,
amit az ott élõk el tudnak mondani. Minden jövõmûhely és tematikus jö-
võmûhely kicsit más volt. A beszélgetés elsõ részében azt próbáltuk a
résztvevõkkel közösen megkeresni, hogy mi fontos számukra Komárom-
ból, igazából mi jelenti számukra a várost. Mint a következõkben olvas-
ható nagyon színes kép alakult ki. 

EMLÉKEZENDÕ
• Brigetio: A római idõkbõl származó erõdrendszer, a katonai tábor ma-

radványai. Hajdan 35.000 lakosú római kori település, 6.000 római lé-
giós szolgált itt. A mai Magyarország területén itt van az egyetlen ró-
mai-kori katonai tábor, amelynek jelentõs részét fel lehetne tárni. Am-
fiteátrum, ami nem látszik Molajnál, Nagytûzi-tó, állomás mellett ka-
tonai tábor, római gálya. Limes, mint egy gyöngysor. Valentinianus (a
császár itt halt meg) ünnepek – novemberben.

• Koppánymonostor – a mostani vízmû helyén bencés monostor volt.
Monostort alapította – a Katapán nemzetségbéli KOPPÁN.

• 1265 óta város Komárom.
• A török pusztítás után az esztergomi pasa újjáépíti Szõnyt. (70 ház).
• Az 1700 években épült Magtár épületére a szõnyiek nagyon büszkék.

A Magtárat a Zichyek építették.
• „Ide erõd kell!” mondta Ferenc József császár. Épültek szépen sorra a

Monostori és a többi erõd. Az Igmándi erõd építésével befejezõdött az
erõdrendszer építése.

• Nagyherkály az 1848-49-es szabadságharc befejezését rögzítõ okirat
aláírásának színhelye felújítása és a pajta felépítésé eredeti állapotba.

• Komárom a „Duna Giblaltárja”!
• Vízimalmok, hajómalmok (35 építmény) voltak a Dunán.
• Postakocsi állomás volt Komáromnál a Bécs-Budapest útvonalon. Az

egyik Szõnyben a „Petõfi mögött..”, a másik a Csoki mögötti részen.
Úgy is hívják, hogy fuvaros udvar.

• Ferenc József és felesége, Erzsébet királyné 189O körül Komáromban járt. 
• A vashíd 1890-ben épült. A történelmi Komárom a túloldalon van, ez

az 1920 utáni Komárom.  Központja Alapy Gáspár tervei alapján épült.
• Radeczky huszárok. 
• A Rüdiger-tónak valamikor forrása volt. A harmincas években a tó bal

oldalán felfedezték ezt a forrást. Ez a tó valóságos ékköve lehetne a
városnak. Ezt a forrást újra fel kellene deríteni, pótolhatná a tó vízét.
A forrását és a tó régi medrét meg lehetne keresni. 

• Magyarország elsõ ügyvédnõje - kb.3O évvel ezelõtt - a komáromi ref.
pap lánya, Mikora Gyuláné, Dr Sáry Izabella volt.

• Komáromon futott át az 1936-os olimpia stafétája.
• A katolikus templom: „téglatemplom”, „vöröstemplom” 1937-ben épült.
• A Selyemgyár, az Úri utcában volt. A II. világháborúban lebombázták.
• Gyürki gróf és családja sokat tett Szõnyért és Monostorért.
• A MOLAJ-i finomító 1943 novemberében kezdte meg mûködését. A há-

ború után kõolajipari termékeket exportáltak NSZK-ba és Ausztriába.
• Kitelepítések – sokan visszatértek. A felvidékiek csak eddig jöhettek

vissza.
• A második világháború után az Erõd volt Közép-Európa legnagyobb

lõszerraktára.
• Feltárás a Monostor helyén a Vízmû épületének megépítése elõtt.
• Komáromon és Szõnyön át ment Mindszenti bíboros halotti menete.
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MEGÖRZENDÕ 
• A József Attila Színház – falusi mulató volt.
• A Szent Imre-szobor elrejtésének és megtalálásának története.
• A Tüzérlaktanya, lovassági laktanya és a három lovarda. Vitéztelep. Él

még egy 90 éves huszár. A Laktanya sokáig fehér folt volt a térképe-
ken. Komárom a katonai lótenyésztés egyik központja volt. Méntelep.

• A Szent Imre Iskola: katolikus lányiskola volt, majd az állami Klapka
iskola.

• Nagyon híres volt a Dunánál lévõ Lépcsõs kocsma.
• Van remény a Vízmû alatti romok feltárására? 
• Hõsi temetõ a szivattyúház körül. 1998-ban megszüntették a sírokat,

elvitték az ott lévõk földi maradványait. Emlékét már csak két földsánc
õrzi. Emlékoszlop kellene és járhatóvá tenni az oda vezetõ utat. 

•A koppánymonostori „Monostor” helyén emléktábla, vagy emlékhely
kialakítása.

• A kitelepítettek hagyományainak összegyûjtése, megõrzése és meg-
mutatása. Ez az utókor kötelessége.

• Fontos Brankovics György könyve a szabadságharcról. Ez az 1860-ban
íródott könyv a Széchenyi könyvtárban sincs meg. A városnak ki kelle-
ne adni a reprintjét!

• A Szent Mihály szobor a Kállay Ödön emlékház mellett a mostani kór-
ház parkolóban.

Álljon itt – kicsit összerendezve – azon „hétköznapi” emlékek sora,
amely a Jövõmûhelyeken résztvevõ komáromi embereknek az ifjúsá-
got, a boldogságot, a sikert, a tanulságot, talán a felnõtté válást jelen-
tették. Jóllehet a megidézett emberek közül már sok nem él, a helyszí-
nek nagy része már nem létezik, de õrzi õket egy vagy több generáció
emlékezete, s most már ez a könyvecske is.  Milyen is volt – az emlé-
kek megszépítõ messzeségén át - egykor Komárom, Monostor, Szõny és
a MOLAJ?

• Az iskolai társasjátékok emléke. Az Ibolya cukrászda „fílingje”, Kovács
Béla tanító úr, Szederkényi Judit, Vasvári Pál igazgató emléke Szõny-
bõl. Jásper Antal és Jásper-Bella az coloratur szoprán énekes, aki ké-
sõbb Bécsben öregbítette szülõvárosa hírnevét. Generációknak volt
fontos a könyvtár, a mozi, a KLUB (így csupa nagybetûvel), az Autós-
mozi. A szõnyi iskola Balogh László gyakorlati tanár vezette gyakorla-
ti foglalkozásai. A szabadstrand, a hajdan pezsgõ diákéletû város. A
lebombázott városrész emléke. Az erõd: oroszok által elektromos
árammal védett megközelíthetetlen kerítésével körülvéve. A Gödör bu-
lik, a Jomogiz, a Vakvágány büfé. Ma már nincsen annyi halász, hor-
gász, mint valaha. (igaz hal sincs annyi, mint régen). Az Öreghegyi
szõlõk és házak, a Gravec-dûlõ.

• A Lengyár-telep tele gyerekkel. A szegénység, klottnadrágosan mezít-
láb. A Rüdiger-tó nádasa, a Rukker-tó. Áruhiány, de ami volt, az finom
volt.  Az ún. áztató tavak, a zenepavilon és persze Pataky doktor „gyógyvize”,
az Igmándi víz (több mint 100 éves). A  nyomda melletti kút hideg vi-
ze. Polgárias, pezsgõ élet volt nyugodt, hangulatos, kiegyensúlyozott
városlakókkal.

• Rejtelmes volt a Patkó-barlang. Szép volt a szõnyi Bocska-tó. A monos-
tori holtág régen folyóvíz volt, kavicsos parttal. Vásártér volt az erõd
mellett, állat- és kirakodóvásárokat rendeztek ott.

• Szívesen emlékeztek a monostori erõd környékiek: Marcsa Zsuzsa ta-
nítónõre (a Petõfi iskolából). Szemekei Terike iparmûvészre, Szabó
Imréné, Nadi nénire, Krajczár Gyula polgármesterre, Kecskés Lászlóra
és szívesen említik Zatykó János polgármester nevét.

• Tudják, hogy telefonközpont volt régen a posta. Kisebb boltok (hentes,
pékség) voltak a Gyár utcában és a Klapka utcában. Jól szórakoztak a
Korzó kerthelyiségében, a Monostori csárdában. A Diófa régen kultúrált
zenés szórakozóhely volt. Két kultúrházban szórakozhattak az itt élõk:
a József Attilában és Csokonaiban. Az Igmándi erõd környékén renge-
teg volt az árvalányhaj. Jó játszótér volt a Libalegelõ. Bolgárkertésze-
tek voltak a temetõ közelében és orosz halfüstölõ az erõdsétányon.

• Még 1985-ben is sokan fürödtek a Dunában, szabad strand mûködött
ott (Ma már ott a kikötõ). Aztán határvíz lett s ezzel véget ért az „arany-
kor”. Akkortól igaz az útikönyv részlet: „Hozzon magával útlevelet,
mert a másik oldalon is vannak érdekességek” – de ez hál’isten elmúlt.

• Híresek voltak a nyolcvanas években a Csoki Jomogiz koncertjei. A Fla-
mingó, zeneszínház. A Jókai Gimnáziumnak nagyon jó híre volt. A
Széchenyi iskolának is nagy a tradíciója. Komáromnak is volt színháza,
az Iparoskörben.

• Koppánymonostorban – a monostori Duna-ágban való fürdések. Az
összetartó volt a falu, mindenki ismert mindenkit. Nyugodtság volt, sok
zöldterület és nyitottság. A gyerekhad a Postaréten játszott, az Ürge-
dombon és a kastély környéki Báró-dombon szánkózott. Mindig emlé-
kezetes volt július elsõ szombatján a postaréti családnap. És a SZIGET.
A szigeten almafák voltak a vadszõlõ szárából font hintán lehetett hin-
tázni. Ha jött a Dunán a Budapest–Bécs között menetrend szerinti köz-
lekedõ Sirály szárnyashajó mindenki a parton volt. Jó vendéglátó volt
a Koppány kisvendéglõ, a Csárda, Török bácsi fagyizója. Messze földön
híres volt a Siposék fõzte halászlé. Az újszállási úton park és rózsakert
volt. Szép volt a Duna - part és nagy a nyüzsgése nyaranként. Jó volt a
régi duna-parti élet: tiszta víz, fürdõzés. Volt tábor, mozi, iskola, kultu-
rális mûsorok. Monostorban élte legszebb munkás éveit Tóth Kálmán
iskolaigazgató, a színjátszó kör szervezõje (neki is köszönhetõ a „A fa-
lu rossza” bemutatása). Zorg Jenõ, Hiszek Nándor, Harsányi Bozsó bá-
csi. Kiss Géza, Fülöp Jenõné, Harsányi Józsefné, Mály László. Tuba Já-
nos, Rendes László, Nagy Péter, Lipka Józsefné, Berecz Dezsõ. Pálfi
Dezsõné tanító (aki segítõkész, lelkes és kreatív volt) és a halászok:
Panyi Vendel és József, Krivan Tibor. Monostori gyerektábor volt a víz-
mû telepen.

• A MOLAJ mintalakótelep volt, tele volt zölddel, gondozott parkokkal, a
60-as évek közepén irigyelt településrész volt. Itt volt egyedül össz-
komfortos lakás. Elõször négy többszintes épület volt itt kis lakásokkal.
Késõbb bõvítették õket: 1958-ban, 1965-ben, 1966 és ‘67-ben, majd
1972-ben. Most kb.250 lakás van. Az elsõ többszintes épület mûszaki
ellenõre Kátay Urbán István volt, késõbb õ lett Zala megye fõépítésze
A ‘70-es évek elején a Kazánházat NDK-sok építették, itt is laktak kb.
egy évet. A telep tiszta és rendezett volt, közösen szépítették a környe-
zetünket az ott lakók. Rengeteg gyerek volt.  Itt volt a város elsõ óvo-
dája. Önálló napköziotthonos iskola volt (ma már sajnos nincs). Folya-
mi töltõállomás is volt a Dunán (ma is megvan, mûködik). A kultúrház
és rendezvényei központi szerepet töltöttek be lakótelep életében.
Cukrászda volt a kultúrházban. Híresek és népszerûek voltak a gyer-
mekrendezvények.  A ‘60-as évek elején nagysikerû majálisokat ren-
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deztek a Duna-parton. A Könyvtárat Végh Pista bácsi, a könyvtáros ve-
zette, munkája a gyerekek mûveltségét nagyban elõsegítette. Ott élt
Barcsa Sándor. Cerny Wolfi bácsi zenélt, zongorázott balettet és nép-
táncot tanított. Kocsis József szobafestõ, szép festményeket festett.
Decleva Tibor intarziákat készített és festett. Híres volt Kerling Alajos
fafaragó.  Keszi Józsefné (Maca néni) a kultúrház igazgatója volt. Sán-
dor István hadmérnök, szegedi vegyipari technikum igazgatóságából
került a MOLAJ-ba. Melis Tiborné. Sokan emlegették Piroska nénit - a
napközis tanító nénit. Talán leghíresebb az ifjúsági klub a MIKI klub
(Minden Igényes Kulturált Fiatal) volt

VÉDENDÕ
• Régi épületek védelme régi templomtorony, Õrtorony, katonai temetõ.

A történelmi emlékek magasabb szintû ápolása.
• A város egyetlen nádfedeles házát fel kellene újítani (Szõny–Virág u.)

és Márki Györgyné (Eszter néni) helytörténeti gyûjteményét itt be le-
hetne mutatni.

• Nagyon szép, megõrzendõ a Kossuth u. un. fésûs településszerkezete
• Karcsú Imre olimpikon díjlovagló komáromi volt.
• A Radeczky-szobor Komárom mértani középpontjában volt.
• A MÁV lakótelep egységes történelem.
• Gyürki kastély – Kórház. Védendõ az épület, de a kertjének is nagyon

értékes a növényállománya. Arborétumnak is nevezhetõ. Itt pl. Kocsá-
nyos tölgy is található.

• Komárom természeti értékei a növények. Van az Újtelepen egy fekete-
dió fa. Védeni kellene! A Petõfi Iskola udvarában lévõ platánfákat – 80
évvel ezelõtt – az iskola elsõ tanulói ültették. Téltemetõ virág – az or-
szágban csak hat helyen – köztük Komáromban virágzik. Nagyon fon-
tos a természeti értékek védelme.

• Ferenc József és felesége látogatását megörökítõ Erzsébet sétány, Er-
zsébet forrás (még most is iható víz).

• Kihasználni, hogy az emberek szeretik a vizeket. pl. a Sziget Monosto-
ron – nagyon sok a védett növény. 

• A Rüdigertó védelme (építkezési STOP), tisztítása, kotrása, Ne le-
gyen autóforgalom a Rüdiger-sétányon, Korzó, pihenõhely, találko-
zási pont.  A Horgas-tó  és a Rukker-tó környékén szabadidõpark
kialakítása.

• A vásártér feltárása és a leleteket a Molaji olajfinomító alatt fellelt ró-
mai kori leletekkel együtt ki kellene állítani, bemutatni. Az Amfiteát-
rum – hasznosítása kulturális célra. Római sánc - szabadtéri színpad.
A római mérföldkövet vissza kellene tenni a helyére.

• Védendõ épületek – Városi védettség Az értékes épületek elhanyagol-
tak, fel kellene a városnak újítani: 

– Lidika néni háza Szõnyben. 
– A TESCO környékén eltûnik a régi utcakép.
– A Tornyos villa városi tulajdonba vétele, felújítása.
– A Szúnyogvár (Vásonkõi báró háza) és a Bagolyvár újraépítése.

Múzeum is lehetne belõlük. 
– A Pákh-villa fõnemesi épület (ma szociális bérlakás) felújítása,

használata nemes célra.
– Sport u. 16. – a város legrégebbi polgárháza. 

– A „hatkéményes” házak védetté nyilvánítása.
– Bartli Jani bácsi háza Mátyás király utcában.
– A három vámházat (Szõny, Török Ignác u, Ácsi út) és a fogadót

(Sport u és Úri u. sarka - két lépcsõs ház) védetté kellene nyilvánítani.
– Az Erõdben lévõ tiszti lakásoknak semmi szerepe nincs. Kellene

valamire (Pl. múzeum) használni õket. A Szúnyogvár, a Magtár
felújítása. 

– Koppánymonostoron a temetõ és vízmû közötti kis templom rend-
behozatala. 

– A volt katonai építmények, amelyek az erõdön kívül esnek, ne ke-
rüljenek széthordásra. Fontos lenn az elõvéd erõd megmaradása.

– A Klapka ház helyreállítása – Klapka - múzeum létesítése.
– Felvidéki u. és Vág u. – a kitelepítettek laktak itt – emléktáblát

kellene valamelyik házra elhelyezni.
– Szép épületek: Nyomda, Könyvtár, Idõsek napközije A könyvtár is

különleges épület.
– Az idõs fákat is védelem alá kellene helyezni.

• Táblák elhelyezése a helyi védetté nyilvánított, vagy a mûemlék jelle-
gû épületekre. majd valamilyen középületként lehetne ezeket használ-
ni, elképzelhetõ a  kulturális, turisztika célra történõ hasznosítása, le-
hetne pl. múzeum, vendéglõ.
Javaslat a tábla feliratára:

Ez az épület a hajdan volt idõk tanúja,
a városlakók óvó szeretete védi 

Itt élt Vásonköi báró ( 19  –  19  )
Emlékeztessen minden Komáromit elõdeire, 

az itt járóvendéget pedig egy város dicsõsségére.

• A régi temetõben lévõ kõkereszt felújítása, lehetne a monostori „vallá-
sos” búcsú helye.

• A vitéztelepen lévõ bormérések, borospincék (visszaállítása) kialakítá-
sa pl. magyar tájak borai – turistacsalogató.

ÉRTÉKELENDÕ
• Kállai Ödön megírta Szõny történetét. Érdemes volna az iskolásokkal

megismertetni (olvasmányos). Jó lenne, ha az iskolások megismernék
Barassó Péter monostori meséit és anekdotáit.

• Dobi István Szõnyben született. Neki (is) köszönhetõ az 1960-as évek-
ben épült Iskola. A mellszobrát lehet, hogy vissza kellene állítani. 

• Lehóczky dr. – a szõnyi orvos – aki színjátszó csoportot tanított be. Be-
mutatták a Mágnás Miskát, a Sári Bírót, A falu rosszát, stb. 

• Ne feledkezzünk meg Egressy Bénirõl sem!
• Klebersberg Kúnó építtette a katolikus iskolát, és a mostani Petõfi Is-

kolát.
• Komárom közelmúltjának történelme – 2006 talpra állás éve, – 2007.

„amelyik városnak nincs elképzelése az utat épít”, – 2008-2009 (re-
mény szerint) a városközpont, Duna-parti sétány tervezésének, meg-
építésének kezdeti évei.
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• Emlékállítás – pl. a Tornyos villában – Tuba Jánosnak (országgyûlési
képviselõ, Komáromi Lapok kiadója) és Jókai Mórnak (aki az Arany-
ember megírásához valószínûleg itt kapott ötleteket).

• Civil szervezetek: Brigetio Egyesület, helyi polgárõrség.

A jövõmûhelyeken és a rendezvényeken – minden alkalommal feltet-
tük azt a kérdést, hogy mire büszkék a komáromiak. A leírtakból kiderül,
hogy nagyon sok mindenre. Úgy gondoljuk, hogy amit felsoroltak az
mind – mind megõrzendõ (kincs)!
• Mûvelt, kulturált kisváros van szellemisége. Gyönyörûek az Erdõk. Van

a városnak új Ipari parkja. Jó a lakossági ellátás (egészségügy, élelmi-
szer, egyéb). Erõs a városi jelleg, ugyanakkor megtalálható a kertváro-
si jelleg is. A templomtornyot hangulatosan kivilágították. Nagyon szé-
pen szól a református templom harangjának hangja. Elképzelhetetlen
a város a Monostori erõd, a várak, a múzeumok, a Magtár, a Kórház
épülete nélkül. A városé a WF szabadidõ park és a Szentháromság –
szobor. Kiváló a városi tömegsport.

• Újra nyitott a határ. Aktívak a helyi csoportok. Kialakult az Üdülõ - öve-
zet. Alakul a diákváros, a kollégiumok városa. (Az baj, hogy – egyenlõre
– megyei fenntartásúak) Árubõség van (néha ugyan silány minõség). 

• Monostor vidékies jellegû, mégis jól megközelíthetõ. Összetartó embe-
rek élnek a városrészben. Tiszták az utcák, újak az utak. A Koppány ve-
zér út aszfaltozott. A temetõ szépen bekerített. Szép a Kátai Lajos által
rendbe tett - valamikor a kastélyhoz tartozó épület - az újszállási út vé-
gén. Hasznos a civil szervezetek mûködése.  Szép programokat rendez a
Monostori Kulturális Közhasznú Egyesület, pl. a Magházban. Otthonos az

óvoda, az iskola és az orvosi rendelõ melletti játszótér. Szépen fejlõdik a
Kultúrház, színesek a programjai. Szeretik tagjai a nyugdíjasklubot.

• A temetõ környéke szépen rendezett. Komáromi nevezetesség a „Hód-
Monostor” az Erzsébet forrás és a háromféle termálvíz. 

• Épített kulturális örökség a Gyürky kastély, az 1930-as évek köz- és la-
kóépületei, a Frigyes – laktanya. 

• Komáromi kuriózum a Lovasszínház, bár – amikor elõadás van – nincs
parkolóhely a környéken. A város jó hírét öregbítik az itt élõ és innen
elszármazott képzõmûvészek, a helytörténészek Kecskés László, Nagy-
né Rabi Lenke, Klujber László, Eszter néni és munkáik. Kitûnõ a Zene-
iskola, az Egressy Fúvós Zenekar és a Kamarakórus. A város további
mûvészeti együttesei a Szevasz Színház, a Dalszínház, MagyaRock Dal-
színház, a Garabonciás Táncegyüttes, és a különbözõ zenés színházi
formációk. Az É-Komáromi vízilabda csapat is itt tartja edzéseit.

• Tiszta a város, rendezetté vált. Büszke lehet rá, ahová elért, eljutott.
Sok minden – fõleg jó – történt az utóbbi öt évben.

• Aktív „nevezetesség” a Szakállasok klubja. Tagjai például minden év-
ben egyszer ösvényt vágnak a Duna – parton.

• „A Dunát is ugyanannyira szeretnék az emberek, mint a Rüdiger tavat,
ha ápolt és kiépített lenne a partja”

• Földrajzilag jó fekvése van a városnak.  Látványosan fejlõdik az elmúlt
években, és sok fejlesztési lehetõség van még. Komárom központja egy
három – pólusú (igmándi rész, önkormányzati rész, termálfürdõ kör-
nyéke) – városrész lett – kellemesebb, hogy ez így alakult ki, erre le-
het építeni. Jó fejlesztési irány lehet minden oldalról. Sok munkahely
van, majdnem annyi, amennyi a város lakossága. 
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Fotó: Varga Norbert
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FEJLESZTENDÕ
Jelmondat: Vannak a városban értékek, az itt élõknek – õseikhez ha-
sonlóan – teremteni kell értékeket. Ez nagy felelõsség, de mindezt segíti
(segítheti) a gazdag város nimbusza.  A rendezvények tapasztalata, hogy
az ott megjelenõk nagy része õszintén szeretne jobbitani városán, kihasz-
nálva annak értékeit, lehetõségeit. Sokan közülük nem ismerték a váro-
si fejlesztési elképzeléseket. Ezért olyanokat is javasoltak, amelyek már a
város vezetése elõtt ismertek, napirenden vannak. Következzék javasla-
taik csokra – kisebb összevonásokkal. Végig „kísértette” ugyanakkor az
Értékleltár programjait az a két, egymásnak bizony ellentmondó eszme,
hogy Komárom egy dinamikus, fiatalokat megtartani- és vonzani tudó
város legyen, vagy maradjon egy csendes, lakosai nyugalmát biztosító,
múltját büszkén ápoló, rajta merengõ kisváros. 

• A város építését be kellene fejezni, jó néhány középület még hiány-
zik... Meg kell teremteni a város szívét. Mert másképpen Komárom
„földszintes város” marad. Legfontosabb egy közösségi hely építése.
Alapy Gáspár terveit újra elõ kellene venni. A városlakók egy része sze-
rint: Komárom elvárosiasodott, kevés az összetartó ember. Öregedõ
város. A népességszám-növekedés évi 20 fõ. Stigmái: „félváros”, „ipar-
város” Összetartás kellene a városlakók között a városért és egymásért.
Az idõsekre több figyelmet kellene fordítani. Például a Lengyár-telep
tele van nyugdíjassal, jó lenne, ha fiatalok is költöznének oda. A fiata-
lok érdekeinek jobb képviseletére lenne szükség. A fiatalok nem akar-
nak itt maradni, mert: nekik túl unalmas. Szombat éjszaka eltûnnek,
átmennek Észak-Komáromba, mert „itt semmi sincs”. Nem jönnek vissza
tanulmányaik elvégzése után. Nem vibrál a város, egy fiatal számára
nem vonzó. Korábban már készültek tervek a városról, de nem való-
sultak meg. A várost Fehérvár felé kellett volna továbbépíteni.

• Rendezett városközpontra van igénye a Komáromiaknak. Javaslat egy
új Belváros (Városközpont) kialakítása. Hogy hol? Erre több javaslat is
született:

– „Körönd-szerû” városközpont: Tetõ kellene a körforgalom körül
lévõ házakra. Közepére szökõkút. Szobrok: Jókai Mórnak, Klapka
Györgynek, Alapy Gáspárnak, Klebersberg Kunónak;

– a Csokonai mögött;
– a Városházánál. A Polgármesteri Hivatal mögötti szobor (Tüzér-

laktanya szobra) méltó parkba, több pihenõhely, pad a sétányon;
– Jókai tér a Jókai szobor mellé kerüljön a Klapka szobor (a volt

TSZ udvaráról) vagy új szobor kellene a városban Klapkának A
Jókai tér találkozóhely, ennek szellemében lehetne szebbé tenni,
átalakítani.

– A városközpontot „áttrium- szerû” megoldással (pl. Duna Áruház-
ból) kialakítani.

– Mártírok útnál.
• A „másik” Komáromhoz képest nincs meg a város önmeghatározása.

Észre kellene  venni, használni és kihasználni az észak-komáromi érté-
keket. A város összekapcsolása Észak-Komárommal. Közvetlenebb kap-
csolat kellene (lehetne) Észak és Dél Komárom között. Új híd építése a
két város összekötésére. Közösen lehetne megtervezni pl. a közlekedést.
Például mindkét város útbaigazító – táblákon hívhatná  fel a figyelmet
a másik város érdekességeire. A két város együtt csábítsa az idegent.

• A történelemre emlékezõ (emlékeztetõ) Városkapu kialakítása.
(Szõnyben javasolták, de lehetne több is).

• A turisták szeretnének Komáromban sétálni, de nem tudják hol. A Csil-
lag erõd körül megfelelõ hely lenne erre. Ehhez elengedhetetlen a par-
kosítás. 

• Táblák kellenének: mit lehet megnézni Komáromban, a helyszíneken
rövid leírásokkal.

• Turisztikai központ – fejlett gyógyturisztikai központ – legyen Komárom.
Több vendéget itt – tartó rendezvényt kell szervezni. Turisztikai szem-
pontból az erõdök egyformán fontosak. A Duna központi turisztikai
vonzerõ lehetne Komáromban. A Duna jobb kihasználása. Vízi feszti-
válokat, karneválokat lehetne tartani a Dunán (pl. felléphetne a Ko-
máromi Dalszínház). Nagyobb hangsúlyt kellene adni a dunai horgá-
szatnak (vendégcsalogató).

• Korzó, Sétálóutca. A régi kisvárosi hangulatot visszahozása a belvárosban.
– Duna Áruháznál (esetleg az áruházat le lehetne bontani).
– vagy a Jókai Kávéháztól a Jókai térig.  
– Igmándi és Táncsics utcában. 
– De lehet ez a Szabadság tér felújítása, parkosítás.
– A körforgalomtól a Duna-partig sétálóutca kialakítása. Kisvárosi

arculat, polgári épületek. 
– Kulturált kávézó és cukrászda. Találkozóhely kialakítása középis-

kolásoknak (is). 
– Elérhetõ áron, helyi sajátosságú ételeket kínáló éttermek kelle-

nének.
– A Duna-parton is lehetne egy sétáló rész. Kalmár köz, Bajcsy-Zs. u.

• Nincs igazi központja Szõnynek, javasolják a Hõsök tere környékét
(most elhanyagolt). Játszótér és padok kellene oda.

• Szobrok, szökõkutak kellenének: a 13 aradi tábornoknak, Lehár Fe-
rencnek, Egressy Béninek. A Radeczky szobrot vissza kéne vinni a lak-
tanyához, az eredeti helyére (a talapzata még mindig ott van) Ehhez
szorosan hozzátartozik a laktanya volt parancsnoki épületének (Klap-
ka út 44-48.) felújítása. Csak így lehetne méltó környezetet teremteni
a Radeczky-szobornak. A komáromi lovas hagyományokra emlékezve
„Tüzér-lovas” emlékmûvet is lehetne állítani. Az Alapy térre vissza kel-
lene hozni Alapy Gáspár szobrát. Koppánymonostorban lehetne egy
Koppány-szobor. A városközpontba Fáy szobor. A Szent János szobor
renoválása. A MOLAJ-i óvoda mögötti téren legyen szobor (pl. Kopja-
fa), legyen Hága Lászlónak szobor/emlékkõ. Vita volt MOLAJBAN ar-
ról, hogy a Mécsest tartó nõ bronz szobrát máshová lehetne rakni vagy
maradjon. Megegyezés abban volt, hogyha a MOLAJ-i víztorony helyé-
re parkot építenek, oda kerüljön. Létesítsenek szobrot az „Olajosok”
emlékére, lovas” szobor a háborúkban elpusztult lovak emlékére. A
résztvevõk körében nem volt egyértelmû fogadtatása Trianon – emlék-
mû építésének és a Felvidék felmentésére indult 1919-es támadás em-
léktáblájának felújításának. 
Ugyanakkor: „Ügyelni kell, hogy a szobrok ne vigyék el a pénzt!”

• Duna korzó, Sétány a Duna parton a Fenyves Táborig. A Duna-partot
kell vonzóvá tenni. Hajózás kell a Dunára.A folyóról, ha látják, arra is
kíváncsiak legyenek az emberek, ami beljebb van (kitakarítni és meg-
terveztetni: parkosítás, kivilágítás, padok). Fel kellene újítani a séta-
hajózást, épüljön meg egy személyhajózási Kikötõ. A hajóállomás és
kikötõ városi üzemeltetésû legyen. A Dunára „rá fognak harapni” a
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komáromiak, türelem kell ehhez, mert a határfolyó volta miatt nem le-
hetett kimenni a partjára. A Duna part rekreációs hely legyen: sétány,
pihenõhelyek, szabad strand. Napjainkban is sokan lejárnak piknikez-
ni a monostori Duna partra. Ha a dunai-élet egy bizonyos szakaszon
elkezdõdne... Nagyon fontos lenne a tervezett, 6,2 km hosszú dunai gát
megépítése (a tetején kerékpárúttal). Kulturált bejáró a szigetre. A Szi-
geten halászcsárda, a parton vizitelep. Gyalogos és kerékpáros közle-
kedés a Duna-parton a kerékpárút és a járda vezessen végig a fenyves
erdõ végéig, (városrészek szimbolikus kapcsolata is). Ferenc József és
felesége látogatását megörökítõ Erzsébet sétány visszaállítása, Erzsé-
bet forrás rendbetétele (még most is iható víz). A Kis-Duna vizének
helyrehozatala. Padok a Kis-Duna partjára. A Kis-Duna környékén
szabadidõs lehetõségek kialakítása: csónakázási, horgászási lehetõség
(kevesebb szúnyog). Fenyves Tábor jobb – teljes – kihasználása (pl.
erdei táborok mûködtetése). Vadászház, tanösvény (hódok, madár-
megfigyelés), állatkert. A Rákóczi rakpart kihasználása. A Duna-partot
fel kell szabadítani és lehetõség szerint vissza kell vásárolni. A szõnyi
szigetek felújítása, most elhanyagoltak, nincs út, köveken kell menni.
Lehetne itt gyerektábor, séta- és csónakázási lehetõség, az állatvilág
bemutatására tanösvény, stb. Jacht-kikötõ a Duna parton. Ugyanakkor
a Duna-part érintetlenségének megõrzése. A volt szabad strandot
tönkre tették: lakóhajó, kisajátított terület. A hajó és környéke ronda.
A dunai gát megépítése feltétlenül szükséges. A monostori szigetnél a
kikötõt bõvíteni; hajófelvevõ – rampát, campingot lehetne létesíteni.
Szabad strand kialakítása és mûködtetése a monostori – szigeten. Ez
lehetne a komáromi PLAGE. A koppánymonostori – holtág „feléleszté-
se”. Ki kellene kotorni a Duna-ágat. Híd a zárás helyett a monostori
sziget végében, segítve ezzel is – többek között – a halak ívását. Ja-
vasolták a résztvevõk a szabad kikötõ áthelyezését a fenyves túloldal-
ára, így lehetne szabadstrandot létesíteni a hajó helyére. Vadkemping
kenusoknak. A rehabilitációs programot végre kellene hajtani. Az
egyik gyöngyszeme lehetne a városnak. Sziget Monostoron – nagyon
sok a védett növény. Nagyon fontos lenne a természet helyreállítása és
megóvása. Szabadidõ eltöltésére alkalmas hely lehetne. A szõnyi Du-
na-part magánterület, jó volna visszaszerezni, újra köztulajdonba kel-
lene venni. Más javaslat a Szigetre – vadregényesnek hagyni, padok-
kal stb., a Postarétet kellene kiépíteni. Halászcsárda lehetne (mint
ahogy volt) a Duna-parti sétányon. Kavicsbánya a Duna-parton. Lehet-
ne ott is majd strandot kialakítani. 
DE! A fenyves és a Duna-part elhanyagolt, koszos környezete. A Duna
elönt mindent. A Kis-Duna vize tönkrement. Ezen változtatni kell. Két
horgászengedély kell, ha a város egész területén akar valaki horgász-
ni, mert a város közepén van a két egyesületi víz határa. A Duna felvi-
déki partja más fennhatóság alatt, külön horgászjegy kell.

• Legyen minden városrészben tó! Nagyon fontos a generációk rekreáci-
ója szempontjából. A Rüdiger-tó védelme (építkezési STOP), tisztítása,
kotrása, Ne legyen autóforgalom a Rüdiger-sétányon, Korzó, pihenõ-
hely, találkozási pont.  A Horgas tó környékén szabadidõpark kialakí-
tása. Rukker-tó helyrehozatala. A Mûhelytelep mögötti részre egy ta-
vat lehetne építeni.

• A MOLAJ-i  tûzivíz-tárolóból strandot lehetne csinálni a gyerekeknek.
• A Termál fürdõ melegvizének hasznosítása. A termálforrást természe-

tes módon kellene hagyni (a környék turista látványosság és városi pi-

henõ park lehetne). A gyógyfürdõ „speciális” továbbfejlesztése. A ter-
málvíz felhasználása elõfûtésre. A termálvízbõl geotermikus energia
kinyerése és hasznosítása. Élményfürdõ építése a termálhoz, wellness
hotellel. 

• Megfelelõ színvonalú 4–5 csillagos szállodák kellenének!  Gyógyszál-
ló építése lenne fontos a városban. Fogadóképes, három – négy csil-
lagos gyógyszálló az erõdben (tiszti épület), a boltíves istálló repre-
zentációra, étteremnek, vagy a Magtárban. Elkészültek a tervek az él-
ményfürdõ és a hozzá kapcsolódó wellness szálló kialakítására. Fon-
tos volna egy Diákszálló építése, kialakítása az ideérkezõ kiránduló
fiataloknak.

• Forgalmi centrum kikötõ, vasút, busz egy helyre kerüljön. Az  Állomás-
ból legyen kikötõ, az új vasútállomás kerüljön a vasút másik
oldaláraés az lehetne a buszpályaudvar is. A vasutat a déli városrész-
re kell átvinni. Az InterCity nem áll meg (pedig a monostori erõdbe biz-
tosan többen jönnének). Élõsövényes zajfogót szeretnének a lakósok a
vasút mellé. Vasútállomás felújítása (ezt várnák el elõször a városla-
kók) Mások szerint az autóbusz-pályaudvar helyén park legyen, új
helynek város szélét javasolják. Gyakoribb buszjáratot szeretnének a
városlakók Komáromból. 

• Erõdrendszer: Erõd-körút („Hõsök parkja”), Erõd-sétány, Csillagerõd körüli csó-
nakázó tó. Az Igmándi erõddel kellene valamit csinálni (pl. lovak). A Csillag
erõdre több figyelmet kellene fordítani, jobb helyen van, mint a Monostori. A
Csillag erõd felújításával, látogathatóbbá tételével (pl. kiállítások) újabb látvá-
nyosság jöhetne létre Komáromban. Monostori erõd interaktivitásának növelé-
se a családok érdekében, interaktív játékok a gyerekeknek (máshol is). Szabad-
idõs programok szervezése az erõdök területén. Az Igmándi erõdben Szabad-
téri színpadot kellene kialakítani A Monostori erõdben lehetne hirdetni a város
többi látnivalóját, programjait. Legyen történelmi panoptikum a Monostori
erõdben. Ismertté kell tenni az üvegbeton kaput az erõd parkolójánál. 
DE! Az erõdrendszerrel nem úgy bánunk, ahogy kellene. Csillag Erõd
és Monostori erõd környékét rendbe kellene tenni, a Monostori körül
már szép rend van. A Lõtárat ismertebbé kellene tenni. 

• A három erõdöt és az egyéb lényeges komáromi látnivalókat „össze
kellene kötni”. pl. közlekedjen „Látvány-vonat” az erõdök közötti út-
vonalon. Lovas városnézés (erõdrõl erõdre), hintóval, vagy lóháton.
Túracsoportok, városlátogató csoportok szervezése (pl. termáltól az
erõdökig). Turista útvonal kialakítása (Fûzítõ és Komárom összeköté-
sével). A Komáromba érkezõt minél hosszabb ideig a városban kell
tartani. Köztük pl. a Lovas színház vendégeit is.

• Az országban több helyen van ún. (történelmi) Honvédakadémia, ez a
hagyományõrzõknek szóló kiképzõtábor. Komárom miért nem rendez
ilyet? A monostori lõtéren nemzetközi hagyományõrzõ versenyt lehet-
ne rendezni. Lõtér létesítése a Monostori erõd õrtornyának tövében.

• Komáromi ritkaság: a Szent Teréz kápolna megismertetése. Mûködjön
újra a szõnyi katolikus templom toronyórája.

• Egyre nagyobb a városban a forgalom Nagyon nagy problémát okoz (külö-
nösen a mûszakváltáskor) az ipari park forgalma. Épüljön meg Szõnybõl az
autópályára bekötõút. A teherautó forgalom korlátozására szükséges volna.
A nagy átmenõ forgalmat ki kellene terelni a városból. Maradjon továbbra
is napirenden a várost elkerülõ út szorgalmazása. Keskenyek a parkolók.
Péczeli utca járhatatlan, kátyús. Fontos lenne a gyalogos és autós út elvá-
lasztása az erõd környékén. Az arra közlekedõ gyerekek védelmébe gyalog-
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átkelõhely létesítése, fontos a parkolás megoldása a zeneiskolánál. Legyen
a vasútállomás és a Monostori erõd között gyalogjárda! Legyen továbbra is
fontos az úthálózat felújítása, a járdák, a közvilágítás rendbetétele. Nincs ke-
rékpártárolásra lehetõség a városon belül. (szép esztétikus bicikli – állvá-
nyok kellenének). A Kelemen László utcában nincs lehetõség a kerékpáro-
zásra A kamionparkoló szûnjön meg a Városházával szemben.

• Folyamatos, összefüggõ kerékpárutak – Gyõr – Ács - Komárom –
Amásfüzitõ – Dunalamás –Esztergom. Kerékpárút kialakítása és bõví-
tése a városban is. (Fõ szempont a biztonság!) A diáknap tapasztala-
ta, hogy sem Szõnybõl, sem Monostorból nem tudták biztonsággal el-
hozni a városközpontba gyalogosan a tanulókat. Gyönyörûséges volna
egy Komáromot Monostorral összekötõ kerékpárút a Duna parton. Jó
ötlet a Tatával közös kerékpárút. 
DE! A térkövezés rossz a városban – nem lehet rajta biciklizni

• Gyürky kastély – kórházkerti séta – tanösvény – patak, két kis híd, víz-
átfolyás, szegélykövek, kavics az utakra.

• Az Ipari Park továbbfejlesztése. Jelenleg 17.000 munkahely van az
ipari parkban Az ipari parkot fejleszteni, növelni kell, újabb cégeket
kellene „becsalni.” Sajnos a fejlesztések nem követték a városban az
Ipari park létrejöttét. Véderdõ szükséges az ipari park köré. Az ipari
park káros hatásai miatt több figyelmet és ráfordítást igényelnek a
kopánymonostori városrészben. Például az ipari park iparûzési adójá-
ból õk is részesülhetnének. Nagyon sok Komáromban a szolgáltató.
Nincs a városban diákmunkaerõ – pl. a TESCO igényelné.

• Hagyományai alapján lehetne - legyen Komárom szellemi centrum.
• Nincs mûvelõdési központ. A jelenlegi „nem méltó” a városhoz.  Többcélú

Kulturális Központ (sport-  és kulturális centrum) kellene. Akkora legyen,
ami ki tudja szolgálni a város lakosságát (a hetvenes években a héteme-
letes helyén még mûvelõdési központ lett volna.) Javaslatok a helyszínre:

– A TESCO melletti területen, (Csillag ltp.), ahol a Komáromi Napokat
tartják mostanában, a Csillag Erõd szomszédságában, vasúti töltésnél.

– A Csokonai helyén,
– a volt pártbizottság helyén
– a Penny – Vízmû közötti részen, 
– a mostani Sportcsarnok mellé – a Kocsis étteremig.
– A Laktanya belsejébe vagy a Laktanyától kifelé a Kisrét felé.

Az önkormányzat részérõl megfontolandó téglajegy kibocsátása. Mások
szerint nem  biztos, hogy nagy kultúrcentrum kellene. Ebbõl a pénzbõl
nagyon jó könyvtárat lehetne építeni. Észak–Komáromban két színház
van, oda is át lehet járni. Addig is fontos a Csokonai homlokzatának
rendbetétele. Rendezzenek vendégelõadásokat a Színházban. 

• Közösségi terek kialakítása minden városrészben. Ifjúsági központ lé-
tesítése. Tér a fiataloknak szabadidõ eltöltésére. „Új” szõnyi könyvtár
kialakítása, a volt katolikus iskolában (Széchenyi u. 7/a).

• A Brigetio múzeum (Vásártér) terveit nem ismerik. Közkinccsé kellene ten-
ni (de ezt tapasztalták a hozzászólók a város nagyon sok elképzelésével
kapcsolatban). A múzeum bõvítése (akár több épületben is) szükséges. Ad-
dig nem tud újabb régészeti anyagot befogadni, amíg nem kerül sor a bõ-
vítésre. Nem tudja kiállítani például a az áttelepítettek emlékanyagát sem.
Fontos volna a szõnyi (Brigetió) ásatások leleteit bemutató épületegyüttes
megépítése, Tengerészeti múzeum bõvítése, ott lehetne bemutatni Juba
Ferenc könyvtárát. Hajó – múzeum - többek között az un. Komáromi bõ-
gõs hajó bemutatására, kapcsolat kiépítése a neszményi hajós-kiállítással.

Felajánlottak a városnak egy kovácsmûhelyt. Szõnybe le lehetne bonyolí-
tani a hagyományõrzõ tevékenységeket pl. csuhézás, citera-szakkör stb. A
MOLAJBAN „Nyitott múzeum” a kertek helyén  jurta tábor, íjász tábor

• A Sportcsarnokkal kellene valamit csinálni. A legegyszerûbb: a nézõte-
ret kialakítani vagy nyitott pályákkal bõvíteni (fõleg a szabadidõs sport
érdekében. Ugyanakkor, a Sportcsarnokban a testépítõk zavarják az is-
kolai testnevelés órákat. (Kellemetlen a lányoknak) A sport, különösen a
tömegsport fejlesztésére legyenek a városban edzõtermek, teniszpályák,
mûfüves pályák ( pl. a ligetben a salakos pálya helyén kivilágított mûfü-
ves pálya), szabadtéri sportlétesítmények. A meglévõ sporttelep korsze-
rûsítése, (padjait meg kellene csináltatni, nézõtér, világítás), bõvítése a
Csillag erõd felé kisebb pályák. Épüljön görkorcsolyapálya,  minigolf –
pálya, szánkópálya. Extrém nyári játszópark létesítését javasolták a
résztvevõk valamelyik erõdben. Többfunkciós sportpálya (foci, kosárlab-
da, tenisz, kézilabda) Koppánymonostorba. MOLAJ-ba focipálya, tenisz-
pálya, lõtér. A vízi sportok fellendítése A volt étterem helyére tekepálya.
Meg kell teremteni, az un. a Divat (extrém) - sportok lehetõségét. Fel-
mérés szükséges arról, hogy mit szeretnének sportolni a városban élõk
és ennek alapján meghatározni a fejlesztéseket. Nagyon fontos a sport
menedzselése. Czibor labdarúgó-iskola, Czibor Akadémia – a Molajban.

• A városi nagyrendezvények fejlesztése. Legyen Észak és Dél Komáromnak
egy nagy közös fesztiválja. Rendezvények minden korosztály számára. Ko-
máromi napok.  Híres Komárom Történelmi Hétpróba és élõ történelmi szín-
játék a Monostori Erõdben. Egész napos inetraktív történelmi játék. A Szek-
eresgazda hagyományok felelevenítése. Magyar Pékek Fejedelmi Rendje
rendezésében Országos Péknapok a Monostori erõdben. Hajós napok. Ko-
márom mellett „haladt el” a Hajóvontató út, akár történelmi játékot is lehet-
ne rendezni az emléke felelevenítésével, vagy versenyeket. Pl. Hajóvontató
fesztivál és verseny. A Pityóka napok továbbfejlesztése. Javasolják a Komá-
romi napok idejének meghosszabbítását. Ugyanajkkor szóba került a Ko-
máromi napok rendezvénysorozat városból történõ „kivitele”, kihelyezése.
Hagyományos mesterségeket bemutató vásárok kellenének. Híres látvá-
nyossággá lehetne tenni a szõnyi búcsút. Divatos tervnek tûnik kalandtúra
rendezése az erõdökre alapozva. Folytatni kell a Komáromok közötti futó-
versenyt. A Sissy (Erzsébet) hagyomány ápolására legyenek rendezvények.
Történelmi hagyományokra épülõ kulturális turisztikai események a huszár
hagyományok ápolása, hagyományõrzõ felvonulások, csaták újrajátszása.
Megeleveníteni a régi katonai életet, hétköznapokat az erõdben. 2009-ben
160. évfordulója lesz Komárom felmentésének. A csata jelmezes újrajátszá-
sa. (Hagyományõrzõ Honvédegyesület szívesen megrendezné). Legyen
sportversenyekre alapozott Czibor- emléknap.  Új városi rendezvény (és vá-
rosi kötelesség is) lehetne az Áttelepítettek találkozója (fesztiválja) és a Kecs-
kés által létrehozott fesztivál. A Jókai bableves alapján, Bableves fesztivál is
lehetne Komáromban. Megfontolandó a „Komárom-Kártya” bevezetése. Fel
kell mérni a városban: ki milyen kismesterséghez ért. Bemutatási lehetõsé-
get, támogatást kellene nekik nyújtani. 

• A város fiatalokat megtartó erejét fokozni kell. Talán a példaképek hiá-
nyoznak a fiataloknak? Él- e, élt- e helyben valaki, aki példakép lehet?

• Olyan szórakozóhelyek kellenének a városban, ahol szól az élõzene, a
rockzene, a disco. Ahol jókat lehet enni, beszélgetni, táncolni. Teljesen le-
épült a városban a szórakozási lehetõségek köre. Nincs szórakozó-köz-
pont. Ahol van szórakozóhely ott nem lehet parkolni. Gödör, Lui. A köz-
biztonságot kellene jobban felügyelni, nem pedig bezárni a szórakozó-
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helyeket. A fiatalok nem feltétlenül a hangos szórakozóhelyeket kedve-
lik és keresik, szeretnek eljárni pl. játszani (bowlingozni, dartsozni, stb.) 

• Civilek, és  pedagógusok összefogásával programokat lehetne szervez-
ni a fiataloknak. Becsalogatni õket a mûvelõdési intézményekbe Ezt a
kisebb diákokkal kell kezdeni. Fontos volna az iskolai szakkörök fej-
lesztése. Nem ismerik a fiatalok városuk értékeit, különbözõ progra-
mokon a saját lakóhelyüket kell megismertetni a diákokkal. Játékfesz-
tivál, diákfesztivál, nyáron, egy hosszú hétvégén, versenyeket rendez-
ni, kipróbálhatnák a régi komáromi mesterségeket. Diákfesztiválok –
történelemtõl a fafaragásig. A diákszínjátszó szakköröknek bemutat-
kozási lehetõséget nyújtani. A Jókai nevét viselõ iskolák versenye,
sportversenyek, koncertek. Sportnapok, este kulturált körülmények kö-
zött szórakozási lehetõséget nyújtani nekik.  De! Komárom iskolaváros?
A középiskolák megyei fenntartásba kerültek. Vissza kellene venni õket. 

• A propaganda hiányzik! Megfelelõen kell menedzselni a várost. Kelle-
ne „valaki” aki azzal foglalkozik, hogy a programokról tudjanak az
emberek, Reklám! Kell egy nagy példányszámú kiadvány, amiben a
város összes jelentõs helyét bemutatjuk, nem pedig mindenki külön
készíttet saját magáról maximum néhány ezer példányban reklámot. 

• Nagyon fontos az itt lakóknak a város tisztasága, az illegális szemétlerakók
megszüntetése. A város rossz hírét költi a vasútállomás mosdójának
állapota. Elhanyagoltak a  városi utcák, kissé szemetesek. Hiányos a közvi-
lágítás. Szûnjön meg a törmelékek hordása az ipari park mellett, a Télte-
metõ utcánál. Ne legyenek gondozatlan járdák (pl. Klapka Gy. u.) A Vasút-
állomás – Buszpályaudvar környéke csúnya. A TESCO mögötti rész rende-
zetlen  Az erõd a világörökség várományosa, mégis ez a legelhanyagoltabb
rész. Több szelektív gyûjtõsziget kellene. Több szemetes kellene, nem csak
a városközpontba. A szemétlerakó eltávolítása a Hungaromill mellõl. Sze-
métlerakó rekultivációja: a Duna kotrása, majd iszappal a szemetet leta-
karni, füvesíteni. A kórház sarkán van a szennyvízátemelõ-mû, moderni-
zálni kellene. Talán eltakarni? Mindenhol rend és tisztaság legyen az egész
városban. Enélkül nem város a város. Utcák virágosítása, házak színesítése,
festmények a falakon, utcaköveken. Fák, virágok, zöld területek, a termé-
szet közelségének kihasználása. Korszerû „beépítettségi” elõírások (ará-
nyok megtartása, zöldterület megóvása, lakóterület, zöldterület védelme)
Mindenki egységesen tegyen a közért.  Más településen: az önkormányzat
adja a technikai eszközt, a lakóközösség pedig elvállalja a környék gondo-
zását. (Cserébe mérsékelték pl. a szemétszállítás díját.) Itt is ilyen kellene.
A Családsegítõ javaslatára a város központi játszótere lehetne a Laktanya
tér sarkán - a húsbolt mögötti részre. Legyen MOLAJ-ban is egy központi
park.  MOLAJ-i szökõkút felújítása (a ‘70-80-as években még üzemelt). A
használaton kívüli víztorony elbontása, helyén parkot is lehetne létesíteni,
vagy itt lehetne a település rész parkosított központja. Gyermekprogramok,
gyermekrendezvények. MOLAJ-ban zeneiskola, szakkörök. Legyen vala-
melyik park Kállai Ödön emlékpark. Igény van a Lovarda tér parkká ala-
kítására, középpontjába szökõkúttal, virágokkal. A Liget lehetne egy nagy
szabadidõpark, A TESCO melletti területre, a (lebontandó) öntöde és ma-
lom épülete helyére, sõt a Spar mögötti területre is parkot lehetne létesíte-
ni. Fontos felvetés volt a Postarét parkosítása, ott ifjúsági centrum és EU-s
játszótér kialakítása. Játszóteret lehetne építeni a Gyár. u. környékére. Kop-
pánymonostorban nagyon fontos lenne a Vezérek parkja kialakítása (dísze
az a Kõoroszlán lenne, mint a legrégebbi az itt mûködõ monostorból szár-
mazó emlék). A városi parkok egy részét rendbe kellene hozni (padok, vé-

dett növények, fák) Szükséges a Honfoglalás és Hétvezér utca közötti park
felújítása A  NOKIA domb „felkészítése” szánkózásra. A KRESZ pálya „visz-
szaállítása” (hasonló mint ami a Tópart - lakótelepen (Méntelep) volt. A
Dózsa kultusz „továbbvitele” Koppánymonostorban. A Dózsa Mûvelõdési
Ház elé egy szép park (településrész központja) Dózsa-emlékmûvel, szökõ-
kúttal, padokkal, stb. cukrászda, fagylaltozó.
DE! Csörgõfákat ültettek a Gyár utcában: MÉRGEZÕ! Nem ellenõrzik a   
magánszemélyek fakivágását és a környezetromboló quadokat.  

• A civilek tegyenek azért, hogy alakuljon, változzon a város – a város
ösztönözze a civileket, a fiatalokat. Összefogás pl. a környezetvéde-
lemben, a civil szervezetekkel. Az önkormányzat adhatna pl. virágo-
kat, növényeket, a lakók parkosíthatnák közvetlen környezetüket. Sze-
métgyûjtési akciókat kellene szervezni. Az elhanyagolt, rendezetlen te-
rületek tulajdonosainak kötelezése azok rendbetételére. Nem megfe-
lelõ a városi kommunikáció: nem értesülnek a lakosok az egyes prog-
ramokról. Alacsony a civil önszervezõdés. Kevés az aktív civil szervezet.
Azt várják, hogy „adjanak”, s addig nem csinálják meg. 

• Önkormányzati építési telkek kialakítása a városban. Lakások építésé-
vel kellene növelni a város vonzását. Probléma, hogy nincsenek Komá-
romban közmûvesített területek, nincsenek egybefüggõ (pl. lakópark-
nak való) építési telkek. Lakóparkok kellenének. Több középületet és
lakóházat kellene építeni, több parkoló kell a belvárosban. A Vitéztelep
és a Laktanya között 23 hektár szabad terület van. 

• Fontos lenne: 
– A Laktanya épületben bérlakások kialakítása.
– Építési telkeket lehetne kijelölni a szerelõcsarnoktól a kiserdõig.

Koppánymonostoron. 
– Családi házak építése, telekkijelölés (pl. a Strand mögött, Csillag ltp.)
– A Brigetio  és a Nokia lakópark megteremtése. A volt Gyerekváros

(most egy budapesti cégé) területén is lehetne lakópark. 
– Szigetelés, ablakcsere, panelprogram. 
– A vasúti kolónia (Gyár utca) lakásait meg kellene szüntetni 
– A Kötélgyár régi épülete: félig lebontották, elhanyagolt.
– Üzletközpontok a város szélére épüljenek.

• Iskolák felújítása, pl. gimnáziumi nyílászárók. A meglévõ iskolák fej-
lesztése. 

• Fontos volna, hogy Monostoron a városból kikötözöttek is a falu embe-
rének érezzék magukat. Gyógyszertár legyen, helyben fogászati ren-
delõ, az ipari park dolgozóinak külön rendelési idõvel. Részönkor-
mányzati kirendeltség létesítését igényelnék. Szerintük Komárom köz-
pontjára több pénzt költenek, Monostorra jut a legkevesebb pénz! A
monostori gyerekek esernyõvel járnak az iskolai WC -re. Fel kellene
újítani az iskolát. Koppánymonostorban cél a kertvárosi jelleg kialakí-
tása és megtartása. Fontos kérdés a szennyvíz-csatorna rendbetétele
Újszálláson és a Szeméttelep rekultiválása, parkosítása. Bölcsõde léte-
sítésére, az óvoda bõvítése szükség volna. Az orvosi rendelõ utcáját le
kellene aszfaltozni. Nincs öltözõ monostori sportpályán, nagy a sport-
létesítmény hiánya. Téli sportlehetõségeket kellene teremteni.

• A Laktanya mindig a város „mostohagyereke” volt. Elvesztette régi
szép, egységes jellegét ma egy hibrid: panelházak, ipari épületek, mû-
emlék jellegû épületek keveréke. 

• Az 1984-tõl  MOLAJ-ban megszûnt az ipari tevékenység, ez rányomta
bélyegét a lakótelepre is. Nincs gazdája. (kivétel: Olajmunkás u., Var-
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ga J. u. – itt még rend van.). Úgy érzik az ott lakók, hogy csak jogilag,
a valóságban nem tartoznak Komáromhoz. Kérik, hogy a város vezetõi
nagyobb figyelmet fordítsanak a lakótelep sorsának alakulására. Sok
az idõs nyugdíjas ember. Minden leélt állapotban van. Nincs orvosi ren-
delés. Közparkok elhanyagoltak. Nincs takarítás (hó, szemét) Több sze-
metes kosár kellene a köztereken. Az egész telepen egy mûködõ élel-
miszerbolt van, felszereltsége hiányos. A Kocsma, “Bódé” bolt. Nincs kö-
zösségi élet. Lehetnének családi rendezvények a parkoló területén. A
MOLAJ-i tagóvodát meg kellene tartani (100 fõsre bõvítették az óvo-
dát). Ma nem kihasznált. 2003. után a MOLAJ-ban megvalósított új
központi fûtési rendszer hiányosságainak rendbetétele. Az egész telep-
re egy mûködõ kazánt szeretnének. 

• Vásárcsarnok a Laktanya területén az egyik lovardából, Régi idõk piaca,
a városi nagyáruházak a helyi kistermelõk áruját árulják (zöldség, gyü-
mölcs). Modern mobil építésû piac a Jókai téren, ésszerûbb parkolóval.
Megfontolandó a Víztorony hasznosítása, megnyitása pl. vendéglõvé.

• Fontos még: 
– A városi tulajdon megtartása.
– A megye és a város jobb együtt mûködése.
– Felsõoktatási intézmény (mûvészet, kommunikáció) létesítése
– Szõny falusi jellegének megõrzése. 
– Falusi turizmus (ember-természet viszonya)
– A Naturpark (Natura 2000 program) folytatása.
– Használják fel jobban a város az  értékeit.
– A vagyonvédelem, a vagyon és közbiztonság esetleges.

• Jó lenne, valószínûleg a város érdekét is szolgálná, ha az iparûzési adó
bevételeinek felhasználásába beleszólhatnának a helyi vállalkozók.
Úgy gondolják a résztvevõk, hogy városi szinten nem gondolkodunk
eléggé hosszú távra. 

• Több rendezvényen elhangzott a vélemény, hogy a város fejlõdése ér-
dekében: szükség van egy lokálpatrióta városi fõépítészre. Mert nincs
a városban egységes, „komáromi stílus” – az épületek mindenféle stí-
lusban épülnek. Lásd „szocreál” épületek; (pl. a Városháza melletti
hétemeletes) 15 éve nem épült középület a városban. 

• Nem kellett a városnak a 47 darabból álló muzeális értékû varrógép –
gyûjtemény (helyette mozsárágyú lett a huszároknak.) 

Befejezésül álljon itt a rendezvényeken legtöbbször felsorolt, megõr-
zésre, fejlesztésre leginkább javasolt tíz komáromi érték, a városlakók
büszkesége.

KOMÁROMI TOP 10 – 2008.
1. A Duna-part, természeti- infrastrukturális  környezete (Duna- korzó,

Sétány a Duna parton a Fenyves Táborig, hajóvontató part, kikötõk). A
Kis-Duna partjának, vizének helyrehozatala. A Duna jobb kihasználá-
sa. Vízi fesztiválok, karneválok, halászcsárda, vendéglátóhelyek.

2. Az erõdök, Frigyes Laktanya és katonai hagyománya – Klapka György.
Erõd-körút („Hõsök parkja”), Erõd-sétány, Csillagerõd körüli csónaká-
zó tó, az Igmándi erõd. A Monostori erõd interaktivitásának növelése
(pl. Történelmi panoptikummal). Szabadtéri színpad az Igmándi erõd-
ben. A három erõdöt és az egyéb lényeges komáromi látnivalókat (pl.
„Látvány – vonattal”) „össze kellene kötni”. Városnézés, erõdrõl erõd-
re, hintóval, vagy lóháton. Történelmi hagyományokra épülõ kulturá-

lis turisztikai események pl. a huszár hagyományok ápolása, hagyo-
mányõrzõ felvonulások, csaták újrajátszása, megeleveníteni a régi ka-
tonai életet, hétköznapokat az erõdben.

3. Termálvíz, termálfürdõ, termálforrás A komáromi termálforrás vizét
jobban kellene hasznosítani (fûtésre, a vízbõl geotermikus energia ki-
nyerése és hasznosítása).  A termálforrást természetes módon kellene
hagyni (a környék turista látványosság és városi pihenõ park lehetne).
Élményfürdõ építése a termálhoz, 4–5 csillagos szállodák kellenének.
Fogadóképes, gyógyszálló az erõdben (tiszti épület), a boltíves istálló
reprezentációra, étteremnek, vagy a Magtárban. 

4. Brigetio és katonai hagyománya- Valentiniánus A Brigetio múzeum
(Vásártér) terveit közkinccsé kellene tenni, az ásatások leleteit bemu-
tató épületegyüttest meg kellene építeni. A MOLAJ – ban volt a mai
Magyarország egyetlen római kori katonai tábora. Amfiteátrum. A Li-
mes, mint gyöngysor. A Valentinianus ünnepek megszervezése, meg-
honosítása. A római sáncnál szabadtéri színpad létesítése.. A római
mérföldkövet vissza kellene tenni a helyére.

5. Erzsébet híd a jelkép. A város összekapcsolója Észak-Komárommal.
Közvetlenebb kapcsolat kellene a két város között. Közösen lehetne
megtervezni pl. a közlekedést. A két város együtt csábítsa az idegent.
Mindkét város útbaigazító - táblákon hívhatná fel a figyelmet a másik
város érdekességeire. Új híd – szélesebb kapcsolat építése a két város
összekötésére.

6. A komáromi városközpont és középületei A város építését be kellene
fejezni, jó néhány középület még hiányzik. Meg kell  teremteni a város
szívét. Alapy Gáspár terveit újra elõ kellene venni. Rendezett városköz-
pontra van igénye a Komáromiaknak. Új Belváros (Városközpont) ki-
alakítása. Talán körönd-szerû városközpont: Tetõ kellene a körforga-
lom körül lévõ házakra. Közepére szökõkút. Szobrok: Jókai Mórnak,
Klapka Györgynek, Alapy Gáspárnak, Klebersberg Kunónak, vagy a
Csokonai mögött, a Városházánál. A Jókai térnél, áttrium-szerû meg-
oldással (pl. Duna Áruházból), stb.

7. Szõnyi városrészközpont és kastély – Zichy, Gyürky-család. Nincs igazi
központja Szõnynek, az ott élõk a Hõsök tere környékét javasolják Pa-
dok és játszótér kellene oda. A Kastély parkjának helyrehozatala, ker-
ti séta – tanösvény – patak, két kis híd, vízátfolyás, szegélykövek, ka-
vicsos utak. Fontos lenne Szõny falusi jellegének megõrzése. Fák, virá-
gok, zöld területek, a természet közelségének kihasználása.

8. A koppánymonostori természeti környezet, a Szent Pál-sziget. A tele-
pülésrészen cél a kertvárosi jelleg kialakítása és megtartása, a termé-
szeti környezet védelme. Sétány a Duna-parton a Fenyves Táborig. Er-
zsébet-forrás, kulturált bejáró a szigetre. A Tornyos villa, a Szúnyogvár,
a Bagolyvár, a Vezérek parkja.  A Dózsa-kultusz.

9. Helytörténet – Kállay Ödön gyûjteménye A védendõ épületek feltérké-
pezése, történetük megismertetése – A városi védettség kiterjesztése
(pl. Lidika néni háza Szõnyben. Pákh-villa, „hatkéményes” házak,
Vámházak, stb. Az idõs fákat is védelem alá kellene helyezni. Táblák
elhelyezése. A város történelmének megismertetése az iskolásokkal. 

10. Komárom három (fõ)városrészének sajátos, önálló arculata Földrajzilag jó
fekvése van a városnak.  Látványosan fejlõdik az elmúlt években, és sok fejlesz-
tési lehetõség van még. Múlté a határ. Komárom egy három - pólusú (Monos-
tor, Városközpont, Szõny) város lett. Ez így alakult ki, erre lehet építeni. Meg kell
teremteni (talán vissza kell állítani) mindhárom sajátos, önálló arculatát.
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Reif Dorina: Nepomuki Szent János

Utószó helyett:
Az értékleltár készítés, a Jövõmûhely munkája soha nem érhet véget.

A város vezetõi csak akkor cselekednek helyesen, ha nem pusztán a városlakókért, hanem velük együtt cselekszenek.
Ezért is kérik Önöktõl, hogy véleményükkel mindig keressék õket!

Kérjük, amennyiben további ötlete, javaslata van, vagy csak a véleményét szeretné elmondani, tiszteljen meg vele bennünket!

Levelét a Komárom Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Építési Osztály – 2900 Komárom, Szabadság tér 1. címre várjuk.
Ha e-mailben szeretne üzenni, azt is megteheti, az epiteszet@komarom.hu címen.


