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Dr. Molnár Attila polgármester, és Czita János alpolgármester, 
2015. júnIus 15-Én, 16 És 18 óra Között Koppánymonostoron, 
a dózsa györgy mŰvelődÉsI Házban tartja fogadóóráját.

Dr. Molnár Attila polgármester, valamint Sárai János és Takács József 
önkormányzati képviselők 2015. júnIus 16-án, 16  És 18 óra Között a szőnyI 
KIrendeltsÉgen tartja fogadóóráját.

Dr. Molnár Attila polgármester 2015. júnIus 17-Én, 16  És 18 
óra Között a KomáromI városHázán tartja fogadóóráját.
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- Valamennyi komáromi emlékszik a két évvel 
ezelőtti júniusi eseményekre, amikor a Duna 
845 centiméteren tetőzött. Az ehhez hason-
ló katasztrófahelyzet megelőzése érdekében 
kezdtük kiépíteni azt a 14,3 kilométer hosszú 
gátrendszert, ami - bár Komárom és Almásfü-
zitő között húzódik - , de a környező települé-
seket is megóvja az árhullámtól. A kivitelező 
tájékoztatása szerint 65 százalékon állnak a 
munkálatok, ha az időjárás nem szól közbe, 
akkor tartani tudják a szerződésben foglalt 
határidőt, azaz szeptember 30-át. Az építkezés 
leglátványosabb része jelenleg a vasútállomással 
szemközti területen zajlik - magyarázta dr. 
Molnár Attila. 
 
A 7,2 milliárdos beruházás nagy része uniós 
forrásból valósul meg. A műszaki tartalom 
szerint a gát visszabontása és megerősítése 
szakaszosan történik, hiszen a kivitele-
ző csak akkora részt bonthat el, amit két 
nap alatt vissza is tud építeni, így kerülve 
el az esetleges árvízveszélyt. A töltést fél 
kilométeren bontják vissza. A hullámtér 1 
méter vastag agyagpaplan takarót kap, hogy 
a szivárgó víz ne tudjon betörni a gát alatt. 
A visszabontott töltés rézsűjét csökkentik, és 
kialakítanak egy L alakú parapetfalat is. Az 

építkezés során mintegy 1 millió köbméter 
anyagot mozgatnak meg. A gát több pont-
ján keresztező lépcsőket alakítanak ki, így a 
jövőben is lehet majd sétálni, horgászni vagy 
kirándulni a Duna partján. 
 
Az ipari parkban található 40 hektáros terü-
let kisajátítására még 2011-ben került sor.  
 
- Sokan megmosolyogtak bennünket, mikor 
a gazdasági válság kellős közepén területet 
vásároltunk az ipari parkban. Az idő azon-
ban bennünket igazolt, hamarosan megkezdi 
építkezését az Alumetál Kft, amely 10 hektáros 
területet vásárolt tőlünk - mondta a polgár-
mester. 
 
Annak, hogy új befektetők érkezzenek az 
ipari parkba, elengedhetetlen volt a terület 
közművesítése. Ez egy Ógyallával közösen 
benyújtott, határon átnyúló uniós pályázat-
nak köszönhetően valósult meg. A 600 mil-
lió forint összértékű beruházás 5 százalékát 
fizette az önkormányzat. A terület műszaki 
átadására május 20-án került sor. 
 
A polgármester beszélt a várható további 
fejlesztésekről is. 

- 2012-2013-ban a kormányzat átvállal-
ta az önkormányzatok adósságállományát. 
Komáromnak se hitele, se tartozása nem volt, 
ahogy ma sincs. A kormányzat az adósság-
konszolidáción át nem esett önkormányzatok 
részére elkülönített egy tízmilliárdos pályázati 
alapot. Ebből az alapból a mi önkormányza-
tunk is szeretne pályázni, a kiírásra várhatóan 
napokon belül sor kerül. Pozitív elbírálás esetén 
a képviselő-testület dönti majd el, hogy milyen 
beruházásokat valósítunk meg. Lakossági igény 
van a Sport utca megnyitására, ezzel csökkenne 
a Táncsics utca forgalma, átláthatóbb lenne a 
város közlekedése. Fel kell újítani a Jókai tér 
azon részét, ahol a tengerészeti emlékmű áll, 
hogy összhangba kerüljön a tér korábban már 
felújított részével - tudtuk meg dr. Molnár 
Attila polgármestertől. 
 
A városvezető hozzátette, szükséges a 
koppánymonostori Tamási Áron utca csapa-
dékvíz-elvezetésének megoldása, a Madách 
utca és a Maros utca felújítása, a Tóparti 
Óvoda külső homlokzatának felújítása, a 
Feszty udvarának rendbetétele, illetve a 
Gábor Áron utcai lakóházak frontjának 
megszépítése is.  
    rg

Épül a  város

BEJÁRÁSON DR. MOLNÁR ATTILA POLGÁRMESTERREL

É
Két, városunk jövőjét jelentősen meghatározó beruházás kiviteli munkálatai is végé-

hez közelednek, az egyik az ipari park bővítése, közművesítése , a másik pedig a dunai

gát építése.
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Komárom képviselő-testülete legutóbbi ülésén elfogadta városunk 2015-2019-es gazdasági

programját és fejlesztési tervét. A dokumentum a www.komarom.hu/eloterj.php oldalon olvasható

részletesen. A képviselőket arról kérdeztük, hogy megfelelő forrás esetén mit szeretnének

megvalósítani a saját körzetükben.

programalKotás

p
Turi Bálint alpolgármester (FIDESZ-
KDNP) a Tengerészeti emlékmű kör-
nyékének felújítását, valamint a Sport 
utca megnyitását a Táncsics Mihály utca 
forgalomcsökkentése érdekében tartja a 
legfontosabbnak, de a Szent László és a 
Korona utcai tömbök közötti zöldterület 
parkosítását, a volt Raksped-terület haszno-
sítását, továbbá a belváros tisztán tartását is 
kiemelt feladatként jelölte meg 
 
Czita János (független, 8-as vk.) alpolgár-
mester a koppánymonostori városrészben 
a Tamási Áron utca felújítását és csapa-
dékvíz-elvezetésének megoldását tartja a 
legégetőbb feladatnak. Szeretné, ha lenne 
fogorvosi ellátás a városrészben. Kiemelte 
még a rekultívált hulladéktelep megszé-
pítését, a Duna -ág kotrását, lelátó építését 
a helyi sporttelepen, valamint a kultúrház 
hátsó udvarának térkövezését is. 
 
Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármes-
ter a város Kincset ér! elnevezésű egészség-
ügyi prevenciós programjának, valamint 
orvosként a minden komáromi gyermek 
tanuljon meg úszni mottójú úszásoktatási 
programjának folytatását nevezte meg fő 
célként. Októbertől a mentőszolgálattal kö-
zösen több ezer komáromi tanulhatja majd 
meg ingyenesen az újraélesztő készülék, a 
defibrillátor helyes használatát.  
 
Takács József (FIDESZ-KDNP, 1-es vk.) 
és Sárai János (FIDESZ-KDNP, 2-es vk.) 
a Szőnnyel, illetve a MOL városrésszel 
kapcsolatban elmondták, hogy folytatni kell 
a járda- és útépítési programot. Fontos, a 
Gróf Zichy utca, a Puskaporosi út, a Budai 
Nagy Antal utca, a Műszerész utca, a Varga 
József utca, valamint az Erkel Ferenc utca 

felújítása. A Bikaistálló helyi közösességek 
szolgálatába való állítása, az Ifjúsági telep 
csapadékvíz-elvezetésének megoldása, illet-
ve a Bozsik kézilabdapályájának felújítása 
szintén megoldandó ügyek. 
 
Hamrák Zsófia képviselőasszony 
(FIDESZ-KDNP, 4-es vk.) a Maros utca 
felújítását, valamint a Gábor Áron utcai 
parkolók kialakítását tartja fontosnak, csak-
úgy, mint a fatelepítéseket és a pihenőpadok 
cseréjét. A Tóparti Óvoda külső szigete-
lése, a Gesztenyés Óvoda tornatermének 
megépítése, tudásközpont kialakítása a volt 
kombinát épületében, ezzel párhuzamo-
san a Kresz-park területének rendbetétele 
szintén a jövő feladati közé tartozik. Fontos 
feladat még a Fáy András utca felújítása, 
csakúgy, mint a Szőny-déli vasúti meg-
állóhoz vezető út szilárd burkolattal való 
ellátása. 
 
Dombay Gábor (FIDESZ-KDNP, 5-ös 
vk.) a SPAR mögötti zöldterület rendbe-
tételét, parkosítását, a Rüdiger-tó melletti 
Ifjúsági park korszerűsítését, járdaépítések 
folytatását, a Madách utca hátsó szaka-
szának aszfaltozását, valamint a Lengyár 
telep lakókörnyezetének további szépítését, 
rendbetételét emelte ki. 
 
Dr. Nemes Andrea (FCKE-DK, 6-os vk.) 
megkeresésünkre elmondta, hogy a lakókat 
folyamatosan tájékoztatja terveiről, melyek 
közül a Raksped-terület komplex rende-
zését, a rendelőintézet melletti tömbnél 
parkolók építését, és a közvilágítás megol-
dását emelte ki. 
 
Szabó István (FCKE-DK, 7-es vk.) a 
játszóterek körbekerítését, illetve a meglé-

vők bővítését, új buszmegállók építését, új 
parkolók kialakítását, zöldterületek kar-
bantartását, a beteg fák kivágását, a Juhász 
Gyula utca és a Klapka György utca közötti 
murvás út szilárd burkolattal való ellátását, 
valamint a Klapka György utca és a Gyár 
utca járdáinak felújítását tartja feladatának 
 
Horváth Zsolt (FCKE-DK) szerint fontos 
a civil szervezetek tevékenységének erősíté-
se, együttműködésük javítása. A képviselő 
szerint erősíteni szükséges a városban 
működő idegenforgalmi szolgáltatók 
együttműködését is. Erre jó lehetőséget 
biztosít a TDM szervezet. Fontosnak tartja, 
hogy az idegenforgalmat erősítő beruházá-
sokat és az ezzel kapcsolatos pályázatokat 
kiemelt területként kezelje az önkormány-
zat. Képviselőként azon lesz, hogy ismét a 
helyi személyzettel működő helyi konyhák 
főzzenek a gyerekekre. Erősíteni kívánja a 
helyi kis-, és középvállalkozások támogatá-
sát. El szeretné érni, hogy az önkormányzat 
működtessen egy kis- és középvállalkozói 
fórumot is. 
 
Babják Csaba (JOBBIK) fontosnak tartja a 
lakótelepeken vagy azok közelében kutya-
futtatók kialakítását, közösségi pavilonok, 
bográcsozó helyek, fedett kiülők építését, 
melyek közelebb hoznák egymáshoz a 
lakótelepi embereket. A képviselő szerint 
érdemes volna családi napokat szervezni a 
városban. Szeretné elérni, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában legyen egy kisebb 
zöldség- és gyümölcstermesztő gazdaság, 
melyben a közmunkások hasznos munkát 
végezhetnének! A megtermelt zöldséget és 
gyümölcsöt a helyi gyermek-, illetve közét-
keztetésben lehetne felhasználni.  
    rg

 TERÍTÉKEN A CIKLUS FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEI
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Nemcsak a kórház, de a mellette műkö-
dő mentőállomás munkája is eredmé-
nyes volt a tavalyi évben.  
 
Dr. Kaszás Zsolt, a mentőállomás vezetője 
kiemelte, hogy megújult a gépkocsiparkjuk, 
lecserélték a 10-12 éves, 400-500 ezer kilo-
métert futott autókat. Ennek köszönhetően 
most három mentőautó lát el szolgálatot. 
Ezek között van egy esetrohamkocsi, amit 
a súlyos esetekhez küldenek ki a nap 24 
órájában, egy szintén 24 órás szolgálatot 
ellátó mentőgépkocsi és egy nappali kocsi, 
ami 8 és 16 óra között teljesít szolgálatot. A 
mentőállomáson jelenleg 28-an dolgoznak, 
többségük komáromi, de vannak tatabá-
nyai és tatai kollégáik is. A jövőben nagy 
terhet vesz le a vállukról a bábolnai állomás 
megnyitása, ami ősszel várható.  
 
- Havonta 300 beteget látunk el, ez éves 
szinten 3000-3500 embert jelent. Ezek közt 
van sebészeti, traumatológiai, neuroló-
gia stb. eset egyaránt. A traumatológiai, 
sebészeti és egyéb eseteket Tatabányára 
visszük. Győrbe csak az invazív kardiológiai 
esetek tartoznak, vagyis olyan beteget 
viszünk oda, akinek heveny szívinfarktusa 
van. A kórház 2012-ben történt struktúraát-
alakítása előtt sem vittünk olyan betegeket a 
komáromi kórházba, akiket most Tatabányá-
ra vagy Győrbe szállítunk, mivel Szőnyben 
soha nem volt intenzív ellátás - hangsúlyozta 
dr. Kaszás Zsolt. 
 
A mentőállomás vezetője az önkormány-
zattal karöltve valósítja meg Kézzel a 
szívért, avagy kulcsold össze a kezed, 
Komárom! elnevezésű programot, aminek 
lényege, hogy a jelentkezők megtanulják 
az újraélesztés alapjait és a defibrillátor 
használatát.  A városban 5 helyen lesz ún. 
defibrillátor pont, a Szabadság téren, a Jó-
kai téren, a Sportcsarnokban, a Tescónál és 
a Brigetio Gyógyfürdőben. Ez utóbbi helyen 
már működik, a többi üzembe helyezése 
szeptember-október környékére várható.

Másfél éve kezdődött, és idén márciusban ért véget a Selye János

Kórház fejlesztése. A többszáz millió forint összértékű, Európai

Unió által támogatott beruházás négy nagy területet érintett, 

melyek mind azt a célt szolgálták, hogy a betegellátás színvonala

javuljon, a szolgáltatások pedig bővüljenek. Dr. Ferencz Péter

főigazgatót kérdeztük.

 színvonalon

 VÉGET ÉRT A KÓRHÁZ KORSZERŰSÍTÉSE

K
A fűtéskorszerűsítéssel az előző fűtési 
szezon beindulása előtt elkészült a kivitele-
ző, így a kórház nem csupán az alapdíjban, 
de a gázfogyasztásban is jelentős mértékű 
megtakarítást ért el. Az építészeti résznek 
köszönhetően kialakítottak egy 15 ágyas 
krónikus belgyógyászatot, ami jelenleg a 
környéken a legkorszerűbbnek számít. Az 
osztály júniustól működik. Elengedhe-
tetlen volt az informatikai korszerűsítés, 
ami szoftver- és hardverfrissítést egyaránt 
jelentett. A beruházás legnagyobb részét 
az eszközbeszerzés tette ki, mintegy 400 
millió Ft összértékben kerültek új eszközök 
a Selye János Kórházba.  
 
- A fő irányvonal a diagnosztika, az egynapos 
sebészet és az ápolási osztály fejlesztése volt. Az 
új műszereknek köszönhetően lerövidül a vá-
rakozási idő. A rendelőintézetben kardiológiai 
rendelőt alakítottunk ki, ahol szintén júniustól 
indulhat be a munka. A célunk az volt, hogy 
minél nagyobb körben tudjunk helyben definitív 
ellátást nyújtani a betegeknek - mondta  

dr. Ferencz Péter főigazgató. Az önkor-
mányzat támogatásával létrehozott 24 órás 
gyermekgyógyászatban közel 5000 gyerme-
ket láttak el a tavalyi esztendőben, ahol az 
ambulancia mellett kórterem kialakítására 
is sor került. A továbbküldési arány ennek 
köszönhetően 5 százalék alatt maradt. A 
hétvégi sebészeti ambulancia a tavalyi év 
közepén kezdte meg működését, szintén 
magas színvonalon és nagyon hatékonyan. 
Az uniós beruházás jóvoltából az egynapos 
sebészeti palettát is tovább tudják bővíteni.  
 
- Jelenleg átlagosan havonta 90-100 műtétet 
hajtunk végre, ezek száma növekedhet. Elkez-
dődtek az ortopédiai próbaműtétek is. Szeret-
nénk nyitni Észak-Komárom felé, mert az ot-
tani kórházban például nincs reumatológia, ami 
nálunk kiválóan működik. Ugyanakkor mi, 
ellentétben Észak-Komárommal nem rendelke-
zünk onkológiai szakellátással. Az együttműkö-
déshez az kell, hogy az országos biztosítók meg-
egyezzenek - magyarázta a főigazgató. (rg)

EgészségüNk 5

 magasabb



KözleKedj oKosan!
2. BALESETMEGELŐZÉSI NAP

Második alkalommal szervezte meg a Kassák Klub túramotoros

szakosztálya a komáromi balesetmegelőzési napot. A figyelemfel-

keltő, oktató, de egyben szórakoztató rendezvény mintegy ezer

látogatót vonzott a Fesztivál placcra.

p
- Szerettünk volna a motorosoknak ingyenes 
vezetéstechnikai tréninget tartani, hiszen sokan 
nem tehetik meg, hogy fizetős rendezvényekre 
járjanak. Ez persze nem volt egyszerű, több 
ember összehangolt munkájára volt szükség a 
sikerhez. Olyan programot valósítottunk meg, 
ami nemcsak a motorosokat, de az autósokat, 
és a családokat is vonzotta. Rengeteg kiállító 
fogadta el a meghívásunkat, jöttek szlovákiai 
motoros és rali klubok is - tudtuk meg Czakó 
Zsolttól, a túramotoros szakosztály vezető-
jétől. 
 
A rendezvényt dr. Molnár Attila pol-
gármester támogatta. A lebonyolításban 
a Vöröskereszt helyi szervezete mellett a 
komáromi tűzoltók és rendőrök is segí-
tettek, de eljöttek a Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőrfőkapitányság és a Soproni 
Rendőrkapitányság munkatársai is. A 
balesetmegelőzési napon részt vett Herczeg 

Balázs Mókus, többszörös Európa-bajnok 
street fighter versenyző. 
 
A szervezők nagy hangsúlyt fektettek a 
gyermekprogramokra, volt KRESZ- és 
ügyességi verseny is. A kicsik gyermekjo-
gosítványt szerezhettek, és elkészíthették 
ujjlenyomatukat is. Nagy népszerűségnek 
örvendett egy 7 éves kislány off road bemu-
tatója, ki 2 éves kora óta űzi ezt a sportot. 
 
- Szeretnénk, ha ez a program kinőné a 
Fesztivál placcot és megyei szintre emelkedne, 
ahol a motorosok és az autósok jól megférnének 
egymással - mondta Czakó Zsolt. 
 
A program látványos része volt a baleseti 
szimuláció tűzoltási gyakorlattal. A kiál-
lított csodák közt veteránok és új motorok 
egyaránt szerepeltek. 
    se
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Együtt könnyebb, találja meg nálam a párját. Nincs társa?  Nálam megtalálhatja!  

06-70-940-9726 

aKezelőorvosa, gyógyszerÉsze

ORSZÁGOS PATIKA NAP KOMÁROMBAN

Dr. Zombor Gábor az EMMI egész-
ségügyért felelős államtitkára nyitotta 
meg az országos patika napot június 
3-án a Balzsam patikában, ahol dr. 
Kissné dr. Cseke Margit gyógyszertár-
vezető köszöntötte a megjelenteket.
A nap célja idén az volt, hogy minél széle-
sebb körben tájékoztassák a nagyközönséget 
az allergia, a vitamin- és ásványianyag-
hiány megelőzéséről, illetve a betegségek 
kezelési lehetőségeiről. Dr. Molnár Attila 
polgármester a Jókai moziban tartott fórum 
köszöntőjében elmondta, hogy az egész-
ségfejlesztés az önkormányzat számára is 

kiemelten fontos, ezért is támogatja a város 
mind a kórházat és a mentőszolgálatot, 
mind az alapellátást.  
 
Az országos napon szűrőkamion, ingyenes 
vércukormérés, vérnyomásmérés, BMI 
és testzsír-vizsgálat, „házi gyógyszertár 
átvizsgálása”, életmód-tanácsadás, továbbá 
szakmai előadások várták a látogatókat. Dr. 
Kreft-Horváth Loránd, városunk alpolgár-
mestere Komárom térségének egészségügyi 
ellátásáról tartott beszámolót.  
    se 
 

Országos Hétpróba az erődben 
 
tavaly augusztusban vette kezdetét az 
a teljes körű iskolai egészségfejlesztési 
program, melyet a Nemzeti Egészség-
fejlesztési intézet és a klebelsberg 
intézményfenntartó központ konzorci-
umi partnerként, több mint 3,5 milliárd 
forintból valósít meg. 
 
- Egy év alatt 30 ezer gyereket vontunk be az 
iskolai programokba, további 26 ezret pedig 
a megyei Hétpróba rendezvényekbe. Az is-
kolások számára januártól júniusig zajlanak 
a foglalkozások. A programban mintegy 
300 iskola vesz részt - mondta Baric Ádám, 
projektmenedzser. 
 
A fő cél, hogy az általános iskolák tanulói 
számára elérhetővé tegyék az egészséges 
életmódhoz nélkülözhetetlen tudást. A 
fiatalok az életkori sajátosságaiknak meg-
felelő módon tanulhatnak az egészséges 
táplálkozásról, az ivóvízfogyasztásról, a test- 
és szájhigiénéről, a rendszeres testmozgás 
fontosságáról. 
 
Megyénk több városából, így Ácsról, Eszter-
gomból, Tokodról és Oroszlányból érkeztek 
csapatok a Monostori erődbe, ahol a 
játékos feladatok mellett megismerkedtek 
az erőd történelmével, látványosságaival.  
 
A megnyitón jelen volt Czunyiné dr. Berta-
lan Judit köznevelésért felelős államtitkár. 
 
- A program során teljes körű fejlesztés, 
egészségre való nevelés zajlik. Fontos, 
hogy erősödjön a gyermekek egészséges 
életmódhoz, és a mozgáshoz való viszonya - 
vélekedett Czunyiné dr. Bertalan Judit.  
 
Komáromban sincs hiány az egészségre 
nevelő programokból.  
 
- Városunkban ugyanezekkel az elemekkel 
működik a Kincset ér prevenciós program. 
Sokszor bele sem gondolunk, hogy milyen 
fontos az egészség megőrzése. Magától 
értetődőnek vesszük, hogy egészségesek 
vagyunk! A megelőzés egyszerűbb, mint 
a betegség kezelése. A mozgásra is nagy 
hangsúlyt fektetünk a városban! Évek 
óta működik az úszásprogram, aminek 
jóvoltából minden komáromi kisgyermek 
ingyen megtanulhat úszni - mondta dr. 
Kreft-Horváth Loránd alpolgármester. 
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aHa  laKásteXtIl És  laKberendezÉs 
komárom, Bajcsy zs.u 5      tel: 06 34 340 - 293 

függöny, dekor, karnis, tapéta ágytakaró,  
díszpárnák, Billerbeck paplanok és párnák 

a
Az, amiről nem tudunk, kiesik a nem-
zettudatból, abból a következő generáció 
tagjai már nem tudnak erőt, hitet merí-
teni. Alapy Gáspárról, noha a 20. század 
egyik meghatározó alakja volt, viszonylag 
keveset tudunk. Neki köszönhetjük, hogy 
a hét utcából álló településből a trianoni 
tragédiát követően virágzó kisváros lett 
Dél-Komárom. 
 
- A város kettészakítása után a déli rész teljes 
infrastruktúráját ki kellett építeni. Alapy Gás-
pár nevéhez fűződik többek közt a Városháza, 
a Petőfi iskola, a rendőrség épületének, a mozi-
nak, a könyvtárnak, az egykori adóhivatalnak, 
két templomnak és a zeneiskolának a felépítteté-
se - mondta dr. Molnár Attila polgármester, 
aki hozzátette: Alapy Gáspárnak nemcsak 
szavaiban, de tetteiben is megvalósult, hogy 
minden komáromi polgár ügyét egyformán 
képviseli. Ő volt hazánkban az egyetlen 
városvezető, aki felemelte szavát a zsidó-
törvények és üldözések ellen. Emiatt előbb 
a Csillag erődben található gyűjtőtáborba, 
majd Dachauba került, ahol 1945 februárjá-
ban mártírhalált halt. A Testamentum törté-
nete azonban nem erre a drámai eseményre 
van kihegyezve.  
- Ami engem mindig is érdekelt, az az, hogyan 
tudott 1920 után a szakadékba taszított 
nemzet felállni. Alapynak és a környezetében 
lévőknek sikerült Dél-Komáromot várossá épí-
teniük, majd 1938-ban egyesíteniük az elsza-
kított északi, történelmi városrésszel. Nincsen 
megoldhatatlan, reménytelen történelmi helyzet. 

Minden nehéz szituációból fel lehet állni. Az 
Alapy Gáspárhoz hasonló személyiségek tudják 
gazdagabbá tenni a mi életünket is, hogy legyen 
hová visszanyúlnunk hitért, lelki feltöltődésért – 
vallotta Koltay Gábor filmrendező.   
 
A történelmi események úgy hozták, hogy 
Alapy Gáspár polgármesteri székében a 
mindenkori észak-komáromi városvezető, 
jelen esetben Stubendek László ül. Ez a 
szék vélhetően megjelenik majd a darabban 
is. - Az észak-komáromi városháza dísztermé-
nek fő falán is látható Alapy Gáspár portréja. 
Ez nemcsak azt szimbolizálja, hogy a múltban 
sok minden összekötött bennünket, hanem a 
jelenben is, és ahogy hitet tettünk dr. Molnár 
Attila polgármester úrral együtt, a jövőben is 
egy gondolattal visszük a két városrész ügyét 
előre - mondta Stubendek László, Észak-
Komárom polgármestere.  
 
A Testamentum főbb szerepeiben Laklóth 
Aladárt, Varga Miklóst, Ruttkay Laurát, 
Rancsó Dezsőt, Gerdesits Ferencet, Makrai 
Pált, Bodnár Vivient, Dráfi Mátyást láthat-
tuk. Közreműködtek továbbá: a Magyarock 
Dalszínház társulata, valamint a helyi 
szakközépiskolák diákjai. A szövegkönyv 
összeállításában nagy segítséget nyújtott 
Vizeli Csaba, a Magyarock Dalszínház ve-
zetője és Számadó Emese, a Klapka György 
Múzeum igazgatónője.  Dr. Molnár Attila 
a sajtótájékoztatón elmondta, a jövőben 
szeretnének Alapy Gáspár tiszteletére egy 
köztéri szobrot emelni a városban. (se)

alapy gáspár (1880–1945), Komárom 
volt polgármestere, a 20. századi magyar 
történelem méltatlanul kevéssé ismert és 
idézett alakja. Mondása szállóigévé vált: „Én 
esküt tettem rá, hogy minden polgár ügyét 
egyformán szolgálom!”  
 
Észak-Komáromban született 1880-ban, 
tanulmányai elvégzése után 1907-ben 
kezdett el dolgozni az észak-komáromi vá-
rosházán. 1921-ben Dél-Komáromba ment, 
ahol bekapcsolódott a város vezetésébe, 
1922-től helyettes, majd 1928-tól kinevezett 
polgármesterként. Városépítő tevékenysége 
során Komáromból virágzó kisváros alakult 
ki. Munkássága alatt a déli városrész hatal-
mas fejlődésnek indult. Előtte itt semmiféle 
középület, út, villany- és csatornahálózat nem 
volt. nevéhez fűződik a városi székház, a 
pénzügyi palota, két templom, ugyanannyi 
imaház, három iskola, rendőrségi székház, 
adóhivatal, pénzügyi laktanya, vasutas-lakó-
telep, strandfürdő, stb. építése. Akkor nyitotta 
meg kapuit a népkönyvtár, a mozi, a magán 
zeneiskola. Komárom hétutcás településből 
53 utcás virágzó kisvárossá vált. Polgármes-
tersége alatt a város lakóinak száma három-
szorosára emelkedett. népszerűségének kö-
szönhetően és érdemeinek elismeréseként 
1939. július 15-től az újraegyesített Komárom 
polgármestere lett. 1944. augusztus 31-én 
nyugdíjba ment. Az egyetlen nyilvántartott 
magyarországi polgármester volt, aki felemel-
te szavát a zsidótörvények és a deportálások 
ellen. 1944. október 17-én zsidópártolás 
vádjával a nyilasok letartóztatták, a Csillag-
erődbe, majd Dachauba hurcolták, ahol mint 
az 136708-as számú fogoly halt mártírhalált 
1945. február 5-én, 65 éves korában.

Koltay Gábor rendező, városunk díszpolgára

a nemzeti összetartozás napján, június 4-én 20.00

órától mutatta be városépítő egykori polgár-

mesterünről, a 70 éve elhunyt Alapy Gáspárról 

70 ÉVE HUNYT EL ALAPY GÁSPÁR

KomáromI testamentum

a Szabadság téren.

szóló Testamentum című zenés pódiumjátékát
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A telt ház előtt tartott koncerten dr. Molnár 
Attila polgármester és dr. Ströcker Rená-
ta jegyző köszöntötték Komárom város 
kórusát.

A jubileumi koncert előkészítéséből a kórus 
valamennyi tagja kivette a részét. A jelenlegi 
tagok örömmel várták a korábban velük 
éneklő társakat a koncert előtt az Arany 17. 
Rendezvényközpontban. Az újratalálkozás, 
a fotók, a közös éneklés öröme felelevenítet-
te az emlékeket, melyekre szívesen gondol-
nak vissza.

Aki valaha vállalta a kóruséneklést, annak 
részévé vált, beivódott a lelkébe a zene 
szeretete és tisztelete. Egy kórus életében 
35 év nagy idő. A Cum Laude Hangver-
senykórus minősítés megőrzése rendkívül 
sok alázatot, szorgalmat és ráfordított időt 

követelt a tagság részéről. Szakmai vezető-
jük Hoff mann-né Kemenes Vera, aki három 
és fél évtizede töretlen lelkesedéssel irányítja 
a főleg pedagógusokból álló énekkart. A 
jubileumi koncertjükre is az általuk kedves 
szerzők műveivel készültek, így felcsendült 
többek között Kodály, Bartók és Pergolesi 
egy-egy darabja is.

A szervezés hátteréről a kórus így vall: a 
hangverseny körültekintő megszervezése is-
mét nagy feladata elé állította a kórusban 34 
éve éneklő Semsei Lászlóné Katit. Mint oly 
sokszor, ezúttal is biztos tudással és remek 
szervezőkészséggel fogta össze a temérdek 
tennivalót! Rátermettsége, vidám lénye, 
humora és fáradtságot nem ismerő kitartása 
biztosítéka sikeres működésünknek!

    se

 zeng az ÉneKszó!
JUBILÁLT A VOX FEMINA

Május 17-én a komáromi Városháza dísztermében jubileumi hang-

versennyel köszöntötte Komárom város zeneszerető közönségét

a 35 éves Vox Femina Nőikar. 

kultúra8

sárosI  optIKa  1 9 6 3
WWW.sarosIoptIKa.Hu,  Komárom, bajcsy  u.  5.        tel.:   34 -347-081

szemvizsgáló, szemüveg 
és kontaktlencse szaküzlet, Dr.Török Katlin főorvos aKcIó önneK!

Hoffmann-né kemenes vera 35 éve, Bereczné auxner mónika 31 éve, Csák-
vári ágnes (alapító tag) 36  éve, Czeglédi Ferencné 28 éve, Erdei attiláné 
34 éve, Füstös lászlóné 30 éve, gödölle péterné 20 éve, gutainé Jaksics 
kinga 26 éve, gyergyói zsuzsanna 19 éve, Harasztiné Bencsik zsuzsanna 
33 éve,  Hartmann-né semsei katalin 22 éve, kántorné illési magdolna 19 
éve,  kelemen ágnes 29 éve,  kissné Csiba Beáta (alapító tag) 36  éve,  Nickné 
stanics márta 27 éve,  pálfyné Nyikus zita 34 éve,  pinczehelyiné Csor-
dás katalin 22 éve, semsei lászlóné 34 éve, takács tamásné 30 éve, 
míg vass péterné (alapító tag) 36 éve énekel a kórusban.

Balogh Linda 3 hónapja, Chabat Éva Tímea 11 éve, Farkas-Páll Beáta 1 éve, 
Fábry Olívia 3 hónapja, Hódosy ildikó 5 éve, Maléth Zsuzsanna 4 éve, Mészáros 
Sándorné 5 éve, nagy Horváth ilona 1 éve, Szabados Kitti 3 hónapja, Szabó Zsu-
zsanna 3 éve,  és Vargáné Horváth Orsolya 5 éve tagja a Vox Femina nőikarnak.

 A VOX FEMINA NŐIKAR TAGJAI 2015

új elnöke van a magyar 
Fúvósszövetségnek

a napokban értesültünk róla, hogy május 
10-én a magyar Fúvószenei és mazsorett 
szövetség küldöttgyűlése a maFumasz 
elnökének szabó Ferencet, a pro urbe- 
díjas Egressy Fúvószenekar karnagyát 
választotta.

Országos gálán a Délibáb

május 16-án rendezték a Weöres sándor 
Országos gyermekszínjátszó Fesztivál 
regionális fordulóját Balassagyarmaton, 
ahol a tatabányai megyei minősítő forduló 
után az immár „aranyos” Délibáb színház 
idősebbik csoportja képviselte a megyét és 
városunkat.

A zsűri Balassagyarmaton is nyitott szívvel 
fogadta a délibábosok „Ezt is el…” című 
produkcióját, és méltónak tartotta arra, hogy 
az országos gálán is bemutatkozhasson a 
csoport. Közel 300 produkcióból 27 jut csak el 
az országos gálára, a gyermekszínjátszás leg-
meghatározóbb, legérdekesebb, leghitelesebb 
darabjai léphetnek fel itt. A délibábosok ez 
évben is sikerrel vették fel a versenyt a művé-
szeti alapiskolákkal, színházi műhelyekkel, így 
júniusban irány Szekszárd, az országos gála!

A darab részvevői:
Győrfi  Anna, Horváth Ákos, Horváth Szonja
Horváth Zora, nánási Márton, nemesnyik 
Anna, Szép Ákos
rendező: Mikolasek Zsófi a
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A Szabadság téren délután kettőkor kezdő-
dött a móka, a rengeteg színpadi produkció 
mellett kiegészítő programokkal várták a 
családokat. 

- Kijöttek a könyvtár, a Vöröskereszt és a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat komáromi cso-
portjának illetve a Családsegítő Szolgálatnak a 
munkatársai, és a Sakk Egyesület és a Kismester 
Kézműves Klub tagjai. A színpadot főként a 
helyi előadók töltötték meg, fellépett a Délibáb, a 
Zsebsün és a Twinner együttes, a Feszty Árpád 
Általános Iskola elsősei pedig egy táncbemuta-
tóval készültek. Ingyenes volt az ugrálóvár, a 
trambulin, az arcfestés és a pónilovazás, illetve 
volt egy gólyalábas előadás is – tudtuk meg a 
program szervezőjétől, Horváth Krisztinától

- Kipróbáltam szinte mindent, a legjobban az 
tetszett, hogy csináltak nekem egy csillámtetkót 
– mondta Szokoli Szabolcs. 

- Pónilovaztam, és jó nagy szaltókat csináltam 
a trambulinon – tette hozzá Szegedi Rakó 
Mihály, míg Horváth Lacinak az előadás 
kötötte le leginkább a fi gyelmét. 

Az eseményen részt vettek a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat komáromi csoportjá-
nak munkatársai, akik azzal a nem titkolt 
szándékkal érkeztek a Szabadság térre, hogy 

megmutassák, milyen fogyatékkal élni. 

- A gyerekek kipróbálhatták a mankót, a 
járókeretet, a kerekes széket. Megmutattuk, 
hogy milyen az, ha valaki gyengénlátó, és csak 
a tapintására és a szaglására hagyatkozhat. 
Mindezt persze játékos formában, sok ügyes-
ségi feladattal és nyereményekkel – mondta el 
Fejérné Zsitvay Kinga, a komáromi csoport 
vezetője. 

- Megtapasztalhattam, hogy milyen érzés, ha 
valakinek eltörik a lába vagy gerincproblé-
mái vannak. Számomra a legmegdöbbentőbb 
a kerekes szék volt – tudtuk meg Talyán 
Marcsitól. 

A gyermeknapi program a Szabadság téren 
egészen este nyolc óráig tartott. Azok, akik 
még másnap is játszani szerettek volna, 
megtehették a Brigetio Gyógyfürdőben, 
ahol folytatódott a gyermeknapi hétvége. 
A belépés egy felnőttnek és egy gyereknek 
ingyenes volt. 

- Kézműves és ügyességi játékokkal vártuk a 
gyerekeket, akik a teljesítésért kuponokat kaptak, 
ezeket a gyermekbutikban lehetett beváltani 
különböző ajándékokra. Mindez már a nyári, 
gyerekeknek szóló Delfi n klub előfutárának is 
tekinthető. Ezek az animátorokkal zajló hétvé-

gék különféle tematikus programokat takarnak. 
Átadtuk az új kalózhajót, ami a homokozóban 
kapott helyet – mondta el a Brigetio Gyógy-
fürdő marketing vezetője, Radics Török 
Tímea. 

A szórakozáson kívül az életmentés alap-
jaival is megismerkedhettek a gyerekek. A 
mentőszolgálat munkatársai és az úszómes-
terek három mentési technikát mutattak 
meg az érdeklődőknek. 

-  Élethű volt a bemutató és nagyon hasznos. Mi 
gyerekek is megtanulhattuk az életmentést, így 
ha ez a valóságban is előfordul, már nem esünk 
kétségbe, tudni fogjuk, hogy mit kell tenni, 
amíg a mentő megérkezik – vélekedett Kaszás 
Gergő. 

- Nekem is nagyon tetszett az életmentő 
bemutató, emellett számos ügyességi játékot 
kipróbáltam, a kuponokért édességet vettem a 
gyermekbutikban. Nagyon várom, hogy beme-
hessek a vízbe, idén ez lesz az első alkalom, hogy 
úszni fogok, de mindenképpen kipróbálom a 
kalózhajót is – tette hozzá Nika Edmond. A 
Brigetio Gyógyfürdőbe nemcsak a gyereke-
ket várták, az anyukákra is fi gyelmet fordí-
tottak. Őket kéz-  és bőrápolási bemutatóval 
kényeztették. 
    rg

 a gyereKeKÉ volt a város
Számtalan programmal várták városunk legfiatalabbjait gyer-

meknap alkalmából. Szombaton a Szabadság téren, míg vasárnap a

Brigetio Gyógyfürdőben szerveztek számukra játékos és ügyességi

feladatokat.

kultúra 9
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„Az embereket csak  
szeretve lehet jobbá tenni.” 
                 (Böjte Csaba) 
 

Böjte Csaba  
(Csaba testvér)  
Komáromban 

Komáromba érkezik Böjte Csaba, a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány létrehozója, az erdélyi árvák patrónusa, a sze-
retet hírnöke. Csaba testvér 2015. június 28-án, vasárnap 
este 18.00 órakor szentmisét mutat be a Jézus Szíve Ró-
mai Katolikus Nagytemplomban. A komáromi hívek 
a szentmisén gyűjtött adományokkal szeretnék támo-
gatni az erdélyi árvákat. Szeretettel várunk mindenkit!

...mert adnI jó!
 ÉLELMISZERADOMÁNYT KAPTAK A RÁSZORULÓK

Korábban évente négyszer osztottak élelmiszert 

a rászoruló családok részére, az Európai Unió

által támogatott segélyezés azonban 2013 végén

megszűnt, így jelenleg csak az önkormányzat tá-

mogatásának köszönhetően kaphatnak tartós

élelmiszert a nehéz körülmények között élők.

Június 2-án és 3-án tartós élelmiszercsomagot osz-
tott az önkormányzat Komárom és Környéke Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata szervezésé-
ben,  a Csokonai Művelődési Ház nagytermében. 

ÉHeavy tools   
fÉrfI / nőI ruHázat, tásKáK, KIegÉszítőK   
a Millenium Üzletház földszintjén

- Az önkormányzat korábbi ígéretéhez híven évente kétszer tart élel-
miszerosztást, első alkalommal a nyári szünet beköszönte előtt, második 
alkalommal pedig a karácsony közeledtével. Ezt a jövőben is folytatni 
kívánjuk. Ezenkívül a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pályá-
zati úton szerzett jogot arra, hogy a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
együttműködő partnereként a termelők és áruházláncok által felajánlott, 
közeli lejárati határidős élelmiszereket oszthasson a komáromi rászoru-
lóknak. Az elszállítás, a tárolás és az osztás költségeit az önkormányzat, 
az ezzel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási munkákat, csakúgy, 
mint az önkormányzati élelmiszerosztásnál, a Családsegítő Szolgálat 
vállalta - tudtuk meg dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármestertől. 

Az önkormányzat által finanszírozott nyári élelmiszerosztás 
során a Szolgálat közel 8,5 tonna tartós élelmiszert osztott szét. 

- Úgy állítottuk össze a csomag tartalmát, hogy az élelmiszerek egymással 
jól kombinálhatóak legyenek. A csomagba ezúttal étolaj, tej, sárgaborsó, 
kristálycukor, rizs, száraztészta és háztartási keksz került, az egy család-
nak jutó mennyiséget a családban élők száma határozta meg. Most 685 
család részesül az élelmiszerekből. Minden nyilvántartott család levélben 
kapott értesítést az élelmiszerosztásról, arról, hogy milyen időpontban 
jöjjön. Arányos beosztással gondoskodtunk arról, hogy ne legyen tumultus 
és mindenki rövid idő alatt át tudja venni a csomagját - mondta el 
Csöngei Ildikó, a Komáromi Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat vezetője.   
 
            se

visszatEkiNtő10
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Boldog születésnapokat! 
 
a városvezetés e hónapban Nyikus József-
né ilonka nénit és mátyus kálmánné Eszti 
nénit köszöntötte 90. születésnapján.

 
 

ilonka néni tősgyökeres szőnyiként látta meg 
a napvilágot. A háborút, a szovjetek bevonulá-
sát testvérével Pannonhalmán vészelték át. A 
postán kezdett dolgozni, majd előbb az akkori 
községi, illetve Szőny 1977-es Komáromhoz 
csatolását követően a városi tanács dolgozója 
lett. Éveken át teljesített szolgálatot a szőnyi ki-
rendeltségen. Férjével a háború után ismerked-
tek meg. Az évek során egy lányuk, Zita és egy 
fiuk, Csaba született. Lányát a komáromiak a 
Feszty iskola tanáraként, a Vox Femina nőikar 
tagjaként, a Vivace Zenei Egyesület elnöke-
ként, és a Komáromi Erődök Barátainak Egye-
sülete aktív tagjaként ismerhették meg. Három 
unokával áldotta meg a sors. ilonka néni 
ellátja magát, rendben tartja a házat, süt, főz. 

 
 

 
Eszti néni naszályon született, de a háború 
után Szőnybe költöztek. Élete során a háztar-
tásban tevékenykedett, különösen szeretett 
a szőnyi házuk kertjében tenni-venni. Három 
gyermeke született, akik azóta hat unokával, és 
hat dédunokával ajándékozták meg. 75 éve-
sen komoly szívműtéten esett át, azóta azon-
ban semmi egészségügyi gondja nincs. Maga 
főzi az ebédet, nagyon szeret sütni. A családi 
ünnepségeken a mai napig ő a mákos rétes 
felelőse. Bevallása szerint szívós nő, soha nem 
panaszkodik, így sokszor a család többi tagja 
is belőle merít erőt. Elmondta, hogy a nagy 
családi ház után nehezen szokta meg a lakást, 
de már megbarátkozott a helyzettel. Esténként 
tévét néz, és szívesen vigyáz az unokákra.

fÉrfI / nőI ruHázat, tásKáK, KIegÉszítőK   
a Millenium Üzletház földszintjén

Az ünnepi műsort a szőnyi Színes Óvoda 
apróságai, az Egressy Béni Alapfokú Mű-
vészeti Iskola növendékei és a Feszty Árpád 
Általános Iskola diákja adták.  
 
A pedagógusokhoz Berczellyné Nagy 
Marianna, a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ komáromi és tatabányai 
tankerületének vezetője szólt. Beszédében 
kiemelte, hogy a pedagógus hivatás lényege, 
hogy hittel és szeretettel kell végezni ezt a 
munkát.  
 
- A nevelés nemcsak a mindennapok kihívása-
inak való megfelelést jelenti, hanem egyben fe-
lelősség is. Felelősség, hiszen ezen keresztül lehet 
újjáépíteni a nemzetet, a társadalmat – ezért 
is alappillérei Önök, pedagógusok a magyar 
társadalomnak! A jó pedagógiai munkához, a 
hivatástudat megőrzéséhez, életben tartásához 
azonban szükség van az Önök erkölcsi és anya-
gi megbecsülésére – mondta a KLIK vezetője.  
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 
adományozott azoknak a pedagógusoknak, 
akik sokévi lelkiismeretes munka után 
nyugdíjba vonulnak. Az emlékérmet dr. 
Molnár Attila polgármester, és Berczellyné 
Nagy Marianna adta át Kulcsár Jánosné-
nak, a Színes Óvoda óvónőjének, dr. Jónás 
Bélánénak, a Feszty Iskola tanítójának, 
Steinbach Gábornénak, a Feszty Iskola taní-
tójának, Tiszai Piroskának, a Feszty iskola 
pedagógusának, dr. Trugly Katalinnak, az 
Alapy iskola tanárának, Iwatt Nelsonnak, a 
Kultsár iskola tanárának, Klemen Terézi-

ának, a Kultsár iskola tanárának, és Sáriné 
Burián Mária Stefániának, a Színes Óvoda 
vezetőjének.  
 
Városunk képviselő-testülete úgy határo-
zott, hogy Komárom Város Pedagógiai 
Díjat érdemel éveken, évtizedeken át tartó 
kiemelkedő munkájáért Bencsikné Mező 
Márta, a Móra iskola gyakorlati oktatási 
vezetője, Herbsztén Pásztor Andrea, a Fesz-
ty iskola tanítója, Juhászné Balogh Erika, 
a Szivárvány Óvoda óvónője és Menyhárt 
László, az Egressy Béni Alapfokú Művészeti 
Iskola tanára.  
 
Kiemelkedő pedagógiai munkáért 
oklevélben részesült Blaskó József, a Jókai 
Mór Gimnázium tanára, Boda Zsuzsanna, 
szintén a Jókai Mór Gimnázium tanára, 
Bodor Zoltánné Narancsik Éva, a Dózsa 
iskola tanára, Győri Árpádné, a Dózsa iskola 
tanára, Kovács Barna Iván, a Bozsik iskola 
tanára, Nemesné Hollósi Boglárka, a Petőfi 
iskola tanára, Takács Hajnalka, az Egressy 
Béni Alapfokú Művészeti Iskola tanára, 
Vargáné Orbán Erzsébet, a Petőfi iskola 
tanára, valamint Zatykó Gabriella, a Bozsik 
iskola tanítója.  
 
Hagyomány, hogy ezen a napon kap kitün-
tetést a Pedagógus Szakszervezet részéről 
az a pedagógus, aki kiemelkedő érdekkép-
viseleti munkát végez. Idén a díjat Szabóné 
Herczeg Ildikó, a Bozsik iskola munkatársa 
kapta, aki alapszervi titkári feladatokat lát 
el.  
    se
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az Élet IsKolája
 ÉLELMISZERADOMÁNYT KAPTAK A RÁSZORULÓK

A jó pedagógus kertész, filozófus, esztéta, lélekbúvár, művész

és mesterember egy személyben, aki nemcsak a tudást közvetíti, 

hanem példát ad, és jellemet formál. A városvezetés minden év-

ben köszönti városunk pedagógusait, erre idén június 5-én került

sor a Városháza dísztermében.
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„Egészségtudatos táplálkozás”

Workshop a városházán

az ipari parkban működő cégek vezetőit 
látták vendégül május végén a városházán. 
a megbeszélés témája az ipari park bővíté-
si területének közművesítése volt. 
a találkozón szóba kerültek ezen túlmenő-
en a munkaerőpiaci helyzet, az oktatás és a 
városfejlesztés kérdései is.

- Az önkormányzat még 2011-ben vásárolt egy 
40 hektáros területet az ipari parkban. Akkor 
sokan megmosolyogtak bennünket, hiszen a 
gazdasági válság kellős közepén léptük meg 
ezt. Az idő azonban minket igazolt. Tudtuk, 
hogy ez a terület csak akkor fog érni valamit, 
ha megtörténik a közművesítése. Ógyallával 
közösen nyújtottunk be egy határon átnyúló 
pályázatot. A 600 millió forintos beruházásnak 
köszönhetően út és kerékpárút létesült, kiépült 
a csatorna- és a vízelvezetési rendszer, illetve 
a közvilágítás. Mindez előfeltétele volt annak, 
hogy új befektetők érkezzenek Komáromba 
- mondta el dr. Molnár Attila polgármester.

Az újonnan közművesített terület műszaki 
átadására május 20-án került sor. Hamarosan 
itt építi fel gyárát a lengyelországi Alumetál 
cég, amely egy 10 hektáros területet vásároltak 
az önkormányzattól. napokon belül pedig egy 
újabb gazdasági társasággal bővül az ipari 
park. Az egyik régebbi csarnokban az Agrotec 
Magyarország Kft. kezdi meg működését. 
A cég mezőgazdasági gépek értékesítésével 
foglalkozik. A határon átnyúló pályázat zárásá-
ra várhatóan június végén kerül majd sor.  
    se

A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé 

nyilvánítja az Alumetal Group Hungary Kft. Komáromban megva-

lósuló beruházásával összefüggő hatósági ügyeket – az erről szóló

rendelettervezet olvasható a kormány honlapján.

aKadálymentesítÉs
 ÉPÜLHET AZ ALUMETAL

a
A beruházással összefüggésben nem kell 
beszerezni az építészeti- műszaki terv-
tanácsi véleményt, nem kell lefolytatni a 
településképi véleményezési eljárást és a 
településképi bejelentési eljárásnak sincs 
helye. A tervezet mellékletében felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyekben hozott 
döntések – fellebbezésre tekintet nélkül – 
végrehajthatók. A kormány a koordinációs 
feladatokat ellátó kormánymegbízottként a 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhi-
vatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

Tavaly októberben jelentette be a lengyel 
Alumetal járműipari vállalat, hogy 9 milli-

árd forintos beruházással a komáromi ipari 
parkban építi fel új gyárát, amely 150 új 
munkahelyet jelent 2017 végéig.

A múlt évben 277 millió eurós árbevételt 
produkált lengyel cégóriás, az Alumetal, 
Európában jelenleg a negyedik legnagyobb 
alumíniumfi nomítónak számító járműipar 
vállalat. Hulladékból állít elő másodlagos 
alumíniumot az autóipar részére.

       (forrás: kemma.hu)

norbI update üzlet
Komárom, 
Bajcsy-Zsilinszky  utca  9.

T e r e m g o k a r t  é s  k á v é z ó
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  2015. június 23. kedd, 18.00 óra

  vendégeink: Számadó Emese a Komáromi Klapka Múzeum igazgatónője
  dr. Borhy László régészprofesszor, az ELTE BTK dékánja, Komárom díszpolgára
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Komárom,  
Bajcsy-Zsilinszky  utca  9. Hanna Fehérnemű - és Bababolt bikini, fürdőruha, fehérnemű és hálóruházat széles választéka

Origami bikini, Capella, Bahama stb...
Bababolt: babakocsi, etetőszék, autósülés, gyermekbútor

Az egész országra kiterjedő TeSzedd hulladékgyűjtési akció az 

egyik legnagyobb közösségi, környezetvédelmi program, melyet

mI Is szedtüK!
TESZEDD! - TAKARÍTÁS VÁROSUNKBAN

ötödik éve szerveznek. Komárom idén is csatlakozott. Városunk

általános iskoláinak mindegyike részt vett a szemétszedésben.

T e r e m g o k a r t  p á l y a  &  K á v é z ó  2 9 2 1  K o m á r o m ,  P u s k a p o r o s i  u t c a  1 0 . 
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t
- Az önkormányzat fontosnak tartja az ilyen 
programokat. A cél az, hogy a lakosság, elsősor-
ban a gyerekek környezeti tudatosságát növel-
jük, hiszen így fogékonyabbak, érzékenyebbek 
lesznek a környezetei problémákra - mondta az 
önkormányzat környezetvédelmi referense, 
Havran-Tóth Bernadett. 
 
A fesztysek az iskolájuk környékén takarí-
tottak. 
 
- Jó, hogy mi is tehetünk valamit a városunk 
tisztábbá tételéért, így Komárom nemcsak 
szebb lesz, de mi is egészségesebb környezetben 
élhetünk - vélekedett Csurgó Hanna. 
 
- Az iskolában sokat tanultunk a szelektív 
hulladékgyűjtésről. Otthon különválogatjuk 
a kupakokat és a műanyag flakonokat - tette 
hozzá Cser Nikol. 
A program lebonyolításába és szervezésébe 

a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. is 
bekapcsolódott. 
 
- A TeSzedd a környezeti nevelés szempont-
jából az egyik legkiemelkedőbb program. A 
korábbi években mi is főként az iskolákat 
szólítottuk meg, de lehetett közvetlenül a 
TeSzedd honlapján is regisztrálni. A gyerekeket 
900 almával motiváltuk - tudtuk meg Juhász 
Mártontól, a cég munkatársától. 
 
A városi iskolák mindegyike csatlakozott, 
így 900 fiatal szedte a szemetet, de gyűj-
tötték a hulladékot a monostori óvódások, 
a nyugdíjas klub és a Molli Klub tagjai, 
valamint a monostori civilek is. A KEBEL 
különleges helyszínen tevékenykedett. 
 
- Társaságunk számára egyaránt fontos a ter-
mészeti és az épített környezet védelme. Közel 
vagyunk a Csillag erődhöz, a német hősi teme-

tőhöz vezető utat tisztítjuk meg - mondta el a 
Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete 
(KEBEL) elnöke, Bágyi Ferencné. Dombay 
Gábor képviselő is az egyesület tagja, így a 
munkából ő is kivette a részét. 
 
- A szóban forgó utat benőtte a gaz, renge-
teg volt itt a szemét, a kábeldarab és egyéb 
hulladék. Szeretnénk, ha a jövőben ezt a helyet 
a komáromiak és a turisták is látogathatnák - 
mondta a képviselő. Ezen a helyen talált rá 
ugyanis Legát István arra a több száz éves 
„földerődre”, mely történelmi bemutatók, 
hagyományőrző programok helyszíne le-
hetne. Teljes felújításához azonban pályázati 
forrás szükséges.  
 
          se

Monaco Kávézó
Komárom, Igmándi út 6.

(30) 989 0067

MEGHÍVÓ
K  O  M  Á  R  O  M  I 
X  X  I   S Z  Á  Z  A  D   L  E  L  E  T  E 

Kaveszunet 
talkshow a Monacóban

‘ ‘
  2015. június 23. kedd, 18.00 óra 
 
  vendégeink: Számadó Emese a Komáromi Klapka Múzeum igazgatónője
  dr. Borhy László régészprofesszor, az ELTE BTK dékánja, Komárom díszpolgára

..
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tapasztald meg És Érd el cÉljaId! 
BEJELENTKEZÉS: 06 70 316 97 90, KOMÁROM KALMÁR KÖZ 21.   t r X c e n t e r

Legyen a Brigetio Gyógyfürdő Komárom 

Az év fürdője! 
Segítse szavazatával városunk fürdőjét:
http://azevfurdoje.hu/szavazok/brigetio-
gyogyfurdo-komarom-116
A szervezők a szavazók között 
értékes nyereményeket sorsolnak ki!

• június 13-án zenés éjszakai fürdőzés – belépő: 1000 Ft
• június 27-én gulyásfőző verseny
• július 4-én marhapörköltfőző verseny
• július 11. strandröplabda kupa
• július 11. zenés éjszakai fürdőzés
• július 18. sportágválasztó és halászléfőző verseny 

• július 25. Csobbanó Fesztivál 
- 25 éves a Brigetio Gyógyfürdő 

• július 31. strandok éjszakája - 
Csobbanjon egyet a csillagos ég alatt!
• augusztus 2. Fitt és fi nom – egészségnap és főzőverseny 
• augusztus 8. főzőverseny
• augusztus 15. zenés éjszakai fürdőzés

Nyári programok 
a Brigetio Gyógyfürdőben

w w w . k o m a r o m f u r d o . h u    w w w . f a c e b o o k . c o m / g y o g y f u r d o . k o m a r o m i

SZAVAZZ!
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golfáramlat

 VADKERTI ADÉL LETT A BAJNOK

A 17 éves Vadkerti Adél sorozatban másodszor nyerte meg a Ma-

gyar Golf Kupát. A fiatal komáromi tehetség elmondta: az edző-

ség mellett jövőbeli tervei közt amerikai egyetemi tanulmányok 

is szerepelnek!

btapasztald meg És Érd el cÉljaId! 
BEJELENTKEZÉS: 06 70 316 97 90, KOMÁROM KALMÁR KÖZ 21.   t r X c e n t e r

s u n  b o d y  f I t t n e s s  És  s Q u a s  s t e r e m Komárom, Széchenyi út  47.

Kondi havi bérlet 5500Ft, Squass 1500Ft/óra, hétfőtől -péntekig CSAK 1000Ft/óra tel.:634/345-704

Ezúttal azok a másodikos gyerekek 
vehették át okleveleiket, akik három éve 
vesznek részt a tanfolyamon. A kitünteté-
seket Turi Bálint alpolgármester adta át, 
aki elmondta, az úszást élethosszig űzheti 
az ember, nagyon kedvező hatásai vannak 
a szervezetünkre. A programról a szülők 
és a gyerekek is elismerően nyilatkoztak. A 
tanfolyamot, melyet a következő tanévtől 
is folytatni kíván az önkormányzat, városi 
büdzséből fi nanszírozzák, mely éves szinten 
néhány millió forintos kiadást jelent. Az 
első évben kétszáz, majd négyszáz, jelenleg 
pedig 600 kisgyermek vesz benne részt.

vIzIvIlág
 ÁTADTÁK AZ ÚSZÓDIPLOMÁKAT

 A negyedik évfolyam vizsgá- 

zott a városi úszásprogramban.

spOrt 17

grónai másodszor is osztrák k-1 bajnok

a május is jól kezdődött komáromi kick-
boxosunk, grónai sándor számára. a Bécs-
ben rendezett WkF szervezet nemzetközi 
kick-box tornáján k-1 szabályrendszerben 
63,5 kg-ban ismét a dobogó legmagasabb 
fokára állhatott!

A felkészítő edzők Csányi János, és Vlasich 
róbert, míg az erőnléti edző Berta Csaba volt.

Bajnok lett a kémények!

a komáromi kvsE kémények csapata a 
komárom- Esztergom megyei felnőtt ko-
sárlabda-bajnokság 2014/15 évi kiírásának 
bajnoka lett! a kvsE Basketbulls csapata a 
negyedik helyen zárt, és Fair play különdí-
jat kapott.

A Kémények csapata Oroszlányban harcolta 
ki a győzelmet. Szentirmay Péter csapatkapi-
tányt a megyei bajnokság legeredményesebb 
játékosának választották.

A bajnokcsapat tagjai: Szentirmay Péter, 
Szentirmay András, Konta Balázs, Petrák 
richárd, Horváth Zoltán, Török Viktor, Beke 
Dezső, Juhász Márton, Horváth Dániel, Fülöp 
Zsolt, Varga Tamás, Petrik Tamás, radics 
Tamás és Drobny Balázs.

konrád a dobogó legfelső fokán!

alig tért haza konrád krisztián a szeren-
csi országos fekvenyomó bajnokságról, 
ahol második helyezést ért el, már várta is 
május 30-án a következő megmérettetés 
észak-komáromban, a sam Cup elnevezé-
sű nemzetközi bajnokságon.

A versenyen számos ország képviseltette 
magát több versenyzővel is. Krisztián rAW 
nyomásban indult, kezdő fogása 225 kiló volt, 
majd 235 kiló, melyeket sikeresen teljesített. A 
harmadik gyakorlata 242,5 kiló volt, amit már 
sajnos nem tudott kinyomni. Érvényes gya-
korlata azonban bőven elég volt ahhoz, hogy 
megszerezze az első helyezést, így zsinórban 
ez már a harmadik év, hogy ezen a versenyen 
címvédőként állhat a dobogó legfelső fokán.  

A következő megmérettetésre június 14-én 
lesz Budapesten, a Scitec Cutler Cup nem-
zetközi fekvenyomó bajnokságon kerül sor.

A 26. alkalommal megszervezett Magyar 
Kupán rekordszámban indultak a verseny-
zők, összesen 118-an neveztek. Vadkerti 
Adél magabiztosan lépett pályára, aminek 
meg is lett az eredménye. A tehetséges 
komáromi golfozó sokat készült erre a 
megmérettetésre.

- Edzőtáboroztam Cipruson, majd 
Máriavölgyben, illetve Szlovákiában ren-
deztek egy nemzetközi versenyt, így bőven 
tudtam gyakorolni. Ellenfeleim akadtak bőven, 
hiszen a mezőnyben sok volt a hasonló tudású 
versenyző. Az eredményt több külső tényező is 

befolyásolta, második nap például nagyon fújt 
szél – tette hozzá a sportoló.

A 17 éves lány hozzátette azt is, hogy a 
tavalyi kupagyőzelem óta sokat komolyo-
dott, a versenyekre tudatosabban készült. 
Mindez persze rengeteg időt és kitartást 
követelt tőle. Most nagyobb hangsúlyt fek-
tetett az erősítésre is. A versenyző elárulta, 
a jövőben is a golff al szeretne foglalkoz-
ni, tervei közt szerepel, hogy egyetemi 
tanulmányait ösztöndíjasként az Egyesült 
Államokban folytatja. Nyáron számos hazai 
és külföldi versenyen lép majd pályára. (se)

Legyen a Brigetio Gyógyfürdő Komárom 

Az év fürdője! 
Segítse szavazatával városunk fürdőjét:
http://azevfurdoje.hu/szavazok/brigetio-
gyogyfurdo-komarom-116
A szervezők a szavazók között 
értékes nyereményeket sorsolnak ki!

w w w . k o m a r o m f u r d o . h u    w w w . f a c e b o o k . c o m / g y o g y f u r d o . k o m a r o m i
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Elképesztő floorballos sikerek 
 
az szpk Floorball klub kiemelkedő sike-
reket tudhat magáénak a 2014 / 2015. 
évi nagypályás bajnokságban. a klub 
megnyerte a bajnokságot az u11, u13, 
u15, u17 utánpótlás korcsoportban, 
valamint bajnok lett az OB ii felnőtt férfi 
csapat is. 
 
Kapcsolódó hír, hogy a szőnyi Bozsik 
József Általános iskola floorballosai ismét 
megnyerték az Országos Unihoki Diák-
olimpiát a ii. korcsoportban. A csapat tagjai 
Sárosi Benedek, Kautcner Péter, nagy 
Albert, Pirik Dávid, Galambos Máté, ördög 
Dominik, Andruskó Péter és Tromposch 
Ákos. Edzőjük ifj. Galambos Tamás! 
 
Díjzáporral tért haza a Fouetté 
 
a Berczik sára Emlékverseny országos 
döntőjét rendezték május 2-án és 3-án 
törökbálinton. a versenyen a Fouetté 
sE 12 tagja mérte össze tudását hazánk 
legjobbjaival. a mérleg 11 bronz -,  
1 ezüst - és 4 aranyérem , valamint egy 
különdíj!  
 
Május 10-én pedig Bükön került megren-
dezésre a iV. Junior Kupa, ahol a Fouetté 
31 tornásza versenyzett óvodás kortól a 
felnőtt korcsoportig.  innen 23 arannyal, 17 
ezüsttel, és 1 bronzéremmel tértek haza  
a lányok. 
 
éremgyűjtés szombathelyen 
 
május 16-án csapatunk szombathelyen, 
a Nyugat-Dunántúli régió Bajnokság 
ii. fordulóján vett részt. ügyesek voltak 
úszóink, 20 éremmel gazdagodott gyűj-
teményünk. 
 
Aranyérmes: rózsavölgyi Donát, 400 m 
gyorsúszás, 200 m gyorsúszás; Máté Esz-
ter, 400 m gyorsúszás, 200 m vegyesúszás; 
nagy nikoletta 100 m mellúszás, 100 m 
hátúszás, 200 m vegyesúszás, 100 m 
pillangóúszás; Debreceny Dalma 200 
m mellúszás; Orbán Gréta 200 m gyors-
úszás. Ezüstérmes: Szabó Dávid 400 m 
gyorsúszás, 200 m gyorsúszás, 200 m 
vegyesúszás; rózsavölgyi Donát100 m 
hátúszás; Óvári Dániel 200 m vegyesúszás; 
nagy nikoletta 100 m gyorsúszás; Orbán 
Gréta 100 m pillangóúszás; Máté Eszter 
200 m gyorsúszás.  Bronzérmes: Szabó 
Dávid 200 m hátúszás, 200 m mellúszás

mezcsere

 MEGÚJULT A CZIBOR SPORTTELEP ÖLTÖZŐJE

Mintha egy teljesen új épület állna a Czibor Zoltán Sporttelepen

ugyanis a KVSE és az MLSZ pályázatának köszönhetően 10 millió

forintból megújult az öltöző. Az ünnepélyes átadásra május 28-án

került sor. 

c
e
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Az öltöző állapota az évek során jelentősen 
leromlott, mindenképpen szükség volt a 
felújítása. Ahogy dr. Molnár Attila az át-
adón megfogalmazta, az önkormányzat sem 
engedhette meg azt, hogy Czibor Zoltán 
városában, a róla elnevezett sporttelepen 
ilyen méltatlan körülmények uralkodjanak. 
 
- A felújítás a társasági adórendszernek köszön-
hető, ez magában foglalja a fűtés, a villamossági 
hálózat korszerűsítését, a nyílászárók cseréjét, 
valamint a külső és belső festést. A 10 millió 
forintos beruházás 70 százalékát a KVSE és az 
MLSZ által benyújtott pályázat finanszíroz-
ta, az önrészt az önkormányzat biztosította. 
Országosan rosszak a mutatók, ami a sportolási 
szokásokat illeti, mi Komáromban jobban 
állunk. Ehhez azonban az kell, hogy az ön-
kormányzat biztosítsa a sportoláshoz szükséges 
feltételeket - tudtuk meg dr. Molnár Attila 
polgármestertől. 
 
Ehhez kapcsolódva Kéhner László elmond-
ta, az MLSZ egyedül nem tud sport-
pályákat építeni, felújításokat elvégezni, 
ahhoz kell az önkormányzatok segítsége.

- Ahol az önkormányzat összefog az MLSZ-
szel, ott ilyen jó dolgok valósulnak meg, mint 

ez az öltöző. Komárom jó példa arra, hogyan 
fejlődik a labdarúgás infrastruktúrája, hiszen 
tavaly adtuk át a műfüves pályát. Jól áll a város 
a tömegesítés terén is, hiszen egyre több gyermek 
szeretne focizni - vélekedett az MLSZ me-
gyei igazgatója. 
 
Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, aki 
egyben az MLSZ megyei elnöke is, hang-
súlyozta, hogy Komárom nemcsak a megye 
legmeghatározóbb és legnagyobb történelmi 
múlttal rendelkező városa, de láthatóan a 
legsportosabb is. 
 
- Van még tennivaló bőven, azonban az után-
pótlás szintjén történtek nagy előrelépések. Pár 
éve a kormányzat sportpálya építésekbe kezdett, 
szerencsére a megyében is több pályát, illetve 
felújított épületet sikerült átadnunk. Vélemé-
nyem szerint fontos tényező, hogy gyermekeink 
milyen körülmények között tudnak sportolni - 
mondta a kormánymegbízott. 
 
A Czibor Zoltán Sporttelepen átadott öl-
tözőnek több száz fiatal örül, hiszen ahogy 
azt Beigelbeck Attilától, a KVSE elnöké-
től megtudtuk, az egyesületnek 600-650 
tagja van, amiből 400 a versenyengedéllyel 
rendelkező utánpótláskorú játékos. (rg)
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a legsportosabb óvodát keresték 
 
a Napsugár óvoda negyedik alkalommal 
hirdette meg a versenyt, amin több mint 
80 gyermek mérte össze ügyességét, 
gyorsaságát. Furcsa módon azonban 
idén nem sikerült eldönteni, hogy melyik 
a legsportosabb komáromi óvoda. 
 
A hagyományoknak megfelelően ez évben 
is tíz feladatot állítottak össze a kicsiknek, 
melyek közt volt ügyességi, gyorsasági és 
tréfás egyaránt. A legsportosabb óvoda 
címért 80 gyerek versengett, őket mintegy 
40 szurkoló bíztatta a Berecz Dezső Sport-
telep pályáján május 20-án. A feladatsor 
végrehajtása után nem derült ki, hogy kit il-
let a megtisztelő cím, ugyanis a Gesztenyés 
és a Tóparti döntetlent játszott. Az utolsó, 
mindent eldöntő versenyszám sem vezetett 
eredményre, így a szervezők úgy döntöt-
tek, hogy fél évig az egyik, fél évig pedig a 
másik óvoda őrizheti a vándorserleget. 
 
az olimpiai eszmét ápolják 
 
tizennyolcadik alkalommal szervezték 
meg a szőnyi Bozsik József általános 
iskolában a Bozsik napot. a sportolni vá-
gyó gyerekeket a rossz idő sem retten-
tette el, hiszen a Bozsik kupáért rúgták 
a bőrt a focipályán, míg a sportcsarnok-
ban kézilabda meccsek zajlottak.  
 
A futballpályán az olimpiai bajnokokról elne-
vezett iskolák csapatai csaptak össze, míg 
a Sportcsarnokban a környékbeli iskolák 
csapati vívtak kézilabda mérkőzéseket. 
A Bozsik napot gála zárta, ahol az iskola 
legjobb tanulóit díjazták. 
 
óvodás floorball a sportcsarnokban 
 
Negyedik alkalommal szerveztek 
floorball ovikupát a sportcsarnokban. a 
megnyitón jelen volt dr. molnár attila pol-
gármester is. a sport nagyon népszerű 
városunk legkisebbjei körében, az szpk 
arra törekszik, hogy a jövőben minden 
óvodában tudjanak foglalkozásokat 
tartani. a kupagyőztes idén a tóparti 
óvoda lett! 
 
- Egyelőre a Tóparti, a Gesztenyés, a 
Kistáltos és a Csillag Óvodában tudunk 
foglalkozásokat tartani, azonban sok-
kal több kisgyermek szeretné űzni a 
floorballt. Arra törekszünk, hogy lehető-
ségeinkhez mérten mindegyik óvodába 
eljussunk - mondta László Péter edző.

NEMZETKÖZI FITNESS ÉS TESTÉPÍTŐ VERSENY

tömegvonzás
A verseny tehetségkutató is volt egyben. 
Most is találtak 4-5 olyan lányt, akik a 
világversenyeken is dobogós helyezést 
érhetnének el. A testépítés főként a 20-30 
évesek körében népszerű, bár színpadra 
álltak 50 év feletti férfiak és egy négy gyer-
mekes anyuka is. A szervezők és a ver-
senyzők szerint is remekül sikerült az első 
nemzetközi testépítő és fitness verseny, amit 
hagyományteremtő szándékkal indítottak 
útnak városunkban. A programot a Baráth 
és a Tropical Gym közösen szervezte.

ezúttal a monostorI erődben 
Kapott Helyet a Wbpf vIlágszövet-
sÉg szabadtÉrI fItness És testÉpítő 
versenye. a versenyen 120-an Indul-
taK, az európaI országoK mellett 
Katarból, jordánIából És IndIából 
Is ÉrKezteK testÉpítőK. az esemÉ-
nyen megjelent dr. molnár attIla 
polgármester, az ÉrdeKlődőK pedIg 
több európa- És vIlágbajnoK verseny-
zővel találKozHattaK Komáromban. 

e
- Régóta terveztük, hogy szervezünk egy 
versenyt, hiszen mindig nekünk kellett messzire 
utaznunk. A szervezés tavaly novemberben 
indult - tudtuk meg Pap Tolstrup Erzsébet 
szervezőtől. 
 
- A versenyen 150 gyermek vett részt, egyéni és 
csapat kategóriában. Egyéniben alsósok, felsősök 
és középiskolások is indultak, míg a csapatok 
közt volt egy óvodás csoport is - tette hozzá 
Pintér Dorina edző és szervező.  
 
- A tánc, az aerobik, az akrobatika és a torna 
elemeit egyaránt tartalmazza. Szükség van 
erőre és lazaságra egyaránt. Kifejezetten nehéz 
sportnak számít, ezen belül a dance a legköny-
nyebb kategória, mindemellett A és B kategória 
is létezik. Az A kategóriából kerülnek ki a 
felnőtt testépítő bajnokok - tette hozzá Dorina. 
 
A versenyhez elengedhetetlen némi színészi 
véna, a lányok számos jelmezt magukra 
öltöttek, így bontakoztatva ki tehetségüket. 
A fit kidesek számára az ácsi az idei év 
utolsó megmérettetése volt. A legjobbak 
bekerülnek majd a jövő tanévi diákolimpiai 
versenyekbe. 

Az eredmények (KVSE): 
 
egyéniben 
 
1. hely: Erdős Jennifer 
2. hely: Féli Laura, Balla Dominika 
3. hely: Görbe Fanni 
5. hely: Kocsi-Horváth Eliza,  
Vadkerti Sára, Jády Klarissza 
6. hely: Vajda- Süveg Katica, Botló Patrícia 
7. hely: Lampert Vivien, Varga Evelin, 
Szabó Angéla, Kopcsó Dominika 
8. hely: Vígh Fanni, Takács Elizabet 
 
csapatban 
 
1. hely: Soldiers ( Erdős Jennifer, Balla 
Dominika, Jády Klarissza, Görbe Fanni) 
2. hely: Minnie egerek (Lampert Vivien, 
Vígh Fanni, Kiss Elizabet, Takács Elizabet, 
Vajda-Süveg Katica, Kocsi-Horváth Eliza, 
Kopcsó Dominika) 
4. hely: Sharon naplója ( Bese Csilla, Nagy 
Dorka, Lidák Luca, Szalai Rebeka, Varga 
Evelin, Kelemen Vanessza, Fekete Lenke)

az Ébredő erő

 FIT KID VERSENYT SZERVEZETT A KVSE

Ütemes zene és zúgó taps töltötte meg az ácsi Gárdonyi Géza 

Általános Iskola sportcsarnokát május elején, ahol országos

fit kid dance versenyre került sor. A Komáromi Városi Sportegye-

sület először szervezett ilyen jellegű megmérettetést.

tulIpán Hotel Szolárium Stúdió és Lottózó 
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Komárom, Kelemen László utca 1. + 36-34-342-604
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