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Ismét lehet pályázni a városi Vállalkozói Támogatási Alap forrásaira!

• Komárom város Önkormányzata ismét meghirdeti elkülönített pénzügyi alapjából a mikro, kis 
és középvállalkozások támogatását, melyet pályázati formában a következő tevékenységekre lehet 
igényelni: 
• pályázatokhoz, hitelkérelmekhez visszatérítendő önrész biztosítása 4.000.000 forintig
• pályázatok, hitelkérelmek készítésével összefüggő kiadások részbeni megtérítése vissza
nem térítendő támogatás formájában 200.000 forintig

Az elkülönített pénzügyi alapot a KEM Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kezeli. 

A támogatásokkal összefüggő pályázati felhívás és adatlapok letölthetők a www.komarom.
hu honlapról (Polgármesteri Hivatal/Tájékoztatás/Vállalkozói tájékoztatás menüben), illet-
ve a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány komáromi irodájában ezekről részletes tájékoztatást is 
kaphat (2900 Komárom, Honfoglalás u. 16. telefon: 34/344-485). 

A pályázatok befogadása és elbírálása folyamatos, az ezzel ösz-
szefüggő változások a város honlapján kerülnek meghirdetésre!

KÖZJEGYZŐ

Dr. Jászay Viktor komáromi 1. szék-
helyű közjegyző tájékoztatja tisztelt 
Ügyfeleit, hogy 2015. október 1. napján 
megnyitotta közjegyzői irodáját.

A közjegyzői iroda címe: 
2900 Komárom, Jedlik Ányos utca 8. 1. 
emelet (Közösségi ház)

Ügyfélfogadási rend:
hétfő-csütörtök: 8.30-16.00
péntek: 8.30-14.00

Telefonszám: 
+36-34/222-645, 222-982

A közjegyző angol nyelvi jo-
gosítvánnyal rendelkezik.

BURSA HUNGARICA 

Komárom Város Önkormányzata az 
Emberi Erőforrások Minisztériumával 
együttműködve idén is kiírta a 2016 
/ 2017-es tanévre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatot felsőoktatási tanulmányo-
kat kezdeni kívánó, illetve felsőoktatási 
hallgatók számára a 2014/2015. tanév 
második és a 2015/2016. tanév első 
félévére vonatkozóan

A pályázatok rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásuknak 
határideje: 2015. november 9.

Részletek: 
www.komarom.hu/hirdetm.php

új alapokon a garázsadÓ

A helyi adóhatóság egyik feladata, hogy a rendeletben meghatározott adó beszedéséről 
gondoskodjon. 

Garázsnak minősül minden olyan, a lakóingatlannal egybeépített épületrész 
vagy különálló építmény, például egy udvarban, ami gépjármű elhelyezésé-
re alkalmas. A bevalláshoz szükséges nyomtatvány beszerezhető a hivatalban, 
vagy letölthető a város honlapjáról. A kitöltésben az adócsoport munkatársai segí-
tenek. A garázsadó mértéke 300 Ft/négyzetméter/év. A 70 év felettiek mentesül-
nek az építményadó befi zetése alól, azonban bevallást nekik is készíteniük kell!
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Tisztelt Komáromiak! 
 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Komárom Város Önkormányzata sikerrel szerepelt a jól 

gazdálkodó önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázaton, melyen vissza nem térítendő 

támogatás formájában a maximális támogatási összeget:  

 

200 millió forintot nyert!

Az összegből az alábbi  
beruházásokat valósítjuk meg:

 

•	 Tamási Áron utca - út-és járdaépítés
•	 Madách Imre utca - útépítés
•	 Maros utca - útépítés
•	 Sport utca - megnyitás és átkelő építése
•	 Gábor Áron utca - parkolósáv építése
•	 Tengerészeti Emlékmű körüli tér burkolása, utcabútorok kihelyezése 

•	 Tamási Áron utca
•	 Tengerészeti Emlékmű körüli tér
•	 Feszty Árpád Általános Iskola udvara

•	 Tóparti Óvoda homlokzatának és lapostetejének szigetelése
•	 egészségügyi alapellátás fejlesztése fogorvosi rendelő kialakításával

Dr. Molnár Attila                 Czunyiné dr. Bertalan Judit
     polgármester    

belterületi út, járda építése, felújítása, karbantartása:

belterületi vízrendezési  
és csapadékelvezetési rendszer kiépítése, felújítása:

óvodai nevelést, egészségügyi feladatellátást szolgáló  
épület felújítása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése:

térségünk országgyűlési képviselője, 
  köznevelésért felelős államtitkár

pályázat 3
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- Mindnyájan emlékszünk, hogy két évvel 
ezelőtt, június 8-án és 9-én 845 centiméteren 
tetőzött Komáromnál a Duna. A példaértékű 
összefogásnak, a szakemberek és az önkén-
tesek munkájának köszönhetően a medrében 
tartottuk a Dunát, megvédtük Komáromot! 
A mai nap a köszöneté! Köszönöm Magyar-
ország kormányának, hogy kiemelten kezelte 
ezt a beruházást! A megépült gátrendszer 
megvédi városunkat és Almásfüzitő, illetve a 
környező települések lakóit. Emellett Komárom 
mást, többet is kapott, egy élhető Duna-partot, 
mely a jövőben turisztikai célokat is szolgálhat 
- mondta az átadó alkalmával dr. Molnár 
Attila polgármester. 
 
Az állam a 2007-2014-es ciklusban 213 
milliárd forintot költött árvízvédelemre, 
ebből 403 kilométeren megerősítették a 
védvonalat, az ország számos pontján épül-
tek zsilipek, víztározók és gátőrházak. 
 
- Ezek közül hatékonyságában a Komárom-
Almásfüzitő gátvonal az első helyen áll. 2013 
nyarán az a veszély fenyegetett, hogy a tele-
pülések, a hozzájuk tartozó mezőgazdasági, 
és ipari területek is víz alá kerülnek. 29.000 
ember életét fenyegette az ár, így ez a fejlesztés 
mindenképpen indokolt, hasznos és hatékony 
volt - nyilatkozta dr. Hoffmann Imre 
közfoglalkoztatásért és vízügyért felelős 
helyettes államtitkár. 
 
A beruházás részeként 10 kilométeren 
megerősítették az árvízvédelmi gátat, 

további négy kilométeren pedig új védmű 
épült. Külön ki kell emelni a komáromi 
vasútállomással szemben lévő 522 méteres 
területet, ahol a korábbi kőburkolatú föld-
töltés helyett árvízvédelmi fal és burkolt 
töltéskorona készült. 
 
- Mindez lehetővé teszi, hogy a jövőben a 
Duna áradásakor ne kelljen leállítani vagy 
korlátozni a Bécs-Budapest közötti vasúti for-
galmat. A 7,3 milliárd forintos beruházás több 
mint 120 embernek adott munkát - emelte ki 
beszédében dr. Kancz Csaba, Komárom-
Esztergom megye kormánymegbízottja. 
 
Az eseményen részt vett Czunyiné dr. 
Bertalan Judit, térségünk országgyűlési 
képviselője, köznevelésért felelős államtit-
kár is. 
 
- Az elkészült védmű 30 ezer ember bizton-
ságát szolgálja. A két évvel ezelőtti események 
bevésték az itt élők fejébe, hogy létezik olyan 
összefogás, amivel szinte a lehetetlent is meg 
lehet állítani! A célunk az, hogy amit emberi 
erővel meg lehet előzni, azt meg is tegyük - 
mondta az államtitkár. 
 
- Napokig talpon voltunk alvás nélkül, közben 
megtapasztaltuk, mit jelent a bátorság, a ki-
tartás, az erő, a közös akarat. Akkoriban sokan 
próbálták ki, milyen szembenézni a lehetet-
lennel; és milyen érzés az, ha mégis, csak azért 
is sikerül. Az állam cselekvőképessége méretett 
meg, a vizsga sikerült! A legfontosabb dolog 

is teljesült, emberéletben nem esett kár – tette 
hozzá Czunyiné dr. Bertalan Judit. 
 
Az elkészült gátrendszert a történelmi 
egyházak képviselői megáldották. Az épít-
kezés tavaly februárban indult, a munkát az 
időjárás miatt többször át kellett ütemezni, 
illetve egy régészeti lelőhely miatt annak 
nyomvonalát módosítani kellett. 
 
- A MOL városrészben 600 méter hosszú és 
40 méter széles összefüggő római városrészre 
bukkantunk, ahol a kormány támogatásának 
hála most is folynak az ásatások. Tavaly októ-
berben mutattuk be azt a 800 négyzetméteres 
fürdőkomplexumot, melyet sikerült feltárnunk. 
Emellett számos értékes leletre bukkantunk, 
többek közt egy bronz lovassági díszsisakra, és 
olyan arany érmére, amit Vespasianus császár 
uralkodásának 10. évfordulója alkalmából 
bocsátottak ki - ezt már dr. Borhy Lász-
ló régészprofesszor, az ELTE dékánja 
mondta azon a kiállítás-megnyitón, mely a 
területen idáig feltárt leleteket mutatja be. 
 
A tárlat a Monostori erőd falai közt 
látható. A ELTE BTK dékánja hozzátette, 
remélik, hogy a feltárt városrész a jövőben 
a látogatók számára is nyitva áll majd. 
 
Az ünneplés ezzel nem ért véget, hiszen 
az átadó délutánján a Komárom-Európa 
Futó Egyesület gátfutó  versenyt hirdetett, 
melyen az óvodásoktól kezdve a nyugdí-
jasokig rengetegen álltak rajthoz. (rg)

Már neM a víz az úr!
ELKÉSZÜLT A GÁT

Tavaly év elején Orbán Viktor miniszterelnök úr tette le az új dunai gát alapkövét

a helyi rakparton. A Komárom és Almásfüzitő közt megépült rendszert október 16-

án adták át. A szakasz nemcsak a két települést, de az öblözet 30 négyzetkilométe-

rét is megvédi egy, a 2013-as rekordárvízhez mérhető katasztrófahelyzettől. A több

mint 7 milliárd forint összértékű beruházást a kormány kiemelt állami beruházás-

ként kezelte.

aktuális4
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Dr. Hoffmann Imre közfoglalkoztatásért és vízügyért felelős helyettes államtitkár, dr. Molnár Attila polgár-
mester, Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk országgyűlési képviselője, köznevelésért felelős államtitkár, 
dr. Kancz Csaba, Komárom-Esztergom megye kormánymegbízottja az ünnepélyes szalagátvágáson



�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL

kormányablak nyílt városunkban 
 
Dorog, tatabánya és Oroszlány után vá-
rosunkban is átadták a kormányablakot 
a komáromi városházán. a nyár elején 
kezdődött munka során nagy hangsúlyt 
fektettek az akadálymentesítésre, hogy 
az ügyintézés a mozgássérültek, a látá-
sukban vagy beszédükben akadályozot-
tak, az idősek és a kismamák számára 
is egyszerű legyen. a széchenyi tervnek 
köszönhetően, 190 millió forintos uniós 
támogatásból a komáromi járás 7 tele-
pülésén alakítottak ki kormányablakot. 
 
- A régiós rendszerben az embereknek 
államhoz kapcsolódó ügyeiket, melyek éle-
tüket a születéstől a halálig átfogták, több 
helyen, több eljárásban, néha egymással 
párhuzamosan kellett intézniük. Volt, amit 
a helyi önkormányzatnál, mást a körzet-
központi jegyzőnél vagy a megyei hivata-
lokban. Sokszor erre több órát áldoztak. 
Az átalakítás azt a célt szolgálta, hogy időt 
spóroljanak - mondta Czunyiné dr. Bertalan 
Judit köznevelésért felelős államtitkár, aki a 
folyamat kezdetén még Komárom-Eszter-
gom megyei kormánymegbízott volt. 
 
A statisztikai adatok pozitív képet festenek, 
a járási hivatalokban és a kormányablakok-
ban valóban gyorsabb és szakszerűbb lett 
az ügyintézés. 
 
A komáromi kormányablak helyiségeit a 
városházán alakítottá ki. 
 
- Ez az épület Alapy Gáspár polgármester-
sége idején épült városházának, azóta is ezt 
a funkciót tölti be. Nagy öröm valamennyi 
komáromi és nálunk ügyét intéző ügyfél 
részére, hogy a kormányablak megvalósulá-
sával sokkal gördülékenyebb és szélesebb 
körű ügyintézésre nyílik mód a mi városunk-
ban is - mondta az átadón dr. Molnár Attila 
polgármester. 
 
- A munkálatok ideje alatt az okmányiroda 
felkerült az emeletre, hogy zavartalanul 
folyhasson az ügyintézés. Jelen átalakítás-
sal tíz új munkaállomás jött létre, korszerű 
berendezéssel és informatikai háttérrel. 
A járási hivatal munkatársai eddig is nagy 
szakértelemmel fordultak az ügyfelekhez, 
ez a kormányablakban is így lesz - tudtuk 
meg a komáromi járási hivatal vezető-
jétől, Molnárné dr. Taár Izabellától.  

 
    rg

Az Agrotec Magyarország Kft. országos 
viszonylatban a harmadik helyen áll a gép-
értékesítések számát tekintve, fő partnere, a 
New Holland pedig egyértelműen piacveze-
tőnek számít. Az Agrotec tavalyi árbevétele 
meghaladta a 15 milliárd forintot, az idei cél 
már a 18,5 milliárdos forgalom elérése lesz. 
Országosan tizenhárom telephelyük van, a 
most átadott komáromi részleg cégközpont-
ként működik majd. 
 
Az Agrofert Holding cseh magáncég-
csoporthoz tartozó Agrotecet 1990-ben 
alapították, az anyaországon kívül Szlová-
kiában és Magyarországon is jelen vannak. 
A vezetés választása nem véletlenül esett 
Komáromra. 
 
- Az ipari park minden tekintetben ideálisnak 
bizonyult ahhoz a munkához, amit mi végezni 
akarunk. Az épületkomplexum nyomdaipari 
cég tulajdona volt korábban, de 5 éve nem 
használták. További előnyt jelentett az épület 
mellett található 1 hektáros terület. A korábban 
az IKR-ben dolgozó szakembergárda is ren-
delkezésünkre állt őket mindenképp szerettük 

volna megtartani. Az elmúlt 2 év legjelentősebb 
beruházása az új telephely átadása - mondta el 
az Agrotec Magyarország Kft. ügyvezetője, 
Illés Zoltán. 
 
A beruházás közel 2 hektáron valósult meg, 
mintegy 1 milliárd forintból. Az átépítést 
követően városunkban kapott helyet a 
logisztikai központ és az irodahelyiségek, 
illetve ide érkezik majd a gépek döntő há-
nyada is. Ez az új központ európai szinten is 
kimagasló a felszereltségét és az infrastruk-
túrát tekintve. 
 
- Minden új beruházásnak örülünk, ami a 
városba érkezik, különösen, ha az ipari park 
területére, hiszen az iparűzési adó főleg az 
itt működő cégektől folyik be a város költség-
vetésébe. Az ipari park alkalmas a zöldmezős 
beruházás megvalósítására is, jelen esetben 
pedig az Agrotec egy már meglévő, de hasz-
nálaton kívüli területet vásárolt és újított fel. 
A cég 70 új munkaerőt alkalmaz - tudtuk 
meg dr. Molnár Attila polgármestertől 
az ünnepélyes szalagátvágást követően. 

    rg

új betelepülő  
az ipari parkban

Megnyílt az agrOtec MagyarOrszág kft. közpOnti telephelye

A cég több mint 1 milliárd forint összértékű beruházást valósí-

tott meg két hektáros területen. A fejlesztés nem csupán a város-

kasszát gyarapítja, de 70 embernek is munkát ad.

aktuális6
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öröm a háznál 
 
az idei évben szeptember 22-ig 111 
kisbaba született, május közepe óta pe-
dig 61 új kis jövevénnyel nőtt városunk 
lakossága. Őket köszöntötte Molnárné 
dr. taár izabella járási hivatalvezető, és 
popovics györgy megyei elnök, valamint 
dr. Molnár attila polgármester. 
 
- A városvezetői szolgálatnak vannak nehéz 
oldalai, de örömteli pillanatai is. Ilyen az, 
amikor a város újszülötteit köszönthetem - 
mondta dr. Molnár Attila. 

 
Az önkormányzat évek óta egyszeri, 
100.000 forintos kelengyepénzzel, valamint 
a kismamáknak a helyi járatokon ingyenes 
utaztatásával támogatja a családokat, 
tavaly ősszel azonban elhatározták, hogy 
egy-egy szál virággal és ajándékcsomaggal 
is kedveskednek nekik. Azóta kéthavonta 
fogadják őket a Városháza dísztermében, 
mely most a nyári szünet miatt zsúfolásig 
megtelt. 
 
A 61 családból több mint 40 elfogadta a 
meghívást. A polgármester által átnyújtott 
ajándékcsomag minden olyan fontos dol-
got tartalmazott, ami a babák ápolásához 
szükséges. 
 
    se

neMcsak  
a húszéveseké a világ

iDŐsek VilágnapJa kOMárOMBan

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október elsejét az idősek világ-

napjává. 2010 óta ebből az alkalomból a három nyugdíjas klub és

egyesület, illetve a nőklub fehér asztal mellett ünnepelhet az

önkormányzat jóvoltából. Idén mintegy 400 szépkorú komáromit

köszöntöttek a Sportcsarnokban, és az Idősek Otthonában.

A csarnokban dr. Molnár Attila köszöntöt-
te az egyesület és a klubok tagjait. 
 
„Mint minden világnap, úgy az idősek 
világnapja is elsősorban a háláról és a köszö-
netről szól. Köszönjük, köszönöm, hogy nekünk 
adták ezt a világot! Hogy erőt, fáradtságot és 
önmagukat nem kímélve építették fel nekünk 
Magyarországot. Köszönöm, hogy bíztak 
a holnapban, hogy bíztak abban, hogy az 
Önök után jövő generációk jó gazdái lesznek 
a hazának! A kormányzat segíti és tiszteli az 
időseket, gondoljunk csak a rezsicsökkentésre, az 
ingyenes utazásra, vagy épp a hölgyek 40 év 
munkaviszony utáni nyugdíjazási lehetőségére. 
Ezekhez az intézkedésekhez az önkormányzat 
is megpróbál hozzájárulni a maga szerény 
eszközeivel: a 70 éven felüli komáromiaknak 
biztosított ingyenes szemétszállítással, az 
idősügyi tanács létrehozásával, illetve az idősek 
klubjainak és egyesületének, valamint a nőklub 
kiemelt támogatásával! 

Albert Schweitzer így vall az időskorról: 
„Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan 
öreg, mint a kétségeid. Olyan fiatal, mint 
az önbizalmad, olyan öreg, mint a félelmed. 
Fiatal, mint a hited, öreg, mint a csüggedésed. 
Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség, az 
öröm, a merészség, a nagyság, az ember, a Föld, 
a végtelenség hírnökeit.” - idézte a polgármester. 
 
Az idősek világnapján három fellépő is szó-
rakoztatott a Sportcsarnokban. Éles István 
humorista, Mészáros János Elek énekes és 
Aradszky László, táncdalénekes. 
 
Az Idősek Otthonában szin-
tén megünnepelték a jeles napot. A 
szépkorúaknak a Dózsa György Álta-
lános Iskola és a Kultsár István Szak-
középiskola diákjai adtak műsort. 

    se

aktuális 7
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- Úgynevezett defibrillátor-pontokat alakítunk ki a város frekventált 
területein, így a Tescónál, a Duna Áruháznál, a Brigetio Gyógyfür-
dőnél, az Arany 17. Rendezvényközpontnál, és a Sportcsarnoknál. 
Az újraélesztő készüléket speciális konzolba helyezzük, ami a rend-
szergazdánál jelzi, ha valaki kiveszi azt - tudtuk meg dr. Molnár 
Attila polgármestertől. A konzol összeköttetésben áll a rendőrség-
gel, ráadásul térfigyelő kamerák is vannak a helyszíneken, így előzve 
meg, hogy illetéktelenek eltulajdonítsák a defibrillátort.  
 
Újraélesztő készülék található Szőnyben a kórházban és a rendelő-
ben, azonban szeretnék a hálózatot tovább bővíteni, így jövő év má-
sodik felében újabb két pont létesül a szőnyi és a koppánymonostori 
városrészben. Az újraélesztéshez nem elég, ha defibrillátor-pontokat 
állítanak fel, az is elengedhetetlen, hogy az emberek megtanuljanak 
újraéleszteni. Ezért indult el a Kézzel a szívért, avagy kulcsold össze 
a kezed Komárom! program.  
 
- A programba bárki jelentkezhet, a tanfolyam a lakosság számára 
teljesen ingyenes. Kis létszámú csoportokban, hetente többször van 
oktatás, a cél, hogy a városban mindenki tanuljon meg újraéleszteni 
- mondta el dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester. Jelentkezni 
Neuvirth Éva intézményigazgatási ügyintézőnél lehet az 541-352-es 
telefonszámon.  
 
- Európában évente 700 ezer ember hal meg hirtelen szívmegállás 

következtében. Ugyan a város nem tudja csökkenteni a hirtelen 
szívmegállások számát, de a betegek túlélési esélyeit jelentősen 
növelheti a szakszerű újraélesztés. Ma Magyarországon 1000 
emberből 17 tud újraéleszteni, ezzel szemben Németországban 
973 - tudtuk meg a Kézzel a szívért, avagy kulcsold össze a kezed 
Komárom! elnevezésű program ötletgazdájától, dr. Kaszás Zsolttól.  
 
Az időben megkezdett újraélesztés 70 százalékkal növeli a beteg 
túlélési esélyeit. A megyei mentésirányítást értesítik arról, hogy hol 
helyezték el a defibrillátorokat, így ha valaki hívja őket, oda tudják 
irányítani az újraélesztési ponthoz.  
 
A sajtótájékoztatón azt is megmutatták, hogyan történik az újra-
élesztés. Először is meg kell győződni arról, hogy biztonságos-e 
a környezet, illetve, hogy a beteg lélegzik-e. Ha szabaddá tettük 
a mellkast, összekulcsolt kézzel, nyújtott karral megkezdjük a 
mellkaskompressziót. Harminc nyomás után két befújás következik. 
Mindezt addig ismételjük, amíg meg nem érkezik a defibrillátor, 
illetve a mentő. Aki szeretné tökéletesen elsajátítani az újraélesztés 
folyamatát, jelentkezzen a 34/ 541-352-es telefonszámon!  
 
                  rg

kézzel a szívért!
MinDenki tanulJOn Meg úJraéleszteni!

Megdöbbentő adat, de ma hazánkban 1000 főből mindössze tizenheten tudják, hogyan kell szaksze-

rűen újraéleszteni. Ezzel szemben Németországban 973-an. Mivel a szívmegállást követő első két

percben megkezdett újraélesztés és a korai defibrillátorhasználat közel 70 százalékos túlélést

jelent, Komárom egyedül álló programba kezdett!

egészségünk8
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a Brigetio az év feltörekvő gyógyfürdője! 
 
komárom-esztergom megyében az 
első, országos szinten pedig a 10. he-
lyen végzett kategóriájában a komáromi 
Brigetio gyógyfürdő az év fürdője 
közönségszavazáson. összesen 170 
ezer szavazat érkezett a közel 200 hazai 
fürdőre. 

A kategóriákat a szavazást szervező 
termalfurdo.hu azért alakította ki, mert a 
szavazásban részt vevő közel kétszáz fürdő 
rendkívül eltérő adottságokkal és lehető-
ségekkel rendelkezik. így a kisebb fürdők 
is hozzájuk hasonlókkal mérhették össze 
magukat. A Brigetio Gyógyfürdő Az Év 
Feltörekvő Fürdője kategóriában indult. 
 
Az idén első alkalommal megrendezett Az 
Év Fürdője szavazás elsődleges célja az 
volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar-
országi termál- és gyógyvízkincsre, illetve az 
erre épült fürdőkre. hazánk igazi fürdő -  
nagyhatalom, az itteni termálvizek nem - 
csak mennyiségben, de minőségben is 
egyedülállóak, és erre a termálvízkincsre 
számos nagyszerű fürdő épült. 
 
2015-ben Az Év Fürdője a hajdúszobosz-
lói hungarospa lett, amely nemcsak az 
ország, de egyben Európa legnagyobb 
fürdőkomplexuma. Az Év Feltörekvő 
Fürdője 2015 címet idén a Szolnok megyei 
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 
szerezte meg, amely országosan talán 
még kevésbé ismert, de az elmúlt évtized 
tudatos és átgondolt fejlesztései révén a 
saját régiójában igen népszerű. A helyiek 
Kedvenc Fürdője 2015 címet a tiszakécskei 
Kerekdombi Termálfürdő nyerte el. 
 
A Brigetio Gyógyfürdő bővüléséről az el-
múlt hónapokban többször beszámoltunk. 
Most is folynak a munkálatok, jelenleg a 
belső szaunateret alakítják át, ahol sószoba 
és gőzszauna is kialakításra kerül. 
 
   (kemma.hu)

Sokszor messzire utazunk, hogy szép 
és különleges helyeket lássunk, pedig 
a csodák körbevesznek bennünket. 
Koppánymonostoron például olyan 
mocsaras-lápos hely található, amilyen 
nincs még egy Magyarországon, hiszen a 
Duna szabályozása miatt ezek a területek 
eltűntek. A Szent Pál-szigeten számos 
különleges és védett növény- és állatfaj 
él, melyek a most átadott tanösvénynek 
köszönhetően megcsodálhatóak. 
 
- Az indítóállomáson, kihelyeztünk egy táblát, 
rajta a legfontosabb információkkal és térkép-
pel. A tanösvény több pontján számozott karók 
vannak, a hozzájuk tartozó adatok pedig egy 
füzetből olvashatóak el. Ezt a füzetet jelenleg 
csak a Tourinform irodában lehet megvásárol-
ni, azonban szeretnénk, ha több helyszínen, 
így Koppánymonostoron is kapható lenne - 
mondta el a Duna-Gerecse Nonprofit Kft. 
vezetője, Magyarics Gábor. 
 
Az indítóállomásnál, és a Művelődési 
Ház előtt egy-egy interaktív tábla is helyet 
kapott, melyeken számos játékos feladatot 
oldhatnak meg a túrázók. Helyet kapott 
rajtuk a viza, illetve a Dunával kapcsolatos 
mesterségek, mint az aranymosás vagy a 
bőgőshajózás. 
 
A tanösvény több célt is szolgál, egyrészt 
bővíti az idegenforgalmi látnivalókat 
városunkban, másrészt a környezetvédelem 
fontosságára is felhívja a figyelmet. 
 
- Számos védett növény- és állatfaj található a 
területen. Például több száz éves tölgyek van-
nak itt, melyek az 1848/49-es honvédeket is 
„láthatták”, de megmaradtak a római katonák 
által telepített vadszőlők is. Külön figyelmet 
érdemel a Gyürky-gyümölcsös, melynek fái 
még mindig teremnek. Védett orchideafajta, 

hóvirágmező, téli zsurló, őszi kikerics vagy 
tavaszi csillagvirág szintén van a szigeten. Az 
állatok közül itt fészkel a fekete gólya, kedvelt 
vadászterülete a réti sasnak, megtelepedtek itt 
a hódok, és régebben járt itt egy aranysakálpár 
is - tudtuk meg Czita János alpolgármes-
tertől. 
 
A Duna-Gerecse Nonprofit Kft. több 
olyan fejlesztést is végrehajtott, melyek 
kapcsolódnak ehhez a tanösvényhez is. 
Kijelölték a bakancsos túraútvonalakat, a 
látnivalókat felfűzték egy virtuális útvonal-
ra és mobilapplikáció is készült. Bevezették 
a Duna-Gerecse turisztikai kártyát, ami 
számos kedvezményre jogosít. 63 helyen 
fogadják el és 20 szálláshelyen juthatnak 
hozzá azok a vendégek, akik több mint 2 
vendégéjszakát töltenek el ott. Elkezdték 
kiépíteni a képújság alapú infópontokat. 
Tíz már üzemel, többek közt a Tourinform 
irodában, az erődben, a WF Szabad-
időközpontban és a fürdőben is. Ezeken 
olvashatóak a szolgáltatók kínálatai, az 
események és a legfontosabb információk. 
A cél, hogy a jövőben városunk 25 pontján 
létesüljön információs pont. 
 
Az átadón dr. Molnár Attila polgármester 
kiemelte, Komárom turizmusának fellen-
dítése fontos célja a városvezetésnek. A 
település kiváló gyógyfürdővel rendelkezik, 
továbbá itt található a világörökség- 
várományos erődrendszer, a római kori tör-
ténelmi értékek pazar tárháza, valamint az 
unikális Magyar Lovas Színház Komárom. 
- A város elhelyezkedésének köszönhetően 
azonban olyan természeti adottságaink 
vannak, melyeket ki kell aknáznunk, és 
ebben volt eddig némi lemaradásunk. Fontos 
kötelezettségünk, hogy ezt a természeti 
kincset meg tudjuk mutatni a fiataloknak 
– fogalmazott a polgármester. (se)

 vadregény
felaVatták a tanösVényt

turizMus 9
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kutyavilág 
 
két nap alatt 17 országból összesen 
3200 kutyát neveztek be a Magyar 
ebtenyésztők Országos szövetsége 
által szervezett nemzetközi versenyre. a 
Monostori erődben tartott rendezvény 
nemcsak a szakma körében kedvelt, 
de szívesen látogatják a kutyabarátok 
is, hiszen számos érdekes programmal 
várják őket a szervezők. 
 
Korózs András, a Magyar Ebtenyésztők 
országos Szövetségének elnöke elmondta 
:évente több alkalommal is lehetőséget biz-
tosítanak a kenneleknek, hogy bemutassák 
legszebb példányaikat. Az elmúlt 5-6 évben 
komoly kutyademográfiai csökkenéssel kel-
lett szembenézniük, ami a benevezett ebek 
létszámán is megmutatkozott. Ennek több 
oka volt, a gazdasági világválság mellett a 
tenyészetek közt dúló belső hatalmi harc is 
rányomta bélyegét a versenyre. 
 
- Tavaly azonban emelkedni kezdett a neve-
zési létszám, mintegy 20 százalékkal. Az idei 
3200-as nevezéssel elégedettek vagyunk. 
Kiállítóink 50-60 százaléka hazai, szlovákiai 
és ausztriai. Ez Komárom földrajzi fekvé-
séből adódik, bár Európa 17 országából 
jönnek hozzánk a tenyésztők. A nem terem-
ben tartott versenyek közül a komáromi igen 
kedvelt, hiszen a Monostori erőd nagyon 
kutya- és természetbarát helyszín - mondta 
az elnök. 
 
Két nap alatt a neves zsűri több körben 
számos kutyafajtát értékelt. Itt választották 
ki azt a kutyát is, amelyik az idei Eukanuba 
World Challenge versenyen hazánkat 
képviseli majd. Korózs Andrástól megtud-
tuk azt is, hogy a nemzetközi kutyakiállítás 
nemcsak a szakma, de a kutyabarátok 
körében is népszerű. 
 
Ma hazánkban minden második családban 
él kutya vagy macska. A programokat ezért 
úgy állították össze, hogy az az érdeklődők 
számára is vonzó legyen. Számos bemuta-
tóval és egyéb érdekességgel készültek a 
szervezők.  
 
    se

Katonák, tankok, fegyverek töltötték meg 
az erődöt, minden az 1940-es évek hangula-
tát idézte. Láthattunk kerékpáros, motoros 
és lovas honvédet, német gépfegyvereket és 
orosz tankokat.  
 
- A hagyományőrzők az ország több pontjáról 
érkeztek, így Pécsről, Szolnokról, Nagykátáról, 
de jöttek alakulatok a szomszédos országokból, 
Szlovákiából és Ausztriából is, így igazán nem-
zetközire sikeredett a hadijáték. A csatában az 
oroszok csaptak össze a magyar-német erőkkel. 
Ez nem egy megtörtént eseményen alapult, csak 
a képzelet szülte. Arra törekedtünk, hogy a má-
sodik világháború során alkalmazott haditech-
nikát, amennyire az erőd adottságai engedik, 
bemutassuk. A jövőben szeretnénk ízelítőt adni 
a légi ütközetekből is - mondta el a program 
főszervezője, Udovecz György hagyomány-
őrző ezredes. A szlovákiai Nagyszombatból 
érkezett Tyrnau Katonai Történelmi Klub 
rendszeres résztvevője a komáromi hadijá-
tékoknak. 
 
- Szlovákiában rengeteg hagyományőrző 
egyesület működik, mert igen kedvezőek a jogi 

feltételek. Úgy tapasztaljuk, hogy az emberek 
szeretik a hagyományőrző bemutatókat - 
tudtuk meg Fügedi Jenőtől, aki ezúttal a 
Magyar Király Haderő századosi egyen-
ruháját viselte. A felvidéki hagyományőrző 
elárulta, hogy noha az öltözék korabeli, 
azért nem mindenben felel meg  a való-
ságnak, ugyanis a válldíszeket, valamint a 
kitüntetéseket 1942-ben le kellett szedni, 
ők azonban direkt meghagyták, hogy az 
érdeklődők lássák, milyen elegánsak voltak 
ezek a katonai egyenruhák.  
 
A második világháborús technika, a 
fegyverek és a ruházat bemutatása mellett 
az erődbe látogatók megismerkedhettek 
a harctéri étkezési szokásokkal, sőt az 
ételekből kóstolót is kaptak. A szervezésből 
a honvédség is kivette a részét, ők szimulá-
torral érkeztek, ezenkívül volt kiállítás, kira-
kodóvásár, lövészet, erődtúra és sétahajózás 
is a programkínálatban. 
 
 
 
    se

 hadak útján

ii. VilágháBOrús haDiJáték az erŐDBen

Tízedik alkalommal szervezett hadijátékot a Jászkun Magyar

Királyi Honvéd Hagyományőrző Alapítvány, valamint a Magyar

Huszár és Hagyományőrző Szövetség, idén először a Monostori 

erőddel közösen. Ezúttal a második világháború befejezésének

70. évfordulójára emlékeztek az erődben.

kultúra10
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ó a Balaton, régi nyarakon 
 
ez év elején komárom és Balatonfüred 
egy évre szóló kulturális testvérvárosi 
kapcsolatot kötött. a településeken 
működő kulturális csoportok az elmúlt 
hónapokban bemutatkoztak egymás vá-
rosaiban, komárom részt vett az anna - 
bálon, míg az elmúlt hétvégén Balaton-
füred-napot tartottak komáromban, a 
csokonai Művelődési ház udvarán.

A balatonfürediek számos fellépővel 
érkeztek, bemutatták, hogy milyen gazdag 
kulturális élettel rendelkeznek. Joggal 
nevezhetőek a Balaton-felvidék kulturális 
központjának. 
 
- Eljött Komáromba kínálatával a Kisfaludy 
Színház, a Jókai emlékház és a Vaszary 
Galéria. Igyekeztünk az általunk ápolt hagyo-
mányokat is bemutatni, például a hímzőkör 
munkáját. Meghatározó nálunk a levendula- 
gyűjtés, itt most bárki készíthetett illatpárnát 
magának. Megjegyezném, hogy a Balaton 
nemcsak nyáron kínál számtalan progra-
mot, de télen is. Ilyenkor szintén gyönyörű a 
táj - tudtuk meg Kositzky Anettől, a Balaton-
füred nonprofit Kft. vezetőjétől. 
 
A Balatonfüredi örökségünk hímzőműhely 
2002-ben alakult, 14 taggal működik. 
 
- Negyven kiállításunk volt már, az országos 
pályázatokon pedig 60 zsűrizett darab 
büszke tulajdonosai vagyunk. Kötelessé-
günknek tekintjük, hogy a Balaton-felvidék 
hímzőkultúráját ápoljuk. Idén az 1762-es Úr-
asztala terítőket dolgoztuk fel újra - mondta 
el a műhely vezetője, Szuper Miklósné. 
 
Turi Bálint alpolgármester eredményesnek 
értékelte az elmúlt éves munkát. 
 
- A balatonfüredi Jókai napon írtuk alá 
a szerződést, ahol bemutatkozott a 
Magyarock Dalszínház és az Udu People 
együttes. A Komáromi Napokra ellátogatott 
a füredi fúvószenekar, akik nagyon nívós 
koncertet adtak. Négy komáromi középis-
kolás pár ott lehetett az Anna-bálon, ami 
örök emlék lesz számukra. A balatonfüredi 
könyvnapokon bemutatkozott a Zsebsün 
Együttes, a bornapokon pedig a mi fúvósa-
ink viszonozták a fellépést - összegezte az 
elmúlt egy évet Turi Bálint. 
 
Az együttműködés egy évre szólt, 
azonban a barátság megmarad.   

    se

Az első napon mintegy 400 gyermek gyűlt 
össze, hogy részt vegyen a Babos Bábos 
Társulat cirkuszi mulatságán, ahol az élet-
nagyságú bábok felvonultatása mellett a ki-
csik bátorságpróbát is tehettek. A következő 
mesét is a Társulat állította színre, a kettő 
között pedig a Városgazda Nonprofit Kft. 
által meghirdetett rajzpályázat eredmény-
hirdetésére került sor.  
 
- A Képzeletem bábjai pályázatra óvodások és 
kisiskolások rajzait vártuk, a legjobb alkotá-
sokból a Csak Rád Varrunk Kft. elkészítette 
a bábokat. Murányi Nóra és Bognár Rebeka, 
a Dózsa iskola tanulói gazdagodtak egy-egy 
bábbal, illetve a Gesztenyés Óvoda Pillangó 
csoportjából Zseni Réka - mondta el a prog-
ram szervezője, Horváth Krisztina.  
 
Délután a babákat és a mamákat várták 
mesekuckóval és interaktív-kreatív foglalko-
zásokkal. A szülőknek és a pedagógusoknak 
könyvbemutatóval is készültek, az Otthonos 
bábok-bábos otthonok című könyv választ ad 
arra a kérdésre, hogy miért fontos a gyere-
kek fejlődése szempontjából a rendszeres 
bábozás.  
 

A rendezvény másnapja a családoké volt, 
ahol a bábelőadások mellett a Kismester 
Kézműves Klub kreatív bábműhelyében 
bárki elkészíthette a délutáni előadás fősze-
replőjét, a tökfiút vagy a töklányt.  
 
A rendezvényt minden évben egy bábos 
vagy bábművész kiállítása kíséri. Idén a 
komáromi Bábuci Bábszínház bábjait te-
kinthette meg a közönség, a bábszínházzal 
a Bábos Mesekuckóban is találkozhattak a 
gyerekek 
 
A programot az Egyszervolt Meseze-
nekar fellépése zárta, akik megidézték 
gyermekkorunk kedvenceit, így Vukot 
vagy a Mézga családot. A közismert 
dallamokra a mesék életnagyságú báb-
jai vonultak fel a közönség előtt. 
 
 
    se

bábu vagy

V. BáBODa napOk 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Városgazda Nonpro-

fit Kft. már harmadszor szervezett Báboda napokat. A Közösségi

Házban két napon át a báboké és a meséké volt a főszerep.

A programmal igyekeztek minden korcsoportot megszólítani. 

kultúra 11
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„Egészségtudatos táplálkozás”
�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL

Megemlékezés Valentinianus csá-
szárról, halálának 1640. évfordulóján

november 17.  
Valentinianus emlékmű  
komárom / szőny / Mol ltp  
Műszerész utca sarka 
 
(A pontos időpontról  
később adunk tájékoztatást!) 
 
Együttműködő partner:  
Legio Brigetio Egyesület 
 
Tímárok, vargák, cipészek,  
csizmadiák 
 
A VI. Komáromi  
mesterségek kiállítás  
 
november 20. 17.00 óra 
klapka györgy Múzeum főépülete  

A VI. Komáromi  
értékmentő konferencia 
 
november 21. 10.00 óra 
petőfi sándor Művelődési ház 
 
Együttműködő partnerek:  
KEM népművészeti Egyesület 
Szőnyi Kulturális Egyesület 
 
Megemlékezés Ddr. Juba  
Ferenc tengerészkapitányról 
születésének 100. évfordulója alkalmából 
 
December eleje 
tengerész emlékmű, Jókai tér 
 
(A pontos időpontról  
később adunk tájékoztatást!) 

Együttműködő partner: 
Magyar Tengerészek Egyesülete

Számos írásos és egyéb dokumentum, 
fénykép és tárgy bizonyítja, milyen gazdag 
is volt Komárom elmúlt hét és félszáz éve. 
 
- A kiállított tárgyak 98 százaléka a múze-
um tulajdona, így ebből akár önálló tárlat is 
létrejöhetne. Felvillantjuk az egyes korszakokat, 
azonban aki végignézi a kiállítást, az komplex 
képet kap a város történelméről. Látható többek 
közt a kőoroszlán, ami a koppánymonostori 
bencés apátságból származik, a 13. századból. 
A török korból kiállításra került egy kard és egy 
mellvért, melyek a Dunából kerültek elő. Bemu-
tatjuk a komáromi mesterségek olyan remekeit, 
mint a tulipános láda, vagy a szekeresgazda 
öltözet. Külön érdekesség a Jókai Mór relikvi-
áiból összeállított enteriőr, kedvenc foteljével, 
ezüstneműivel, és az általa készített festmé-
nyekkel - tudtuk meg Számadó Emesétől, a 
Klapka György Múzeum igazgatónőjétől. 
 
A tárlatot városunk múzeumalapítójának, 

Kecskés Lászlónak Komárom, az erődök 
városa című könyve alapján állították össze. 
Ugyan a mű az 1920-as évekig tárgyalja a 
város történelmét, a tárlat távolabbra mutat, 
egészen a második világháború végéig. Sőt, 
a múzeum rajzpályázatot is hirdetett a helyi 
általános iskoláknak. A Feszty, a Petőfi és a 
Dózsa iskolából érkeztek pályaművek. Ere-
detileg csak a legjobbakat állították volna 
ki, de végül úgy határoztak, hogy minden 
képet megmutatnak a látogatóknak. 
 
A tárlatot dr. Molnár Attila, Dél- és 
Stubendek László, Észak-Komárom 
polgármestere közösen nyitották meg. 
Beszédükben mindketten hangsúlyozták, 
hogy noha a történelem vihara Komáromot 
kettészakította, szívben és lélekben az északi 
és a déli városrész egy. A tárlat november 
10-ig látogatható. 
 
    rg

elMúlt 750 év

kiállítás nyílt VárOsunk történelMéBŐl

1265. április 1-én kapott Komárom szabad királyi városi rangot

IV. Bélától. A város elmúlt 750 évét mutatja be az a tárlat, ami 

A Klapka György Múzeumban nyílt, és egészen november 10-ig

látogatható.

kultúra12
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1895. december 28-án láthatott először 
mozgógépet a közönség a Lumiére fivérek-
nek köszönhetően a párizsi Grand Caféban. 
Az akkori viszonyokhoz képest nem sokkal 
később, 1930-ban Komáromban is megnyílt 
a mozi. 
 
- Az igazsághoz hozzátartozik, hogy már 5 
évvel korábban láthatott mozgóképet a komá-
romi közönség, ugyanis egy hentes- sajnos a 
nevét nem őrizte meg az utókor - a gimnázium 
területén álló barakkok egyikében, kezdetleges 
eszközökkel vetített filmeket. A barakk beázott, 
tönkrement, ekkor jött Melkovics Mihály, 
aki a saját telkén, ott, ahol a Jókai mozi ma is 
áll, részben saját pénzből, részben a várostól 
kapott kölcsönből felépítette a mozit, mely 1930 
szeptemberének végén nyílt meg - emlékezett 
vissza a kezdetekre id. Tonomár István, aki 
1979-től 2012-ig vezette az intézményt. 
 
A komáromiak lelkesen fogadták az új léte-

sítményt, akkoriban presztízsnek számított 
moziba járni. Egyfajta ünnep volt, hiszen 
nem akadt más szórakozási lehetőségük. 
Többségében angol, francia és amerikai 
alkotásokat nézhettek, ekkor még kevés 
volt a magyar film. A tekercsekért maga 
Melkovics ment el Budapestre oldalkocsis 
motorjával. Ugyan a 30-as években Észak-
Komáromban is megépült a mozi, mégis 
sokan átjártak a déli városrész filmszínhá-
zába. 
 
- A második világháború alatt a mozigépeket 
ellopták, ezeket később Melkovics pótolta. Az 
államosításig ő vezette a mozit. A politika jelen-
tősen rányomta a bélyegét a filmekre. Ezekben 
az évtizedekben számos nagysikerű magyar 
film készült, melyeket még ma is szívesen 
nézünk. Azonban ezeken kívül csak szovjet 
alkotásokat vetíthettek. Később már játszhattak 
olasz, német, francia és angol filmeket is, illetve 
elkezdődtek a matinék - mondta id. Tonomár 
István. 

A ’90-es évek elején igazi reneszánszát élte 
a Jókai mozi, a vetítések teltházzal mentek, 
aztán folyamatosan apadni kezdett a nézői 
létszám. Ez egyrészt annak tudható be, 
hogy megjelentek a multiplexek, a komá-
romiak inkább Győrbe, Tatabányára vagy 
Budapestre mentek, ha filmeket akartak 
nézni. 
 
- Korábban 3000 mozi üzemelt Magyarorszá-
gon, ma már csak 600 van - emelte ki a mozi 
egykori vezetője.  
 
A Jókai annak köszönheti létét, hogy 
önkormányzati fejlesztéssel ma már város-
unkban is premieridőben vetítik a filmeket, 
3D-ben és 4K-s technikával. Ismét jönnek 
a mozizók az északi oldalról, de Komá-
rom környező településeiről is, így a Jókai 
moziban napjainkban ismét zsúfolásig telt 
teremben vetítik a filmeket.  
        se

85 éVes a Jókai MOzi

FilM, színház, Muzsika
85 évvel ezelőtt, 1930-ban nyitotta meg városunkban kapuit a Jókai mozi. A jubileumi

eseményre kiállítással, játszóházzal és különleges vetítéssel emlékeztek. A régi gé-

peket is felvonultató tárlat megnyitójára mindazokat várták, akik az elmúlt évtize-
dekben a komáromi filmszínházban dolgoztak.

kultúra14
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A Bozsik iskola tanulói előadásukban nem-
csak a budapesti, de a komáromi esemé-
nyeket is felidézték, azokat a pillanatokat, 
amikor a Jókai Mór Gimnázium diákjai, 
és a helyi munkások magyar zászlóval a 
kezükben végigvonultak a városon, amikor 
megpróbálták ledönteni a szovjet emlék-
művet, amikor a gyárak és épületek faláról 
lehullottak a vörös csillagok.  
 
Potháczky Mária kiemelte, hogy ’56 hősei 
nem hősöknek születtek, ugyanolyan 
átlagemberek voltak, mint mi mindannyian, 
mégis történelmet írtak, nekik köszön-
hetjük, hogy ma egy szabad, független és 
demokratikus Magyarországban élhetünk. 
 
- Az 1956-os szabadságharc több mint csupán 
egy fejezet a történelemkönyvben. Az ország egy 
emberként lépett fel a sztálini diktatúra ellen. 
Bár más volt a célja a miniszterelnöknek, más 
a munkásoknak, a fiataloknak, a barikádon 
harcolóknak, az íróknak, a költőknek, mégis 10 
napig reményben élt az ország. Az elnyomot-
tak érezhették, hogy van még méltóságuk, az 
elnyomók pedig rádöbbentek, hogy napjaik talán 
meg vannak számlálva. Nehéz ma méltónak 

lenni ennyi áldozathoz, épp ezért kötelessé-
günk az emlékezés és a főhajtás - hangzottak 
Potháczky Mária szavai.  
 
A megemlékezések sora október 23-án a 
Lengyárnál folytatódott, ahol 1956. október 
25-én a helyi munkások és a Jókai Gim-
názium diákjai is csatlakoztak a forrada-
lomhoz. Oláh Kálmán, a Kultsár István 
Szazkközépiskola tanára ünnepi beszédében 
kiemelte, nemzetünk 100 évente harcot vív 
a szabadságáért! 
 
-Az ’56-os események nem Budapesten kez-
dődtek, hanem Szegeden a MEFESZ gyűléssel 
és október 23-a előtt már halott egyetemisták 
feküdtek Debrecen utcáin. Október 25-én Ko-
márom is megmozdult, a gimnazisták és a gyár 
munkásai megpróbálták ledönteni a szovjet em-
lékművet. Két nappal később a város irányítását 
is átvették. Hogy nem folt vér, nagymértékben 
köszönhető Mohácsi Lajos higgadtságának. A 
’48 utáni Haynau-korszak rémuralmáról sok 
szó esik, a Kádár-korszakban tízszer több em-
bert végeztek ki vagy zártak börtönbe, és több 
mint 200 ezren hagyták el az országot! Erről 
évtizedekig szólni sem volt szabad! A félelem 

légkörét megteremtve kezdődött el a TSZ-esítés, 
majd jött az „alku”: ha csendben maradtok, 
ha nem mondjátok el gyermekeiteknek, hogy 
mi történt, akkor békén hagyunk benneteket. 
A nyugati sajtóban sorra jelentek meg a cikkek 
arról, hogy Magyarország a legvidámabb 
barakk, de ne feledjük, mégis csak barakk volt - 
hangzott el Oláh Kálmán beszédében.  
 
Az ünnepi műsorban közreműködött az 
Evangélikus kórus, a Széchenyi és a Kultsár 
István Szakközépiskola diákjai. Verset mon-
dott Orbán Alexandra a Széchenyi István 
Szakközépiskola tanulója. A koszorúzást 
követően a résztvevők tiszteletüket tették a 
komáromi hősök, Csémi Máté és Ács Lajos 
emléktáblájánál. Az esemény a Jézus Szíve 
Római Katolikus Nagytemplomban celeb-
rált ünnepi szentmisével ért véget, melyen a 
Komáromi Kamarazenekar mellett, a Cant’ 
Art Énekegyüttes, a Vox Femina Nőikar, és 
Medveczky Ádám Kossuth és Liszt-díjas, 
érdemes művész vezényletével az észak-
komáromi Concordia vegyeskar működött 
közre.  
        se

közös Múltunk16

eMlékezés 1956 hŐseire

a szabadság napjai

Az 1956-os városi megemlékezések sora október 22-én Szőnyben, a Petőfi Sándor Művelődési Házban

kezdődött, ahol a hagyományokhoz híven a Bozsik iskola diákjai adtak műsort, majd az intézmény

igazgatónője, Potháczky Mária mondott ünnepi beszédet. Másnap a Lengyárnál kezdődött megemlé-

kezés. Az eseményeken dr. Molnár Attila dél-komáromi-, és Stubendek László észak-komáromi pol-

gármester, valamint a város vezetés mellett többek között az intézmények, és a civil szervezetek

képviselői vettek részt. A programot Hamrák Zsófia tanácsnokasszony szervezte.



a hónap: önKorMányzATI hírEK 17

komáromé a legtöbb arany

Dorogon lezárult a komárom-esztergom 
Megyei úszókörverseny idei sorozata. 
 
A négy forduló után a második helyen 
végeztek a Komáromi Úszóklub SE. ver-
senyzői 1485 ponttal az első hat helyezett 
úszónak járó pontok összesítésében. 
 
A négy versenyen összesen 241 érmet 
nyertek úszóink, ebből 111 arany-, 58 ezüst- 
és 72 bronzérem lett. Ez az éremgyűjte-
mény egyben azt jelenti, hogy a komáromi 
csapat a legtöbb aranyérmet nyerte a 
megyében! 
 
Városunk legjobb úszó éremgyűjtői: a 
legtöbb érmet (17 db) nagy nikoletta (2005) 
szerezte, őt követték 15 éremmel Bartalos 
áron (2007), Óvári Dániel (2001), Szabó 
Dávid (2004) és Takács Fábió (2004), a har-
madik legjobb éremgyűjtőnk rózsavölgyi 
Donát (2006) volt 14 éremmel.  
 
                  szb 
 
aranyat hoztak a fit-kidesek 
 
kiskunlacháza adott otthont a tanév 
első fit-kid versenyének, szeptember 
utolsó vasárnapján. a versenyen 22 
egyéni gyakorlattal és két csapattal 
versenyeztek a komáromi lányok. 
 
A 2006-osok közül ketten is birtokolták a 
dobogót. Takács Elizabet, aki eddig soha 
nem került be a hat legjobb közé, ezúttal 
tökéletes gyakorlattal aranyérmet szerzett, 
míg Kocsi-horváth Eliza ezüstéremmel tért 
haza. 
 
Szintén dobogóra állhatott Szabó Angéla, 
Botló Patrícia és Erdős Jennifer, mindhár-
man 3. helyezettek lettek. A dobogóról 
éppen lemaradva 4. helyen végzett Bese 
Csilla, Vadkerti Sára és Jády Klarissza. 5. 
lett Lampert Vivien, és Balla Dominika. Var-
ga Evelin és Görbe Fanni pedig a 6. helyen 
végeztek. Mindkét csapatunk a dobogó 
legmagasabb fokára állhatott! 
 
A felsős csapat tagjai: Lampert Vivien, 
nagy Dorka, Lidák Luca, Bese Csilla, Varga 
Evelin, Szalai rebeka,Kelemen Vanessza, 
Fekete Lenke. A középiskolások aranyér-
mes csapata: Erdős Jennifer, Görbe Fanni, 
Jády Klarissza, Balla Dominika. Felkészítő 
edzők Vadkerti Ildikó és Pintér Dorina 
voltak, munkájukat Erdős Jennifer segítette.

Sidi Péter elmondta, ilyen jellegű, fixen 
beépített, a szükséges programokkal és 
szoftverekkel felszerelt pálya nincs több 
hazánkban.  
 
- Ma már minden a döntőről szól a versenye-
ken, így óriási jelentőséggel bír, hogy ebben a 
komáromi létesítményben a légfegyveres és 50 
méteres puskás versenyszámok döntőjét tudják 
gyakorolni a sportolók – nyilatkozta Sidi 
Péter. 
 
A döntős lőállások kialakítását a Komárom 
Olympia SE, valamint Komárom Város 
Önkormányzata támogatta. 
 
A megnyitón ugyancsak jelen volt Sinka 
László, a Magyar Sportlövő Szövetség főtit-
kára, Mátrai István, a szövetsége elnökségi 
tagja, valamint Horváth Balázs, a Komá-
rom Olympia SE főtitkára. 
 
- Komárom valóban a hazai sportlövészet fel-

legvára, valamivel több mint egy éve avattuk 
a fedett lőteret, most pedig egy újabb beruházást 
adhatunk át a sportolóknak. Büszkeséggel tölt el 
érmeink száma is: világbajnoki aranyunk, hét 
ezüstünk és három bronzunk. Miskolczi Julian-
na szerezte meg a tizenegyedik Európa-bajnoki 
aranyunkat, ezenkívül hét ezüsttel és négy 
bronzzal is büszkélkedhetünk. Szeretném, ha 
a sportlövészet továbbra is kiemelkedő sportág 
maradna. Az új lőtér alkalmas lesz rangos nem-
zetközi versenyek megszervezésére is – tette 
hozzá dr. Molnár Attila polgármester. 
 
A sportlövészet jelentőségét emelte ki az 
átadáson Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes is, aki ezen a napon Komáromban 
megtekintette a kiemelt állami beruházá-
sok állását, a hamarosan átadásra kerülő 
gátrendszert, valamint az erődök fejlesztési 
lehetőségeit. A miniszterelnök-helyettes  
dr. Borhy László régészprofesszor vezetésé-
vel bejárta a brigetiói ásatások helyszínét is.  
       se

puska, tus

DöntŐs lŐteret aVattunk

Szeptember 22-én került sor Komáromban, a MOL városrészben

kialakított fedett lőtéren az új döntős lőállások avatására

Az ünnepélyes szalagátvágáson jelen volt Sidi Péter Európa-

és világbajnok sportlövő, számszeríjász, Semjén Zsolt miniszterel-

nök-helyettes is!

Nemrég Veszprém adott otthont a III. 
Veszprém Kupa Országos karateversenynek, 
ahol a Den Shin Dojo versenyzői Filep 
Imre hét danos mester vezetésével vettek 
részt. Eredmények: Rigla Regina Amarilla 
kata-kumite 1. hely, Pataki Bence kata 2. 
hely, Csajághy Levente kumite 2. hely, 
Némedi Zsanett kata-kumite 3. hely, Parai 
Márton kata 3. hely, Köteles Ákos kata 3. 
hely. 
 
Kapcsolódó hír, hogy Oroszlányban az 

IJKA Karate Szövetség országos bajnoksá-
gán Albert Patrik katában és kumitében is 
első helyet szerzett! Ugyanitt Köteles Ákos 
a 6-7 évesek között katában második lett, 
ugyanebben a kategóriában Parai Márton a 
4. helyet hozta el. 
 
Rigla Regina Amarilla a 8-9 évesek között 
katában a második, kumitében a harmadik 
helyet szerezte meg. Némedi Zsanett a 
10-11 évesek között kumitében harma-
dik, míg Pataki Bence a 12-13 évesek 
között katában szintén harmadik lett. 

karate kölykök
töBB BaJnOkOt is aVattunk!

Sikert sikeree halmoznak karatékáink!
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Adél egész télen a felkészülési időszakban 
erősített, ha az idő engedte, a pályán is ját-
szott, hogy jó formában kezdhesse az évet. 
Sokat segített a februári ciprusi edzőtábor-
ban való részvétel is ahhoz, hogy simán 
vegye az akadályokat. 
 
Sajnos egy makacs vírusfertőzés követ-
keztében a Match-play bajnokságon és 
Litvániában nem tudott elindulni, és még 
az is kérdésessé vált, hogy egyáltalán verse-
nyezhet-e a 2015-ös szezonban. 
 
Szerencsére a sok pihenés és erős akarat 
viszonylag gyors gyógyulást hozott, így 
Adél már el tudott indulni az orosz nyílt 
bajnokságon júniusban. A két hónapos 
kihagyás ellenére 5. helyen végzett a népes 
mezőnyben Moszkvában, az Agalarov 
Golfpályán. 
 
A következő neves hazai versenyen, a 
Balatonudvariban rendezett Magyar Baj-
nokságon, melyen a második helyet sikerült 
megszereznie, még sajnos érződött hosszú 
kihagyás. A nyár közepén Adél a magyar 
válogatottal a szomszédos Ausztriában ver-
senyzett, gyönyörű környezetben a svájci-
-olasz határ közelében. Az utolsó napon 
szoros együttállásban, egy-egy ütés különb-
séggel, a magyar válogatott képviselői álltak 
az élen. A többnapos golfversenyeken az 
utolsó napon a legjobbak indulnak utoljára 
egy csoportban az ún. flight-ban- , így 
leányaink is a “leader flight”-ban álltak az 
elütőre az utolsó nap. Ez sporttörténeti je-
lentőségű, hiszen Ausztria legjobb juniorjai 
indulnak el ezen a háromnapos versenyen, 
ezért bravúros teljesítmény a legjobbakkal 
indulni az utolsó körben Sajnos a bravúr 

nem sikerült, ugyanis az őket megelőző 
(utolsó előtti csoportban) ketten is kiválót 
játszottak, így Adél “csak” ötödik lett, ami 
még így is kiváló. 
 
Elmondása szerint ettől a ponttól indult be 
igazán újra az év eleji jó formáját visszaszer-
ző versenyzőnél a nyerő széria. Hasonlóan 
kiváló eredményt ért el a szintén Kisoroszi-
ban rendezett Magyar Junior Nyílt Bajnok-
ságon is. Magyar és nyílt kategóriában is 
második helyen végzett. 
 
A következő verseny az Orosz Junior Nyílt 
Bajnokság volt. A pálya egy része hihe-
tetlenül dimbes-dombos volt, hiszen ezt a 
szakaszt télen szánkópályának használják. 
Adélt csak egy orosz versenyző tudta meg-
előzni, így a második helyen végzett. 
 
Az idei első nagy győzelem még váratott 
magára, de csak pár napot, hiszen az orosz 
junior versenyről visszaérve egy nap pihenés 
maradt csak Adélnak, és már indult is a 
Lengyel Junior Nyílt Bajnokságra. Adél a 
negyedik helyen, került a 16 közé és nem 
talált legyőzőre egyik meccsén sem, azaz 
megnyerte a négynapos bajnokságot, ezzel 
felkerült a világranglistára is. 
Még augusztus utolsó hetében került sor 
a Pannónia Golf Clubban a “Hungarian 
Crown Junior” kupára, melyet az itt is 
akadémiát nyitó Tom Burnett neve fém-
jelzett. Az amerikai edző világszerte játszó 
tanítványai voltak a meghívottak, köztük a 
magyarországi akadémia tagjai is. 
 
A komáromi versenyző szoros küzdelem-
ben nyerte meg a három napos viadalt élete 
legjobbját játszva, három nap alatt csupán 

összesen 6-tal ütött többet a megengedett 
ütésszámnál (jelen esetben 3X73-nál). 
 
Szeptember közepén újabb kihívás várt 
Adélra Szlovéniában, egy három napos 
junior nyílt versenyen a csodálatos környe-
zetben épült Golf Arborétumban. Csak 
pontos és okos játékkal volt esélye bármely 
játékosnak az alacsony ütésszámra, hiszen 
a sok vízakadály és erdő miatt könnyű volt 
labdát veszteni. Nehezítette a játékot, hogy 
már az első napot megelőző estén esett az 
eső, így a pálya meglehetősen elázott. Ez- 
után még két napig esett napközben is, 
tovább rontva a jó játék lehetőségét.  
A második napon fel is kellett függeszteni 
a versenyt két óra hosszára. Adél remek 
játékkal az első nap megszerezte a vezetést 
és ezt végig megőrizve nyert és gazdagodott 
újabb világranglista pontokkal. 
 
A szeptemberét az izraeli junior nyílt ver-
sennyel zárta. Tavaly sikerült megszereznie 
az első helyet, ezért most a címvédés volt a 
kérdés. A caesarea-i pálya ismét kiváló ál-
lapotban és környezetben fogadta a magyar 
junior válogatott küldötteit. A három napos 
versenyen Adél magabiztosan vezetve, az 
utolsó napon az előírtnál 4 ütéssel keveseb-
bet ütve (68 ütéssel) védte meg címét. Ezzel 
a pályán a női csúcsot is ő tartja! 
 
Összegezve elmondhatjuk, hogy nagyon si-
keres évet tudhat maga mögött a komáromi 
golfozó, a két nyílt bajnoki cím megszerzé-
se mellett csak hab a tortán a két címvédése. 
Október végén Máltán zárja a szezonját.  
         vi

golFklub

két cíMVéDés, két nyílt BaJnOki cíM

Remekül indult az idei szezon Vadkerti Adélnak, a komáromi gol-

fozónak. az év első szövetségi versenyén, a kétnapos 26. Magyar

Kupán Kisorosziban sikerült megvédenie bajnoki címét. 
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- A Testnevelési Főiskola felé gimnáziumi ta-
nárom, Solti Gábor terelt, aki kiváló szakember 
volt. A középiskolai testnevelő tanár diplo-
mámat 1979-ben vettem át, azóta tanítok a 
Petőfi ben. Emellett van labdarúgóedzői, illetve 
atlétika, torna, kézilabda, röplabda, kosárlabda 
és úszás segédedzői képesítésem is - mondta 
Andrási Mihály, aki tanári pályafutása 
során már számos elismerést vehetett át. 

2007-ben a közoktatásért végzett ki-
emelkedő munkájáért oklevelet kapott 
Komárom Város Önkormányzatától, egy 
évvel később ő lett az év testnevelője, ezt 
a címet idén újra elnyerte, de díjazta őt a 
KLIK és a Megyei Diáksport Tanács is. 

A pedagógus két kupát alapított. 1989-
ben a Tó Kupát, ami egy városi és körzeti 

futóverseny, illetve 2011-ben a Nyuszi Kupa 
kispályás labdarúgó tornát. Tanítványaival 
az országos diákolimpiákon rendszeresen 
kiválóan szerepelnek, legyen szó atlétiká-
ról, labdarúgásról vagy tornáról, sőt lány 
magasugró csapatával országos bajnokok 
lettek. -Bár, a mai fi atalokat egyáltalán nem 
egyszerű motiválni - mondta a tanár úr.

- Korábban könnyebb dolgunk volt, hiszen az 
iskolába 700 gyerek járt, most a létszám alig 
több mint háromszáz. Nagyon fontos, hogy mit 
hoz magával a tanuló otthonról, illetve megha-
tározó a tanár személyisége. Minden gyerekben 
azt kell megtalálni, amiben tehetséges. Ez 
felelősség is a pedagógus részéről. A mai fi atalok 
túlterheltek, így kevesebben áldozzák fel a sza-

badidejüket a délutáni edzésekre. 5-6. osztályos 
korukban még egészen jól aktivizálhatóak, 
utána jelentősen csökken a lelkesedésük. Azt 
tapasztaltam, hogy főleg azokat a gyerekeket 
tudom behozni az edzésekre, akiket egyébként 
is tanítok. Hiába hirdettem meg a labdarúgást 
minden osztályban, csak azokból jelentkeztek, 
ahol én tartom a testnevelést - tudtuk meg 
Andrási Mihálytól, aki személyes példa-
mutatásának is köszönheti, hogy a diákok 
kedvence. 

Az iskolában most a labdarúgó csapatokat 
a diákolimpiára edzi, sajnos az atlétikai 
pálya- és csapatbajnokságok idén elma-
radnak, pedig erre egész nyáron készültek, 
azonban decemberben vár még rájuk egy 
megyei torna döntő lebonyolítása. (se)

a sport az élete

a kitüntetés

a napokban a Komárom-Esztergom Megyei Diák-

kedő oktatói és szervezői tevékenységéért.

Andrási Mihály, a Petőfi Iskola testnevelője

sport és Szabadidő Egyesülettől vehetett át

oklevelet a diáksport területén végzett kiemel-
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