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Tisztelt Komáromiak!

Dr. Molnár Attila, polgármester és Czita János, alpolgármester 2016. 
február 15-én, hétfőn délután 16.00 és 18.00 óra között 
Koppánymonostoron a Dózsa György Művelődési 
házban tart közös fogadóórát.

Dr. Molnár Attila polgármester, valamint Sárai János, és takács József, 

önkormányzati képviselők 2016. február 16-án, kedden, 
délután 16.00 és 18.00 óra között Szőnyben, a helyi 

kirendeltségen tartanak közös fogadóórát.

Dr. Molnár Attila, polgármester 2016. február 17-én, 
szerdán, délután 16.00 és 18.00 óra között 

Komáromban, a városházán tart fogadóórát.

TARTALOM2

FOGADóóRÁK



Kezdeném azzal, hogy az év végi zárszám-
adásnál várhatóan magasabb összeg szerepel 
majd a költségvetés bevételi oldalán, tekint-
ve, hogy ahhoz az év során elnyert pályázati 
összegeket is hozzá kell majd adnunk, és 
reményeim szerint az idén több kiíráson is 
sikerrel veszünk majd részt. 
 
Egy város anyagi mozgásterét leginkább 
három tétel határozza meg, így az állam 
által folyósított működési támogatás, a 
helyi adóbevétel, illetve az önkormányzati 
vagyonnal való gazdálkodás milyensége. 
 
Az államtól idén közel 70 millió forinttal 
kapunk több forrást, mint tavaly, így ez a 
helyi adótól függő, évente változó összeg 
669 millió forint lesz.  
 
A helyi adóbevételt a tavalyi 2,1 milliárd 
forint után, idén valamivel magasabbra, 
2,3 milliárd forintra állítottuk be. Óvatos 
optimizmusunkat alátámasztja az a tény, 
hogy a közeljövőben kezdi meg működését 
nálunk a lengyel Alumetal, továbbá, hogy 
valamennyi ipari parki cégünk kapacitásbő-
vítést jelentett be. Ezek közül a legnagyobb 
volumenű a Foxconn, és a Motivating 
Graphics fejlesztése lesz. Ugyancsak 
örömteli, hogy tavaly nálunk telepedett le 
a mezőgazdasági gépeladással foglalkozó 
Agrotec Kft. is.  
 
Jelenleg is tárgyalunk több komoly befek-
tetővel, így reményeim szerint nemsokára 
két élelmiszeripari cég, valamint egy további 
társaság kezdheti meg termelését a parkban.  
 
A helyi adóbevételeinket a kis- és közép-
vállalkozások, illetve a magánszemélyek 
adóforintjai is meghatározzák. Ehelyütt 
szeretném megköszönni, hogy az adófizetési 
morál kifejezetten javult az utóbbi időszak-
ban, így e téren is összefogás tapasztalható a 
komáromiak között! 

A kiadási oldalt tekintve fontos tény, 
hogy a képviselő-testület által elfogadott 
büdzsé idén sem tartalmaz hitelfelvételt! 
A költségvetés főbb kiadási számai az 
intézmények működéséből, az önként vállalt 
feladatokból, továbbá a fejlesztésekből és a 
beruházásokból adódnak össze. 
 
A kormány korábban úgy döntött, hogy a jól 
gazdálkodó önkormányzatok támogatására 
pályázatot ír ki. Országosan csak Komárom 
és Hajdúszoboszló kapta meg a maximáli-
san igényelhető 200 millió forintot. Ebből 
az összegből idén felújítjuk a Tamási Áron, 
és a Madách Imre utcát, új út épül a Maros 
utcában, parkolósáv a Gábor Áron utcában, 
megnyitjuk a Sport utcát, felújítjuk a Jókai 
tér Tengerészeti emlékmű felőli részét, a 
Feszty iskola udvarát, és a Tóparti Óvoda 
homlokzatát. Szőny, és MOL városrész 
út-, utca-, és járdafelújítási programjának 
folytatására jövőre kerülhet sor. 
 
Reményeim szerint idén megkezdődhet a 
volt mezőgazdasági kombinát felújításának 
első üteme. A tervek szerint ide költözne 
át a múzeum, valamint a későbbiekben az 
ELTE régészeti tanszéke kapna itt helyet 
tudásközponttal és gyakorlati központtal. 
Ezzel párhuzamosan a volt KRESZ-park, 
és a korábbi méntelep is új formát kap-
na. Mindezekkel a lépésekkel városunk 
felkerülhetne a hazai felsőoktatás térképére 
is! Dr. Borhy Lászlóval, az ELTE BTK 
dékánjával, városunk díszpolgárával a 
napokban egyeztettük az együttműködés 
konkrét szövegét, mely záros határidőn 
belül a testület elé kerül majd. 
 
A magam részéről talán nem is emlékszem 
olyan esetre, mikor a város képviselő-tes-
tülete egy az egyben el tudta volna fogadni 
az intézmények által benyújtott költségve-
tési igényeket. Az idén azonban erre is sor 
kerülhetett! 

Az önkormányzat mindezek mellett saját 
költségvetéséből biztosítja továbbra is a 70 
éven felüliek ingyenes szemétszállítását, 
az úszásprogramot, a kismamák ingyenes 
utazását, a kelengyepénzt, a diákbérletek 
támogatását, a szelektív hulladékgyűjtés 
területén fennálló vállalásokat, az óvodás 
és iskolás gyermekek ingyenes étkezését, a 
Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj-
program kiadásait, a Selye János Kórház 
gyermekügyeletét, és a sebészeti ambu-
láns ellátást is! 
 
Rendkívül fontos, hogy idén sem veze-
tünk be új adót, nem emelünk a már meg-
lévő mértékeken, továbbá nem emelkedik 
sem a távhő, sem a víz-, és csatornadíj sem!  
 
Végezetül hadd emeljem ki,  tavaly közel 10 
milliárd forint fejlesztési pénz áramlott 
be városunkba, amelyre emberemlékezet 
óta nem volt példa! Megépült az új gát, a 
kikötő, modernizálták a kórházat, a kisebb, 
de komfortérzet növelő beruházások közül 
kiemelendő a kormányablakok létrehozása, 
illetve a helyi foglalkoztatási osztály korsze-
rűsítése. 
 
A fejlesztések, beruházások idén tovább 
folytatódnak! Kezdődik a Csillag erőd 
átépítése, ahol a Szépművészeti Múzeum 
szobormásolat parkja kap elhelyezést, illetve 
hónapokon belül letehetjük az új Duna-híd 
alapkövét, mely mérföldkő lesz városunk 
életében!  
 
Komárom tovább építkezik!  
Jó komárominak lenni! 
 
 
 

    rg

ELKÉSZÜLT AZ IDEI KÖLTSÉGVETÉS

Komárom Város idei költségvetése mintegy 5 milliárd forinttal

számol bevételi és kiadási oldalon egyaránt. A büdzsé sem hiányt

sem hitelfelvételt nem tartalmaz, fejlesztést, beruházást viszont

annál inkább. A részletekről dr. Molnár Attila polgármester

„Jó KomárominaK lenni!”
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A kikötő megépítését még 2014 októberé-
ben jelentette be a városvezetés. 
 
Komárom Duna-parti város, mégsem volt 
igazán komoly kapcsolatuk a vízzel az itt 
élőknek. Az utóbbi időben azonban jelentős 
változások történtek. Átadtuk a Duna bástya 
kikötői fogadóterét, megépült a folyó menti ke-
rékpárút. Az épülő gát pedig védelmi funkciója 
mellett a városképet is szépíti majd, hiszen a 
vasútállomásnál például egy korzó jön majd 
létre - fogalmazott akkor dr. Molnár Attila 
polgármester. 
 
Jelen beruházáshoz mintegy 620 millió 
forint uniós és állami támogatást használtak 
fel. A polgármester hozzátette, a kikötő 
területe logisztikai szempontból kiemelt 
jelentőségű, hiszen az autópálya közelsége, a 
vasúti pálya és rendező pályaudvar kiala-
kítása lehetőséget nyújtott az intermodális 
rendszer kialakításához, a kikötő fejleszté-

séhez. A fejlesztés nemcsak a gazdaságos 
vízi szállítást teszi lehetővé, de kedvez a 
személyszállító hajók kikötésének is, így a 
város bevételei az iparűzési adó mellett az 
idegenforgalmi jövedelmekkel is gyarapod-
hatnak. Az új kikötő rövid és hosszú távon 
egyaránt hozzájárul az egyébként is pezsgő 
város fejlődéséhez, munkahelyeket teremt 
és tart meg. A Duna part pedig még inkább 
bekerül az itt élők köztudatába. 
 
Dr. Kancz Csaba, Komárom-Esztergom 
megyei kormánymegbízott elmondta, hogy 
a fejlesztéseknek köszönhetően a kikötői 
áruforgalom jelentős mértékben nőhet, 
akár a jelenlegi ötszörösére. Komáromban 
a teherhajók rakodásának elősegítésére 
épített partfalat hoztak létre. Itt mobil 
kirakógéppel vagy daruval mozgatják az 
árut, mely szállítószalag-rendszeren át jut 
el a hajókból a teherautókba, vagy for-
dítva. A létesítmény megvédi a kikötőt a 
zajló jégtől és az uszadék fától is. A kikötő 

további fejlesztése során a vasút lehetősé-
geinek kihasználása, a konténerforgalom 
beindítása a cél, és olyan technológiai 
kiszolgáló tevékenység biztosítása, amely az 
alapkikötői tevékenységet is elősegíti. (rg)

 ÁTADTÁK AZ ÚJ DUNAI KIKÖTŐT

HaJóvontáK találKozása
December 12-én délelőtt átadták a komáromi hajókikötőt, az eseményen dr. Molnár Attila polgár-

mester elmondta, hogy mindössze négy hónap alatt valósult meg a Széchenyi 2020 program

keretében a kikötő intermodális kapacitás növelését célzó beruházás közel 730 millió forintból.

A beruházás célja, hogy a jelenleg 
árufuvarozásra rendelt közforgal-
mú kereskedelmi kikötő elnyerje 
az Országos Közforgalmú Kikötő 
státuszt. A munkálatok során füg-
gőleges partfalat építettek ki, ami 
az ipari méretű rakodások gyors 
elvégzését teszi lehetővé, illetve a 
magasparton kialakítandó terület 
a helyszínre érkező anyagok átme-
neti tárolására is alkalmas lesz. A 
fejlesztés jelentősen tehermentesíti 
a közúti szállítást, a kikötő pedig 
elosztó, átrakó funkciót láthat el a 
Duna közép-kelet-európai szakaszán.

VISSZATEKINTŐ4
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A Foglalkoztatási Osztály belső elrendezése 
nagyon hasonlít a nemrégiben átadott kor-
mányablakhoz, letisztult formái, tágas terei 
azt tükrözik, hogy a korábbi bürokratikus 
állami rendszer megszűnt, helyét átvette az 
átláthatóság. 
 
- A gyorsaságot, a hatékonyságot és a precizitást 
jelenítik meg ezek az elemek. A kormány célja 
az volt, hogy a segélyalapú logikáról áttérjen a 
foglalkoztatás alapú rendszerre. A Foglalkoz-
tatási Osztály ügyfélbarát lett, az itt dolgozó 
munkatársak felkészültek - mondta az átadón 
Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár. 
 
A Foglalkoztatási Osztály azért nem a 
Városházán kapott helyet, mert az épület 
műemlék jellege ezt az átalakítást már 
nem tette lehetővé. Az egykori munkaügyi 
kirendeltségen pedig már adott volt egy 
infrastruktúra. 
 
- A megyében szerencsére már nem munkahi-
ánnyal nézünk szembe, hanem olyan helyzet 
állt elő, hogy a munkavállalók válogathatnak 
a munkahelyek között. Ez a beruházás egy 

csapatmunka eredménye, igazán 21. századi 
körülményeket sikerült megteremteni - tudtuk 
meg dr. Kancz Csaba kormánymegbízottól. 
 
A Foglalkoztatási Osztályon jelenleg 
tizenegyen dolgoznak, ők várják a járás 9 te-
lepülésének lakosait. Feladatuk nem csupán 
az ügyintézés, de segítséget nyújtanak az 
életrajzok megírásában és az állásinterjúkra 
való felkészülésben egyaránt. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester elmondta, 
az átalakítás illeszkedik a városban meg-
valósult fejlesztések sorába. Az ügyintézés 
a Foglalkoztatási Osztályon hatékonyabb 
és gyorsabb lesz. A jövőben pedig nagyobb 
figyelmet fordítanak majd a szakképzésre.  
 
        rg

Kedvező térségünk  
munkaerő-piaci helyzete

Az országos átlagnál kedvezőbb képet 
mutat térségünk munkaerő-piaci helyze-
te. A hazánkra jellemző  7,9 százalékos 
munkanélküliségi mutatók megyénkben 
alig haladják meg az 5 százalékot. Utoljára 
a gazdasági válság előtt voltak ilyen ked-
vezőek az adatok.  
 
Ami az állásajánlatokat illeti, a tavaly novem-
beri adatok szerint mintegy 1700 bejelen-
tés érkezett, főként a kereskedelmi, és a 
feldolgozóipari cégek részéről. A Nemzetgaz-
dasági Minisztérium idén ismét meghirdette 
a Nők 40 plusz programot, harmadszor 
segítve ezzel a hölgyek munkába állását. A 
programban azok a nők vehetnek részt, akik 
betöltötték 55. életévüket, és 37 év szolgá-
lati idővel rendelkeznek, vagy azok, akik 
betöltötték 60. életévüket szolgálati időre való 
tekintet nélkül. A feltételek közt az is szerepel, 
hogy a jelentkezőnek már legalább egy 
hónapja regisztrált álláskeresőnek kell lennie. 
A programba január 1-je és április 30-a között 
lehet bekerülni. Bővebb tájékoztatás a járási 
hivatalok foglalkoztatási osztályain kérhető. 

Az egykori Munkaügyi Központ helyi kirendeltségét alakították át a Komárom-Esztergom Megyei

Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályává, ahol kilenc település lakosait várják az ügyintézők. 

A közel 70 millió forintos beruházás állami és uniós forrásból valósult meg.  Az ünnepélyes átadón

aKi Keres, talál!
 MEGÚJULT A KORÁBBI MUNKAÜGYI KÖZPONT

jelen volt Czunyiné dr. Bertalan Judit, köznevelésért felelős államtitkár, Molnárné dr. Taár Iza-

bella, a járási hivtal vezetője, valamint dr. Kancz Csaba, megyei kormánymegbízott is.

VISSZATEKINTŐ 5
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A Brigetio Gyógyfürdő felújított szaunaterét tavaly év végén

adta át Dr. Molnár Attila polgármester, Turi Bálint alpolgár-

mester, valamint Kovács Károly a fürdő ügyvezető igazgatója

szaunaszeánsz
ÁTÉPÍTETTÉK A BELSŐ SZAUNATERET

VISSZATEKINTŐ6

A Brigetio Gyógyfürdő szauna világa há-
rom fázisban újul meg: ennek első fázisa volt 
a tavaly decemberben átadott rönk szauna 
és az azt övező szauna kert, a második 
fázisban a most átadott belső tér újult meg. 
Befejezésül pedig jövőre megújul a csobbanó 
medence, valamint kialakításra kerül egy 
Kneipp taposó.

Az átadáson a polgármester hangsúlyozta, 
hogy a város kész tervekkel rendelkezik a 
fürdő teljes megújulására vonatkozóan, erre 
azonban jelenleg várják a pályázati forrást. 
Addig is nagyon fontos, hogy kisebb saját 
beruházásokkal is kiszolgálják mind a helyi-
ek, mind a városba látogató fürdőközönség 
igényeit.

- A beruházás összértéke közel 40 millió 
forint volt. Az átalakítás nyáron kezdődött. 
A már meglévő szaunánkat építettük át, a 
korábbi raktárból sószoba lett, megújultak a 
vizesblokkok és elhelyeztünk itt egy gőzka-
bint is - mondta el az átadón Kovács Károly, 
a Brigetio Gyógyfürdő vezetője.

Ahogy már a rönkszaunát övező kertnél is, 
úgy a most átadott belső térnél is a termé-
szetes anyagok dominálnak, és visszaköszön 
az ókori római hangulat is.

A szauna nemcsak a közvetlen környeze-
tünkből vonz sok vendéget, de visszatérő 
vendégek jönnek többek között Budapest-
ről, Székesfehérvárról, Mórról is. A heti 
három alkalommal tartott szauna szeánszok 
pedig egyre népszerűbbek a fi atalabbak 
körében is. A felújítást követően a szauna 
belépő ára nem változik, marad 1500 forint.

Az újranyílt szauna világot december 12-től 
bárki kipróbálhatja. Szombaton a nyitás 
napján 20.30 órától éjfélig éjszakai fürdő-
zéssel ünnepel a komáromi Brigetio Gyógy-
fürdő. A kedvezményes, 1000 Ft-os jegy 
megvásárlásával kipróbálhatják a vendégek 
a külső és belső gyógymedencéket, úszó- és 
tanmedencét és a szauna világot is. A szauna 
mesterek öt szauna szeánsszal készülnek, 
a szeánszok ára 300 Ft. 
    rg

AJÁNDÉKUTALVÁNY

Fürdő-, szauna- és szállás szolgáltatások-
ra is igénybe vehető ajándékutalvánnyal 
is meglepheti szeretteit! 

A Brigetio Gyógyfürdő ajándékutalványa 
1000 Ft és 2000 Ft-os címletekben 
kapható személyesen a fürdő pénztá-
rában (9 és 19 óra között) , a thermál 
hotel recepcióján (7 és 18 óra között: 
2900 komárom, táncsics M. u. 38.), 
a Solaris kemping recepcióján (7 és 
15 óra között), illetve postai úton.

Amennyiben postai úton szeretné 
megkapni az ajándékutalványt, úgy 
kérjük, előzetesen vegye fel velünk 
a kapcsolatot a komthermal@
komthermal.hu e-mail címen vagy a 
36/34/540-426-as telefonszámon.
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A   „Sikeres iskola”  
projekt folytatódik 
 
„A komáromi rotary klub elhatározta, hogy 
projektet indít egy kiválasztott komáromi 
általános iskola támogatására azzal a céllal, 
hogy – egy megfelelő módszertan beve-
zetésével és alkalmazásával – a hátrányos 
helyzet az iskolában megszüntethető legyen, 
és valamennyi diák egyenlően jó eséllyel 
végezze el alapfokú tanulmányait. erre 
a Feszty árpád általános iskolát válasz-
tottuk” - állt a klub közleményében 2015 
novemberében, amikor a projekt elindult.

Az azóta eltelt idő alatt a projekt gyakorlati 
formát öltött. A Feszty iskolai tanárai több 
sorozat tréningen vannak túl, és már néhány 
órát is tartottak az új módszer alkalmazásával. 

 A komáromi rotary továbbra is szí-
vén viseli a projekt sikerét. 

Január 11-én Dénes Ferenc, a projekt 
vezetője és ifj. Wágner Vilmos, a komáromi 
rotary klub elnöke átadta a Feszty iskola 
igazgatónőjének, kis Máriának a komá-
romi rotary klub közel 5,5 millió Ft értékű 
ajándékát – laptopokat, projektorokat, 
iskolai mágnestáblákat és egyéb technikai 
eszközöket. Az iskolával közösen kiválasz-
tott eszközök jól használhatók a tanárok 
számára az órákon és a felkészülések során. 

    se 
 
 
 
hIRDETMÉNY 
 
VÁLTOZTAK  
A EBTARTÁS SZABÁLYAI 
 
Januártól tilos a kutyát tartósan láncon tartani. 
Már a 2012-es állatvédelmi szabályokat mó-
dosító kormányrendelettel is jelentősen szigo-
rodtak a kutya- és egyéb kedvtelésből tartott 
állatok tartási szabályai, a 2016-tól életbe lépő 
rendelkezések szerint viszont egyáltalán nem 
lehet tartósan láncon tartani a kutyákat.   
 
Belterület közterületén pórázzal lehet vezetni 
a kutyákat, a futtatásra kijelölt területen 
elengedhetőek. közterületen az eb tulajdono-
sának biztosítania kell, hogy az eb sem más 
állatot, sem embert harapásával ne veszélyez-
tethessen.  
 
A módosított állattartási rendelkezéseket 
a kedvtelésből tartott állatok tartásá-
ról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(ii.26.) korm. rendelet tartalmazza.
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Az Alpha-Vet Holding 13 éve szervezi meg a Praxismenedzsment

konferenciát, ahol 5 éve már nemcsak szakmai előadások hang-

zanak el, de díjakat is átadnak. 2015-ben a komáromi dr. Muravölgyi

DíJátaDó

DR. MURAVÖLGYI LÁSZLÓ AZ ÉV ÁLLATORVOSA

László lett az Év Állatorvosa.

A szakmai konferenciára tavaly novem-
berben került sor az Állatorvostudományi 
Egyetemen. A fórum lehetőséget teremt 
arra, hogy a hazai állatorvosok megis-
merjék az új eljárásokat, készítményeket, 
de átfogó képet kapnak a magyarországi 
praxisok helyzetéről, illetve a forgalom 
növelésének módszereiről is.  
 
2010-ben az állatorvosi hivatás elismerésére 
négy díjat alapítottak: az Év Állatorvosa, 
az Év Pályakezdő Állatorvosa, az Életmű 
díjat és a Szakmai Nívó díjat. 
 
- A díjra csak szakmabeli jelölhet, és csak szak-
mabeli szavazhat. A kollégák és az egyetemi 
tanárok döntik el, hogy kinek jár az elismerés. 
Kis szakma a miénk, ahol mindenki ismer 
mindenkit - tudtuk meg dr. Muravölgyi 
Lászlótól, az Év Állatorvosa díj büszke 
tulajdonosától, aki hozzátette, számára ez 
az elismerés erkölcsi többletet is jelent. 
 
1978 óta praktizál, az évek során megélője 
volt számos átalakulásnak. Kezdetben 
hiányszakmának számított az állatorvos, 
majd a nagy állami gazdaságok megszű-

nése után megnőtt a számuk, ma azonban 
ismét a hiányszakmák között tartják 
számon. 
 
- Nagymértékben bővültek a diagnosztikai le-
hetőségeink. Eszközeink és műtéti technikáink 
olyan fejlettek, mint humán orvoslással foglal-
kozó kollégáinké. A pályakezdők gyakran esnek 
abba a hibába, hogy ezekre a diagnosztikai 
eszközökre támaszkodnak, és kevésbé figyelmek 
az egyéb érzékelésre. Pedig az állat testtartása, 
egyes testrészei, a szemei, a hangulata nagyon 
sok mindet elárul, csak tudni kell olvasni a 
jelekből - vallja dr. Muravölgyi László. 
 
Sokszor mondják, hogy az állatorvosok 
dolga nehezebb, mint embereket gyógyító 
kollégáiké. Minden állat másként műkö-
dik, és még fajon belül is megfigyelhetőek 
lényeges különbségek, ráadásul az állatok 
az emberekkel ellentétben nem tudják 
elmondani, hogy mijük fáj. 
 
Dr. Muravölgyi László lánya, dr. Mura-
völgyi Zsuzsanna is az állatorvosi hivatást 
választotta, 2013-ban kiérdemelte az 
Év Pályakezdő Állatorvosa díjat. (se)
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AZ ÚJSZÜLÖTTEKET KÖSZÖNTÖTTÜK

babaszoba
január végén 27 kisfiú, és 21 kislány családjának

a városháza dísztermében.

Az újszülöttek köszöntését 2014 októberé-
ben vezették be, akkor a családok fogadására 
még elégnek bizonyult a kis házasságkötő 
terem, mára azonban rendszeresen megtöl-
tik a dísztermet. Az ünnepségen jelen volt 
Molnárné dr. Taár Izabella, a járási hivatal 
vezetője, dr. Ströcker Renáta, jegyző, dr. 
Molnár Attila polgármester, és dr. Kreft-
Horváth Loránd egészségügyért felelős 
alpolgármester. 

Az önkormányzat már évek óta 100 ezer 
forinttal támogatja a kisgyermekes szülőket, 

azonban a városvezetése szeretné személye-
sebbé tenni a kapcsolatot. Ezért határozták 
el korábban, hogy ajándékcsomaggal is 
kedveskednek a családoknak, melyben min-
den megtalálható, ami a kicsik ápolásához 
szükséges. 

Dr. Molnár Attila polgármester elmondta, 
hogy míg 2007-2008 között 100 kisbaba 
született városunkban, addig 2014 óta ez 
a szám folyamatosan emelkedik, most 180 
baba látta meg a napvilágot. A legutóbbi 
ünnepi alkalom óta közel félszáz új kis 

jövevény teszi boldogabbá a családok min-
dennapjait. 

Az önkormányzat több olyan intézkedést 
is bevezetett, amellyel a gyermekvállalást 
ösztönzik, például a kismamák ingyen utaz-
hatnak a helyi járatokon. Sikeres a prevenci-
ós védőoltási program is, mely a csecsemő-, 
és kisgyermekkor leggyakoribb hányással, 
hasmenéssel járó betegségét, a rotavírus 
fertőzést akadályozza meg!  
    
                  se

nyújtott át ajándékcsomagot városunk vezetése 
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Valamennyi pályázó nyert! 
 
Komárom Város Önkormányzata 2016. 
évre is csatlakozott a Bursa hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez.A pályázat „A” 
változatára 43 fő felsőoktatásban résztve-
vő hallgató, a „B” változatára 4 fő adta be 
pályázatát. 
 
A képviselő-testület határozata értelmében, 
a pályázati támogatást minden pályázó 
elnyerte. 
 
Az önkormányzat által nyújtott támogatás 
mértéke 4.000 Ft/hó/fő. (Az ehhez hozzá-
adandó esetleges megyei és az emberi 
erőforrás Minisztériuma által nyújtott támoga-
tásról a pályázók a későbbiek során kapnak 
tájékoztatást az emberi erőforrás támogatás-
kezelőtől.) 
 
A Bursa hungarica pályázatra nyújtott önkor-
mányzati támogatás 2016. évre vonatkozóan, 
összesen 1.880.000 Ft. 
 
    se 
 

Jelentős  
változások a Családsegítőnél

Január 1-től jelentős változások történtek a 
Szolgálatnál, szervezeti és a feladatellátási 
szinten egyaránt. A nevük is megváltozott, 
komárom és környéke Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálatáról komáromi tám-Pont 
Család- és Gyermekjóléti intézményre, de a 
régi helyen, némileg módosult nyitvatartási 
idővel fogadják az ügyfeleket. 
 
- Egybeolvad az eddigi családsegítő és a gyer-
mekjóléti szolgáltatás, de minden eddigi szol-
gáltatás megmarad, sőt új szolgáltatásokat is 
be kell majd indítanunk. A változást leginkább 
azok veszik majd észre, akiknek gyermekét 
védelembe vették, és a gyámhatóság velünk 
való együttműködésre kötelezte őket. Az 
együttműködés esetmenedzsereken keresztül 
valósul majd meg. Az a cél, hogy a családok 
személyre szabott segítséget kapjanak, ahol a 
gyermeket kiemelték a vér szerinti családból, 
mielőbb visszakerülhessen, és ez a visszail-
leszkedés zökkenőmentes legyen - mondta el 
Csöngei ildikó intézményvezető. 
 
A komáromi tám-Pont Család- és Gyermek-
jóléti intézmény vészhelyzetben vagy nehéz 
helyzetben lévő embereken segít. ez nem 
csupán az anyagi, de a mentális vagy más jel-
legű problémákat is magában foglalja, illetve 
nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra is.  
 
    se

 CSÖKKENT A BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA

szolgálunK és véDünK!
A 2014-es év hasonló időszakához képest nyugodtabban telt a ta-

 valyi év vége és az idei esztendő eleje városunkban.

November óta kisebb vagyon elleni 
bűncselekményekről szereztek tudomást a 
Komáromi Rendőrkapitányság munkatár-
sai, több bejelentés érkezett bankkártyával 
történő visszaélésről, és megszaporodtak az 
internetes csalások. A tágabb értelemben 
vett ünnepi időszak tavaly november 25-én 
indult és január 15 közepéig tartott. 
 
Az elmúlt hónapokban sor került lakásbetö-
résre. Az elkövetők szerszámokat vittek el, 
beazonosításuk megtörtént. Megrongálták 
az Igmándi erődöt, a több hasonló bűn-
cselekményt elkövető tettes összefirkálta a 
falat, eljárás indult ellene. 
 
Dr. Bolehradsky Szilveszter rendőrkapi-
tánytól megtudtuk, összességében a 2014-es 
évhez képest a 2015-ös ünnepi időszak 
zavartalanabbul telt. A Mol lakótelepen 
feltörtek egy garázst, ahonnan nyári gumi 
szettet vittek el, illetve behatolás történt egy 
lakatlan családi házba, ahonnan viszont 
nem sikerült semmit sem eltulajdonítani. 
 
A város központjában egy felnőtt szlovákiai 
férfi és egy helyi fiatalkorú fiú rugdosott 
meg gépjárműveket. Mindkettőjüket elfog-
ták, ellenük garázdaság miatt indult eljárás.

December 20-a óta több közúti baleset is 
történt. 
 
A Komáromi Rendőrkapitányság feladatai 
közé tartozik, hogy segítséget nyújtsanak 
a fedél nélkül maradtaknak. Ezért arra 
kérnek mindenkit, hogy ha bajba jutott 
emberről tudnak, értesítsék a rendőrséget.  
 
    se 
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segélyhívás 
107 vagy 112
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Két napon át ünnepeltük a magyar kultúra napját városunkban. Január 22-én az 50 éves jubileumát

ünneplő Egressy Béni Zeneiskolában került sor a Komárom Város Kultúrájáért Díj átadására, amit

nagyszabású hangverseny követett, majd szombaton az észak-komáromi Kultúrpalota adott

otthont egy közel kétórás műsornak, ahol észak- és dél-komáromi művészek és csoportok léptek fel.

Ünnepi beszédet mondott Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke.  A rendezvényt

Hamrák Zsófia tanácsnokasszony szervezte.

Minket a saját kultúránk illet!

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA VÁROSUNKBAN

A Komárom Város Kultúrájáért Díj oda-
ítéléséről minden esztendőben a képviselő-
testület dönt. Az elismerés olyan szemé-
lyeknek vagy csoportoknak adható, aki 
vagy amely kiemelkedő tevékenységet végez 
kulturális, művészeti és közművelődési 
vonalon, vagy sokat tesz a közgyűjtemények 
illetve a magyar nyelv ápolása területén. A 
magyar kultúra napján dr. Molnár Attila 
polgármester Hajnal Dórának, a Komáro-
mi Televízió munkatársának és Szilli Iloná-
nak, az Egressy Béni Alapfokú Művészeti 
Iskola tanárnőjének nyújtotta át az elismerő 
oklevelet. 
 
Hajnal Dóra 2002-ben alapítója volt az 
azóta is nagy sikerrel működő Magyarock 
Dalszínháznak, ahol 5 évig énekelt, de 
ugyancsak szerepet vállalt a 2003-ban 
létrejött Délibáb Színház megszületé-
sében is. Évekig énekelt a Fülke Zenei 
Egyesületben, és a Zsebsün Együttesben, 
melynek dalszövegírója és zeneszerzője 
volt. Közreműködött az Első Komáromi 
Antológiában, rendszeresen jelentek meg 
versei a felvidéki Dunatájban. Hajnal 
Dóra írta, és szerkesztette a Komáromi 
Újságot, évek óta a Komáromi Televízió 
szerkesztő-riportere. 
 
- Minden díjnak van értéke, függetlenül 
attól, hogy a sport vagy a kultúra vagy az 
oktatás területén adják át. Mindig örömmel 
énekeltem, zenéltem vagy verseltem. Ha 
ezzel másnak élményt adtam vagy vala-
milyen módon építettem a közösséget, akkor 
az még nagyobb boldogsággal tölt el - val-
lotta Hajnal Dóra a díj átvétele után.

Szilli Ilona Celldömölkön kezdte, majd 
Győrben folytatta zenei tanulmányait, 
diplomát 1989-ben szerzett a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolán. 2010 óta ve-
zeti az Egressy Béni Alapfokú Művészeti 
Iskola zongora tanszakát. Folyamatosan 
továbbképzi magát, korrepetitori mun-
kássága szintén kiemelkedő. Rendsze-
resen készít fel növendékeket megyei és 
regionális versenyekre. Szorgalmas és 
odaadó munkájának eredménye az Egres-
sy zongoraverseny. 
 
- Pedagógiai munkám elismeréseként tekin-
tek erre a díjra. A zeneiskolában közös célért 
dolgozunk. Ha valakivel megszerettetem a 
zongorázást, ha valakit, aki abba akarja hagy-
ni a zenélést, újra motiválni tudok, ha szép 
eredményeket érünk el, az számomra hatalmas 
öröm - vallott a pedagógus. 
 
A program az 50 éves jubileumát ünnep-
lő iskola nagyszabású hangversenyével 
folytatódott, ahol felléptek a jelenlegi és 
egykori tanárok, diákok. Az ünnepség-
sorozat január 23-án az észak-komáromi 
Kultúrpalotában folytatódott, ahol idén első 
alkalommal ünnepelte a magyar kultúra 
napját a történelem viharai során kettészelt 
Komárom. 
 
A Czimbalmosné Molnár Éva, Magyaror-
szág szlovákiai nagykövetének fővédnök-
ségével megvalósult, a Magyar Művészeti 
Akadémia (MMA), a Balassi Intézet, 
Észak- és Dél-Komárom Önkormányzata 
és a Duna Menti Múzeum által támogatott 
ingyenes rendezvényen zsúfolásig meg-

telt annak patinás díszterme, ahol Fekete 
György, az MMA elnöke mondott ünnepi 
beszédet. 
 
A „határtalanul komáromi“ ünnepségen 
az egyéb teendője miatt távolmaradó 
fővédnököt Harmati Zsolt, Magyarország 
szlovákiai nagykövetének első tanácsosa 
képviselte, az MMA képviseletében Fekete 
György elnök, a Pozsonyi Magyar Intézet 
– Balassi Intézet képviseletében dr. Molnár 
Imre, Dél-Komárom nevében dr. Molnár 
Attila polgármester, Észak-Komárom 
nevében Stubendek László polgármester és 
Knirs Imre alpolgármester, továbbá néhány 
komáromi díszpolgár, valamint a járási és 
városi hivatalok, illetve a helyi kulturális 
intézmények vezetői, s nem utolsósorban 
Medveczky Ádám, Kossuth-díjas karnagy, 
illetve Szíjjártó Jenő, zeneszerző-karmester 
(1919-1986) több családtagja volt jelen.  
 
Fekete György ünnepi beszéde elején 
felvidéki származású neje, Sunyovszky 
Szilvia színművész szeretetteljes üdvözletét 
tolmácsolta, aki családi elfoglaltsága miatt 
nem tudott részt venni az ünnepségen. 
Majd amiatt érzett örömének adott hangot, 
hogy végre Észak- és Dél-Komárom együtt 
ünnepli a magyar kultúra napját.  
 
Azt is elmondta, hogy a jeles napot 1989 
óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy Köl-
csey Ferenc 1823-ban Szatmárcsekén ezen a 
napon fejezte be a Himnusz kéziratát. Ma-
gyarországon a nap tényleges megünneplé-
sére a Hazafias Népfront Országos Tanácsa 
1988 december végi ülésén tett felhívást, 
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1991-ben pedig kulturális államtitkárként 
éppen ő kapta feladatul a magyar kultúra 
napjának köztudatba történő bevezetését, 
hogy az mindenki közös ünnepévé váljon. 
Hozzáfűzte: ezen a napon kultúránk, 
kulturális értékeink jelentőségén kívül az 
ahhoz szorosan kapcsolódó oktatás és tudo-
mány fontosságát is hangsúlyozni kell. 
 
A Magyar Művészeti Akadémia elnö-
ke hangsúlyozta: „Idén a magyar kultúra 
napja rangra emelkedett, hiszen világszerte 
a magyar összművészeti és össztudományos 
eredmények ünneplése zajlott-zajlik. Közel 2 
ezer rendezvényen, azaz hozzávetőleg ötször 
annyin, mint az előző években emlékeznek meg 
világszínvonalú magyar kultúránk napjáról.” 
Leszögezte: „Bőven van mire büszkének 
lennünk, kezdjük hát el becsülni nagyszerű 
teljesítményeinket, saját értékeinket és tehet-
ségeinket, s e nemzeti büszkeséget örökítsük át 
az utódainkra is.” Csodának nevezte, hogy 
a hajdani honfoglaló népek közül már 
csak a magyarság él, az anyanyelve is él, és 
kivételes tulajdonságokkal van-vagyunk 
felruházva. Végül a Jóisten áldását kérte 
mindazokra, akik a magyar kultúra nap-
jának megünneplésében bárhol, bármilyen 
módon részt vesznek, őrizve és gazdagítva 
kulturális kincseinket. 
 
A beszédet követő közel kétórás műsorfü-
zér Tóth Tibor, a Komáromi Jókai Színház 
színművész-igazgatójának szavalatával 
(József Attila: A Dunánál) kezdődött. Majd 
a gyönyörű népviseletet magára öltő Bedecs 
Ilona, dél-komáromi népdalénekes, a Duna 
Népdalkör Pro Urbe-díjas vezetője dalolta 

el az Elindultam szép hazámból..., a Komáro-
mi domború híd alatt... és a további csodála-
tos népdalokat. Utána az észak-komáromi 
városi művelődési központ és a Jókai 
Alapiskola Stirber Lajos karnagy, a Magyar 
Kultúra Lovagja által vezényelt Gaudium 
vegyeskara és hangszeres kamaraegyüttese 
szórakoztatta a hallgatóságot. Előadásuk-
ban részletek hangzottak el a János vitéz 
című daljátékból, a Hamburgi menyasszony 
című operettből és a Honfoglalásból. Köz-
reműködött Grassl Ferdinánd és Pfeiferlik 
Tamás szólóénekes, valamint Nagy Ferenc, 
észak-komáromi versmondó. 
 
Dráfi Mátyás, a Komáromi Jókai Színház 
érdemes és Jászai Mari-díjas színművésze a 
magyar kultúrkincs igaz magyar közvetítő-
jének számít. Ez alkalommal előbb George 
Bernard Shaw, drámaíró, az amerikai 
CBC-nek adott interjújából idézte a magyar 
nyelvet dicsőítő részletest: „Bátran kijelent-
hetem, hogy miután évekig tanulmányoztam 
a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: 
ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az 
életművem sokkal értékesebb lehetett volna. 
Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi 
erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban 
lehet leírni a parányi különbségeket, az érzel-
mek titkos rezdüléseit”.  
 
Majd Teller Ede atomfizikus azon kijelen-
tésére emlékeztetett, amelyben beismerte: 
ha nem Ady Endre nyelvén ismerte volna 
meg a világot, akkor aligha vitte volna 
többre egy átlagos középiskolai tanárnál. 
Végül Ady A Duna vallomása című versét 
adta elő a többszáz fős közönségnek.

Ezt követően az észak-komáromi vmk és 
Csemadok-alapszervezet fennállásának 
35. évfordulóját tavaly ünneplő Concordia 
vegyeskar Stubendek István vezényletével 
Kodály Zoltán Ének Szent István király-
hoz, Bárdos Lajos Boldogasszony és Karai 
József Estéli nótázás című zeneműveit adta 
elő. Zongorán közreműködött Pálinkásné 
Andrássy Zsuzsanna.  
 
Végül a Komáromi Kamarazenekari 
Egyesület Medveczky Szabolcs karnagy 
vezényletével Erkel Ferenc Sirató, Kodály 
Zoltán Adagio, Bartók Béla Román táncok és 
Szíjjártó Jenő Zoborvidéki lakodalmas című 
műveit mutatta be. Az utolsó darab kapcsán 
közreműködött a nagykéri Mórinca Kama-
ra Táncegyüttes, amely Ölveczky Mónika 
és Ölveczky Árpád koreográfus-pedagógus 
látványos összeállítását mutatta be.  
 
A szívmelengető est a Szózat és a Himnusz 
közös eléneklésével zárult. 
 
rg / hírek.sk - miskó -
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A beruházást annak a 200 milliós kormány-
zati támogatásnak egy részéből valósították 
meg, amit Komárom a jól gazdálkodó 
önkormányzatok kormányzati alapjából 
nyert. A fejlesztéshez az önkormányzat saját 
forrást is felhasznált. A meglévő háziorvosi 
rendelőt bővítették további 42 négyzet-
méterrel, amibe maga a fogászati rendelő, 
a röntgen helyiség, a kezelő, a személyzeti 
öltöző, zuhanyzó és a mozgáskorlátozott 
mosdó is beletartozik.   
 
- A monostoriak régi álma vált valóra, hiszen 
az alapellátás, háziorvosi szolgálat formájában 

már 25 éve működik, de fogászat eddig nem 
volt. A lakosok létszáma jelentősen emelkedett, 
1800 főről 2400 főre. Ez főleg az ipari park 
működésének köszönhető. A városrészbe sok fia-
tal költözött, így az óvoda és az iskola bővítése 
már megtörtént, nemrég átadtuk a bölcsődét is, 
most pedig ezzel a minden tekintetben korszerű 
és modern fogászattal szeretnénk még kényel-
mesebbé tenni a városrész lakóinak életét. A 
jövőbeli tervek közt szerepel a Tamási Áron 
utca felújítása, és parkolók létesítése a rendelő 
előtt - mondta el az átadón Czita János 
alpolgármester, a körzet képviselője. 
 
A fogászat február 1-től üzemel majd vál-
lalkozási formában, amit dr. Szabó Zoltán 
vezet.  
- 20 évig Debrecenben dolgoztam fogászként. 
Örömmel vállaltam el a felkérést Koppánymo-
nostoron. Szakképzett asszisztenssel és megfelelő 
eszközökkel várom a pácienseket - tudtuk meg 
az új fogorvostól.  
 
- Ahhoz, hogy az alapellátás biztonságosan 
működjön mindenképpen megfelelő humán 
erőforrás kell! A Tamási Áron utcában egy 
kisebbfajta egészségügyi centrum jön létre 
ezzel a fejlesztéssel, ahol a felnőtt háziorvosi és 
fogászati ellátás valamint a védőnői tanács-
adás is egy helyen lesz igénybe vehető  - vélte 
dr. Kreft-Horvát Loránd, egészségügyért 
felelős alpolgármester, hozzátéve, hogy a 
koppánymonostori fogászat elindításával 
február 1-től változik a fogorvosi körzetek-
hez tartozó utcák beosztása is. 

Február 1-jétől  a 4. számú fogorvosi 
körzethez a teljes koppánymonostori 
városrész, valamint a következő utcák 
tartoznak: Árpád vezér utca, Bocskai Ist-
ván utca, Czibor Zoltán utca, Eszperantó 
utca, Frigyes tér, Fuvaros köz, Gesztenye 
fasor, Guyon Richárd utca, Gyár utca, 
Hét vezér utca, Honfoglalás utca, Hunya-
di János utca, Huszár utca, Juhász Gyula 
utca, Kempelen Farkas utca, Korona utca, 
Laktanya köz, Lovarda tér, Mátyás király 
utca, MÁV telep, Őrség utca, Radetzky 
huszárok útja, Rákóczi Ferenc rakpart, 
Színház köz, Szt. László utca, Tompa 
Mihály utca, Vállalkozók útja, Zrínyi 
Miklós utca. 
 
Az érvényes utcajegyzék a www.koma-
rom.hu honlapon, valamint a Komáro-
mi Televízió képújságában olvasható, 
továbbá kifüggesztésre kerül a fogorvosi 
rendelőkben is.  
 
Az 1-es körzet betegeinek ellátása ezt kö-
vetően is a Hősök tere 1. szám alatt, a 2. és 
3. körzet betegeinek ellátása a Beöthy Zsolt 
utcai rendelőintézetben, míg a 4. számú 
körzet betegeinek az ellátása a Tamási Áron 
utca 9. szám alatt kialakított rendelőben 
zajlik majd 2016. február 1-jétől.  

 

        se
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Kérem a KövetKezőt!
FOGÁSZAT NYÍLT KOPPÁNYMONOSTORON

25 éve működik alapellátás a koppánymonostori városrészben, ez azonban csak a 

háziorvosi szolgálatot foglalta magában, a  fogászatot nem. Február 1-jével 

dr. Szabó Zoltán, fogorvos kezdi meg a rendelést a négyes körzetben, ezzel 

könnyítve a helyiek életét, akiknek így nem kell a belvárosba utazniuk kezelésre.

EGÉSZSÉGÜNK16

��Dr. Szabó Zoltán fogszakorvos
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EMLÉKTÁBLÁT KAPTAK A GULÁGRA HURCOLTAK

málenKiJ robot
A tavalyi esztendő a Gulagra hurcoltak emlékéve volt. Ebből az alkalomból a Szovjetunióban 

volt magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ) és a Komáromi Erődök

Barátainak Egyesülete (KEBEL) közösen avatott emléktáblát annak a több száz komárominak 

a tiszteletére, akiket internáltak. Az esemény fővédnöke Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk

országgyűlési képviselője, köznevelésért felelős államtitkár volt. A megemlékezésen tiszteletét

tette Észak- és Dél-Komárom vezetése, közreműködött a Duna Népdalkör és Oláh Kálmán tanár.

A Monostori erődben tartott megemléke-
zésen elsőként dr. Molnár Attila polgár-
mester szólt a megjelentekhez. Beszédében 
elmondta, hogy a komáromi erődök sok 
borzalmat láttak. A falak közül vitték el 
az embereket, köztük az egyesített város 
első polgármesterét, Alapy Gáspárt a náci 
koncentrációs táborba, innen indultak a 
katonák a Don kanyarba, és itt alakították 
ki a Csehszlovákiából kitelepített magyarok 
szükséglakásait is.  
 
A polgármester hangsúlyozta: „A megélt sor-
sokon változtatni már nem lehet, de emlékezni 
és emlékeztetni kötelességünk, és felelősségünk!” 

Dr. Molnár Attila felolvasta a város díszpol-
gárának, Pákh Tibornak visszaemlékezését 
is, aki három és fél évet töltött a Szovjetunió 
munkatáborában. Ebben elhangzott, hogy 
Moszkva 600 ezer magyar ember életét 
oltotta ki, köztük több száz komáromiét is. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár, 
az esemény fővédnöke arról beszélt, hogy 
törlesztenünk kell dédapáinknak, nagy-
apáinknak, apáinknak, akik a kommunista 
diktatúra áldozatává váltak. – Emlékezésben 
erő van! Annyi kárt semmi nem okozott a 
magyar történelemben, mint a kommunista 
diktatúra fél évszázada. Nem csak földrajzi, 
de lelki megszállás alatt tartották hazánkat. A 
fiatalok a történelemkönyvekből megismerhetik 
az adatokat, a száraz tényeket, de az érzést 
már nekünk kell átadnunk, hogy ez soha ne 
ismétlődhessen meg. Magyarország kormánya 
2010 óta azon dolgozik, hogy történelmünk 
elhallgatott fejezetei végre teljes igazságuk-
ban napvilágra kerüljenek, hogy abból erőt és 
kitartást meríthessenek a felnövekvő generációk 
is - hangzottak az államtitkár szavai.  
 
Ugyanennek a fontosságáról beszélt a 
SZORAKÉSZ elnöke, Menczer Erzsébet, 

akinek gyermekkorát meghatározta a kom-
munista diktatúra, hiszen szüleit kényszer-
munkára hurcolták. 
 
- Hogy milyen volt a kommunista diktatúra? 
Az 50-es években gyilkolt, a 60-as években 
börtönbe zárt, a 70-es években próbált egyez-
kedni, a 80-as évekre teljes gazdasági és erkölcsi 
csődbe vitte az országot. A rendszerváltás után 
abban reménykedtünk, hogy végleg a politika 
mauzóleumába kerülnek, de sajnos a mai napig 
küzdenünk kell a szélső baloldallal - mondta 
Menczer Erzsébet. 
 
A KEBEL Egyesület 2012-ben avatta fel 
azt a táblát, ami a Don-kanyarnál elesett 
katonákra emlékeztet, két évvel később 
az I. világháború hőseinek tiszteletére 
állítottak táblát, most pedig a Gulagra 
hurcolt komáromiak előtt rótták le ke-
gyeletüket. Az emléktábla avatás után 
mindhárom táblánál elhelyezték a ko-
szorúkat. Az eseményen közreműködött 
a Duna Népdalkör és Oláh Kálmán, a 
Kultsár István Szakközépiskola tanára. 

    se
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Szépen  
szerepeltek sportlövőink
 
Január 23-24-én rendezték Budapesten a 
Mexikó úton a Légfegyveres Budapest-baj-
nokságot, mely egyben válogató volt a 2016. 
február 22-28 között Győrött megrendezendő 
Légfegyveres európa bajnokságra is. 
 
A komárom Városi Sport egyesület sportlövő-
inek eredményei: 
 
10 méter puska nő (40 lövés) 
3. Miskolczi Julianna 411.7 
12. Szijj kamilla 400.4 
 
10 méter puska junior leány (40 lövés) 
3. horváth Lea 409.9 
12. horváth zoé 397.9 
17. Cseszka Nikolett 394.9 
 
10 méter puska férfi (60 lövés) 
2. Nagy Sándor 619.1 
 
10 méter puska junior fiú (60 lövés) 
18. Éri Dominik 595.7 
20. turi zsolt 593.6 
30. Szilágyi Attila 567.8   (tzs) 
 

Dr. Musitz Gábor  
emlékére fociztak 
 
első alkalommal szervezték meg a dr. Musitz 
Gáborról elnevezett emléktornát a komáromi 
sportcsarnokban. A fiatalon elhunyt jogász 
a komáromi Városi Bíróságon dolgozott, 
szabadidejében pedig szívesen focizott a 
tatabányai törvényszék csapatában. 
 
Ő volt az, aki több évvel ezelőtt először 
szervezte meg a bíróságok közötti regionális 
focitornát, ami azóta hagyománnyá vált. 
 
A program elsődleges célja az őrá való emlé-
kezés volt, ami azért is sikerült remekül, mert 
minden csapatban akadtak olyanok, akik 
kifejezetten jó barátságban voltak Gáborral. 
Személyét és munkáját meghatóan méltatta 
dr. Molnár Attila, komárom polgármestere 
és dr. Csorba zsolt ödön, a tatabányai 
törvényszék elnöke. Az általuk elmondottakat 
elérzékenyülve hallgatta dr. Musitz Gábor 
felsége és három gyermeke is. 
 
A rendezvényen nyolc gárda vett részt. komá-
rom önkormányzatáé, a megyei ügyvédeké 
és ügyészeké, az Észak-komáromi Bíróságé, 
a Győri ítélőtábláé, a Szombathelyi-, a Győri- 
és a tatabányai törvényszéké. A 15 meccs 
eredményei alapján a tornát az Észak-komá-
romi Bíróság nyerte. Második lett a tatabá-
nyai törvényszék, harmadik pedig komárom 
önkormányzata. (Forrás: kemma.hu)

Magyar kupa, lengyel Junior Open, Junior 
Tour első hely, ranglista harmadik hely és 
hetvenszeres válogatottság - ezek Vadkerti 
Adél legjobb eredményei. A tavalyi évben 
számtalan versenyen indult, a nagy hazai 
megmérettetéseken, így a magyar kupán, 
a magyar bajnokságban, a magyar nyílt 
bajnokságban, és a magyar junior bajnok-
ságban első és második helyezéseket ért el.
A sportolónő saját bevallása szerint Len-
gyelországban és Izraelben vívta a legemlé-
kezetesebb meccseit. 
 
Lengyelországban feszített volt a tempó, 
hiszen négy nap alatt 6 kört kellett tel-
jesíteniük. Ez megterhelte a golfozókat, 

hiszen általában három nap alatt három 
kört játszanak. Izrael azért volt kiemelkedő 
helyszín a fiatal sportoló számára, mert itt 
játszotta élete eddigi legjobbját. Vadkerti 
Adél ezeken a versenyeken igen komoly 
ellenfelekkel nézett szembe. 
 
Idei tervei közt szerepel a hazai versenyeken 
való részvétel mellett a németországi, és 
franciaországi pályára lépés is. A most 17 
éves golfozó a pályaválasztásról is beszélt. 
Tanulmányait Amerikában folytatná, 
hiszen az ottani egyetemeknek igen 
komoly női golfcsapataik vannak. A cél 
Florida vagy Kalifornia, ahol egész évben 
jó idő van, így mindig lehet golfozni. (se)

Elégedett 2015-ös versenyeredményeivel az Old Lake Golf Klub

komáromi versenyzője, Vadkerti Adél, aki junior kategóriában 

elnyerte az Év Golfozója címet és az övé lett az év legjobb golf-

 labDaérzéK
VADKERTI ADÉL AZ ÉV GOLFOZÓJA

eredménye is.

A program célja, hogy hazánk legtehetsé-
gesebb 10 éves korú úszóit felkutassa, és 
támogassa fejlődésüket annak reményében, 
hogy közülük minél többen kerülhessenek 
be először a korosztályos, majd később a 
felnőtt válogatottba azért, hogy ők képvi-
selhessék Magyarországot a nemzetközi 
úszóversenyeken. 
 
A keretben 10-12 éves korban lehet 
szerepelni, minden évben van frissítés, és 
csak a legjobban teljesítők maradhatnak 

bent. 13 éves kortól a legkiemelkedőbb 
úszók meghívást kapnak a korosztályos 
válogatottba. Csapatunkból először, a 
program indulásakor Orbán Gréta kapott 
meghívót a keretbe, majd a következő 
évben Máté Eszter, Szabó Dávid és Fábián 
Viktória is bekerült. A válogatások után 
jelenleg Máté Eszter és Szabó Dávid 
maradhatott bent és újabb tagként jutott 
be Gálik Krisztián illetve Nagy Nikoletta. 
Tehát jelenleg négyen képviselik városunk 
úszó sportját az ország legügyesebb úszói 
között, remélhetőleg hosszú évekig! (szb)

ÚJabb ÚszóK a Jövő baJnoKai Között

A Magyar Úszó Szövetség 2013-ban a fenti elnevezéssel indította

el tehetséggondozó programját.
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