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Hatmilliárdból újítják fel a Csillag erődöt
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Fényresötétedő 
szemüveglencséhez 
ajándék titán keret

Az akció 2017. március 1-től május 31-ig ill. egy pár Hoya Sensity fényresötétedő szemüveglencse vásárlása esetén érvényes. Az ajánlat nem tartalmazza az esetlegesen 
szükséges szemvizsgálat-, szemüveg készítés díját és nem vonható össze más kedvezményekkel. Az akcióban részt vevő termékek köre optikánként eltérő lehet. A 
képen szereplő keret nem titán keret, az ajándék keret helyett lencsekedvezmény is választható. Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

ajándék
TITÁN
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Az akciós ajánlat jún.1-30-ig egyfókuszú Hoya BlueControl-, júl.1-31-ig Hoya Eyvia 
1.74, Eynoa 1.67, Eyas 1.60 egyfókuszú és progresszív-, aug.1-31-ig Hoyalux iD 
szemüveglencsékre vonatkozik. Az ajánlat nem tartalmazza az esetlegesen 
szükséges szemvizsgálat-, szemüvegkészítés díját és nem vonható össze más 
kedvezményekkel. Részletek az üzletekben és a www.opticnet.hu honlapon.
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lazítunk!

Dr. Török Katalin főorvos 
Belvárosi Szemészet 
Komárom, Bajcsy-Zsilinszky u. 5. 
www.sarosioptika.hu 
Tel: +36 34/ 347 081 
Nyitva: H-P: 9-17, Szo: 9-12
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Állást keresel vagy váltanál? Szeretnél előrébb lépni a ranglétrán? 
Pályakezdő vagy és szükséged lenne némi útmutatásra? Úgy érzed, hogy az önéletrajz készítésben elkelne egy kis segítség?

HA A FENTI KÉRDÉSEK VALAMELYIKÉRE IGEN A VÁLASZOD, AKKOR VÁLASZD A MAN AT WORK-ÖT.

MIÉRT JÓ, HA MI SEGÍTÜNK NEKED AZ ÁLLÁSKERESÉSBEN ÉS ELHELYEZKEDÉSBEN?

·     Mert lassan 20 éve ezzel foglalkozunk, törvényes keretek között képzett 
szakemberekkel.

·     Mi nem vonunk le jutalékot a fizetésedből.

·     Mert biztosítunk arról, hogy hosszú távon, teljes értékű munkavállalóként 
leszel a cég tagja.

·     Mert a kényelmed elsődleges szempont számunkra. Ingyenes buszjáratok-
kal segítünk Neked, hogy több időd maradjon fontos dolgokra.

·     Túl messze laksz, de a kínált álláslehetőség szimpatikus számodra? 
Ingyenes szállást biztosítunk egyes munkáknál, hogy a távolság ne szegje 
a kedvedet.

·     Az ügyintézéssel járó nyűgöt is levesszük a válladról. 7 megyében 7 ügy-
félszolgálati irodában várunk, hogy közösen találjuk meg számodra 
a legjobb munkahelyet!

·     Büszkék vagyunk több mint 1800 elégedett munkavállalónkra, akik
minket választottak. Az ő választásuk a mi garanciánk.

 FORDULJ HOZZÁNK BIZALOMMAL! A MI CSAPATUNK ÉRTED DOLGOZIK!

www.manatwork.hu
2800 Tatabánya, Fő tér 14/D | +36 34 789 848 | +36 20 339 6245 | tatabanya@manatwork.hu 

www.facebook.com/ManatWork.HU/

Írj nekünk, vagy csörgess meg minket, visszahívunk 
és részletesen tájékoztatunk az aktuális munkalehetőségekről.



P
AKTUÁLIS 3

Fejlesztés beruházást, beruházás fejlesztést ér városunkban.  Arra még soha nem volt példa, hogy 6-8 év

időtartamban alatt 70 milliárd forint fejlesztési forrásérkezzen Komáromba.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Polgármester úr nemrég helyezték le a Csillag 
erőd alapkövét. Mikorra várható a komplexum 
elkészülése? 
 
-Komáromot az erődök városaként is 
szokták emlegetni, épp ezért örömteli, hogy 
az elmúlt években nagy arányú felújításon 
átesett Monostori erőd mellett most a 
Csillag erődöt is átépítik. A Liget Projekt 
részeként zajló, közel 6 milliárd forintos 
rekonstrukció után itt kap majd elhelyezést 
a Szépművészeti Múzeum mintegy 300 
darabot számláló szobormásolat-parkja. 
Ilyen jellegű épületegyüttes, egy ilyen 
ékszerdoboz Közép-Európában egyedülálló. 
A beruházás nemcsak új munkahelyeket 
teremt, de a turizmus, az idegenforgalom 
és a helyi adóbevételek tekintetében is új 
távlatokat nyit városunk életében.  
 
-Néhány nappal ezelőtt Czunyiné dr. Bertalan 
Judit országgyűlési képviselőnek, és Popovics 
Györgynek, a megyei közgyűlés elnökének 
társaságában jelentett be két nagy nyertes 
pályázatot… 
 
- Az egyik kiírás a városi geotermikus 
energia felhasználásának  elindításához, a 
másik pedig a volt kombinát átépítéséhez, 
illetve a múzeum átköltöztetéséhez nyújt 
támogatást, összesen mintegy 800 millió 
forint összegben, melyhez az önkormány-

zat további több százmilliós nagyságrendű 
önrészt biztosít. A geoprojekt megvalósulása 
után a sportcsarnok, valamint a Brigetio 
Gyógyfürdő épületegyüttesének fűtésére 
használhatjuk majd a városunk alól feltörő 
termálvizet. Új kutat is fúrunk, hogy a 
jelenleg egy kútról üzemelő fürdő bizton-
ságosan működhessen. A múzeum átköl-
töztetésével egyidejűleg az ELTE régészeti 
tanszékének tudásbázisát, oktatási központ-
ját is kialakítjuk a volt kombinát épületében, 
így jogosultak leszünk az egyetemi város 
cím használatára, továbbá ugyanezen 
projektben felújítjuk a volt KRESZ- park 
zöldfelületét is.  
 
-Polgármester úr, milyen további pályázatok 
vannak benyújtva, melyek azok a területek, 
ahol számíthatunk még további fejlesztésekre? 
 
- Rövid időn belül nyújtjuk be azt a pá-
lyázatot, mely a Brigetio Látogatóközpont 
megépítését célozza. A közel félmilliárd 
forintos létesítmény a néhány évvel ez-
előtt feltárt, Európában egyedülálló ókori 
fürdőkomplexum fölé épülne. Célunk, hogy 
a limes vonala a világörökség részévé váljon, 
ebben Komáromnak meghatározó szerep 
jut. A további már benyújtott pályázatokból 
tervezzük felújítani a bölcsőde épületét, 
létrehozni egy nonprofit szolgáltató házat 
a volt Raksped területén, ahová a későbbi-
ekben a Tám-pont Család- és Gyermekjó-
léti Intézmény költözne át. Megvalósulna 
továbbá a Jókai Gimnázium energetikai 
korszerűsítése, a Jókai liget zöldfelületeinek 
és infrastruktúrájának felújítása is. Érdekes-
ség, hogy a liget volt salakpályáján interaktív 
játszótér épülhet, mely az észak-komáromi 
Öreg várat mutatja be. Az inkubátorházak 
fejlesztését célzó projekt nemcsak az induló 
vállalkozások segítését tenné lehetővé az 
ipari parkban, de az ott lévő záportározó 
dunai kivezetését is megoldaná. Nagy öröm, 
hogy az elmúlt időszakban megépült a 
Bozsik József Általános Iskola új rekortán 
kézilabdapályája, illetve előkészület alatt 
van két további pálya megépítése is. A Selye 
János Kórházban is végéhez közeledik a 
tavaly decemberben bejelentett több mint 
100 millió forintos fejlesztés, amely mind 
a betegellátás, mind a kórház hosszú távú 

működése szempontjából kiemelkedő 
jelentőségű. Az elmúlt két és fél évben 
mintegy 1 milliárd forintot sikerült a kórház 
fejlesztésére fordítani. Városunknak ismét a 
maximálisan folyósítható 200 millió forintot 
sikerült elnyernie a kormányzat által a jól 
gazdálkodó önkormányzatok részére kiírt 
alapból. Az összegből már folyik a szőnyi 
városrészen a Templom köz és az Erkel 
Ferenc utca felújítása, Komáromban az 
Asztalos Béla utca rendbetétele, Koppány-
monostoron pedig a Munkácsy utcát építik 
a szakemberek. Ezek mellett sor kerül még 
további út és járdaszakaszok felújítására is 
Bár nem az önkormányzat, hanem a Ma-
gyar Közút fenntartásába tartozik, de sür-
getjük a Monostori erődnél, a sorompónál a 
rakpartra tartó kanyarodósáv megépítését, 
a Kossuth utca felújítását, valamint a Duna 
Áruházzal szemközti buszöböl felújítását is. 
 
- Újra elkezdődtek a bejárások, mik a tapasz-
talatok…? 
 
- Eddig a Csillag lakótelep, a MOL város-
rész, a Gábor Áron és Madách utca kör-
nyéke, valamint Koppánymonostor került 
sorra, de augusztus második felétől, illetve 
az ősztől tervezzük a további bejárásokat is. 
Egy-egy ilyen alkalommal a komáromiak 
személyesen mondhatják el véleményüket, 
tapasztalataikat, észrevételeiket, mi pedig 
kollégáimmal megpróbáljuk megvalósí-
tani a javaslatokat. A legtöbb észrevételt a 
parkolással, az utak, utcák, zöldfelületek 
állapotával, a biztonsággal, illetve egyes 
vendéglátóegységek esetleges zajterhelésével 
összefüggésben kapom. 
 
- Nagy beruházással kezdtük, fejezzük is be egy 
nagy beruházással. Hogy áll, illetve mikor áll 
az új komáromi Duna-híd? 
 
- A kivitelező cég kiválasztása meg-
történt, zajlik a munkaterület átadása. 
Legfrissebb információim szerint az 
alapkő letételére szeptember első felében 
kerülhet sor, a híd pedig 2019-re készül 
el. Az új átkelő egyelőre még felfogha-
tatlan távlatokat nyit városunk életében 
gazdaságilag, mind kulturálisan, és a 
társadalmi élet egyéb területein is. (rg)
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e 
A beruházás során nem csupán erede-
ti állapotukba kerülnek vissza az ódon 
falak, de új, interaktív múzeumi tereket is 
létrehoznak a Közép-Európa legnagyobb 
komplexumának 1850 és 1871 között épült 
részében. A felújítással és bővítéssel igazi 
családbarát kulturális intézmény jön létre, 
amely a tervek szerint oktatási és ismeretter-
jesztési feladatokat egyaránt ellát majd. 
 
- Komárom 750 évvel ezelőtt kapott városi 

rangot. A városban jelenleg történelmi léptékű 
fejlődés, fejlesztés zajlik. Összesen 70 milliárd 
forintból valósultak meg beruházások, köztük 
említeném a dunai gát megépülését, a Selye 
János Kórház korszerűsítését vagy az önkor-
mányzati intézmények fejlesztését. Előttünk 
áll még két hatalmas projekt, az új Duna-híd 
megépítése és a Csillag erőd felújítása. Ez utóbbi 
Komárom ékszerdoboza lesz, amely több célt 
szolgál. Ápolja a magyar kultúrát, munka-
helyeket teremt, fontos a helyi adóbevétel és az 
idegenforgalom és a turizmus szempontjából is 
- mondta az ünnepségen dr. Molnár Attila 
polgármester. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő az alapkőletételen hangsúlyozta: 
a kormány igyekezett olyan döntéseket 
hozni, melyek nem rövid, hanem hosszú-
távon térülnek meg, valamint gazdasági és 
kulturális téren egyaránt kiemelkedőek. A 
Csillag erőd fejlesztésével európai turisztikai 
útvonal nyílik meg, mely jelentős mértékben 

hozzájárul majd a város és a régió további 
fejlődéséhez. 
 
Az erőd átalakításával 2018 második felére 
elkészül a kivitelező, a beruházás azonban 
csak akkor lesz teljes, ha idekerül a Szép-
művészeti Múzeum gipszmásolatokból álló 
gyűjteménye is. 
 
- A gipsz az elmúlt évtizedekben kiszorult a 
múzeumi terekből. A gyűjteménynek is hánya-
tott sors jutott. Komáromba 300 szobormásolat 
érkezik, ezek restaurálása már elkezdődött 
- mondta el Baán László a Liget Budapest 
Projekt miniszteri biztosa. A gipszmáso-
lati gyűjtemény lehetővé teszi a szobrászat 
történetének áttekintését az ókortól kezdve 
a középkoron át a reneszánszig. A Csillag 
erőd, melynek részletes terveit Mányi István 
építész, a Mányi Stúdió vezetője mutatta be 
a megjelenteknek, a tervek szerint 2019-től 
fogadja majd a látogatókat.  
          rg
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Hatmilliárd forintos forrásból, új, impozáns kulturális központot alakít ki a kormányzat a Liget

Projekt részeként a Csillag erődben. A létesítmény oktatási és ismeretterjesztési feladatokat egyaránt

ellát majd, de ide kerül a Szépművészeti Múzeum gipszszobor másolatainak mintegy 300 darabos

gyűjteménye is. Az ünnepélyes alapkőletételre június 22-én került sor, melyen részt vett Czunyiné

dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa

és dr. Molnár Attila polgármester.

ALAPKőLeTéTeL A CSILLAg eRődben

Az ébredő erőd
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Megkezdődött a nyári 
diákmunka program 
 
július elején indult a nemzetgazdasá-
gi Minisztérium által koordinált foglal-
koztatási program a diákok számára. 
A programot a megyei kormányhivata-
lok és a járási hivatalok valósítják meg, 
a munkahelyeket az önkormányzatok 
biztosítják. Az általános tudnivalókról 
dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, 
Molnárné dr. Taár Izabella, a Komá-
romi járási Hivatal vezetője és dr. 
Molnár Attila, Komárom polgármeste-
re tartott tájékoztatót. 

- A programban azok a 16-25 év közötti, nap-
pali tagozaton tanulói vagy hallgatói jogviszony-
nyal rendelkező diákok vehetnek részt, akik 
nem rendelkeztek sem vállalkozói, sem egyéb 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal. A rész-
vétel feltétele az érvényes diákigazolvány vagy 
az iskolalátogatási igazolás és a jelentkezés. 
A nyilvántartásba vétel a KEM Kormányhivatal 
Komáromi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztá-
lyán történik, illetve a kitöltött jelentkezési lap 
leadható a Komáromi Polgármesteri Hivatal 
humánpolitikai referensénél, Nagy Évánál - 
tájékoztatott a részletekről Molnárné dr. Taár 
Izabella. A jelentkezésnél szükség lesz a 
személyi igazolványra, a lakcím-, az adó- és a 
TB-kártyára, valamint a diákigazolványra vagy 
az iskolalátogatási igazolásra. 
 
A fiatalok a programnak köszönhetően 1 
hónapig dolgozhatnak az önkormányzatnál 
és az önkormányzati fenntartású cégeknél.  
 
- Városunkban 19 intézménynél van lehetőség 
az elhelyezkedésre. Nagyon kedvelt ezek kö-
zül a Brigetio Gyógyfürdő és a Monostori erőd. 
Amennyiben több lesz a jelentkező, mint amire 
a kormánytól támogatást kaptunk, abban az 
esetben az önkormányzat megteremti a lehe-
tőség annak, hogy minden diák dolgozhasson 
- mondta el dr. Molnár Attila polgármester.  
 
A diákok foglalkoztatására kétszer háromhe-
tes turnusban kerül sor, július 1-je és augusz-
tus 31-e között, 6 órában. Komáromban 
a program során 70 diáknak tudnak nyári 
munkát biztosítani.  
 
    rg

RAjT eLőTT A vOLT KOMbInÁT ÁTéPíTéSe éS A geOPROjeKT

PA sajtótájékoztatón Czunyiné dr. Bertalan 
Judit országgyűlési képviselő arról beszélt, 
hogy míg 2010 környékén az önkormányzat 
azon dolgozott, hogy gazdasági műkö-
dőképességét megteremtse és stabilitását 
visszaállítsa, az elmúlt öt évben városunk 
soha nem látott fejlődésen ment keresztül. 
 
- Köszönhető ez a kormányzat támogatásának 
és a városvezetés tudatos döntéseinek. Komárom 
valóban a fejlődés útjára lépett - hangsúlyozta 
az országgyűlési képviselő. 
 
- 250 millió forintos támogatással kezdőd-
het meg hamarosan a volt mezőgazdasági 
kombinát épületének felújítása, valamint 
közel félmilliárdos forrás érkezik a geotermi-
kus hőellátó rendszer kiépítésére. Az egykori 
mezőgazdasági kombinát 2013-ban került az 
önkormányzat tulajdonába, azóta kerestük a 
megfelelő funkciót az épület számára. A nyertes 
pályázatnak köszönhetően ide költözik majd át 

a Klapka György Múzeum, és itt jön létre az 
ELTE régészeti tanszékének tudásközpontja. 
Komárom ezzel felkerül a felsőoktatás térké-
pére, és jogosultak leszünk az egyetemi város 
cím használatára. Az önkormányzat mindkét 
nyertes projekthez önrészt is biztosít. 
 
A geotermikus hőellátó rendszer kiépíté-
se egyrészt lehetővé teszi, hogy a Brigetio 
Gyógyfürdő számára még egy kutat fúrassunk, 
ezzel is segítve a biztonságos működést, illetve 
a termálvíz hőenergiáját a jövőben a fürdőben 
és a Sportcsarnokban is hasznosítani tudjuk - 
magyarázta a polgármester. 
 
- Mindkét pályázat esetében már megköthető 
a szerződés, így a megvalósítás hamarosan 
elindulhat – tette hozzá Popovics György 
megyei elnök.  
 
    rg
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Két sikeres pályázatról számolt be térségünk országgyűlési kép-

viselője, Czunyiné dr. Bertalan Judit, Popovics György megyei elnök

és dr. Molnár Attila polgármester a június 28-i a Városházán  tar-

tott közös sajtótájékoztatón. Az összesen több mint 750 millió

forint értékű támogatásoknak, valamint a hozzájuk tett saját for-

rásoknak köszönhetően hamarosan kezdődik a volt mezőgazdasági

kombinát átépítése, valamint megvalósul a geotermikus hőellátó-

rendszer kiépítése is.

nyerő szériA



 
bejárást tartottak  
a Csillag telepen  
és a MOL városrészben 
 
Az önkormányzat 2011 óta rendsze-
resen szervez polgármesteri bejárá-
sokat, amikor is ellátogatnak a város 
valamennyi pontjára, hogy az ott élők 
személyesen mondhassák el vélemé-
nyüket lakókörnyezetükkel kapcsolat-
ban. Az idei bejárások első állomása 
az új és a régi Csillag lakótelep volt. 

Június 12-én dr. Molnár Attila polgármester, 
dr. Csalaváné Hododi Ágnes, a Városfejleszté-
si és Építési Osztály vezetője, Gurics Zoltán, a 
műszaki osztály munkatársa, Czidlina Balázs, 
a közterület-felügyelet vezetője és Neuwirth 
Imre, a Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője 
várták a lakókat. 

 
Előbb az új Csillag, majd a régi Csillag lakó-
telepen élők mondhatták el problémáikat, 
észrevételeiket. Az ott élők felvetették, hogy 
szeretnék, ha rendbe tennék az Európa em-
lékparkot, igényelték a forgalom korlátozását, 
padok, virágágyások kihelyezését, parkolóhe-
lyek felfestését, zebra kialakítását, fák ültetését 
és az illegális szemétlerakás megszüntetését 
 
Nagy érdeklődés övezte a Takács József ön-
kormányzati képviselővel közösen megtartott 
molaji polgármesteri bejárást is. Az ott élők 
főleg az úthibákra, a hiányzó parkolóhelyekre 
és a nagy zajszennyezésre panaszkodtak 
 
Az önkormányzat a hatáskörébe eső prob-
lémákat rövid időn belül orvosolja, míg a ha-
táskörén kívül eső dolgokat jelzik az illetékes 
hatóságoknak. 
 
A július első hetében Koppánymonostoron és 
Komárom kertházas övezetében tartott bejá-
rások tapasztalatairól következő számunkban 
számolunk be. 
 
    rg
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Tavaly ősszel kapta meg az engedélyt a Magyar Máltai Szeretet-

szolgálat Fogyatékosok Nappali Intézménye arra, hogy Táncsics 

sz
- Klubként 2001-ben kezdtük meg a műkö-
désünket, majd intézményesedtünk. Tizen-
nyolc ellátottunk létszáma mára majdnem 
megduplázódott. Ők más-más fogyatékkal 
élnek, így igényeik is mások. Sokuknak csendre, 
nyugalomra és nagy térre van szüksége. Ez a 
Táncsics utcában nem volt megoldható. Jeleztük 
igényünket az önkormányzat és a munkáltató 
felé is, kérésünk pedig meghallhatásra talált. 
Októberben indult el az egykori szőnyi idősek 
otthonának átalakítása. Az új épület sokkal 
nagyobb, így külön foglalkoztatók vannak, de 
lett tornaszobánk is, illetve nagy előnyt jelent 
az udvar - mondta el a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Fogyatékosok Nappali 
Intézményének vezetője, Szalai Gabriella. 
 
Ellátottjaik a járás kilenc településéről 
érkeznek. Vannak, akik helyközi járattal 
önállóan érkeznek, másokat a szociobusz 
szállít az új központba, ahol hétfőtől-pénte-
kig reggel 8 és 16 óra között foglalkoznak a 
fiatalokkal. Az ellátottak kézműveskednek, 
sportolnak, elsajátítják a háztartási alap-
ismereteket, és sokat tartózkodnak az 
udvaron is. 
 

- Az elmúlt időszakban sikerült belakni az új 
épületet. A fiatalok a gondozónők segítségével 
igen hangulatossá varázsolták a helyiségeket - 
tette hozzá a vezető. 
 
A felszentelést Bros Gergely római kato-
likus plébános végezte, míg Koncz Hunor 
református lelkész igét hirdetett. 
 
Horváth István, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat komáromi csoportjának vezetője 
felidézte az 1991-es megalakulásuk óta 
eltelt évek legfontosabb állomásait. Kiemel-
te, hogy nagy szükség van arra a hiánypótló 
tevékenységre, amit a Szeretetszolgálat 
munkatársai nap mint nap végeznek. A 
résztvevők kisfilmet tekinthettek meg a 
csoport életéről.  
 
Az ünnepség szeretetvendégséggel ért 
véget.  
 
    se

utcai központjukat átköltöztessék az egykori szőnyi idősek

 otthonába. A felszentelésen jelen volt dr. Molnár Attila pol-

gármester, dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester, valamint

Takács József önkormányzati képviselő is.

FeLSZenTeLTéK A FOgyATéKOSOK nAPPALI InTéZMényéneK új KöZPOnTjÁT

HázszenTelő
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jó tanulók, jó sportolók 
 
Komárom legkiválóbb diákjait jutal-
mazták június 12-én. A 140 fiatalt 
dr. Molnár Attila polgármester és 
Turi bálint alpolgármester köszön-
tötte. 
 
A diákok vagy valamilyen tanulmányi ver-
senyen, vagy diákolimpiai sportversenyen 
remekeltek. Előbbiben negyvenen, utóbbiban 
pedig százan értek el helyezést vagy hoztak 
haza érmet. 
 
- A tanulóknak, pedagógusoknak és a 
szülőknek egyaránt köszönjük ezt a szép ered-
ményt. Ezzel is tovább öregbítették Komárom 
hírnevét. Büszkék vagyunk rátok, gratulálunk 
- mondta az ünnepségen dr. Molnár Attila 
polgármester. 
 

Turi Bálint alpolgármester a versenyzés 
fontosságáról beszélt, kiemelve, hogy ugyan 
a versengés, a megmérettetés az emberi ter-
mészet része, de csak akkor visz bennünket 
előre, ha nem mindenáron akarunk győzni, 
hanem a tisztesség jegyében küzdünk. 
 
- Győzelem esetén tudjatok méltósággal 
nyerni, ha pedig veszítetek, akkor is emelt fővel 
távozzatok - tette hozzá az alpolgármester. 
A legjobb diákok érmet, könyvutalványt és 
oklevelet vehettek át a városvezetéstől.  

    rg
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Az elmúlt napokban két komáromi szépkorút is felköszöntött

dr. Molnár Attila polgármester.  Néhány nappal korábban pedig

az újszülött babákat és családjaikat látták vendégül a városházán.

AZ újSZüLöTTeKeT éS A SZéPKORúAKAT KöSZönTöTTéK

Generációk HázA
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Czeglédi Józsefné Török Ilona a 90. születés-
napját ünnepelte. 1928-ban született Tatabá-
nyán. Tízen voltak testvérek, így bár a család 
nagy volt, ők sohasem nélkülöztek, hiszen édes-
apjuk kovácsként dolgozott, biztosítva számukra 
a mindennapi betevőt. Édesanyjuk elsősorban a 
gyermekek felnevelésében és a háztartás vezeté-
sében jeleskedett. 
 
- Édesanyám otthon sütötte a kenyeret, hetente 
hatszor és 10 literes fazékban főtt az étel. Édesapám 
a háborúban megsebesült, kétszer lőtték át a térdét és 
egyszer a nyakát, de szerencsére felépült – emléke-
zett vissza Ilonka néni, aki hosszú élete során 
kétszer ment férjhez. 
 
Először 1948-ban, ebből a házasságból 2 fia és 
egy lánya született, majd férje elvesztése után 
másodszor, erre 1965-ben került sor. Ebből 
a kapcsolatból egy fia és egy lánya született. 
Dolgozott a lengyárban, a Molajban és a postán 
is, illetve tíz esztendőn át édesapja legendás 
fagylaltozójában. 
 
- Sok szomorú, de sok boldog pillanat is ért az 
életben. Nem gondoltam volna soha, hogy megérem 
a 90 esztendőt. Jól érzem magam, csak nagyon nehe-
zen tudok járni – tette hozzá az ünnepelt, akinek 
azért igen tevékenyen telnek a mindennapjai. 
Sokat olvas, szeret keresztrejtvényt fejteni, 
és még a számítógéphez is ért, amin gyakran 
játszik. 
 
A napokban múlt 95 éves Dulai János bácsi, aki 
1922-ben látta meg a napvilágot az alföldi 
rónaságon. Munkája miatt az ország valamennyi 
szegletében megfordult, a Dunántúlra 1952-ben 
érkezett meg feleségével, akivel 62 évig éltek 
boldog házasságban. Három gyermekük szüle-
tett, egy lány és két fiú. János bácsi szép népes 
családdal büszkélkedhet, hiszen van 6 unokája és 

6 dédunokája. - Nagyon szerettem a juhászkodást. 
Emellett rengeteget faragtam. Ma már nem tudok, 
mert nem látok rendesen. Nyolc éves koromban 
elveszítettem az egyik szememet, ennek ellenére még 
jogosítványt is szereztem és sokáig vezettem – tud-
tuk meg János bácsitól, aki a nyugdíjas otthon 
napközi otthonának aktív tagja. 
 

Régebben, míg hallása engedte, sokat énekelt. 
A különböző dalok és rigmusok szövegére a 
mai napig tisztán emlékszik. Hangszereken is 
játszott, elsősorban klarinéton és citerán. Rossz 
hallásán és látásán kívül János bácsi jó egészségi 
és szellemi állapotnak örvend. 
 
Folyamatosan nő a gyermekvállalási kedv 
városunkban, ezt bizonyítja az is, hogy 
az újszülöttek köszöntése alkalmából 
megtartott ünnepségen rendre megtelik a 
Városháza díszterme. Június közepén 22 
család fogadta el a meghívást. A babák, az 
anyukák és az apukák ajándékot kaptak. 
 

Az ünnepségen elhangzott az is, hogy idén 
eddig 75-en igényelték az önkormányzat ál-
tal biztosított 100.000 Ft-os kelengyepénzt. 
 
    se
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Átadták az egészség- 
ügyi elismeréseket 
 
Minden év július elseje a magyar 
egészségügy legnagyobb ünnepe. 
ezen a napon született Semmel-
weis Ignác, az anyák megmentője. 
városunk egészségügyi dolgozói  a 
Monostori erődben ünnepeltek. ez 
alkalomból került sor Komárom vá-
ros egészségügyi díjának átadásá-
ra is, melyet idén dr. Pusztai Ferenc 
sebész főorvos és Csanda István 
mentőgépkocsi-vezető vehetett át. 
 
Dr. Pusztai Ferenc

1953. december 30-án született Szőnyben, 
tisztviselő család idősebb gyerekeként. A 
Pécsi Orvostudományi Egyetemre 1974-ben 
nyert felvételt. A diploma megszerzése után 
megyei ösztöndíjasként került a Komáromi 
Kórház, a későbbi nevén Selye János Kórház 
sebészeti osztályára. 1980. október 1-je óta az 
intézmény orvosa. 1985 tavaszán szakvizsgá-
zott általános sebészetből. rövidesen alorvosi 
majd később főorvosi kinevezést kapott. 
Orvos gyakornok volt 1986-ban a Győri Petz 
Aladár Kórház érsebészetén. A sebészeti osz-
tályon folyó tudományos munkában is részt 
vett, közlemények megírásában, kiadásában 
nyújtott segítséget és gyógyszerkísérleti  mun-
kával is foglalkozott. A kórház átszervezése 
után az egynpos sebészeti  osztály vezetője 
lett.  
 
Csanda István  
 
1957. november 10-én született Szőnyben. 
Középfokú tanulmányait kiváló eredmény-
nyel végezve autószerelő szakképzettséget 
szerzett, a komáromi állami gazdaságnál 
helyezkedett el. 1977-ben sikeres érettségi 
vizsgát tett. 1980-ban került az Országos 
Mentőszolgálathoz gépkocsivezetőnek, 
ahol megszakítás nélkül egészen nyugdíjba 
vonulásáig, 2016 szeptemberéig szolgálta 
és segítette a komáromi és környékbeli baj-
bajutottakat. Elismerésben részesült az eltelt 
évek alatt balesetmentesen levezetett több 
mint félmillió kilométerért, megválasztották az 
év mentőgépkocsi-vezetőjének. Főigazgatói 
dicséretben részesült, s kitüntetést vehetett át 
a Parlamentben is. 
 
A megjelenteket dr. Molnár Attila polgármes-
ter, dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester, 
dr. Gordán Ildikó, az alapellátás vezetője, 
dr. Ferencz Péter kórházigazgató és Kurdi 
Balázs, a mentőállomás vezetője köszöntötte. 

2015-ben alakult meg a Komáromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 

mely az elmúlt esztendő során 70 alkalommal vonult tűzesetekhez

T
- A vonulásokat 2016 februárjában kezdtük 
meg, 11 hónap alatt 70 alkalommal riasztottak 
bennünket. Ezzel a számmal a megye legtöbbet 
vonuló önkéntes egysége lettünk – tudtuk meg 
a Komáromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
elnökétől, dr. Zsikla Györgytől.  
 
Az Egyesület nagy előnye, hogy bázisuk a 
városközpontban található, így baj ese-
tén - noha nincs ügyeleti rendszerük és 
mindenki otthonról érkezik a szertárba 
– a vonulás a gyakorlatban mindössze 5-8 
percet vesz igénybe. Komáromban hiva-
tásos tűzoltóparancsnokság működik, így 
felmerülhet a kérdés, hogy szükség van-e 
önkéntesekre. Ezzel kapcsolatban dr. Zsikla 
György elmondta, hogy a tavalyi eszten-
dő őket igazolta, hiszen a hivatásosokkal 
karöltve segédkeztek a tűzeseteknél, árvíz és 
óriási esőzések okozta károk elhárításánál, 
közúti baleseteknél egyaránt.  
 
- Egyesületünk a legmagasabb szintű, egyes 
kategóriájú együttműködési megállapo-
dást kötötte meg a Komáromi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnoksággal. Ennek előfeltétele 
volt a rendszeresített eszközök megléte és 
érvényes felülvizsgálata – tette hozzá az 
elnök. Működési költségeikhez a Magyar 

Tűzoltó Szövetség és az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság pályázati forrásai 
járulnak hozzá, de támogatja őket városunk 
polgármestere, dr. Molnár Attila is, emellett 
a tagok szintén jelentős összegeket szánnak 
az egyesület fejlődésére.  
 
A szervezet két éve 14 fővel alakult meg, 
azóta létszámuk 4 fővel emelkedett. A csa-
patban vannak tűzoltók, nyugdíjba vonult 
lánglovagok és két hölgy is. Mindenki részt 
vett a 40 órás alap tűzoltótanfolyamon, de 
tartanak belső tréningeket és részt vesznek 
a helyismereti bejárásokon. Jövőbeli céljaik 
közé tartozik, hogy megszerezzék az önálló 
beavatkozó minősítést, ami már kötelező 
ügyelettel járna. Ennek eszközbeli és szak-
mai feltételeit már most teljesíteni tudják.  
 
Az Egyesület alapítója a Komáromi Tele-
pülési Mentőcsoportnak, amely az alapvető 
vízkár-elhárítási tevékenység területen nem-
zeti minősítést szerett. Dr. Zsikla György 
a beszélgetés végén elárulta azt is, noha sok 
munkájuk van, azért mindig szakítanak időt 
arra, hogy a helyi óvodásoknak habpartikat 
szervezzenek. 
 
    zsgy

árvízhez, nagy esőzések, kidőlt fák okozta károk elhárításához.

A tagság hosszú távú célja, hogy megszerezze az önálló beavatkozó

KéT éveS AZ önKénTeS TűZOLTó egyeSüLeT

lánGlovAGok 

minősítést. Működésüket az önkormányzat is támogatja. 
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Átadták  
az egressy-díjakat 
 
június közepén tartotta az egressy béni 
Zeneiskola tanévzáró ünnepélyét. A mű-
sorban minden hangszercsalád felsorako-
zott. nagy sikerrel léptek fel a zongorista, 
fuvolista, trombitás, kürtös és hegedűs 
növendékek is. 
 

Ez alkalomból került sor az összhang Köz-
művelődési Alapítvány által adományozott 
Egressy-díjak átadására. A 2016/17-es tanév 
díjazottjai Zsapka Lilla hatodik osztályos 
zongoristanövendék, valamint Györe Zsolt, az 
idén 20 éves Egressy Fúvószenekar harsoná-
sa, az iskola „öregdiákja”. 
    ha
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Június 24-én az országos múzeumok 
éjszakájához csatlakozott a Komáromi 
Klapka György Múzeum is. A tudomá-
nyosan szórakoztató és szórakoztatóan 
tudományos programot három egymást 
követő időpontban hirdették meg. Az idei 
témát az értékek őrzése adta. 
 
- A programok közt szerepelt műtárgy TOP 10, 
vagyis az 5 legértékesebb történeti és régészeti 
műtárgyunkat ismerhették meg az érdeklődők. 
Ezek közé tartozik többek közt Jókai Mór hat 
ezüsttárgya, egy festménye és egy fotelje, de van 
országosan is egyedülálló nemzetőr csákónk is. 
A régészeti leletek közül kiemelném a 2014-ben 
megtalált római kori bronz törvénytáblát és a 
2015-ben előkerült lovassági díszsisakot - nyi-
latkozta a múzeum igazgatónője, Számadó 
Emese. 

A komáromi múzeumok éjszakájának 
kiemelkedő dátuma volt 1686. Az ország 

ekkor szabadult fel a török rabság alól, az 
újjáépítésben a komáromiak élen jártak, 
olyannyira, hogy 1715-re Komárom lett 
hazánk ötödik leggazdagabb és legnépesebb 
városa. A 18, 20 és 22 órakor induló külön-
leges tárlatvezetésen filmrészleteket is lát-
hattak az érdeklődők, melyek Komáromot 
a kultúra, a kézművesség, a katonaság és a 
vizek szempontjából egyaránt bemutatták. 
A látogatókat étel- és italkóstoló is várta, 
míg zárásként Kálvin és Luther „cseréltek 
eszmét”, vagyis az evangélikus és a reformá-
tus vallás közti azonosságok és különbségek 
kerültek terítékre.  
 
A múzeum időszaki kiállítása, amely a helyi 
protestáns egyháznak állít emléket, július 
10-ig még megtekinthető. 
 
- A múzeumok éjszakáján mindhárom 
tárlatvezetésen zsúfolásig megtelt az intézmény 
- tette hozzá Számadó Emese.  (se) 

A MúZeUMOK éjSZAKÁjA KOMÁROMbAn

éjszAkA A múzeumbAn 
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A tengeren szenvedett és meghalt magyar tengerészek emlékművét 1989 dr. Juba Ferenc tengerész-

kapitány ajándékozta városunknak. Az alkotás eddig a Jókai teret díszítette, azonban az otrantói csata

százéves évfordulója alkalmából méltóbb helyre, a Monostori erőd Dunai bástyájának kikötőjébe

került.

újRAAvATTÁK A TengeRéSZeTI eMLéKMűveT

A mAGyArsáG TenGerérzése

A harmadik otrantói csatára  
 
1917. május 15-én került sor a Császári 
és Királyi Haditengerészet és az antant 
hadiflottája között. Az Osztrák–Magyar 
Monarchia hadiflottája, amely szerepet 
játszott a központi hatalmak balkáni 
sikereiben, 1916-tól tétlenségre volt 
kárhoztatva.  
 
Ennek az oka az volt, hogy az antant 
lemondott az adriai jelenlétről, és lezárta 
a Földközi-tengerhez vezető Otrantói-
szorost. A tengerzár elleni támadás ötlete 
Horthy Miklóstól származott. A csata 
a Földközi-tenger legnagyobb tengeri 
ütközete lett, mely egyben a Császári és 
Királyi Haditengerészet legkiemelkedőbb 
sikere volt az első világháború során. 
 
        (forrás: wikipedia)T

Az újraavatáson részt vett Észak- és Dél-
Komárom vezetése, a Magyar Tengerészek 
Egyesülete, az Osztrák-Magyar Haditen-
gerészet Hagyományőrző Baráti Társaság, 
a Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete 
(KEBEL), valamint a vízi polgárőrség. A 
világítótornyot formázó emlékmű Csúcs 
Ferenc szobrászművész alkotása. Az újra-
avatott emlékművet Góger Béla kőfaragó és 
a Városgazda Kft. állította helyre. 
 
- E helyről kitűnő rálátás nyílik arra a 
nemzetközi hajóútra, amely részét képezi az 
Északi-tengertől a Fekete-tengerig tartó 3500 
kilométeres transzeurópai vízi útnak - mondta 
el köszöntőbeszédében a Komáromi Klapka 
György Múzeum igazgatónője, Számadó 
Emese. 
 
Az avatóbeszédet Putzkaller Aladár tartot-
ta, aki elmondta: tengerésznek lenni szép és 
férfias hivatás, melynek varázsa alól lehetet-

len szabadulni. A hosszújáratú tengerészka-
pitány, a Magyar Tengerészek Egyesületé-
nek elnöke hozzátette, hogy a tengerészeket 
mindig is bajtársiasság jellemezte. 
 
Az első világháború során a Földközi-
tengeren az Otrantói-szorosnál zajlott le a 
legnagyobb tengeri ütközet. A Császári és 
Királyi Haditengerészet legkiemelkedőbb 
sikere azonban magyar áldozatokat is köve-
telt. A száz évvel ezelőtt, 1917. május 15-én 
lezajlott harmadik otrantói csata történéseit 
Turi Bálint alpolgármester ismertette a 
jelenlévőkkel. 
 
Az ünnepségen dr. Kőszegi Szabina sza-
valta el Somogyváry Gyula Vizek hőseihez 
című versét, míg a Tengerész ima Hadnagy 
Gábor előadásában szólalt meg. Az újraava-
tás koszorúzással ért véget. 
 
    rg
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A Radetzky - 
huszárokra emlékeztek 
 
Alapy gáspár egykori komáromi 
polgármester 1943-ban a maga és 
utódai nevében ígéretet tett arra, hogy 
minden év június 15-én, délelőtt 11 
órakor megemlékeznek a Radetzky-
huszárokról, akik a piavei csatában 
haltak hősi halált. ennek eleget téve a 
városvezetés idén is megkoszorúzta a 
Radetzky-huszárok emlékművét, ahol 
Udvardyné dr. Mühlenkampf erika, a 
jókai Mór gimnázium igazgatónője 
mondott ünnepi beszédet. 
 
Olaszország 1915. május 23-án üzent hadat 
a Monarchiának. A front Isonzónál nyílt meg, 
ahol 1915 nyarától 1917 októberéig összesen 
12 csatát vívtak.  

„A nagy támadás a terv szerint június 15-én 
hatalmas pergőtűzzel és gázlövéssel kezdő-
dött. Délig minden jól ment. Ekkor fordult a 
kocka. Az ellenség árulás folytán és telefonbe-
szélgetéseink lehallgatásából tudta a mi táma-
dásaink időpontját. Előrenyomult csapatainkat 
a tüzérség a köd miatt nem támogathatta. A 
véres veszteség igen nagy volt. A döntő táma-
dás frontján a csatát elvesztettük.” - olvasható 
Julier Ferenc katonai szakíró írásában. 
 
Itt esett el az a 639 radetzky-huszár, akik a 
legnagyobb önfeláldozással és elszántsággal 
küzdöttek a magyar becsületért. 25 évvel a 
piavei csata után a volt ezredtársak emlékbi-
zottsága úgy határozott, hogy emlékművet 
adományoz Komárom városának. Emellett 
báró Török Géza nyugalmazott ezredes 
Alapy Gáspár polgármesternek átnyújtott egy 
2500 pengőt tartalmazó betétkönyvet azzal 
a kérelemmel, hogy a város minden év június 
15-én mondasson gyászmisét és tartasson 
istentiszteletet, illetve hogy a város polgár-
mestere vagy képviselője délelőtt 11 órakor, 
amikor a leghevesebben dúlt a piavei csata, 
koszorúzza meg a hősi emlékművet.  
 
A megemlékezés koszorúzással ért véget. 
     
    rg

Épp a Komáromi Újság hasábjain ismertette egykor Klujber László

helytörténész levéltári kutatásainak eredményét, melynek köszön-

s
z

A címert mindegyiken kettéosztja középen 
egy vízszintes sáv, felső részében búzakéve, 
alsó felében egy fa két levágott ágából lóhe-
reszerű új hajtások nőnek ki. Az ábrák jobb 
és bal oldalán is búzaszálak láthatók. 
 
Nem sokkal később a címerkép már 
barokkosabb külsőt kapott, de lényegileg 
nem változott, ez a változat  látható Szőny 
zászlóján is. (Kállay Ödön helytörténeti 
művében említ egy harmadik régi pecsétet 
is, 1785-ből.) 
 

A Batthyány család levéltára őriz két, eddig 
a helytörténeti kutatás által nem vizsgált 
levelet, melyet a szőnyi „bírák és esküdtek,” 
tehát a mai fogalmaink szerint a polgármes-
ter és a képviselő-testület írt 1649-ben gróf 
Batthyány Ádámnak, a  Dunántúlon állo-
másozó királyi csapatok főparancsnokának. 
 
A levelek tartalma jól rávilágít a török 
hódoltság alatt élő szőnyiek mindennap-
jaira. Az egyikben kérik Batthyányt, hogy 
tiltsa meg katonáinak a marhák elhajtását. 
A másikban egy, valószínűleg a szőnyiek 
adóját Batthyányhoz vivő személy szeren-
csés visszatéréséről is szó esik. A hódoltság 
és a király emberének való adófizetés nem 
ellentmondás, Szőny ugyanis jó ideig kettős 
adóztatás alatt állt, sok más, a végvári 
vidékeken fekvő településhez hasonlóan. 
Fizetett tehát a töröknek és a (Habsburg) 
királynak egyaránt. Érdekesség, hogy az „ő” 
és az „ny” hang zavaros középkori átírásai 
után (Zwyn, Suyn, Zeön stb.) ekkor már 
Szőnyként tüntették föl a levelekben a 

település nevét. A levelek azonban nem-
csak tartalmuk miatt fontosak számunkra, 
hanem azért is, mert az egyiken a felbontás 
ellenére szépen megmaradt a viaszpecsét, 
amivel a szőnyiek lezárták azt. A pecséten 
látható a búzakéve és a levágott ágakból 
kinövő hajtások (az ezeket övező búzaszá-
lak azonban nem). Felirata: SIGILLUM 
OPPIDI SZEONY (Szőny mezőváros 
pecsétje). Mindenesetre megállapíthatjuk, 
hogy ez a szőnyi címer legalább kb. 100 év-
vel idősebb, mint az eddig ismert legkorábbi 
előfordulása.  
 
Nem tudhatjuk, hogy ez a címerkép mikor 
alakult ki, talán már a 15. században, ami-
kor Szőny a mezővárosi címet kapta. Tud-
juk, hogy Szőny azután kétszer is elpusztult. 
Először valamikor 1543, Tata törökök általi 
elfoglalása után, majd 1594-ben Komárom 
nagy török ostromakor. 1623-tól aztán újra 
feltűnik az adóösszeírásokban, megalakul 
a református gyülekezet, majd itt kötik a 
szőnyi békéket. És láthatjuk, legalábbis 
amennyit e szerény történelmi források 
látni engednek, hogy 1649-ben a telepü-
lésnek voltak vezetői, pecsétje, címere, adót 
fizetett. De már két évtizeddel korábban, 
a szőnyi béketárgyalásokra küldött erdélyi 
követ is „szőnyi polgárok”-ról és „hütes 
ember”-ről, tehát esküdtről ír. Elképzelhe-
tő, hogy ebben a viszonylag konszolidált 
időszakban alkották meg vagy alkották újra 
a címert és a pecsétet. Ha így volt, akkor 
elgondolkodtató, hogy a címer alsó felében 
látható kivágott fából sarjadó két új hajtással 
talán a két pusztulás után is újjáéledő tele-
pülést akarták jelképezni eleink. 
 
(Köszönöm Koltai Andrásnak, a Piarista Rend 
Magyar  Tartománya Központi Levéltára 
munkatársának segítségét a levelek tartalmának 
értelmezésében, a pecsétes levél a Magyar Nem-
zeti Levéltár Országos Levéltárában található 
MNL OL B2-413.-1752. jelzet alatt.) 
 
    ft

hetően megismerhettük Szőny címerét. Legkorábbi előfordulását

egy 1745-ben készült pecséten találta meg. 

gOndOLATOK SZőny CíMeRéRőL

A PecséT Helye
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úszóink ismét az érem-
táblázat élén végeztek
A múlt heti veszprémi kupagyőzelem után 
június 25-én városunk úszói 76 érem meg-
szerzésével ismét az éremtáblázat élén 
végeztek az esztergomban megrendezett 
XXXvII. Szent István Kupa elnevezésű 
regionális úszóversenyen.

Kapcsolódó hír, hogy június 18-án rendezték 
a Veszprém Megyei Úszósuli Körverseny 
utolsó, negyedik fordulóját Veszprémben, 
melyen a Komáromi Úszóklub SE. versenyzői 
41 érmet nyertek. 

A négy forduló során összegyűjtött 
pontszámok alapján városunk úszói 
az éremtáblázat élén végeztek.

Úszóink június 10-én Szombathelyen, a Sava-
ria Kupa regionális úszóversenyen is pazarul 
szerepeltek, ahol 19 alkalommal állhattak 
dobogóra.

    szb

Eddig közel 100 települést érintett az idei győri európai ifjúsági

olimpia lángja, amely június 25-én városunkba is megérkezett. 12 egye-

o
Óriási érdeklődés övezte az olimpiai láng 
Komáromba érkezését. Győr még 2012-
ben nyerte el a jogot az Európai Ifj úsági 
Olimpia megszervezésére. A láng Rómából 
érkezett Győrbe, majd onnan június 25-én 
városunkba.

- Felemelő érzés, hogy 1936 és 1972 után 
ismét köszönthettük Komáromban az olimpiai 
lángot, amelyet 12 szakosztály fi ataljai kísértek 
keresztül a városon. Komárom sportos város, 
hiszen az egyesületekben, szakosztályokban 
több ezer gyermek sportol rendszeresen. Öröm-
mel mondhatom, hogy a KVSE-nek az olim-
piai láng városunkba érkezésének tiszteletére a 

mai nappal, új szakosztálya is létesült, amely a 
hobbiszinten futókat tömöríti - mondta el Turi 
Bálint alpolgármester.

Az olimpiai láng a Monostori erőd Dunai 
bástyájától indulva az Erzsébet hídon át 
érkezett meg az észak-komáromi Szent Ist-
ván-szoborhoz, onnan vissza a Jókai térre, 
majd a Rüdiger-tó érintésével jutott el utolsó 
komáromi állomására, a Szabadság térre, a 
Városházához. Az érdeklődők minden hely-
színen különféle sportbemutatókat tekint-
hettek meg, fellépett a Street Generations, 
a KVSE Fit-kidesei valamint az egyesület 
ritmikus sportgimnasztika csapata. (rg)

sület fiataljai kísérték végig a lángot a városon, mely az olimpiai

eszmét és a sport szeretetét jelképezi. A futást óriási érdeklődés

övezte, népszerű volt az EYOF kabalaállata, Hugoo, a kakas is.

KOMÁROMbA éRKeZeTT AZ OLIMPIAI LÁng

A sPorT A szenvedélyÜk

rú
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o
A komáromi páros, Dudás Gergő és Marcsa Niki Szombathelyen sem találta meg a közös nevezőt

a BMW-jével, ezért átültek egy Citroen C2R2-be, ami rögtön meghozta még a sikert is! A verseny tapasz-

talatairól Marcsa Niki beszélt nekünk.

MARCSA nIKI: neM IS ÁLMOdTUnK ILyen jó eRedMényRőL

�� fotó: Salánki Gábor

A sebesséG meGszálloTTjAi

r
Miért váltottatok a BMW-ről Citroenre, és 
hogyan készültetek C2R2-vel a Székesfehérvár 
Rallye-ra? 
 
Azért szálltunk ki a BMW-ről, mert nem 
volt benne potenciál. Ha az embernek olyan 
tervei vannak, mint Gergőnek, akkor azt 
egy ahhoz való autóval lehet csak véghez 
vinni. Rólam köztudott, hogy imádom a 
hátsókerekes szörnyeket, de ezt most el kel-
lett engedni ahhoz, hogy előrébb lépjünk. 
Ebben a sportban nagyon fontos szerepet 
játszik a rögtönzés, jól és gyorsan kell 
reagálni a kihívásokra. A csapatunknak kö-
szönhetően idővel lehetőségünk nyílik egy 
fantasztikus válasz adására a kis autobotunk 
segítségével. 
 
Teszten már sikerült megismerkednetek a 
C2-vel. Ehhez képest milyen volt vele az első 
gyorsasági? 
 
Első gyorson a fékkel küzdöttünk. Nem 
mertük tovább engedni a féktávokat, 
nagyon sokat hagytunk benne emiatt. 
De annyira nem bánkódunk, hiszen még 
ismerkedünk az autóval, itt még nem dőlt el 
semmi. 
 
Ezután milyen volt a versenyetek? 
 
A versenyünket végigkísérte az átbeszélő 
problémája. Iszonyatosan kellett üvölte-
nem, szinte ahogy csak a (szó)csövön kifért, 
ahhoz, hogy Gergő legalább bizonyos 

alapinformációkat halljon. Nem mondom, 
hogy könnyű volt, de egyszerűen nem 
tudunk miatta szomorkodni. Fantasztikus 
első napot töltöttünk a kis C2 fedélzetén, 
teljesen beleszerettünk. Látjuk, hol tudunk 
még gyorsulni, hol tudunk még húzni a 
másodperceken, de be kell még laknunk, 
ahhoz, hogy ezt a célba érést ne kockáztatva 
tegyük meg. Amennyire ez ebben a sportág-
ban lehetséges persze. Most is ért minket 
meglepetés, mikor az egyik jobb kanyarban 
Nyilas Petiék Hondája állt velünk szemben 
az úton keresztbefordulva. Én Peti arcát 
láttam csak meg egy pillanatra, minden rá 
volt írva. Hely a kikerüléshez első ránézésre 
sehol, de Gergő fantasztikus reakcióról 
tanúbizonyságot téve talált egy utat és már 
ott sem voltunk. A gyorsasági végéig még 
a sokk hatása alatt volt, amit nem csodálok! 
A stop után volt is nagy ölelkezés, mert 
sikerült elkerülni egy jelentős anyagi kárral 
és még ki tudja mivel járó ütközést. Nagy-
velegen meg feltartottak, amit a mai napig 
sem értünk, (több hasonlóan járt versenyző-
társ sem) hogy mire volt jó, hiszen teljesen 
biztonságos helyen állt a kiesett autó, a 
személyzetével együtt… 
 
Sikeresen célba értetek. Elégedettek voltatok az 
eredménnyel? 
 
Nagyon elégedettek voltunk az eredmény-
nyel! Szerintem, ha verseny előtt egy nappal 
álmunkból felversz minket, hogy „naaa 
hányadikak lesztek holnap, hol értek be?!„ 
egyikünk sem mondta volna, hogy az abszo-

lút hetedik helyen. Egyszerűen kizártnak 
tartottuk volna. 😀 Odaállsz a rajtba, egy
szinte teljesen idegen autóval, úgy hogy előt-
te mindössze három Rallye2-es versenyen 
indultál életedben, akkor nem azon töröd 
a fejed, hogy hol érsz célba, hanem azon, 
hogy egyáltalán célba érj. Tőlünk sokkal 
nagyobb nevű versenyzők dobták el a vasat, 
mi nagyon törekedtünk a biztonságos célba 
érkezésre. Pláne az Iseum Rallye után… 
 
Újra murva jön, Veszprémben – ha indultok – 
akkor ismét csak egy első murva verseny lesz az 
új autóval. 
 
Igen, ott leszünk Veszprémben. Beszéltük 
is Gergővel, tudtuk, hogy ez az év az első 
alkalmakról szól, de azt nem gondoltuk, 
hogy egész évben és ennyiszer. Mi minden-
esetre örülünk, türelmesek vagyunk, nem 
sietünk, megadjuk az időt magunknak arra, 
hogy le tudjuk dolgozni azt a hátrányt, amit 
fantasztikusan tehetséges fiúk és lányok 
okoznak ott, a mezőny elejében. Azt mond-
ják, teher alatt nő a pálma, és ezt érezzük is.  
 
Köszönjük szépen a támogatást a csalá-
dunknak, szponzorainknak, szervizeseik-
nek, Lencse Zolinak és a rengeteg barátnak, 
akik tanácsokkal látnak el és szurkolnak 
nekünk! Az összes szervezőnek, sportbíró-
nak, akik lehetővé teszik, hogy biztonság-
ban, jókat autózhassunk. 
 
          (Forrás: rallye2.hu)
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Szőnyi megnyerte a világ  
legdurvább futóversenyét! 
 
Mindenki más feladta: emberfeletti, ahogy 
a világ leghosszabb és kétség kívül leg-
brutálisabb futóversenyén 480 kilométert 
teljesített a Himalájában a komáromi ver-
senygép. Szőnyi Ferencnek már az első 
kilométerek is fájtak, de nem adta fel: 113 
óra 13 perc és 29 másodperc alatt letudta 
a távot. 
 

Szőnyi Ferenc mellett még ketten indultak a 
Hell Ultra runningon, de ők feladták a ver-
senyt, így a komáromi futó egyedül teljesítette 
a 480 kilométeres távot. 
 
Versenynaplójában így emlékezett vissza az 
indulásra: „érdekes dolog, hogy állsz a rajtban, 
s életed nagy versenyének rajtára vársz, 
valahol a világvégén.. ráadásul nagyon vártad, 
pedig biztos, hogy ez mindennél nehezebb 
lesz. Igen, valóban nehéz... Jajj, már az első 
kilométerek is fájtak, a magas adrenalin és 
a pulzus majd széttépett! De kordában kell 
tartani!” 
 
Az időjárás is igen változatos volt: eső, havas 
eső és hó nehezítette Szőnyi dolgát, akinek a 
vízhólyagokkal és egy köröm elvesztésével is 
meg kellett küzdenie. Ahogy írja, nem is tudja, 
hogyan tudta motiválni magát. () 
 
           (Forrás: kemma.hu) 
 

Horváth aranyat szerzett  
a Harcosok Klubja gálán 
 
Horváth Martin, a komáromi Alexandros 
bulls harcosa 3:0-ás egyhangú pontozás-
sal gyönyörű győzelmet aratott muay thai 
szabályrendszerben a budapesten meg-
rendezett 28. Harcosok Klubja gálán. 
 
Martin nagyszerű földre vitelekkel és leforga-
tásokkal, muay thai technikák felsorakoztatá-
sával emelkedett felül ellenfelén.  
 
Felkészítő edzői Grónai Sán-
dor és Csányi János voltak. 

A KVSE Kémények kosárlabdacsapata harmadszor nyerte a Pest

megye bajnoka címet, míg a Komárom-Esztergom megyei bajnokság

végén ezüstérem került a fiúk nyakába. Várakozáson felül telje-

sítettek az U21-esek, akik a hatodik helyet szerezték meg.

ISMéT PeST Megye bAjnOKA LeTT A KéMényeK!

„dreAm TeAm”

k
Sikeres szezont zárt a KVSE Kémények 
csapata. Szépen meneteltek előre mind a 
Komárom-Esztergom, mind a Pest megyei 
bajnokságban. Ez utóbbi döntőjében bravú-
ros győzelmet arattak. 
 
- Úgy vágtunk neki a szezonnak, hogy 
szerettünk volna bejutni a legjobb négybe. 
Pár hónap elteltével látszott, hogy igen erős a 
mezőny, több olyan csapattal kerültünk szembe, 
amelyekben NB II-es játékosok játszottak. Az 
alapszakaszt a második helyen teljesítettük, így 
jogot szereztünk a négyes tornán való részvé-
telre. Ennek lebonyolítását a KVSE megpá-
lyázta, a meccseket Oroszlányban vívtuk. 
Először Kunszentmiklós csapatával léptünk 
pályára, őket 69:67-re vertük, míg a döntőt 
Gödöllővel játszottuk. A csapatnak mindössze 
egy veresége volt, mi kétszer is kikaptunk tőlük, 
4 és 6 ponttal. A záró játékrészben 70:70 volt 
az állás, a hosszabbításban 5 ponttal sikerült 
nyernünk - nyilatkozta Szentirmay Péter 
csapatkapitány. 
 
Hozzátette, azért sem volt könnyű dolguk, 
mert a Kéményeket sérülések tizedelték, 
a szezon elején többen jelezték, hogy nem 
tudnak részt venni a bajnokságban. A 
bajnokság legeredményesebb játékosának 
Radics Tamást választották. 
 

A Komárom-Esztergom megyei bajnokság 
döntőjében ezüstérem került a fiúk nyakába. 
 
- Az alapszakaszt veretlenül zártuk, az elő-
döntőben megvertük a tataiakat. A döntőbe egy 
másik tatai csapattal kerültünk szembe, akiket a 
szezonban kétszer megvertünk, most azonban 
nem sikerült a bravúr. Valószínűleg fejben már 
nem állt össze a csapat, a Pest megyei bajnokság 
megnyerése után kissé elbizakodottá váltunk - 
vélekedett Szentirmay Péter. 
 
A bajnokság újoncaként mutatkozott be a 
KVSE U 21-es csapata. A fiúk várakozáson 
felül teljesítettek, ugyanis a tatabányaiakat 
megverve a hatodik helyet szerezték meg. 
Véget ért a szezon a Dobd a kosárba! prog-
ram résztvevőinek számára is. 
 
- Tavaly a bajnokságban utolsók voltunk, idén 
a hatodik helyig jutottunk. Elégedett vagyok a 
srácok teljesítményével, hiszen látom rajtuk a 
fejlődést - mondta Petrák Richárd edző. 
 
A nyár folyamán két programot is szervez a 
szakosztály: júniusban U11-es torna, később 
családi nap várja a sportág szerelmeseit 
 
    se
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Tanévzáró focifesztivál  
 
véget ért az idei bozsik-program. Az 
MLSZ Komárom körzeti tanévzáró 
grassroots fesztiválja 350 gyermek 
részvételével zajlott június 7-én a 
Czibor Zoltán Sporttelepen. Hét intéz-
mény óvódásai és iskolásai csaptak 
össze különböző korcsoportokban. A 
program legfőbb célja, hogy a gye-
rekeket tudásszinttől függetlenül a 
futball szeretetére nevelje. 
 
- Szükség van ezekre a sportprogramokra, 
hogy a magyar labdarúgás ismét felemel-
kedjen, és megteljenek a lelátók nézőkkel. A 
gyerekekkel már egészen kis korban meg kell 
szerettetni a labdarúgást. Erről a rendezvény-
ről mindenki úgy megy haza, hogy jó érzés 
futballistának lenni, jó a pályán lenni. A Bozsik- 
program célja, hogy felkarolja a tehetségeket, 
akiket aztán tovább lehet adni nagy kluboknak 
- mondta Vörösházi Tibor szervező. 
 
A futball még mindig a fiúk körében a leg-
népszerűbb, de azért a grassroots fesztiválon 
néhány lány is megmutatta, hogy mit tud. 
 
A torna díjátadója előtt az MLSZ megyei 
szervezetének elnökségi tagja, Horváth Gyula 
szólt a fiatalokhoz, aki kiemelte, mindig lelke-
sedéssel és szeretettel játsszanak, legyenek 
büszkék arra, hogy futballisták. A fesztiválról 
senki nem távozott üres kézzel, a résztvevők 
elsősorban motivációs ajándékokat kaptak, 
maroklabdát és fair play kártyákat. (se) 
 

A napsugár lett 
a legsportosabb óvoda 
 
Hat esztendeje szervezi meg  
a koppánymonostori óvoda a legspor-
tosabb óvoda címért zajló vetélkedőt. 
Az idei összecsapáson, amelyre június 
7-én a berecz dezső Sporttelepen 
került sor, tíz csoport vett részt.  
A trófeát a szervező napsugár óvodá-
nak sikerült megtartania. 
 
A zenés bemelegítőt követően tíz csapat rész-
vételével kezdődtek a klasszikus sorverse-
nyek, melyeknek június 7-én a Berecz Dezső 
Sporttelep adott otthont. Korábban kétszer is 
a Gesztenyés Óvoda vihette haza a legspor-
tosabb óvodának járó címet, idén azonban a 
kupa a vetélkedő házigazdájánál, a Napsugár 
Óvodánál maradt. 
 
A résztvevő ovisok azonban nem  
távoztak üres kézzel, az élmények  
mellé mindenki kapott ajándékot is.  (se)

Az idei tanév példátlan sikert hozott a szőnyi Bozsik József 

Általános Iskola floorballosainak. A 22 megszerezhető országos

b
Januárban kezdődött az aranytermés 2 
kispályás bajnoki címmel (II. kcs. lány, III. 
kcs. fiú), amelyet veszprémi országos döntőn 
nyertek. Tavasszal folytatódott a sikersoro-
zat 2 unihoki arannyal (III. kcs. fiú és III. 
kcs. lány) és 2 nagypályás elsőséggel (II. 
kcs. lány, és IV. kcs fiú), emellett sikerült 2 
bronzérmet is bezsebelniük (I. kcs. lány, és 
IV. kcs. lány). Városunk hetedik aranyérmét 
a Jókai Mór Gimnázium VI. kcs.-os fiú 
csapata szerezte. A Feszty Árpád Általános 
Iskola pedig az I. kcs.-os fiú mezőnyben 
szerzett egy nagyon értékes bronzérmet. 
 
Ifj. Galambos Tamás, a bozsikosok testne-
velője és egyben az SZPK elnöke elmondta, 
hogy szeptemberben, a tanév elején, fele 
ennyi sikerrel is maximálisan elégedett lett 
volna, hiszen az eddigi legeredményesebb 
tanévben is „csak” két aranyat szereztek. 
De mint tudjuk, evés közben jön meg 
az étvágy! Továbbá nagyon büszke arra, 
hogy idén több korcsoporttal és - az iskola 

történelmében először - lány csapatokkal is 
sikerült nyerniük, és hogy mind a 6 döntőt, 
ahova bejutottak, megnyerték, melyekből 3 
csak óriási izgalmak közt, hatalmas küzde-
lemben (7:6, 6:5, 2:1) dőlt el. 
 
Eredményeikkel kiérdemelték az ország 
legjobb floorball iskolája címet! 
 
Köszönet az iskola és a KLIK vezetőségé-
nek, az SZPK elnökségének és edzőinek, 
nem utolsó sorban a szülőknek a támogatá-
sért és a sok segítségért!  
 
       gt

bajnoki címből (16 általános iskola, 6 középiskola) hat került

a bozsikos csapatok birtokába. 

A SZőnyI bOZSIK AZ ORSZÁg LegeRedMényeSebb FLOORbALL ISKOLÁjA!

ArAnyeső
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Több tucat éremmel tértek 
haza az KvSe Rg-s lányok

június 11-én a Székesfehérváron harma-
dik alkalommal rendezték meg az AlbaRg 
kupát, ahol 25 tornász képviselte a Komá-
romi városi Sportegyesületet.  ez volt a 
tavaszi versenyszezon utolsó megméret-
tetése.

A lányok magabiztosan versenyeztek, pró-
bálták kihozni magukból a maximumot, és 
bemutatni eddigi munkájuk eredményét. Har-
madosztályban Gerencséri Barbara összetett-
ben és szerenkénti eredményhirdetésben is 
második lett. Nánási Virág összetettben a har-
madik, kötéllel pedig az első helyet szerezte 
meg.  Forró rebeka korosztályos bajnok lett!

Szabadidősport kategóriában 11 arany- és 
11 ezüstminősítés született, ebből három 
összetett bajnoki cím (Eliás Lili, Szép-Szögi 
Laura, Börzsei Anna). A lányok (Horváth 
Antónia, Czuczor Nikolett, Lipót Júlia, 
Szép-Szögi Laura, Börzsei Anna, Eliás Lili) 
6 szerenkénti első helyet is kiérdemeltek.

               se 
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IMPReSSZUM

A Balatoni Hajózási Zrt. Siófok város támogatásával a MOL

Nagyon Balaton elnevezésű rendezvénysorozatának keretében

A városok bemutatták nevezetességeiket, 
idegenforgalmi értékeiket. Komáromot 
a Tourinform Iroda munkatársai nép-
szerűsítették, de fellépett a Garabonciás 
Néptáncegyüttes két párosa is. Standunkon 
komáromi dunai halászlé és Jókai bableves 
készült, melyhez a Kősziklás Pincészet 
kínált kiváló borokat. A szakácsok Kocsis 
Sándor és Czakó Zsolt voltak.

A Nemzeti Regattán a Bolehradsky Szil-
veszter, Czunyi Zsolt, Szokolai Katalin, 

Csonka Éva, Marics László, Székely Attila, 
Bartal Mónika, Bagócs Katalin, Székely 
Mária, Schlay József és Balogh Márta ösz-
szeállítású sárkányhajós csapatunk negyedik 
helyezést ért el.

A regattán a Magyar Vitorlás Szövetség 
szakmai bonyolításában amatőr vitorlás-
versenyre is sor került, ahol a komáromiak 
az első futam „bronzérmeseként” a kö-
zépdöntőben a második helyen végez-
tek.    se

kétnapos fesztiválra invitálta hazánk településeit. A siófoki tu-

risztikai seregszemlén 38 teleülés között Komárom is részt vett.

KOMÁROM A neMZeTI RegATTÁn

HAjóvonTák TAlálkozásA
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Csobbano 

Fesztival 
július 22.10 órától

Brigetio 

Gyógyfürdő

Komárom

16 órától Écsi Gyöngyi 
felvidéki mesemondó

„Az élet és a halál vize”

Brigetio kvíz

tombola
múzeumpedagógiai 
foglalkozások

Sztárvendég:
Dér Heni (14 óra)

‘
‘

kézmuves 
foglalkozások

„
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