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A Komáromi Klapka György Múzeum 2017 őszén, a "Komáromi

mesterségek” című kiállítás-sorozata következő részeként

a komáromi hajógyártással foglalkozik. 
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hAugusztus közepén a Városháza dísztermében került sor arra a szakmai egyeztető tanácskozásra,

melynek keretében hivatalosan is megtörtént a várhatóan 2019 végére elkészülő új Duna-híd hazai

munkaterületének átadása.

ÁTAdTÁK Az új híd hAzAI mUnKATerüLeTéT

Munkakezdés

A fórum kezdetén dr. Molnár Attila polgár-
mester köszöntötte a megjelent szerveze-
tek képviselőit. A városvezető elmondta: 
történelmi időket él Komárom, hiszen 6 – 8 
év alatt, mintegy 70 milliárd forint fejlesz-
tési összeg érkezik a városba. Arra, hogy 
ilyen rövid időtávon ennyi forráshoz jusson 
Komárom, még nem volt példa a város 
életében. Az új Duna-híd megépítésével 
kapcsolatban a polgármester köszönetet 
mondott a kormányzatnak, valamint mind-
azon szervezeteknek, amelyek részt vettek 
az átkelő megépítésének szakmai előkészíté-
si munkáiban. A városvezető hangsúlyozta, 
a híd olyan mértékű fellendülést hozhat a 
város életében, amelyet jelenleg még el sem 
tudunk képzelni. A következő évek, évtize-
dek minden bizonnyal az északi szomszé-
dunk felé mutató gazdasági, turisztikai és 
társadalmi kapcsolatok erősödéséről fognak 
szólni a hídnak köszönhetően. 
 
Ahogy azt a magyarepitok.hu korábban 
már megírta, a nyertes ajánlatot a Hídépítő 
Zrt. és a Mészáros és Mészáros Kft. alkotta 
H-M DUNAHÍD Konzorcium adta a 
hídra. A kivitelezés nettó összege közel 28 

milliárd forint. A tervezett híd a komáromi 
vasúti összekötő hídtól 170 méterre nyugatra 
épül meg, elkerülve mindkét Komárom 
belvárosát. Az új közúti híd megépítése 
után a teherforgalom az M1-es autópályá-
tól a települések érintése nélkül érheti el a 
szlovák határt, így jelentősen mérséklődik a 
lakott területek zaj- és környezeti terhelése, 
illetve gyorsabbá és biztonságosabbá válik 
az átkelés. 
 
További jelentősége, hogy a két város közt 
meglévő közúti hídon, az Erzsébet-hídon 22 
tonnás súlykorlátozás van érvényben, emiatt 
a két ország közti teherforgalom csak nagy 
kerülővel, Vámosszabadi (Medve) illetve 
Esztergom felé kerülve tudja keresztezni a 
Dunát. Az új híd teherbírása ezt a problé-
mát megoldja. 
 
A 600 m hosszú hídon kétszer egysávos 
főút vezet majd át, valamint kerékpárutat és 
gyalogos járdát is kialakítanak. A belterület 
közelsége miatt közvilágítást, az egyedi 
szerkezet miatt a pilon és a kábelek díszkivi-
lágítást kapnak. 
 

A hídszerkezet egypilonos, ferdekábeles 
híd, ortotróp acél pályalemezzel. A híd öt 
nyílásból áll, melyek közül három a meder 
felett, kettő pedig a szlovák oldali ártéren 
található. A pilon magassága az útpálya 
felett 94,5 m. 
 
Az új híd és a hozzá csatlakozó útszakaszok 
forgalomba helyezése 2019 őszére várható. 
 
A kétoldali útcsatlakozás két külön beru-
házásban valósul meg, a Magyarországon 
tervezett út a 131-es főúthoz, a Komárom 
déli elkerülő úthoz csatlakozik majd. Ezen a 
szakaszon két körforgalom és két kisebb híd 
lesz, egyik az ipartelepi kerékpárút, a másik 
a Koppány vezér út felett. 
 
A kivitelezés koordinátora Magyarország, a 
projekt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. és a Szlovák Közútkezelő Társaság 
beruházásban valósul meg, uniós, szlovák és 
hazai forrás felhasználásával.      
 
    rg
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T
A Brigetio Gyógyfürdőben a látogatók 
száma az idén eddig meghaladta a 100 ezret, 
akik a környező megyékből, a Felvidékről, 
Mór és Oroszlány térségéből látogattak el 
Komáromba.  
 
- Nőtt a cseh, a lengyel és a szlovák vendégek 
száma is. A strand még szeptember végéig nyit-
va tart, így továbbra is érdemes lesz kilátogatni 
hozzánk. Évek óta az az elsődleges célunk, hogy 
a helyi és a messzebbről érkező vendégeknek 
megmutassuk, érdemes Komáromban nyitott 
szemmel járni, hiszen a város rengeteg érdekes-
séget rejt. Rendszeresen kitelepültek hozzánk 
a Klapka György Múzeum, a Monostori erőd 
munkatársai, a Komárom-Esztergom Megyei 
Népművészeti Egyesület tagjai újra kinyitották 
a mesterportát és működött a strandkönyvtár is 
- mondta el Radics Török Tímea, a Brigetio 
Gyógyfürdő marketingvezetője.  
 
A fürdő a nyár folyamán rengeteg progra-
mot kínált: volt éjszakai fürdőzés, gyermek- 
és egészségnap, gulyásfőző verseny. Két 
legnagyobb rendezvényük egyik a Sportág-
börze, ahol a komáromi sport kluboknak, 
egyesületeknek kínáltak bemutatkozási 
lehetőséget, a nap sztárvendége Katus 
Attila volt, aki nemcsak megmozgatta az 
érdeklődőket, de az egészséges életmódról 
is beszélt a hallgatóságnak. Másik kiemelt 
rendezvényük a Csobbanó Fesztivál volt, 
Dér Henivel. Természetesen idén sem 
maradtak el a fejlesztések, megújult a női és 
a férfi vizesblokk, új büfésor létesült, míg a 
gyógyászati részlegen és a Thermál Hotel-
ben kicserélték a nyílászárókat. Új szolgál-
tatásként vezették be a Brigetio masszázst, 
amit a fürdővendégek naponta 12 és 18 óra 
között, valamint az éjszakai fürdőzések 

alkalmával vehetnek igénybe.  Ugyancsak 
eseménydúsan zajlott a nyár a Monostori 
erődben, hiszen az ErődFeszt 2017 kalandot, 
titkot és hagyományőrzést ígért. 
 
- Havonta két musicalelőadást tartottunk, ezek 
szinte telt házzal mentek. Nagy sikere volt 
az Anconai szerelmesek második részének, a 
Valahol Európában-nak és a Legénybúcsúnak. 
Ősbemutatóra is sor került, a Magyarock Dal-
színház színpadra vitte Rejtő Jenő legismer-
tebb művét, A három testőr Afrikában címűt. 
Nyolc esztendeje sikerrel működik a Monostory 
Színházi Társulat, akik idén az Imago című 
darabot mutatták be négy alkalommal. Két ki-
állításunk volt, Altmann Szilvia fotográfusé és 
Szotyory László festőművészé. Az 1848/49-es 
Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző 
Egyesület minden vasárnap megszólaltatta az 
ágyúkat, Jó ebédhez szól az ágyú! címmel. Az 
első hadijáték-bemutatóra júliusban került sor, 
a második időpontja szeptember 30-a és október 
1-je között lesz. Sikeres volt Geszti Péter Lét-
vágy koncertje és a Generál fellépése is - mondta 
el Csécsei Brigitta programszervező. Évek 
óta az erőd adja a helyszínt az amerikai 
autós fesztiválnak, amire idén rekord számú 
néző volt kíváncsi és sokakat vonzott a 
Nagy retró fesztivál is, ahol a 90-es évek 
népszerű előadói, így az Ámokfutók, az 
Animal Cannibals, a Happy Gang, Kefír és 
Betty Love lépett színpadra. Összességében 
elmondható, hogy az erőd a nyár folyamán 
több ezer látogatót fogadott, akik az ország 
minden pontjáról és még az országhatáron 
túlról is szép számmal érkeztek.  
 
Számos kiállításon és fórumon népszerűsí-
tette városunkat a helyi turisztikai egyesület, 
a TDM szervezete is. Tatával, Doroggal, 

Esztergommal, valamint a Velencei-tó 
térségével közösen jártak a Hungexpón, a 
Duna-Gerecse színeiben ott voltak a győri 
ifjúsági olimpián, míg a LIMES Szövetség 
közreműködésével részt vettek a Frankfurti 
Magyar Kulturális Napokon, de képviselték 
Komáromot a siófoki Nemzeti regattán is. 
Júniusban ismét városunkban forgatott a 
Hazahúzó stábja, a közel egy órás film a lát-
nivalók mellett a történelmi hagyományokra 
helyezte a hangsúlyt. A TDM a Duna 
World csatornán is reklámozta városunkat.  
 
- Szinte valamennyi nagyobb hazai eseményre 
lehetett jegyet vásárolni a Tourinform irodában, 
ahol tovább bővült az ajándéktárgyak választé-
ka. Igyekeztünk népszerűsíteni a guide@hand 
alkalmazást, melynek segítségével térképek, 
túraútvonalak érhetőek el. A google ad grants 
kampánynak köszönhetően tovább tudjuk 
népszerűsíteni az egyesületek és civil szervezetek 
programjait az internetes keresőkben. Október 
végéig tartjuk még ingyenes városnéző sétáin-
kat, minden szerdán és szombaton 14 órától, 
magyar, angol és német nyelven - tudtuk meg 
Szentesi Tamás TDM-menedzsertől.  
 
Augusztusig a tavalyihoz képest 5 %-kal 
nőtt a vendégéjszakák száma. Örvende-
tes, hogy emelkedett a magyar vendégek 
száma, átlagosan három éjszakára érkeznek 
városunkba. Szentesi Tamás ugyanakkor 
hozzátette, a szezonnak még koránt sincs 
vége, a kempingek csak most telnek meg 
igazán, így október végéig további emelke-
dés várható. A pozitív tendencia a kedvező 
időjárásnak, a bővülő szolgáltatásoknak és 
a gazdag programkínálatnak köszönhe-
tő.      se

A turisztikai szezon sikerét minden évben nagyban az időjárás határozza meg. 

Idén igazán nem panaszkodhatnak az idegenforgalmi szolgáltatást nyújtók. 

remeK SzezonT zÁrTUnK

hurrá nyaralTunk!
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A városvezető elmondta: a beruházásnak elsősorban a kórház hosz-
szú távú működése, továbbá a betegellátás színvonalának minőségi 
javulása szempontjából van óriási jelentősége. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit kiemelte, hogy a kórház az elmúlt 
években több mint 1 milliárd forint támogatást kapott az egészség-
ügyi szaktárcától, mely azt bizonyítja, hogy a Selye János Kórház 
működése és fejlesztése fontos részét képezi a kormány egészség-
ügyi szakmapolitikai stratégiájának. 
 
Dr. Ferencz Péter a részleteket ismertette, megtudtuk, hogy a pá-
lyázat során beszerztek egy felsőkategóriás nőgyógyászati genetikai 
ultrahang vizsgáló készüléket, mely Komárom és vonzáskörzete 
szülészet-nőgyógyászati pácienseit, elsősorban a várandós-gondozás 
ultrahang-diagnosztikáját szolgálja. A korábbi uniós pályázatból 
beszerzett direkt digitális röntgenkészüléket felvételi flatpanel 
detektor beszerzésével tökéletesítették, mely így minden szempont-
ból alkalmassá vált a Szent Borbála Kórház vezetésével megvalósuló 
teleradiológiai rendszerben való részvételre. A rendszer Tatabánya, 
Tata, Komárom, Kisbér és Oroszlány kórházainak radiológiai 
rendszereit köti össze. Fejlesztették a laboratóriumi informatikai 
rendszert is, továbbá megtörtént a kazánház teljes energetikai 
felújítása. A röntgendiagnosztika épületének energetikai felújítása 
során a nyílászárók cseréje, a világítási és fűtési rendszer felújítá-
sa mellett az épület teljes hőszigetelése készült el. Az intézmény 
élelmezési részlege is energetikai felújításon esett át. Nagymér-
tékben javítja a szakmai munka biztonságát a most beszerzett 
új szünetmentes áramforrás-rendszer. A korszerű aggregátor 
teljes áramszünet esetén is képes a kórház folyamatos áramellátá-
sának biztosítására.               rg
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A kormányzati támogatásnak köszönhetően több mint 170 millió forintos fejlesz-

tést hajtott végre a Selye János Kórház. Az ügyben Czunyiné dr. Bertalan Judit,

térségünk országgyűlési képviselője, dr. Ferencz Péter, a kórház főigazgatója

és dr. Molnár Attila polgármester tartott sajtótájékoztatót.

170 mILLIóS projeKT zÁrULT Le A KórhÁzbAn

nagyviziT



 
újabb több  
milliárdos támogatás  
 
újabb nyertes pályázatokat hir-
dettek a Terület- és Településfej-
lesztési operatív program (Top) 
első körében – a jelenlegi cso-
mag 20 településének 21 sikeres 
pályázatával együtt így már 113-
ra emelkedett a megvalósítható 
beruházások száma a megyében.
 
A megyei önkormányzat támogató döntésé-
vel a Terület- és Településfejlesztési Program 
keretében az év első felében 92 pályázat már 
zöld utat kapott, most pedig további 21 pá-
lyázatot bírált el pozitívan az Irányító hatóság 
több mint 2 milliárd forint értékben. A jelenlegi 
csomagból barnamezős területek rehabilitá-
ciója, az egészségügyi alapellátás fejlesztése, 
és számos polgármesteri hivatal, iskola és 
óvoda energetikai korszerűsítése valósul meg.  
 
„A jelenlegi csomagból 4 város és 16 község 
részesül. Rendkívül büszke vagyok, amikor a 
kistelepüléseket tudjuk sorolni, mert való-
ban az álmaik valósulnak meg” – mondta 
el Popovics György, a megyei közgyűlés 
elnöke. A korábbi döntésekkel együtt így 
16,5 milliárd forint már biztosan az itt élők 
életszínvonalának és munkakörülményeinek 
javítására fordítható. (MTI / komaromhirado)

 
hat új rendőr szolgál  
és véd a megyében 
 
ünnepélyes keretek között avatták 
fel azt a hat fiatal hadnagyot, akik 
nemrég kezdték meg a szolgálatot a 
tatabányai, illetve a komáromi rendőr-
kapitányságon. 
 
Ünnepélyes keretek között köszöntötte Far-
kas Gábor rendőr dandártábornok, megyei 
rendőrfőkapitány a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem hat frissen végzett rendőrét, akik a 
Tatabányai és a Komáromi Rendőrkapitány-
ságon kezdik meg szolgálatukat augusztus 
1-én.  
 
A rendőrfőkapitány kiemelte, hogy a törvé-
nyességet és szakmaiságot szem előtt tartva 
végezzék mindennapi tevékenységüket, és 
sok sikert kívánt a fiatal hadnagyok további 
munkájához – számol be az eseményről a 
police.hu.   
 
   (kemma.hu)
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A köztisztviselők napja alkalmából idén is ketten vehették át

a Komárom Város Közszolgálatáért Díját. Az elismerést ez évben 

k
Havran-Tóth Bernadett 
 
2001 decemberétől a Polgármesteri 
Hivatal kinevezett köztisztviselője. A 
győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban tett 
érettségi vizsgát 1998-ban. Diplomáját a 
győri Széchenyi István Főiskola Építési és 
Környezetmérnöki Fakultás környezetmér-
nöki szakán szerezte 2001-ben. 
 
Pályakezdőként kapott kinevezést a 
Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és 
Építési Osztály környezetvédelmi referens 
munkakörébe, melyet azóta is betölt. Telje-
sítményét a jegyző már 2009-ben kiválónak 
értékelte. A Nyugat-Magyarországi Egye-
tem Erdőmérnöki Kar környezetirányítási 
szakértő szakirányú továbbképzési szakán 
környezetirányítási szakértő oklevelet 
szerzett. A környezetvédelmi feladatok 
mellett természetvédelmi, köztisztaság-
gal, hulladékgazdálkodással kapcsolatos, 
valamint egyéb városüzemeltetési felada-
tokat lát el. Lelkes szervezője, résztvevője 
az évek óta megrendezésre kerülő, a várost 
és környékét megtisztító „Te szedd” hulla-
dékgyűjtési akciónak. Oroszlánszerepet 
vállal az autómentes nap megszervezésében. 
A környezettudatosság fejlesztése céljából 
rendszeresen előadásokat tart a „Kincset ér” 
program keretében a komáromi általános 
iskolák tanulóinak, valamint belső képzés 
formájában a hivatal munkatársainak. 
 
A környezetvédelem iránti szakmai, vala-
mint az élhetőbb, szebb Komárom iránti 
elkötelezettsége példaértékű a munka-
társak és az ügyfelek számára egyaránt.

Völözné Nemes Judit 
 
Völözné Nemes Judit 2001 januárjától a 
Polgármesteri Hivatal kinevezett köztiszt-
viselője. 
 
A békéscsabai Gépíró és Gyorsíró Iskolában 
1978-ban szerzett gépíró és gyorsíró képe-
sítést, majd az okányi Dolgozók Gimná-
ziumában tett érettségi vizsgát. 2008-ban 
levéltári kezelő / iratkezelő-irattáros Orszá-
gos Képzési Jegyzék szerint szakképesítést 
szerzett. 
 
1998-tól egy évig a Komáromi Polgármes-
teri Hivatalnál közfoglalkoztatottként látott 
el adminisztrációs feladatokat. 2001-ben 
köztisztviselői kinevezést kapott a hivatal 
jegyzői irodáján iktató munkakörbe, ame-
lyet jelenleg is ellát. 
 
Kinevezését követően alakították ki hivatal 
egységes számítógépes iktatási rendszerét, 
melynek kidolgozásában, bevezetésében 
aktív szerepet vállalt. 
 
Munkakörébe tartozik a küldemények, 
ügyiratok naprakész számítógépes iktatása. 
Irattározást, szükség szerint selejtezést vé-
gez. Statisztikai adatszolgáltatáshoz begyűj-
ti, rendszerezi az adatokat. A kollégák ren-
delkezésére bocsátja az ügyiratok irattárban 
lévő előzményeit. A különböző szakterü-
letek - hatósági, városfejlesztési, és minden 
egyéb tevékenység - szakszerű, határidőre 
történő ellátásához fontos és elengedhe-
tetlen az ügyiratok szakszerű kezelése. rg

Havran-Tóth Bernadettnek és Völözné Nemes Juditnak ítélte

oda városunk képviselő-testülete.

KITünTeTéSeK A KözTISzTVISeLŐK nApjÁn

a köz szolgálaTában
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*Az ajándékkupon minden pár Hilux Kids 

lencse mellé jár, és 2017. október 1-től 

november 30-ig, 1 pár Hoyalux iD szemüveg-

lencse vásárlása esetén használható fel. 

További részletek az üzletben!

AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2017. augusztus 14. – október 31.

+ 10.000 Ft értékű SZEMÜVEGLENCSE-AJÁNDÉKKUPON!*

GYEREKSZEMÜVEG-LENCSÉK
  20% kedvezménnyel     

¡GYEREKSZEMÜVEG-LENCSÉK
  20% kedvezménnyel     

¡

Szemüveglencsék japán technológiával
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Az elmúlt fűtési szezon óta komoly fejlesztések történtek a  

Komáromi Távhőszolgáltató Kft.-nél. Összesen 35 millió forint  össz-

értékben történtek újítások, melyek pozitív hatásait már most érez-

FejLeSzTéSeK A TÁVhŐnéL

hálózaTkorszerűsíTés

hetik a komáromiak.
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S Á R O S I  O P T I K A  belvárosi szemészet

www.sarosioptika.hu

Telefon: + 36 34 347 081

Dr. Török Katalin

Minerva-ház, Komárom, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.

TESCO parkoló melletti toronyház  

 
További részletek az üzletben!

TA Komáromi Távhőszolgáltató Kft.-ben 
májustól folyamatosan zajlottak a felújítási, 
karbantartási munkálatok. Elvégezték a 
Laktanyában található hőközpont és kazán-
ház teljes rekonstrukcióját. Mindez hitel és 
támogatás igénybevétele nélkül, önerőből 
valósult meg.  
 
A 20 millió forintos fejlesztés során nem- 
csak a hőátadó készülékek és a szivattyúk 
energiatakarékos cseréjére került sor, de új 
irányítástechnikai rendszer is telepítettek. 
Csökkent a villamosenergia felhasználása és 
a keringetett víz mennyisége is. A beruhá-

zásnak köszönhetően alacsonyabbak lettek a 
költségek, így a következő időszakban még 
több forrást tudnak felhasználni a korsze-
rűsítésre.  
 
Az elmúlt időszakban a MOL lakótelepen 
váratlan meghibásodás történt, így 200 
méteren cserélték ki a vezetéket. Ennek 
összköltsége 15 millió forint volt, amit szin-
tén önerőből valósított meg a kft.  
 
A pozitív változást már tapasztalhatták a 
lakók, hiszen a melegvíz hőfoka emelkedett 
és stabilizálódott.  

A Komáromi Távhőszolgáltató Kft. ezúton 
is tájékoztatja a lakosokat, hogy költségosz-
tókat, egyedi (lakás) hőmennyiségmérőket 
és melegvíz órákat munkatársaik nem 
olvasnak le, az a lakók, illetve a lakókö-
zösségek által megbízott vállalkozások 
feladata. A Távhő kész adatokat kap, ami 
alapján a számlát kiállítja. Így reklamációval 
minden esetben a leolvasást, vagy adatszol-
gáltatást végző személyhez, vállalkozáshoz 
kell fordulni. Minderről július és augusz-
tus folyamán tájékoztatót is kiküldött a 
cég.     se
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mulattak 
Koppánymonostoron is 

Idén immár 22. alkalommal került sor a 
koppánymonostori falunap megrendezé-
sére a dózsa györgy művelődési házban. 
A népes megjelenteket Czita jános alpol-
gármester köszöntötte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A hagyományos augusztus közepi közösségi 
ünnep a KVSE ritmikus gimnasztika szak-
osztályának műsorával vette kezdetét, majd 
a Nefelejcs Bábszínház adott műsort a gye-
rekeknek. A hastáncbemutató, és a hivatalos 
megnyitó után Kiss László bűvész varázsolta 
el a közönséget. A délután, illetve a koraeste 
a muzsikáé volt. Először oszvald Marika 
énekelt operett slágereket, majd a Dupla Kávé 
és a tavalyi X-Faktor győztese, opitz Barbara 
szórakoztatta a publikumot. A nap a Tequila 
Showband utcabáljával ért véget.  
    seF

Legkorábban a horgászok keltek, hogy biz-
tosan övék lehessen a legjobb fogás, de nem 
tétlenkedett a főzőversenybe benevetett hét 
csapat sem. A futballpályán szintén rúgták 
a bőrt a kupa elhódításának biztos reményé-
ben. A falunap szerves része egy kiállítás 
megnyitása is, idén Bognár Balázs mutat-
kozott be a közönség előtt fényképeivel és 
festményeivel. A tárat a Fény nevet viseli.  
 
A program hivatalos megnyitójára délután 
került sor. Dr. Molnár Attila polgármester 
beszédében kiemelte: három dolog mindig 
végigkíséri a szőnyi falunapot, a szeretet, a 
barátság és az összetartozás. A városvezető 
külön jó hírrel is érkezett, mint bejelentette, 
hamarosan indul a Kossuth utca felújítása. 
 
- Büszke vagyok arra, hogy huszonegy 
esztendeje őrizni tudjuk hagyományainkat, 
szokásainkat. Köszönet ezért azoknak a civil 
szervezeteknek és egyesületeknek, akik ebben 
partnerek már évek óta - hangsúlyozta a 
falunap jelentőségét a városrész képviselője, 
Takács József.  
 
A szőnyi mulatság különlegességét adja a 
lovas felvonulás, ahol az első fogaton mindig 
a megválasztott bíró és bíróné kap helyet.  
 
- Két héttel ezelőtt kaptam telefonhívást, 
és felkértek, hogy feleségemmel együtt vál-

laljam el a falunap bírói-bírónéi szerepét. 
Nagyon köszönjük a bizalmat, és azt, hogy 
tiszteletbeli szőnyivé fogadtak - mondta dr. 
Kreft-Horváth Loránd alpolgármester, aki 
csapatával a főzőversenybe is benevezett és 
a második helyet szerezte meg. A legjobb 
bográcsgulyást a Zámbó István vezette 
csapat készítette.  
 
A felvonulás előtt első alkalommal ter-
ményáldásra is sor került Nagy Attila Ákos 
református lelkész és Milus Ferenc plébános 
közreműködésével.  
 
A színpadon igazi kulturális seregszemle 
bontakozott ki, hiszen felléptek a tatai ugró-
kötelesek, a Rope Skipping Team, a Duna 
Népdalkör, a Tulipán Kvártett, az Őszirózsa 
Népdalkör, a Napraforgók Citerazenekar. 
A gyerekeket BMX bemutató, lovaglási 
lehetőség, kalácssütés s népi játszótér várta. 
Este Mészáros Árpás Zsolt és Vágó Zsuzsi 
musical slágereket adott elő, míg a falunapot 
a Vidám Fiúk Zenekar zárta hajnalig tarató 
utcabállal.  
 
Az eseményt a Szőnyi Kulturális Egyesület 
és a Kemencés Egyesület közösen szervezte 
a Szőnyi Lovas Sportegyesülettel karöltve.
     se
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Szeptember első hétvégéjén immár huszonegyedik alkalommal várták a hagyomány-

okat és a és a folklórt kedvelőket a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házba, ahol a 

szüreti mulatsággal és lovas felvonulással egybekötött falunapi rendezvényen.

szőlőT őriz Már a csősz

FALUnAp KoppÁnymonoSToron éS SzŐnyben
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bAz ELTE ókori régészeti tanszéke vala-
mint a múzeum munkatársai által szerve-
zett nyílt napon megtudtuk, hogy a szőnyi 
Vásártér brigetiói leletanyagának feltárásával 
párhuzamosan a gát mellett még 2014-ben 
kezdődött a római kori fürdőkomplexum 
és legiótábor megnyitása. A munkálatokat 
közvetlenül a Miniszterelnökség idén is 25 
millió forinttal támogatta. 

A mintegy 1000 négyzetméteres terület 
átvizsgálása után számos középületet, utca-
részletet és csatornát találtak a szakemberek. 
Az építkezési munkálatok feltehetően 
Krisztus után 300 és 340 között zajlottak 
ezen a helyen. A fürdő megtekintését kö-
vetően a jelenlévők a katonai tábor nemrég 
feltárt épületegyüttesét tekintették meg. 
 
A nyílt nap zárásaként kiállítás nyílt a 
Komáromi Klapka György Múzeumban 
„Wellness az ókorban – Fürdőkultúra 
Aquincumban” címmel. Az eseményt Láng 
Orsolya az Aquincumi Múzeum igazgatója 
ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. A tárlat-
megnyitón dr. Molnár Attila polgármester 
is részt vett. A kiállítás október közepéig 
várja a látogatókat. 
 
    rg

pÁrATLAn LeLeTAnyAg Az IdeI ÁSATÁSoKon 
 
Két ország,  
egy város, egy fesztivál 
 
harmadik alkalommal szervezte 
meg az endresz Csoport és az egy 
jobb Komáromért polgári Társulás 
a helyi csoportok kulturális sereg-
szemléjét. Az erzsébet híd feszti-
válra ezúttal is a híd északi hídfőjé-
nél, a Szent István-szobor lábánál 
felállított színpadon került sor. 
Augusztus 25-én és 26-án több 
mint 20 csapat mutatkozott be a 
barátságos együttélés jegyében.  

három évvel ezelőtt többes céllal hirdette 
meg az Endresz Csoport és az Egy Jobb 
Komáromért Polgári Társulás az  Erzsébet 
híd fesztivált. A rendezvény népszerűsítette a 
magyar kultúrát, erősítette a „Komárom egy 
város” érzését és a határon átnyúló kapcso-
latokat, emellett lehetőséget biztosított a 
helyi művészeti ágak bemutatkozásának. 

A rendezvényt idén is ebben a szellem-
ben szervezték meg augusztus 25-én 
és 26-án. A fesztivál két napja alatt az 
Erzsébet híd északi hídfőjénél, a Szent 
István-szobor lábánál felállított színpadon 
több mint 20 csoport váltotta egymást. 

Volt itt kemény rock, népzene, tánc, zumba és 
barantabemutató. A teljesség igénye nélkül: 
színpadra állt a Duna Népdalkör, a Sweet 
hell Rock Band, a Klapka György férfikar, a 
Čakanka női kar, az Elektron Band, az Egyéb 
Veszély, a Locomotiv Revival Band és Szabó 
Gyula népdalénekes. A fellépők mindegyike 
- ahogy a korábbi években is - térítésmente-
sen vállalta a szereplést, így a rendezvény a 
látogatók számára sem járt költségekkel.  

    se

kincskereső brigeTióban

Mintegy 200 érdeklődő tekintette meg július 26-án délután a ko-

máromi Duna-gát melletti ásatások idei leletanyagát. A rendhagyó

tárlatvezetést dr. Borhy László akadémikus,  az ELTE-BTK dé-

kánja, és dr. Bartus Dávid egyetemi adjunktus, az ELTE BTK

Régészettudományi Intézetének igazgatóhelyettese vezette. A meg-

jelenteket Számadó Emese, a Komáromi Klapka György Múzeum

igazgatója köszöntötte.

KULTúrA10
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20
Az ünnepi programsorozat alkalmából a 
koppánymonostori Hét vezér parkban Czita 
János alpolgármester és Farkasné Varga 
Krisztina, a Dózsa György Általános Iskola 
igazgatónője mondott beszédet. 
 
Az alpolgármester hangsúlyozta: az 
államalapítás fogalma mára új szemszögbe 
került, hiszen a keresztény utat követve új 
kihívásokkal kell szembenéznünk, ismét 
meg kell védenünk a határainkat. Az iskola 
igazgatónője arról beszélt, hogy az évtizedek 
során mennyit változott az ünnep, mely 
Szent István napján kívül volt az új kenyér 
ünnepe is. 
 
- Első királyunk hitet, biztonságot, jövőképet 
adott az országnak. Vajon ma ez az eszmeiség 
megvan a mindennapjainkban? Jó lenne, ha 
mindazt, amit ő képviselt, mi is vallani tud-
nánk - hangzottak Farkasné Varga Kriszti-
na szavai. Az eseményen Bros Gergely atya 
megáldotta az új kenyeret, közreműködött 
többek között a Duna Népdalkör és Egyed 
László versmondó is. 
 
A szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház 
udvarán augusztus 20-a reggelén ismét 
begyújtották a kemencéket, így a pékek friss 
cipóval ajándékozhatták meg az ünnepre 
érkezőket. Beszédet Takács József önkor-
mányzati képviselő tartott, aki arról szólt, 
hogy a Szent István-i hagyaték az Európá-
ba özönlő migránsáradat miatt veszélybe 
került. 

- Az ideérkezők másik hazát találtak maguk-
nak Európában. Nekünk nincs másik, nekünk 
ez van, ahol most élünk. A ránk hagyott 
örökségre vigyáznunk kell, ez a mi felelőssé-
günk. A jelenkor tetteit, a jövő generációk fogják 
megítélni, úgy ha mi most rosszul döntünk, 
annak ők érzik majd a hátrányát - mondta a 
képviselő 
 
Az ünnepi műsort Szűcs József, Egyed 
Gábor és a Duna Népdalkör szolgáltatta. A 
kenyéráldást Nagy Attila református lelkész 
és Milus Ferenc római katolikus plébános 
szolgáltatta. A kenyeret dr. Kreft-Horváth 
Loránd alpolgármester szegte meg. 
 
Az augusztus 20-i ünnepségek zárásaként 
az észak-komáromi Szent István-szobor 
lábához várta az emlékezni vágyókat a Jókai 
Közművelődési és Múzeum Egyesület, 
valamint a Palatinus Polgári Társulás. 
 
Az esemény szónoka Szili Katalin, az Or-
szággyűlés egykori elnöke, miniszterelnöki 
megbízott volt. 
 
- Augusztus 20-án a szuverenitásunkat és a 
szabadságunkat ünnepeljük. Szent István nagy 
örökséget hagyott ránk, amit őriznünk és to-
vábbadnunk is kell. Kérdés, hogy megőrizzük-e 
azt a keresztény Európát, amit ő teremtett, 
vagy valami másnak adunk teret? A keresztény 
Európa megőrzéséhez biztonság és hit szüksé-
ges, a hit tettek nélkül azonban semmit sem ér 
- mondta Szili Katalin. 
 

Az ünnepi eseményen jelen volt Pető Tibor, 
Magyarország pozsonyi nagykövete és Kiss 
Balázs nagykövetségi titkár. Szent István 
szobrának megkoszorúzása után az ünnepi 
program a Szent András-templomban 
szentmisével zárult. 
 
Huszonegy éve minden esztendőben futó-
versenyt is rendeznek városunkban Szent 
István napján. 
 
- Tavaly a Komárom-Európa Futó Egyesület 
20 éves fennállásának jubileumán 300 résztve-
vőnk volt, ami igazi rekordnak számított. Idén 
az előző éjszakai viharok után is közel 200-an 
neveztek a versenyre, az óvodások 30-an vol-
tak - nyilatkozta Dobi Zsigmond, a verseny 
főszervezője. A Fenyves futás a legkisebbek, 
az óvodások 200 méteres távjával kezdő-
dött, ahol minden induló érmet, csokoládét 
és üdítőt kapott. A 3,2 km-es és a 13,2 
km-es távon a versenyzőket kategóriánként 
díjazták. 

- A jubileum alkalmából tavaly 20 kilométeres 
versenyt is hirdettünk, ami annyira népszerű 
volt, hogy idén ismét rajthoz álltak - tette 
hozzá Dobi Ágnes. A verseny elsősorban 
a komáromi és a környékbeli futók köré-
ben népszerű, de sokan érkeztek Tatabá-
nyáról, Gödöllőről, Fótról és Veresegy-
házáról is.   
 

    rg

SzenT ISTVÁn nApjA KomÁrombAn

„a hazáT Meg kell védenünk!”
A hagyományokhoz híven idén is több helyszínen, több programmal várták az

az ünnepelő komáromiakat augusztus 20-án Észak- és Dél-Komáromban egyaránt.



A hónAp: öNKoRMáNyzATI híREK 13

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

SporT 13

A két komáromi világbajnok 
sportlövőt köszöntötték

Szenzációs világcsúccsal győzött péni 
István, Vas péter és pekler zalán a férfi  
kisöbű szabadpuska 50 méteres 3×40 
lövéses számának csapatversenyében a 
Suhlban rendezett junior sportlövő Vb-n.

Ahogy azt a kemma.hu megírta a Péni István, 
Vas Péter, Pekler zalán alkotta trió 3512 kört 
ért el, 31 körös, óriási fölénnyel lett világbaj-
nok a második és harmadik helyen végzett 
horvát és fi nn csapat előtt. 

A magyar puskások (akik közül Pekler zalán 
és Vas Péter a komáromi Finomító SLK ver-
senyzője) komoly bravúrt bemutatva jutottak 
be mindhárman az egyéni nyolcas fi náléba. 
Péni 1179 körrel a legjobb volt a mezőnyben, 
míg Vas Péter 1167 körrel a hatodik, Pekler 
zalán pedig 1166-tal a hetedik legjobb ered-
ménnyel kvalifi kálta magát a világ 8 legjobbja 
közé. A döntőben mindegyik versenyzőnknek 
hiányzott egy kis plusz a dobogóhoz, így Vas 
az ötödik, Péni a hatodik, míg Pekler a nyolca-
dik helyen zárta a számot. A komáromi spor-
tolóknak, és edzőjüknek, Kisvárdai Istvánnak, 
dr. Molnár Attila polgármester a Városházán 
gratulált az elért kimagasló eredményhez. (se)20 c

Czibor Zoltán olimpiai bajnok és világ-
bajnoki ezüstérmes labdarúgó, Komárom 
díszpolgára halálának huszadik évfordulója 
alkalmából megemlékezést szervezett az 
önkormányzat és a Komáromi Sportha-
gyományokat Őrző Kerekasztal a legendás 
balszélső sírjánál és házánál szeptember 
elsején. 

Vörösházi Tibor a Komáromi Sportha-
gyományokat Őrző Kerekasztal vezetője 
köszöntötte az eseményen egybegyűlteket, 
melyen részt vett többek között Czibor 
Zsuzsanna a legendás balszélső húga, 
Molnárné dr. Taár Izabella a Komáromi 
Járási Hivatal vezetője, dr. Molnár Attila 
polgármester, az MLSZ megyei elnök-
ségének tagja, Horváth Gyula, Czibor 
Zoltán egykori jó barátja, az MLSZ megyei 
elnökségének tagja, Máté László lelkész, 
valamint Bozsik Péter, a Komárom VSE 
vezetőedzője is. 

Máté László református lelkész a legenda 
sírja mellett rövid elmélkedésében elmond-
ta, hogy Czibor Zoltán életében sok fényes 
győzelem részese lehetett. 

– Megadatott neki, hogy játékával sokak-
nak szerezzen örömet, győzelmeivel sokakat 
tehessen boldoggá, büszkévé és sokaknak adjon 
reménységet Czibor Zoltán emléke ezért él, 
és ezért lehet áldottá sokak, egy egész nemzet 
szívében – emelte ki Máté László. 

Az egybegyűltek ezután megkoszorúzták 
a legenda sírját, majd közösen átvonultak 
az Árpád utcában álló házához, mely-
nek falán emléktábla őrzi Czibor Zoltán 
emlékét. Horváth Gyula beszédében 
kiemelte, hogy büszke és boldog, hogy 
ilyen barátja lehetett. Ezután Bozsik Péter 
emlékezett meg a legendás játékosról. 

– Czibor Zoltán életével azt igazolta, 
hogy egy kiváló ember és egy nagyszerű 
magyar volt. Őrizzük meg őt emléke-
zetünkben. Isten nyugtassa őt békében 
– hangzottak Bozsik Péter szavai. 

A ház falán lévő emléktáblát – melyet ko-
rábban a Komáromi Sporthagyományokat 
Őrző Kerekasztal helyezett el – közösen 
koszorúzták meg az egybegyűltek. 
A rendezvény után dr. Molnár Attila kö-
szöntötte a zseniális balszélső húgát, Czibor 
Zsuzsannát.  (nt/komaromhirado.hu)

KomÁrom ŐrzI CzIbor zoLTÁn emLéKéT

a legendák Tovább élnek

Húsz éve annak, hogy elhunyt az Aranycsapat tagja, a zseniális 

balszélső, a „rongylábú”, a „bolond”, ahogy társai szólították, a gyors

és kiszámíthatatlan játékos, Czibor Zoltán. Róla emlékezett meg

az önkormányzat és a családja, valamint számos sportbarát szep-

tember 1-jén sírjánál és házánál.
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grónai ismét a világ tetején! 
 
Ismét komáromi harcosunk, az 
Alexandors bulls vezetőedzője és ver-
senyzője és az Unicentral bulls verseny-
zője, grónai Sándor kezét emelhették a 
magasba a rómában megrendezett WFm 
Szövetség Világbajnokságán. 

 
Sándor a döntőben a 2. menetben kiütéssel 
búcsúztatta brazil ellenfelét, ezzel megszerez-
ve a WFM Szövetség világbajnoki övét muay 
thai szabályrendszerben 63,5 kg-ban. 
 
A felkészítő edzők Csányi János és Vlasich 
Róbert, az erőnléti edző Berta Csaba volt.

Kapcsolódó hír, hogy az Alexandros Muay 
Thai Gym versenyzője, Mészáros Anna kezét 
emelhették a magasba a az augusztus végén 
rendezett tatabányai Megatech Muay Thai és 
K-1 Gálán K-1 szabályrendszerben -67kg-os 
súlycsoportban. A felkészítő edzők Grónai 
Sándor és horváth Martin voltak. (ké) 
 

Sidi bronzérmes  
a sportlövő eb-n 
 
péni István ezüst-, míg Sidi péter bronzér-
met nyert a nagyöbű szabadpuska 3x40 
lövéses összetett számában a bakui július 
végi sportlövő európa-bajnokságon. 
 
A kontinensviadal eredményközlő honlapja 
szerint a 300 méteres, nem olimpiai számban 
az ifjúsági olimpiai bajnok Péni 1163, a világ- 
és Európa-bajnok Sidi pedig 1161 kört ért el. 
 
Az aranyérmet a francia Alexis Reynaud 
szerezte meg 1167 körrel. 
 
             (MTI / komaromhirado.hu)

SzüLeTéSnApjÁn nyerTe meg SzŐnyI FerenC A SVÁjCI TízSzereS IronmAnT

a bizTos beFuTó
Minden idők legjobb magyar eredményével nyerte meg Szőnyi Fe-

rec a svájci tízszeres Ironman triatlonversenyt, melynek résztvevői

38 kilométer úsztak, 1800 kilométer kerékpároztak és 422 kilo-

métert futottak.

sz
A világbajnok sportoló szerdai budapes-
ti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az 
ultratiatlon királykategóriájának számí-
tó Swissultrán a győzelem mellett az is 
fantasztikus élmény volt a számára, hogy 
éppen az 53. születésnapján ért be a célba. 
Hozzátette: a Buchs városában augusztus 
16-án kezdődött és hivatalosan egészen 
augusztus 31-én hajnali 3 óráig tartó viadalt 
213 óra, vagyis közel kilenc nap alatt sike-
rült teljesítenie. 
 
„Az úszás után a hatodik, a kerékpározást kö-
vetően a második helyen álltam” - elevenítette 
fel a részleteket a korábban világrekordot is 
felállító sportoló. Eredménye értékét növeli, 
hogy két hónappal ezelőtt a Himalájában, 
átlagosan 5000 méteres tengerszint feletti 
magasságon a világon elsőként csinálta 
végig, és ezzel megnyerte a Hell Ultra elne-
vezésű 480 kilométeres futóversenyt. 
 
Buchsban az első hely és a világcsúcs volt a 
célja, de a rekord végül elmaradt a rendkívül 
rossz időjárási viszonyok miatt. Az indulók 
napokig viharban kerékpároztak, a verseny-
bírók két alkalommal összesen 2,5 órára 
meg is szakították a versenyt. Az aranyérem 

azonban így is a nyakába kerülhet, mert 
annak ellenére, hogy Szőnyi és csapata már 
öt napja hazaért Svájcból, csütörtökön reggel 
visszautaznak Buchsba, ahol aznap 13 óra-
kor tartják az eredményhirdetést 
 
Szőnyi Ferenc a 40-es éveihez közeledvén 
kezdett sportolni, s hamar rájött, hogy főleg 
hosszútávfutásban és hosszabb kerékpártá-
vokon tud  kiemelkedően jól teljesíteni. A 
2008-as első dupla Ironman versenye előtt 
egy hónappal még úszni is alig tudott, szinte 
teljesen ismeretlen volt a hazai mezőnyben, 
de a sportág megdöbbenésére még abban az 
évben harmadikként ért célba a Mexikóban 
megrendezett 10-szeres Ironman versenyen. 
 
A következő évben több külföldi 
Ironmanen is dobogóközelbe került, majd 
2010-ben már a hússzoros Ironmanen lett 
világbajnok, 2013-ban pedig harminc na-
pon át harmincszor teljesítette az Ironmant 
és lett vb-ezüstérmes.  
 
                (hir.ma  / MTI)
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Táboroztak a karatékák  
és a tornászlányok 
 
 
Augusztus közepén Komáromban tartott 
edzőtábort Filep Imre 7. danos mester a 
Tempo Karate Egyesület szervezésében. A tá-
borban lehetőség volt hosszabban gyakorolni 
a sportág technikáit, elméletét, a versenyzést, 
valamint a küzdelmet váltott ellenfelekkel. A 
szakmai programok mellett persze a strando-
lás is belefért a közel egyhetes együttlétbe 
 
Valamennyi táborozó a maga szintjének 
megfelelő edzésprogramban vett részt. A 
több mint félszáz vizsgázó sikerrel teljesítette a 
következő övfokozat követelményeit. 
 
A jutalmak kiosztására, továbbá a legered-
ményesebb versenyzők és azok szüleinek 
elismerésére szintén a táborban került sor. 
Ebben a szezonban Köteles ákos, Pataki 
Bence és Rigla Regina Amarilla nyújtottak 
kiemelkedőt. 
 
Az egyesület kitüntette az előző tanév kitűnő 
tanulóit is, valamint azok is oklevelet kaptak, 
akik javítottak tanulmányi eredményükön. 
 
Több mint 85 tornászlány készült a nyári 
időszakban a következő idényre a KVSE há-
romhetes táborában. A sportolók javíthatták 
az erőnlétüket és begyakorolhatták a verseny-
képes új gimnasztikai mozgáselemeket.   
 
A nyár eleji tábor első felében alapoztak, 
aztán új koreográfiákat gyakoroltak a lányok. 
Kovács ágnes vezetőedző munkáját Tóth 
Andrea mellett, két új fiatal edző is segítette, 
hegyi Tamara és Varga Kitti, akik mindketten 
tizenhét évesek. 
 
Közel hetvenen készültek augusztus 4-ig a 
következő idényre a Fouetté Ritmikus Gim-
nasztika Sport Egyesület nyári edzőtáborá-
ban, melyre ácsról, Csémről, Tatáról, Győrből 
és Szombathelyről is érkeztek sportolók 
Komáromba. 
 
A Fouetté Ritmikus Gimnasztika Sport 
Egyesület nyári edzőtáborában závoczky 
Gina mellett, Polgárné Ónodi Mónika 
és Polgár Cintia edzők is segítik a gye-
rekek felkészülését a következő évre.

(fi / komaromhirado.hu) 

VIII. erŐdrIde A monoSTorI erŐdben

kéT keréken az erődben

A Street Generations csapata nyolcadik alkalommal szervezte

meg az Erőd Ride-ot, amely Európa  legextrémebb kerékpáros verse-

nyének is tekinthető, hiszen a változatos terep során a résztvevők

lejutnak a szűk és sötét kazamatarendszerbe is.

k
Az augusztus 26-i versenyre az ország 
minden pontjáról érkeztek bringások, akik 
között volt több új nevező is. A kerékpáro-
sok elismerően nyilatkoztak mind a szerve-
zésről, mind a pálya kialakításáról. Volt, aki 
szerint ez a megmérettetés a kerékpárosok 
spártai futása.  
 
- Idén közel harmincan indultak az Erőd 
Ride-on. A pálya hossza 2,7 kilométer volt, a 
korábbi évekhez képest történt némi változta-
tás, és a nézők is többet láthattak a versenyből. 
A szakaszok között volt füves, köves, aszfaltos 
rész, de lépcső és kazamata is. Az egyórás ver-
senyt az nyerte, aki 60 perc alatt a legtöbb kört 
teljesítette - tudtuk meg a verseny főszerve-
zőjétől, Buzás Tamástól.  
 
A szervezők három kategóriát indítottak: 
CC-XC-ben, Women’s-ben illetve „egyéb-
ben”. Ez utóbbiba mindaz beletartozott, ami 
az első két kategóriába nem fért bele.  
 
A CC-XC-t Dula Dániel nyerte 6 kör-
rel, azonban a legjobb köridőt - 8 perc 32 
másodperc - Golasz Krisztián tudhatja 
magáénak.  
 
A lányoknál 4 körrel és 11 perc 39 perces 
legjobb köridővel Szabó Tünde nyerte, míg 
az egyéb kategória első helyezettje Csicsai 
Ádám lett 5 körrel és 9 perc 17 másodperces 
legjobb köridővel.  
 
Az első kategória első helyezettje az okle-
vélen és a kupán kívül 65 ezer forint értékű 

kerékpáros kilométerórát is kapott  
a budapesti Bringabutik felajánlásában.  
 
- Az Ireks Stamag jóvoltából süteménnyel és 
üdítővel kínálhattuk a versenyzőket - tette 
hozzá Buzás Tamás. A szervező csapatra 
idén még három nagy felkérés vár, aztán a 
fiúk pihennek egy kicsit, hogy újult erővel 
vághassanak neki a 2018-as évnek.  
 
Szintén kerékpáros hír, hogy augusztus 
közepén immár harmadik alkalommal 
szervezte meg a Brigetio Kerékpáros Sport-
egyesület a III. Brigetio Országúti Me-
zőnyversenyt, amely idén először a Magyar 
Kerékpáros Amatőr Bajnokság részét is 
képezte. 
 
A férfiak versenyében 3 fő alakított ki 5 
perces időkülönbséget a mezőnytől, végül 
sprintbefutó döntött a dobogós helyezések-
ről, 0:59:04 idővel Lepold Sámuel (Sziget-
szentmiklós Tk, U17) volt a leggyorsabb, 
míg a nők versenyét Fedor Maja (Tempo-
Aqua SE, WU15) nyerte. 

A hosszútávot teljesítőkre 91 km várt, 
amely 610 méter szintkülönbséget tar-
talmazott. A III. Brigetio Országúti 
Mezőnyversenyt hosszú szökéssel és 
nagyszerű sprinttel 2:16:43-as idővel 
Bozsik Bence (Dr. Bátorfy-Agria Ktk, 
Elit1) nyerte. A nők közül Benczés 
Krisztina 2:39:00 (Dr. Bátorfy-Agria Ktk, 
WMaster)  ért leggyorsabban a célba. (se)
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