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MÚZEUMI KÖZLEMény 

TISZTELT KOMÁROMIAK! 

2017-ben a következő személyek ajándé-
kozták meg a Komáromi Klapka György 
Múzeumot személyes tárgyaikkal dokumen-
tumaikkal, fényképeikkel, bútoraikkal: Bilkó 
István, Dóczé Jánosné, Dózsa Dénesné, Feke-
te Sándor, Földes Sándorné, Füssy Józsefné, 
Gyimesi Gyula,  Gyimesi Jánosné, Gyöngyösi 
Tamás Lászlóné, Havas Lajosné, Hrala Gyula, 
Kiss Istvánné, Kürthy Anna, Legát István, Maro-
si Matild, Móricz Lajos, Móricz Miklósné, Müller 
Jánosné, Nagy Anna, Povozsányi Irma, Pulay 
Zoltán, Radics Attila, Sztanek Istvánné, Tatai 
Lászlóné, id. Turi Bálint,  Turi Zsolt, dr. Vida 
István. Köszönjük nekik, és továbbra is várjuk 
a felajánlásokat! Ha bármilyen, Komárom 
történetével, régi mesterségekkel, iparágakkal 
kapcsolatos fotója, dokumentuma, tárgya van, 
és már nincs hol tárolnia, vagy örökölte és 
nem akarja megtartani, keressen meg minket, 
hátha a várostörténet szempontjából érdekes 
relikviával bővülhet a múzeum gyűjteménye. 
Mert ne feledjék,  mi a köz gyűjteménye 
vagyunk, a bekerült tárgyak a köz javára 
őrződnek meg és kerülnek kiállításra.

KÖSZÖnJÜK Turi Zsolt, Hrala Gyula és 
Fehér Tamás helytörténészeknek, Bálint 
Ferenc történésznek, Rabi Lenke helyismereti 
könyvtárosnak, Udvardy Péter történelemta-
nárnak, Legát István és Márkiné Tárnok Eszter 
helytörténeti gyűjtőknek, hogy kutatásaik-
kal, gyűjtéseikkel, vagy írásaikkal 2017-ben 
is segítették munkánkat. Természetesen 
köszönjük mindazoknak a segítségét is, akik 
valamelyik 2017. évi kiállításunkhoz anyagot 
kölcsönöztek, vagy visszaemlékezésükkel 
elősegítették törekvéseink létrejöttét, és ezzel 
is hozzájárultak munkánk sikeréhez. Köszön-
jük a Sped-Depo Kft.-nek és Kárpáti Ferenc 
ügyvezetőnek, hogy a műtárgyszállításainkat 
ebben az évben is támogatásként elvégezte, 
valamint a Városgazda Kft.-nek és Neuvirth 
Imre ügyvezetőnek, hogy mindennapi, vagy 
néha nem is annyira mindennapi problémáink 
megoldásában segítséget nyújtott. 

Köszönjük továbbá Komárom Város önkor-
mányzata széles körű támogatását, amely 
lehetővé teszi céljaink elérését. ne feledjék, 
az ügy közös: múltunk megismerése, meg-
őrzése és megismertetése!

Számadó Emese múzeumigazgató

Polgármesteri fogadóórák

2018. január 15. 16.00-18.00 óra
Koppánymonostor, dózsa György Művelődési Ház
Dr. Molnár Attila polgármester 

és Czita János önkormányzati képviselő tart közös fogadóórát

2018. január 16. 16.00-18.00 óra 

Szőny, önkormányzati kirendeltség
Dr. Molnár Attila polgármester, valamint dr. Kreft-Horváth Loránd, Szőnyért felelős 

alpolgármester és Takács József önkormányzati képviselő tart közös fogadóórát

2018. január17. 16.00-18.00 óra
Komárom, városháza
Dr. Molnár Attila polgármester tart fogadóórát
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A POLGÁRMESTER ÖSSZEGEZ

TörTénelmi idők
2014 és 2022 között, azaz alig egy évtized alatt közel 70 milliárd 

forint érkezik Komáromba. Dr. Molnár Attila polgármester szerint

Polgármester úr, az önkormányzat jelenleg 
19 EU által támogatott projektet,  4 határon 
átnyúlót, 2 kiemelt kormányzati beruházást és 
8 hazai projektet futtat, összesen több mint 50 
milliárd forint értékben… 
 
…igen, és ha mindezekhez még hozzávesz-
szük a korábbi években megvalósult gátbe-
ruházást, a Selye János Kórház több mint 
1 milliárd forintos fejlesztését, az ipari 
park közművesítését, a kikötő felújítását és 
az egyéb pályázatokból befolyt összegeket, 
már könnyen 70 milliárdnál tartunk, mely 
történelmi mértékkel mérve is egyedülálló 
lehetőséget ad városunknak. 
 
Kérem, ismertesse a legfontosabb projekteket! 
 
Az elkövetkező években gyökeresen 
megváltozik városunk arculata, elég csak 
olyan beruházásokra gondolni, mint a közel 
félmilliárd forintból megvalósuló Brigetio 
öröksége – látogatóközpont kialakítása 
projekt, melyre 250 millió forintot nyertünk. 
Ennek keretében a volt mezőgazdasági 
kombinát épületébe költözik majd át a 
Klapka György Múzeum, de itt kerül 
kialakításra az ELTE régészeti tanszékének 
tudásközpontja is, így Komárom felkerül 
az egyetemi városok térképére. Szintén 
e projekt keretében újul meg a korábbi 
KRESZ park is.  
A másik jelentős arculati változást hozó 
beruházásunk a nonprofit szolgáltatóház 
kialakítása a volt Raksped területén. A 
jelenleg elhanyagolt környéken családba-
rát játszótér épül, kialakításra kerülnek 
zöldfelületek és parkolók, valamint az ott 
épülő modern létesítménybe költözik majd 
a Tám-Pont Családsegítő és Gyermekjólé-
ti Szolgálat.  

Régóta dédelgetett álmunk, hogy a város 
termálvizét fűtési célokra is felhasználjuk. 
A jelenleg futó geotermikus hőellátó 
rendszer kiépítése projektben a gyógyfürdő 
és a sportcsarnok épületeit fűtjük majd meg-
újuló energiával, továbbá új termálkutat is 
fúrunk a gyógyfürdő biztonságos vízellátása 
érdekében.  
 
Szintén egy nagyobb körzetet érint a 
benyújtás alatt álló zöld város projekt, mely 
a Jókai ligetnek és környékének, így a Tán-
csics, a Sport és a Beöthy Zsolt utcáknak a 
teljes megújítását célozza. Más forrásból, de 
teljes energetikai korszerűsítés előtt áll a 
gimnázium, mely a tornatermének felújítá-
sára nemrég nyert támogatást.  
 
Egy már pozitív elbírálást kapott projektnek 
köszönhetően a liget volt salakos pályáján 
tematikus, interaktív játszótér is létesül, 
ahol az észak-komáromi Öreg vár élethű 
makettje épül fel.  
 
És ha már az imént az energetikai korsze-
rűsítésről esett szó, szintén felújítjuk teljes 
egészében az Aprótalpak Bölcsődét, amely 
régi adósságunk. 
 
Inkubátorház épül az ipari parkban... 
 
Az utóbbi időszakban egymásnak adják a 
kulcsot az ipari parkba betelepülni kívánó 
nagy befektetők. Jelenleg is több céggel 
vagyunk tárgyalásban, remélem, hogy 
néhány héten belül pontot tudunk tenni az 
ügymenet végére, és új társaságok Komá-
romba költözését jelenthetjük be. A hoz-
zánk érkező cégek számára egyfajta ipari 
tudáscentrum, inkubátorház épül majd az 
ipari parkban, irodákkal, konferenciater-

mekkel, nem mellesleg ebből a forrásból az 
ottani zárportározóból a Dunába tudjuk 
majd kivezetni a csapadékvizet. 
 
Melyek azok a kisebb volumenű, de a komá-
romiak szempontjából mégis fontos beruhá-
zások, melyek szintén most vannak pályázati 
benyújtás alatt? 
 
Számos ilyen projekten dolgozunk, példá-
nak okáért a volt szőnyi bikaistálló átalakí-
tása közösségi térré, egyfajta tájházzá. Az 
Esély Otthon programunk a bérlakások 
felújítását és 20 új bérlakás megépítését 
célozza, hogy itthon tudjuk tartani a fiata-
lokat, valamint vonzóvá tegyük Komáro-
mot az újonnan ide költözőknek.  
 
Szeretnénk fejleszteni az Észak és Dél-Ko-
márom közti tömegközlekedést. A tervek 
szerint elektromos busz közlekedne a két 
városrész között. E pályázatnak most vár-
juk az eredményét. Itt említem meg, hogy a 
jövőbe tekintve elektromos töltőállomást is 
létesítünk a város két pontján.  
 
Pályázatokat nyújtottunk be az egész-
ségügyi alapellátás, illetve a Kincset ér! 
egészségügyi prevenciós programunk 
támogatására, kulturális és közösségi 
terek infrastruktúrájának fejlesztésére, 
közösségszervezésre.  
 
A városi úszóprogram kezdi kinőni a 
Brigetio Gyógyfürdőt, így elengedhetet-
lennek tartjuk egy tanuszoda, sportuszoda 
megépítését. A beruházást 70 %-ban a 
vízilabda-szövetség finanszírozná, és itt 
említem meg, hogy a monostori dunai 
szakaszon vízitúra-megállóhelyet épí-
tünk, egy már elnyert projekt keretében. 

erre még soha nem volt példa a város történetében, hiszen az annak

idjén nagyberuházásnak számító Monostori erőd is több mint két évti-

zedig épült. Most azonban mi, komáromiak együtt vagyunk alakítói

ennek a történelmi időszaknak. Ez hatalmas lehetőség, de nagy fele-

lősség is egyben.
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Ha már szabadidősport, a Rüdiger tó part-
ján rekortán futókört építünk, valamint 
szabadtéri kondi eszközök kerülnek kihe-
lyezésre, egy szintén már nyertes pályázat-
nak köszönhetően. Saját költségvetésünk 
terhére még az idén megújul a Gesztenyés 
Óvoda udvara, vadonatúj játszótéri esz-
közök kihelyezésével együtt. Jövőre pedig 
tovább folytatódik az óvodák és az iskolák 
udvarainak rendbetétele, új játszóeszközök 
beszerzése. 
 
A jól gazdálkodó önkormányzatok alapjából 
idén is számos utca, út és járda épült meg… 
 
Ez évben is a maximálisan nyújtható 
200 millió forintot sikerült elnyernünk 
a kormány által a jól gazdálkodó önkor-
mányzatok részére kiírt pályázaton. Ebből 
az összegből történtek a beruházások, a 
Templom közben, az Erkel Ferenc utcában, 
a Kölcsey és Munkácsy utcákban, valamint 
járdát újítottunk fel az Asztalos Béla és a 
Szent László utcákban. Megújult a Tóth 
Lőrinc utcai lakóház teljes belső udvara is. 
A Magyar Közút pedig a Klapka György 
úti buszmegálló burkolatát, illetve a szőnyi 
Kossuth utcát újította fel. A jövőben szintén 
a közút kivitelezésében megépül majd a 
kanyarodósáv Koppánymonostor irányából 
a rakpart felé.  

Több nem önkormányzati projekt is zajlik 
Komáromban… 
 
Így van, így többek között játszótér épült a 
Petőfi Sándor Általános Iskolában, és új 
rekortán pálya létesült a Bozsikban. To-
vábbi 170 millió forintos fejlesztés történt 
a Selye János Kórházban, ahová nemcsak 
új műszerek kerültek, de energetikai korsze-
rűsítés is történt, mindez óriási jelentőségű 
az intézmény hosszú távú működése és a 
biztonságos betegellátás miatt. 
 
Polgármester úr, javában zajlik a Csillagerőd 
felújítása és az új Duna-híd építése... 
 
Az átépítés alatt álló Csillag erőd alapkövét 
a nyár folyamán helyeztük el. A Közép-Eu-
rópában egyedülálló turisztikai attrak-
cióba a Szépművészeti Múzeum antik 
szobormásolat-parkja költözik, és előre 
láthatólag mintegy 60.000-en látogatják 
majd évente.  
 
Az új híd projektnyitóját október 17-én 
közösen tartotta Orbán Viktor hazánk, és 
Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke. 
Az átkelő  2019 végére épül meg. Az új híd 
léte minden bizonnyal jelentős fejlődést 
hoz majd magával. Alkotó munka folyik a 
városban. Új arculatot kap Komárom, úgy 

hiszem, hogy a hasonló méretű európai vá-
rosok közül a miénk az egyik legdinamiku-
sabban fejlődő település, ez közös összefogás 
eredménye, melyre valamennyien büszkék 
lehetünk. 
 
Polgármester úr, ez így elmondva is sok… az 
ünnepek alatt azért remélem lesz lehetősége 
némi pihenésre… 
 
Vallom, hogy csak az tud kellőképp 
munkára koncentrálni, aki mögött szerető 
család áll. Az ünnepi időszak így nálunk 
kizárólag a családé, hiszen kell az évnek egy 
olyan időszaka, amikor az egész éves hajtás 
után kicsit lecsendesedünk, visszavonu-
lunk. Ezúton szeretnék valamennyi kedves 
komárominak áldott, békés, szeretetben 
teljes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben 
gazdag, boldog új esztendőt kívánni!  
 
    rg

//
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A jeles alkalomból a győri megyéspüspök, 
Veres András celebrált szentmisét a Jézus 
Szíve nagytemplomban, majd felléptek 
az óvoda és az iskola gyermekei, illetve 
műsort adott a Varázstükör színjátszó kör 
is. A társulat Szent Imre életét elevenítette 
fel. Az eseményen részt vett többek között 
Turi Bálint alpolgármester, Molnárné dr. 
Taár Izabella, a járási hivatal vezetője, Bros 
Gergely komáromi, valamint Milus Ferenc 
szőnyi és Simonics Péter tárkányi plébános, 
emellett az intézmény jelenlegi és egykori 
diákjai és tanárai.  
 
A jubileumi szentmisén Romhányi Péter, az 
intézmény jelenlegi vezetője Peredi Ágotát 
köszöntötte, aki 19 éven keresztül, 2016-
ig vezette az iskolát és óvodát. Odaadó és 
kitartó munkájának elismeréséül pedig az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmét adta át 
részére. 
 
Azon a területen, ahol ma az iskola és óvoda 
működik, már az 1600-as években egyházi 
iskola állt, amely 1887-ben a római egyház-
hoz került. Akként működött egészen az 
1948-as államosításig. Az itt tanító utolsó 
szerzetesek és apácák 1950-ben hagyták el a 
várost. Az egyházi intézmények visszavétele 
1992-ben kezdődött el. A korábbi plébános, 
Pados József atya Komáromba érkezésével 

a folyamat felgyorsult. A Szent Imre Római 
Katolikus Általános Iskolában 1997. szep-
tember 1-jén kezdődött meg a tanítás, az 
óvoda 5 évvel később nyitotta meg kapuit. 
 
A Szent Imrében 2015 óta folyamatosan 
emelkedik a létszám. Idén 148 diákkal 
kezdték meg a tanévet. Az óvodába jelenleg 
44 kicsi jár. Az intézmény az utóbbi években 
teljes külső-belső felújításon esett át.  
 
Az iskola és óvoda várja azokat a 3 és 14 
év közötti gyerekeket, akik elfogadják az 
értékrendüket. Az Szent Imre kiváló kap-
csolatot ápol a történelmi egyházakkal. 
 
A szentmisén elhangzott öszöntőjében az 
iskola igazgatója így fogalmazott: 
 
”Isten parancsa, az egyház elvárása világos 
útmutatás az itt dolgozó pedagógusok számára.  
 
Mottónk: szeretve tanítani. Hálát kell adnunk 
a gyarapodásért, a gyermekek felkészültségéért, 
a hitben való gazdagodásért, a jövőbe vetett 
megalapozott reményért. Hálát adunk az ön-
zetlen segítőinkért, akik vallják, hogy: „Az élet 
hozzájárulás valamihez.” 
 
    se

Kettős jubileumot ült október végén a Szent Imre Római Katoli-

kus Általános Iskola és Óvoda. Előbbi fennállásnak 20., utóbbi a 15.

évfordulóját ünnepelte.

SzereTve TaníTani

JUBILÁLT  A SZEnT IMRE
Három pedagógus-  
nemzedék találkozott 
 
Kiváltságosan szép, mégis nehéz és 
különlegesen felelős hivatás a pedagógu-
soké - hangzott el azon az ünnepségen, 
ahol a pedagógusok három nemzedéke 
találkozott. Letették esküjüket a pályakez-
dők, elköszöntek a nyugdíjba vonulóktól 
és átadták a színes diplomákat. 
 
A Városháza dísztermében rendezett ese-
mény a zeneiskola növendékeinek fellépésé-
vel, valamint Szabó Csenge szavalatával kez-
dődött. Az egybegyűlt kollégákat Potháczky 
Mária, a Bozsik József Általános Iskola 
nyugdíjba vonult igazgatója köszöntötte. 
 
Elsőként a pályakezdők tették le esküjüket, 
melynek szövegét dr. Baksa-Ströcker Renáta 
jegyző ismertette. 
 
A nyugdíjas pedagógusoktól (Boda Zsu-
zsanna (Jókai), Dobi Tiborné (Bozsik), Kónya 
Erzsébet (Kultsár), Körmendiné Keszler Irén 

(Kultsár), Nagy Lászlóné (Csillag Óvoda), 
Nagyné Kiss Anikó (Petőfi), Peredi Ágota 
(Szent Imre), Potháczky Mária (Bozsik), 
Puskás Ilona (Pedagógiai Szakszolgálat) és 
Szinek Gizella (Jókai)) a városi pedagógus- 
napon már elköszöntek, azonban évtize-
dekig végzett alázatos munkájukat ezúttal 
emléklappal és virággal köszönte meg dr. 
Molnár Attila polgármester és Turi Bálint 
alpolgármester. 
 
Ez alkalommal köszöntötték azokat a nyugdí-
jas pedagógusokat is, akik 50, 60, 65, illetve 
70 évvel ezelőtt kapták meg pedagógus 
diplomájukat. 
 
Aranydiplomát vett át Böjthe Andrásné, Kop-
pány Csaba, dr. Kovács Gusztávné, Tiborcz 
Lászlóné és Windeisen Zoltánné. Gyémánt 
diplomát kapott Lipka Józsefné és Hegedűs 
Béláné. Vasdiplomát vehetett át Németh 
Jánosné, az egykori VIII. számú óvoda 
nyugalmazott intézményvezetője, míg rubin 
diplomát dr. Markhot Imréné, a Petőfi Sándor 
Általános Iskola, illetve a Móra nyugalmazott 
tanítója.  
 
    rg



Az idén őszel kezdődött játszótér-felújítási program jövőre a vá-

ros összes óvodáját érinti majd. 

JáTék az éleT

ÚJ JÁTSZóTERET AvATTAK A GESZTEnyéS óvOdÁBAn 
Átadták az idei  
Salkaházi Sára-díjakat 
 
november 12-e a szociális munka napja, 
ez alkalomból Komárom város Képvi-
selő-testülete minden esztendőben két 
olyan személyt tüntet ki, akik kiemelkedő 
szolgálatot tesznek a város szociális 
ellátása területén. Az idei díjak átadására a 
november 15-i testületi ülésen került sor. 
 
2017-ben Salkaházi Sára-díjat kapott Hódosy 
Ildikó, a Komáromi Tám-Pont Család- és 
Gyermekjóléti Intézmény vezetőhelyettese, 
és Kántás Ágnes, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Támogató Szolgálatának személyi 
segítője. 
 

Hódosy Ildikó szakvizsgázott szociálpedagó-
gus, interprofesszionális közösségi fejlesztő, 
kapcsolatügyeleti mediátor. Diplomáit a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek 
Pedagógiai Főiskolai Karán, valamint a győri 
Széchenyi István Egyetemen szerezte. 
 
2001 nyarától dolgozik az intézményben, 
először mint gyermekjóléti szolgáltatást nyúj-
tó, majd családsegítő családgondozó. 2015 
őszétől az Intézmény családsegítő szolgálat, 
majd család- és gyermekjóléti szolgálat 
egységének szakmai vezetője. 2017 nyarán 
intézményvezető-helyettesi megbízást kapott. 
 
Kántás Ágnes 2007 szeptembere óta dolgo-
zik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Támoga-
tó Szolgálatánál. 
 
A gondozottak részére évek óta szervez 
ismerkedési alkalmakat, önkéntes feladato-
kat lát el a szeretetszolgálat rendezvényein 
(pl. hátrányos helyzetű gyermekek tábo-
roztatása, fogyatékkal élők esélyegyen-
lősége érdekében szervezett rendhagyó 
nap, városi rendezvényeken). Munkáját 
szolgalommal, elkötelezettséggel, szív-
vel-lélekkel, szakmai felkészültséggel, a 
fogyatékkal élők iránti tisztelettel végzi. 
Szeretettel foglalkozik a rászorulókkal, 
folyamatosan nyújt segítséget részükre. 

    rg

Kurucz Erika és Ágnes szervezésében 
jótékonysági hajvágást tartottak 
november 19-én Szőnyben. A rendez-
vényen a Szent Ágota Gyermekvé-
delmi Szolgáltató a megyénkben élő, 
családjuk nélkül nevelkedő mintegy 
150 gyereke vett részt.  

Az ünnepség az óvodások vidám műsorával 
kezdődött, majd Czunyiné dr. Bertalan 
Judit mondott beszédet, melyben kiemelte, 
hogy gyermekeink 3 és 6 éves koruk között 
szinte ugyanannyi időt töltenek az óvodá-
ban, mint otthon, ezért nem mindegy, hogy 
mindezt milyen körülmények között teszik. 
 
- A Gesztenyés Óvoda játszóterének felújítása 
30 millió forintba került, amit az önkormány-
zat saját erőből finanszírozott - hangsúlyozta 
a képviselő. 
 
- A Gesztenyés Óvoda városunk legnagyobb 
óvodája, ezért itt kezdődött meg a játszótér-
felújítási program, azonban jövő év végéig 

valamennyi óvodában hasonló beruházásra ke-
rül sor, hogy mindenhol korszerű és biztonságos 
játszóterek létesüljenek. A következő helyszín a 
Színes Óvoda lesz - tudtuk meg dr. Molnár 
Attila polgármestertől. 
 
Az intézmény vezetője, dr. Halászné Szeder 
Anikó a szalagátvágás előtt elmondta, ál-
mukban sem mertek gondolni arra, hogy az 
önkormányzattól valódi kis mesebirodalmat 
kapnak majd. 
 
- Mindez a városvezetés jövőbe vetett 
hitét mutatja - emelte ki az óvodaveze-
tő. Az avatás után a gyerekek nyomban 
birtokba is vették az új játékokat. rg

HaJvágáS egy moSolyérT

Az eseményen köszöntőt mondott 
Czunyiné dr. Bertalan Judit, tér-
ségünk országgyűlési képviselője 
és Turi Bálint alpolgármester. 

Az egész napos jótékonyságnak azonban 
csak egy része volt a hajvágás, emellett 
ugyanis egyéb meglepetések is várták a 
gyerekeket a kultúrházban. Az élményekkel 
gazdagított fodrászkodás mellett rengeteg, 
mintegy másfél millió forint összértékű 
adomány is – könyv, játék, ruhanemű, tar-
tós élelmiszer – érkezett a helyszínre.  
 
               (a kemma.hu cikke alapján)

vISSZATEKInTő6
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2017 | 11 | 16.

KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY  

KÖZCÉLÚ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ NONPROFIT SZOLGÁLTATÓHÁZ ÉPŰL KOMÁROM KÖZPONTJÁBAN

„Nonprofit Szolgáltatóház és környezetének kialakítása Komáromban” címmel 570 millió Ft vissza nem térítendő eu-
rópai uniós támogatással barnamezős beruházás valósul meg Komáromban. A projekt célja, hogy a korábban ipari, 
majd logisztikai szerepet betöltő, Komárom központjában található Gyár u. 12. és Bajcsy-Zsilinszky utca 29. alatti 
egybefüggő, mára teljesen kihasználatlan területen közérdekű és közhasználatú funkciókat ellátó szolgáltatóház; kor-
osztályos, családbarát játszótér, járdák, parkolók és kerékpártárolók épüljenek.

Komárom Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.1-15 „Barnamezős területek rehabilitációja” című pályázati 
felhívásra azzal a céllal, hogy a városközponti funkciókat egy szolgáltatóház létrehozásával, valamint az azt körülvevő területek 
rendezésével bővítse.

Az épületbe költözik a Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény, akik alapfeladataikon túl programokat, kikap-
csolódási lehetőségeket biztosítanak a városban és a kistérségben élő családok számára. A szolgáltatóházban kialakításra 
kerülő Ifjúsági Közösségi Tér elsősorban a szabadidő hasznos eltöltésének, a közös programoknak ad teret, ahol a DiViSz, 
valamint a civil szervezetek által igénybe vehető irodák és klubhelyiségek kapnak helyet.

A fejlesztés eredményeként a városi környezet minőségének javítása érdekében zöldfelületek és szabadidős kínálatot nyújtó 
rekreációs területek létrehozásával a több korosztály számára vonzó, családbarát játszótér komplex szolgáltatást (játszótér, 
játszóház, játékkölcsönzés, klubok működtetése stb.) nyújtó közösségi térként szolgálja a városrész élhetőségét. A vállalkozási 
tevékenységnek helyet biztosító fejlesztésként egy, a terület és az átmenő napi személyforgalom kiszolgálására építő reggeliző-
pékség számára kialakítható terület is létesül. 

A projekt célja továbbá az Igmándi út felől érkező, a terület megközelítését szolgáló, valamint a területen belüli sétányok kiala-
kítása, utcabútorok (padok, szeméttárolók, stb.) elhelyezése. A rehabilitációba bevont területen kiépül a térvilágítás, távközlési 
és kommunikációs hálózat, valamint megtörténik a csatornázás.  A vasútállomás és a buszpályaudvar közelsége miatt a terület 
mellett elvezető úton közlekedő- és parkolófelületeket, járdákat, kerékpársávot, kerékpártárolót és gépkocsiparkolókat alakítanak 
ki a nonprofit szolgáltatóház és a játszótér megközelítésére, valamint a vasúti- és a buszpályaudvar utasai és a turisták számára.

A nonprofit szolgáltatóházban igénybe vehető funkciók a komáromi járás valamennyi lakosa számára elérhetőek lesznek. Az új 
funkciók és ezek városépítési kialakítása a terület vonzerejét növelik, a városrész élhetősége emelkedik.

Az 570 millió Ft támogatásból megvalósuló beruházás várhatóan 2019 decemberében fejeződik be.

További információ kérhető:

Komáromi Városi Televízió

2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel.: 34/341-941, komaromtv@novonet.hu
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Az akció időtartama: 
2017. november 2. – 2018. január 31.

Ajánlatunkban a MyStyle V+, WorkStyle V+, LifeStyle 3 és 
Balansis szemüveglencsék vesznek részt. További részletek 
az üzletben!

Csodálatos
    telet 
 kívánunk!
 

Szemüveglencsék japán technológiával

rtam

%
kedvezménnyel!
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Citeratalálkozóval indult a Komárom-Esz-
tergom Megyei Népművészeti Egyesület és 
a Klapka György Múzeum közös rendez-
vénye, a népművészet hete a szőnyi Petőfi 
Sándor Művelődési Házban. 
 
- A népművészet hete Kecskés László komáro-
mi múzeumalapító-helytörténész Komáromi 
mesterségek című könyve alapján kétévente 
visszatérő eseményként várja az érdeklődő-
ket. Idén hat együttes fogadta el a házigazda 
Napraforgók citerazenekar és a Duna Nép-
dalkör meghívását. Érkeztek Nagykérről, 
Nagyabonyból, Naszvadról, Biatorbágyról, 
Tatabányáról és Tápszentmiklósról. Minden 
együttes saját műsorral készült, amit Borsi 
Ferenc, az Óbudai Népzenei Iskola tanára és 
Gábor Klára néptáncoktató zsűrizett - mondta 
Nyikus Anna, a népművészet hete főszer-
vezője. 
 
A program a Színes Óvoda apróságainak 
nyílt néptáncpróbájával folytatódott, ahová 
elsősorban a szülőket és a nagyszülőket 
várták. A kicsiket heti egy alkalommal Ta-
kács Ilona Andrea óvónő oktatja a néptánc 
alapjaira. A hét közepén szintén a színes 
óvodások töltötték meg a művelődési házat, 
akik kézműves foglalkozáson Márton-napi 
lámpást készítettek. 
 
- Fontos, hogy a gyerekek minél előbb meg-
ismerkedjenek a népszokásokkal, a hagyo-
mányokkal. Erre ez kitűnő lehetőség, hiszen 

sokszor az iskolában a tananyag átadása mellett 
erre már nem jut idő - magyarázta Nyikus 
Anna, aki aznap délután a felnőtteket várta 
karácsony előtti kézműveskedésre. Az 
érdeklődők asztali díszeket, kopogtatókat 
készíthettek, és jó tippeket kaptak a kézzel 
készíthető karácsonyi ajándékokra is. 
 
Másnap Sevella Zsuzsanna, a 
MintaKINCStár ötletgazdája tartott elő-
adást, aki elmondta: 2015-ben egy pályázat-
ra készítette el a Fejér megyei fehér hímzést 
bemutató játékgyűjteményét, amely aztán 
további népművészeti elemekkel, motívu-
mokkal bővült. 
 
- Játszani mindenki szeret, erre alapoztunk 
mi is. Újszerű színhasználattal, izgalmas 
feladatokkal olyan programot dolgoztunk ki, 
amibe már az óvodások is könnyen bevonhatók. 
A célunk az, hogy a kicsik mint az anyanyelvet, 
úgy sajátítsák el a néprajzi kincsünket - tudtuk 
meg Sevella Zsuzsannától.  
 
A MintaKINCStár két év alatt számos he-
lyen megfordult, többek közt a Mesterségek 
ünnepén, a Várkert bazárban, hagyomány-
őrző óvodákban és még Varsóban is. 
 
November 10-én kiállítás nyílt a Klapka 
György Múzeumban, ami a hajóépítők, ha-
jóácsok munkáját és a hajógyár működését 
dolgozta fel. A tárlatot Máté György főosz-
tályvezető muzeológus, a Néprajzi Múzeum 
munkatársa nyitotta meg. Az eseményen 

részt vett dr. Molnár Attila polgármester és 
Turi Bálint alpolgármester is. 
 
A múzeum felhívására többen is jelentkez-
tek, akik felmenőik között hajóácsokkal, 
hajóépítőkkel büszkélkedhetnek, illetve 
partner volt a tárlat összeállításában a jövőre 
110 éves fennállását ünneplő észak-komáro-
mi hajógyár is. 
 
A hétvége az Értékmentő konferencia 
jegyében telt. Nyikus Annától megtudtuk, 
hogy 2005-ben kezdték el feldolgozni 
Kecskés László Komáromi mesterségek 
című könyvét, melynek most a végére értek. 
Az értékmentés azonban nem áll meg. A 
konferenciát Turi Bálint alpolgármester nyi-
totta meg. Az eseményen Számadó Emese, 
a Klapka György Múzeum igazgatónője 
tartott előadást. 
 
- Bizonyos, hogy a 11. században már 
hajók kötöttek ki Komáromban, velük együtt 
megjelentek a hajóépítők is. A mesterség igazi 
fellendülése a török korra tehető, a naszádok 
megjelenésével. 1578-tól már a komáromiak 
készítik a naszádokat. A következő fontos 
időszak a 18-19. század, a bőgőshajók kora. A 
hajóácsok nemcsak hajókat készítettek, de hida-
kat és kompokat is. Kompániákba tömörülve, 
15-en, 20-an végezték a munkát. Az utolsó 
helyi telep a Fehér családé volt, akik egészen 
1944-ig foglalkoztak ezzel a mesterséggel. Tele-
pük a Vág-Duna-híd mellett volt, amit a front 
közeledtével felrobbantottak. Az öreg hajógyár 
1898-ban kezdte meg működését, az új 1949-
ben - tudtuk meg az igazgatónőtől. 
 
A konferencia másik előadója dr. Kertész 
Róbert, a szolnoki Damjanich Múzeum 
régésze volt. Elmondta, hogy 2015-ben két 
bőgőshajó került elő Szolnoknál a Tiszából. 
Ezek valamilyen váratlan esemény követ-
keztében süllyedtek el. Korabeli újságcikk 
szólt arról, hogy egy bőgőshajó kormányla-
pátja elromlott, nekiütközött a partfalnak,  
a fal a hajóra omlott és elsüllyedt. A részve-
vők az előadások után az észak-komáromi 
hajógyárba látogattak.  
 
A konferencia zárónapján Siklósi 
József, városunk Ybl–díjas főépíté-
sze, Óvári Zsuzsanna művésztanár 
és Gáts Tibor hangszerkészítő népi 
iparművész tartottak előadást. 

    se

Citeratalálkozó, nyílt néptáncpróba, kézműves foglalkozás kicsik-

nek és nagyoknak, MintaKINCStár előadás, kiállítás, konferencia és 

 - címszavakban így lehetne összefoglalni a hetedik népművészet 

velünk élő Hagyomány

EGy HéT A néPMŰvéSZET 

hete programjait.  
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A Boróka Vendéglő Komárom koppánymonostori
részén, egy igazán csendes, szinte vadregényes 

környezetben található. 
Ideális helyszín családi rendezvények, céges összejövetelek 
számára egyedi környezetben.  Az étlap széles választéka 

biztosítja, hogy mindenki megtalálja a kedvére való fogást.  
A hétköznapokat menüink segítik kényelmesebbé tenni. 
Heti menünket és szezonális ajánlatainkat a honlapunkon 

és facebook oldalunkon követheti.

Asztalfoglalás: +36-20-235-7775 
vagy a honlapon keresztül: www.borokavendeglo.hu  

2903 Komárom Fenyves utca 59.

Látogasson el hozzánk, lépjen ki a mindennapok 
taposómalmából és érezze jól magát

ezen a különleges helyen.

borokavendeglo@gmail.com | Facebook: Boróka Vendéglő

DECEMBERBEN
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MEGTERVEZTÜK, MEGÉPÍTJÜK, 
ÖSSZEKÖTJÜK. 

ÚJ DUNA-HÍD 
KOMÁROM 
ÉS KOMÁRNO 
KÖZÖTT
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MEGTERVEZTÜK, MEGÉPÍTJÜK, 
ÖSSZEKÖTJÜK. 

ÚJ DUNA-HÍD 
KOMÁROM 
ÉS KOMÁRNO 
KÖZÖTT

Vissza a forrásokhoz! címmel a Magyar 
Nemzeti Levéltár megyei levéltára rendezett 
kiállítást a reformáció 500. évfordulója tisz-
teletéből a Szent Ignác Közösségi Házban 
november elején. A kiállítást dr. Wencz 
Balázs a megyei levéltár igazgatója nyitotta 
meg. Köszöntőt mondott Romhányi Péter, 
a Szent Imre Római Katolikus Iskola és 
Óvoda igazgatója, valamint dr. Molnár 
Attila polgármester.

Szintén a reformáció volt a témája megyei 
levéltár másik, városunkban rendezett 
eseményének, melynek november 9-én a 
Városháza adott otthont.

- Szeptember óta több eseményen emlékeztünk 
meg a reformáció 500. évfordulójáról. A Kecskés 
László Polgári Társulásnak köszönhetően 
emléktábla került a szőnyi, a dél- és az észak-
komáromi református templomba egyaránt. 
Nyolcvan éve nem volt példa városunkban 
ökumenikus istentiszteletre, amelynek ezekben a 
hetekben szintén tanúi lehettünk - fogalmazott 
köszöntőjében dr. Molnár Attila polgár-
mester.

Dr. Wencz Balázs, a megyei levéltár 
igazgatója kiemelte: a reformáció történéseit 
jelentősen befolyásolta Esztergom, mint a 
római katolikus egyház hazai központja, így 
a reformáció hatása Észak-Komáromban 
jobban érződött, akár a vallás, akár a kultúra 
vagy az építészet területén. 

A konferencia további részében Fritz Beke 
Éva kutató tartott előadást. Mindkét 
programot a Magyarország kormánya által 
létrehozott Reformáció Emlékbizottság 
támogatta.

Ugrunk egyet az időben, hiszen Komáro-
mi alakulatok az I. világháborúban címmel 
szervezett konferenciát a Klapka György 
Múzeum. Az intézmény ezzel a program-
mal a múzeumok őszi fesztiváljához és az I. 
világháborús centenáriumi megemlékezé-
sekhez csatlakozott. 

Előadást tartott Számadó Emese, a mú-
zeum igazgatónője, Udvady Péter, a Jókai 
Mór Gimnázium tanára, Pokornyi Gábor, a 
múzeum munkatársa és dr. Kozma Endre. 

Ugyancsak a rendezvényközpont volt a hely-
színe az I. magyarságtudományi napnak.

Az esemény Fister Mária Magdolna, Argai 
Éva és a Jókai Mór Könyvtár közös szer-
vezésében valósult meg. A rendezvényen 
Schmidt Irén a Seuso kincsekről, Phs. Ros-
tás László a X. századi komáromi leletekről, 
dr. Somos Zsuzsanna egy magyar szentről, 
Skóciai Szent Margitról, míg dr. Fehér 
András a Szent Koronáról tartott előadást.

Újra együtt mottóval november 6-án a 
Felvidék és Komárom visszacsatolásának 
79. évfordulójára emlékezett az Endresz 
Csoport a Szabadság téren álló I. világhábo-
rús emlékműnél. Beszédében vitéz Zetényi-
Csukás Ferenc, a Horthy Miklós Társaság 
elnöke hangsúlyozta: manapság mindennél 
nagyobb szükség van a lélekre, a nemzeti öntu-
datra, a nemzeti nevelésre, a katonai szellemre, 
az egészséges testű és lelkű magyarokra! 

A MOL városrész is helyet adott nemrég 
egy megemlékezésnek. Az ELTE Régé-
szettudományi Intézete és a Klapka György 
Múzeum közösen adózott I. Valentinianus 
császár emlékének, aki 1642 évvel ezelőtt 
Brigetióban hunyt el. Az eseménynek az 
adott különleges aktualitást, hogy az idei 
feltárások tükrében szinte bizonyos, hogy 
megtalálták a császár halálának helyszínét. 

És végül még egy megemlékezésről: az 
Országgyűlés 2012. május 21-én határozott, 
hogy november 25. legyen a Szovjetunióba 
hurcolt magyar politikai rabok és kényszer-
munkások emléknapja, mert 1953-ban ezen 
a napon 1500 politikai elítélt érkezhetett 
haza a Szovjetunióból.

November 27-én délelőtt Menczer Erzsébet 
a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai 
Rabok és Kényszermunkások Szervezete 
(SZORAKÉSZ) elnöke Turi Bálint alpol-
gármesterrel, valamint a Komáromi Erődök 
Barátainak tagjaival közösen koszorúzta 
meg a Monostori erőd falán elhelyezetett 
Gulág-emlékművet.

A koszorúzáson részt vett továbbá a 
Monostori erőd és a Brigetio Gyógyfürdő 
vezetősége, valamint a képviselő-testület 
több tagjai is.

Az emléknap estéjén Földes László Hobo 
tartott előadást a Jókai moziban, Hobo 
a Gulágon címmel.
        rg

Az elmúlt hónapban számos konferencia és megemlékezés várta

a történelmünk iránt érdeklődőket. A Szent Ignác Közösségi Ház-

ban és a városházán tarott konferencián a reformáció történe-

tével ismerkedhettünk. Az Arany 17-ben az I. világháborúval, és

TörTénelmi leckék

magyarságunkkal kapcsolatos  konferenciát rendeztek, a MOL város-

részben a Brigetióban elhunyt I. Valentinianus császárra, a Sza-

badság téren Észak-Komárom visszacsatolására, míg a Monostori

KOnFEREncIÁK, KIÁLLÍTÁSOK, MEGEMLéKEZéSEK

erődben a Gulágra hurcoltakra emlékeztek.
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Kiállítások képei 
 
november hónapban két magas művé-
szi színvonalú tárlat is várta a kultúra 
iránt érdeklődőket, az Arany 17-ben 
pedig a LEGO volt a főszereplő. 

 
November 16-án a szőnyi Petőfi Sándor 
Művelődési Házban nyílt meg Szamódy Zsolt 
olaf vetítéssel egybekötött kiállítása Kínáról. A 
fotográfus hatszor járt már az ázsiai ország-
ban, de útjai során egyszer sem kereste az 
egzotikumot, mindig az volt a célja, hogy a 
hétköznapi embereket mutassa meg. A fény-
képek nem csupán művészi értéket képvisel-
nek, de néprajzi-antropológiai jelentőségük is 
van. A Fal és függöny mögött Kína című tárlat 
2018. január 31-ig tekinthető meg a szőnyi 
művelődési házban. 
 

Néhány héttel később Őszi találkozás címen 
a Monostori erőd Dunai bástyájában nyílt 
meg a pozsonyi születésű, de Ausztriában 
élő Csukás-Varga Edit festőművész akvarell 
kiállítása. A tárlatot Ballun Viktória festőmű-
vész ajánlotta a nagyközönség figyelmébe. A 
gyűjtemény december 18-ig tekinthető meg 
az erőd nyitvatartási idejében. 
 

Egy teljesen más jellegű, de nem kevésbé 
izgalmas és impozáns „kiállítás” várta a 
kicsiket és nagyobbakat, valamint a gyer-
meklelkű felnőtteket november közepén az 
Arany 17-ben, ahol két napon át a LEGo 
volt a főszereplő. Városrészletek, ismert 
műalkotások, filmekben látott jelenetek 
köszöntek vissza. A LEGo-láz tíz éve 
fertőzte meg a a magángyűjtemény gaz-
dáját, Zentai Ferencet. Az érdeklődők nem 
csupán egy kiállítást láthattak, ha kedvük 
tartotta, akkor maguk is legózhattak. (rg)

- Szeptemberben alakult újra az óvodás 
csoportunk, ők most mutatkoztak be először. Ide 
továbbra is várjuk a 4-6 éves gyerekek jelentke-
zését - mondta el Pőcze László, a Garabon-
ciás Táncegyüttes művészeti vezetője.  
 
A táncosok új produkciókkal léptek fel, 
ezeket ősz óta gyakorolják, hogy a tavaszi 
fesztiválszezon alkalmával már tökéle-
tesen menjen minden egyes lépés. Nem 
volt könnyű dolguk a tagoknak, hiszen a 
Garabonciás tavaly ünnepelte fennállásának 
30. évfordulóját.  
 
- Akkor minden jelenlegi és korábbi táncosunk 
színpadra állt. Azonban most is szerettünk vol-
na újat mutatni a közönségnek. Orbán Viktor 
készített játékfűzéses táncot, én pedig ritmikai 
etűdöt koreografáltam meg, a ti-ti-táncot. 
Minden tájegység táncában megtalálható a 
ti-ti-tá ritmus, különböző névvel, és van, hogy 
ritmusváltással. Ebből gyűjtöttünk össze egy 
csokorra valót - tette hozzá Pőcze László.  
 
A vigasságok alkalmával mintegy 80 táncos 
állt színpadra, akik a fellépést követően a 
következő két hétben koreográfiamentes 
örömtáncokat járnak majd a próbákon, de 

aztán januártól megkezdődik a komoly 
felkészülés a tavaszi fesztiválszezonra.  
 
Az András-napi vigasságok után a Gara-
bonciás táncházat tartott a RÉV-ben.  
 
- A tatai kenderkések ötlete volt, hogy min-
den hónapban a megye más-más helyszí-
nén legyen táncház. Jártunk már Kocson 
és Kisbéren, most pedig mi vállaltuk el a 
szervezést - mondta Pőcze László. (se)

Az észak-komáromi Városi Művelődési Központban tartotta nagy-

szabású gálaestjét a Garabonciás Táncegyüttes. Az András-napi vi-

gasságok alkalmával mintegy 80 táncos lépett színpadra, a legki-

Járd a TáncoT!
AndRÁS nAP A GARABOncIÁSSAL

sebbektől kezdve a már rutinos kamaracsoportig.
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Megvédte vB-címét Grónai

Komáromi harcosunk, Grónai Sándor 
ismét a dobogó legfelső fokára állhatott 
a Milánóban rendezett WFc vB-n, ezzel 
pedig továbbra is nála maradt az „A” ka-
tegóriás (profi ) muay thai világbajnoki öv. 
A döntőben egyhangú pontozással verte 
marokkói ellenfelét.

Schwéger Tímea két szabályrendszerben K-1 
és muay thai-ban is a dobogó legfelső fokára 
állhatott B kategóriában.

Az egyesület köszöni az önkormányzat támo-
gatását, továbbá köszönetet mond Berta Csa-
bának, Bihari Balázsnak, Mezőfi  Andrásnak 
a WFC Hungary vezetőjének, valamint Kókai 
Gábornak és a győri Koko-Gym csapatának!

A versenyző felkészítő edzői Grónai Sándor 
és Katona Éva voltak. Az erőnléti edzéseket 
Berta Csaba tartotta.

    ké

A Városi Sportcsarnokban rendezett 
országos megmérettetés iránt nagy volt 
az érdeklődés, hiszen két nap alatt 240 
sportlövő fordult meg az állásokban. Olyan 
klubok fogadták el a KVSE és a Finomító 
SLK meghívását, mint a Honvéd, a Vasas 
vagy a Dózsa.

Az első napon a puskások, másnap pedig 
a pisztolyosok mérték össze tudásukat, 
ez utóbbi számnak komáromi képviselője 
ugyan nem volt, de a puskások remek ered-
ményeket értek el.

Az ifi  lány kategóriában Bajos Gitta (Fino-
mító SLK) végzett az első helyen, míg a nők 
mezőnyében Miskolczi Julianna (KVSE) 
bizonyult a legjobbnak. Nagyszerűen sze-
repelt Pekler Zalán és Horváth Lea a junior 
kategóriában. Ők egyébként néhány hete 
Eszéken az Ifj úsági Európa Liga döntőjé-
ben aranyat szereztek. Zalán most a dobogó 
legmagasabb fokára állhatott fel, míg Lea 
harmadik lett.

A felnőttek közül Kapás István aranyat, míg 
Nagy Sándor ezüstöt hozott. 

Dr. Molnár Attila polgármester a Komá-
rom kupa alkalmából különdíjat alapított, 
melyet Pekler Zalán érdemelt ki. A szerve-
zők célja, hogy a kupa évek múlva nemzet-
közi szintűvé váljon.

További örömteli sportlövő hír, hogy az 
idei  világkupa döntő 10 m légpuska ver-
senyszámában is magyar siker született. Péni 
István rendkívül kiélezett küzdelemben, remek 
teljesítménnyel a szám aranyérmese lett, míg a 
komáromi Sidi Péter a dobogó harmadik fokára 
állhatott fel - írta meg korábban a hunshooting.
hu. 

A kemma.hu pedig arról számolt be, hogy bár 
gyengébben kezdte a versenyt, végül maga-
biztosan utasította maga mögé a mezőnyt a 
komáromi Miskolczi Julianna a Hungarian 
Openen. A Nyíregyházán zajlott légfegyveres 
versenyen női puskában a riói olimpián 22. 
helyet megszerző 32 éves Miskolczi Julian-
na győzött. A komáromiak 2014-es egyéni 
Európa-bajnoka az alapversenyben halványabb 
formát mutatott, 410 kör alatti teljesítménnyel 
az ötödik helyen került döntőbe, ahol viszont 
248,3 körrel megszerezte az első helyet. 
    se

Komárom kupa néven új verseny vonult be a magyar sportlövészet

történetébe. A légfegyveres megmérettetést ugyan első alkalommal,

de hagyományteremtő szándékkal szervezte meg az önkormányzat

célra TarTS!
ELSő ALKALOMMAL SZERvEZTéK MEG A SPORTLÖvőK KOMÁROM KUPÁJÁT

a KVSE és a Finomító SLK hármasa. A szezonnyitó versenyen ered-

ményesen szerepeltek a helyi sportolók.
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A Géringer csapaté a kupa!

Több érem és egy kupa is gazdára 
talált a KvSE tenisz szakosztálya által 
november közepén tartott évadzárón. 
Jól szerepeltek a megyei bajnokság-
ban az öregfiúk és a férfi felnőtt csapat 
is, mindketten ezüstöt hoztak haza. A 
Komárom-Komárno amatőr teniszbajnok-
ság legjobbja a Géringer-csapat lett. Az 
eseményen dr. Molnár Attila és Stubendek 
László polgármesterek, valamint Turi 
Bálint alpolgármester is részt vett.

- Két csapatunk volt érintett a megyei 
bajnokságban, a férfi felnőtt és az öregfiúk. 
Mindkettő ezüstérmes lett, ami nagyon szép 
eredmény. 2011 óta Koncsol Ferenc veze-
tésével működik a teniszsuli, 25-30 fiatallal. 
Közülük az egyik játékos, Juhász Norbert a 
megyei bajnokságban már a felnőttek között 
játszott - nyilatkozta Becker Balázs, a KVSE 
tenisz szakosztályának vezetője. 
 
Az évadzáróra a teniszsulisok is meghívást 
kaptak, akik ajándékkal távoztak az esemény-
ről. A Komárom-Komárno amatőr teniszbaj-
nokságban 8 csapat találkozott a májustól 
szeptemberig tartó szezonban, közülük kettő 
volt északi, egy almásfüzitői, a többi helyi. 
 
- A harmadik helyért nagyon éles küzdelem 
zajlott, a Malcsik-csapatot ugyanis mindössze 
egy pont választotta el az ezüstéremtől, amit 
végül az észak-komáromi Topkeltic csapata 
érdemelt ki. Az első helyen a Géringer csapat 
végzett - tudtuk meg Becker Balázstól. A szak-
osztályvezető hozzátette, a jövőben szeretnék 
elérni, hogy az északi oldalon is több csapat 
kapcsolódjon be az amatőr bajnokságba, 
illetve, hogy minél több gyermek ismerje meg 
ezt a sportágat. 
 
Dr. Molnár Attila és Stubendek László 
polgármesterek a sport fontosságát emel-
ték ki az est folyamán. Dél-Komáromban a 
KVSE 800 igazolt játékossal büszkélkedhet. 
A városban hamarosan új futópálya létesül a 
Rüdiger-tónál, ahová kültéri fitness eszkö-
zök kerülnek ki, Észak-Komáromban pedig 
javában zajlik az uszoda korszerűsítése. (rg)

 
Filep Imre hét danos mester, a tempó-
sok vezetője szenzációsnak, fennállásuk 
eddigi legjobbjának nevezte a komáromiak 
szereplését. A világkupáról Köteles Ákos 
(kata-kumite) ezüstérmet hozott, míg Rigla 
Regina Amarilla katában az 5., kumitében 
pedig a 2. helyet szerezte meg. 
 
A fudokan világbajnokságon Pataki Bence 
kumitében aranyérmes lett, Véber Éva 
szintén kumitében a 2. helyen végzett, míg 
Filep Ádám kumitében a 3. helyet vívta ki. 
Az Albert Patrik, Filep Ádám, Mészáros 
Zsolt összeállítású csapat katában a dobogó 
harmadik fokára állhatott fel, míg tradicio-
nális katában a 4. helyet szerezte meg. 
 
Filep Imre köszönetét fejezi ki mindenki-
nek, akik segítették a remek eredményhez 
vezető felkészülést, így köszönet illeti  
dr. Molnár Attila polgármestert az egye-
sület támogatásáért, Óvári Attilát, a B&O 
Kft. vezetőjét, a technikai háttér megterem-
téséért, a Tempo valamennyi versenyzőjét  
és tagját, a szülőket, a Pataki, Rigla és 
Köteles családokat, a koordinációban orosz-
lánrészt vállaló Filep Ádámot. A mester 
külön köszönetét fejezi ki párjának, Spendel 

Veronikának, aki folyamatosan biztosította 
a felkészüléshez szükséges nyugodt hátteret.  
 
November 26-án Mosonmagyaróvár adott 
otthont az IJKA karate szövetség orszá-
gos bajnokságának ahol a Den Shin Dojo 
barna-fekete övesei mérették meg magu-
kat. A versenyen Albert Patrik katában és 
kumitében is aranyérmet szerzett. A siker 
értékét tovább növeli, hogy Albert mind-
kétszer a szintén Den Shin Dojos Mészá-
ros Zsolttal vívta a döntőt, így a második 
helyezéseket is Komárom hozta el. 
 
A 14-15 évesek között katában Csajághy 
Levente lett a bajnok, míg Buzás Tamás a 
második helyen végzett. Küzdelemben, 63 
kg-ban Buzás Tamás arany, míg Csajághy 
Levente bronzérmet szerzett.  
 
Ezzel a versennyel egy időben került meg-
rendezésre Szigetszentmiklóson több mint 
600 versenyző részvételével a 25. Hungary 
Tatami Kupa, nemzetközi karateverseny. 
Pataki Bence második helyezést elérve, 
ezzel a versennyel búcsúzott a korosztályától 
(55 kg-ban a 16-17 évesek között ötödik 
lett). 
 
Korábbi tempós hír, hogy október végén 
rendezték meg a III. LKSE Kupa országos 
karateversenyt Levélen, ahol az egyesület 
közel 20 fővel képviselte városunkat, és 
mintegy 30 érmet sikerült begyűjteniük.  
 
A tapasztalat megszerzéséhez az olyan 
alkalmak is hozzájárulnak, mint a no-
vember közepén a Vasas Klubbal közösen, 
a Feszty iskolában tartott edzés, ahol 
mintegy 100 karatéka versenykörülmé-
nyek között próbálhatta ki tudását. 

   rg

November 3-a és 5-e között Kolozsváron rendezték meg a VII. fudo-

kan világbajnokságot, valamint az ifi fudokan világkupát. A komáro-

mi dojot heten képviselték a magyar fudokan válogatottban, ahol

SzenzációS karaTe-kölykök

vILÁGSIKERT éRTéK EL A KARATéSOK

a mieinken kívül csupán két fővárosi egyesület legjobbjai indultak.

A megmérettetésre négy kontinens 46 ország több mint 2000 ver-

senyzője érkezett.

SPORT16
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Sikert sikerre halmoznak az úszók

november 11-én Győrött rendezték a 
Rábca-kupa regionális úszóversenyt, 
ahol nyolc nyugat-dunántúli csapat vett 
részt, és a komáromi úszók az összesített 
pontversenyben a 3. helyen végeztek.

A győri versennyel párhuzamosan Tata-
bányán és Vöcklabruckban is szerepeltek 
a komáromiak. A megyeszékhelyünkön 
Tapolcsányi Áron (2009) bronzérmet szerzett, 
míg Ausztriában Dikácz Bence (2004) meg-
nyerte a 200 m gyorsúszást. 
 
október 28-án Szombathelyen mérték fel 
városunk úszói az első két hónap edzésmun-
kájának hatását. A komáromi csapat tagjai 
ugyan fáradtak voltak az őszi alapozástól, de 
többen beállították fő versenyszámaikban 
a legjobb egyéni idejüket, illetve született 
néhány egyéni csúcs is. Végül az éremmérleg 
4 arany és egy bronz lett. 
 

október 21-én pedig Esztergomban zárult az 
idei Komárom-Esztergom Megyei Úszóbaj-
nokság, amelyen az érmes helyezésekért járó 
összesített pontok alapján a komáromi úszó 
csapat megőrizte második helyét a megyé-
ben a csapatok közötti versenyben. 
 
A 13 éves és idősebb úszók számára két 
korcsoportban kiírt egyéni pontversenyben 
a komáromiak közül első helyezett lett Óvári 
Dániel, így elnyerte a Komárom-Esztergom 
megye úszóbajnoka címet, továbbá harmadik 
lett Máté Eszter és Takács Fábió is. 
 
 
A versenyek részletes eredeményeiről  
a www.komarom.hu oldalon olvashatnak. 
 
    szb

- Két évvel ezelőtt szerveztük meg először a 
Komárom-kupát elsősorban azért, hogy a hazai 
versenyzők helyi közönség előtt mutathassák 
meg tudásukat. A versenyre azóta minden 
ősszel és tavasszal sor kerül. Egyre nagyobb 
az érdeklődés, vannak visszatérők, de sok új 
versenyzővel is találkozunk - mondta a KVSE 
ritmikus gimnasztika szakosztályának veze-
tője és a verseny szervezője, Kovács Ágnes. 

 

A kupán 12 egyesület képviseltette magát, 
érkeztek a vidéki klubokból és a fővárosból 
is, míg a KVSE 50 versenyzője mérettette 
meg magát szabadidős sport kategóriában és 
harmadosztályban. A legfiatalabb 2012-es 
születésű, a legidősebb 17 éves volt. 

Kovács Ágnestől megtudtuk, hogy a 
ritmikus gimnasztika összetettsége miatt 
nemcsak a mozgást tökéletesíti, de hatással 
van az agyi képességekre is. 
 
- Amellett, hogy a lányok komoly sportteljesít-
ményt visznek véghez, látványos élményt is ad 
a ritmikus gimnasztikát körülvevő csillogás. 
Érdemes már óvodás korban elkezdeni az 
edzést - emelte ki a szakosztály vezetője. Aki 
szeretne csatlakozni, az megteheti a csapat 
facebook oldalán (komaromvse.rg). 
 
A versenyen harmadosztályban a KVSE 3 
első, 2 második és 4 harmadik helyet ért el. 
A szabadidő kategóriában 2 első, 3 második 
és 6 harmadik helyezést sikerült megsze-
rezniük. Az érmeket dr. Molnár Attila 
polgármester, a városunkban tartózkodó 
erdélyi küldöttség vezetője, Gálfi Árpád, 
Székelyudvarhely polgármestere, valamint 
Beigelbeck Attila, a KVSE elnöke adta át. 
 
     
    se

Tizenkét egyesület 225 versenyzője mutatta meg tehetségét ritmi-

kus gimnasztikában a KVSE szakosztálya által szervezett Komárom-

kupán. Az országos megmérettetés zsűrije pontozta a technikai

éleTük riTmuSa

RITMIKUS SPORTGIMnASZTIKA vERSEny A cSARnOKBAn

tudást, a művészi hatást és a kivitelezést.

SPORT 17
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A SPAR NEM EGÉSZEN FÉL ÉV ALATT KORSZERŰSÍTETTE TATABÁNYA KEDVELT HIPERMARKET ÁRUHÁZÁT. 

A MEGSZÉPÜLT ÜZLETBEN OLYAN ÚJ KÉNYELMI SZOLGÁLTATÁSOK IS HELYET KAPTAK MINT A KÜLÖN -

FÉLE HIDEG- ÉS MELEGÉTELEKET KÍNÁLÓ SPAR TOGO ÉTTEREM.

A SPAR Magyarország idén 
több mint 23 milliárd forintból 
fejlesztett. Tatabánya és térsége 
kiemelkedő vásárlóerővel ren-
delkezik, és a 2000-ben átadott 
InTERSPAR hipermarket vá-
sárlóközönsége folyamatosan 
bővül. Számukra a legmaga-
sabb minőségű, modern szol-
gáltatásokat biztosító környeze-
tet teremtett a július elején indult 
beruházás, amelyre a SPAR 
több mint 2,5 milliárd forintot for-
dított, és a korábbi 78 fős mun-
kavállalói létszám 85 főre nőtt. 

A mindössze 5 hónap alatt 
megvalósult fejlesztés során az 
épület főfrontja modern hom-
lokzati megjelenést kapott. A 
beruházásnak köszönhető-
en teljesen megújult a belső 
tér is: jól átlátható, korszerű és 
esztétikus környezetben, több 
mint 5.000 négyzetméteren – 
1.360 négyzetméter shopterü-
leten és 3.950 négyzetméter 
eladótérben – válogathatnak 

a vásárlók a hipermarket több 
mint 20 ezer terméke között. 

A vásárlást még kényelmeseb-
bé teszi, hogy lerövidített belső 
útvonal vezet az eladótérig: a 
vásárlókat mozgójárdák szállít-
ják a parkoló szintről a shopte-
rülethez, illetve panorámalift is 
könnyíti a mozgást. Az épület 
a korábbiakhoz képest jóval 
energiatakarékosabb: a belső 
tereket alacsony fogyasztású 
LED lámpák világítják meg. 

Igazi különlegesség a hiper-
market új szolgáltatásai közül 
a SPAR toGo étterem. Az áru-
házba betérők akár helyben 
fogyasztásra, akár elvitelre válo-
gathatnak a bőséges kínálatból, 
a frissen készült melegételekből 
– pizzákból, grillételekből és sül-
tekből –, a hidegkonyhai-készít-
ményekből – szendvicsekből 
és salátákból –, illetve üdítők-
ből. A hipermarket megköny-
nyíti a helyiek mindennapjait, hi-

szen az újjászületett tatabányai 
InTERSPAR több új szolgálta-
tással is várja a vendégeit. Az 
üzletsoron divatáru- és cipőüz-
letek mellett mobiltelefon-szak-
üzlet, ékszerkereskedés és 
fodrászat is található, de hely-
ben intézhetőek a biztosítási 
ügyek és a pénzváltás is. Prak-
tikus szolgáltatás a parkoló-
házban működő autómosó is.

Az áruház elérhetősége 
és nyitva tartása:

2800 Tatabánya, Győri út 25.

H-Szo: 6:00-22:00

V: 8:00-19:00

 A TATABÁNYAI ÁRUHÁZ 

 VÁRJA VÁSÁRLÓIT A MEG -

 REND SZERINT.

 2017. NOVEMBER 30-TÓL 

 SZOKOTT NYITVA TARTÁSI
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Együtt mozdult Komárom 
 
Horváth Gyula sporttanácsnok nyitotta 
meg a jubileumi, tízedik Mozdulj együtt, 
Komárom! elnevezésű sportversenyt, 
melyhez ezúttal is kapcsolódott sporttör-
téneti vetélkedő. A Sporthagyományokat 
őrző Kerekasztal meghívását városunk 
össze óvodája, oktatási-nevelési intézmé-
nye elfogadta, így az eseményen 600-700 
fiatal vett részt. 
 
2007-ben a Sporthagyományokat Őrző 
Kerekasztal tömegsportot népszerűsítő prog-
rammal szerette volna gazdagítani városunk 
egyébként is színes sportéletét. 
 

- A korábbi években igen népszerű sor - és vál-
tóversenyek hiányoztak a palettáról. Ezért ilyen 
típusú versenyre hívtuk meg tíz évvel ezelőtt 
a helyi intézményeket. Egyszeri alkalomban 
gondolkodtunk, de sikerült hagyományt terem-
tenünk, amire büszkék vagyunk. A gyerekek 
és a testnevelő kollégák részéről egyaránt 
igény mutatkozott a rendezvényre. A program 
kidolgozásánál mottónkat tartottuk szem 
előtt: A sport legyen a szenvedélyed! Nem a 
versengés a fontos, hanem annak a mozgás 
öröme - mondta el a Sporthagyományokat 
Őrző Kerekasztal vezetője, Vörösházi Tibor. 
 
Az évek során maradtak tehát a jól bevált 
sor- és ügyességi versenyeknél, azonban a 
feladatok mindig változtak. 
 
- A város támogatását élvezzük már tíz 
éve, amit nagyon köszönünk - tette hozzá 
Vörösházi Tibor. 
 
A Mozdulj együtt, Komáromról! senki nem 
távozott üres kézzel, a résztvevők feliratos 
hátizsákot kaptak ajándékba.   
 
    se
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Több százan mozogtak a Petőfi Sándor 
Általános Iskola Sport 8 nevet viselő ren-
dezvényén. A legkedveltebbek kétségkívül 
a labdajátékok, így a foci és a kosárlabda 
voltak, de lehetett jógázni, zumbázni, 
pingpongozni, tollasozni, csocsózni, nem 
hiányoztak az éjszakába nyúló programról a 
társasjátékok és az Xbox sem.  
 
- Sportos iskola vagyunk, számunkra a rend-
szeres mozgás nagyon fontos. Ugyanakkor ezzel 
a második alkalommal megszervezett Sport 
8-cal kollégánkra, Kiss Jánosra is emlékezünk. 
Egykori testnevelő tanárunk diákjai számos 
atlétika és floorballversenyen remekeltek, bizo-
nyára örülne, ha látná, hogy ennyi embert sike-
rült megmozgatnunk egyetlen este alatt, hiszen 
nemcsak a diákok sportolnak, de a tanári kar és 
a szülők is részt vesznek az összecsapásokban - 
mondta el a Petőfi Sándor Általános Iskola 
igazgatónője, Molnár Csabáné.  
 
A Sport 8-on tavaly 500-600 fő vett részt, 
az idei cél a 800 volt. Az intézmény vezetője 
elárulta azt is, hogy gyermekkora óta ping-
pongozik, több tanulótól kapott kihívást, 

melyeknek eleget is tett. Az egyik szülő két 
kabalafigurát készített az iskolának. Ezek-
nek egyrészt nevet lehetett adni, másrészt a 
program végén „vándorserlegként” megkap-
ta az az alsós és felsős osztály, amelyikből a 
legtöbben regisztrálták magukat az egyes 
küzdelmekre. A programon több bemutatót 
láthattak az érdeklődők, itt lépett fel például 
először a Street Generations nemrégiben 
alakult junior csapata és a fit-kides lányok is.  
 
További hír a Petőfiről, hogy két év szünet 
után ismét megrendezésre került az egyik 
legtöbb csapatot vonzó ügyességi és váltófu-
tó csapatbajnokság. Az országos döntő meg-
nyitóján megyénket a magasugró fiúcsapat 
képviselte és vitte a Komárom-Esztergom 
megye táblát. 
 
A döntőre meghívott csapatokból a 
petőfisek a kimagasló és pontszerző 
hatodik helyen végeztek. A csapat tagjai: 
Bozori Péter, Élő Gábor, Kocsi-Horváth 
Martin, Magyari Dániel és Perje Péter. 
Felkészítő tanáruk Andrási Mihály volt. 

    se

Éjszakába nyúló sportprogramot szerveztek a Petőfi Sándor Álta-

lános Iskolában november 24-én, mellyel Kiss János testnevelő tanár-

ra, az iskola egykori igazgatóhelyettesére is emlékeztek. A diákok

éJSzakai műSzak

SPORT 8 A PETőFIBEn

mellett a tanárok és a szülők is bekapcsolódtak a a versenyekbe, 

így a rendezvény a sportolás és a tiszteletadás mellett a csapat-

építésre is lehetőséget adott. 
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