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-Polgármester úr, melyek az idei költségvetés 
sarokszámai, prioritásai? 
 
- A költségvetés összeállítása előtt, ahogy a 
korábbi esztendőkben, úgy idén is igye-
keztem minél szélesebb körű társadalmi 
egyeztetést tartani. Így kiterjedt tárgya-
lásokat folytattam a testület tagjaival, a 
bizottságokkal, az intézményvezetőkkel, 
a nagyobb civil szervezetek képviselőivel, 
a szakszervezetekkel, a városi idősügyi 
tanáccsal, a diákönkormányzattal, a törté-
nelmi egyházak vezetőivel, illetve a roma 
nemzetiségi önkormányzat vezetőségével is. 
Mindenekelőtt azonban azokat a tapaszta-
latokat, kéréseket, észrevételeket igyekeztem 
beépíteni a költségvetésbe, melyek lakossági 
bejárásokon merültek fel, és amelyeket a ko-
máromiak juttattak el hozzánk. Függetlenül 
attól, hogy jogszabály nem írja elő a költ-
ségvetési koncepció létét, mégis fontosnak 
tartom, hogy ilyen jellegű, a testület által 
elfogadott dokumentummal már a tavalyi 
év végén rendelkezett városunk, hiszen az 
abban szereplő irányelvek, alappillérek meg-
léte is nagyban segítette az idei költségvetés 
gyors elfogadását. A mai, gazdasági szem-
pontból is állandóan változó világunkban 
elengedhetetlenül fontosnak tartom, hogy 
városunk már az év elején rendelkezik az 
adott esztendő gazdasági kereteit, mozgás-
terét meghatározó olyan büdzsével, mely 
a célokhoz megfelelő pénzösszegeket is 
rendel. Ez fontos egyrészt a betelepülő ipari 
parki cégek, másrészt a városban működő 
intézmények, civil szervezetek, egyesületek 
szempontjából is. 
 
- Nézzük a konkrét számokat...  
 
- Az idei költségvetés kiegyensúlyozott, 
hiányt nem tartalmaz. Mind a bevételi, 
mind a kiadási oldalon 13,7 milliárd forinttal 
számol, mely összegnek azonban jelentős 
része feladathoz kötött. Valamennyi elnyert 
pályázatunk teljes megvalósítási összege 
szerepel a büdzsében. A bevételi oldalon, 
a kormányzati politikának hála, folyama-

tosan növekvő állami normatívát látunk, 
a tervek szerint a helyi adóbevételeink is 
meghaladják majd a tavalyi 2,7 milliárdot, 
illetve szintén a bevételi oldalt gyarapítják 
az ipari parki területek eladásából származó 
ingatlanértékesítések is.  
 
A kiadási oldalon főként a nagy pályázata-
inkhoz kötött kiadásaink szerepelnek, ez 
meghatározza mozgásterünket. Ugyanak-
kor jelentős összeget kívánunk fordítani a 
mindennapi komfortérzetet segítő beru-
házásokra is, az utak, utcák, buszvárók, 
járdák, játszóterek felújítására, a közvilágítás 
bővítésére is. 
 
Pályázataink jó része közbeszerzés előtt, 
vagy alatt áll, ami azt jelenti, hogy néhány 
hónapon belül megindulnak a beruházások, 
épül az ipari parki inkubátorház, kezdődik a 
geotermikus projekt, indul a Zöld város pro-
jekt, amelyben a Jókai liget teljes felújításán 
túl a környező utak, járdák is megújulnak. 
Sor kerül a gimnázium teljes energetikai 
korszerűsítésére, a régi salakos pályán meg-
épül az észak-komáromi Öregvár interak-
tív, oktatási célú makettja. A Családsegítő 
új nonprofit szolgáltatóházba költözik. 
Ezzel teljesen megújul a vasútállomás és a 
buszvégállomás közötti jelenleg elhanyagolt 
terület, ahol új zöldfelületek létesülnek, 
illetve családbarát játszótér is épül. Szintén 
elnyert pályázattal rendelkezünk elektromos 
busz beszerzésére, illetve a buszpályaudvar 
felújítására is.  
 
Hamarosan indul a volt mezőgazdasági 
kombinát felújítása, ide a múzeum költözik, 
valamint az ELTE régészeti tanszéke is itt 
építi ki tudásbázisát, ezzel pedig jogosultak 
leszünk az egyetemi város elnevezés haszná-
latára. A MOL városrészben épül a Brigetio 
Látogatóközpont, és ne feledkezzünk meg 
a Csillagerőd felújításáról, vagy épp az új 
Duna-híd épülésérő sem. S akkor még 
mindig csak a nagy projekteknél tartunk. 
De ne menjünk el említés nélkül a Feszty és 
a Kultsár aszfaltpályáinak korszerűsítése, a 

Laktanya közi grundfoci pálya megépítése, 
vagy épp a Rüdiger tó mellett létesült sza-
badtéri kondipark és futókör mellett sem.  
 
Az Esély Otthon pályázatunk bérlakások 
felújítására, illetve lakbértámogatás folyósí-
tására nyújt lehetőséget.  
 
Mindezek mellett természetesen ott van 
kötelező feladataink között az intézmé-
nyek korszerűsítése, vagy épp a játszóterek 
felújítása. Fontosnak tartom, hogy közin-
tézményeink megközelítését minden évben 
javítsuk, utak, utcák, járdák, parkolók létesí-
tésével. Folyamatosan újítjuk fel valamennyi 
komáromi óvoda udvarát és játszóeszközeit. 
De támogatjuk a kórház, a rendőrség, a 
mentők, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem 
szolgálatteljesítését is. 
 
- Polgármester úr, az ülésen úgy fogalmazott, 
hogy ez a költségvetés a családok költségveté-
se. mit ért ezalatt? 
 
-Az önkormányzat az idei esztendőben is 
biztosítja hétvégi ambulancia és gyermek-
ügyelet biztosítását. Részt veszünk a Bursa 
Hungarica felsőoktatási ösztöndíj-prog-
ramban, átvállaljuk a kismamák és a diákok 
városi utazási költségeit, csakúgy, mint a 70 
éven felüliek szemétszállítási díját. Egy sor 
térítésmentes oltást biztosítunk, és folyta-
tódik a Kincset ér! egészségügyi prevenciós 
program is. A város továbbra is folyósítja a 
100.00 forintos kelengyepénzt, az első háza-
sok részére pedig egyszeri 100.000 forintos 
támogatást biztosít, valamint kedvezményes 
telkekre lehet pályázni a Családi Otthon-
teremtési Kedvezményhez kapcsolódóan. 
Ezeken kívül az idei évtől ingyenesen étke-
zik valamennyi komáromi bölcsődés és óvo-
dás. Mindezen intézkedések azt szolgálják, 
hogy az itt élők ne csupán egy településnek, 
hanem otthonuknak tekintsék városunkat, 
Komáromot! 
    
         rg

FókuszbAn A csAládok!
Komárom Város Önkormányzatának képviselő-testülete január 29-én  

tartózkodás  és ellenszavazat nélkül fogadta el városunk 2019-es büdzséjét. 

A döntés hátteréről dr. Molnár Attila polgármestert kérdeztük.

ELFOGADTÁK A KÖLTSÉGVETÉSÉT
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Elkészült az Újszállási út 
 
Dr. Molnár Attila polgármester az átadón 
úgy fogalmazott, városunk az egyik leg-
nagyobb értékű és volumenű ilyen jellegű 
beruházáson van túl. 

A szakasz felújítása több mint 300 millió forint-
ba került. A munkálatok során a szakemberek 
megnövelték az út teherbírását, kiépítették a 
csapadékvíz-elvezető rendszert, valamint 6,5 
méterre szélesítették a szakaszt.  
 
Czita János alpolgármester, a 
koppánymonostori városrész önkormányzati 
képviselője kiemelte hogy, a beruházás nem 
csupán a helyiek közlekedését könnyíti meg, 
de fontos az ipari parkban működő gazdasági 
társaságok megközelíthetősége miatt is. 
 

A városvezető kitért arra, hogy az önkormány-
zat jelenleg is tárgyalásokat folytat a közút-
kezelővel az Újszállási út és az 1-es főút új 
csomópontjának kialakításáról valamint a főút 
kiszélesítéséről a monostori lehajtó és a vasúti 
átjáró között. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő emlékeztetett rá, hogy a fejlesztés 
megvalósulását a kormány aktív gazda-
ságpolitikája hívta életre, hiszen a területen 
zajlik hazánk egyik legnagyobb zöldmezős 
beruházása, amelynek keretében a dél-ko-
reai SK Innovation új gyáregységet épít. 

    rg

��Czita János alpolgármester az átadón 
Fotó: Nagy Tamás

A munkálatok során az Aprótalpak Bölcső-
dében megújult a konyha és az előkészítő 
helyiségek, valamint megszépült a pihenő- 
és játszóudvar. Az épületben a homlokzat 
és a födém hőszigetelésére, a nyílászárók 
cseréjére és a fűtési rendszer korszerűsíté-
sére is sor került, így a bölcsődében jelentős 
energiamegtakarítás érhető el.  
 
Az intézmény szőnyi telephelyén, a 
Zsebibaba Bölcsődében az épületen belüli 
felújításokon, átalakításokon kívül az udvar 
fejlesztésére is sor került. Mindkét épület-
ben megvalósult az akadálymentesítés is. 
Ezenkívül mindkét bölcsőde új játékokkal 
és berendezési tárgyakkal gazdagodott. 
 
- A város vezetőjeként egyik legfontosabb 
feladatomnak tartom a komáromi családok 
támogatását. Az önkormányzat kedvezményes 
telekvásárlási lehetőséggel is igyekszik segíteni a 
CSOK-ban részesült családokat. Napjainkban 
mintegy 3 milliárd forintot költünk oktató-ne-
velő intézményeink korszerűsítésére. Ezek mel-
lett pedig a Családsegítő is nemsokára korszerű 
épületbe költözik, illetve családbarát játszótér is 
épül. Ezen fejlesztések sorába illeszkedik a böl-
csőde átépítése is, mely azt a szándékot szolgálja, 
hogy még inkább otthonunknak érezhessük 
Komáromot – mondta az átadó alkalmával a 
polgármester. 
 

Czunyiné dr. Bertalan Judit úgy fogalma-
zott: napjainkban egyre inkább felérté-
kelődik a bölcsődék szerepe. A kormány 
családtámogatási politikájának fontos eleme, 
hogy a gyermekvállalás után az édesanyák 
minél zökkenőmentesebben tudjanak 
visszailleszkedni a munka világába, ennek 
fontos eleme az országos bölcsőde-program, 
a már meglévő intézmények korszerűsítése, 
újak építése. 
 
Novák Katalin elmondta, hogy a bölcső-
dékre fordítható összeg az utóbbi időben 
megduplázódott. Ez is fontos bizonyítéka 
annak a ténynek, hogy a magyar kormány 
mindent megtesz a családok támogatása 
érdekében.  
 
- Ezzel a fejlesztéssel nem csupán egy 100 
férőhelyes bölcsőde újult meg, hanem ami 
ennél is fontosabb, hogy 100 komáromi család 
tudhatja szebb, biztonságosabb és korsze-
rűbb környezetben kisgyermekét. Az országos 
bölcsőde-program célja, hogy a családoknak 
hazánk valamennyi településén megteremtsük 
a bölcsődei ellátás lehetőségét – tette hozzá az 
államtitkár.  
 
 
    rg

A legkisebbek örömére
Több mint 300 millió forintból történt meg az Aprótalpak Bölcső-

de teljes átépítése. A szalagátvágásra január végén került sor.

ÁTADTÁK A FELÚJÍTOTT BÖLCSŐDÉT

�� Novák Katalin: a bölcsődékre fordítható összeg az utóbbi időben megduplázódott.  
               Fotó: Nagy Tamás
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Felújítások a kórházban  
és a szakrendelőben 
 
Korszerű betegbehívó-rendszer, megújult 
várópad-állomány, új sötétítők a rende-
lőben. Egyedi szekrények, illetve magas 
komfortfokozatú ágyak a kórházban. 
Csupán néhány tétel azok közül a fejlesz-
tések közül, amelyeket január 10-én közös 
sajtótájékoztatón jelentett be Czunyiné dr. 
Bertalan Judit országgyűlési képviselő, dr. 
Molnár Attila polgármester, valamint dr. 
Mézesné dr. Lőrinczi Enikő, a Selye János 
Kórház főigazgatója. 
 

Dr. Molnár Attila kiemelte: büszkék lehetünk a 
magas szakmai színvonalú komáromi egész-
ségügyi ellátásra. A városvezetés felelőssége 
és kötelessége, hogy ennek fenntartásához 
és fejlesztéséhez lehetőség szerint minden 
anyagi forrást és támogatást megadjon. 
Az önkormányzat és a kórház hosszú távú 
együttműködésének köszönhetően a város 
fenntartja nemcsak a sebészeti ambulanciát, 
de az ügyeleti gyermekellátást is. 
 
- A Selye János Kórház az elmúlt esztendők-
ben közel 1,5 milliárd forintos fejlesztésen 
esett át, amely kiemelten fontos az intézmény 
hosszú távú működése, továbbá a betegellá-
tás színvonalának minőségi javulása szem-
pontjából. Az egészségügy területén végzett 
fejlesztések is azt a célt szolgálják, hogy mi 
helyiek még inkább otthonunknak érezzük Ko-
máromot – zárta gondolatait a polgármester. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit az átadón kitért 
arra is, hogy a város nemrég új, a legkor-
szerűbb mellkas-kompressziós műszerrel 
felszerelt esetkocsit kapott. Az országgyű-
lési képviselő kiemelte, hogy a Selye János 
Kórház működése és fejlesztése fontos részét 
képezi a kormány egészségügyi szakmapoli-
tikai stratégiájának, végül pedig megköszönte 
valamennyi komáromi egészségügyi dolgozó 
áldozatos munkáját.Kiemelte, hogy a tavalyi 
évet adósságmentesen sikerült a komáromi 
kórháznak zárnia. 
 
    rg

��Czunyiné dr. Bertalan Judit: „a kórház  
a tavalyi évet adósságmentesen zárta!”

Takács József önkormányzati képvise-
lő elmondta: tavaly felújították a MOL 
városrészben a lakótelepi park járdája, ezzel 
párhuzamosan a zöldterületek gondozására 
is egyre több figyelem jut. Tavaly a szőnyi 
kereszttől egészen a MOL-ig több csemete-
fát is elültettek a szakemberekkel közösen 
 
Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester, 
önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy 
2018-ban elkészült a Mocsai úti buszöböl, a 
Tatai úti református temető előtt buszmeg-
álló és gépjármű parkolókat alakítottak ki, a 
katolikus temetőben a szervizutat zúzottkő-
vel újították fel, a ravatalozó előtti tér térkő 
burkolatot kapott, valamint a temetőben 
kiépült a vízvezeték is. Ezeken felül hét 
defibrillátort is kihelyeztek a városban: a 
koppánymonostori háziorvosi rendelő-
be, a Városi Sportcsarnokba, a Brigetio 
Gyógyfürdőbe, a hétemeletes épületébe, a 
TESCO bejáratába, a Duna Áruházhoz, 
valamint a szőnyi kirendeltségre. 
 

Dr. Molnár Attila polgármester kiemelte: 
az Aprótalpak Bölcsőde felújításával és ener-
getikai korszerűsítésével egyidőben a szőnyi 
Zsebibaba Bölcsőde részleges felújítása is 
megtörtént. 
 
Számos út, így a Széchenyi, a Szőnyi, a 
Petőfi utca kapott új burkolatot, de megtör-
tént az Iskola utca járdaépítése is. A Hősök 
terénél jelzőlámpás gyalogos átkelőhelyet 
alakítottak ki, a Bozsik Iskola melletti 
sportpálya pedig új kerítést kapott. 
 
- Azt gondolom, hogy mindezen felújítások, 
beruházások az itt élők, a szőnyiek érdekeit 
szolgálják – tette hozzá a polgármester. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit úgy fogal-
mazott: látszik, hogy a városvezetés az 
fejlesztések tervezésénél minden te-
kintetben igyekszik figyelembe venni a 
szőnyiek észrevételeit, hiszen ez a több 
száz millió forint értékű városrész-fejlesz-
tés csak összefogással volt elérhető. (rg)

szőnyi körkép
Tavaly számos fejlesztés zajlott Szőnyben. A témában tartott kö-

zös sajtótájékoztatót január végén Czunyiné dr. Bertalan Judit, tér-

ségünk országgyűlési képviselője és a városvezetés.

NAGY ÉRTÉKŰ BERUHÁZÁSOK

�� Számos útszakaszt újítottak fel tavaly Szőnyben, a kép a magtár előtt készült  
Fotó: Nagy Tamás

�� Takács József önkormányzti képviselő  
a sajtótájékoztatón 

�� Dr. Kreft-Horváth Loránd  
alpolgármester,  

önkormányzti képviselő és 
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Pótszilveszter  idősügyi tanácsülés - néhány az elmúlt pár hét főbb eseményeiből. 

Dr. Molnár Attila polgármester Pro Seniore kitüntető címet kapott a Nyugdíjasok

Országos Szövetségétől. Az Idősek Otthona pedig továbbra is várja a felajánlásokat.

Pótszilveszteri mulatsággal kezdte az újesz-
tendőt a Komáromi Nyugdíjas Egyesület. 
Január 7-én a szokásos helyen, az Arany 17 
Rendezvényközpontban találkoztak egy-
mással. Szabó Edit egyesületi elnök arról 
beszélt a tagságnak, hogy a tavalyi esztendőt 

tekintve mozgalmas évet zártak.  
A százfős civil szervezetből 57 fő 75 és 85 év 
közötti, így jogos igény számukra a tagto-
borzás. A taggyarapító törekvés legfőképpen 
azt szolgálná, hogy a fiatalabb nyugdíjasok 
is megtalálják közösségüket. A tagságból 
mintegy húszan sportos programokban, 
túrákon, kerékpáros megmozdulásokon 
is részt vettek. 2018-ban fontos vállalásuk 
volt a Monostori erődben megrendezett 
13 kilométeres sétatúra megszervezése, 
amelyen közel félszázan hódolhattak a moz-
gás szenvedélyének.  Többen járnak a heti 
egyszeri Örömtánc foglalkozásra is.   
 
Társadalmi szerepvállalásuk is jelentős. 
Részt vettek az anyák napján és az adventen 
is, a Monostori erődben jegyszedői felada-
tokat vállaltak, valamint két kirándulást is 
szerveztek tagjaiknak. Az idei, jubileumi 
esztendőben is tartalmas programkínálattal 
készülnek.  
 
Városunk éves költségvetésének elfogadása 
előtt dr. Molnár Attila polgármester minden 
év elején széleskörű társadalmi egyeztetést 
tart a büdzsét illetően. Január 15-én ezúttal 

az Idősügyi tanács ült tárgyalóasztalhoz a 
Városházán. A találkozón a három nyugdíjas 
egyesület, valamint a Nőklub vezetősége, a 
polgármester, Turi Bálint alpolgármester 
és Somogyiné Szili Nóra, a Monostori erőd 
kulturális és turisztikai igazgatója vett részt.  

 
A megbeszélésen a 
szervezetek vezetői 
megvitatták a város 
szépkorúit érintő 
közös ünnepnapok 
menetét, átbeszélték 
Komárom legfon-
tosabb ügyeit, és 
tájékoztatást kaptak 
a Monostori erőd 
programtervezeté-
ről is. Megtudtuk, 
hogy a Komáromi 
Nyugdíjas Egyesü-
let március 12-én 

ünnepli fennállásának 30. évfordulóját, 
további idei terveik közt a szolnoki országos 
nyugdíjas vetélkedőn való részvétel szerepel. 
A közel 60 tagot számláló Koppánymonos-
tori Őszirózsa Nyugdíjas Klub, valamint 
az 1952-ben alakult Nőklub is mozgalmas 
évnek néz elébe. A Szőnyi Kulturális Egye-
sület berkeiben működő Szőnyi Nyugdíjas 
Klub tagjai pedig többek közt egy három-
napos Kecskemét - Szeged - Ópusztaszer 
kirándulást terveznek ez évben. 
 
Az idén 30 éves Nyugdíjasok Országos 
Szövetsége a nyugdíjas társadalom iránti 
elkötelezett szerepvállalásáért Pro Seniore 
kitüntetést adományozott dr. Molnár 
Attilának.  
 
A városvezető a díj kapcsán elmondta: meg-
tiszteltetésnek érzi, és köszöni az elismerést, 
hiszen egyik legfontosabb feladatának tartja 
a településen élő szépkorúak szolgálatát! 
 
- Lehetőségeinkhez mérten mindenben 
igyekszünk segíteni a komáromi időseket, többek 
között olyan szociális intézkedésekkel is, mint 
például a 70 éven felüliek hulladékszállítási 

díjának átvállalása, illetve további széleskörű 
kedvezményrendszer bevezetése. Azért hoztuk 
létre az idősügyi tanácsot is, mert hiszem, hogy 
olyan tapasztalattal, életbölcsességgel rendel-
keznek, mely fontos tudást jelent városunk 
szempontjából. Kiemelten támogatjuk a helyi 
szépkorúakat tömörítő egyesületeket, így a 
Komáromi Nyugdíjas Klubot, a szőnyi és a 
koppánymonostori nyugdíjas egyesületeket, 
valamint a több évtizedes múltra visszatekintő 
Nőklubot is. E közösségek rendkívül fontos 
szerepet töltenek be a helyi közéletben.  Fon-
tosnak tartom, hogy élő kapcsolatunk legyen a 
városunk időseivel, ezért szinte valamennyi 
egyesületi rendezvényen igyekszem személye-
sen is jelen lenni. Minden ilyen találkozáskor 
feltöltődik az ember, ezek az alkalmak további 
erőt adnak a város szolgálatához - zár-
ta gonolatait a polgármester. (hd/rg)

idősebbek is elkezdhetik

ZAJLIK AZ ÉLET A KOMÁROMI NYUGDÍJAS  EGYESÜLETEKNÉL

Folytatódik az adomány- 
gyűjtés az Idősek Otthonában 
 
Az intézmény  egész évben telt házzal 
működik. A kilencven fős létszámból 
mintegy 15 szépkorúhoz – hozzátartozó 
híján -  szinte sosem érkezik látogató. 
Főképpen nekik jelentene segítséget az 
intézménybe érkező, önzetlen felajánlás. 
Elsősorban tisztálkodószereket és eszkö-
zöket, szivacsot, törölközőket várnak, de 
szívesen fogadnak pokrócokat, takarókat 
is. Olyan minőségű adományt várnak, 
amit mi magunk is szívesen tovább hasz-
nálnánk. A szociális intézmény másik 
részében a hajléktalanszállón is örülnek 
minden adománynak, mely megkönnyíti 
a hétköznapokat. Esetükben főleg férfi 
ruházat adományozható, hiszen a téli idő-
szakban erre nagyobb szükség mutat-
kozik. Nagy segítség számukra a tartós 
élelmiszer is. A hajléktalanszállón házi 
könyvtár is működik, amit könyvfelaján-
lásokkal lehet bővíteni. Kikapcsolódási 
lehetőségként gyakran néznek filmet az 
ellátottak, így a DVD-felajánlásokat is szí-
vesen veszik az intézmény munkatársai. 

�� Az idősügyi tanács ülése a Városházán                   Fotó: Nagy Tamás
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Nemzeti kultúránk erős gyökeret ad a létezéshez. A közösségnek identitást, hovatartozást, hagyo-

mányokat, emlékeket és tudást. A magyar ember bárhová is sodródik a világban, akkor is büszke lehet

kultúrájára, mely nemzetünk évezredes vívmánya. Kölcsey Ferenc, nemzetünk költője 1893. január 22-én

Az ünneplés előfutáraként az Egressy Béni 
Alapfokú Művészeti Iskolában szerveztek 
koncertet január 21-én. Ez az ünnepnap 
arra kötelezi a zeneiskolát és növendékeit, 
hogy magyar szerzőktől válogassanak. A 
repertoárban hallható volt többek közt 
Lajtha László, Bartók Béla, Kodály Zoltán, 
Szervánszky Endre és Hubay Jenő szerze-
ménye is.  
 
Másnap a komáromi gyerekekben tudato-
sulhatott a jeles évforduló üzenete. Színes 
játéktér, cifra díszletek, mesebéli bábos és 
tarka hús-vér szereplők várták őket a Közös-
ségi házban, a Magyar Népmese Színház 
előadásán. A társulat a Hetvenkedő János 
népmesét vitte színre egy igazán messzire 
gömbölyített mesefonallal, melynek kibogo-
zásában a közönségben lelkes és mesére éhes 
komáromi gyerekek segítettek. A magyar 
kultúra napjára meghívott színházi produk-
ciót a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. 
szervezte. Zsédenyiné Horváth Krisztina 
szervező hangsúlyozta, a darabot tudatosan 
választotta, hiszen a jeles alkalomra egyér-
telmű volt, hogy magyar népmesét előadó 
színházat invitálnak a komáromi gyerme-
kek szórakoztatására. A Rumi László által 
rendezett mesedarab szereplői: Mester Ni-

kolett, Zanotta 
Veronika, 
Balázsi István, 
Benedek Gyula 
és Illés Dániel 
tanulságos ka-
landba csalogat-
ták a kicsiket. 
 
A városi 
ünnepség 
helyszíne idén 
is a Jókai Mozi 
volt, melynek 
színpadán a 
Komáromi 
Jókai Színház 

igazgatóját, Tóth Tibort és zenésztársait: 
Farnbauer Pétert, Kováts Marcellt és Mada-
rász Andrást láthatták és hallhatták a kultu-
rális program iránt érdeklődők. Az előadó 
saját összeállítása, a Tetemre hívás című 
zenés-prózai műsor Arany János balladáiból 
és kései lírájából építkezett. Tóth Tibor 
színészi pályafutásának korai szakaszában, 
még a Kassán töltött évek idején szüle-
tett meg a ma is üzenettel bíró irodalmi 
produkció. A megzenésített művekből álló 
műsorral akkoriban kifejezetten középisko-
lásokat, egyetemistákat szólítottak meg, az 
ismert balladákat olyan prózai művekkel is 
kiegészítve, amelyek kimaradtak a tan-
könyvekből. A zenés előadói est Észak-Ko-
máromban külön utat is bejárt: az ottani kö-
zönség stúdióbérletben láthatta. A darabot 
a színház napjainkban is műsoron tartja. A 
Jászai Mari-díjas direktor úgy fogalmazott: 
számára a magyar kultúra napján színpadra 
állni felemelő érzés. Az pedig, hogy korai 
összeállítása Komárom déli városrészébe is 
eljuthat, külön öröm.  
 
A Tetemre hívás című zenés színpadi bal-
ladagyűjteményben hallható volt A walesi 
bárdok, Szőke Panni, a Tengeri-hántás, az 

Epilógus, a Néma bú, a Vásárban, az V. László 
és a címadó ballada is természetesen. 
Január 25-én a Komáromi Klapka György 
Múzeum kiállításmegnyitóval csatlakozott a 
magyar kultúra napjára programot szervező 
intézmények sorába. A múzeum egy váloga-
tással rukkolt elő képzőművészeti gyűjte-
ményéből, amelyre méltán lehet büszke a 
város. A gyűjteményben neves komáromi 
rajztanárok és tehetséges amatőr képzőmű-
vészek mellett európai, sőt világhírre is szert 
tett művészek alkotásai is megtalálhatók. 
 
Az elmúlt években a gyűjtemény a Kö-
zel-Keleten is nevet szerző Rafael Viktor 
Győző két festményével, Szamódy Zsolt 
Olaf fotóművész a komáromi erődrendszer 
1990-es évek eleji állapotát megörökítő húsz 
fotójával, Nagy Márton (1901-1990) rajzta-
nár képeivel, Povozsányi Irma akvarelljeivel, 
Óváriné Furján Rita olajképével gyarapo-
dott. A múzeum idén az új szerzeményeket 
és a gyűjtemény néhány régi darabját, - töb-
bek között Rauscher György festményeit, 
Berecz Gyula szobrait, valamint az ünnepre 
tekintettel Kecskés Ágnes Munkácsy-díjas 
iparművész Himnusz című gobelinjét is 
megmutatta a válogatásban.  
 
A magyar kultúra napját mi sem köszönt-
hetné méltóbban, mint azok munkájának 
méltatása, akik városunk kulturális életé-
nek mozgatói, szereplői, illetve szervezői. 
Akik mindent megtesznek azért, hogy 
a kultúra szinte minden ágával helyben 
megismerkedhessen a város lakossága. Az 
ő elismerésükre hozta létre az önkormány-
zat a Komárom Város Kultúrájáért díjat. 
Az elismerések átadására a január 29-ei 
testületi ülésen került sor. A kitüntetést 
ebben az esztendőben Chrisztu Olympia, 
az Egressy Béni Alapfokú Művésze-
ti Iskola tanára és a Horizont Együttes 
vehette át dr. Molnár Attila polgármester-
től.     hd/rg 

színház és muzsikA

ELŐADÓI EST, KIÁLLÍTÁS ÉS DÍJÁTADÓ A KULTÚRA ÜNNEPÉN

fejezte be a Himnusz kéziratát. 1989 óta hazánkban ezen a napon tartjuk a magyar kultúra napját, mely

városunkban is ünnep minden esztendőben. 

��Óvári Ferenc, a Horizont együttes vezetője  
a díj átvételekor, a háttérben Chrisztu Olympia zenepedagógus
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A Jókai Mór Városi Könyvtár gyermekrészlegén kéthetente szerdánként zajlik  

a rovásírás szakkör, mely a múltból eredeztethető, de ma is élő írásforma elsajátítását

teszi lehetővé. A rovásírás szakkört egy nyugalmazott pedagógus, Krüpl Béláné vezeti

- Ha nincsen gyökér, nincsen fa - mondja a 
székely közmondás. A magyarságnak sok-sok 
gyökere van, amit eleink hagytak ránk. Ilyen a 
gazdag magyar nyelv, a népdalaink, nép-
meséink, mondáink, legendáink, szólásaink, 
kézműves mestereink tudománya, népi motí-
vumaink és ilyen védendő kincs a rovásírás is - 
fogalmazott Krüpl Béláné, aki az írásforma 
népszerűsítését tűzte ki céljául.  
 
Mint elmondta, a rovásírás eredetét tekintve 
több elmélet és elgondolás is létezik. Az 
1861-ben Tatárlakán feltárt régészeti ásatás 
során egy sírhelyben cserépdarabokat tártak 
fel. Három cseréptáblán rovásírást fedez-
tek fel. A régészeti kincs vizsgálata során 
kiderült, hogy a helyi anyagra vésett írásos 
emlék mintegy 7200 éves. A régészek fel-
ismerték, hogy a sumer ékírásnál is idősebb 
írástípusról lehet szó a rovásírás esetében. 
A szakkör vezetője azt is megjegyezte, 
hogy a rovásírás egykor pogány szokásnak 
számított, ezért a Szent István-i korban 
üldözték. A rovásírás azonban évszázado-
kon keresztül mégis fennmaradt, Mátyás 
korában például titkosírásként használták. 

„Ha több ezer évet túlélt ez a hagyományos írás, 
akkor a jelenben is kötelességünk megóvni és 
továbbörökíteni” - vallja a szakkör vezetője, 

aki a különböző szintű tudással felvértezett 
érdeklődőket egyéni szintjük szerint oktatja. 
A szakkör tagjai közt vannak gyerekek és 
felnőttek egyaránt. Olyan is akad közöt-
tük, aki már az összevonást gyakorolja. Ez 
utóbbi jelkötésre azért volt szükség, mert 
egykoron botra, kőlapocskákra róttak, ahol 
kevesebb hely állt rendelkezésre. Ez nem 
jelentett mást, mint hogy a szomszédos 
betűket egyszerűen egyetlen rúnává írták 
össze úgy, hogy közös rovásaik egymásba 
tolódtak.  
 
Krüpl Béláné elmondta, a rovásírás tanulá-
sát harmadik osztályos tanulók már meg-
kezdhetik, miután elsajátították a latin betűs 
magyar írást. Olyan tudományt ismerhetnek 
meg a csoporthoz csatlakozók, amely ma is 
számos területen megmutatja arcát.  
 
A rovásírással ismerkedő csoport kéthetente 
szerdánként 17.00 órától kezdi a foglal-
kozást, melyre minden érdeklődőt nagy 
szeretettel várnak.  
 
Kapcsolódó hír, hogy gyermekkívánságok is 
befolyásolják a Jókai Mór Városi Könyvtár 
gyermekrészlegének könyvbeszerzéseit. 
Már jó ideje kívánságfalon várják az olvasók 
óhajait, melyeket rendre teljesítenek.  

 
Az intézmény ajtaján található kívánságfal 
egy interaktív levelezés a könyvbarátok és 
a könyvtár között. A könyvtár a költség-
vetése terhére szerzi be a gyermekolvasók 
által ide felírt szerzők olvasmányait, vagy 
a konkrét könyvcímmel tudatosított 
kéréseket. Ezek a kívánságok a jelen-
legi olvasói szokásokat is jellemzik.
 
A könyvbeszerzéskor a kisbabákra is 
gondolnak, akiknek kemény fedeles, színes, 
főképpen képi világban gazdag könyvekkel 
kedveskednek. Az olvasni most tanulók 
számára nyomtatott, nagybetűs olvasmá-
nyokat, a nagyobbaknak a mai modern 
irodalom szerzőitől válogatnak a polcokra. 
 
Igyekeznek akár havonta bővíteni a kí-
nálatot. Tavaly a gyermekkönyvtár 560 új 
könyvhöz jutott.  
 
    hd

„hA nincsen gyökér, nincsen FA"
ROVÁSÍRÁST TANULHATUNK A KÖNYVTÁRBAN

��  A kép illusztrációI Fotó: Oláh Tibor / MTVA
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Kadét versmondó siker 
 
A Honvéd Vezérkari Főnök különdíját 
szerezte meg Deák Anna Flóra, a Kem-
pelen Szakképző Iskola és Kollégium 
kadét diákja még decemberben. A fiatal, 
kilencedikes lány Gyóni Géza: Csak egy 
éjszakára című versét szavalta a HM Ka-
tolikus Tábori Püspökség XI. alkalommal 
megszervezett szavalóversenyén, ahol a 
katonai életre való felkészítéssel is foglal-
kozó iskolájának is jó hírnevet szerzett. A 
vershez kifejezetten kötődött a diáklány, 
mert édesanyja is indult már szavalóverse-
nyen ezzel a művel.   
 

A 170 éves Magyar Honvédségre és az első 
világháborús hősökre is emlékező versmondó 
versenyt a Honvédelmi Minisztériumban és a 
Magyar Honvédségben szolgálatot teljesítő, 
illetve dolgozó katonák és közalkalmazottak 
11–16 éves korú gyermekeinek írták ki.  A 
megmérettetést a HM Katolikus Tábori Püs-
pökség budapesti székházában tartották.  
 
Az első fordulóban a résztvevőknek 
Reményik Sándor Glória című versét, majd 
a második fordulóban a kiíró által felsorolt 
versek közül egy kiválasztotta művet kellett 
elszavalniuk. 
 
A zsűri elnöke dr. Vezekényi Csaba, a 
Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért 
felelős helyettes államtitkára volt. A zsűriben 
rajta kívül és Kovács Gábor Dénes dráma-
pedagógus, Bozó Tibor dandártábornok, az 
MH Altiszti Akadémia parancsnoka, valamint 
Takács Tamás ezredes, a Katolikus Tábori 
Püspökség lelkészi kar vezetője értékelték a 
szavalatokat. 
 
Deák Anna Flóra most próbálta ki magát elő-
ször a verselők közegében, de úgy tűnik bá-
torsága és felkészültsége is érdemessé tette a 
tiszteletbeli Honvéd Vezérkari Főnök különdí-
jára. A Kempelen Szakképző Iskola és Kollégi-
um szeptemberben indította kadét osztályát. 
Bár azt hinnénk, hogy a katonai kiképzésben 
részesülő tanulócsoport inkább sportban 
jeleskedik, úgy tűnik, egy-egy diák a sokolda-
lúságát egyéb területen is kamatoztatja. (hd)

A magyar traktorgyártás egyik utolsó 
csodájáért még ma is több százan rajonga-
nak. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, 
hogy az ország számos pontjáról érkeztek 
vendégek a szombati találkozóra, amelyet a 
Dutra-barátok Köre szervezett. A jubileumi 
eseményen – köszönhetően a kedvező idő-
járásnak is – több mint kétszázan gyűltek 
össze a traktorrajongók, akik öt eredeti 
állapotban lévő Dutrát is megtekinthettek a 
művelődési ház udvarán, a komáromi Nagy 
Vilmos és a kocsi Csonka Zoltán tulajdo-
nosoknak köszönhetően. Az érdeklődők 
órákon keresztül szemlélték a gépeket, 
amelyeket a gépek gazdái be is indítottak a 
rajongók nagy örömére, így Dutrák zajától 
volt hangos a művelődési ház udvara. 
 
Nagy Róbert, az esemény egyik szervezője 
elmondta, hogy sikerült hagyományt terem-
teniük ezzel az eseménnyel, hiszen tízedik 
alkalommal rendezték meg az országos 
Dutra-találkozót. A szervezőtől megtud-
tuk, hogy a mezőgazdasági gépek közül az 
egykoron a kispesti Vörös Csillag Traktor-
gyár által gyártott Dutráknak a legjobb a 
vontatási teljesítménye a jó súlyelosztásuk 
miatt. – A traktor első tengelyére hatvan, míg a 
hátsóra negyven százalék súly jut, ami vontatás 
közben, kiegyenlítődik, így mind a négy kerékre 
egyforma terhelés hárul. – Ezáltal a lóerőt 
jobban át tudja vinni a talajra, így gazdasá-

gosabbak, ezek az úgynevezett orrnehéz gépek 
– emelte ki Nagy Róbert. Hozzátette: ma 
is több helyen használnak ilyen gépeket, 
többnyire szántáshoz vagy szőlőműveléshez, 
de az erdőgazdálkodások is szeretik, főként 
rönkvontatásra. A szervező kitért arra is, 
hogy dupla jubileumot ünnepeltek az ese-
ményen, hiszen a tízedik találkozó mellett, 
az UE-28-as modellről is megemlékeztek, 
amelynek első példányai 60 évvel ezelőtt 
hagyták el a kispesti traktorgyárat.  
 
Nagy Vilmos, a Dutra-barátok Köre alapító 
tagja – egyben megválasztott elnöke is 
–  elmondta, hogy egyre népszerűbb az 
eseményük, hiszen évről évre egyre többen 
érkeznek Komáromba.  – Ilyenkor az ország 
számos pontjáról jönnek az érdeklődők, többek 
között Sopronból, Zalaegerszegről, Vácrátótról, 
Kiskőrösről és Gyöngyösről is ellátogattak hoz-
zánk – emelte ki Nagy Vilmos. Hozzátette: 
az év első találkozóján az elmúlt esztendő 
kiállításait elevenítették fel egy úgynevezett 
szakmai napon, valamint korábbi találko-
zókon készült képeket, mezőgazdaságigép- 
maketteket és műszaki rajzokat is megte-
kinthettek a jelenlévők.A géptalálkozón 
emellett bemutatták a szervezők a 2018-ban 
megnyílt balatonboglári Dutra Múzeumot 
is, amelyről egy filmet is levetítettek a részt-
vevőknek.    
        nt

Az erőgép legyen veled!
Évek óta hagyomány, hogy Szőnyben találkoznak a traktorrajon-

gók. Ennek szellemében január 19-én ismét, immár 10. alkalommal jöt-

tek össze a Petőfi sándor Művelődési Házban a dutrák szerelmesei.

JUBILEUMI DUTRA-TALÁLKOZÓ SZŐNYBEN

��Deák Anna Flóra, a Kempelen diákja 
           (Forrás: KTV)

��  Még ma is népszerű a legendás traktormárka Fotó: Nagy Tamás
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Komárom Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta

a településkép védelméről szóló 20/2018. (XI.22.) önkormányzati rendeletét 

Az eddigi településrendezési eszközök 
(szerkezeti terv, szabályozási terv, helyi épí-
tési szabályzat) mellett a törvényi kötelezett-
ségének eleget téve két új tervet készíttetett 
el Komárom Város Önkormányzata, a 
Településképi arculati kézikönyvet és a 
Településképi rendeletet. 
A településképi rendelet állapítja meg a 
helyi építészeti örökség területi és egyedi 

védelmét, a településképi szempontból 
meghatározó területeket, valamint a telepü-
lésképi követelményeket. Ezen túlmenően 
szabályozza a településképi véleményezésre, 
településképi bejelentésre és a településképi 
szakmai konzultációra vonatkozó eljáráso-
kat.  
 
A településképi rendelet és a helyi építési 
szabályzat (KÉSZ) mellérendelt viszonyban 
állnak egymással. A településképi rendelet a 
„Hogyan és milyet lehet építeni?” kérdésre, 
míg a helyi építési szabályzat a „Hová, mit 
és mekkorát lehet építeni?” kérdésre ad 
válaszokat. 
 
Komárom város településképi arculati 
kézikönyve (továbbiakban: TAK) 2018. 
májusában került jóváhagyásra. A TAK 
határozza meg a város településkaraktert 

meghatározó településképi jellemzőit, a 
városképi szempontból egymástól jól elkülö-
nülő településrészeket arculati jellemzőikkel 
és értékeikkel, a városkép minőségi formálá-
sára vonatkozó javaslatokat, valamint a 
településképhez illeszkedő építészeti eleme-
ket. A számos képpel illusztrált kiadvány 
jó példákkal igyekszik az építtetőket és a 
tervezőket inspirálni. 

 
A Településképi 
rendelet (továb-
biakban: TKR) a 
TAK alapján ké-
szült, mely a város 
teljes közigazgatási 
területére vonatko-
zik, és megállapítja 
a helyi építészeti 
örökség területi és 
egyedi védelmét, a 
településszerkezet, 
településkarak-
ter, tájképi elem 
és egyéb helyi 
adottság alapján 
a településképi 
szempontból meg-
határozó területe-
ket, a településképi 
követelményeket. 

A TKR önkormányzati rendelet, azt más 
országos jogszabályokkal együttesen kell 
alkalmazni (a településkép védelméről szóló 
2016. évi LXXIV. törvénnyel és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet-
tel). 
 
A helyi értékvédelem is a TKR témája, 
melynek célja a helyi védelem szabályainak 
meghatározása, és a helyi védett értékek 
kijelölése. Intézkedik a védelem alá helyezés 
és a védelem megszüntetésének szabályairól. 
Ebben a témakörben a TKR átveszi az ed-
dig hatályos 2/2015 (I.30.) a helyi építészeti 
örökség védelméről szóló önkormányzati 
rendelet szövegét, a korábbiakhoz képest új 
védett épület nem került be a rendeletbe. 
 

A TKR meghatározza a városban teljesíten-
dő építészeti követelményeket a településkép 
védelme érdekében a város teljes területére 
általánosan és az egyedi követelményeket a 
településkép szempontjából meghatározó 
területekre vonatkozóan. Meghatározza a 
teljes településre vonatkozó építészeti kö-
vetelményeket, a közterületekre vonatkozó 
követelményeket, a cégtáblákra, a reklám-
hordozók és az egyedi sajátos építmények, 
műtárgyak elhelyezésére vonatkozó telepü-
lésképi követelményeket. 
 
További építészeti követelmények, melyek 
területenként változhatnak, például a tető-
fedő anyagokra és azok színeire vonatkozó 
követelmények, a homlokzatfelújítás, hom-
lokzatszínezés előírásai, a kerítésekre vonat-
kozó előírások, a homlokzatra elhelyezhető 
berendezésekre vonatkozó előírások, a 
homlokzatburkolatok anyagaira vonatkozó 
követelmények. 
 
A Településképi rendelet új eljárási sza-
bályokat is tartalmaz, ilyen a kötelező 
településképi szakmai konzultáció a város 
főépítészével, melyet az olyan tervezett 
építési tevékenységet megelőzően kell kérni, 
amely: 
 
a) a lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló 
külön jogszabály hatálya alá tartozik, 
b) helyi egyedi védelem alatt álló épületet 
érint 
c) helyi területi védelem alatt álló területen 
történik, vagy 
d) helyi utcakép védettség alatt álló terüle-
ten történik.  
 
A korábban már bevezetett településképi 
véleményezési és településképi bejelentési 
eljárások szabályait is a TKR tartalmazza.  
 
   Siklósi József 
          főépítész

tisztA udvAr, rendes ház

ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY

�� korábban

�� új rendszer



DUPLÁZÓ AJÁNLAT
HOYA PROGRESSZÍV LENCSÉKRE
A két pár progresszív lencse dioptriájának meg kell egyeznie. Az alacsonyabb árú progresszív lencse az ajándék. 
Ajánlatunk más kedvezménnyel, akcióval nem vonható össze. Az akció további részleteiről érdeklődjön az üzletben!

Az akció időtartama:

BELVÁROSI SZEMÉSZET 
 MINERVA-HÁZ   

Komárom I Bajcsy-Zsilinszky u. 5.  
TESCO parkoló melletti toronyház  

www.sarosioptika.hu 
ITel.: +36 34/347 081

NEM CSAK PROGRESSZÍV LENCSÉKRE!

2019. február 1 - 28.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
MEGÚJULT A KOMÁROMI APRÓTALPAK BÖLCSŐDE KÉT ÉPÜLETE 
2018.11.21. 
 
A Széchenyi 2020 program keretében 195,90 M Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatás 
segítségével megújult az Aprótalpak Bölcsőde székhelye és a szőnyi telephelye.  
 
Komárom Város Önkormányzata a bölcsődei ellátás fejlesztésére pályázott és nyert támogatást a TOP-
1.4.1-15 kódszámú, A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhíváson. A projekt keretében az Aprótalpak 
Bölcsődében megújult a konyha és az előkészítő helyiségek, valamint megszépült a pihenő- és játszóudvar. 
Az épületben a homlokzat és a födém hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére és fűtési rendszer 
korszerűsítésére is sor került, így a bölcsődében jelentős energiamegtakarítás érhető el.  
Az intézmény szőnyi telephelyén, a Zsebibaba Bölcsődében az épületen belüli felújításokon, átalakításokon 
kívül az udvar fejlesztésére is sor került. Mindkét épületben megvalósult a projektarányos 
akadálymentesítés. Ezenkívül mindkét bölcsőde új játékokkal és berendezési tárgyakkal is gazdagodott.  
 
A 195 905 676 Ft európai uniós támogatás segítségével modern, minőségi környezet várja a gyermekeket, 
megfelelő körülményeket biztosítva az egészséges testi és szellemi fejlődéshez, a képességeik 
kibontakozásához.  
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2019 | 01 | 04. 
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY   

INKUBÁTORHÁZ ÉPÜL A KOMÁROMI IPARI PARKBAN 
 
„Inkubátorház építése Komáromban” címmel 399.774.832 Ft vissza nem térítendő európai 
uniós támogatással zöldmezős beruházás valósul meg Komáromban. A TOP-1.1.2-16-KO1-
2017-00001 azonosítószámú projekt célja, hogy egy korszerű, széles szolgáltatás-portfólióval 
rendelkező inkubátorház épüljön, melynek küldetése, hogy a jövőben ipari 
tudáscentrumként, a lehető legtöbb szinergikus hatást képezve erősítse Komárom város 
gazdasági-társadalmi pozícióit. 
 
Komárom Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-1.1.2-16 „Inkubátorházak fejlesztése” 
megjelölésű felhívás keretében azzal a céllal, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program erőforrásaira építve a helyi gazdaságot a járműipari és gépgyártási potenciál mentén 
tovább dinamizáló infrastrukturális fejlesztést valósítson meg. 
Komárom Város Önkormányzatának 2015-2019. évekre szóló Gazdasági Programjában az Ipari 
Park fejlesztése, strukturális átalakítása kiemelten fontos szerepet játszik, aminek fontos elemét 
képezheti egy inkubátorház, mint szolgáltató központ létrehozása. A projekt előkészítésének 
folyamatában egyeztettek a térségi gazdasági szereplőinek vállalkozásfejlesztési folyamatokkal 
kapcsolatos elképzeléseiről, felmérték az inkubátorház koncepciójával kapcsolatos igényeket, 
átfogó vizsgálatot folytattak le a javaslatokról, elképzelésekről. A felmérésben közreműködő 
vállalatvezetők Komárom Városban tevékenykedő, meghatározó súlyú cégek képviselői voltak, 
részben a TOP 1.1.2-16 felhívásban nevesített kulcsiparági, részben egyéb gazdasági szereplők 
közül. Az elemzés eredményeként rögzítették, hogy olyan adaptív megoldásokra van szükség, 
melyek egy mélyebb hatású gazdasági trendváltozás, járműipari recesszió esetén is képesek 
alternatívát képezni a helyi gazdaság számára.  
Az 501m²-es, földszintes kialakításúnak tervezett, akadálymentesített épület otthont ad egy 100 fő 
befogadóképességű közösségi- és konferenciateremnek, irodáknak, a co-office térnek, 3D 
műhelynek, valamint az épület egészét kiszolgáló szociális helyiségeknek. A gazdaságosabb, 
korszerűbb üzemeltetés érdekében megújuló energiaforrásokat (napelemes rendszert) használnak, 
valamint kiépítésre kerül egy ún. C típusú e-autó töltőállomás is. 
 
A közel 400 millió Ft támogatásból megvalósuló beruházás várhatóan 2020 novemberében 
fejeződik be. 
 

További információ kérhető: 
Komáromi Városi Televízió 
2900 Komárom, Szabadság tér 1. 
Tel.: 34/341-941, komaromtv@novonet.hu 
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Cselekvőképesek, lokálpatrióták és fiatalok. Ezzel a három szóval jellemezhetnénk a FILO-t, azaz

a Fiatal Lokálpatrióták Egyesületét, mely egy éve található meg Komárom civil palettáján. Igaz, csak

A FILO újító szándékú közösség, amely 
arra vállalkozik, hogy izgalmas programok-
kal keltse fel az iskolások, középiskolások 
és fiatal felnőttek érdeklődését. Nem titkolt 
szándékuk, hogy gyarapítsák taglétszámu-
kat, hogy egyre többen osztozzanak abban a 
szemléletben, amit képviselnek.  
 
Az elmúlt esztendőben több alkalommal 
is megjelentek városi színekben: segítet-
ték a Komáromi Tám-Pont Családsegítő 
Intézményt, fát ültettek Szőnyben és 
szemtégyűjtésben vettek részt Koppány-
monostoron a környezettudatos magatartás 
példájaként, karitatív cselekvőképességüket 
a Hajléktalanszállón is megmutatták. A 
téli időszakban, karácsonyt megelőzően 
felajánlásokat is gyűjtöttek, majd jó szívvel 
adományoztak.  
 
Egyesületi munkájukat partnerségi 
együttműködésben gondolták el, olyan 
szervezetekkel keresve kapcsolatot, amelyek 

általános és középiskolák diákokat foglal-
koztatnak, mondta el Proczeller Tamás 
egyesületi elnök. A fiatalok aktivitására szá-
mítva gyermeknapon önálló FILO-napot 
terveznek, amikor még inkább számítanak 
majd Komárom iskolai közösségeire. 
 
Vajda Bence egyesületi tag elmondta, 
igyekeznek ráébreszteni a fiatalok közös-
ségét arra, hogy a társadalmi szerepvállalás 
fontos, és egyáltalán nem ciki. Ez a generá-
ció nélkülözhetetlen a társadalomban, újító 
ötleteik, széleskörű látásmódjuk és tettre- 
készségük jól kiaknázható.  
 
A FILO egyelőre csak puhatolózik. Kí-
váncsiságuk számos kérdést felvet. Például, 
hogy mi érdekli a komáromi fiatalokat, mit 
gondolnak saját szerepükről, jövőjükről, 
helyükről a társadalomban. Az egyik leg-
fontosabb megfogalmazás részükről, hogy 
a célpontként kikiáltott fiatalság mit gondol 
Komáromról. A kérdések megválaszolására 

kulturális és sportalkalmak, kerekasztal-
beszélgetések szervezésében gondolkodnak, 
minden olyan (élő és virtuális) felületet 
megragadva, ahol fiatalokkal találkozhat-
nak. 
 
Vajda Bence azt is elmondta: alapvető cél-
kitűzésük, hogy Észak- és Dél-Komárom 
kapcsolatát is erősítsék azáltal, hogy felke-
resik a Duna túloldalán működő, fiatalokat 
tömörítő szervezeteket, bázisokat. Helyben 
fontos célpont a DIVISZ, vagyis a Diákön-
kormányzatok Városi Szövetsége, mellyel 
decemberben karácsonyi adományozó 
akciójukkal már tevékenykedtek közösen. 
Akciójukra sikerrel tekintenek, és ezt az 
eredményességet a jövőben is kiaknáznák a 
kettészakított, de összetartó város, Komá-
rom érdekében.  
 
A FILO hamarosan egy pályázattal rukkol 
elő. Törekvésük szerint egy Komáromról 
szóló kampányfilm elkészítésére buzdítják a 
fiatalokat, hogy az ő szemükkel láttassák a 
város nevezetességeit, sajátosságait.  
 
Tagtoborzásuk folyamatos. Olyan cselekvő-
képes fiatalokat várnak köreikbe, akik azo-
nosulni tudnak a FILO elképzeléseivel, és 
ezáltal segítőkész hozzáállással segíteni tud-
ják a szervezetet és azon keresztül a várost. 
Megcélzott korosztályuk: a középiskolástól 
egészen a harmincas éveikben járó fiatal fel-
nőttek. Proczeller Tamás és Vajda Bence is 
azt hangsúlyozták, Komáromban rengeteg 
jó képességű, példaként említhető, sikeres 
fiatal munkálkodik, akik – akár a FILO 
szervezett közösségében - képességeikkel 
gazdagítani tudják városunkat, Komáromot.

    hd

Filózz velük!
„A TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS NEM CIKI...”

2017-ben indult a baráti társaság - megszólítva a komáromi fiatalokat, hogy példamutató

szerepvállalásukkal gyarapítsák, gazdagítsák Komáromot –, mégis számos közösségi akciót vállaltak már,

és még többet terveznek a közeli és távoli jövőben.

�� ProczellerTamás és Vajda Bence: „A társadalmi szerepvállalás nem ciki...”

PROFIL14
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Az eddigiekben kínált, komáromi turisztikai célpontokat népsze - 

rűsítő képeslapok, térképek és hűtőmágnesek mellett már helyi kéz-

A nálunk tartózkodó turisták sokrétű 
felhozatalból válogathatnak. A klasszikus 
turisztikai termékek mellett a komáromi 
iroda munkatársai ólomkatonákat is készít-
tettek, mely a város történelmi múltjával, 
a 1948-49-es szabadságharcban betöltött 
fontos szerepével kapcsolható össze. Szinte 
minden korosztály megörvendeztethető az 
itt található, szép küllemű, ajándéknak is 
betudható termékekkel. Van itt kézműves 
élelmiszer: lekvár és méz, levendula és ho-
moktövis termékek, természetes alapanya-
gokból készült kozmetikumok és illóolajok, 
Szegedi Katalin-illusztrációk, könyvek, 
ékszerek és varrott csecsebecsék. 
 
A Tourinform Iroda ezáltal találkozási pont 
is, közvetítő a vásárlók és a helyi termelők 
között. Gyakori eset, hogy éppen termelő 
kopog be az iroda ajtaján új piacra számítva, 
de az sem ritka, hogy a Tourinform munka-
társai keresik fel a helyi alkotókat, felkínálva 
az iroda által nyújtható lehetőségeket. Az 
idegenforgalmi, valamint a komáromi és 
környékbeli programokat népszerűsítő tevé-
kenység és a jegyárusítás mellett a Tourin-
form saját facebook oldalán a helyi termelők 

termékeit is feltünteti, 
népszerűsíti. A bevétel 
pedig nem csekély, még 
akkor sem, ha törekvésük 
szerint csupán minimális 
árréssel kínálják ezeket a 
helyi kincseket. Szentesi 
Tamás, a Komáromi 
Turisztikai Egyesület 
menedzsere, az iroda 
vezetője elmondta, a hát-
térben álló jogi képviselet 
egy közhasznú szervezet, 
így céljuk nem a profitori-
entált kereskedés, hanem 
hogy irodájukon és 
„vevőkörükön” keresztül 

teret adjanak a helyi termelőknek és kéz-
műveseknek. A portékákat a felek számára 
jövedelmező szerződéssel veszik át, majd 
kedvező áron kínálják azt a vásárlóknak. A 
legkedveltebb árucikkeket további idegen-
forgalmi helyszínek számára is felkínál-
ják, így például a Monostori erőd, vagy a 
Brigetio Gyógyfürdőnek, mely intézmények 
hozzájuk hasonlóan nagyon nyitottak a 
helyi turisztikai fontosságú kezdeményezé-
sekre.  
 
Az iroda idegenforgalmi szerepén túlme-
nően a komáromi és megyebéli terme-
lőkkel kialakított kapcsolatrendszerét is 
jól hasznosítja, például segítő közvetítők 
komáromi vásárok idején. A komáromi 
alkotókat felkaroló célkitűzés a jövőben sem 
változik, továbbra is várják a kereskedelmi 
forgalomba hozható, engedéllyel rendelkező 
kézműves, termelői árucikkek készítőinek 
jelentkezését. Amennyiben a törekvés eladói 
oldalon is megegyezik az általuk megfo-
galmazottakkal, és a termék is illeszkedik 
a most árusított, igényes palettába, akkor 
a Tourinform iroda befogadja azt. (hd)

turistAcsAlogAtó

HELYI TERMÉKEKET KÍNÁL A TOURINFORM

műves termékeket is kínál egy ideje a Komáromi Tourinform Iroda.

A kínálat bővítését éppen az irodába betérők igényei alapozták meg,

hiszen egyre többen érdeklődtek a komáromi származású – akár

ajándékozható - portékák, kézműves remekek iránt. 

 

Őrzi és ápolja  
Lehár kultuszát Komárom 
 
Tizenegyedik alkalommal hirdette meg 
Észak-Komárom a Lehár Ferenc Nem-
zetközi Operett Énekversenyt, amelynek 
szervezéséhez már harmadszor nyújt 
szakmai segítséget a Budapesti Operett-
színház a városnak. A verseny előkészü-
leteit nemrég ismertették a szervezők a 
Tiszti Pavilonban. Jelentkezni március 
20-ig lehet. 
 

 
Sajtótájékoztatót tartottak szerdán délelőtt az 
észak-komáromi Tiszti pavilon épületében a 
Lehár Ferenc Nemzetközi Operett Énekver-
seny szervezői. A megjelenteket Varga Anna 
az észak-komáromi Városi Művelődési Köz-
pont igazgatója köszöntötte, köztük Kiss-B. 
Attilát, a Budapesti Operettszínház február 
elsejétől regnáló főigazgatóját, az énekver-
seny zsűrijének elnökét, valamint Keszegh 
Bélát Észak-Komárom és dr. Molnár Attilát 
Dél-Komárom polgármesterét. 
 
Varga Anna kiemelte, hogy komoly minőségi 
ugrást jelent a verseny történetében, hogy 
már harmadik alkalommal a Budapesti 
Operettszínházzal együttműködve tudják 
megrendezni. Keszegh Béla úgy fogalma-
zott, hogy a zenei életben Komárom gazdag 
hagyományokra tekint vissza, ezeket azonban 
megfelelő módon kell kezelni és ápolni, ezért 
is nagy lehetőség, hogy Komárom évek óta 
ilyen rangos eseménynek ad otthont. 
 
Dr. Molnár Attila elmondta: az a cél, hogy 
Lehár Ferenc kultuszát megteremtsék, és 
Lehárhoz Komáromot tudják majd hozzákötni 
az emberek. 
 
Kiss B. Attila hangsúlyozta, hogy rangos 
eseménynek ad otthont Komárom, amelynek 
megszervezéséhez szívesen járul hozzá a Bu-
dapesti Operettszínház, hiszen Lehár Ferenc 
öröksége mindenkit kötelez. 
 
 - Nekünk lehetőségünk és feladatunk, hogy 
korunk fiatal tehetségeit felfedezzük – emelte 
ki az énekverseny zsűrijének elnöke. 
 
        komaromhirado.hu

TURIZMUS 15
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„Egység a különbözőségben” 
 - az ökumenikus imahét eseményei -  
 
„Az igazságra és csakis az igazságra töre-
kedj…” ezzel a jelmondattal illeték idén az 
ökumenikus imahét találkozóit. A január 
21-től kezdődő hét napjain a történelmi 
egyházak gyülekezetei egymás vendég-
ségét élvezve tartottak istentiszteleteket. 
Január 22-én kedden a református temp-
lomban, szerdán a baptista imaházban, 
csütörtökön az evangélikusoknál, vasár-
nap pedig a Jézus Szíve római katolikus 
nagytemplomban szólt a közös ima. 
 
Különleges ez a hét már azért is, mert a tör-
ténelmi egyházak vezetői ilyenkor szószéket 
cserélnek, és üzenetük eljut egy másik közös-
séghez is, amelyből aztán mindenki épülhet. 
Az üzenet mindenhol másfajta szemszögből 
jut el a hallgatósághoz abban a reményben, 
hogy a hallottak kiegyensúlyozottabbá és bol-
dogabbá teszik világunkat. Az imahét egyfajta 
nyitottságot is feltételez.  
 
Máté László református esperes elmondta, 
az ökumenikus imahét egy szép és meghitt 
alkalom arra, hogy a komáromi gyülekezetek 
is bizonyítsák összetartozásukat a városban.  
 
- Istentől kapott ajándékunk, hogy a Szentírás, 
melyből tájékozódunk az élet fontos kérdése-
iben, mindannyiunkat ugyanúgy szólít meg. 
Amikor az ember az ökumenikus összetételű 
gyülekezet előtt szólal fel, akkor igyekszik nem 
azokra a hangsúlyokra odafigyelni, amelyek 
megkülönböztetik egymástól a felekezete-
ket, hanem éppen azokra az igazságokra 
koncentrálni, amelyekben egyetérthetnek - 
magyarázta. 
 
A felekezetek közti egyetértésben nagy 
szerepe és felelőssége van a gyülekezetek 
vezetőinek. Máté László esperes is osztotta 
azt a véleményt, hogy a városban szolgáló 
lelkészek emberileg is jó kapcsolatban van-
nak egymással, a találkozóik barátiak, mely 
viszony kihat a gyülekezeti tagokra is. Az idei 
mottó kapcsán Máté László református espe-
res kifejtette: szó volt minden este arról, hogy 
az igazság az Istennek tetsző élet, mely nem 
szavakban, hanem tettekben, magatartásban 
kell megmutatkozzon. Azt a kérdést veti fel, 
hogy miként tudunk Istenbe vetett hitünkről 
bizonyságot tenni tetteink által.  
 
Mészáros Sándor baptista lelkész a talál-
kozásokkal tarkított hetet úgy méltatta, az 
imahét kapcsán az egymásnál vendéges-
kedő felekezetek épülhetnek egymásból, 
és bátorodhatnak egymás hite által. Az 
egyetemes ökumenikus együttlétek alkalmai 
nagy vonzerővel bírtak. Az egymásnál tett láto-
gatások szeretetvendégséggel zárultak. (hd)

A második világháború idején a Don-kanyarban megsemmisült 2.

magyar hadsereg több mint 100 ezer áldozatára emlékezett a Komá-

A 76 évvel ezelőtt történt tragédia nemcsak 
a katonákat érintette, hiszen rengetegen 
kényszerültek otthonuktól távolra, és haltak 
meg hadifogolyként vagy a munkaszolgá-
latokban. Az 1943. január 12-i doni áttörés 
áldozataira méltó módon emlékezett a város 
az erődben.  
 
„A háborúban nincsenek győztesek, csak vesz-
tesek, nincsenek hősök, csak halottak.” Ezzel a 
gondolattal szólította meg a megemlékezé-
sen megjelenteket Bágyi Ferencné, a szer-
vező egyesület elnöke, majd Oláh Kálmán 
tanár idézte a tragédia korszakát, a doni 
áttörés előzményeit és következményeit.  
 
 - A nyugat-európai és az egyesület államokbeli 
történeti források és könyvek egyértelműen 
rögzítik, hogy az első és a második világhá-
ború győztese az Egyesület Államok, vesztese 
Európa. Európa bukott el, kulturálisan... A 
katonaság a férfivá nevelő funkciója mellett azt 
a célt is szolgálta, hogy megvédje a közösséget: 
az országot, a várost, a falut és a magyar csa-
ládokat. Mindkét világháború hősei megtették 
ezt, vállalva, hogy a háborúban meg kell halni 
- fogalmazott beszédében Oláh Kálmán. 
 
Többféle forrás él a köztudatban az áttörés 
körülményeivel kapcsolatosan. Az egyik 
szerint a magyar csapatok ellátása akado-
zott, a németek nem juttattak elegendő 
harci eszközt, élelem és ruházat híján voltak 
kénytelenek szembeszállni a többszörös 

túlerővel rendelkező szovjet csapatokkal. 
Egy másik forrás szerint a magyar haderő 
védelme összeomlott, megfutamodott. 
1943. január végén egy hadparancs kimond-
ta: a 2. magyar hadsereg elvesztette becsü-
letét. A hősök a méltatlan bánásmódot is 
megtapasztalták. Oláh Kálmán véleménye 
szerint a magyar hadvezetés okosan osztotta 
el a haderőt. A magyar hadsereget azon-
ban a tankokkal megtámogatott gyalogos 
támadásra nem képezték ki. A szónok úgy 
fogalmazott: „amire nem lehetett számítani, 
hogy Sztálingrád bevétele után a szovjeteknek 
még lesz ereje arra, hogy a Don-kanyarnál 
betörjenek”. Oláh Kálmán arra is felhívta a 
figyelmet: Magyarország embervesztesége 
mindkét háborúban irdatlan méretű volt.  
 - A hősök tiszteletét helyre kell állítani az új vi-
lág építéséhez - zárta gondolatait az esemény 
szónoka.  
 
A két világégés halottaira való emlékezést 
a Duna Népdalkör műsora tette emelke-
dettebbé. A megemlékezés ezután az erőd 
kapujában állíttatott két emléktáblánál 
- Miletics Anton trombitakísérete mellett 
- koszorúzással folytatódott. A jelenlévő 
városvezetők: Hamrák Zsófia képviselő és 
Czita János alpolgármester, valamint Mol-
nárné dr. Taár Izabella járási hivatalvezető 
az első és a második világháború harcterein 
életüket vesztett katonák emléke előtt is 
tisztelegtek.  
    hd/rg

A csendes don

...MERT BÁTRAK VOLTAK, AKIK MERTEK

romi Erődök Barátainak Egyesülete a városvezetéssel karöltve.

�� A városvezetők a harctéren életüket vesztett katonák emléke előtt is tisztelegnek 
             Fotó: Hajnal Dóra
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SAJTÓKÖZLEMÉNY   
A JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSÁRA NYERT PÁLYÁZATOT 
KOMÁROM  
 
A „Komáromi Jókai Mór Gimnázium energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00006 
azonosítószámú pályázatára 226,7 millió Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert 
Komárom városa. A pályázat fő célja a Komáromi Jókai Mór Gimnázium épületének (Táncsics Mihály 
utca 32.) energetikai korszerűsítése, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítása.  

 
Komárom Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Komáromi Jókai Mór Gimnázium energetikai 
korszerűsítése” címmel TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati 
felhívásra.  
A fejlesztés eredményeként a projekt keretén belül sor kerül a Jókai Mór Gimnázium épületének (Táncsics 
Mihály utca 32.) hőszigetelésére, fűtési rendszerének korszerűsítésére, a nyílászárócsere folytatására, a 
tornatermi szellőzőrendszer korszerűsítésére, klíma szerelésére, valamint megújuló energia hasznosítására 
napelemes rendszer kiépítésével.  
A felújítás célja, hogy a gimnázium épületében a mai kor technológiájának segítségével minimalizáljuk az 
energiafogyasztást és a CO2-kibocsátást. Az épület elavult gázfűtésének cseréje a gázfogyasztást 
jelentősen csökkenti, az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának 
növeléséhez, az energiaimport-függőség mérsékléséhez. A megújuló energiaforrások használatával az 
üvegházhatású gázok kibocsátása csökken, a fosszilis energiafelhasználás csökkentésével hozzájárulunk a 
környezeti ártalmak mérsékléséhez, ezzel pedig az ország nemzetközi kötelezettségvállalásának 
teljesítéséhez. A korszerűsítéssel példát szeretnénk mutatni a szomszédos települések önkormányzatainak, 
a környező épületek tulajdonosainak, üzemeltetőinek a környezetterhelés csökkentésére.  
A projekt további célja, hogy a gimnázium épületében dolgozók és tanulók komfortérzete javuljon, egy 
kulturáltabb, élhetőbb településkép jöjjön létre, a projekt által a lakosság megismerkedhessen a megújuló 
energiaforrások alkalmazásának lehetőségeivel, ezáltal szemléletmódot formáljunk és energiatudatosságra, 
valamint a megszerzett tudás továbbadására neveljünk, az akadálymentesített környezet kialakításával 
pedig megvalósuljon az egyenlő esélyű hozzáférés.  
 
A projekt várható befejezése 2020.12.31. 
 
További információ kérhető: 
Komáromi Városi Televízió 
2900 Komárom, Szabadság tér 1. 
Tel.: 34/341-941, komaromtv@novonet.hu 
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Focifarsang 
 
A Focifarsangon a mez és a sportcipő nem 
a jelmezverseny része volt, a sportcsar-
nok és a Feszty iskola pályáján komoly 
küzdelem zajlott. A Komárom Körzeti 
Diáksport Bizottság rendezvénye több 
évtizedes múltra tekint vissza, amelyhez 
évek óta a Magyar Labdarúgó Szövetség 
Bozsik Intézményi Labdarúgó programja 
is csatlakozik. A szervezést ezúttal is a 
Petőfi Sándor Általános Iskola testnevelői 
munkaközössége segítette. 
 
A kétnapos sportesemény a komáromi és a 
környékbeli általános iskolák részvételével 
zajlott, ezúttal nyolc korcsoportban, fiúk és 
lányok részvételével. Összesen több mint 300 
gyermek rúgta a bőrt.  
 
A rangos eseményre Majoros Attila is elláto-
gatott. Az első helyezettek vándorserleget 
vehettek át.  
 

Kacsolódó hír, hogy tizenkettedik alkalommal 
jöttek össze a város és a térség óvodásai a 
Fortuna SE által szervezett hagyományos ovi-
foci tornán, ezúttal nyolc csapat mérkőzött a 
Feszty Iskolában. A rendezvényen dr. Molnár 
Attila polgármester is részt vett. 
 
Kocsis Sándor edző köszöntője után, Nagy 
Gábor a Komárom VSE utánpótlás koordiná-
tora szólt a jelenlévőkhöz, minden résztvevő-
nek jó játékot és kellemes időtöltést kívánt. 
 
A szervező Fortuna SE elnöke, Paulovics 
Imre elmondta: a torna célja elsősorban, hogy 
a gyerekek mozogjanak, megszeressék a 
futballt, életük része legyen a sport. 
 
- Egyesületünk azon kevesek egyike, amely 
a legkisebbekkel is foglalkozik. Több mint 
másfél évtizede tartunk ovifoci edzéseket. Az 
a tapasztalat, hogy azok a gyerekek, akik isko-
lásként futballoznak, szinte kivétel nélkül jártak 
ovifocira is. A Fortuna SE számára külön öröm, 
hogy a játék iránt a lányok is szép számban 
érdeklődnek - tette hozzá az elnök. 
 
A torna a Kistáltos győzelmével zá-
rult, így a vándorkupát egy éven át 
a komáromiak őrzik. (nt/rg) 

Komárom város sportolóit, sportéletét ünnepelték január 26-án a sportcsarnokban az idei sportgálán. Városunk

egyik legrangosabb közösségi ünnepként könyvelhetjük el ezt az eseményt, amelyre idén is több mint 800

A gálát a város tavalyi sportéletét felidéző 
kisfilmmel vezették fel, majd a nyitánykor a 
Tűzvarázs zsonglőrprodukció szórakoztatta 
a jelenlévőket.  
 
Most is nagy izgalom övezte a Jó tanuló – jó 
sportoló diákok díjazását. A 2017/2018-as 
tanévben rendezett diákolimpiai versenye-
ken elért helyezések és eredmények alapján 
szólították színpadra a város legsikeresebb 
sportoló diákjait. Ilyen elismerést vehetett 
át: Gerecs Ádám (Petőfi), Dián Roland 
Krisztián (Petőfi), Kocsi-Horváth Martin 
(Petőfi), Perje Péter Tibor (Petőfi), Gjika 
Dániel Botond (Feszty), Somodi Anna 
(Feszty), Lelovics Nóra (Feszty), Kempl 
Barnabás (Feszty), Beigelbeck Tamás 
(Bozsik), Pénzes Laura (Bozsik), Hegyi Bí-
borka (Bozsik), Buzás Tamás (Széchenyi), 
Zubek Tímea (Kultsár) és Hegyi Tamara 
(Jókai). 
 
A folytatásban talált gazdára az „Év Junior 
Sportolója díj”. Női kategóriában Horváth 

Lea, a KVSE sportlövője kapta a kitün-
tetést. A fiatal sportoló világversenyek 
rangos szereplője, többször javított országos 
csúcsot. Legutóbb Münchenben produkált 
kiváló lőeredményeket, tervei szerint az 
Európa bajnokságra tart és kvótaszerző 
versenyekre készül. Lea közönségdíjas is 
lett. Ezt az elismerést a komáromi közösség 
ítéli oda Facebook-szavazáson.  
 
A junior férfi kategóriában Pekler Zalánnak 
tapsolhatott a közönség. Az MTTSZ Fi-
nomító Sportlövész Klub nagy reménysége 
Buneos Airesben szerezte ifjúsági olimpiai 
Bajnoki címét. Ezüstérem került a nyakába 
a koreai világbajnokságon és bronzérem a 
Sydney-ben megtartott világkupán.  
 
A 2017 óta aktív Komáromi Sporthagyo-
mányokat Őrző Kerekasztal képviseletében 
Vörösházi Tibor egyesületi elnök vehette át 
a Komárom Város Sportjáért díjat.  
 

leg...leg...leg...
SPORTÜNNEP 2019

vendég fogadta el a meghívást. A rendezvényt Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Popovics György

��  Ritmikus sportgimnasztika bemutató is színesítette a programot                  Fotó: Mészáros Mátyás

a megyei közgyűlés elnöke, Molnárné dr. Taár Izabella járási hivatalvezető is megtisztelte jelenlétével, de

jelen voltak dr. Molnár Attila polgármesteren túl a város alpolgármesterei, képviselői, hogy együtt osztozzanak

a sportolók és edzők örömében. A rendezvény szervezője a Monostori Erőd Nonprofit Kft. volt. 
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A rangos elismerés koronája a 2018-as 
esztendőnek, amelyben az egy évtizedes 
fennállását ünnepelhette a szervezet. A 
kerekasztal kiemelkedő sikerű rendezvé-
nyeket bonyolít le immár hagyományosan. 
Ilyen például a Mozdulj együtt Komárom!, 
a sporttörténeti vetélkedő, a Szuperbajnok 
Komárom, a Czibor Zoltán Emléktorna, 
valamint számos labdarúgó torna, sportnap 
és sportfesztivál.  
 
Kisvárdai István, az MTTSZ Finomító 
Sportlövész Klub vezetője kapta az Év 
edzője díjat. A helyi sportlövészet alapítója 
büszke lehet több évtizedes munkájára, 
mely országos bajnokokat, olimpikonokat, 
világbajnokságokon dobogós helyeket elérő 
sportolókat nevelt. 
 
Nagy várakozás övezte az Év csapata díj 
átadóját. A rangos mezőnyből a megyei baj-
nok KVSE felnőtt férfi labdarúgó csapatá-
nak jutott az elismerés, amit Musitz Balázs 
csapatkapitány vett át. Érdemeik közt 
említették a gálán az NBIII őszi forduló 
harmadik helyezését.  
 
Az Év női csapatsportolója Suhajda Anita 
labdarúgó lett, aki a Fortuna SE hírnevét 
öregbítheti a kitüntetéssel. Csapatával a Pest 
megye által szervezett regionális bajnokság-
ban szerepel. Játszott a magyar, a szlovák 
első- és másodosztályban, Hollandiában 
harmadosztályú csapatban csillogtathatta 
technikai tudását.  
 
Ugyanebben a kategóriában a férfiak közül 
Kenesei Krisztián labdarúgó vihette haza a 
díjat. A KVSE nagyszerű játékosa 29-szeres 
válogatott labdarúgó, többszörös magyar 
bajnok, 2002/2003-ban magyar gólkirály. 
Az Év csapatsportolója díjat méltán érde-
melte ki, hiszen eredményei, teljesítménye 

ösztönző a komáromi csapat játékosaira 
nézve is.  
 
Az Év sportolója díj női és férfi kategóriá-
ban is a küzdősportok területéről került ki. 
Mészáros Anna, az Alexandros Kick-boksz 
és Thai Boksz SE versenyzője fogadhatta 
a gratulációt. A fiatal versenyző felnőtt 
női IFMA muay thai magyar bajnok, de 
büszkélkedhet K-1 profigála első hellyel is. 
Külön öröm, hogy egyesülete a férfi kategó-
riában is hírnevet szerzett Grónai Sándor 
Európa-bajnok sportoló jóvoltából. Grónai 
kemény ellenfélnek számít a ringben, 
haza pályán az utóbbi esztendőkben már 
nemigen akad eredményeihez méltó ellen-
félre. Sportjának őshazájában, Thaiföldön 
versenyez, ahol megnyerte a Bangla Boxing 
Stadium övét. Olaszországban három mér-
kőzéssel szerezte meg az Európa-bajnoki 
címet, Rómában világbajnoki bronzérmet 
szerzett.  
 
A gálát a városi sportegyesületek színpadi 
produkciói színesítették. A vendég Tűzva-
rázs produkción túl felléptek és igényes mű-
sort adtak a KVSE Ritmikus Gimnasztika 
népes csapatának tagjai, a Happy Dance 
Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc 
Egyesület formációi. Újító produkciót ho-
zott a Street Generations, színpadon szóra-
koztatott a Fouetté Ritmikus Gimnasztika 
SE, valamint a KVSE Fit-kid formációja. 
A 2019-es sportünnepen – akár jelöltként, 
akár díjazottként – említett sportolók Ko-
márom büszkeségei, valamennyien fontos 
példaképei a fiatalabb generációnak. A 
2019-es esztendő immár nemcsak nekik, de 
Komárom számára is kiemelt jelentőségű, 
hiszen Czibor Zoltán születésének kilencve-
nedik évfordulójára emlékezünk majd.  
 
    hd
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Nyitott kapuk, fitt családok 
 
A fenti mottóval hirdetett nagy sikerű, tárt 
kapus programot nemrég a Komáromi 
Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal. 
Októbertől év végéig ingyenesen sportol-
hattak kicsik és nagyok a város sportléte-
sítményeiben.  
 
Számos sportág közül választhattak az érdek-
lődők. A cél a közös sportoláson túl az egész-
ségmegőrzés és a rendszeres testmozgásra 
történő figyelemfelhívás volt. Vörösházi Tibor 
elnök kiemelte, hogy egyesületük fennállása 
10. esztendejének méltó megkoronázása volt 
a rendezvénysorozat lebonyolítása. Külön 
köszöni a partnerszervezetek munkáját, 
valamint a Magyar Szabadidőport Szövetség-
nek, hogy támogatták pályázatukat. A sikeren 
felbuzdulva  lehetőség szerint az idei évben is 
szeretnék folytatni a tárt kapus programot. 
 
Teqball a Molajban
Észak- és Dél komáromi sportbará-
tok december végén szervezték meg 
a sportnapot. A kupa a két városrész 
közötti Teqball-együttműködés első 
állomása, ahol a fő cél a játék kipróbá-
lása, érdeklődők bevonása, valamint a 
szlovákiai Teqball népszerűsítése volt.

Füzi Gábor három éve hozta be a játékot Ko-
máromba, az eltelt időszakban folyamatosan 
kereste az együttműködő partnereket.  
 
-  Azt az előnyt, hogy magyar találmányként, 
magyar szereplőkkel indult el ez a sportág 
a világhírnév felé, nem engedhetjük ki a 
kezünkből. Továbbra sem mondtam le a 3 
éve megfogalmazott tervemről, azaz első-
ként létrehozni egy Teqball utánpótlásképző 
központot. Örülök, hogy a tornára elfogadta 
meghívásunkat a cseh és a magyar világ-
kupa-résztvevő páros, mert jelenlétükkel 
további erőt adtak céljaink eléréséhez. 
Közös edzéseinket hétfőnként tartjuk 10-12 
fős létszámmal a molaji tornateremben, s 
március 9-én a sportcsarnokba szeretnénk 
egy nagyobb volumenű nemzetközi versenyt 
szervezni, ahol bemutathatjuk tudásunkat a 
nagyközönségnek - nyilatkozta Füzi Gábor.
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