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Történelmi közlekedés
-fejlesztés előtt
A szükséges határozatokat még a nyár
közepén hozta meg a kormány.

15
Zöldülő tömegközlekedés
A nyár elején adták át a BYD telephelyén a zöld technológiával hajtott autóbuszt,
amely Észak- és Dél-Komárom között közlekedik majd július elsejétől.

Nemsokára kezdődik a koppánymonostori vasúti sorompó kanyarodósávjának
építése, az Újszállási út – 1. sz. főút
csomópont átépítése, a Puskaporosi
út korszerűsítése, a Komárom–Székesfehérvár autóútvonal fejlesztése, a
Komárom elkerülő keleti ág megépítése,
valamint a szűk vasúti keresztmetszet
kiváltása az 1. sz. főút Komárom–Almásfüzitő közötti vasúti átjárónál, ahol külön
szintű csomópont épül.

17

Az új, környezetkímélő jármű beszerzésének támogatására Dél-Komárom és ÉszakKomárom önkormányzata, valamint a Volánbusz Zrt. az Interreg V-A SKHU (Szlovákia-Magyarország) Együttműködési Program keretében közösen pályázott.
A projekt keretében a két Komáromban egyaránt megújulnak az autóbusz-megállók
és a végállomások.
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Szobrot kapott Czibor
Városunkban a Czibor Zoltán Városi
Sporttelep előtt augusztus 28-án, szombaton felavatták Czibor Zoltánnak, az
Aranycsapat legendás tagjának egészalakos szobrát, Csák Attila alkotását. Az
eseményt a Czibor-emlékév keretében
rendezték.
Dr. Molnár Attila polgármester hangsúlyozta, olyan alkotással gazdagodott
Komárom, mely komoly szellemiséget és
üzenetet hordoz.
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Átadták
a felújított
Csillagerődöt

Áder János, hazánk köztársasági elnöke, Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk országgyűlési képviselője,
Szentkirályi Alexandra kormányszóvívő és városunk polgármestere, dr. Molnár Attila az átadón

Október 6-án átadták városunkban a felújított és kibővített
Csillagerődöt. Az aradi vértanúk emléknapján az új
intézményt ünnepélyes beszédét követően, hazánk
köztársasági elnöke nyitotta meg. Áder Jánost városunk
polgármestere, dr. Molnár Attila és térségünk országgyűlési
képviselője, Czunyiné Dr. Bertalan Judit fogadta
és köszöntötte a megújult Csillagerődben.
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-Az eszmék tovább élnek az értékek
megbecsülésében, örökségünk megőrzésében - mondta Áder János, aki emlékeztetett arra, hogy a szabadságharc tizenegy nagy csatája közül hármat is ezen
a földön vívtak. Komárom és környéke
megszentelt föld - folytatta -, ahol szinte
mindenki megfordult a későbbi aradi
mártírok közül. - Ez az erőd ma újra őrtorony és bástya, a Szépművészeti Múzeum
Európában is párját ritkító másolat-gyűjteményének őrhelye. A Csillagerőd
megújulása és bővítése egy megnyert,
21. századi csata. Győzelem a romok, a
felejtés, a pusztulás felett - tette hozzá a
köztársasági elnök.

kitartó ragaszkodásukat - fogalmazott
az államfő. Áder János kijelentette, az
életáldozatra, önfeláldozásra ma már
nem kényszerülő nemzedék tagjaként is
tanulnunk kell tőlük, „hogy újra és újra ünnepen és hétköznapon - észrevegyük,
nagy érték a szabadság, 48-49 hősei az
életüket is kockára tették érte”.

- Amikor 48-49 hőseiről beszélünk,
látnunk kell - az önfeláldozás mai ember
számára már alig átélhető magasztossága mögött - a törékeny embereket,
személyes gyötrelmeiket, súlyos döntéseiket, a hazához való következetes,

Baán László, a Szépművészeti Múzeum
főigazgatója, a Liget projekt miniszteri
biztosa az új létesítményt bemutatva
elmondta, a Liget Budapest Projekt
keretében megvalósult, hatmilliárd
forintos beruházással egy új, 7000
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Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk
országgyűlési képviselője elmondta, az
új funkciót kapott erőd a görög, római
és reneszánsz szobrok bemutatásával
Európa szellemi örökségét védelmezi és
továbbadja az utánunk jövő generációnak.

négyzetméteres kulturális központ jött
létre, ahol a Szépművészeti Múzeum
szobormásolatainak több száz darabja
hét évtized után talált otthonra. A több
mint három évig tartó munkálatok során
- Mányi István Ybl-díjas építész tervei
alapján - az erődépületet és környezetét teljes körűen felújították, és kulturális központtal, modern kiállítótérrel
bővítették. Az intézményben a látogatók
megcsodálhatják többek között Andrea
del Verrocchio Bartolomeo Colleonit és
Donatello Gattamelatát ábrázoló, több
méter magas lovas szobrainak másolatát,
csakúgy, mint a milói Vénusz, a Laokoón
szoborcsoport vagy Michelangelo több
szobrának hasonmását.
A felújított Csillagerődben péntektől
látogatható a Szépművészeti Múzeum
görög, római és reneszánsz szobormásolatainak kiállítása.
				ta
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Hatalmas
ivóvízhálózat
-fejlesztés indult
Dr. Molnár Attila hangsúlyozta, kivételes
időket él meg Komárom, hiszen soha
ilyen rövid idő alatt, ilyen volumenű,
ilyen mértékű fejlesztés nem valósult
meg a város történelmében, mint most.
Beleértve az intézményhálózatunk felújítását, a város infrastrukturális, elsősorban közlekedésfejlesztési beruházásait,
fejlesztéseit és a mostani, a város szen�ny-víz elvezetését, ivóvízhálózatát érintő
korszerűsítéseket.

A beruházás nem csupán az
ivóvízhálózat teljes fejlesztését,
de a szennyvíztisztító telep felújítását is érinti. A beruházásról
a koppánymonostori városrészben tartott tájékoztatót dr. Molnár Attila polgármester, Czita
János alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője és Czunyiné dr. Bertalan
Judit, térségünk országgyűlési
képviselője.

Czita János alpolgármester, a városrész
önkormányzati képviselője a fejlesztések menetét bemutatva kiemelte,
hogy Komárom és Ács jelenleg a Szent
Pál-szigeten található, 16 parti szűrési
kútból nyeri az ivóvizet. A kutak 1970ben, majd 1980-ban épültek. Azóta eltelt
több évtized, és ezek a közművek már
fejlesztésre szorulnak. Mára nemcsak
az ipari parki befektetők növelték a
vízigényüket, de Komáromban is nőtt
a lakosságszám, így fejleszteni, korszerűsíteni kell. A projekt során a szigeten
már nyár óta folynak a munkálatok, a
belterületen zajló munkák pedig most
indultak. Az ivóvízkutak nyomóvezetéke
is cserére szorul, ezek a kutak a Horgász
közben, az Aranyember utca sarkán lévő
vízműtelepre kerülnek bekötésre, közben
pedig keresztezik a Monostori holtágat.
A holtágban a régi eternitcsövet is modern csőre cserélik.
Czita János hangsúlyozta, a mederben
magasan található ez a csővezeték, ami
nem tette lehetővé, hogy kotróhajó jöjjön be a Kis-Dunára. A monostoriaknak
régi vágya a holtág kotrása, revitalizációja. Az új csővezeték mederátfújással
keresztezi a holtágat, a jövőben így lehetővé válik majd a Kis-Duna kotrása, ami
a projektnek köszönhetően valósul meg.
Közel 13 km hosszan történik a főnyomóvezeték cseréje. A belterületen, a
monostori városrészben ez érinti a Horgászközt, a Koppányvezér utat, egészen
az új Koppánymonostori hídig, ahol az
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Irinyi utcában csatlakozik be. Az ácsi
szakasz érinti a Horgászközt, a Csendes
utcát, az újszálláspusztai részt, a külterületen pedig az ácsi erdő szakaszát. Az
útburkolat felbontása után a régi vezeték
mellé fektetik az új csöveket, aminek
köszönhetően nem csupán a kapacitása bővül az ivóvízhálózatnak, de az
üzembiztonsága is, mely hosszú évekre
biztosítja az ivóvízellátást. A belterületi
szakaszon tehát elkezdődött a kivitelezés, 50 méterenként halad az utcákban
a csőfektetés. Az érintett ingatlanoknál
1-2 napra a gépkocsibehajtás korlátozva lesz, majd a következő szakaszok
megnyitásával halad tovább a beruházás.
A csőfektetés belterületen ősszel zajlik,
a téli hónapokban pedig a külterületeken dolgoznak a szakemberek. Az egész
közműszakaszt érintő beruházás az év
végére fejeződhet be. Ezt követően
indulhatnak a helyreállítási munkák,
amelyek a felbontott utak visszatöltését,
stabilizálását jelentik. Az utak a téli hónapokra murvások maradnak. A végleges
aszfaltozás tavasszal várható.
Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk
országgyűlési képviselője elmondta, alig
10 éve még nem gondoltuk volna, hogy
a magyar gazdaság a 2008-2009-es válságot követően ilyen gyorsan talpra tud
állni. E fejlődés következtében születtek
meg azok az egyedi kormányhatározati
döntések, amelyek Komáromot és a
térség ipari fejlesztéseit érintő beruházásokat jelentik. A jelen víziközmű
fejlesztésen túl nemrég látott napvilágot
Komárom közlekedéshálózatát érintő tervezési és fejlesztési feladatokat
előirányzó döntés is. Mindezek következtében mind a város vízellátása, mind
pedig az úthálózata is jelentősen korszerűsödik a közeljövőben.
A várható por és zajterhelés, valamint
a közlekedési fennakadások miatt a szakemberek a helyiek türelmét és megértését kérik! 			
(ta)
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Történelmi közlekedésfejlesztés előtt
Kezdődik a 13-as út felújítása!

Többek között a város dél-elkerülöjeként használt Puskaporosi út is új burkolatot kap hamarosan

A komáromi út- és vasúti hálózatot kedvezően érintő kormányhatározatok jelentek meg még a nyár közepén a Magyar Közlönyben.
-A kormányhatározatnak köszönhetően
nemsokára kezdődik a koppánymonostori vasúti sorompó kanyarodósávjának
építése, az Újszállási út – 1. sz. főút csomópont átépítése, a Puskaporosi út korszerűsítése, a Komárom–Székesfehérvár
autóútvonal fejlesztése, a Komárom
elkerülő keleti ág megépítése, valamint
a szűk vasúti keresztmetszet kiváltása
az 1. sz. főút Komárom–Almásfüzitő
közötti vasúti átjárónál, ahol külön
szintű csomópont épül. A kormány a
tegnapi határozatával feladatot szabott
az innovációért és technológiáért felelős
miniszternek, a pénzügyminiszternek és
a belügyminiszternek, hogy mindezekről
a fejlesztésekről és azok pénzügyi forrásigényéről október 15-ig előterjesztést és
javaslatot tegyen – mondta Czunyiné dr.
Bertalan Judit.
- Komárom és a térség ipari, gazdasági
fejlődése, az ipari park bővülése magával
hozta a közlekedés terheltségét. A most
meghozott kormányzati döntések várhatóan megoldják majd Komárom közlekedési gondjait - tette hozzá a képviselő.
Az új Monostori híd átadásával egyidejűleg megkezdődött a Komárom- Székesfehérvár gyorsforgalmi autóút tervezése,
a nyomvonal kiválasztása.
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Dr. Molnár Attila polgármester kiemelte,
a város történelmében ilyen nagyságrendű közlekedés- és gazdaságfejlesztési
beruházás még soha nem volt.
- Évtizedes vágyunk teljesül ezekkel a
beruházásokkal, és hiszem, hogy egyedülálló időszak következik Komárom
életében. Nekünk már a pozsonyi, a burgenlandi térséggel kell versenyeznünk,
ehhez pedig szükségünk van a megfelelő
közlekedési infrastruktúrára. Szükségünk
van a tervbe vett nagy fejlesztésekre: az
elkerülő út folytatására, a mindennapi
komfortérzetünket javító lekanyarodó
sáv megépítésére, az ipari parki csomópont kiépítésére, az elkerülő útként
szolgáló Puskaporosi út korszerűsítésére,
a molaji vasúti átjárónál felüljáró építésére. A keleti elkerülő út megépítésével
pedig a teljes belvárosi közlekedés gördülékenyebb lesz - emelte ki dr. Molnár
Attila polgármester.
Az infrastrukturális fejlesztéseken túl
egy másik fontos, Komáromot érintő kormányhatározat is született: az
önkormányzat a Zöld Város projekt
megvalósításhoz mintegy 95 millió Ft
további központi támogatáshoz jut hazai
forrásból. 				
				
(ta)

Miután 2020-ban megtörtént
az új Monostori híd átadása,
érezhetővé vált, hogy a nemzetközi forgalom miatt, fokozott terhelés éri a Komárom
és az az M1-es autópálya közti
útszakaszt. Mivel gyorsan
romlott az út minőségi állapota,
belátható időn belül megoldást
kellett találni a probléma
orvoslására.
Komárom környékén páhuzamosan
több fejlesztés is folyik. Jelenleg is zajlik
a 13-as és 81-es út 2x2 sávos gyorsforgalmi úttá történő fejlesztésének
nyomvonal egyeztetése és tervezése.
Folyamatban van egy nagy, nemzetközi
európai forgalmat kiszolgáló közlekedési folyosó tervezése, melybe hazánk is
beletartozik, amely a kereskedelmi és
személyi forgalmat hívatott megkönynyíteni.
- Miután a Magyar Közút elkészítette
a költségbecslési munkákat, a kivitelező
kiválasztását követően megkezdődhet
ezen útszakasz teljes felújítása.
A projektnek köszönhetően az útszakasz
teljesen új burkolatot kap. A munka sikeres volt, a 13-as út kijelölt
szakaszára a kormányzat közel 1,4
milliárd forint támogatást biztosít
a Magyar Közút részére a munkálatok kivitelezéséhez – jelentette be
térségünk országgyűlési képviselője,
Czunyiné dr. Bertalan Judit.
Az útfelújítások egy időre bizonyosan
jelentősen lassítják majd a forgalmat,
ugyanakkor mindenkinek közös érdeke,
hogy az útszakasz balesetmentes
legyen, megfelelő minőségű burkolatot
kapjon.
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Komárom épül
Az elmút hónapok során számos középületünk korszerűsödött, sőt több új is épült. Felújítás zajlott a
Kultsárban, a hozzánk betelepülni kívánó vállalkozásokat inkubátorház várja, megszépült a Napsugár
és a Szivárvány Óvoda játszóudvara, energiatakarékosabbá vált a gimnázium, és megépült az új római
katolius óvoda is a Bajcsy-Zsilinszky utcában.

Városunk számos intézményében zajlott felújítás az elmúlt hónapokban

A Kultsár iskola korábban tetőfelújításon
esett át, valamint új szigetelést is kapott,
majd a régi aszfaltos kézilabdapálya helyett, korszerű, minden sportolási igényt
kielégítő rekortán pályával gazdagodott.
A fentieken túl a Szakképzés 4.0 elnevezésű projekt jóvoltából nemrég többek
közt megújulhattak az iskola folyósói és
tantermei is.
A kormány által meghirdetett program
egyik fő célja, hogy olyan diákok kerüljenek ki a szakképzésből, akik a különféle
ipari területeken magas szakmai színvonalon képesek helyt állni - hangzott el
a Tatabányai Szakképzési Centrum által
szervezett sajtótájékoztatón.
És, ha már szakképzés és ipar, az elmúlt
hetekben elkészült az inkubátor ház is.
Az ipari parkban immár hivatalosan is
átadott létesítmény elsősorban a betelepülő cégeknek biztosít háttér infrastruktúrát.
Dr. Molnár Attila polgármestertől megtudtuk, a ház nem csupán a hozzánk
érkező cégeknek jelenthet segítséget, de
egyfajta vállalkozásfejlesztési centrumként is működik majd a jövőben.
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- Jelenleg is igen élénk érdeklődés mutatkozik a létesítmény iránt, ami reményeink szerint a jövőben csak fokozódni
fog. Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy
megteljen innovációval, mert az azt
jelenti, hogy Komárom vonzó és egyre
vonzóbb a gazdasági társaságok számára. Az új cégek megjelenése, az itt lévők
fejlesztése pedig nem csupán adóforintokat jelent a városnak, hanem azt is
jelenti, hogy a komáromiak számára kialakított kedvezményrendszer, valamint
a helyben zajló gazdasági fejlesztések
fenntartása hosszú távon is biztosított.
Az inkubátorház megépítését lehetővé
tevő pályázatnak köszönhetően az ipari
park csapadékvíz-elvezetését is sikerült
megoldanunk – fogalmazott az átadón
dr. Molnár Attila.
Czunyiné dr. Bertalan Judit kiemelte, a
létesítménynek köszönhetően számos
szakképzési-, pályaorientációs fórum is
megvalósulhat a komáromi ipari parkban, továbbá az inkubátorházban található digitális tanterem is fontos tényező
lehet akár startup vállalkozások számára
is. Célja nem csupán betelepülni kívánó
gazdasági társaságok infrastrukturális
támogatása, de kapcsolódó szellemi műhelyek kialakítása is. Az itt folyó magas
szakmai színvonalú munka segítségével a

jövőben olyan megoldások születhetnek,
melyek gazdasági trendváltozás esetén is
képesek alternatívát képezni a helyi és a
térségbeli gazdaság számára.
Augusztus végén átadták a monostori
városrészben a Napsugár Óvoda megújult játszóudvarát. Az eseményen Hajnal
Dóra, a Humán Bizottság elnöke is részt
vett.
- Vállaltuk, hogy három év alatt három
milliárd forintot fordítunk intézményeink korszerűsítésére, fejlesztésére. Ennek
a 2017-ben megkezdett felújítási projektnek a keretében újult meg a Napsugár
Óvoda játszóudvara is, közel negyven
millió forintból. A komáromi oktatási,
nevelési intézményekben, iskolákban,
óvodákban, bölcsődékben fantasztikus
nevelői munka zajlik, és nekünk feladatunk ezen munka támogatása, segítése.
Az óvodákban már megvalósult felújítási
program most, a bölcsődékben folytatódik - tette hozzá a városvezető.
Az óvoda udvarára több új játékot is telepítettek: többfunkciós várat, hintákat,
homokozót. Az elöregedett, balesetveszélyes, beteg tujasor helyett új növények kerültek kiültetésre.
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Az óvoda udvarán gyepszőnyeget illetve
öntözőrendszert is kialakítottak a helyi
kivitelező munkatársai. Az előkert is
megújult, a talaj új térkőburkolatot
kapott. A játszófelületet ütéscsillapítás
céljából többszínű öntött gumiburkolat
borítja. Az árnyékolást több nagyméretű napvitorla biztosítja. Az ivóvízkút is
megújult, illetve az udvar hátsó részére
faházat is telepítettek.
Az átadó után néhány héttel került sor
a Szivárvány Óvoda hasonlóan felújított
játszóudvarának avatására is, melyen
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési
képviselő mellett részt vett Vajda Bence,
a körzet képviselője is.
Még a tanévkezdés előtt adták át a modern, energetikailag megújult Jókai Mór
Gimnáziumot. Az önkormányzat 227
millió forintot nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén
belül, emellett Tatabánya Tankerület 65
millió forintot biztosított a megvalósításhoz. Ez utóbbi összeget az intézmény
korszerűsítése mellett a Petőfi ornamentika felújítására fordították. A két
iskolában folyó beruházásokhoz az önkormányzat közel 200 millió forint önerőt
biztosított. A gimnázium korszerűsítése
közel fél milliárd forintból valósult meg
- tudtuk meg dr. Molnár Attila polgármestertől. Popovics György, a megyei
közgyűlés elnöke az átadón kiemelte,
hogy Komárom az elmúlt időszakban
két és fél milliárd forintot meghaladó
TOP-os forrás felhasználásával modernizálta intézményeit. Örömteli, hogy a
diákok immár a Jókai gimnáziumban is
21. századi környezetben kezdhetik meg
a tanévet.
Benedek-Nagy Nikolett, a körzet önkormányzati képviselője szerint az energetikai felújítás azért is szimbolikus ezen a
helyen, hiszen nem messze, a Jókai ligetben valósult meg a Zöld Város projekt,
így a Jókai felújítása szervesen illeszkedik
Komárom zöld szemléletéhez, zöld szellemiségéhez. A gimnázium energetikai
beruházása azt is jelenti, hogy Komárom
zöld tudatosságból is példát mutat.
Végül, de nem utolsó sorban városunkban szeptember 30-án adták át a Győri
Egyházmegye beruházásában, közel 600
millió forintos kormányzati támogatással
megépült új római katolikus óvodát.
Az ünnepélyes átadón - melyen többek
között részt vett Soltész Miklós, egyházi
és nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkár, dr. Veres András, a Győri
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Egyházmegye püspöke, Bros Gergely
plébános, városunk polgármestere dr.
Molnár Attila, Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk országgyűlési képviselője,
Vajda Bence, a városrész önkormányzati
képviselője - Radziwonné Vörös Zsuzsanna intézményvezető köszöntötte a
vendégeket.
Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkár ünnepi beszédében elmondta, a katolikus
óvodafejlesztési program keretében 4-5
év alatt 200 óvoda újult meg, ezeknek
körülbelül negyven százaléka új építésű
ingatlan volt. Hazánkban 2010 óta 16
ezer férőhellyel bővült az óvodai hálózat, a fejújítások és beruházások 1900
intézményt érintettek. A Kárpát-medencében indított óvodafejlesztési programban a magyarországinál jóval kisebb
intézmények vettek részt. Közel ezer
óvoda felújítása valósult meg, közülük
175 intézmény új építésű- tette hozzá
Soltész Miklós.
Dr. Molnár Attila kiemelte, a beruházást
az önkormányzat is támogatta. Az új óvoda nagyszerűen illeszkedik a megújuló
városrészbe, hiszen az óvoda szomszédságában található a nemrégen átadott
új Nonprofit Szolgáltatóház, a Szivárvány
Óvoda, melynek a játszóudvara újult
meg idén, vagy éppen a nemrégen
korszerűsített buszpályaudvar, melynek
átadására hamarosan sor kerül.
Czunyiné Dr. Bertalan Judit, térségünk
országgyűlési képviselője kiemelte, azért
fontos ez a beruházás, mivel ez is elősegíti a keresztény értékeket továbbvitelét.
Az óvodások műsorát követően az épületet dr. Veres András, a Győri Egyházmegye püspöke áldotta meg.
A Komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda mellé
kétszintes, közel 650 négyzetméteres
épületrészt emeltek, ahol a három
csoportszoba mellett tornaszoba kapott
helyet, továbbá vizesblokkokat, kiszolgáló helyiségeket és tálalókonyhát
alakítottak ki. Az udvaron új játszóeszközöket helyeztek el, és óvodai sportpályát
létesítettek. A költözéssel felszabaduló
termekben az alsó tagozatosoknak hat új
tantermet létesítenek. Az egyházmegye
tervei között szerepel, hogy hosszú távon
tornacsarnokkal bővítsék a létesítményt.
		

A nyáron átadott inkubátorház a hozzánk betelepülő
vállalkozásoknak nyújt infrastrukturális hátteret.

Kiket vár a
komáromi inkubátor ház?
- az inkubátorház használatba
vételekor már működő, de még bejegyzéstől számított 3 évesnél
nem hosszabb működési múlttal rendelkező, kulcsiparági és ipari szolgáltató mikro-, kis- és
középvállalkozásokat;
- leányvállalat alapítását tervező,
működő KKV-kat;
- ipari és ipari szolgáltató mikro-, kisés középvállalkozást indítani tervező
személyeket.
KAPCSOLAT:
2900, Komárom, Zemplén Géza u.
7135/12 hrsz.
economy@komarom.hu

gl/ta
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új közösségi tereket avattak
Még a nyár elején adták át városunk új szolgáltatóházát. Az ünnepélyes átadáson a számos meghívott mellett részt vett Czunyiné dr.
Bertalan Judit, térségünk országgyűlési képviselője, Popovics György,
a megyei közgyűlés elnöke, dr. Molnár Attila polgármester, Hajnal
Dóra, Szabó István és Vajda Bence önkormányzati képviselők. Az új
létesítményt Máté László református esperes és Bros Gergely római
katolikus plébános áldotta meg.
Rendezvénypajta és közösségi
szín épült a Kemencés Házban
Schmelcz Gézánétól az egyesület
elnökétől megtudtuk, a beruházások
lehetővé teszik, hogy a jövőben nemcsak szezonálisan, hanem egész évben is
szervezzenek programokat.

Városunk egy korábban elhanyagolt területén ma már nem csupán az új Szolgáltatóház áll, de szintén itt épült az új római
katolikus óvoda és a minden szempontból a XXI. század elvárásainak megfelelő buszvégállomás is.

- Szívünknek azért is kedves fejlesztés ez
a beruházás, mert egy olyan területen sikerült megvalósítani, amely bár frekventált helyen fekszik, korábban mégis elhanyagolt övezet volt, mára pedig ékköve
lett a városnak. Annak különösen örülök,
hogy városunk ezen része is dinamikusan
fejlődik, hiszen itt áll az új egyházi óvoda, vagy épp az korszerűsített buszpályaudvar is - fogalmazott az átadó kapcsán
dr. Molnár Attila polgármester.
A városvezető hozzátette, az épület
megtelik élettel, hiszen ide költözik
a Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti
Intézmény, a DiViSz (Diákönkormányzatok Városi Szövetsége), de számos civil
szervezet és klub is.
- A szolgáltatóházat a fentiek okán akár
nemzedékek házának is hívhatjuk majd
- tette hozzá a városvezető, aki hangsúlyozta, a járvány gazdasági hatásaink
minimalizálása mellett fontos, hogy mentálisan is előre tudjunk lépni, hogy újra
programokat tudjunk rendezni, hogy újra
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- A pajtaépület létrejöttén csupa
komáromi kéz dolgozott. A tervező Siklósi József, Komárom Ybl-díjas főépítésze
volt, a kivitelező pedig a szintén helyi
Bocska Ferenc - fogalmazott a megnyitó
alkalmával dr. Molnár Attila polgármester.

visszatérjen városunkba a közösségi élet!
Czunyiné dr. Bertalan Judit térségünk országgyűlési képviselője szerint Komárom
hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő
kisvárosa, ahol kiszámítható a gazdasági
környezet, ahol biztonságos és kiszámítható a mindennapi élet.
- Ennek az átadásnak szimbolikus üzenete is van, mégpedig kettős. Egyrészt a beruházás bizonyítja, hogy Komáromban az
építő munka nem állt meg a pandémia
legnehezebb időszakában sem, másrészt
pedig most, hogy végre visszakaphatjuk
a régi életünket, a város azonnal fogadni
tudja közösségeit! A Nonprofit Szolgáltatóház, a Csillagerőd, a Monostori híd,
a Brigetio Látogatóközpont hat éve még
távlatinak tűnő célok voltak, mára pedig
már megvalósult beruházások. Köszönöm mindazok munkáját, akik felelősséggel dolgoztak a célok megvalósulásáért - zárta gondolatait az országgyűlési
képviselő.
				ta

A szintén nemrég avatott Kemencés
Szín kialakításával maximálisan igyekszik
kiszolgálni a közösségek, az itt majd programokat rendező, helyi civil szervezetek,
cégek, magánemberek, családok igényeit.
Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester, a körzet képviselője örömtelinek
nevezte az átadást. Egyrészt mert végre
személyesen találkozhattak a barátok
és ismerősök, a civil szervezetek tagjai, akiket jó volt viszontlátni egy ilyen
közösségi eseményen, másrészt pedig,
hogy elkészült egy korszerű mégis hagyománytisztelő rendezvénytér, mely a
jövőben otthont ad majd számos szőnyi
programnak, eseménynek. (gl)
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fürdő a város alatt
A szőnyi városrészben 1992-óta zajlanak szisztematikus régészeti ásatások. A vásártéri
feltárásokat követően a molaji városrész is felderítés alá került, melynek során kiderült,
hogy a római kori polgárváros mellett egy katonai objektumokból álló városrész romjai
is fekszenek a föld alatt.
Nyílt napot 2001-óta tartanak minden
évben, az éppen aktuális ásatás utolsó
hetében, melyre a napokban került sor
a stadion úti feltárásnál.
- Az idei nyílt nap rendhagyó volt, hiszen
amellett, hogy dr. Bartus Dávid, az ásatás
vezetője bemutatta az idei leleteket,
a látogatók a régész kollégákkal és
az ELTE Régészeti Kar hallgatóival is
találkozhattak, akik bemutatták, hogy
mennyire sokrétű munkából áll egy
feltárás – tájékoztatott Számadó Emese,
a Klapka György Múzeum igazgatója, aki
egyúttal megköszönte Komárom Város
Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális
Alap támogatását.
Számadó Emesétől azt is megtudtuk,
hogy a nagyközönség előtt többek között
a felderítés, a detektorozás, drónozás és
a radarozás is bemutatásra került. Az idei
év abban is kiemelkedő, hogy a radaros
felmérés alapján sikerült megtalálni a
Brigetio katonatábor fürdőjét. Dr. Bartus
Dávid kiemelte, ez azért rendkívüli,
mert a fürdő mindig központi épületet
jelentett egy – egy településen. - A feltárt
falak, a megmaradt padlófűtés arról
tanúskodik, hogy egy rendkívül mas�szív épületről beszélünk, mely hatalmas
kiterjedésű volt, hiszen a radarképek egy
közel 5.000 m2 kiterjedésű objektumot
mutatnak a föld alatt, melyből körülbelül
600 m2-t sikerült most feltárni – számolt
be dr. Bartus Dávid az eredményekről.
A régészeknek több fűthető medencét és
padlófűtéssel ellátott helyiséget sikerült
beazonosítaniuk, ezen kívül pedig bronz
és ezüst pénzérmék, aranyékszerek kerültek a felszínre, valamint egy késő római
kori csontfésűkészítő-műhely leletanyaga
is feltárásra került, ahonnan több ezer
félig megmunkált tárgyi eszközre bukkantak.Mindemellett kerámia- és üvegedényeket, bélyeges téglákat, fém eszközöket
is találtak, melyek az újonnan megnyíló
Brigetio Öröksége Látogatóközpontban
kerülnek majd bemutatásra.
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Kultúra
újraINDUL
Bár a járvány miatt az események zömét nem a szokásos
módon lehetett megrendezni,
azért az elmúlt hónapokban sem
maradtunk pormgramok nélkül.
Összeszedtünk egy csokorra
valót az elmúlt időszak kitüntetett eseményeiből.

Több mint század fújták a Monostori erőd Dunai bástyájánál

Nem mindennapi zenei csemegével várták az érdeklődőket augusztus elején a
Dunai bástyánál. A Szabó Ferenc vezette
Komáromi Egressy Fúvószenekar adott
nagysikerű koncertet.
- Évek óta testvérzenekari kapcsolatot ápolunk a tatabányai együttessel,
nyaranta egy-egy nagyobb koncerttel
együtt is ünnepelünk. Ebben az évben
úgy döntöttünk, hogy Komáromba is
elhozzuk a programot. Mivel az elmúlt
esztendőben nem tudtuk megünnepelni
fennállásunk 30 éves évfordulóját, így a
mostani koncertet tekinthetjük egyfajta
szülinapi jubileumi előadásnak is - közölte a Magyar Fúvószenei és Mazsorett
Szövetség elnöke.
A program során eredeti koncertfúvós-darabokat, igazi zenei csemegéket
hallhatott a közönség, és persze a nyári,
könnyed esztrád hangulat is megjelent
a műsorban.
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Ugorva egy kicsit az időben, de maradva
továbbra is a zenénél, október 1-jén a
zene világnapja alkalmából hangszerbemutatóval várták városunk nagycsoportos óvodásait az Egressy Béni Alapfokú
Művészeti Iskola tanárai és diákjai.
-Mindannyian éreztük, hogy mennyire
nagy igény van már a személyes találkozásra, hiszen a pandémia vagy teljesen
lehetetlenné tette, vagy az online térbe
szorította a kulturális-zenei műsorokat
– emelte ki a rendezvény fontosságát
Hozák Adrienn intézményvezető.
Az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy
jövő tavasszal hangszersimogatót is
tartanak, ahol a leendő növendékek ki
is próbálhatják a hangszereket. A jeles
napot több esemény is színesítette. Délelőtt öröméneklés zajlott a Szabadság
téren, melyet egy év kihagyás után ismét
nagy sikerrel szervezett meg a Szent
Imre Római Katolikus Általános Iskola és

Óvoda ének-zene tanára, Baranyi Gizella.
A világnapot Méri Péter zongoraművész
„Egy kiállítás képei” című koncertje
zárta a zeneiskolában.
- Számomra mindig nagyon fontos, hogy
újra meg újra eljussak Komáromba, hiszen azonkívül, hogy ez a szülővárosom,
a helyi zeneiskola indított el a pályán –
nyilatkozta a művész a zongoraest előtt.
Méri Péter a jövő évben teszi le a mestervizsgát az akadémián, majd ezt követően tervei szerint a koncertek mellett
a zongorairodalomra és a szóló műfajra
szeretne koncentrálni.
Elmondása szerint azonban bárhogy is
alakuljon az élete, Komáromba mindig
szívesen tér haza.
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A Monostori erőd a nyár folymán számos koncerttel várta a bulizni vágyókat,
így volt Tankcsapda, Edda, Margaret
Island, fellépett Zorán, de Duna-Parti
Komolyzenei Nyári Esten is részt vehetettek a műfaj szerelmesei.
A minifesztiválokból sem volt hiány, a
hagyományos Jókai hétvége mellett jót
zúzhattunk az ELECTRIC FORTRESS Open
Air Techno Festivalon, vagy épp idézhettük fel a kamaszkorunk legszebb nyarát a
Nagy Retro Partyn.
A musicalek közül idént a Szép nyári nap,
a Szeretve mind a vérpadig, A padlás, a
Klapka, A kőszívű ember fiai, a Meseautó, valamint a Czibor, a rongylábú
kerültek színpadra.

A halász és felesége című mesejátékot,
vagy éppen nevettek Ricsi bohóccal, illetve vettek részt a kerekítő foglalkozáson,
a Mesekocsi előadáson, vagy Farkasházi
Réka műsorán.
Koncert nélkül sem maradtunk, hiszen a
szombati napot az Ismerős Arcok zárták.
A tavalyi kihagyás után a hagyományos
kutyakiállítás is visszatért az erőd falai
közé.
Szeptember 25. és október 14. között
rendezték hazánkban az „Egy a természettel” Vadászati Világkiállítást. A program szerves részét képező Vadászkutyák
Világkupa Versenyét városunkban
rendezték meg nemrég.

A nyár elején rendezett 1848/49-es
hadijátékok után néhány héttel az év
legnagyobb durranására várták a hadászati kultúra iránt érdeklődőket. Október
első hétvégéjén sok száz hagyományőrzővel, több tucat harckocsival és látványos pirotechnikai eszközökkel várták
az érdeklődőket a Monostori erődben
rendezett második világháborús hadijátékon. Mindkét napon rengeteg volt az
érdeklődő.

Kórózs Andrástól, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
elnökétől megtudtuk, hogy több, mint
1.000 vadászkutyát mutattak be a bírák
előtt.

A hazai hagyományőrzőkön kívül többek
között a Felvidékről, Csehországból és
Lengyelországból is érkeztek.

- Gyönyörű vadászkutyákat láthattunk, a
legszebb ebnek járó díjat végül egy angol
cocker spániel nyerte el a zsűri döntése
alapján – tájékoztatott Kórózs András.

A katonai hagyományőrzők a háborús
időket idézték meg, ahol bemutatták a
magyar, az orosz, a német és az amerikai katonák ruházatát, fegyverzetét,
haditechnikáját, és egy korabeli katonai
kórházba is betekintést nyerhettünk.
Persze nem csupán a hadászat iránt
érdeklődők találhatták meg a nekik megfelelő szórakozást, hanem a gyerekek is,
akik örömmel tekintették meg

A magyar kutyafajták agility versenyét is
most rendezték, melyre mintegy 70 kutyát neveztek be. A megmérettetés célja,
hogy a sport jóvoltából is népszerűsítsék
a magyar kutyafajtákat.

A komáromi rendezvény nagy sikerrel
zárult. Az Magyar Ebtenyésztők Országos
Szövetsége úgy döntött, hogy októberben ugyancsak a Monostori erődben
rendezi meg szokásos nemzetközi
kutyakiállítását. Október 22-én ismét a
kutyásokat várja az erőd. A Crufts Derby
CACIB Komárom, nemzetközi kutyakiállítás október 24-ig lesz látogatható.
			
ta/gl

A második világháború csatáit idézték fel a Monostori erődben október elején
(Fotó: Körtvélyfáy Dina, 24Óra / kemma.hu)
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A szépkorúakat
köszöntötték
Nem csupán a zenéről szólt október
1. hiszen ez a nap az idősek világnapja is egyben. Hosszú kihagyás után
újra találkozott városunk vezetése és
a helyi szépkorúak. Ezúttal a Monostori erőd új rendezvénysátrában
köszöntötték az örökifjú hölgyeket és
urakat. Az ajándékok mellett a Magyarock Dalszínház tagjai énekszóval
kedveskedtek a jelenlévőknek.
- Örömmel mondhatom, hogy
Komáromban újra elindult a klubélet,
aminek támogatását az önkormányzat továbbra is kiemelten fontosnak
tartja. Ígérem Önöknek azt is, hogy az
elmaradt programokat lehetőség szerint bepótoljuk. Szeretnénk Önöknek
visszaadni valamennyit abból a sok
jóból, amit Önöktől kaptunk, hiszen
nemcsak október elsején, hanem az
év 365 napján oda kell figyelnünk az
idősekre! - fogalmazott köszöntőjében dr. Molnár Attila polgármester.
Czunyiné dr. Bertalan Judit térségünk
országgyűlési képviselője arról beszélt,
hogy nem csak lehet, de kell is erőt
meríteni abból a tudásból és tapasztalatból, ami az idős kor sajátja.
A Magyarock Dalszínház művészei
énekszóval kedveskedtek városunk
szépkorú lakóinak, a muzsikaszó mellett a jelenlévők ajándékokat vehettek
át. 				
ta
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komklut

Véget ért a „Brigetio Comorra Élménytér-Sorozat
2021” című rendezvénysorozat
A Comorra Hagyományőrző Egyesület
egy nyertes pályázat jóvoltából
nyártól, az ősz elejéig tartó sokszínű
ingyenes programsorozattal várta
az érdeklődőket. A programoknak a
Brigetio Taverna adott otthont. A helyszínen többek között kvízjátékokkal,
táncházakkal, különféle koncertekkel,
tematikus kiállításokkal várták az
érdeklődőket. Az aktuális járványügyi
előírásoknak megfelelően az egyes
alkalmakat regisztrációhoz és létszámhoz kötötték a szervezők.

Komáromi mese
Komárom kitüntetett helyszíneit bemutató Szuronyffy
Szaniszló és a Komáromi Kisleány című kötetet Szabó Olivér
vetette papírra Bartha Zsanett illusztrálta.

A nyári minifeszten fellépett többek közt az Esti Kornél is.

- A rendezvények rendkívül
szerteágazóak voltak. Szerettünk volna
a hosszú kihagyás után a komáromiaknak igazi fesztiválélményt adni,
ugyanakkor olyan programokat nyújtani, ahol a gyermekek és a felnőttek
is megtalálják a számukra legmegfelelőbb szórakozási és kikapcsolódási
lehetőséget – mondta el Lampert Péter,
a Comorra Hagyományőrző Egyesület
elnöke.
Az említett közösségi események
mellett aktuális tematikájú pszichológiai és érdekfeszítő oktató előadások
is elhangzottak, valamint szabadtéri
koncertekre is sor kerülhetett, ahol
fellépett többek között a 30 Y, az Esti
Kornél, a Vesztegzár, az Agregátor és a
Müller Péter Sziámi AndFriends.
A szervezők bíznak benne, hogy sokaknak tudtak szép és emlékezetes pillanatokat szerezni, valamint hogy a jövőben
folytathatják az aktív tevékenységet.
				

A kiadványsorozat első részében a komáromi kisleány Luca, Szuronyffy Szaniszló
„békebeli tüzértiszttel” járja végig a várost és fedezi fel Komárom történelmi és
turisztikai jelentőségű helyszíneit, mindezt gyermekszemmel. A könyvet megoldandó
feladványok, érdekes rejtvények is színesítik.
- A mesefüzethez kapcsolódik egy színező, amit a gyerekek fantáziájuk szerint kiszínezhetnek, illetve egy sétáló térkép, melynek segítségével az egész család a meseszereplők nyomába eredhet és bejárhatja a várost, ahogy Szaniszló és Luca is teszik a
történetben - mondta el a kötet kapcsán Benedek-Nagy Nikolett turisztikai tanácsnok.
A kaland folytatódik, Lucáék a jövőre megjelenő második részben komáromi történelmi személyekkel találkoznak majd, köztük Jókai Mórral, Klapka Györggyel, Alapy
Gáspárral, Lehár Ferenccel, Egressy Bénivel, Selye Jánossal és Czibor Zoltánnal.
A mesekönyvhöz és a hozzá kapcsolódó kiadványokhoz a komáromi Tourinform
irodában juthatnak hozzá az érdeklődők. A tervek szerint a kiadvány a komáromi vendéglátó helyeken, szolgáltató egységekben, helyi óvodákban és általános iskolákban
is hozzáférhető lesz. (ta)

(X)
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komturiszt

Camarum -

Komáromi időutazó - Új app készült!

Az alkalmazás elérhető
App Store-ban és a Google Play áruházban is!
Elkészült városunk első, a helyi értékeket turisztikai szempontból is bemutató
mobil applikációja. A “Camarum – Komáromi időutazó” a turisták és helybéliek
számára is remek játékélmény, hiszen
a történet nem csupán körbevezet
Komárom legjelentősebb helyszínein,
de az izgalmas és interaktív kérdéseknek
köszönhetően új oldaláról mutatkozik be
a város. Az app Android és iOS operációs
rendszerek alatt egyaránt fut.
– A fejlesztés és tesztelés mintegy 1 éven
át tartott, míg elnyerte jelenlegi formáját. A letöltést követően bárki elindulhat
megkeresni az elveszettnek hitt kincset,
melyeket az interaktív kérdések megválaszolásával tud megszerezni. Ebben az interaktív történelmi játékban bárkiből lehet hős! A kincskeresésben segítségünkre
van a „Professzor”, akinek kalauzolásával
felfedezhetjük Komárom turisztikai
szempontból is fontos helyszíneit. A
játék során hat útvonalat járhatunk be,
az egyik ilyen a Brigetio Gyógyfürdő és
környéke, a további állomások pedig:
Szőny, a Csillagerőd, a leendő Brigetio
Látogatóközpont, a laktanya területe,
benne a Magyar Lovas Színház Komárom, valamint a Monostori erőd – tudtuk
meg Benedek-Nagy Nikolett turisztikai
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tanácsnoktól. A jó válaszokért jutalmul
újabb és újabb rangot is kap a résztvevő,
így az egyszerű csavargótól egészen a
bárói címig juthat.
- Most, hogy már elérhető a Camarum
applikáció, szeretnénk széles körben
népszerűsíteni. Az appot bemutató
reklámfilm nem csupán a közösségi médiafelületeken érhető el, de megtekinthető a Duna Áruház oldalán elhelyezett
LED-falon is. Kérjük továbbá a komáromi
szolgáltatókat, hogy bátran ajánlják vendégeiknek a játékot! Szórólap is készült,
amelyet a helyi éttermekben, hotelekben
helyeztünk el, ezzel is felhívva a hozzánk
érkezők figyelmét az új komáromi játékra
– tájékoztatott a turisztikai tanácsnok.
A munka tudományos kidolgozásában
oroszlánrészt vállalt Számadó Emese, a
Komáromi Klapka György Múzeum igazgatója, valamint létrejöttében szakmai
tanácsokat adtak a Komáromi Városmarketing és Turisztikai Kft. munkatársai is.
Benedek-Nagy Nikolett azt is hozzátette,
jelenleg további alkalmazás is kidolgozás
alatt áll, mely Észak- és Dél-Komárom
közös programajánló appja lesz.
				ta

Virtuális idegenvezetővel
is bejárhatjuk a várost!
A Guide&Hand elnevezésű,
ingyenes mobil alkalmazás városunk
nevezetességeit, látnivalóit hivatott
bemutatni.
- A letöltést követően adjuk meg mobilunk helyadatait, így a program felismeri
tartózkodási helyünket, ezt követően
pedig különböző javaslatokat tesz, hogy
mit érdemes megnézni Komáromban. A
letöltésben a Tourinform Iroda munkatársai készséggel segítenek, ugyanakkor a
Google böngészőbe beírva vagy a Jókai
téren, illetve a Tourinform előtt kihelyezett
Guide&Hand táblákon található QR-kód
beolvasásával is könynyedén elérhető az alkalmazás. Az app
virtuális idegenvezetőt is ad mellénk,
aki az adott látnivalóról minden fontos
információt közöl velünk – tájékoztatott Benedek-Nagy Nikolett turisztikai
tanácsnok.
Az applikáció komáromi túrákat és sétákat
ajánl fel, a magyar mellett angol, német,
szlovák és lengyel nyelven is letölthető.
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KÉT KERÉKEN
Átadták a KOMBIbike kerékpárkölcsönző rendszert
városunkban is. Komáromban a Bem József
és a Czuczor Gergely utca sarkán, valamint a Sport utcában,
a Tourinform iroda mögött épült dokkoló állomás.

- A KOMBIbike projektben Komárom mellett Tata, Kisbér és
Oroszlány, valamint a felvidéki Gúta, Ógyalla, Naszvad, Érsekújvár és Észak-Komárom vesz részt. A beruházás során összesen
130 kerékpárt helyeztek ki 13 dokkolóval. A hálózatban 95
hagyományos és 35 elektromos kerékpár található. A kölcsönzés egyszerűen működik. Regisztrációt követően a kerékpárok
könnyen kibérelhetők. A biciklik kölcsönzésére a www.kombibike.eu weboldalon nyílik lehetőség. A kártyákat a komáromi
Tourinform Irodában lehet megvásárolni, az Igmándi út 2. szám
alatt - mondta Bara Zoltán, a Pons Danubii EGTC igazgatója.
Bendek-Nagy Nikolett önkormányzati képviselő, turisztikai
tanácsnok a beruházás kapcsán kiemelte, Komárom nagy
hangsúlyt fektet az idegenforgalom fejlesztésére. Egyrészt
olyan komfortfokozó beruházásokkal, mint például a Zöld Város
projekt vagy épp a Tourinform Iroda felújítása, másrészt olyan
jelentős, a kormányzat által támogatott fejlesztésekkel, mint a
Csillagerőd felújítása vagy a saját forrás mellett pályázati támogatásból megépült Brigetio Látogatóközpont.
- Teljesen újfajta szolgáltatást tudunk biztosítani a komáromiaknak és a városunkba érkező turistáknak. Ezzel a beruházással is
a zöld személetet igyekszünk erősíteni! E szellemiség jegyében

újult meg a Jókai liget és a környező utcák, valamint hamarosan
átadásra kerül az az elektromos busz is, amely Észak- és Dél-Komárom között közlekedik majd. Továbbá városunk az elektromos autózás bázisa, hiszen nálunk készülnek a zöld közlekedést
lehetővé tevő akkumulátorok, valamit az elektromos buszok is.
Arra biztatom a helyieket és a hozzánk érkezőket, hogy éljenek a
lehetőséggel, használják a KOMBIbike szolgáltatást, kerékpárra
fel! - fogalmazott az átadón dr. Molnár Attila polgármester.
Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk országgyűlési képviselője
szerint az új beruházás nem csupán a turisztika és az idegenforgalom szempontjából bír kitüntetett szereppel, de segíti a
környezettudatos szemléletformálást is. - A Komáromban zajló
beruházások, mint például a Brigetio Gyógyfürdő, a Brigetio
Látogatóközpont, a Csillagerőd és a Monostori erőd fejlesztése mind turisztikai célú gazdasági befektetések is. Komárom
gazdag látnivalókban, a turisztikai lehetőségek száma egyre
csak bővül, hiszen hamarosan indul az Eurovelo 6-os nemzetközi
kerékpárút Komárom és Gönyű közötti szakaszának építése is tette hozzá az országgyűlési képviselő.
						 ta

További részletes információkat a

www.kombibike.eu
oldalon találhatnak az érdeklődők.

Teljesen újfajta szolgáltatást tudunk biztosítani a komáromiaknak és a városunkba érkező turistáknak is.
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zöldülő tömegközlekedés

A nyár elején adták át a BYD telephelyén a zöld technológiával hajtott autóbuszt, amely Észak- és Dél-Komárom
között közlekedik majd július elsejétől.
Az átadáson beszédet mondott Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter,
Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk
országgyűlési képviselője, dr. Molnár
Attila, polgármester, Keszegh Béla, ÉszakKomárom polgármestere, dr. Homolya
Róbert, a Magyar Állam Vasútak társaság
elnök-vezérigazgatója, valamint Krenner László, a BYD közép-kelet európai
értékesítési igazgatója.
- Az új elektromos busz átadása mérföldkőnek tekinthető, hiszen új környezetbarát
közlekedési korszak kezdődik Komárom
életében - mondta dr. Molnár Attila,
városunk polgármestere. Külön köszönet
térségünk országgyűlési képviselőjének,
Czunyiné dr. Bertalan Juditnak, hiszen
segítségével újabb elektromos buszokra
kapunk támogatást, amivel elérhetjük
azt is, hogy Komárom teljes helyi járatú
tömegközlekedését környezetbarát
módon tudjuk majd megoldani.
Komárom élen jár a zöld szellemiségben.
A mai nap szimbólum városunk életében,
szimbóluma a zöld filozófiának és az
összetartozásnak is, hiszen a most átadott
elektromos busz Észak- és Dél-Komárom
között közlekedik majd. Kiemelt feladatunk a környezet védelme, és emellett
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az, hogy megfelelő infrastruktúrát,
közlekedési szerkezetet tudjunk kialakítani
Komáromban - mondta dr. Molnár Attila.
Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk
országgyűlési képviselője kiemelte, régi
törekvése volt, hogy a tisztán elektromos
meghajtású busz járja Komárom útjait,
hiszen ez egy közel hatvanezres település,
amely egy város két országban, a Duna
bal és jobb partján.
Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter az eseményen elmondta, hogy a BYD esetében olyan kínai
vállalatról beszélünk, amely az európai gyártásában kulcsszerepet szán
Komáromnak, és a komáromi gyárának.
Az elektromos közlekedési eszközök
egyre inkább életünk részeivé válnak.
A mai alkalom is aláhúzza a magyar
kormány gazdaságpolitikájának és zöld
politikájának az összhangját – mondta
a miniszter. Mindez nemcsak az ország
versenyképességét növeli, de hozzájárul
ahhoz is, hogy világszerte csökkenteni
tudjuk a közlekedés ökológiai lábnyomát
és a károsanyag-kibocsátást.
A BYD K9UB típusú, zöld technológiával
hajtott autóbusz a Dél-Komárom és

Észak-Komárom közötti helyi közlekedésben teljesít szolgálatot.
Az új, környezetkímélő jármű beszerzésének támogatására Dél-Komárom
és Észak-Komárom önkormányzata,
valamint a Volánbusz Zrt. az Interreg V-A
SKHU (Szlovákia-Magyarország) Együttműködési Program keretében közösen
pályázott. A projekt keretén belül a két
Komáromban egyaránt megújulnak az
autóbusz-megállók és a végállomások.
A buszmegállókba informatív okospanelek kerülnek, amelyeknek köszönhetően
az utasok friss és aktuális információkat
kaphatnak a járatokról. Az utazók részére
a projektet bemutató weboldal, valamint
ahhoz kapcsolódó mobil applikáció is
készül, amely tovább könnyíti a tájékozódást. A busz töltésére szolgáló
berendezés a Volánbusz komáromi
autóbusz-állomásán kap helyet. A
korszerű fűtő- és hűtőberendezéssel
felszerelt típus kialakítása alacsony
belépésű, ami elsősorban az idősek, a
babakocsival vagy kerekesszékkel utazók,
valamint a mozgásukban korlátozott
utasok számára jelent nagy segítséget. A
járműben 36 ülés található, teljes befogadóképessége 76 fő. (ta)
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a ligetben
nagyszerű!
Nemrég került sor a Zöld Város projekt hivatalos átadására városunkban. Dr. Molnár Attila polgármester elmondta, a járvány alatt nem volt
lehetőség a nyilvános átadásra, így most, ha csak szimbolikusan is, de
szeretnék birtokba adni a komáromiaknak és az ide látogató turistáknak a
megújított Jókai ligetet és környékét.

A Jókai liget zeneszínpada a jövőben számos hangulatos eseménynek adhat majd otthont.

A városvezető kiemelte: TOP-os pályázati
forrásból, több mint 600 millió forintból
valósult meg a fejlesztés. A zöld szellemiséget mindannyian magunkénak
érezzük itt Komáromban. Ehhez a
személethez igazodva valósult meg
a zöldfelület fejlesztés, a zöldfelület
kialakítás. Ezen felfogáshoz kapcsolódik
a nemrégen átadott, Komáromban gyártott BYD elektromos busz vagy éppen
az elektromos autókhoz kapcsolódó
gyártás.
- A pályázatnak köszönhetően nem
csupán a Jókai liget újult meg, de a
környező utcák- a Táncsics, a Sport,
a Beöthy Zsolt utca - felújítása is
megtörtént. Könnyebbé vált a Brigetio
Gyógyfürdő megközelítése is. A Jókai
ligetben zenepavilon és kiszolgálóhelyiségek épültek. A pályázat részeként szépkorúaknak kondipark létesült, elkészült
az észak-komáromi erődöt szimbolizáló
CultPlay játszótér, továbbá zajlik a gimnázium energetikai fejlesztése is. Az idegenforgalom jelentős erővel bír, ezért az
önkormányzat 2021-ben - segítve a tur-
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izmus területén működő vállalkozásokat
- eltörölte az idegenforgalmi adót - tette
hozzá a polgármester.
Dr. Molnár Attila kiemelte, az elkövetkezendő időszakban reméli, sok-sok
közösségi program várható majd a Jókai
ligetben.
Benedek-Nagy Nikolett a körzet
önkormányzati képviselője, turisztikai
tanácsnok elmondta, Komárom teljes
mértékben elkötelezett a zöld gondolkodás mellett. Ezt bizonyítja az elektromos töltőállomások léte, a KOMBIBike
kerékpárkölcsönző rendszer átadása és
természetesen a Zöld Város projekt is.
A liget teljes zöldfelületének megújítása
tavaly januárban indult.
A létesítményeket városunk Ybl-díjas
főépítésze, Siklósi József tervezte.
A cél az, hogy a Jókai liget szabadidős és
turisztikai központtá váljon: pár perc alatt
elérhető a Brigetio Gyógyfürdő,
a Csillagerőd, a tematikus játszótér, a fent
említett kerékpárkölcsönző, adott tehát
minden, hogy Komárom zöld szíveként

tekintsünk a területre. Czunyiné dr.
Bertalan Judit, térségünk országgyűlési
képviselője kiemelte, a felsorolt turisztikai projekteknek köszönhetően a város
ma már számos attrakcióval képes fogadni az ideérkezőket.
- Arra biztatom a komáromiakat, hogy
használják ki a Zöld Város adta lehetőségeket, hiszen Komárom a komáromiaknak épül, és Komárom valamennyi
komárominak az otthona - zárta gondolatatit az országgyűlési képviselő.
Kapcsolódó hír, hogy a nyár közepén
Czita János alpolgármester és Popovics György a megyei közgyűlés elnöke
átadták Koppánymonostor új rekreációs
parkját
A zöld területen három információs tábla,
bogárhotel, méhhotel, madáretető,
méhlegelő, 500 méter hosszú zöldfolyosó, száz cserje, közel hetven db
fa segíti a 3 és 18 év közötti korosztály
természetvédelmi oktatását.		
			
gl/ta
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Az autómentes nap az európai mobilitás hét része, melyhez Komárom városa
immár tizedik alkalommal csatlakozott.
Ez az egyik legnagyobb közlekedéssel
és környezetvédelemmel kapcsolatos
kampány Európában. A program fő célja a
környezetbarát közlekedés népszerűsítése.
Havran-Tóth Bernadett környezetvédelmi
referens elmondta, a nap során Komárom
óvodásainak és az általános iskolásoknak
számtalan érdekes programmal készültek,
a komáromi BYD-ban készült elektromos
buszt is kipróbálhatták a gyerekek.
A rendezvényen a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete segítségével az
újraélesztést ismerhették meg a kicsik,
akik a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt.
jóvoltából egy szemétszállító autót is
megtekinthettek, továbbá megismerkedhettek a hulladékszállítás hátterével is.
A helyi rendőrkapitányság munkatársai
közlekedésbiztonsággal kapcsolatos
feladatokkal készültek. A rendezvényt
megelőzően alkotópályázatot is hirdettek a
szervezők, melynek eredményhirdetésére szintén az autómentes napon
került sor. A díjakat, okleveleket, emléklapokat dr. Molnár Attila adta át
a gyerekeknek.

zöld komárom

közlekedj
okosan!
Az időjárás is kedvezett az autómentes napon, melyet szeptember 20-án hétfőn rendeztek városunkban az új Nonprofit Szolgáltatóház udvarán és parkolójában.

Különböző ajándékcsomagokat, rollereket,
kültéri játékokat, társasjátékokat, irodaszer
csomagokat- kapott az első helyezett, a
Kistáltos Óvoda Mackó csoportja; második
lett a Napsugár, harmadik a Gesztenyés
Óvoda. Különdíjat vehetett át a Csillag
Óvoda Katica csoportja és
a Szőnyi Színes Óvoda Napocska csoportja. Az iskolák versenyében a Feszty iskola
4. osztályos diákjai kerültek ki győztesen.
Második helyen végeztek a Koppánymonostori Általános Iskola negyedikes tanulói. A
bronzérmes ugyancsak a Feszty harmadikos
osztálya lett. Különdíjas kapott a Feszty
1-2. osztályának közös műve. A legaktívabb
iskola szintén a Feszty lett, így a diákok két
kerékpárt is kaptak a városvezetőtől. A
Tóparti lakótelepen és a Méntelepen egyegy ugróiskola is felfestésre került, melyek
a helyszínen maradnak, így a gyerekek a
későbbiekben is kedvükre használhatják
azokat.
- Az autómentes napot követően, szeptember 25-én kerékpáros túrákat szerveztünk városunkban, melyekre szintén nagy
szeretettel várunk mindenkit – emelte ki
a környezetvédelmi referens. (ta)

19

A komáromi BYD-ban készült elektromos buszt is kipróbálhatták.

Komárom: E P Q W V Í

Komáromi Újság

zöld komárom

Ismerjük meg
Komárom természeti
értékeit

Zöld Komárom
már mobilon is!
Városunk, Komárom önkormányzata jelentős hangsúlyt
fektet a környezettudatosság megerősítésre. A zöld szemlélet jegyében az elmúlt hónapok során pályázati forrásból
új mobil alkalmazás készült, mely immár ingyenesen letölthető a Google Play áruházból, akárcsak az AppStore-ból.

A városunk természeti kincseinek bemutatása mellett
a környezetvédelem fontosságát
hangsúlyozza az a kiadvány,
mely Észak- és Dél- Komárom
összefogásából született meg az
Interreg közös együttműködési
program jóvoltából.
- Észak- és Dél-Komárom azzal a céllal
nyújtotta be a „Szeresd és védd a Duna
két partját!” elnevezésű pályázatát,
hogy a két városrészben megtalálható
természeti értékeket bemutassa a
helyieknek és a hozzánk érkező turistáknak. A kiadvány egy képzeletbeli
sétán mutatja be a Szőnyi halastavakat,
a Kállay Ödön parkot, a Kórházkertet és
a régi Solymossy-Gyürky kastélyt, a Csillagerődöt, a Monostori és az Igmándi
erődöt, melyeket ugyancsak hatalmas
zöld területek öveznek, gazdag növényés állatvilággal – emelt ki néhány
részletet a színes tájékoztatófüzetből
Takács József önkormányzati képviselő,
a Környezetvédelmi és Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke.
Takács József elmondta továbbá,
hogy a kiadvány fontos részét képezi
még a Rüdiger-tó, a Szent Pál-sziget, a
Nagyherkályi erdő, de érdekes tudnivalókat tár elénk az észak-komáromi
Erzsébet-sziget platánfáiról, a központi
erődöt körülvevő parkokról, a Holt-Vág
és az Apáli-sziget élővilágáról.
A magyar, szlovák, német és angol
nyelven elérhető kiadvány a komáromi
Tourinform irodában található meg, valamint letölthető a www.zoldkomarom.
hu internetes felületről is. (ta)
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Az app jóvoltából városunk természetvédelmi és zöld területeit
ismerhetjük meg, ezen belül is a helyi védettséget élvező helyszíneket, növény- és
állatfajokat. Az alkalmazás számos érdekes információt és tudnivalót tár elénk.
A program többek között azt is lehetővé
teszi, hogy játékos kvíz formájában,
tudáspróbán is teszteljük magunkat.
- Gyermekek és felnőttek számára
egyaránt ajánlom az alkalmazást, hiszen
olyan információkat ismerhetnek meg,

melyeket eddig sokszor csak szakmában
dolgozók tudtak – mutatott rá Juhász
Márton, a Városgazda Kft. parkfenntartási vezetője, az alkalmazás szakmai
tanácsadója.
Az app fejlesztése a jövőben is folyamatosan zajlik, a tervek szerint zöld útvonalterveket, valamint megnyitása után
a közvetlen környezetünkben fellelhető
helyi természeti értékeket is jelzi majd.
				 ta

Az alkalmazás elérhető
App Store-ban és a Google Play áruházban is!
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Szobrot kapott Czibor
Városunkban a Czibor
Zoltán Városi Sporttelep
előtt augusztus 28-án,
szombaton felavatták
Czibor Zoltánnak,
az Aranycsapat
le-gendás tagjának
egészalakos szobrát,
Csák Attila alkotását.
Az eseményt a Czibor-emlékév keretében
rendezték.
A szoboravatón megjelenteket, az
Aranycsapat volt játékosainak leszármazottai közül Ifj. Buzánszky Jenőt, Bozsik
Pétert, az olimpiai bajnok Dunai Antalt,
Dr. Kancz Csaba megyei kormánymegbízottat, a Megyei Labdarúgó Szövetség
társadalmi elnökét, Popovics Györgyöt, a Megyei Közgyűlés elnökét és a
nagyszámú érdeklődőt elsőként dr. Molnár Attila polgármester köszöntötte.
A városvezető hangsúlyozta, egy
olyan szoborral gazdagodott Komárom,
mely komoly szellemiséget és üzenetet
hordoz. Czibor Zoltánt idézve Dr. Molnár
Attila kiemelte: Zoli bácsi szerint öt olyan
ismérve van ma valakinek, hogy csupa
nagybetűs ember legyen. Ez az öt dolog:
az akarat, a becsület, a tisztesség és a
szeretet. A szeretet pedig kétirányú kell,
hogy legyen. Kell, hogy legyen az emberbaráti szeretet és a sportbaráti szeretet.
Nekünk megadatott itt Komáromban,
hogy ismerhettük Czibor Zoltánt, ismerhettük a legendát. Most már egy szobor
is megörökíti őt és ezáltal végleg hazatért.
Elsőként Szöllősi György, a Magyar
Sportújságírók Szövetségének elnöke,
a Czibor-emlékév fővédnöke mondta
el köszöntő gondolatait. Czibor Zoltánt
elszakíthatatlanul erős kötelék fűzte a
kommunista diktatúrában semmibe vett
értékekhez. Istenhez, a családjához és
hazájához, melynek szolgálatát a legszentebb kötelességének tartotta.
Példája, hazaszeretete az Aranycsapat
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története révén örökre fennmarad.
Komárom legújabb kori hőse és példaképe nevét sporttelep és utca viseli a
városban. A Czibor-emlékév kezdetén
meghirdetett feladatok közül újabbat
teljesítettünk, elkészült Czibor Zoltán
komáromi szobra, Csák Attila szobrászművész alkotása - tette hozzá az
emlékév fővédnöke.
Menczer Tamás, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium tájékoztatásért
és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára kiemelte: azok a bajnokok, sportolók
érdemlik ki a szeretetet és az utókor
emlékezetét, akik önmagukon túlmutató célért küzdenek. A hazájukért,
a nemzetükért, 15 millió magyarért.
Menczer Tamás hozzátette, ezeknek a
sportolóknak az eredményei nyomán
emelt fővel járhatunk és arra gondolhatunk, hogy mi voltunk a világon a legjobbak. Az ő diadalaik egyúttal reményt
adnak, hogy újra sikeresek lehetünk. Ma
kihúzhatjuk magunkat, és azt mondhatjuk, hogy újra tudunk sikeresek lenni, újra
vannak eredményeink.
Czunyiné Dr. Bertalan Judit, térségünk
országgyűlési képviselője kiemelte, Czibor Zoltán hazatérésében nagy szerepe
volt Komáromnak, ahová őt hazavárták
és ahol megteremthette korábbi
egyesületének utódját. Az országgyűlési
képviselő megköszönte Komáromnak,
a komáromiaknak, hogy képesek példaképeket állítani a komáromi fiataloknak

elé, hogy képesek büszkén visszatekinteni. Ha elegendő múltba néző értékünk
van, akkor jó messzire láthatunk előre. A
csillagok örökké élnek - zárta gondolatait
Czunyiné Dr. Bertalan Judit.
Az ünnepélyes szoboravatáson részleteket mutattak be a szintén az emlékév
alkalmából színpadra állított Czibor, a
rongylábú című musicalből, e darab
díszelőadásával zárult az este a Monostori erőd szabadtéri színpadán. (ta)

Könyv is készült a legendáról
Az Aranycsapat oszlopos tagjaként
is jól ismert legendás komáromi
balszélső élete, pályafutása sokakat
foglalkoztatott már, ám mégis sok
időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy egy
valóban hiteles forrásokból összeállított kötetet vehessünk a kezünkbe.
A kötet szerzője, Számadó Emese,
a Komáromi Klapka György Múzeum
igazgatója, valamint társszerzői - Szabó
Csaba, Pokornyi Gábor és Turi Zsolt
- számos levéltári, múzeum-adattári
forrást, korábbi riportot, cikket gyűjtöttek, tekintettek át és rendszereztek
munkájuk során, valamint Czibor Zoltán
ismerősi körét, barátait, egykori csapattársait is felkeresték.
A kötet kapható a Komáromi Klapka
György Múzeumban, a Tourinform
Irodában, valamint a Mozaik Könyvesboltban. (gl)
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Remekeltek a sportlövők!
Világbajnok lett Limában a Mészáros
Eszter, Dénes Eszter, Horváth Lea összetételű magyar csapat a női légpuska
csapatversenyben! A döntőben a
lányok az indiai triót győzték le 16-14
arányban. Szorosabb nem is lehetett
volna, hiszen 14-14 után az utolsó
körben 31,0-30,9 bizonyultak jobbnak
a mieink és lettek ezzel világbajnokok.
Bravó lányok!

csúcson
a Floorballosok
A tavaszról elhalasztott magyar kupadöntőben az IBK Cartoon
Heroes csapatát fogadta az SZPK Mentőangyalok Komárom
szeptember végén a sportcsarnokban. A mieink 15-1-re győzték le az ellenfelet, ezzel megszerezve a Magyar Kupát!

Új erőemelő
világbajnokot avattunk!
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy Würtz
Tamás felhúzásban, ifjúsági kategóriában világbajnoki címet szerzett,
háromfogásban pedig harmadik helyen
végzett a miskolci erőemelő világbajnokságon. Gratulálunk!

- Az elmúlt másfél év nehézségei után

nagy öröm, hogy a lányok kupagyőzelemmel kezdték a szezont. Bár a
mérkőzés első harmadában a csapat
még szezon eleji formát mutatott - ami
betudható annak is, hogy lassan már egy
éve nem játszottak tétmérkőzést a vírus
végett, összességében azonban megtalálták azt a játékmódot, amire szükség
lesz a szezonban való sikeres szerepléshez - mondta Szabó Zsolt Tamás edző.
Még a nyár elején a kemma.hu írta meg,
hogy tizenkét év után újra bajnoki címet
ünnepelhetett az SZPK-DESEF Komárom
felnőtt férfi floorballcsapata is. A Duna-partiak másodszor szereztek aranyérmet 23 éves történetük során.
– Nagyon örülünk, hogy az elmúlt években mindig a magyar élvonal meghatározó gárdája voltunk, hat ezüstérmet és
három bronzot is szereztünk. Egy kicsit
fáj, hogy a 2019/20-as szezonban a hazai
bajnokság mellett elindultunk a legjobb
szlovén, osztrák és magyar csapatokat
felvonultató IFL-tornán is, ám hiába
jutottunk be nagyszerű teljesítményt
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nyújtva a Final4-ba, a járvány miatt az
osztrák házigazdák lefújták a tornát.
Ezt követően pedig a magyar bajnokság
is félbeszakadt. Abban az időszakban
nagyon jó formában volt csapatunk,
úgy éreztem, jó esélyünk lett volna akár
mindkét fronton is az aranyéremre – nyilatkozta akkor a portálnak ifj. Galambos
Tamás, a klub elnöke.
A floorballcsapat tagjai: Süvegh János,
Szuri Zoltán, Ignéczi Balázs, Molnár Dávid, Molnár András, Gál Máté, Csajághy
Bence, Varga Gergő, Németh Richárd,
Kiss János, Velencei Marcell, Sárosi Benedek, Viczena Áron, Jenei Péter, Benkei
László, Czank Dávid, Tóth Máté Gábor,
Ördög Dominik, Bondor Csaba, Pirik
Dávid, Bognár Gergely, Zsámboki Dániel,
Pfneiszli Péter. Edző: Haris Tibor.
A bajnokság pontkirálya Pfneiszli Péter
lett (16 gól, 17 assziszt), míg gólkirálya
Zsámboki Dániel 20 találattal.
Szép volt!
Hajrá SZPK! Hajrá Komárom!		
		
gl/kemma.hu
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felsőbb osztályban a kézisek
Városunkban a kézilabda nagy múltra tekint vissza, hiszen
mind a férfi, mind pedig a női csapat már korábban is komoly
eredményeket ért el. Az utóbbi időben tanúsított kemény
munka meghozta gyümölcsét: a sikert sikerre halmozó
összecsapásoknak köszönhetően mindkét szakág egyszerre
léphet fel a bajnokság 1/B osztályába.

Komáromi futó is
teljesítette a Spartathlont
A Görögországban rendezett
futóverseny annak az ókori
legendának állít emléket, miszerint 490-ben a perzsák által
megtámadott Athénból Leónidasz király Pheidippidész ókori
futónak parancsolta meg, hogy
fusson el Spártába és kérjen
segítséget a spártai királytól.
Hérodotosz szerint Pheidippidész 36 óra alatt teljesítette
a távot.

Becker Balázs, a KVSE elnöke sajnálatát fejezte ki annak kapcsán, hogy a
pandémia miatt a szurkolók nem tudták
testközelből végigszurkolni a mec�cseket, azonban lélekben érezhetően
együtt voltak a csapattal.
Reményét fejezte ki, hogy az egyébként
erős csapatokból álló 1/B osztály mérkőzésein már a lelátókról drukkolhatnak
a sportrajongók.
Csapatainknak sok sikert kívánunk!
				 ta

több százan
mozdultak együtt!
A Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal mozgásra hívta városunk óvodásait, általános iskolásait a Jókai ligetbe szeptember 29-én, szerdán. A Mozdulj együtt Komárom!
sportnapot először 2007-ben rendezték meg.
Dr. Molnár Attila polgármester megköszönte a gyerekek részvételét, kiemelve a mozgás
fontosságát a mindennapokban. Hangsúlyozta, örömteli, hogy a komáromi gyerekek
nem tartoznak az átlag közé, hiszen naponta sportolnak, mozognak.
Vörösházi Tibor, a Kerekasztal elnöke elmondta, a sportnap nem verseny és eredményorientált. A cél minél több gyereket változatosnál változatosabb feladatokon keresztül
megmozgatni, sportolásra bírni, a tömeg- és szabadidősportot népszerűsíteni.
A sportnapot több mint száz óvodás indította, akik több állomásból álló játékos, sportos
feladatokon vettek részt. A felsősök délelőtt sportoltak, az öt komáromi iskola, több mint
száz alsó tagozatos tanulója délután kapcsolódott be a programokba. (ta)
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A Spartathlont a világ egyik legnehezebb futóversenyeként tartják számon
nemcsak a 246 km-es táv miatt, hanem
az extrém terepviszonyok és a domborzat, az embert próbáló 35-36 fokos
hőmérséklet, valamint a magas páratartalom miatt is. Komáromot Dombay
Gábor képviselte, aki először indult
aversenyen, és végül sikeresen célba is
ért 34:33-as idővel. Gratulálunk!
A célban egyébként a görög Zisimopoulos Fotist ünnepelhették elsőnek a
korán kelő szurkolók, aki 21:57:20-as
idővel ért célba.
Lapzártánkkor kaptuk a hírt, hogy balesete ellenére Szőnyi Ferenc Mexikóban
az év megkoronázásaként ötszörös
ironman-versenyt teljesített.
A komáromi Vasembernek 19 kilométer
úszást, 900 kilométer kerékpározást, és
211 kilométer futást kellett legyűrnie.
Balesete ellenére is bőven szintidőn
belül, a második helyen ért célba.
		

kemma.hu/ta
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