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Fogadóóra 
Szőnyben és Koppánymonostoron

2013. július 2-án, kedden 16 óra és 18 óra között dr. 
Molnár Attila polgármester, valamint Takács 

József és Sárai János önkormányzati képviselők 
tartanak fogadóórát a szőnyi kirendeltségen.

2013. július 4-én csütörtökön 16 óra és 18 óra között 
dr. Molnár Attila polgármester, 

valamint Czita János önkormányzati képviselő 
tart fogadóórát a koppánymonostori 
Dózsa György Művelődési Házban.
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Gátat fel nem adtunk!
Történelmi napokat élt meg Komárom június 3-a és 10-e között.  
A Duna emberemlékezet óta nem látott magasságban, 845 cm-en 
tetőzött városunknál. Ha az árhullám áttörte volna a gátat, semmi 
nem állíthatta volna meg. De megállítottuk! Komáromot sikerült 
megvédenünk a pusztító víztömegtől. Köszönet mindenkinek!

Komárom jelesre vizsgázott összefogásból
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Az első híreket június elején kaptuk. Árad 
a Duna. Elrettentő képsorok érkeztek 
Németországból és Ausztriából. Volt, ahol 
emberéletet is követelt az ár. Komáromban 
június 4-én a kora reggeli órákban ült össze 
első ízben a helyi védelmi bizottság, mikor is 
tisztán látszott, hogy a Duna felső vízgyűj-
tőterületéről érkező víztömeg napokon belül 
eléri hazánkat és városunkat is. 
 
Az ülésen Molnár András vízügyi mérnök, 
az Almásfüzitő-Komárom szakasz védelmi 
vezetője tájékoztatta a bizottságot a várható 
intézkedésekről. Néhány perccel a megbe-
szélés után az interneten már olvasható is 
volt dr. Molnár Attila polgármester levele, 
miszerint: 
 
„Kedves Komáromiak! 
 
Ez év márciusában, a rendkívüli időjárás 
idején Önök példát mutattak összefogásból, 
és emberségből. Az elkövetkezendő napok-
ban sajnos ismét komoly próbatétel elé állít 
valamennyiünket a természet.  
 
Ahogy a híradásokból Önök is értesülhettek, 
komoly árhullám vonul le a Dunán. Városunkat 
a hét második felében fogja elérni a legmagasabb 
árhullám, amely az előzetes előrejelzések szerint 
megközelítheti a 2002-es rekord vízállásszintet. 
A vízügyi hatóságok, valamint a katasztró-
favédelem munkatársai önkormányzatunk 
segítségével mindent megtesznek a helyzet 
kezelése érdekében.   
 
Hivatalunk is folyamatos védelmi készültséget 
tart, és igyekszünk Önökkel minden rendel-
kezésünkre álló információt haladéktalanul 
megosztani. Amennyiben bármilyen lakossági 
segítségre lesz szükségünk (homokzsákolás, 
élelmiszer biztosítása a gátakon lévőknek, ideig-
lenes elhelyezés stb.), arról azonnal tájékoztatást 
adunk.   

 
Kérem, kísérjék figyelemmel folyamatosan hon-
lapunkat (www.komarom.hu), illetve hivatalos 
facebook oldalunkat (http://www.facebook.com/
komaromvaros.hivatalosoldala.” 
 
Néhány óra múlva az önkormányzat kiadott 
két mobilszámot. Azonnal megindult a 
felajánlások áradta. Önkéntesek, civil szer-
vezetek, baráti társaságok, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat munkatársai, a Vöröske-
reszt emberei és további számos szervezet 
mind azon volt, hogy segítsen, munkával, 
étellel, egyéb felajánlással. Az önkormány-
zat munkatársai, dr. Ströcker Renáta jegyző 
vezetésével 24 órás ügyeletet tartottak.  
 
Eközben a vasúti pályaudvar melletti 
homokdepóban megkezdődött a zsákok 
töltése. 420.000 homokzsák került kihelyezés-
re. A munkákban több százan segítettek. 
Idősek és fiatalok, nők és férfiak, mindenki 
megmozdult, és egy emberként igyekezett 
áldozatos munkájával hozzájárulni a zsákok 
töltéséhez és az ideiglenes, 4,6 kilométer hosz-
szú szőnyi védmű megépítéséhez.  
 
Honvédek, katasztrófavédők, a vízügy 
legjobb szakemberei, a vasút munkatársai és 
több száz civil mind azon dolgoztak, hogy 
a védmű időre elkészüljön, hogy városunk 
megmeneküljön a legrosszabbtól. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester, Czunyiné 
dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, és 
Molnárné dr. Taár Izabella a helyi védelmi 
bizottság elnöke, a járási hivatal vezetője 
egész napos bejárásokat tartottak a gátakon. 
 
A városvezető így nyilatkozott június 
5-én: a napi többszöri helyszíni bejárásom 
alkalmával szerzett tapasztalataim alapján is 
megállapítható, hogy mind a katasztrófavéde-
lem, mind a honvédség, mind pedig a vízügy, 

továbbá a városi önkéntesek megfeszített 
munkájának eredményeképpen a megjelölt 
időpontra elkészül az ideiglenes védmű.

 
…és elkészült, ahogy arról Hende Csaba 
honvédelmi miniszter is meggyőződhe-
tett komáromi látogatása során. Mikor 
a honvédelmi tárca vezetője városunkba 
érkezett, már csak néhány méter volt hátra 
a gát hosszának megépítéséből. A tárcave-
zető felidézte: a 2010-es kormányváltáskor 
a Magyar Honvédségnek csak papíron volt 
néhány tartalékosa. Most viszont a hivatásos 
állományon felül 4700 védelmi és műve-
leti tartalékos katonát is be tudnak vetni a 
sosem látott dunai ár elleni védekezésben.  
 
Hende Csaba azt mondta: a Magyar 
Honvédség az erre megállapított tervek szerint 
minden erejével azon dolgozik, hogy a dunai 
árhullám se emberéletben, se az anyagi javak-
ban ne tegyen kárt. Esztergom és Komárom tér-
ségében jelentős logisztikai és ellátási feladatokat 
végeznek, és az esetleges evakuálásban is részt 
tudnak venni. A Magyar Honvédség korábban 
arról tájékoztatott, hogy legalább 8000 embert 
készek bevetni árvízi védekezésben, amelyben 
kedden már több mint ezer katona vett részt. 

Orbán Viktor miniszterelnök, aki egy nappal 
korábban már kihirdette a veszélyhelyze-
tet, ugyanezen a napon, azaz június 5-én, 
szerdán tett látogatást első ízben nálunk. A 
kormányfő megtekintette a homokzsákde-
póban, illetve a szőnyi vasútvonal melletti 
ideiglenes védőgáton folyó munkálatokat. 
 
Másnap, 6-án délelőtt a miniszterelnök a 
Belügyminisztériumban tartott sajtótájékoz-
tatóján kilenc, a dunai árvíz miatt leginkább 
veszélyeztetett területet sorolt fel, köztük 
városunkat is. 
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A kormányfő jelezte, a Duna tetőzését 
péntektől várják az ország területén, Nagy-
bajcsnál kilencméteres vízszinttel számol-
nak. Orbán Viktor hangsúlyozta: nincs 
olyan ember az országban, akit baj esetén 
ne tudnának biztonságban kimenekíteni a 
lakhelyéről.  
 
A katasztrófavédelem és a társszervek 
együttműködése révén a városban folya-
matosan zajlott a feladatok végrehajtása. 
Az önkormányzat állandó figyelemmel 
kísérte az eseményeket és az előrejelzéseket, 
kapcsolatban állt a hivatalos szervekkel, és 
mindent megtett azért, hogy Komárom-
ban a legkevésbé okozzon problémát az 
árhullám. 
 
Elővigyázatossági okokból átköltöztették a 
mentőállomást, illetve a háziorvosi ügye-
letet, és felkészültek a Selye János Kórház 
esetleges kiürítésére is, továbbá a hivatalos 
szervek egyeztetéseket folytattak a város 
részleges evakuálásáról is. Dr. Molnár Attila 
polgármester ezzel kapcsolatban elmondta: 
egyetlen komárominak sem kell elhagynia 
a várost. A koppánymonostori városrész-
ben található intézmények, illetve ipari 
parki cégek felkészültek a kimenekítettek 
fogadására.  
 
Rémhírek, rémhírek 
 
Persze mint minden veszélyhelyzetben, 
most is voltak olyanok, akik a legképtele-
nebb és legaljasabb rémhírek terjesztésében 
lelték örömüket. A városvezető kért min-
denkit, hogy ne üljenek fel a rémhíreknek, 
inkább kövessék figyelemmel a hivatalos 
tájékoztatást. A hivatalos szervek többször is 
felhívták a rémhírterjesztők figyelmét, hogy 
veszélyhelyzetben a rémhírek terjesztése 
a büntetőtörvénykönyv hatálya alá esik, a 
büntetési tétel pedig több év szabadság-

vesztés lehet! A rendőrség a legnagyobb 
szigorral és határozottsággal fog fellépni 
a törvénysértés ellen! És így is lett. Egy 
személyt sikerült előállítani, aki a gát felrob-
bantásával rémísztgetett… no comment… 
 
Pénteken 806 cm-rel rekord vízállást 
mértek a Dunán. Dr. Molnár Attila akkor 
így nyilatkozott: a szőnyi térségben meg-
épített védmű 880 cm-ig biztonságot ad 
településünknek. A tetőzést vasárnap hajnalra 
várjuk. Már most megállapítható, hogy a 
megépített ideiglenes védmű ezt a soha nem 
látott magasságú víztömeget is megfogja, 
ezért minden reményünk megvan arra, hogy a 
legmagasabb vízállás elérése esetén is mederben 
tartsuk a folyót. Városunkba további egységek 
érkeztek, mind a katasztrófavédelem, mind 
a honvédség és a vízügy részéről, hogy az 
esetleges fakadó vizeket, buzgárokat, illetve 
az ezek által okozott veszélyhelyzetet azonnal 
elhárítsák. Az önkéntesek elegendő létszámban 
állnak rendelkezésünkre, akik munkáját ezúttal 
is szeretnénk megköszönni, hiszen elsődleges 
feladatunk ezúttal már nem a védmű építé-
se, hanem tartalék homokzsákok készítése az 
esetleges problémák elhárítására. A várovezető 
Orbán Viktor miniszterelnökkel, Czunyiné 
dr. Bertalan Judit kormánymegbízottal, 
valamint Bakondi Györggyel, a katasztrófavé-
delem országos főigazgatójával ugyanezen a 
napon több órán keresztül járta be a védelmi 
szakaszt, majd Szócska Miklós egészségügyi 
államtitkárral együtt megtekintették a Selye 
János Kórház védelmi előkészületeit is.  
 
Péntek estére elkészült a teljes ideiglenes 
védmű. Vártunk. 
 
Szombaton, 8-án városunkba érkezett a 
MÁV vezérkara, rövid egyeztetés után a 
felek úgy döntöttek leállítják a közlekedést a  
Budapest–Győr-Hegyeshalom vasútvona-
lon az Almásfüzitő és Komárom szakaszon. 

Déltől a Duna folyamatos tetőzés alatt 
állt. 840-841-843-844-845 cm. Lesz-e 
még tovább? Feszült pillanatok voltak.
A mértékadó tetőzés végül 845 cm-nél 
következett be, de a gát, kisebb mozgá-
soktól eltekintve rendíthetetlenül tartotta 
a hatalmas víztömeget. A következő órák 
visszafojtott várakozással teltek. Kibírja-e 
a gát, nem szakad-e valahol, elég tartós 
lesz-e? A szakemberek a városvezetéssel 
éjjel nappal járták a gátat, és a legkisebb 
jelenségre is riasztottak. Végül, köszönhető-
en valamennyi, a munkálatokban részt vevő 
szakembernek és önkéntesnek, a komáromi 
gát kiállta a víztömeg nyomását, a folyó a 
medrében maradt.  
 
Kedd (06.11.) reggel a polgármester már 
egyértelműen arról beszélt: városunkban 
elmúlt a közvetlen árvízi veszély, a víz min-
denhol visszahúzódott az ideiglenes védmű 
alá, és folyamatosan apad. „Biztonsággal 
kijelenthető, hogy közvetlen veszélyhelyzet 
már nem áll fenn és a Duna a teljes komáromi 
szakaszon visszatért a medrébe.” 
 
Egy hét nem sok idő. Ez a 168 óra azonban 
Komáromnak elég volt ahhoz, hogy a márciusi 
hóhelyzet után ismét példát tudjon mutatni 
összefogásból, emberségből, rátermettségből 
és egymás iránti szeretetből. A Vízügy, a 
katasztrófavédelem, a honvédség, a rendőr-
ség, a MÁV munkatársai, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat és a Vöröskereszt önkéntesei 
mellett köszönjük mindazok áldozatos munká-
ját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy városunk 
megmeneküljön a legrosszabbtól. Köszönjük 
mindazon civil szervezetek, cégek, valamint 
névtelen önkéntesek munkáját, akik lapátol-
tak, homokzsákot töltöttek, ételt készítettek 
és osztottak, vagy bármilyen egyéb módon 
segítettek a katasztrófahelyzet elhárításában – 
összegezte tapasztalatait a polgármester.
                                                                     rg
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visszatekintő6

Pedagógusainkat ünnePeltük

Az idei tanév végeztével több pedagógus 
vonult vissza, hogy a sokévi lelkiismeretes, 
örömteli, ám gyakran fárasztó munka után 
immár nyugdíjasként pihenjék ki az elmúlt 
évtizedek hétköznapjait - gondolatban 
azonban soha el nem szakadva a pályától, 
a gyermekektől, a kollégáktól. Számukra a 
Nemzeti Erőforrás Minisztériuma Pedagó-
gus Szolgálati Emlékérmet adományozott. 
Az emlékérmeket a polgármester és Turi 
Bálint oktatásért felelős alpolgármester 
adták át. 
 
Nyugdíjba vonulásuk alkalmából a követke-
ző pedagógusok kaptak Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet: 
 
Treszler Jánosné, a Csillag Óvoda óvónője 
 
1973-ban kezdte óvónői munkáját az I. 
számú, jelenleg Szivárvány Óvodában, majd 
27 éven át, nyugdíjazásáig a Csillag Óvodá-
ban volt olyan óvodapedagógus, aki mellett 
mindig vidám hangulatban, szeretetben 
és biztonságban érezhette magát gyermek, 
szülő és kolléga egyaránt. Az intézményben 
hosszú éveken át gyermekvédelmi feladato-
kat is ellátott.  
 
Szamaránszki Erzsébet, a Napsugár Óvoda 
óvónője 

 
1973 novemberétől dolgozik a kapuit akkor 
megnyitó koppánymonostori Napsugár 
Óvodában. Kezdetektől fogva ő az óvoda 
gyermekvédelmi felelőse. Olyan óvoda-
pedagógus, aki szeretett hivatását 40 éve 
szolgálja ugyanabban az óvodában. Ez is 
hűségét és odaadását tükrözi. 
 
Bencsik Jánosné, a Színes Óvoda óvónője 
 
1973 szeptemberében, a szőnyi Színes Óvo-
dában kezdte, s megszakítás nélkül, ezen a 
munkahelyen töltötte és fejezte be pályáját. 
40 éven keresztül gyakorolta hivatását. Biz-
tos elméleti alapokon nyugvó, következetes 
nevelési stílust kialakító, tudatos pedagógus. 
Mindig vonzóvá tudta varázsolni gyerme-
kei számára az ismeretszerzést. 1997-től az 
óvoda gyermekvédelmi felelőse, megalaku-
lásától a Közalkalmazotti Tanács elnöke.  
 
Brunczné Tóth Éva, a Színes Óvoda óvónője 
 
1973 októberében Kiskőrösön kezdte 
pályáját. 1977-től a Komáromi Lenfonógyár 
Óvodájában, és ugyanez év decemberétől, 
megszakítás nélkül, a szőnyi Színes Óvodá-
ban gyakorolta hivatását. Óvodapedagógusi 
pályáját Kodály Zoltán egyik tanító gon-
dolata vezérelte: „Óvodáskorban a magyarság 

tudatalatti elemeinek beültetése, lassú 
kifejlesztése a feladatunk.” Elsőd-
legesen a gyermekek népzenei, 
énekes- táncos- játékos nevelését 
tartotta fontosnak, de a környezeti 
nevelés terén is projektet dolgozott 
ki „Magyarország az én hazám” 
címmel. Nevelőmunkájában a 
gyermeklélek művészi, esztétikai 
igényeit is igyekezett kielégíteni. 
1997-től az óvoda vezetőhelyettese. 
Példamutató munkáját 1982-ben 
Miniszteri Dicsérettel jutalmazták.
 
Sándorné Kampfmüller Zsuzsanna, a 
Színes Óvoda óvónője 
 
Sándorné Kampfmüller Zsuzsanna 
1973 októberében Naszályon kezd-
te pályáját. 1983-tól a Komáromi 
Lenfonógyár Óvodájában, 1990 
szeptemberétől pedig folyamatosan 
a szőnyi Színes Óvodában gyako-

rolta hivatását. Óvodapedagógusi pályájá-
nak fő irányvonala a vizuális nevelés volt. 
A hátrányos helyzetű gyermekekkel nagy 
türelemmel foglalkozott. Kiemelten kezelte 
az egészséges életmódra nevelést. A környe-
zetvédelem elkötelezettjeként csoportjában 
ezzel kapcsolatos szokásokat is kialakított. 
 
Orbán Ilona, a Jókai Mór Gimnázium tanára 
 
1998 óta tanít a Jókai Mór Gimnáziumban. 
Franciaország ösztöndíjasaként Poitierben 
egy nyári egyetemi kurzuson vett részt 
nyelvtanulás céljából. A gimnáziumi évei 
alatt sikerült kiépítenie egy nemzetközi 
iskolai programot. Egy évtizeden át az 
ország különböző művésztelepein alkotott, 
hogy diákjainak át tudja adni a kapott 
ismereteket. Önálló kiállításain rendszere-
sen láthatjuk festményeit az ország minden 
pontján. Tanítványai rendszeresen vettek 
részt és nyertek nemzetközi és országos 
képzőművészeti pályázatokon, ennek 
egyik dokumentuma a „Mesés kiállítások” 
című könyve. A Komárom-Esztergom 
Megyei Pedagógiai Intézet szaktanácsadó-
jaként is segítette a megyei általános- és 
középiskolák művészeti tevékenységét.

Az idei pedagógusnapot május 30-án csütörtökön rendezték városunkban a Jókai moziban.  
Az ünnepségen dr. Molnár Attila polgármester és a városvezetés több tagja is megjelent.
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egy régi régi dal... 
 
 
Május 3-án viharos időben 
került sor a város közös bal-
lagási ünnepségére. Éppen 
ezért a helyszín változott, a 
több száz diák a városháza 
folyosóin búcsúzott a közép-
iskolás évektől. ahogy turi 
Bálint alpolgármester fogal-
mazott: történelmi pillanatot 
éltek át, hiszen még sosem 
énekelte 400-500 fiatal a 
polgármesteri hivatalban a 
Himnuszt. 
 
Az iskolától, a tanároktól, a diáktár-
saktól a Kempelen Farkas Szakiskola 
és Kollégium tanulója búcsúzott 
a ballagók nevében, majd a Szé-
chenyi Iskola diákja, Vajda Fatime 
szavalta el Kiss Kálmán Szonett 
a ballagóknak című versét.

 
- Véget értek a Komáromi Napok. 
Számotokra ez kettős értelemmel bír, 
hiszen nem csupán a hagyományos 
rendezvénysorozattól vesztek búcsút, 
hanem a komáromi középiskolás 
évektől is. A tanulás intézményesített 
formája az iskola, ahol a felhalmozott 
tudás egyik embertől a másikhoz ke-
rül. A tárgyi tudás mellett becsületre, 
erkölcsre, emberi tartásra, tisztes-
ségre és hazaszeretetre nevelünk 
benneteket.  
 
Minden pillanatban azon vagyunk, 
hogy neveljünk. Az órán, az órák közti 
szünetekben és az ünnepségeken 
egyaránt. Vizsgák minden nap van-
nak az életben. Erre mindig készülje-
tek, de ne féljetek, mert akaraterővel, 
kitartással és szorgalommal még a 
legnagyobb nehézségek is legyőz-
hetők - zárta ünnepi beszédét az 
alpolgármester. 
 
A városi ballagás a Kultsár Ist-
ván Szakközépiskola diákjának 
énekével és a Szózat közös 
eléneklésével ért véget.

Vizeliné Nagy Ilona, a Logopédiai és Gyógy-
testnevelési Szolgálat vezetője 
 
41 éves gyógypedagógusi pályája során 
különböző életkorú és fejlettségi szintű, 
problémájú gyermekekkel foglalkozott. 
Szaktudásával és tapasztalatával hozzájárult, 
hogy intézménye célkitűzéseit mindig a 
legmagasabb színvonalon tudja megvalósí-
tani. Ennek érdekében több sikeres pályázat 
elkészítésében vett részt.  
 
Argai Éva, a Szivárvány Óvoda vezető 
óvónője 
 
Argai Éva 1973 óta neveli az óvodás 
gyermekeket. Pályáját a komáromi I. számú 
óvodában kezdte. Ebben az intézményben 
lett három tanév után vezetőhelyettes, majd 
újabb három év múlva az óvoda vezetője. 
1979-től – 34 éve - az azóta a Szivárvány 
Óvoda nevet felvett intézmény vezetője. 
Színvonalas pedagógiai és vezetői mun-
kája elismeréseként 1978-ban Miniszteri 
Dicséretet kapott, majd 1988-ban Kiváló 
Munkáért kitüntetésben részesült. Újító 
ambícióit tanúsítja, hogy a „Lépésről lépésre” 
program óvodai és általános iskolai szintű 
szakértője is lett. Ezt a módszert 1999 óta 
alkalmazza az intézményben.  
 
A pedagógusnap alkalmából Komárom Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a „Ko-
márom Város Pedagógiai Díja” kitüntetést 
adományozta: 
 
Argai Évának, a Szivárvány Óvoda vezető 
óvónőjének és 
 
Dr. Pusztainé Kiss Eleonóra, a Szent Imre 
Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
óvónője részére, 
 
aki pályáját Győrben kezdte, majd 22 éven 
át a Kistáltos Óvoda óvónője volt. 2012 au-
gusztusától jelenlegi munkahelyén, az akkor 
induló óvodában 3 évig szakmai vezető volt. 
Óvónőként arra törekszik, hogy családias, 
szeretetteljes, nyugodt hangulat fogadja a 
gyermekeket és szüleiket. Fontosnak tartja 
az egyházi ünnepek megtartását, a népha-
gyományok őrzését, ápolását. Vallja, hogy 
a művészetekkel való ismerkedést már a 
legkisebbeknél el kell kezdeni. A Varázstü-
kör Katolikus Színjátszó Kör megalakulásával 
- melynek alapítója – a közösségi élet új 
tartalommal töltődött fel. 
 
Ezt a kitüntetést kapta Thoma Ágnes, a 
Bozsik József Általános Iskola tanára, igazgató-
helyettese is. 
 

1997-ben kezdett dolgozni a Bozsik 
Iskolában tanítóként. Később megszerezte 
a kémia szakos tanári, majd a magyar nyelv 
és irodalom szakos tanári végzettséget, s 
2012-ben a közoktatási vezető diplomát. 
Munkáját hivatásként éli meg. Hat éve az 
iskola igazgatóhelyettese. Felkészültsége, 
határozott egyénisége lehetővé teszi, hogy 
vezetőként is a kor követelményeinek meg-
felelő munkát végezzen.  
 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
által adott elismerések 
 
Kiemelkedő pedagógiai munkáért oklevélben 
részesültek a következő pedagógusok: 
 
Bognár Balázs, a Bozsik József Általános Iskola 
tanára, 
 
Egyedné Hargitai Ildikó, a Feszty Árpád 
Általános Iskola tanára, 
 
Farkas Péterné, a Petőfi Sándor Általános 
Iskola tanítója, 
 
Farkasné Hámori Gabriella, a Feszty Árpád 
Általános Iskola tanítója, 
 
Hermann Veronika, a Feszty Árpád Általános 
Iskola tanára, 
 
Lukácsné Tóth Zsuzsanna, a Bozsik József 
Általános Iskola tanítója, 
 
Szabó Ferenc, az Egressy Béni Zeneiskola 
tanára, 
 
Tirner Sándorné, a Logopédiai és Gyógytestne-
velési Szolgálat gyógytestnevelője, 

Vadkerti Ildikó, a Petőfi Sándor Általános 
Iskola tanára.  
 
Hagyomány, hogy ezen a napon kap 
kitüntetést a Pedagógus Szakszervezet 
részéről, a városi Titkárok Tanácsának 
javaslatára az a pedagógus, aki kiemelkedő 
érdekképviseleti munkát végez vagy végzett.

Az Eötvös József Emlékérem bronz foko-
zatát kapja Farkas Péterné, a Petőfi Sándor 
Általános Iskola tanítója és szakszervezeti 
titkára.  
 
1974-től tagja a Pedagógusok Szakszer-
vezetének, munkáját a lelkiismeretesség 
és a tagok iránti elkötelezettség jellemzi. 
A közösségért, a dolgozók érdekeiért való 
munkáját teljes odaadással, önzetlenül végzi.
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Csökkenő díjak,  
ingyenes diákbérletek

 
városunkban a helyi buszos 
személyszállítást a vértes volán 
zrt. látja el. a menetdíjakat és az 
utazási feltételeket a felek rend-
szeresen felülvizsgálják. Most 
jelentősen csökkentek a díjak. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester el-
mondta, az önkormányzat a lakosság 
terheinek mérséklésére nemrég 
menetdíjcsökkentést kért a cégtől. A 
kieső bevételt a város működési költ-
ségtérítésként fizeti meg a vállalatnak.

A támogatás nélküli menetjegyek 
és bérletek esetében 3-5% közötti 
a tarifacsökkentés, míg a tanuló- és 
nyugdíjas bérletek esetében további 
jelentős kedvezmények léptek életbe. 
Az önkormányzat a nyugdíjasok 
számára 30% mértékű árcsökkentést 
javasolt, továbbá átvállalja valamennyi 
Komáromban tanuló diák bérleté-
nek 100 %-át, így azok ingyenesek 
lesznek. 
 
A polgármester hozzátette, a város a 
maga szerény eszközeivel igyekszik 
hozzájárulni a kormány országos re-
zsicsökkentési programjához, ezzel is 
elősegítve, hogy a családoknál több 
pénz maradhasson. 
 
A városban továbbra is a Vértes Vo-
lán Zrt. szolgáltatja a helyi autóbusz-
közlekedést. 
 
Az önkormányzat által kiírt közbe-
szerzési pályázat eredményeként  
a 2018. év végéig a régi szolgálta-
tó látja el a közösségi közlekedési 
feladatokat. Mint azt Németh Tamás, 
a Vértes Volán Zrt. vezérigazgatója 
elmondta, a hosszú távú szerződés 
egyben biztosabb tervezhetőséget, 
kiszámíthatóbb működést, előrelát-
ható fejlesztéseket jelent a társaság 
számára. 
 
Komárom Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2013. május 1-jétől  
a Komárom város területén a helyi, 
autóbusszal végzett menetrend sze-
rinti személyszállítás díjait a www.ko-
marom.hu oldalon található táblázat-
ban foglaltak szerint határozta meg.

  Gyereknap a Közösségi Házban

16 órai kezdettel „A  TE  dalod!” interak-
tív zenei foglalkozás vette kezdetét, ahol 
Győrfi Dániel, és Győrfi Anna népdalokat, 
gyerekdalokat fűzött csokorba hangszeres 
kísérettel, körjátékokkal. A gyerekek a 
foglalkozáshoz előre elkészítették a játszó-
házban a hangszereiket, amikkel együtt ze-
nélhettek a testvérekkel. Eközben a Máltai 
Szeretetszolgálat és önkéntesei kézműves 
játszóházzal, kvízkérdésekkel, ügyességi 
feladatokkal és sok- sok ajándékkal várták 
a kicsiket és nagyokat. A rendezvényre az 
E-On Kalandparkkal települt ki, munka-
társai energia gazdaságos felhasználását 
tanították meg a gyerekeknek játékos 
formában. 17.30- tól a Bábakalács Báb-
színház mulattatta a közönséget a Szomorú 
királykisasszony című papírszínházával. Az 
udvaron a gyerekek népi játékokkal játsz-
hattak, ülhettek fakörhintán, ugrálhattak az 
ugráló várban, s nem maradhatott el persze 
az arcfestés sem. A fáradhatatlan gyerekeket 
a Komáromi Kulturális, Sport és Szabadidő 
Kft. munkatársai málnaszörppel, üdítővel, 
pogácsával és lufikkal várták.  
 

Támogatók: 
 
 
Családsegítő Szolgálat 
 
E-On 
 
Jókai Mór Gimnázium 
 
Kempelen Farkas Gazdasági, Vendéglátó, 
Idegenforgalmi Alapítványi Szakközépisko-
la, Szakiskola és Kollégium 
 
Kismester Kézműves Klub 
 
KOMPRESS Nyomdaipari Kft.
 
Kultsár István Szakközépiskola 
 
Máltai Szeretetszolgálat és önkéntesei 
 
Saxum Kft.

Május 26-án délutánján gyerekbirodalommá változott  
a Közösségi Ház. A rendezvényen közel háromszázan voltak.
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az őszirózsa nyugdíjas klub 
anyák napi ünnepsége

a monostori őszirózsa nyugdíjas 
klub 2013. május 3-án tartotta anyák 
napi ünnepségét. az ünnepségen a 
monostori iskola tanulói adtak műsort.  
Gyurkó erzsébet betanításával moldvai 
táncot, valamint szép verseket, dalo-
kat adtak elő, csodálatos furulyaszó is 
elhangzott az est folyamán. Felkészítő 
tanáraik voltak Bodorné narancsik Éva 
és szénásiné vörös ivett. 
 
Az est második felében Kátai Zoltán 
énekmondó lantművész Cseh Tamás, 
valamint Balassi műveket zenében 
mondott el. Az ünnepségen Turi Bálint 
alpolgármester és Czita János kép-
viselő úr egy szál virággal és ünnepi 
beszéddel köszöntötték az édesanyákat, 
nagymamákat,dédmamákat. Köszö-
netünket fejezzük ki Kiss Ilonának, a 
Kempelen Iskola igazgató asszonyá-
nak, aki által sikerült valóra váltani egy 
álmunkat: a klub tagjait meglepték azzal, 
hogy a vacsorát pincértanulók szolgálják 
fel e szép nap alkalmából, mintha az 
est folyamán vendéglőben lennének. 
Köszönjük Kálmán Béla szakoktatónak 
és a három pincértanulónak, akik a 
monostori művelődési házat étteremmé 
varázsolták gyors, pontos és udvarias 
kiszolgálásukkal.  A vacsora kis megle-
petéssel zárult: az édesanyák egy piros 
szív alakú desszertet kaptak.  Az este élő 
zenével, tánccal folytatódott, Gottlieb Já-
nos szolgáltatta a talpalávalót.  Az anyák 
napja szép emlékekkel zárult minden 
klubtagjának. 
                                          Dikász Lászlóné 
                          Őszirózsa Nyugdíjas Klub, 
                          elnök, Koppánymonostor 
 
 

az édesanyákat 
köszötötték szőnyben
 
Május 16-án a Petőfi Sándor Művelődési 
Házban a Szőnyi Kulturális Egyesület 
szervezésében anyák napi műsort 
rendeztek. Az anyukáknak, nagyma-
máknak, keresztmamáknak valamint a 
megjelenteknek a helyi Bozsik József 
Általános Iskola tanulói kedveskedtek 
verses - zenés összeállítással, amellyel 
könnyet csaltak a szemekbe. Persze, hogy 
nem maradt el a jól megérdemelt vastaps 
sem. Az előadás végén mindenkit egy 
kis csokorral köszöntöttek fel a diákok.

Ugrálóvár,  
kocsikázás és sok palacsinta
Negyedik alkalommal, civil összefogással valósult meg az idei gyereknap 
is Koppánmonostoron, amelynek a Berecz Dezső Sporttelep adott helyet.

A reggel még nem sok jóval kecsegtette 
a szervezőket; borús, szeles volt az idő, 
de mikor elkezdődtek az előkészületek, 
már sütött a nap. 14 órától, a „mesterségek 
bűvöletében” kezdődött a rendezvény, ahol 
varrni, horgászni, gyurmázni, termés- és 
tésztaképet lehetett készíteni. Ki lehetett 
próbálni az asztalosműhely szerszámait. A 
nagyobbak összemérhették zenei ismere-
teiket, valamint kvízkérdésekkel, ügyes-
ségi feladatok megoldásával szerezhettek 
zsetonokat. A nap folyamán lőni, íjászkodni 
is volt lehetőség, s akik a labdától e napon 
se tudtak elszakadni, azok labdaügyessé-
güket mutathatták meg. Kiderült, hogy az 
oly könnyűnek mutatkozó lufihajtogatás 
is sok ügyességet kíván. A rendőrség és a 

tűzoltóság is szórakoztató, de egyben oktató 
feladatokat adott a zsetont gyűjtőknek, mert 
ebben az évben is a megszerzett zsetono-
kért lehetett vásárolni a „szatócsboltban”. 
Az ingyenes ugrálóvár, a lovaskocsikázás, 
a quad, a trambulin, az arcfestés, a sok 
palacsinta, a zsíros kenyér, a fagyi és a 
jégkása tette teljessé ezt a napot. S akik 
nélkül nem jöhetett volna létre a környéken 
egyre ismertebb és kedvelt délután: Élettér 
Egyesület, Kerecsen Egyesület, Monostori 
Kulturális Közhasznú Egyesület, Dózsa 
György Általános Iskola, Napsugár Óvoda, 
Koppánymonostori SE, Őszirózsa Nyug-
díjas Klub, KÖTE, IREKS-STAMAG 
Kft, és Szépe Gábor.  Köszönet érte!

  Balatoni nyár

Tanulmányi eredményük és közösségi munkájuk elismeréseként 
idén nyáron tíz komáromi diák és családja tölthet el egy hetet in-
gyenesen az önkormányzat balatonfövenyesi üdülőjében. A „kulcs-
átadásra” június 5-én a városháza dísztermében került sor.

- Büszke vagyok ezekre a gyerekekre, és azt 
hiszem, hogy a szüleik is igen büszkék lehetnek 
rájuk. Minden diákot motiválni szerettünk 
volna, hogy jobb tanulmányi eredményt érjenek 
el, többet sportoljanak, rendszeresen részt 
vegyenek a versenyeken és a társadalmi mun-
kákban. Bízom abban, hogy a tudásnak még 
mindig nagy az értéke a mai világban, és erre 
a többi gyermek is rájön majd - mondta Turi 
Bálint oktatásért felelős alpolgármester. A 
családok oklevelet is átvehettek az ünnep-
ségen, volt olyan család, ahol mindhárom 
gyermek kiérdemelte a balatonfövenyesi 
üdülést, a legnagyobb fiú azonban úgy 
döntött, hogy átadja a lehetőséget egy másik 
tanulónak.  
 
A díjazott diákok: 
 
Adamek Tibor  (Bozsik József Általános Iskola) 
 
Adamovics Vivien Klaudia           
Feszty Árpád Általános Iskola  

Gönczy Gergely                           
Szent Imre Római  
Katolikus Általános Iskola

Horváth Zsófia                            
Jókai Mór Gimnázium

Kovács Márton Marcell               
Feszty Árpád Általános Iskola

Rajkai Ádám                               
Kultsár István Szakközépiskola 
 
Szabó Bence és Szabó Dávid      
Petőfi Sándor Általános Iskola

Szabó Zoltán Dávid  
Alapy Gáspár Szakközépiskola 
 
Szépe Vivien  
Dózsa György Általános Iskola 
 
Csonka Barnabás 
Dózsa György Általános Iskola
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A legnagyobb kincsünk
Újabb év ért véget a komáromi egészségügyi prevenciós programban, ezért május 28-án a városhá-
za dísztermében gyűltek össze a szakemberek, hogy értékeljék a szeptembertől májusig zajló eseménye-
ket. A program pozitív visszhangra talált a pedagógusok, a szülők és a gyermekek körében egyaránt.

Az önkormányzat által meghirdetett 
megelőzési akcióba az összes oktatási 
intézmény bekapcsolódott, az óvodáktól 
kezdve az általános iskolákon át a középis-
kolákig. Kidolgozásában és lebonyolításában 
pedig 60-70 szakember működött közre. 
- Az idei program sokkal szervezettebben és 
gördülékenyebben zajlott, hiszen tanultunk a 
tavalyi hibákból. A gyerekeknek szellemi, testi 
és lelki érettségüknek megfelelően tartottunk 
foglalkozásokat. A kisebbeknek főleg játé-
kos-zenés előadásokat, míg a nagyobbaknak 
beszélgetős, kötetlenebb programokat szervez-
tünk. A téma széles skálán mozgott: higiénia, 

egészséges táplálkozás, fogápolás, testmozgás, 
balesetmegelőzés, szexuális és családi életre 
nevelés, környezetvédelem. A programot a jö-
vőben bővíteni szeretnénk, nagy szükség lenne 
a személyiségfejlesztésre és a konfliktuskezelés-
re - mondta el dr. Kreft-Horváth Loránd 
alpolgármester. 
 
A képviselő-testület a prevenciós programra 
1 millió forintot hagyott jóvá, ebből a pénz-
ből valósultak meg a szeptember és május 
közötti programok. Ez a finanszírozás az 
alpolgármester elmondása szerint hosszú 
távon fönntartható lesz. - Mindenképpen 

eredményesnek mondanám a megelőzési prog-
ramot. Személy szerint az alsó tagozatosoknak 
tartottam előadást a higiéniáról. A gyerekek 
nagyon pozitívan álltak a kezdeményezéshez, 
hiszen egy interaktív, mozgásos foglalkozást 
szerveztünk a számukra. Sokkal őszintébbek és 
bátrabbak voltak, föl mertek tenni olyan kérdé-
seket is, amit a pedagógusnak vagy a szülőknek 
nem mernek - tudtuk meg Velenceiné Tatai 
Andrea védőnőtől, aki hozzátette: a jövőben 
több olyan programra lenne szükség, amibe 
a szülőket is bevonnák, hiszen a gyermek 
nem független lény, mindig a családdal 
együtt kell kezelni. 
 
Nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre 
és az egészséges életmódra a Szivárvány 
Óvodában is, így a városi kezdeményezést 
ők is szívesen fogadták. 
 
- A gyerekek nagyon aktívak voltak a foglal-
kozásokon. Foglalkoztunk többek közt a helyes 
táplálkozással és a fogápolással, mi ezt még 
kiegészítettük a dohányzás megelőzéssel és az 
egészséges önkép kialakításával. Sokat foglal-
kozunk az önbizalomépítéssel, hogy a gyerekek 
egészséges lelkületűek legyenek - mondta az 
óvoda vezetője, Argai Éva. 
 
A városi prevenciós program jelenleg 
országos akkreditáció alatt áll, és jó híre 
már az ország több pontjára eljutott. 
Elnevezése, a „Kincset ér” fémjelzi, hogy az 
egészségnél valóban nincs fontosabb. (se)

ismét egyeztettek  
az iPari Parki cégek
Az önkormányzat és az ipari parki cégek ál-
tal kezdeményezett egyeztető fórumon május 
végén ismét találkoztak egymással a társasá-
gok képviselői, valamint a városvezetés.

Dr. Molnár Attila polgármester elmondta, a rendszeres egyeztető 
tanácskozásokat korábban azzal a céllal kezdeményezték, hogy az 
önkormányzat folyamatosan értesüljön az ipari parkban lévő társa-
ságok fontosabb stratégiai döntéseiről, továbbá, hogy megkönnyít-
sék a cégek egymás közötti kommunikációját. A városvezető szerint 
a fórumokkal mindkét célt sikerült elérni. 
 
A találkozón megtudhattuk, hogy a város idei büdzséje stabil 
alapokon nyugszik, szó esett továbbá a várható nagy projektekről, 
illetve a városunkat érintő állami beruházások ütemezéséről is. 
 
Az egyeztető fórum további részében a cégek tartottak rö-
vid beszámolót középtávú stratégiai elképzeléseikről. 
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  Problémamegoldás első kézből

Dr. Molnár Attila polgármester, Hamrák 
Zsófia és Dombay Gábor önkormányzati 
képviselők, továbbá a Saxum Kft., a köz-
terület-felügyelet, és a városháza műszaki 
osztályának munkatársai ezúttal a Mártírok 
úti ingatlanok-, illetve tóparti tömbök lakói-
hoz látogattak el. 
 
A Mártírok úti tömbökben élőknek, 
csakúgy, mint a Rüdiger tó környékieknek 
idén ismét sok gondot okozott a belvíz, 
több pince is beázott. Bár az ingatlanok 
magántulajdonban vannak, kezelésük 
pedig szövetkezeti rendszerben történik, a 
városvezetés ettől függetlenül megpróbálja 
orvosolni a problémát. 
 
A bejáráson szó esett továbbá a járdák álla-
potáról, az úthibák kijavításáról, a fakivágá-
sok ütemezéséről, a fák pótlásáról, valamint 
a helyi kisebb parkosítások menetéről és 
azok megszervezéséről is. 
 
A polgármester elmondta, hogy a lakosok 
egyebek mellett a kutyatulajdonosokkal 
szemben felmerülő „szokásos” problémára is 
várják a megoldást. 
 
- Sajnos a város csaknem valamennyi terü-
letén szóba kerül az a gond, hogy a kisállatok 
tulajdonosai a homokozók környékén, illetve 
forgalmas közterületeken végeztetik el házi 
kedvenceik dolgát, az ürüléket viszont nem 
takarítják el. Ez a hozzáállás nem csupán a jó 
erkölcsbe ütközik, de egészségügyileg is káros. 
Épp ezért kértem a közterület-felügyelet mun-
katársait, hogy amennyiben ilyen magatartást 
tapasztalnak, úgy a lehető leghatározottabban 
lépjenek fel. 
 
A bejárások tapasztalatainak összegzése 
után a városvezetés azonnal megkezdi a 
felmerült, és helyi szinten kezelhető ügyek 
megoldását. 
 
Néhány nappal később a Mártírok útján, 
a Jedlik Ányos utcában, a Jókai téri és az 
Asztalos Béla utcai lakótömbök környé-
kén zajlott az újabb bejárás. 
 
Városunk ezen pontjain is felmerült a 
járdák, utak, játszóterek állapota. A lakók 
szerint több problémát okoznak a hétvégi 

hangoskodások. 
 
- Több mint egy éve működik az a zöld 
szám, amit a komáromiak éjjel nappal, a hét 
minden napján hívhatnak. A közterület-fel-
ügyelet 24 órás szolgálatot lát el. Mi sem bi-
zonyítja jobban azt, hogy szükség van erre a 
szolgáltatásra mint az, hogy 2012-ben több 
mint 400 hívás érkezett. A jövőben is arra 
biztatok mindenkit, hogy ha baj van, kérjék 
a segítségünket, megpróbáljuk orvosolni a 
helyzetet - mondta a polgármester.  
 
Dr. Molnár Attila hozzátette: a kisebb 
költséggel járó munkálatokat próbálják 
pár héten belül megvalósítani, a nagyobb 
tételt igénylő munkákra 
pedig a költségvetésben 
igyekeznek majd forrást 
találni. 
 

Idén is folytatódnak a városi körzetbejárások. A komáromiak ezúttal  
is személyesen, testközelből mondhatták el problémáikat a város vezetőinek.
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A bejárások júniusban tovább folytatód-
nak. A következő állomás a Szent László 
és a Korona utca közötti terület, valamint 
a Barátság lakótelep lesz. Szeptemberben 
és a jövő évben pedig a családi házas 
övezeteket járják be.   
                               
                                                             se
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Pünkösd óta üzemel az összes medence

Élmény, fürdő, csobbanás
Komáromban az erődön kívül meghatározó turisztikai  
célpontnak számít a termálfürdő. Kempingje évtizedek óta  
a Németországból érkezők kedvelt üdülőhelye. Az egyedül-
álló gyógyvíz mellett uszoda, strandfürdő, élménymedence, 
gyógyászati szakrendelés és szauna várja a látogatókat. 
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A kültéri medencék próbaüzeme pün-
kösdkor véget ért, így a szezonban a fürdő 
teljes kapacitással működik. Ahogy azt 
a Komthermál Kft. ügyvezető igazgatói 
posztját május 1-től ellátó Kovács Károly 
elmondta: idén komolyabb beruházás 
egyelőre nem történt, a nyitáshoz szüksé-
ges felújításokat azonban teljes egészében 
elvégezték. A tervek közt szerepel a fedett 
uszoda faszerkezetének javítása, amelynek 
összköltsége 30 millió forint körül lesz. 
 
– Én azon a véleményen vagyok, hogy pilla-
natnyilag nem a bővítéssel kell foglalkoznunk, 
hanem a meglévő infrastruktúra fejlesztésével, 
amire aztán a későbbiekben a fejlesztések épül-
hetnek. Európai állapotba kell hozni a fürdőt. 
Ez jelenti többek közt az uszoda burkolatának 
javítását, az öltözőhelyiségek kulturáltabb 
átalakítását, a zuhanyozók megújuló ener-
giával való ellátását. Ám mindenekelőtt a 
beléptetőrendszer korszerűsítését kell megolda-
nunk, hogy megszüntessük a visszaéléseket. Az 
sem jó megoldás, hogy kaukciót kell fizetni az 
órákért, hiszen egy négytagú család esetében ez 
akár 8000 forintot is jelenthet, amit jelenleg 
még nem a fürdő területén költ el. Ez a fürdő 
területén működő vállalkozásokat segítené. 
Egyértelműen az a célunk, hogy növeljük 
a fürdőbelépőt vásárlók számát, mert csak 
akkor lehet fejleszteni és kedvezményeket 
adni, ha növekszik a bevételünk – vélekedett 

Kovács Károly. Az ügyvezető igazgató 
hozzátette, hogy a bevétel növelésének 
elérése érdekében az egyetlen járható út a 
beléptetőrendszer megváltoztatása, kisebb 
fejlesztésekkel a vendégek becsalogatása, 
a parkolás ingyenessé tétele, nem pedig 
a jegyárak növelése. Így az árak a tavalyi 
évhez képest nem változtak, illetve kisebb 
mértékben a vendégek javára alakultak. 
Szintén változatlan maradt a medencék 
száma. A nyári hónapokban, ahogy a ven-
dégek azt korábban megszokhatták, a fürdő 
összes medencéje üzemel, így a két szabadtéri 
gyógymedence (32-38 °C), a beltéri gyógy-
medence (35-38°C), a jacuzzi (33-35 °C), a 
fedett uszodai medence (25-28°C), a fedett 
tanmedence (30-33 °C), az úszómedence 
(24-26°C), az élménymedence (25-28°C) és a 
csúszdával ellátott gyermekmedence (27-30 
°C). A csúszdával, és a játékelemekkel kapcso-
latban az ügyvezető igazgatótól megtudtuk, 
hogy az Eleven Kft.-vel a fürdő egy kedve-
zőbb szerződést kötött, melynek köszönhetően 
minden évben új játékokat helyeznek el a 
játszótéren, a csúszda pedig szeptembertől 
jelképes összegért a Komthermál Kft. tulaj-
donába kerül majd át. A csúszda egyik nagy 
előnye, hogy vasszerkezetét úgy alakították 
ki, hogy az adott esetben bővíthető legyen, 
hiszen csak így tudnak vesenyben maradni 
a kisgyermekes családok kegyeiért, akiket 
gyakran elcsábítanak a környék élményfür-

dői.  
A fürdőben a medencék nyújtotta kikapcso-
lódás mellett igyekeznek egy finn mondás-
nak is eleget tenni, miszerint: „engedd, hogy a 
szauna elfeledtesse veled mindennapi gondja-
idat!” A szauna segít a testi- lelki megúju-
lásban, az egészség megőrzésében, emellett 
kellemes közérzetet biztosít, élénkíti a 
vérkeringést, erősíti az immunrendszert és 
tisztítja a bőrt. A gyógyfürdőben jelenleg két 
aromaszauna várja a felfrissülni vágyókat. 
Míg a borsmentaolajos aroma-szauna segít 
csökkenteni a légúti megbetegedések tüneteit, 
a bőrgyulladást, az idegrendszeri panaszo-
kat (stressz, fejfájás, izomfájdalmak), addig 
a citromolajos aroma-szauna kiváló pédául a 
hajhullásra, az emésztési gondok enyhítésére, 
a reuma és a klimax okozta panaszok csök-
kentésére. Mindkettő gyulladáscsökkentő, 
tisztító és méregtelenítő hatású. Az aroma-
szaunákban használt olajok elsősorban a 
belégzés után fejtik ki kedvező élettani hatá-
sukat, de észrevétlenül befolyást gyakorolnak 
érzelmeinkre és hangulatunkra is.  
 
– A fürdővendégek kérésére igyekszünk a 
szaunarészleget korszerűsíteni. Elhelyeztünk 
egy 4 személyes infraszauna-kabint. Ezen kí-
vül 26 új napágyat is elhelyeztünk a pihenőben, 
ahová szintén a szaunázók kérésére radiátoro-
kat is felszereltetünk. Továbbá igény lenne egy 
kültéri csobbanóra – mondta Kovács Károly. 

aktuÁlis 13

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

�� Kovács Károly 
ügyvezető igazgató
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A Komáromi Fürdő népszerűségét kétségkívül a gyógyvíznek 
köszönheti. A 62 Celsius fokos vizet 1967-ben gyógyvízzé nyilvá-
nítottak, így közel 50 éve szolgálja már a vendégek gyógyulását. A 
kalcium-magnézium-hidrokarbonátos, kloridos és szulfátos gyógy-
víz megoldást jelenthet az ízületi bántalmakra. – A kollégáktól tudom, 
hogy a középkorú és idős vendégek általában évente kétszer két hetet tölte-
nek nálunk. Sokan járókerettel vagy tolókocsival tudnak csak közlekedni, 
ám amire véget ér a kezelés, megtörténik a csoda, és szinte eldobják a botot 
– mondta a víz jótékony hatásáról az igazgató. A minél hatékonyabb 
kezeléseket szolgálja a gyógyászati részleg, ahol lehetőség van elekt-
roterápiás, balneoterápiás és komplex balneofizioterápiás kezelésre. 
Helyet kapott itt egy reumatológiai szakrendelő is. Az egyedülálló 
gyógyvíznek és a szakszerű kezeléseknek köszönhetően a vendé-
gek nagy részét még mindig a német turisták jelentik. 2011-ben és 
2012-ben a fürdő látogatottsága június és augusztus között 15 és 
32 ezer fő között mozgott. A kihasználtság mindenkor az időjárás 
függvénye, és nyitási dátum ide vagy oda, a szezon igazából akkor 

kezdődik, ha véget ér az iskola. A fürdőben azokra is gondoltak, 
akik a pihenés mellett egy kis aktivitásra vágynak. Ők strandröp-
labdázhatnak, lábteniszezhetnek és kosárlabdázhatnak. A vendégek 
kényelmét szolgálják a különböző vendéglátóipari egysége is. – A 
fürdőnek saját vendéglője nincs, így szerződéses formában a vendéglátósok 
bérbe veszik ezeket a kiszolgálóhelyiségeket. Tavaly jól beváltak az Eleven 
Kft. kuponjai, aminek a lényege, hogy a fürdőbelépőt váltók kuponokat 
kaptak, melyekkel kedvezményesen vásárolhattak ételt és italt a büfékben. 
Ezt idén is folytatjuk- mondta az ügyvezető. Mindemellett különféle 
programokat is szerveznek a fürdővendégek számára. Lesz például 
éjszakai fürdőzés, szépségverseny, egészségnap, csobbanó fesztivál, 
koktélshow, Halloween- és Mikulásparti. Mindent összevetve tehát 
a komáromi gyógyfürdő egyidejűleg nyújt fürdőzési, szabadidő- 
eltöltési, egészségmegőrzési és gyógyulási lehetőséget nyugdíjasok-
nak, középkorúaknak, fiataloknak és gyermekeknek egyaránt.  
 
                                                                                                             se

Dr. Molnár Attila polgármester hangsúlyozta, Komárom jövője a turiz-
musban van. A fürdő felújításával, illetve az európai normáknak megfelelő 
átalakításával kapcsolatosan konkrét tervekkel rendelkezik a város. Az ön-
kormányzat folyamatosan keresi azokat a pályázati lehetőségeket, valamint 
befektetői köröket, amelyek segítségével Komáromban is megvalósulhat egy 
minden igényt kielégítő, a jelenleginél magasabb szinvonalú szolgáltatást 
nyújtó gyógyfürdő és a hozzá kapcsolódó szálloda megépítésének lehetősége.





Táncdalfesztiváltól a népmeséig

A Komáromi Kulturális, Sport és Szabadidő Nonpro-
fi t Kft. a nyári, valamint az őszi időszakban is progra-
mokat kínál a komáromiak és az idelátogatók számára 
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A 2011-ben indított nagy sikerű Nyári 
zenés esték sorozat keretében idén három 
alkalommal várjuk a zeneszerető komá-
romiakat. 

Június végén rögtön egy kis múltidézés-
sel indulunk. A Dezsavü Színkör és a 
Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete 
hangulatos időutazásra invitálja a kö-
zönséget június 29-én este 20.00 órától 
a Szabadság térre a „Táncdalfesztivál 
anno” című előadásra. A műsorban a 
60-as, 70-es évek táncdalfesztiváljainak 
legismertebb dalai hangzanak el, így töb-
bek között Koós János, Szécsi Pál, Kovács 
Kati, Zalatnay Sarolta, Cserháti Zsuzsa, 
Koncz Zsuzsa, Aradszky László, az Illés, a 
Metro, a Hungária együttes döntőbe jutott 
dalait hallgathatja ismét a közönség. A le-
gendás előadókat ez alkalommal Bánhidi 
Krisztián, Janovszki Zsolt, Miklós Kriszta, 
Venyige Sándor és Zorgel Enikő személyesí-
tik meg, akik feketén-fehéren varázsolják 
a nézők elé a nagysikerű táncdalfesztivá-
lok világát. A zenei kíséretet a vonósokkal 
és fúvósokkal kiegészített Special Band 
zenekar biztosítja, akik az előadás után 
éjfélig utcabállal várják a szórakozni vágyó 
közönséget. 

A reményeink szerinti forró júliusra egy 
igazi forró hangulatú komáromi utcabált 
szerveztünk. Július 26-án 20.00 órai 
kezdettel a Horizont együttes tagjaiból 
verbuvált Brigetio Klubzenekar és a 
több, mint 30 éves Elektron Band veszik 
birtokukba a teret és egészen éjfélig húz-
zák a talpalávalót. 

Programsorozatunk utolsó állomásaként 
augusztus 24-én 19 órai kezdettel a 
Csokonai udvarán a Papa Jazz Seven 
jazz-zenekar koncertjét élvezhetik az 
érdeklődők. A hazai zenei élet élvonalába 
tartozó művészekből álló zenekar alapve-
tően a dixieland, ragtime és tradicionális 
jazz műfaját képviseli.

A nyár elsősorban a gyermekeké. Az 
érdeklődési köröknek megfelelően két kü-
lönböző típusú tábort szervezünk, melyre 
továbbra is várjuk a jelentkezőket. 

Ez évben ismét megrendezzük hagyomá-
nyos kreatív napközis táborunkat kisis-
kolások részére. Most a „Népek, korok, épü-
letek” jegyében zajlanak az események. A 
tábor Siklósi József főépítész kiállításával 
nyit, a kortárs építészet mellett különféle 
népek és korok lakóhelyeivel ismerkednek 
meg a gyerekek. Munkájukat művészta-
nárok, a KEM Népművészeti Egyesület 
népművészei, alkotó fi atalok segítik. 
A kirándulás alkalmával megismerik 
Minimagyarország jelentős épületeit és a 
miniskanzen népi építészetét. A kézműves 
foglalkozások alkalmával több ismeretet is 
kipróbálhatnak a gyakorlatban. A szabad-
időben jut idő az önfeledt játékra is.

Új kezdeményezésként augusztus 5. és 9. 
között a Közösségi Házban „Időutazás” 
kreatív tábort indítunk 6-10 év közötti 
gyerekeknek. A tábor ideje alatt megnéz-
zük milyen volt a civilizáció előtti korszak, 
ellátogatunk a varázslók és fáraók földjére, 
legendás lényeket tanulmányozunk, régen 
élt gyerekek játékait játsszuk, megépítjük 
a jövő városát. Utazásunkhoz segítségül 
hívjuk a történelmet, a képzőművészetet, 
a táncművészetet és a színház világát is. 

A nyár végétől „Közéleti kávéház” elne-
vezéssel új sorozatot indítunk az Arany 
17. kávézóban. Terveink szerint minden 
hónapban egy alkalommal meghívunk 
közéleti személyiségeket, akiket aktu-
ális kérdésekről, mindennapi életükről 
faggatunk. A beszélgetések során kiderül, 
hogy a művész, a zenész, az író is ember, 
hétköznapi történetekkel, anekdotákkal, 
megrázó vagy éppen vicces sztorikkal. 

A nyári strandszezon után az ősz 
sem maradhat programok nélkül. 

Szeptember 14-én a Szabadság téren 
a hagyományőrzésé lesz a főszerep. A 
„Mesterségek dicsérete” elnevezésű 
rendezvényünkön a régi mesterségek 
bemutatása mellett (fazekas, faműves, 
csipkekészítő, szövő, babakészítő, csuhé-
fonó, gyöngyfűző) előtérbe helyeződnek 
a népi ügyességi és kreatív játékok, népi 
gasztronómia, melyet folklórműsorok és 
színpadi műsorok színesítenek.

Szeptemberben a népmese napját 
ünnepelve a magyar népmesék világába 
kalauzoljuk el a gyerekeket játszóházzal 
és interaktív foglalkozásokkal, bemuta-
tókkal. Az NKA támogatásával pedig 
koncertsorozatot szervezünk óvodások, 
általános- és középiskolások számára, 
melynek során hangszerekkel ismerked-
hetnek meg a gyerekek.

Az őszi időszakra tervezzük Komárom 
molaji városrészének ünnepét a „Cathedra 
napot”, melyre várjuk azoknak a civi-
leknek a jelentkezését, akik valamilyen 
formán kötődnek Molajhoz, s program-
jaikkal szívesen kapcsolódnának ehhez a 
kulturális eseményhez.

A nagy népszerűségnek örvendő Szín-
ház-szerda programsorozatunk ősszel 
ismét folytatódik. Igyekszünk a szín-
házszerető közönségnek házhoz hozni 
nagysikerű kamaradarabokat a Jókai mo-
ziba és nagyobb produkciókat is a Városi 
Sportcsarnokba.  

Az említett programokon kívül 
ősztől tovább folytatódnak meg-
kezdett klubjaink (fotóklub, önis-
mereti klub, kismester klub) ,
továbbá könnyű- és komolyzenei koncer-
tekkel várjuk a komáromiakat. 

Rendezvényeinkre szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!
                                                                       hk

Részletesebben az aktuális prog-
ramjainkról a www.kominfo.hu és 
a www.komarom.hu honlapon és 
facebook oldalunkon (facebook.com/
kominfokomarom) informálódhatnak. 
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megvalósult a monostori erőd  
legnagyoBB fejlesztése

A 13 éve működő Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft.  
egyik legnagyobb beruházása valósult meg azáltal, hogy felújították  
a Világörökség címre pályázó hatalmas komplexum dunai bástyáját.  
Az új szolgáltató- és kiállítótér jóvoltából megszűnik az erőd szezonalitása, 
illetve új látogatói rétegeket csalogathatnak be a nem mindennapi falak közé.
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A Monostori erőd 2010 januárjában nyúj-
totta be pályázatát, melyben összesen 444 
millió forintot nyert el a kikötői fogadótér 
kialakítására. A szükséges önrészhez a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 72 millió 
forintot, Komárom Város Önkormányzata 
pedig közel 11 millió forintot biztosított.  
 
– A dunai bástya és kikötőtér az erőd legújabb, 
legkorszerűbb és kétségkívül legjelentősebb 
fejlesztése. Ez az építmény a maga három 
szintjével az erődrendszer legimpozánsabb 
eleme. A Dunai bástya 1860-65 között épült. 
Szerencsésen túlélte a 20. század viharait, a 
két világháború során nem ostromolták meg. A 
szovjet időszakban része volt a titkos fegyver-
raktárnak, ekkor egy kaput vágtak ra, a szintjét 
pedig lesüllyesztették. A mostani beruházás 
során mintegy 1150 négyzetméternyi belső tér 
és 2000 négyzetméternyi külső tér újult meg – 
mondta el a Monostori Erőd Hadkultúra 
Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazga-
tója, Varga István.  
 
A projektnek köszönhetően látogathatóvá 
vált a Dunai bástya legalsó szintje, ahol egy 
komplex kiállító- és szolgáltatóteret hoztak 
létre. A megújult rész alkalmassá vált ren-
dezvények, családi események, konferenciák 
és esküvők lebonyolítására.   
 
- Az átalakításnál nagy figyelmet szenteltünk a 
műemlékvédelmi szempontok érvényesülésének. 
Maga az erődrendszer, így a Dunai bástya is 

katonai létesítménynek épült, de építészeti és 
esztétikai szempontból elsőrangú komplexum-
nak tekinthető. A bástya térszerkezete, boltoza-
tai és felületei a felújítás után is eredeti szépsé-
gükben láthatóak, új helyiségek csak minimális 
mértékben, a kiszolgáló funkciók biztosítására 
jöttek létre. A Duna-part felől megérkezve egy 
nagy fogadótérbe jut az ember, ami önmagában 
már egy rendezvényhelyszínnek tekinthető. 
Balra a kiállítóterek, jobbra pedig a konferen-
cia- és rendezvényterek találhatóak– tudtuk 
meg a projekt műszaki menedzselését végző 
építésztől, Mártonffy Gábortól.   
 
A Dunai bástya megújulása 
elengedetetlenné tette a dunai kikötő 
fejlesztését. Ennek első része 2012-ben egy 
másik beruházásnak köszönhetően valósult 
meg. Sor került a parti létesítmények meg-
újítására és kapacitásnövelésére. A közeljö-
vőben pedig új pontont helyeznek el, ami 
a Duna vízállásától függetlenül bármikor 
fogadni tudja az impozáns környezetben 
kikötni szándékozó hajókat, méretüktől 
függetlenül. A Monostori erőd ezáltal autó-
val, hajóval és vasúton is megközelíthetővé 
válik. A fejlesztésnek hála régi és új látogatói 
réteget csábíthatnak be az erőd ódon falai 
közé. – A beruházással csökken az erőd kihasz-
náltságának szezonalitása. A látogatók többsége 
március és szeptember között érkezett hozzánk, 
de a Dunai bástyának köszönhetően a téli hó-
napokban is meg tudjuk állítani a Komáromba 
érkezőket. Itt kap ugyanis helyet az az állandó 

kiállítás, mely a dunai hajózást és a hagyomá-
nyos dunai mesterségeket mutatja be. A kiállítás 
része a 9 méter hosszú bőgőshajó makett.  
 
Az erőd szolgáltatásai közül kiemelkedőek 
a múzeumpedagógiai foglalkozások, melyek 
most tovább bővülhetnek. Látogatóink 50 
százaléka osztálykirándulás alkalmával 
érkezik hozzánk. Egyre több cég is jelentkezik 
nálunk, főleg csapatépítésre használják az 
erődöt. Számukra újszerű, kreatív, művészeti 
programokkal készülünk a Dunai bástyában. 
Régi-új célcsoportnak számítanak a Duna felől 
érkező turisták. Ők a mai kor minden igényének 
megfelelő kikötőben állhatnak meg, és egy rövid 
séta után elérik a fogadóteret, ahol az angolul és 
németül beszélő kollégák információval látják el 
őket. Ajándékboltot és kávézót is működtetünk 
majd az új helyiségben. Az erőd ezen területén 
az épített örökség és a természetes tér harmoni-
kusan találkozik egymással.  
 
A dunai bástya 3 terme a konferenciaturizmus-
nak is kedvez, hiszen ez egy kíváló helyszín 
konferenciák, workshopok, tréningek és esküvők 
lebonyolítására – mondta a Dunai bástya 
üzemeltetési csoportvezetője, Tóth-Lencse 
Andrea. A Monostori erődben egyéb 
fejlesztések is zajlanak. A cél az, hogy 
az erődrendszer a jövőben egy komplex, 
önfenntartó, euro-regionális rangú, határon 
átnyúló kulturális központá váljon.   
 
                                                                       se

A dunai bástya ünnepélyes átadá-
sára eredetileg június 8-án került 
volna sor, ám a Monostori Erőd 
Hadkultúra Központ Komárom 
Város Önkormányzatával egyez-
tetve az árvízhelyzet miatt az 
időpontot áttette szeptember 21-re, 
a kulturális örökség napjára.

öröksÉG18
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Minden csapattal a legjobb eredményt kell elérni!
A KVSE felnőtt férfi kézilabda-csapata megnyerte a bajnokságot. A lányoktól  
távozik az egyik alapember: Zakor Kitti. Folyamatosan zajlik az utánpótlás-- 
nevelés. A változásokról a szakosztályvezetőt, Szűcs Attilát kérdeztük.

Egy korábbi interjú során beszélgettünk a 
2012-es év egyik nagy változásáról, hogy a 
KAC helyett a KVSE vette át a szakosztály 
vezetését. Akkor még sok volt a bizonyta-
lanság. Mennyire rendeződött mostanra a 
helyzet? 
 
Véleményem szerint nagyon jól vettük az 
elénk tornyosuló akadályokat. A versenyzés-
hez biztosítottak voltak az anyagi feltételek, 
így a csapatoknak csak a játékkal kellett 
foglalkozniuk. A bizonytalanságok mára 
rendeződtek. Amin alapvetően még vál-
toztatnunk kell, az az edzések száma, főleg 
a serdülő és a junior csapatok esetében.  A 
serdülők egyelőre a Feszty Árpád Általános 
Iskolában kaptak helyet, ami versenyzésre 
méreteiben nem megfelelő pálya. Igazából 
erre csak a Sportcsarnok alkalmas, ezért 
meg is tettük a szükséges lépéseket. Viszont 
még nem tudni, hogy milyen lesz a Sport-
csarnok kihasználtsága. A csapatoknak 
a heti 4-5 terheléses edzés lenne a megfelelő, 
hiszen csak így tudnak fejlődni 
 
Amikor átvette a szakosztály vezetését, azt 
nyilatkozta, hogy mindenképpen fejlődést 
vár a játékosoktól. Ez a felnőtt férficsapat 
esetében tökéletesen megtörtént, hiszen 
megnyerték a bajnokságot. Mikor láttak erre 
reális esélyt a szezon során? 
 
Talán az első félév után, amikorra jobban 
kiismetük az ellenfeleket. Voltak persze fájó 
vereségeink, mint például a Mór ellen vívott 
küzdelem, és bizony sokszor nem megfe-
lelően játszottunk. Persze minden csapat 
életében vannak hullámvölgyek. A véghaj-
rában azonban nagyon jól teljesítettünk, és 
ha néha gyengébb játékkal is, de mindig 
nyerni tudtunk.  
 
Azt mondják, hogy a győzelmet nem 
kell megmagyarázni, mi azonban azokat 
is átbeszéltük a vezető edzővel, Márton 
Ádámmal. Számomra nagy értéke van 
annak, hogy megnyertük a bajnokságot. Jó 
csapat kovácsolódott össze, így egy remek 
idényt zártunk.  
 
Az előbb említette, hogy viszonylag kevés 

az edzések száma. A felnőtt csapatoknál 
heti kettő. Minek köszönhető hát ez a remek 
teljesítmény?  
 
Szinte minden játékos plusz munkát 
végez az edzéseken kívül. Elsősorban az 
erönlétüket fejlesztik és hatalmas a lelkese-
désük. Való igaz, hogy sokkal több labdás 
edzésre lenne szükség, mert csak úgy lehet 

fejlődni. Heti két edzéssel senki sem vár-
hatja el a játékosoktól, hogy top formában 
legyenek a hétvégi meccsek alkalmával. Egy 
lerohanós, gyorsan támadó, jól védekező 
játékstratégiát álmodtunk meg, ami az Ács 
ellen vívott meccsen jól látszódott. 70-80 
százalékban ez vitt minket előre.  
 
Van arra reális esély, hogy a csapat megállná 
a helyét az NB I B-ben? 
 
Amennyiben ezt a játékstratégiát 20 percről 
40 percre sikerülne kitolni, akkor igen. 
Sok játékos álma, hogy ha megnyer egy 
bajnokságot, akkor magasabb csoportban 
játsszon. Azonban nem az a célunk, hogy 
felkerüljünk az NB I B-be és ott aztán 
mindenkitől kikapjunk. Az a fő, hogy olyan 
utánpótlást neveljünk föl, akik a későbbiek 
folyamán beépülhetnek a felnőtt csapatba. 
Most is páran kiöregedtek a juniorok közül, 
bízom benne, hogy ők a felnőtteknél tovább 
játszanak majd. Tavaly több lány is elhagyta 
a női csapatot, most pedig Zakor Kittitől 
búcsúztak. Kitti a munkája miatt Pestre 
költözik, várhatóan Budakeszin játszik majd 

tovább. Ő alapember volt a csapatban, na-
gyon fog hiányozni. Azonban nekem az az 
érzésem, hogy nem búcsúzunk tőle végleg.  
 
A távozók helyére találtak már megfelelő 
játékosokat? 
 
Év közben két játékos érkezett a női csa-
pathoz, Reményi Rita és Varga Elvira, akik 
hasznosan játszottak, és beépültek a csapat-
ba. A távozók helyére keressük a megfelelő 
játékosokat. Most jön csak az átigazolási 
időszak, bár Kittit szinte lehetetlen pótolni. 
Abban bízom, hogy akik tavaly elmentek 
tőlünk, azok visszatérnek. A Tatabánya 
szeretne elindulni NB I B-ben. Amennyi-
ben a lányok nem férnek be abba a keretbe, 
megvan az esély arra, hogy visszajönnek 
Komáromba játszani. Ahogy az előbb 
mondtam, a játékosállományba szeretnénk 
beépíteni embereket a juniorok közül. A 
lányok egyébként szorgalmasan látogatták 
az edzéseket, ez a munka meg is látszott, 
hiszen sokat fejlődtek. Rájuk lehet építeni a 
jövőben, így csak biztatni tudom őket, hogy 
így tovább, hiszen nagyon jó úton haladnak.  
 
Adja magát a kérdés: hogyan tovább? 
 
Pillanatnyilag nagy munkában van a KVSE 
elnöksége, hiszen gőzerővel dolgozunk a 
TAO pályázat elszámolásán. A következő 
évet is meg kell szerveznünk gazdasági-
lag. A csapatokra most nyári pihenő vár. 
Június végén lesz egy kölyök edzőtáborunk, 
amilyen Komáromban még nem volt. 
Szeretnénk minél több fiatalnak bemutatni 
ezt a sportot. A tábor alkalmával például a 
BL-győztes Audi ETO csapatából jönnek 
majd edzést tartani. Ami a csapatokat 
illeti, egyik esetben sincs a jövőre nézve 
teljesítménykényszer. A felnőtt férficsapat 
évek óta második-harmadik helyen végzett 
a bajnokságban, így ez a győzelem már 
szinte elvárás volt. De nem úgy indulunk 
neki a követlező szezonnak, hogy minden 
áron meg kell védenünk a címet. A lényeg 
az, hogy minden csapattal a lehető legjobb 
eredményt érjük el.   
                                                                    se



Második éve zajlik Komáromban az a program, amelynek célja, hogy minden 
helyi gyermek tanuljon meg úszni. Nemrég dr. Molnár Attila polgármester 
és Turi Bálint alpolgármester az iskolásoknak adott át oklevelet egész éves munkájukért.

- Ez a legszebb pillanat, amikor oklevelet ad-
hatunk át. Örömmel mondhatom el, hogy szinte 
valamennyi gyerek túlteljesítette az évet, hiszen 
a cél az volt, hogy a medence felét biztonságosan 
átússzák, azonban többségük az egész távot 
gond nélkül bírja. A kicsik azt mesélték, hogy 
szeretnek úszni, és már most azt tervezik, hogy 
nyáron is kamatoztatják az elsajátított tudást. 
Ez azért nagyon fontos, mert a statisztikák 
nem túl kedvezőek. Ma Magyarországon csak 
a felnőtt lakosság 9 százaléka sportol rendszere-

sen, a gyerekek 77 százaléka pedig kizárólag a 
testnevelésórán mozog - mondta az oklevél át-
adása után dr. Molnár Attila polgármester.

Turi Bálint alpolgármestertől megtudtuk, 
hogy az oktatás három lépcsőben zajlik. A 
nagycsoportos óvodások, az első és második 
osztályos tanulók vesznek részt benne.

- Tavaly 200 óvodással indult el a program, 
idén további 200-250 gyerek csatlakozott, 

jövőre csúcsosodik ki, amikor 600-an tanulnak 
majd úszni. Óriási szakmai sikernek tekinthető, 
hogy a gyerekek a program végére víz-biztosan 
úsznak majd három úszásnemben. A kicsikkel 
6-8 oktató foglalkozik. A cél amellett, hogy 
minden komáromi gyerek megtanuljon úszni, 
az, hogy a versenysportnak is utánpótlást 
biztosítsunk. Nagyon büszkék lennének rá, 
ha esetleg Komáromban születne meg a jövő 
Egerszegi Krisztinája vagy Darnyi Tamá-
sa - nyilatkozta az alpolgármester. (se)
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Öt aranyat szereztünk
Május 31. és június 2. között 
Bécsben rendezték a Nemzetközi 
Bécsi Hosszúpályás Úszóbaj-
nokságot, amelyen a Komáromi 
Úszóklub SE. versenyzői is rajthoz 
álltak. Az eseményen 22 osztrák, 
1 horvát, 8 magyar, 1 norvég, 4 
lengyel, 3 román és 7 szlovák, tehát 
összesen 46 csapat 626 verseny-
zője mérte össze úszástudását.

A komáromi úszók összesen 11 érmet, 5 
arany-, 3 ezüst- és 3 bronzérmet érdemeltek 
ki.

Aranyérmesek: Fábián Szilvia 100 m pillan-
góúszás, Fábián Viktória 100 m pillangó-
úszás, Óvári Dániel 100 m pillangóúszás, 
Szabó Dávid 50 és 100 m hátúszás. Ezüst-
érmesek: Óvári Dániel 100 m hátúszás, 200 
m mellúszás és 400 m gyorsúszás. Bronz-
érmesek: Fábián Viktória 100 m hátúszás, 

Fenyvesi Botond 100 m hátúszás és 100 m 
pillangóúszás.

Fábián Szilvia 100 méter pillangóúszás-
ban a 11-12 éves korúak csoportjában 
elért legjobb időeredményével a felnőttek 
esti fi náléjának B döntőjébe került, ahol 
5. helyezést ért el. Fábián Viktória és 
Szabó Dávid a 9-10 évesek csoportjában 
kilencévesen tudtak az idősebbek között 
aranyérmet nyerni. Óvári Dániel négy 
versenyszámban is érmet tudott szerezni.

  minden gyermek tanuljon meg Úszni
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Bozsik-kupa és Bozsik-nap
Május 24-én pénteken rendezték Szőnyben a XVI. Bozsik-kupát és XIII. Bozsik-napot. Az iskola aulájában 
a legendás labdarúgóra, az Aranycsapat tagjára, az intézmény névadójára, Bozsik Józsefre emlékeztek.

Az idei programot a városvezetés tagjai 
mellett Ivo Diaz és Harsányi Gergely 
magyar válogatott kézilabdázók is megtisz-
telték jelenlétükkel.  
 
Az olimpiai zászló felvonása, az olimpiai 
láng meggyújtása és hagyományos galamb-
röptetés után a diákok kézilabdában és 
labdarúgásban mérték össze tudásukat. 
 
A Bozsik Kupa végeredménye labdarúgás-
ban: 
 
1. Dr. Mező Ferenc Általános Iskola, Budapest 
2. Hajós Alfréd Általános Iskola, Pesterzsébet 

3. Bozsik József Általános Iskola, Komárom 
4. Csík Ferenc Általános Iskola, Budapest 
5. Hajós Alfréd Általános Iskola, Budapest 
6. Halassy Olivér Általános Iskola, Budapest 
 
Kézilabdában a Feszty Iskola nyert. A 
további sorrend: Bozsik, Gárdonyi (Ács), és 
Arany (Mocsa). 
 
A délután a szőnyi Petőfi Sándor Művelő-
dési Házban folytatódott gálával és a Bozsik 
díjak átadásával. Itt megjelent többek között 
Dr. Molnár Attila polgármester, Turi Bálint 
alpolgármester és Bozsik József fia, Bozsik 
Péter is. 
 

Bozsik-díjasok 2013 
Bronz fokozat: Balog Róbert, Ördög 
Dominik, Keszeg Roland, Murányi Lilla, 
Kerling Zsuzsanna, Szakál Panna 
 
Ezüst fokozat: Hegyi Tamara, Berecz Kíra, 
Dudás Anna 
 
Arany fokozat: Adamek Tibor, Borbély 
Fédra, Juhász-D. Norbert, Kerekes Áron, 
Czunyi Edina, Szabó Hanna, Tóth Regina, 
Turi Zsolt 
 
Támogatói, szülői arany fokozat:  
Dr. Kerekes Tibor 
                                                                     se

Fit-kid sikerek Békésbenn
Békéscsabán rendezték a fit-kid dance országos versenysorozat második állomását május 11-én.

A Komáromi VSE 23 lelkes versenyzője és 
szüleik már pénteken elindultak a városba. 
Útközben megnézték Kecskemét belvárosát, 
meghallgatták a városháza harangjátékát, és 
Békéscsabával is megismerkedtek.  
 
A szombati verseny 10 órakor kezdődött, 
melyet Komárom legfiatalabb versenyzője, 
Kocsi-Horváth Eliza gyakorlata indított. Az 
egyesület egy kivétellel, mind a 9 korcso-
portban képviselte városunkat és a Petőfi 

Sándor Általános Iskolát. 
A csapatok versenye az egyéni után kö-
vetkezett, a népes mezőnyben 3 csapattal 
indultunk. 
 
A komáromiak közül a legszebb eredményt 
a 8. osztályos Erdős Jennifer szerezte meg: 
első lett. Így eddig mind a két versenyen ő 
állhatott a dobogó legfelső fokára. 
 
Jády Klarissza, aki 5. osztályos, a 4. helyen 
végzett, míg ugyanabban a korcsoport-

ban mögötte 5. helyen Pintér Barbara állt. 
Szintén 5. helyen végzett a hetedikes Görbe 
Fanni. Az elsős Vígh Fanni 6. lett. A sokszor 
húsznál is több versenyzőt felvonultató 
mezőnyben ez nagyon szép eredménynek 
számít. 
 
A csapatok közül a felsős Zombik gya-
korlata az 5. helyre volt elég. Az alsós 
Katicák és a Mese csapat a középme-
zőnyben végzett. Felkészítő edzők Vad-
kerti Ildikó és Pintér Dorina voltak.



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

vÁrosunk22

Mesélő képeslapok: a víztorony
Legújabb számunkban az Észak-Komáromban található víztornyot és környékét mutatjuk be. 

A középkori várat idéző Víztorony az egykori 
gazdanegyedben, a volt ráctemető területén épült 
1902-ben, 141,15 méter tengerszint feletti magas-
ságban. A 28 méter magas torony a város egyik 
jellegzetes építménye, amelynek felső részében 
21,1 méter magasan található a 7,3 méter magas 
és 10 méter átmérőjű helyszínen összeszegecselt 
500 köbméter űrtartalmú vastartály. A tartályhoz 
az épület belsejében vezető kőből készült csigalép-
csőn lehet feljutni, míg a tetőre a tartály melletti 
vas csigalépcső vezet fel. 
 
A víztorony ma is üzemképes állapotban van, te-
tejéről nagyszerű kilátás nyílik a Duna két partján 
elterülő városra.  
 
A víztorony melletti területen remek sportpályát 
alakítottak ki. Komáromban az első futballhoz 
köthető esemény 1900. április 29-én volt. Ezen 
a napon a komáromi városháza nagytermében 
mintegy 40 érdeklődő jelent meg, hogy meg-
hallgassa Beliczay Endre magyar királyi mérnök 
előadását erről az új sportágról. 
 
A jelenlévők közül már a helyszínen 25-en 
aláírták a belépési nyilatkozatot, megalakítva a 
Komáromi Labdarúgó Társaságot, amely két 
év múlva a Komáromi Futball Club nevet vette 
fel. Pár nappal az összejövetel után, 1900. május 
8-án már meg is tartották első edzésüket Komá-
rom – Újvárosban, a Csillagerőd melletti katonai 
gyakorlótéren, ezzel elindítva Komáromban is 
„hódító útjára” a labdarúgást. 
 
Az első hivatalos mérkőzésre 1900. június 29-én 
18 órakor került sor ugyanitt, az Úri utcai gyakor-
lótéren kialakított pályán. Az ellenfél a Budapest 
– Kistétény csapata volt. A lelkes küzdelemben 
a vendégek 5:0 arányban bizonyultak jobbnak. 
Ezen a pályán játszotta a csapat a mérkőzéseit, 
amíg el nem készült az északi városrészben, a 
Ráckertben, a képeslapon is látható új sportpálya, 
amely ebben az időben a vidéki pályák közül az 
országban az egyik legjobbnak számított. Az új 
pálya avatását 1905. augusztus 20-án tartották. A 
nyitómérkőzésen a komáromiak a Győr csapatát 
fogadták, amely ellen, az 1500 lelkes néző buz-
dítása közepette 3:1 arányú győzelmet arattak. A 
gólokat Leitner, Borhy (2) és Berkovits (11-egyes-
ből) szerezték.  
 
A Jókai Színházba látogató nézők min-
den alkalommal gyönyörködhetnek a ma 
is álló víztorony látványában. (tzs-ms)



Hozzávalók 
 
5-6 szál rebarbara, 20 dkg málna, 2 csomag vaníliás 
cukor, kristálycukor (vagy édesítőszer), őrölt fahéj, 
szegfűszeg, reszelt citromhéj, 1/2 csomag tejszín ízű 
pudingpor (főzős), 1 l víz, 2 dl tejszín 
 
A csavart leveles túrós rúdhoz: 1 csomag 
leveles tészta, 25 dkg túró, 1 csomag 
vaníliás cukor, reszelt citromhéj

Málnakrémleves  
rebarbarával

konYHa 23

A rebarbarát tisztítsuk meg, vágjuk kisebb darabokra, és a málnával 
együtt tegyük bele egy edénybe. Öntsük fel a vízzel, és ízlés szerint 
adjunk hozzá cukrot. Reszeljük bele a citromhéjat, adjuk hozzá 
a vaníliás cukrot, ízlés szerint őrölt fahéjat és szegfűszeget, majd 
főzzük kb. 15 percig. Ezután egy szűrőn passzírozzuk át, hogy a 
magok ne kerüljenek bele. Öntsük vissza az edénybe, majd tegyük 
vissza a tűzre, forraljuk fel. A tejszínt keverjük simára a puding-
porral, majd amikor a leves elkezd forrni, állandó keverés mellett 
csorgassuk bele. Főzzük még pár percig, hogy kellően besűrűsöd-
jön. Hűtsük le. Az előnyújtott leveles tésztát tekerjük ki a papírból 
(ha nem előnyújtott a tészta, akkor lisztezett felületen nyújtsuk ki 
vékonyra). A túrót villával törjük egy kicsit össze, majd szórjuk meg 
vele a tészta egyik felét. Ezután szórjuk meg a vaníliás cukorral, 
majd reszeljünk rá citromhéjat. A tészta üresen hagyott felét ezután 
hajtsuk rá a túrós részre, majd a tenyerünkkel kicsit nyomkodjuk 
le. Ezután derelyevágóval ízlés szerinti méretűre vágjuk fel, majd 
csavarjuk meg, és tegyük egymástól kicsit távolabb egy sütőpapírral 
bélelt tepsire. Helyezzük be előmelegített forró sütőbe, majd pár 
perc alatt süssük készre. Tálaláskor a kihűtött krémlevest merjük 
tányérokba, és a frissen kisült, ropogós túrós rudakkal kínáljuk.

Hozzávalók (2 személyre) 

6 szelet bacon, 12 szál zöldspárga, 3 gerezd fokhagyma, 
extra szűz olívaolaj, vaj, só, őrölt feketebors, fehérbor, 
petrezselyem, juhsajt, trappista sajt, dió, 25 dkg spagetti

A spárga végeit vágjuk le, majd harmadoljuk, cukros, sós vízben 
tegyük fel főni. A bacont hosszában vágjuk ketté, szeleteljük fel, 
a fokhagymát aprítsuk fel. Egy serpenyőbe öntsünk kevés olajat, 
tegyünk rá vajat és rakjuk bele a bacont, a fokhagymát és a meg-
főzött zöldspárgát, fűszerezzük. Közben tegyük fel a spagettit 
főni. Amikor a bacon és a spárga már átpirult, vegyük ki a spárga-
csúcsokat, a többire szedjük rá a tésztát, merjünk rá egy keveset a 
főzőléből, öntsünk rá fehérbort, szórjunk rá vagdalt petrezselymet, 
keverjük össze és már tálalhatjuk is. A tányérra szedjünk a tésztá-
ból, szórjuk rá a spárgacsúcsokat,  a diót, morzsoljuk rá a juhsaj-
tot, szeleteljünk rá trappistát, és díszítsük petrezselyemlevéllel.

Spárgás spagetti baconnel

Elkészítés Elkészítés 

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



a HÓnap: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK24

DDDiiiááákkkoookkknnnaaakkk rrreeennndddkkkííívvvüüüllliii kkkeeedddvvveeezzzmmmééénnnnnnyyyeeelll

nnnyyyááárrriii gggyyyooorrrsssííítttoootttttt MMM,,, AAA,,, BBB kkkaaattteeegggóóórrriiiááásss

tttaaannnfffooofofffofofofffof lllyyyaaammm iiinnnddduuulll jjjúúúllliiiuuusss 111---ééénnn...

AAA kkkeeedddvvveeezzzmmmééénnnyyy iiigggééénnnyyybbbeeevvvéééttteeellléééhhheeezzz

jjjúúúnnniiiuuusss 222777---iiiggg rrreeegggiiissszzztttrrráááccciiióóó ssszzzüüükkksssééégggeeesss...

Diákok, figyelem!Diákok, figyelem!Diákok, figyelem!

Érdemes Érdemes Érdemes 

megkérdezned!megkérdezned!megkérdezned!

GKI tanfolyam GKI tanfolyam GKI tanfolyam (alap és felújító)(alap és felújító)(alap és felújító)

folyamatosan indul.folyamatosan indul.folyamatosan indul.

C, C+E kategóriás tanfolyamC, C+E kategóriás tanfolyamC, C+E kategóriás tanfolyam

június 21-én indul.június 21-én indul.június 21-én indul.

HivatásosHivatásosHivatásos
gépkocsivezetõk!gépkocsivezetõk!gépkocsivezetõk!
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