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Megkezdődött  
a strandszezon 

Hivatalosan már elkezdődött a strandszezon, ám a medencék környé-
ke akkor telik majd meg élettel, ha véget ér az iskolaév. A nyári hóna-
pok előtt, noha a komáromi gyógyfürdő egész évben üzemel, mindig 
megnő a feladatok száma. Nemcsak műszakilag készítették fel a külső 
és belső területeket a vendégek fogadására, de olyan fejlesztéseket 
is megvalósítottak, melyek növelhetik a látogatói létszámot. Az újítá-
sokkal pedig a jövőben sem állnak le, hiszen terveik vannak bőven. 

Aktuális 3



Az elmúlt egy év során mintegy 50-60 
millió forintos fejlesztést hajtottak végre a 
fürdőben, az elmúlt hónapokban a külső 
területek működtetéséhez szükséges enge-
délyek beszerzése is megtörtént, az elvégzett 
felújításokat és átalakításokat pedig úgy 
ütemezték, hogy azok elsősorban a vendé-
gek komfortérzetét és biztonságát szolgálják 
a nyári hónapokban is. Ezenkívül vannak 
még folyamatban lévő és tervezett átalakí-
tások, melyek a látogatóforgalom növelése 
érdekében valósulnak meg. Talán az egyik 
legfontosabb információ, hogy műszakilag 
a strand rendben van, hiszen ezért dolgozik 
folyamatosan Musitz László vezetésével a 
létesítmény műszaki csapata. 

-  A tavalyi évben megtörtént a homokszű-
rő cseréje, idén karbantartást végeztünk az 
uszodai szűrőkön, statikailag megerősítettük 

az uszodát és a szellőzőrendszert, kicseréltük 
az uszodarácsokat, a gyermekmedencében a 
burkolatot, ahol szükség volt, ott pedig pótlást 
hajtottunk végre. Helyrehoztuk a teraszokat, 
megtörtént a virágosítás, a camping zúzott 
köves burkolása, a beázások megszüntetése. Új 
szellőzés működik a termálfürdőben, reak-
tiváltuk a motelt, így az a jövőben ifj úsági 
szálláshelyként funkcionálhat – sorolta fel a 
legfontosabb műszaki feladatok elvégzését 
a termálfürdő műszaki vezetője, Musitz 
László. 

A fürdőhöz tartozó szállodákban az 
elsődleges cél a felszereltség növelése volt, 
az ablakcsere mellett néhány szobát már 
klímával láttak el. 

– A nyári szezonra elkészült a két campingrészt 
és a fürdőt összekötő út, ezzel megszüntettük a 
felesleges bejáratokat. Hőszigeteltük és elvégez-

tük az öltözők külső felületének felújítását. Fo-
lyamatban van a külső szaunakert kialakítása, 
melynek helyét jelenleg egy magas fakerítés jelzi. 
Egy rönkszaunát helyezünk itt el, ami 16-18 
fő befogadására képes, és a város római múltját 
idézi majd. Az építést a nyárra tervezzük, 
jelenleg az engedélyek begyűjtése folyik. Üzembe 
helyezését követően a belső szaunát is átalakít-
juk – tudtuk meg a fürdő vezetőjétől, Kovács 
Károlytól. 

Az elmúlt időszak egyik legfontosabb 
változtatása a beléptető rendszer módosítása 
volt, mellyel megszűnt a korábbi kauciós 
rendszer. Az önkormányzat támogatásával 
az öltözők is korszerűbbek lettek, illeszked-
nek a be- és kiléptető rendszer technikájá-
hoz. 

Az ügyvezető hozzátette, hogy a tavalyi be-
vételek nagyságát az árvízi helyzet határozta
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meg, így a 2012-es év adatait hozták. An-
nak ellenére, hogy a campingből haza kellett 
küldeni az ott lakókat, mégis sikerült egy 
szerény eredménnyel zárniuk a 2013-as esz-
tendőt. Az idei év első negyedévében pedig 
24 százalékkal jobban teljesítettek, ezt az 
arányt év végéig szeretnék megőrizni, így a 
fejlesztések egy része önerőből valósulhatna 
meg. A nyári hónapokban interaktív, családi 
programokkal várják a fürdőzni vágyókat. 

– A szezont május 25-én egy gyermeknapi 
programmal nyitottuk, ahol a bábszínházi elő-
adás mellett voltak ügyességi játékok, kézműves 
foglalkozások, és egy különleges meglepetéssel 
is készültünk. Tavaly nagy sikert arattak a 
főzőversenyek, így idén is megrendeztük a 
marhapörkölt-, a pacal-, a halászlé-, a pörkölt-
főző versenyt és a lecsófesztivált. Július 19-én 
tartjuk a Csobbanó Fesztivált, ami több mint 

tíz éves múltra tekint vissza koktélshowval, 
habpartyval és strandolimpiával. A strandok 
éjszakája alkalmával, augusztus 1-én nálunk 
is lehetőség lesz éjszakai fürdőzésre – mondta 
Molnár Gyöngyi, a termálfürdő idegenfor-
galmi menedzsere. 

Az igazi strandidő beköszöntével a fedett 
uszodába vásárolt gyermekjátékok, így 
többek közt az óriási fehér cápa vagy az úszó 
sziget is kikerül a külső medencébe. 
A kicsiket nemcsak élményelemekkel 
várják, hanem foglalkoztató játszóházzal 
is. A családbarát fürdő kialakítás mellett 
arra is törekszenek, hogy a gyógyászatot 
fellendítsék. 

– Olyan kezeléseket kínálunk a gyógyulni 
vágyóknak, melyek TB-támogatottak. A közel-
jövőben tervezzük a mofetta kabin megvásár-

lását, mely az érszűkületek, a cukorbetegség, a 
visszérproblémák kezelésére szolgál. A környé-
künkön ilyen kabin nem üzemel – tette hozzá 
Molnár Gyöngyi. A gyógyászati részleghez 
új bejáratot is terveznek, mellyel gyorsabbá 
és áttekinthetőbbé válik a beléptetés. Ez 
pillanatnyilag engedélyeztetés alatt áll. 

A jövőbeli tervek közt szerepel még egy 110 
négyzetméteres fagaléria kialakítása a fedett 
uszodában, 40-50 pihenőággyal. Szeretnék 
tovább bővíteni a vízfelület nagyságát és 
az sem elképzelhetetlen, hogy hamarosan 
a hullámmedence nyújtotta élményt is 
átélhetjük a komáromi fürdőben, ahol a 
jegyárak alig változtak a tavalyihoz képest. 

                                                       
                                                                  se
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átadták komárom város pedagógiai díjait, valamint a nyugdíjba vonuló és a szakma ki-
váló pedagógusait köszöntötték május 30-án délután a Jókai moziban rendezett peda-
gógusnapon. Az eseményen dr. Molnár Attila polgármester mellett turi Bálint alpolgár-
mester, dr. ströcker Renáta jegyző és a képviselő-testület több tagja is megjelent.

Az ünnepelteket Turi Bálint alpolgár-
mester köszöntötte, aki beszédében 
rámutatott, hogy a pedagógusnap az 
egyik olyan ünnep hazánkban, amely a 
rendszerváltás után sem szűnt meg.

– Alig van olyan család, amelynek ne lenne 
valahogy köze az oktatáshoz, van, akinek a 
gyermeke óvodába, iskolába jár, van, aki maga 
is tanít. Ha társaságban beszélgetünk, előbb 
utóbb szóba kerül az oktatás. Ma azonban már 
kevesebb a munkánkért járó köszönet! Pedig az 
embert nem a földi rang avatja előkelővé, ha-
nem a szellem és a jellem, ahogy Goethe mondja. 
Fontos, hogy kapcsolat és együttműködés 
alakuljon ki a pedagógusok, a szülők és a társa-
dalom között. Ebben a rendszerben segítővé kell 
válnunk, olyan segítővé, aki nemcsak tudását 
adja át, de a személyisége vonásait is megmu-
tatja – hangzottak az alpolgármester szavai.

Elsőként azokat a kollégákat köszöntötték, 
akik az idei tanév végével vonultak nyugdíj-
ba. Számukra az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlék-
érmét adományozott, amit a kitüntetettek 

dr. Molnár Attila polgármestertől és Turi 
Bálint alpolgármestertől vehettek át. 
 
Emlékérmet kapott Hodosi Zsigmondné, a Tó-
parti Óvoda óvónője, Krüpl Béláné, a Feszty 
Iskola tanítója és Bodó Jánosné a Petőfi Iskola 
tanára. A pedagógusnap alkalmából Komá-
rom képviselő-testülete szakmai elismerésként 
Pedagógiai Díjjal tüntette ki Sipos Sándornét, 
(Kultsár István Szakközépiskola, Komárom), 
Fűri Imrét (Alapy Gáspár Szakközépiskola, 
Komárom), Dobi Tibornét (Bozsik József Álta-
lános Iskola) és Hodosi Zsigmondnét (Tóparti 
Óvoda). 
 
Az ünnepségen a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Komáromi Tankerülete 
is átadta az intézmény által hagyományte-
remtő szándékkal létrehozott a „Kiemelke-
dő pedagógiai munkáért” járó oklevelet. 
 
– Ilyenkor az év vége felé a gyermekek többsége 
már a nyári szünetre gondol, nekünk pedig 
lehetőségünk van arra, hogy kicsit elgondolkod-
junk választott pályánkon. Önök ezzel a díjjal 

megkapták a város, a társadalom, a szülők és a 
gyerekek elismerését. A folyton változó körülmé-
nyek és követelmények világában nem egyszerű 
a mi munkánk. A pedagógust a jövőbe vetett 
hit tölti el optimizmussal. Akik ezt a hivatást 
választották, azok tisztában vannak ezzel. A 
jövőre nézve derűt és hitet kívánok – fogalma-
zott beszédében a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Komáromi Tankerületé-
nek vezetője, Berczellyné Nagy Marianna. 
 
A „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” járó 
oklevelet az első alkalommal Andrási Mihály 
(Petőfi Sándor Általános Iskola), Beró László 
(Jókai Mór Gimnázium), Egri Andrea (Dózsa 
György Általános Iskola), Galambos Tamás 
(Bozsik József Általános Iskola), Deák Béla 
(Jókai Mór Gimnázium), Halász Tiborné 
(Bozsik József Általános Iskola), Lődör Ildikó 
(Dózsa György Általános Iskola), Menyhárt 
László (Komáromi Egressy Béni Alapfo-
kú Művészeti Iskola), Nagyné Kiss Anikó 
(Petőfi Sándor Általános Iskola) és Prágay 
Marianna (Komáromi Egressy Béni Alap-
fokú Művészeti Iskola) vehette át. (se) 

Pedagógusainkat köszöntöttük 

visszAtekiNtő6
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Az utóbbi időszakban a társaság 
a városnak, de a környéknek 
egyik legjelentősebb munkáltató-
jává lépett elő. Az autóalkatrész- 
gyártó vállalatnál folyamatos 
létszámbővítés zajlik, mely je-
lentősen hozzájárul ahhoz, hogy 
városunkban mindössze 4,5 
%-kal a munkanélküliségi ráta. 
ez az adat országos tekintetben 
is kiváló mutatónak számít.  
A cég ügyvezetője, Nemes ivó 
és dr. Molnár Attila polgármes-
ter május végén tartott közös 
sajtótájékoztatót a témában. 

- Néhány hónappal ezelőtt az új csarnok 
átadásakor jártunk itt, amikor ügyvezető úr 
arról számolt be, hogy ez további 50 főnyi 
munkaerőt jelent. Jelenleg 260-an dolgoznak 
a gyárban, ez a szám az év végére 300-320-
ra nőhet, míg 2015 végére meghaladhatja a 
400-420 főt. Ez jelentős növekedés nemcsak a 
vállalat, de Komárom életében is. A Kayser az 
önkormányzatot stratégiai partnernek tekinti, 
a városunk pedig minden segítséget megad 
a jövőben is ahhoz, hogy a cég fejlesztéseket 
hajthasson végre. Ez a jelentős létszámbővítés is 
hozzájárul ahhoz, hogy Komáromban a mun-
kanélküliségi mutató 4,5 százalék – mondta 
dr. Molnár Attila.  
 
A nagyarányú létszámbővítés hatékonysága 
és a fluktuációs ráta csökkentése érdekében 
bevezettek egy többlépcsős motivációs 
tervet.  
 
- Az az elsődleges célunk, hogy a munkavállalók 
elkötelezettségét megteremtsük, ez biztosíthatja 
a vállalat megfelelő, hatékony és eredményes 
működését. Tőzsér Judit személyzeti vezető 
segítségével alkottuk meg a programot, melynek 
pontjai közt szerepel a munkakörnyezet 
ergonomikus kialakítása, az ajánlási program 
bevezetése, a buszjárat bővítése és a bérfejlesz-
tés – tudtuk meg Nemes Ivótól, a Kayser 
Automotive Hungária Kft. ügyvezetőjétől.  
 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a gyártás 
közelében ivókutakat, a termelésben venti-
látorokat helyeznek el. Eddig csak egy busz-
járatot működtettek, ami az Almásfüzitő-
Szőny-Komárom vonalon szállította a 
dolgozókat, májusban elindult egy másik 
járat is az Ács-Bábolna-Kisigmánd-
Nagyigmánd-Újpuszta-Csém-ipari park 
vonalon, megkönnyítve ezáltal a bejutást.  
 
Az ajánlási program azt takarja, hogy a 
cégnél dolgozó munkatársak ajánlhatják 
a vállalatot barátaiknak, ismerőseiknek. 
Amennyiben a jelöltet felveszik, és 3 hónap 
alatt sem a kft., sem pedig a munkavállaló 
nem bontja fel a munkaszerződést, akkor az 
ajánló prémiumban részesül.  
 
- Bízunk abban, hogy az ipari parkban műkö-
dő és jól prosperáló vállalatok mellé hamarosan 
újak is érkeznek, hiszen az önkormányzat egy 
elnyert pályázatnak köszönhetően hamarosan 
megkezdi a város tulajdonát képező közel 40 
hektáros terület közművesítését, ahol zöldmezős 
beruházások valósulhatnak meg – mondta 
végezetül dr. Molnár Attila polgármester.  
 
 
 
                                                                      se
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Bővít a kayser 

A dolgozói létszám csaknem a duplájára emelkedhet

�� Dr. Molnár Attila polgármester  
és Nemes Ivó a cég ügyvezetője a sajtótájékoztatón
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emlékek közt szemezgetve 
Májusban ünnepelte 90. születésnapját tűz Ferencné, szidónia né- 
ni, akit Arany János utcai otthonában keresett fel a városvezetés,  
dr. Molnár Attila polgármester és Hamrák zsófia körzet képviselője.

A csatkai származású asszony falusi lány-
ként már egész korán beletanult a ház körüli 
mezőgazdasági munkába. Mint mondta, 
mióta pár éve a városba költözött, ez hiány-
zik neki a legjobban. 
 
- Mióta az eszemet tudom, vetettem, ültet-
tem, kapáltam, gondoztam a kertet, sajnos itt 
Komáromban erre nincs lehetőségem, bár most 
is kertes házban lakom a lányomékkal. Annak 
persze nagyon örülök, hogy ők velem vannak.  
A születésnapot is nagy családi körben ünnepel-
tük, itt volt minden szerettem, a gyerekeim, az 
unokáim és a dédunokáim is. 
 
A mélyen vallásos asszony elárulta azt is, 
hogy a faluban annak idején nagy volt a 
széthúzás a reformátusok és a katolikusok 
között. -Nemcsak, hogy nem nézték jó szem-
mel, ha egy katolikus lány református fiúval 
járt, de egyenesen tiltották a vegyes házasságo-
kat. Szerencsére ez mára a múlté, hiszen egy az 
Isten! 
 
Szidi nénitől megtudtuk azt is, hogy 
szerencsére a háború Csatkát elkerülte.

Tőlünk két kilométerre húzódott a front. Mi 
otthon maradtuk, nem menekültünk el. Ez volt 
a szerencsénk, ha elmegyünk, lehet, hogy orosz 
kézre kerülünk. Persze nálunk is állomásoztak 
szovjet katonák, de Istennek hála, minket a 
rendesebbjével hozott össze a sors. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester és Turi 
Bálint alpolgármester május 19-én a 90 esz-
tendős Ónodi Károlyné Ilonka nénit köszön-
tötték. A szépkorú hölgy húgával, a 86 éves 

Gizellával osztja meg lakását, míg további 
testvérei az ország számos pontján élnek. 
 
Ilonka néni kiváló szellemi és fizikai 
egészségnek örvend. Vallja, hogy még ennyi 
idősen sem hagyhatja el magát az ember. 
Családi fészkük a Szigetközben volt, onnan 
került Budapestre a kamaszévei közepén. 
Először háztartási alkalmazottként kereste 
a kenyerét, majd tíz évig a cérnagyárban 
három műszakos beosztásban dolgozott. 
Rövid ideig a bölcsődében élvezhették a 
gyerekek szerető gondoskodását. 
 
- Én voltam a legidősebb, így a testvéreimet 
gyakran dajkáltam. Összesen nyolcan voltunk. 
Szerettek is a kicsik, de rövid idő után bezárt 
az intézmény. 55 évesen mentem nyugdíjba, 
rengeteget dolgoztam, de ilyen a munkásélet, 
nem lehet leállni, ha meg akar élni az ember – 
mondta Ilonka néni. 
 
Az idős asszony kétszer volt férjnél, de 
sajnos mindkettőjüket hamar elveszítet-
te. Gyermeke nincs, testvéreivel, noha az 
ország különböző pontjain élnek, szoros 
kapcsolatot ápol. - Nemrég látogattak meg, 
volt egy kis ünnepség, gulyáslevest főztem. A 
köszöntés után pedig elmentünk a templomba – 
mesélte az asszony. 
 
Testvére, Gizella, aki tanárként dolgozott 
60 esztendeig, egy verssel köszöntötte 
az ünnepeltet. A testvérek jó géneket 
örököltek a szülőktől, hiszen nyolcból 
hatan megélték a nyolcvan évet, Ilonka 
nénilegfiatalabböccse pedig 74 éves. (se)                              

két szépkorút köszöntöttünk 
kiválóan szerepeltek  
a Mesekirályok 

Bronzosan csillogó eredményt 
szereztek a fesztysek a Hetedhét 
határon, hétmérföldes csizmában 
címet viselő mesemondó vetélkedő 
országos döntőjében szegeden. 
 
a 4. a osztály Mesekirályok elnevezésű 
csapata, orbán zsófia, murányi Virág, 
Bazsó mátyás és Gyevnár márk a 
Bábolnán megtartott megyei forduló-
ban magasan verte a mezőnyt, így ők 
képviselhették megyénket az országos 
fordulóban. 
 
- Ez volt a 18. országos vetélkedő, amit 
még Horváth Tibor hódmezővásárhelyi 
kollégánk indított útjára. Voltak a Felvi-
dékről érkező csapatok is. Komárom-
Esztergom megyében 20 iskola 133 
csapatából lettünk mi az elsők. Orszá-
gosan 733 csapat 2932 diákja vett részt 
- mondta a tanulók felkészítő tanára és 
osztályfőnöke, Villám Béláné. 
 
a Feszty diáksága nem először vett 
részt és aratott a mesevetélkedőben. 
négy éve a Tudorok a második helyen 
végeztek. most szerettek volna még 
jobban szerepelni, de azért ezzel a 
bronzzal is elégedettek. a versenyzők 
elmondták: összesen 24 mesét kellett 
megtanulniuk, ami bizony nem volt egy-
szerű feladat. Szoros volt az országos 
döntő is, hiszen mindössze egyetlen 
ponttal maradtak el a második helye-
zettől. a fél évig tartó versenysorozat-
ban két iskolai, egy körzeti, egy kerületi 
és egy megyei döntőre került sor. 
 
a fesztysek kitartásból, szorgalom-
ból, becsületes versenyzésből és 
csapatmunkából jelesre vizsgáztak. 
a négyesfogattól mindez hosszú felké-
szülést igényelt, nem egyszer a tanórán 
kívül, a szünetekben is összeültek, 
hogy készüljenek a megmérettetésre.   
 
                                                              se

A két ünnepelt: Ónodi Károlyné, Ilonka néni és Tűz Ferencné, Szidi néni
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Országos gálára  
készül a Délibáb-színház 

Május 17-én rendezték meg a Weö-
res sándor Országos Gyermekszín-
játszó találkozó regionális fordulóját 
Balassagyarmaton, ahol az arany mi-
nősítésű Délibáb-színház legifjabb 
csoportja is képviselte városunkat 
és megyénket, nagy sikerrel. 
 
a szakmai zsűri május 18-án hirdette 
ki az egész ország gyermekszínjátszóit 
érintő végleges eredményt. a közel 
250, az ország különböző városaiban 
bemutatkozó csoportból 17 magyaror-
szági és 5 határon túli csapatot hívott 
meg az országos gálára, Szegedre. 
 
a legsikeresebb előadásokat létrehozó 
műhelyek között a Délibáb-Színház is 
szerepel, Szabadesés című műsorukat 
igencsak különlegesnek és színvona-
lasnak látták a szakemberek. 
 
az országos fesztivál június 6-a és 
7-e között lesz Szegeden, ahol az 
ifjú színészpalántákat sok játékkal, 
meglepetéssel és programmal várják 
egész éves munkájuk jutalmaként a 
szervezők. 
 
A produkcióban részt vevő gyerekek: 
 
Dombay Zsófia  
Herbszt Laura 
Hordós Kíra  
Kocsis Lotti 
Kristály Tímea  
Nánási Virág 
Nemesnyik Lilla  
Zsédenyi Lili 
Éliás Zsombor  
Jordán András 
 
Rendező: Mikolasek Zsófia 
 
facebook: https://www.facebook.com/
pages/D%C3%A9lib%C3%A1b-Sz%C3
%ADnh%C3%A1z/186217694856459

Mi is szedtük! 
két napon át közel 300 diák szedte a szemetet városunk-
ban, hiszen komárom idén is csatlakozott hazánk egyik leg-
nagyobb önkéntes programjához, a teszedd! akcióhoz. Az 
esemény az elmúlt időszakban több szempontból is kinőt-
te magát, egyrészt háromnaposra bővült, másrészt pedig 
kapcsolódott az összeurópai takarítási programhoz is.

Juhász Márton környezetvédelmi refe-
renstől megtudtuk, hogy a hulladékgyűj-
téshez szükséges eszközöket a program 
részeként kapta meg a város, a munkaerőt 
pedig a Feszty Iskola tanulói és a Kultsár 
Szakközépiskola diákjai adták. Így közel 
háromszázan szedték a szemetet pénteken 
és szombaton. 
 
– A Fesztyben körülbelül 250 gyerek gyűjtötte 
a hulladékot, tette rendbe az iskolája környé-
két. Komáromban tavaly is nagy sikere volt a 
TeSzedd! akciónak, idén elsősorban a fiatal-
ságra koncentráltunk, hiszen az ő hozzáállá-
suk még formálható. A közös munka pedig jó 

csapatépítésnek számít – mondta el Juhász 
Márton. 
 
Szombaton a Kultsár István Szakközépis-
kola diákjai húztak kesztyűt, hogy tegyenek 
valamit a környezetért. Turi Bálint, az iskola 
igazgatója kiemelte, hogy minden hasonló 
kezdeményezéshez szívesen csatlakoznak. 
Az intézményben is nagy hangsúlyt fektet-
nek a környezettudatos életmódra, külön 
gyűjtik az elhasznált elemeket és CD-ket. 
A TeSzedd! programhoz bárki csatlakoz-
hatott, így egy önkéntesekből álló csapat is 
bekapcsolódott a nagytakarításba.  
                                                                     se

A környezettudatosságra nevelnek 
A Kempelen Szakközépiskolának a tanév 
során számos teendője akad: a létesít-
ményt energiatudatos szemléletben kell 
üzemeltetnie, szerepet kell vállalnia a 
szelektív hulladékgyűjtésben és a diákok 
környezetvédő szemléletének kialakítá-
sában is. 
 
- Folyamatosan részt veszünk az ökoiskolák 
hálózati programjaiban, pályázati lehetőségein. 
Mindent megteszünk azért, hogy az épület által 
kibocsátott üvegházhatású gázok a minimális 
szinten legyenek, az iskola pedig hosszútávon 
fenntartható legyen – mondta Kerekes László 
létesítményvezető. 
 
Az ökoiskolai címmel szélesebb körben 
kiaknázhatóak az állami és uniós pályázati 
források. Nem véletlen az a nevelési törekvés 
és gyakorlatias szemlélet, amelynek köszön-
hetően az egyik osztály egy többfordulós, 
uniós finanszírozású környezetvédelmi 
versenyt nyert. 

- Az Adj még egy esélyt a hulladéknak! című 
pályázaton hulladékból kellett működő jármű-
vet készíteni. A hatalmas anyahajóval a járási 
forduló után megnyertük a megyeit is. A díj egy 
paksi kirándulás volt, illetve egy kisebb parkosí-
tás az iskola körül – tudtuk meg a 11. osztály 
osztályfőnökétől, Oberling Ákostól. 
 
- Rengeteg időbe telt felépíteni az anyahajót. 
Sok alapanyag, főleg alumínium doboz és 
PET-palack kellett hozzá. Délutánonként ösz-
szeültünk, terveztünk, építettünk. Több kisebb 
jármű, így helikopter, repülőgép és tank is került 
az anyahajóra – mesélt a csapatmunkáról 
Schmidt László. 
 
A középiskolai kategóriában győzedelmes-
kedő Ragadozók csapatának alkotása az első 
hely mellett a Megyei Védelmi Bizottság 
különdíját is kiérdemelte.  
 
 
                                                                    se

városunk idén is részt vett a teszeDD akcióban 

Az örökös ökoiskola címre pályázik a kempelen
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Új mentőt kaptunk 
Néhány héttel ezelőtt jelentette be a városvezetés, hogy új  
típusú gépjárműveket kap a mentőállomás. Az első autó már  
meg is érkezett. A gépjármű május 27-én reggel állt szolgálatba.

- Ez az autó úgynevezett B típusú mentő, 
amin egy gépkocsivezető és egy mentőápoló 
dolgozik. A C típusú gépjármű beszerzése pedig 
most van épp folyamatban – nyilatkozta dr. 
Kaszás Zsolt, a mentőállomás vezetője. Az 
új generációs mentőgépkocsiban minden 
olyan felszerelés megtalálható, ami segíti a 
személyzet munkáját és a betegek számára 
is nagyobb biztonságot és kényelmet nyújt.  
 
- Minden alapfelszereléssel ellátták, ami a 
betegek gyors ellátásához szükséges. Mások 
mellett például végtagtörésekhez is ki lehet 
vele vonulni, és ha további ellátás szükséges, 
elszállítja a betegeket a megfelelő intézmények 
valamelyikébe – magyarázta a mentőállomás 
vezetője.  
 
A város és a mentőállomás kapcsolata 
kimagaslóan jó. A modern mentőgépkocsi 
beszerzésében az önkormányzat is segéd-
kezett. 

- Az évek során kiépített együttműködést a 
jövőben is folytatni szeretnénk, akár az esz-
közbeszerzés területén, akár közös egészségügyi 
programok szervezésében. Nagyon örülök, 
hogy városunk egy ilyen korszerű mentővel 
gazdagodott, mindazonáltal azt kívánom a 
komáromiaknak, hogy minél kevesebb alka-
lommal találkozzanak majd vele – mondta dr. 
Molnár Attila polgármester.  
 
A mentőállomáson jelenleg három gépjár-
mű teljesít szolgálatot: egy 24 órás esetkocsi, 
egy 24 órás és egy nappalos mentőgépkocsi, 
ami hétfőtől vasárnapig reggel 7 és 19 óra 
között dolgozik.  
 
                                                                 se

A Csokonai lakótelepen  
zajlott a bejárás 

Dr. Molnár Attila polgármester és a 
körzet képviselői, Dombay Gábor és 
turi Bálint mellett a fórumon siklósi 
József főépítész, a műszaki osztály 
munkatársai, a közterület felügyelet 
és a saxum kft. vezetője vett részt. 
 
- Most elsősorban azokra a területekre 
koncentrálunk, amelyek jól körülhatárol-
hatók, és sok embert érintenek a felme-
rülő problémák. A bejárás alkalmával a 
szakemberekkel közösen nézzük végig 
a lakóövezeteket. A legtöbb felvetés a 
közterületek tisztaságával, a járdák és az 
utak minőségével kapcsolatban merült 
fel. A családi házas övezetben, ahol 
egy-egy ilyen bejárás a nagy távolságok 
miatt nem igazán kivitelezhető, fogadó-
órát tartunk a lakosok számára, hogy ők 
is elmondhassák véleményüket, ötlete-
iket, javaslataikat. Arra biztatok minden 
komáromit, hogy éljen ezzel a lehető-
séggel, és szépítsük, építsük közösen 
városunkat, Komáromot – nyilatkozta dr. 
molnár attila polgármester.  
 
- A környéken jelenleg az egyik legna-
gyobb gondot az állattartás, valamint a 
helyben található cégek okozta zajhatás 
jelenti. Többen kérték a Jókai téri ruha-
gyűjtő konténer áthelyezését is, illetve 
jelezték, hogy a Temető utcában nagy 
a teherautó-forgalom – tájékoztatott 
Dombay Gábor képviselő.  
 
turi Bálint alpolgármester, aki egyben 
a körzet egy részének képviselője is 
elmondta, fontosnak tartja, azt, hogy 
a lakókörzetében élők közvetlenül 
is fordulhassanak hozzá azokkal az 
észrevételekkel, javaslatokkal, amelyek 
megoldása közös ügyünk. Bemutatták 
a tengerészeti emlékmű felújításával 
kapcsolatos terveket, valamint az 
igmándi úti tömb mögött kialakítandó 
park és játszótéri övezet jövőbeli elkép-
zeléseit is. 
 
a problémák feltárása és közös 
megoldása a jövőben is folyta-
tódik bejárások illetve körzeti 
fogadóórák formájában. (se)

Nagyobb biztonság és kényelem

Dr. Molnár Attila polgármester és dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester az átadón
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átalakult  
a komáromi egészségügyi 
Gép-Műszer Alapítvány 

több mint másfél évtizede működik 
az önkormányzat és a selye János 
kórház által létrehozott komáromi 
egészségügyi Gép-Műszer Ala-
pítvány, ami egészségmegőrzési, 
betegségmegelőzési és kutatási 
feladatokat lát el. Az alapítvány idén 
februárban jelentősen átalakult. A 
támogatottak körébe bevonták a 
központi ügyeletet és a mentőszol-
gálatot is. 
 
- Az új alapítványi tagokat úgy választot-
tuk meg, hogy minden területet képvi-
seljen egy-egy szakember. Dr. Kreft-
Horváth Loránd az önkormányzatot,  
dr. Juhász Márton az alapellátást,  
dr. Kaszás Zsolt a mentőszolgálatot,  
dr. Kükedi András a gazdasági életet 
képviseli, jómagam pedig az elnöki 
tisztséget látom el – mondta dr. Szakál 
imre főorvos.  
 
az alapítvány az elmúlt évtizedben a 
helyben működő cégek adományaiból 
és az 1%-os adófelajánlásokból tartotta 
fenn magát. ez néhány éve még 6-8 
millió forintos összeget jelentett, tavaly 
azonban már az 1 milliót sem érte el 
a számlájukra beérkezett adomány 
nagysága. Új műszereket, eszközöket 
így már nem tudtak vásárolni, javítások-
ra azonban szerencsére még futotta a 
támogatásokból. 
 
- A teljesség igénye nélkül említem, 
hogy az elmúlt négy évben a Komáromi 
Egészségügyi Gép-Műszer Alapítvány 
támogatást nyújtott a belgyógyásza-
ti, a szemészeti, a nőgyógyászati, a 
bőrgyógyászati szakrendelésnek, a tü-
dőgondozónak, az aneszteziológiának, 
a reumatológiának, az onkológiának, 
a radiológiának és a pszichiátriának – 
magyarázta a főorvos.  
 
Legutóbb épp a központi ügyelet 
kapott 600 ezer forintos támo-
gatást, amelyből az eszközpar-
kot és az informatikai rendszert 
korszerűsítenék.      (se)

szélesedő műtéti paletta 
egyre népszerűbb az egynapos sebészeti és nőgyógyászati el-
látás a selye János kórházban, ahol havonta mintegy 100 műté-
tet végeznek. Dr. Ferencz Péter főigazgatóval beszélgettünk.

Az elmúlt években jelentős szerkezeti 
átalakuláson ment keresztül a Selye János 
Kórház, ám az intézmény igyekezett minél 
jobban kihasználni a fekvéséből adódó 
előnyöket.  Új profilokat valósítottak meg, 
többek közt elindították az aktív reumato-
lógiai osztályt 20 ággyal, és egyre jobban 
kihasználják a betegek az egynapos sebészet 
és nőgyógyászat nyújtotta lehetőségeket.  
 
– Nem akut esetekről van szó, tehát a műtéti 
beavatkozások előre és jól tervezhetőek. Az 
egynapos sebészet és nőgyógyászat lényege, hogy 
a beteg nem tölt 24 óránál többet a kórházban, 
ha csak ezt nem igényli, hiszen a felvétel után 
megtörténik a műtét, majd a megfigyelést 
követően a páciens haza is mehet – mondta a 
főigazgató.  
 
Számos műtétet végeznek ezzel a módszer-
rel. A teljesség igénye nélkül: lágyék- 
és köldöksérv, nőgyógyászati és urológiai, 
ízületi és ín-, bőrgyógyászati és kisebb 
plasztikai, visszér és aranyérműtéteket. 
Januártól havonta átlagosan száz operációra 
kerül sor minden héten hétfőtől péntekig.  

– Az, hogy hány beavatkozást végeznek, 
mindig a műtétek típusától és nagyságától függ. 
Van, amelyik 10-15 perces, de van olyan is, 
ami meghaladja az egy órát – magyarázta a 
főigazgató, ezért van olyan nap, amikor 10-
12 műtétet hajtanak végre, de olyan is, hogy 
„csak” négyet-ötöt.  
 
Az új európai uniós beruházásnak kö-
szönhetően ez év végétől szélesedhet a 
műtéti paletta, mert a mintegy 770 milliós 
beruházásból jelentős összeget szánnak 
eszközbeszerzésre, ami érinti az egynapos 
sebészetet, a járóbeteg-ellátást és a diag-
nosztika területét egyaránt. Az endoszkó-
pos és laparoszkópos eszközök beszerzése 
mellett vásárolnak például egy artroszkópos 
tornyot, ami a kisebb csontműtétek elvégzé-
sét teszi majd lehetővé.  
 
A folyamatban lévő uniós fejlesztésnek hála, 
az építkezésen és az eszközbeszerzésen túl 
javul a kórház informatikai hálózata is.  
 
 
                                                                 se

770 milliós fejlesztés a selye János kórházban
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Halász Judittal gyermeknapoztunk
Nem volt nehéz dolga Halász Juditnak városunk gyermeknapi rendezvényén, hiszen ki-
csik és nagyok egyaránt vele énekelték régi slágereit és új dalait. A szabadság teret má-
jus 24-én zsúfolásig megtöltötték a különféle játékok. toma és csapata mintegy 40 törté-
nelmi ügyességi feladattal érkezett, a színpadon pedig egymást váltották a fellépők.

A gólyalábas ébresztő után, de még Halász 
Judit koncertje előtt a gyerekek számos ér-
dekes játékot próbálhattak ki. Volt arcfestés 
és ingyenes ugrálóvár, a Bábuci Bábszínház 
pedig La Fontaine mesékkel szórakoztatta 
a közönséget. Kitelepültek a helyszínre a 
Vöröskereszt önkéntesei kreatív játszóház-
zal, de jelen voltak a Kismester kézműves 
klub tagjai is. 
 
Halász Judit a fellépése előtt elmondta, 
már sikeres színésznő volt, amikor rátalált a 
gyermekközönségre. 
 
- Egy koncerten elkezdtem figyelni a gyerekeket, 
hogyan énekelnek velem együtt, csinálják azt, 
amit én. Rájöttem, hogy ha én figyelek rájuk, 

akkor ők is figyelnek rám. Más a gyermekkö-
zönség, mert ők még nem tudják, hogyan kell 
viselkedni, ezért úgy viselkednek, ahogy érzik 
magukat. Az évek alatt megtanultam, hogyan 
kell megszerkeszteni egy nekik szóló műsort, 
hiszen ez nehezebb, több odafigyelést igényel 
- mondta a művésznő, aki ma már nem egy-
értelműen gyermekkoncerteket ad, hiszen 
dalain felnőtt egy generáció, így sok szülő, 
nagyszülő is vele együtt énekli a slágereket. 
 
Halász Judittól megtudtuk azt is, hogy a 
gyerekek ízlése ugyan nagyon különböző, 
de alaptulajdonságaikat tekintve egyformák. 
Szeretnek játszani, sokat kacagni, miközben 
biztonságban érzik magukat. 
 

- Szeretném, ha egyre több és több lenne a 
gyermeki öröm. Ehhez az kell, hogy jobban 
odafigyeljünk rájuk, többet törődjünk velük - 
tette hozzá az énekesnő. 
 
Halász Judit koncertjét követően sem hall-
gatott el a zene a Szabadság téren, a délután 
során a Mingyá’, és az Egyszervolt Meseze-
nekar muzsikált a gyerekeknek.  
A programot Buga Jakabék zárták.  
 
 
 
 
 
 
    se
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�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL

Az egész családot várta az erődFeszt
Május 17-én első alkalommal szervezték meg az  
erődFesztet a Monostori erődben, melyen a koncertek  
mellett a létesítmény katonai múltja is előtérbe került.

Az ErődFeszt programjait úgy állították 
össze, hogy abból a család minden tagja 
kiválaszthassa a számára legérdekesebbet. 
Ahogy Tóth-Lencse Andrea szervező 
fogalmazott, arra törekedtek, hogy ne csak 
a helyszínt biztosítsák, de a kínálat kötődjön 
az erőd katonai múltjához is. 
 
– Itt voltak velünk a Nádasdy-huszárok, a 
bábszínház is olyan darabot adott elő, ami 
kötődött ehhez a miliőhöz. A gyerekek belépéskor 
huszárcsákót kaptak. 
 
A fellépőket szintén úgy válogatták össze, 
hogy a legendák mellett szerepet kapjanak 
népszerű fiatal énekesek, így fellépett a 100 
Folk Celsius csakúgy, mint Radics Gigi és 
Kocsis Tibor. 

Mikimanó és Paff „megálmodói” immár 
38 éve játszanak, ez idő alatt összesen 29 
lemezt adtak ki. 
 
– Kicsit régimódiak vagyunk, mert mi a 
kezünkkel zenélünk, és a szánkkal énekelünk, 
vagyis minden esetben élőben játszunk. A 
második, harmadik, negyedik gyermekkorunkat 
éljük, bármit is mutat a személyigazolványunk. 
Sokan azt mondják, hogy könnyű a gyerekek-
nek játszani, de ez nem igaz. Ők csak akkor 
maradnak ott egy-egy koncerten, ha tetszik 
nekik, amit hallanak, míg a felnőttek sok esetben 
végigülnek számukra unalmas előadást is. 
Régebben a saját gyermekeinken „teszteltük” a 
lemezeket, ha elaludtak rajta, akkor sikeres volt 
az adott lemez – tudtuk meg Littvay Imrétől.  
 

A 100 Folk Celsius saját bevallása szerint 
1976-ban indította el az országos turnét, 
ami legnagyobb örömükre mind a mai 
napig tart. Sikerük legnagyobb titka, hogy 
38 év után is együtt vannak, még nem 
játszottak búcsúkoncertet, és a jövőben nem 
is szeretnének. 
 
Az ErődFeszt kétségkívül a szezon egyik 
legnagyobb rendezvénye volt, melyre több 
mint ezer belépőjegyet váltottak, így jövőre 
bizonyosan lesz folytatása a programnak.  
                                                                                                           
 
 
 
                                                                se 
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komáromFeszt 2014  
A komáromi kulturális, sport és szabadidő Nonprofit kft. hagyományos  
nyári programjait az idei évben első alkalommal új köntösbe bújtatva egy 
egész nyáron át tartó fesztivállal örvendezteti meg a komáromiakat.

A KomáromFeszt 2014 elnevezésű 
összművészeti fesztivál programjai csaknem 
minden hétvégére kiváló szórakozást ígér-
nek a kellemes nyári estéken. A szervezők 
a produkciók kiválasztásánál a műfaji 
sokszínűséget tartották szem előtt, ennek 
köszönhetően a színházi előadások mellett 
a tánc, a rockzene és a régi hagyományokat 
felelevenítő kertmozi kedvelői is csemegéz-
hetnek a programok között.  
 
A fesztivált június 15-én a Győri Nemzeti 
Színház Csoportterápia című előadása 
nyitja meg Simon Kornél rendezésében 
a Városi Sportcsarnokban. A szenzáci-
ós humorú, rekeszizmokat próbára tevő 
„mjuzikelkámedi”, ahogy a szerzők nevez-
ték darabjukat, a Madách Színház musical- 
pályázatának győztese volt 2010-ben, s 
azóta az ország több pontján is bemutatták. 
A darab szereplői: Nagy Balázs, Fejszés 
Attila, Kiss Tünde, Mózes Anita, Kokas 
Piroska és Járai Máté, mind a győri színház 
kiválóságai, munkásságuk garancia a jó 
szórakozásra.  
 
Első alkalommal látogat városunkba 
Catherine Gallagher ír sztepptáncos 
társulata, akik az országos turnéjuk állo-
másaként igazi látványorgiával készülnek. A 
tánc és a látványos showműsorok kedvelői 
biztosan nem fognak csalódni, ha ellátogat-
nak június 22-én a Városi Sportcsarnokba.  
 
Ahogy a nappalok egyre hosszabbak 
lesznek, úgy kerülnek át a programok is 
szabadtérre. A reményeink szerinti forró 
júliusra egy igazi forró hangulatú komá-
romi utcabállal készülnek a szervezők. A 
nagy sikerű Zenés nyári esték keretében 
június 28-án 18.00 órától a város közked-
velt zenekarai, a Brigetio Klubzenekar 
és az Elektron Band veszik birtokukba a 
Szabadság teret, és egészen éjfélig húzzák a 
talpalávalót.  
 
Júliusban már egy új szabadtéri helyszínt 
is avat a fesztivál, hiszen újra feléled a 
Csokonai Művelődési Központ az udvarán 
felállított szabadtéri színpadnak köszön-
hetően, mely a tervek szerint a téli időszak 

koncertjei után állandó nyári rendezvény-
helyszínné válik.  
 
A Jókai mozi légkondicionált nézőterével, 
kiváló premierfilmekkel természetesen 
a nyár folyamán is folyamatosan várja az 
érdeklődőket, de a régi szabadtéri vetítések 
hangulatát idézve „Retro kertmoziba” vár-
juk a mozirajongókat. Július 4-én és 25-én 
Bujtor István mára klasszikussá lett Ötvös 
Csöpi-sorozatának filmjeit vetítjük. 
Az új színpadot a helyi rockzene „legen-
dái” avatják fel június 11-én. 18.00 órától 
a vendégként meghívott The Gent nevű 
rockbanda pezsdíti fel a hangulatot, majd 
a húrok közé csap az M-Nélkül és az 
Egyéb Veszély zenekar.  
 
Júliusban a Magyarock Dalszínház is 
közönség elé lép új, saját szerzésű művel. 
A Legénybúcsú című új musical comedyt 
2014. július 18-19-20-án mutatják be 
musicalsztárok, Miller Zoltán, Mészáros 
Árpád Zsolt, Zöld Csaba, Forgács Péter és 
Barabás Kiss Zoltán és a kiváló koreográfus, 
Bakó Gábor közreműködésével. A szerzők 
korábbi komolyabb témájú műveik után 
most egy kicsit könnyedebb vizekre eveztek, 
hiszen egy legénybúcsú vidám történetét 
álmodták színpadra. A humoros dialógu-
sokban, pikáns szituációkban bővelkedő 
zenés vígjátékot története során először élő 
zenekari kísérettel mutatja be a Magyarock 
Dalszínház. 
 
A színházi előadásoknak azonban ezzel 
még nincs vége. Augusztus 10-én Komá-
romba is eljut a méltán népszerű Orosz-
lánkirály című rajzfilm színpadi változata. 
Az Érsekújvári Rockszínpad musicalje 
csodálatos jelmezekkel és látványvilággal 
varázsolja a nézőket az afrikai szavannákra. 
A darab az eddigi előadásaik során igazi 
közönségsikerré vált, a fiatalabb korosztály 
kedvence. Őket augusztus 15-én a Pódium 
Színház Egy szoknya, egy nadrág című 
előadása követi, amely az azonos című 
magyar film alapján készült. A zenés víg-
játék szereplőgárdája s története nagyszerű 
szórakoztatást ígér. 
 

Augusztusban az előadások mellett foly-
tatódnak a Zenés nyári esték is a Szabad-
ság téren. Augusztus 2-ára nagyszabású 
műsorral készülnek a László testvérek, akik 
sztárvendégeikkel együtt első alkalommal 
lépnek közösen színpadra a Magyarock 
Musical Banddel. A közös koncertet DJ. 
Tom Tailor utcabálja követi. A nyár zárása-
ként pedig a tavalyi évhez hasonlóan egy 
fergeteges musicalshow várja a komáro-
miakat. A műsort a Madách és az Operett 
Színház kiválóságai adják.  
 
A nyár elsősorban a gyermekeké, s ezért 
az érdeklődési köröknek megfelelően két 
különböző tematikájú tábort is kínál a 
Komáromi Kulturális, Sport és Szabadidő 
Nonprofit Kft., melyekre továbbra is várják 
a jelentkezőket. 
 
Az alkotni vágyó kisiskolások részére 
Szőnyben a Petőfi Sándor Művelődé-
si Házban két időpontban (június 16. 
és 20., illetve június 23. és 27. között) 
ismét megrendezik a hagyományos 
KRETÍV NAPKÖZIS TÁBORT.

Augusztus 4. és 8. között a Közösségi 
Házban második alkalommal „IDŐUTA-
ZÁS” KREATÍV TÁBORRA hívják a 
6-10 év közötti gyerekeknek. A tábor ideje 
alatt megnézik milyen volt a civilizáció 
előtti korszak, ellátogatnak a varázslók és 
fáraók földjére, legendás lényeket tanul-
mányozunk, régen élt gyerekek játékait 
játsszuk, megépítjük a jövő városát. Az 
utazáshoz segítségül hívják a történelmet, 
a képzőművészetet, a táncművészetet és a 
színház világát is. 
 
A rendezvényeik a színházi előadások, és az ir 
táncshow kivételével ingyenesek. A belépőjegyes 
programokra a Közösségi Házban, a Jókai mo-
ziban, a Tourinform Irodában és a Ticketportál 
hálózatában válthatók jegyek.  
 
Az aktuális programokról a www.ko-
marom.hu, a www.kominfo.hu honla-
pon és facebook.com/kominfokomarom 
oldalon informálódhatnak. 

Régi programok, új köntösben

kultÚRA14



A HóNAP: önkormányzati hírek 15eGészséGüNk 15



A HóNAP: önkormányzati hírek16
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Az újraegyesítésre emlékeztünk
November 4-én és 6-án városunk újraegyesítésének 75. évfordulójára emlékeztünk. 
Az eseménysorozatot Hamrák Zsófi a tanácsnokasszony szervezte, továbbá külön 
köszönet illeti meg a témát felkaroló civil szervezetet, az Endresz Csoportot is. 

Az újraegyesítésre emlékeztünk
November 4-én és 6-án városunk újraegyesítésének 75. évfordulójára emlékeztünk. 
Az eseménysorozatot Hamrák Zsófi a tanácsnokasszony szervezte, továbbá külön 
köszönet illeti meg a témát felkaroló civil szervezetet, az Endresz Csoportot is. 
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Töltse velünk a Múzeumok Éjszakáját! Érdeklik 
a természeti katasztrófák? Kíváncsi a vulkánok és a 
földrengések pusztító erejére? Szeretne megismer-
kedni a Vezúv által elpusztított római kori emlékek-
kel? Játékos formában és mégis tudományos alapon? 
Akkor töltse velünk június 21-e estéjét, mert a „Vul-
canus árnyékában - élet és halál Pompeiiben, avagy 
miről is mesélnek a brigetiói leletek?” című rendezvé-
nyünkön mindennek részese lehet. Részletek a www.
kgym.hu-n!

Segítse a múzeum 2014. október 17-én nyíló, 
„A Holokauszt komáromi eseményei” című „A Holokauszt komáromi eseményei” című „A Holokauszt komáromi eseményei”
kiállítását. Kérjük, hogy amennyiben bármi-
féle információval, emlékkel, fényképpel, 

dokumentumokkal rendelkezik a témában (a ko-
máromi zsidó lakosságot ért intézkedések és követ-
kezményei, egyéni és családi sorsok, zsidómentők, a 
Csillagerődben történtek stb.) jelentkezzen Számadó 
Emese múzeumigazgatónál a 0036 34 344-697-es 
múzeumi telefonszámon, illetve az emese@jamk.hu 
e-mailcímen.

„A sebesült Görgei” című kiállítás július 13-ig „A sebesült Görgei” című kiállítás július 13-ig „A sebesült Görgei”
látogatható keddtől vasárnapig, 9-17 óráig. A tárlat 
kiválóan kiegészíti az 1848/49-es szabadságharcról 
szerzett iskolai ismereteket és megismertet a kora-
beli orvoslásban történt fejlődés eredményeivel.

visszAtekiNtő20

www.erod.hu
+36 34 540 582 
info@fort-monostor.hu

Az Erőd gazdag történelmi 
hagyományai mellett pezsgő 
kulturális ittlétre, és slow 
napra is invitáló helyszín a 
Duna-parton. Június 21-én, a 
Múzeumok Éjszakáján szervezett 

rendezvény a tűz, víz és szerelem 
tematikát járja körül: lesz „SVEJK” 
sétálószínházi előadás, aranymosás, 
péktanonckodás, tűzzsonglőrök és 
koncerttel egybekötött fényfestés. 
A rendezvény az Erőd kedvezményes belépőjegyeivel látogatható.

Júniusi programok az Erődben:
06.07-09. Nemzetközi Kutyakiállítás
06.14. CAKKUMPAKK – Vándor vurstli
06.21. Kalandok Erődje – 
 Extrém kihívások, Élmény, Siker!
06.21. FortÉj – Múzeumok Éjszakája
06.28.  Pékmesterség - bemutató és tanítás
06.28-29. Tüzértábor

Egy éjszakás kulturális kaland
a Monostori ErődbenFortÉj
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vadkerti Adél nyerte a kupát

A 16 éves, komáromi vadkerti Adél 
öt ütéssel nyerte a XXv. Golf Magyar 
kupát Balatonudvariban, megelőzve 
a második junior závaczki Bálintot 
és a harmadik, ugyancsak junior 
korú Briglovics Borókát, aki szebe-
rényi Mátéval osztozott a bronzér-
men.

az élcsoport a bruttó eredmény 
alapján: 1. Vadkerti adél 162 (76,86), 
2. závaczki Bálint 167 (84,83), 3. 
Briglovics Boróka 172 (83,89), Szeberé-
nyi máté 172 (83,89).

a versenyre rekordszámú induló, 113 
fő regisztrált. a kétnapos viadalt egyéni 
stroke-play rendszerben bonyolították 
le. a zord időjárás ellenére 86 verseny-
ző játszotta végig a két fordulót.

az első magyar kupát 1990 októberé-
ben kisorosziban rendezték. az akkor 
magyar köztársaság kupának nevezett 
tornán 51-en indultak. az elmúlt 25 
évben két golfozó lett háromszoros ku-
pagyőztes: dr. hegedűs Gábor (1991, 
1992, 1993) és Brúder Balázs (1997, 
1998, 2000). Forrás: kemma.hu

komáromi úszó-
sikerek szombathelyen

Május 24-én szombathelyen rendez-
ték a Nyugat-Dunántúli Régió Baj-
nokság iii. fordulóját. A komáromi 
Úszóklub se. versenyzői összesen 
9 érmet szereztek, négy aranyat, 
két ezüstöt és három bronzot.

Aranyérmesek: máté eszter (2004) 
100m mellúszás, nagy nikoletta 
(2002) 100m pillangóúszás, orbán 
Gréta (2002) 200m hátúszás és Bielik 
kevin (2002) 200m mellúszás.

Ezüstérmesek: Fábián Viktória (2004) 
100m pillangóúszás és nagy nikoletta 
100m hátúszás. 

Bronzérmesek: máté eszter (2004) 
100m pillangóúszás, nagy nikoletta 
(2005) 100m gyorsúszás és Bielik 
kevin (2002) 200m pillangóúszás.

átadtuk az 
első úszódiplomákat
Három éve működik városunkban az önkormányzat által támo-
gatott úszásoktatási program. Május 7-én első ízben osztott 
úszódiplomát a városvezetés azoknak a gyerekeknek, akik siker-
rel járták ki valamennyi évfolyamot. Az elismeréseket dr. Molnár 
Attila polgármester és turi Bálint alpolgármester adták át.

- Célunk az, hogy minden komáromi kis-
gyermek megtanuljon úszni. Általánosságban 
elmondható, hogy a magyar gyermekek többsége 
sajnos kizárólag az iskolai testnevelésórákon 
mozog. Szerencsére városunkban alapvetően 
más a helyzet, hiszen rengeteg sportklub és 
egyesület működik nálunk. Gondoljunk csak 
a karatékákra, a fl oorballosokra, a focistákra 
vagy épp a kézilabdásokra, nem is beszélve a 
remek úszóinkról, akik sikert sikerre halmoz-
nak. Remélem a most végzett gyermekek is 
belépnek majd valamelyik egyesületünkbe, ahol 
a továbbiakban szép sikereket érhetnek el, és 
gyarapíthatják városunk hírnevét – mondta 
dr. Molnár Attila polgármester.

Turi Bálint alpolgármestertől megtudtuk, 
hogy az oklevelet átvevő kisiskolások ősszel 
és tavasszal még nagycsoportos óvodás-
ként kaptak először úszóleckét, majd első 
és második osztályosként folytatták az 
önkormányzat támogatásának jóvoltából 
megvalósuló ingyenes programot.

- Most, hogy a program a harmadik évébe 
lépett, közel 700 gyermek jár úszni ősszel és 
tavasszal, az úszópalántákkal pedig tucatnyi 
szakképzett oktató foglalkozik. Örülök, hogy 
sikerült tető alá hozni ezt a programot, hiszen 
Komáromban ezután nem nő fel úgy gyermek, 
hogy ne tanuljon meg úszni, ráadásul a szü-
lőknek mindez nem jelent anyagi terhet. Nagy 
a valószínűsége annak, hogy ezek a gyerekek 
a családjukkal a strand rendszeres látogatói 
lesznek a jövőben, és életformájukká válik az 
egészséges, sportos életmód.– tette hozzá az 
alpolgármester.

Az önkormányzat jó együttműködést 
alakított ki a fürdővel, a programnak 
köszönhetően a gyógyfürdő is profi tál-
hat. A szülők, nagyszülők is pártolják a 
programot, mert csemetéik vízbiztonságot 
szereznek, amellett, hogy az ügyesebbek 
három úszásnemben is megtanulnak 
úszni. A programot az önkormányzat 
a jövőben is folytatni kívánja. (se)
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Minden komáromi gyermek tanuljon meg úszni!

Dr. Molnár Attila polgármester átadja az első úszódiplomákat
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Grónai tízszeres bajnok 
 
komáromi versenyzőnk, Grónai 
sándor ismét a szorítóba, majd a 
dobogó legfelső fokára léphetett a 
május 25-i hétvégén megrendezett 
iFMA thai Box Magyar Bajnokság 
döntőjén. 
 
a háromfordulós bajnokságon szerzett 
pontszámok alapján Grónai felnőtt 
63,5 kg-ban és komáromi tanítványa, 
horváth martin junior 60 kg-ban kvali-
fikálták magukat a Syma Csarnokban 
megrendezett max 2014. harcművész 
és küzdősport expo keretein belül zajló 
döntőre. 
 
Grónai a jubileumok évét ünnepli az 
idén, a küzdősportban eltöltött 20 
évét a 10. kick-box és thai box magyar 
Bajnoki címével koronázta meg. 
 
horváth martin nagyszerű versenyzés-
sel, és egy bronzéremmel öregbítette a 
komáromi alexandros Bulls kick-Box 
és thai Box Sportegyesületet. 
 
Felkészítő edzők: Csányi János, Vlasich 
róbert, Grónai Sándor 
 
Arannyal indított konrád 
 
A többszörös bajnok erőemelő, 
konrád krisztián részére is megkez-
dődött az idei szezon. A versenyző 
az esztendő első megmérettetésén 
mindjárt sikeresen szerepelt! 
 
május 24-én Győrben került megrende-
zésre a magyar-szlovák nemzeti fekve 
nyomó bajnokság. ezen a napon a 
raW, vagyis a speciális fekve nyomó 
ruha nélküli versenyzők méretették 
meg magukat, több mint 180 indulóval. 
 
konrád krisztián a 100 kilós súlycso-
portban, valamint a junior csoportban 
indult. az első két gyakorlatra egy a be-
melegítés során szerzett sérülése miatt 
nem tudott kimenni, így csak az utolsó, 
215 kilogrammos nyomásra állt ki. 
konrád a súlyt elsőre teljesítette, ezzel 
sikeresen meg is nyerte a versenyt.  
 
Végeredményben az arany mellé a 
junior korcsoport abszolút második 
helyezését is sikerült elhoznia. konrád 
most a nyári, Presovban rendezen-
dő európa-bajnokságra készül.

Diákolimpiát nyert a Bozsik
A Molaj adott otthont a ii. korcsoportos fiú unihoki országos döntőnek.

Az országos elődöntőből hat csapat kvali-
fikálta magát: a komáromi Bozsik József 
Általános Iskola, a szigetszentmiklósi József 
Attila Általános Iskola, a fővárosi Remete 
Kertvárosi Általános Iskola és a Vajda Utcai 
Általános Iskola, a dunaújvárosi Vasvári Pál 
Általános Iskola, valamint a székesfehérvári 
Vörösmarty Mihály Általános Iskola. A 
tornán kétszer hármas csoportban mér-
ték össze erejüket a floorballos fiúk, majd 
keresztjáték után következett a finálé. 
 
A csoportmérkőzések szoros eredményei 
után (Vasvári-Bozsik 7:3; Vörösmarty-Bo-
zsik 9:8) a bozsikosok két győzelmükkel 
a csoport élén végeztek. (Pedig mind a 
székesfehérvári, mind a dunaújvárosi csapat 

több játékosa is jégkorongos „múlttal” bír) 
Az elődöntőben a másik csoport második 
helyezettjével játszottak a komáromi diákok 
(Remete-Bozsik 10:4). A fináléban ismét 
a Székesfehérvár csapatával kerültek össze 
(Vörösmarty-Bozsik 7:3), így velük szemben 
nyerték meg az Unihoki floorball diák-
olimpiát, megvédve ezzel a tavalyi országos 
bajnoki címüket. 
 
Az Unihoki floorball diákolimpia  
II. korcsoportos bajnokcsapata:  
 
Ifj. Galambos Tamás testnevelő 
Kautcner Péter, Pirik Dávid, Andruskó 
Péter, Galambos Máté, Petőcz Gergő 
Nagy Albert, Óvári Balázs. (se)

ezüstérmesek a kémények

A Sasok a helyezésen túl kiérdemelték a bajnokság legsportszerűbb  
és a legtöbbet fejlődött csapata címet is. Sztojanov Olivér jóvoltából  
komáromi szurkolók ingyen busszal utazhattak az Oroszlányi katlanba. (jm)

Május 18-án a komáromi kémények szoros végjátékban  
ezüstérmet szereztek, a komáromi sasok pedig a negyedik 
helyen végeztek a megyei felnőtt kosárlabda-bajnokságban.
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Minden új TV előfizetőnek, ha 1 év hűséget vállal: 50% 
2 év hűséggel: +50%, összesen 100% kedvezmény 

2014. 07. 31-ig a TV csomagok árából! 
Minden új Internet és Telefon előfizetés 1 év hűséggel  

1 hónapig, 2 év hűséggel 2 hónapig INGYEN! 

 

      AAA   KKK   CCC   III   ÓÓÓ!!!   
  Nézd HD-ben a Foci VB meccseit a Pickup FiberLine DIGITÁLIS TV hálózatán! 

M1 HD, M2 HD, Duna HD, Duna World HD és a HD csomagban még 15 HD TV  
csatornát kap ajándékba (INGYEN) minden új előfizető 2014. 07. 31-ig! 

Nálunk minden SPORT csatorna az alapszolgáltatások között az EXTRA csomagban!  
Sport 1 és 2, Sport M, DigiSport 1 és 2, Eurosport 1 és 2, SportKlub, F&H, Extreme Sport, AB Moteurs 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 +  +  

Internet  TV  Telefon 

 

 
A havi díjak 2 éves előfizetéssel érvényesek! A tájékoztatás nem teljeskörű! A szolgáltatások elérhetőségéről lakóhelyén és az igénybevétel egyéb feltételeiről érdeklődjön az ügyfélszolgálaton! 

A 12, 30, 60 Megás internet csomagok garantált letőltési sebessége 6, 9, 18 Mbps, a Max. feltöltés 2, 3, 6 Mbps ebből a garantált 1, 1,2, 2 Mbps ! 

PickUp Kft. /2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b./   
TEL: 34/222-222, 34/342-888, 33/222-222,   WEB CÍM: www.pickup.hu 

 

Digitális TV szolgáltatások 

2014.07.31-ig: 15 TV csat.: 695 Ft, 
30 TV csat.: 1295 Ft, 55 TV csat.: 
2090 Ft,  77 TV csat.: 2740 Ft!  
Az árak 2év hűséggel érvényesek! 

 
 

 

SZUPERGYORS Internet 3D-s TV-jéhez! 
12 Mbps: 2 990 Ft/hó!  30 Mbps: 3 990 Ft/hó!  60 Mbps: 4 990 Ft/hó! 

 

 
 

szenzációs szereplés a megyei kosárbajnokságban

Megvédték a címüket!

ezek közt voltak heti és havi szakkörök, drámapedagógiai, képző-
művészeti-, �lmművészeti és zenepedagógiai foglalkozások, koncertek, 
könyvbemutatók, színházi előadások és író-olvasó találkozók. A projekt 
részeként 42 gyermek részvételével nyári tábort is szerveztek, ezen kívül 
az óvodások három témanapon, míg az iskolások kétfordulós vetélkedőn 
vettek részt. "A Jókai Mór Városi Könyvtár részvétele a tanórán kívüli neve-
lési feladatok ellátásában" nevet viselő projekt 2014. június 5-én zárult.

Június 5-vel véget ért "A Jókai Mór Városi Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában" nevet viselő 
projekt, ami két év alatt összesen 140 eseményen több mint 1600 �atalt vont be programjaiba. 

A Jókai Mór Városi Könyvtár részvétele a tanórán kívüli 
nevelési feladatok ellátásában

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projektek az Európai Unió támogatásával  
az Európai Szociális Alap társ�nanszírozásával valósult meg.

Intézményi vagy 
projektlogó helye

Komárom Város Önkormányzatának pályázatát a Humán Erőforrás 
Programok Irányító  Hatóságának vezetője 10 millió Ft, vissza nem 
térítendő támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt megvalósítása 
2012 novembere és 2014 júniusa között zajlott A programba öt ok-
tatási-nevelési intézmény, a Feszty, a Móra és a Pető� iskola, a Tó-
parti Óvoda és az ászári Jászai Mari Iskola vett részt. A másfél évig 
zajló sorozatban 140 eseményen összesen 1660 �atal vett részt
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Minden új TV előfizetőnek, ha 1 év hűséget vállal: 50% 
2 év hűséggel: +50%, összesen 100% kedvezmény 

2014. 07. 31-ig a TV csomagok árából! 
Minden új Internet és Telefon előfizetés 1 év hűséggel  

1 hónapig, 2 év hűséggel 2 hónapig INGYEN! 

 

      AAA   KKK   CCC   III   ÓÓÓ!!!   
  Nézd HD-ben a Foci VB meccseit a Pickup FiberLine DIGITÁLIS TV hálózatán! 

M1 HD, M2 HD, Duna HD, Duna World HD és a HD csomagban még 15 HD TV  
csatornát kap ajándékba (INGYEN) minden új előfizető 2014. 07. 31-ig! 

Nálunk minden SPORT csatorna az alapszolgáltatások között az EXTRA csomagban!  
Sport 1 és 2, Sport M, DigiSport 1 és 2, Eurosport 1 és 2, SportKlub, F&H, Extreme Sport, AB Moteurs 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 +  +  

Internet  TV  Telefon 

 

 
A havi díjak 2 éves előfizetéssel érvényesek! A tájékoztatás nem teljeskörű! A szolgáltatások elérhetőségéről lakóhelyén és az igénybevétel egyéb feltételeiről érdeklődjön az ügyfélszolgálaton! 

A 12, 30, 60 Megás internet csomagok garantált letőltési sebessége 6, 9, 18 Mbps, a Max. feltöltés 2, 3, 6 Mbps ebből a garantált 1, 1,2, 2 Mbps ! 

PickUp Kft. /2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b./   
TEL: 34/222-222, 34/342-888, 33/222-222,   WEB CÍM: www.pickup.hu 

 

Digitális TV szolgáltatások 

2014.07.31-ig: 15 TV csat.: 695 Ft, 
30 TV csat.: 1295 Ft, 55 TV csat.: 
2090 Ft,  77 TV csat.: 2740 Ft!  
Az árak 2év hűséggel érvényesek! 

 
 

 

SZUPERGYORS Internet 3D-s TV-jéhez! 
12 Mbps: 2 990 Ft/hó!  30 Mbps: 3 990 Ft/hó!  60 Mbps: 4 990 Ft/hó! 

 

 
 

ezek közt voltak heti és havi szakkörök, drámapedagógiai, képző-
művészeti-, �lmművészeti és zenepedagógiai foglalkozások, koncertek, 
könyvbemutatók, színházi előadások és író-olvasó találkozók. A projekt 
részeként 42 gyermek részvételével nyári tábort is szerveztek, ezen kívül 
az óvodások három témanapon, míg az iskolások kétfordulós vetélkedőn 
vettek részt. "A Jókai Mór Városi Könyvtár részvétele a tanórán kívüli neve-
lési feladatok ellátásában" nevet viselő projekt 2014. június 5-én zárult.

Június 5-vel véget ért "A Jókai Mór Városi Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában" nevet viselő 
projekt, ami két év alatt összesen 140 eseményen több mint 1600 �atalt vont be programjaiba. 

A Jókai Mór Városi Könyvtár részvétele a tanórán kívüli 
nevelési feladatok ellátásában

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projektek az Európai Unió támogatásával  
az Európai Szociális Alap társ�nanszírozásával valósult meg.

Intézményi vagy 
projektlogó helye

Komárom Város Önkormányzatának pályázatát a Humán Erőforrás 
Programok Irányító  Hatóságának vezetője 10 millió Ft, vissza nem 
térítendő támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt megvalósítása 
2012 novembere és 2014 júniusa között zajlott A programba öt ok-
tatási-nevelési intézmény, a Feszty, a Móra és a Pető� iskola, a Tó-
parti Óvoda és az ászári Jászai Mari Iskola vett részt. A másfél évig 
zajló sorozatban 140 eseményen összesen 1660 �atal vett részt
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