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SZERVEZETFEJLESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL

Tavaly novemberben indult az önkormányzat szervezetfejleszté-
se, az Európai Unió és a magyar állam által közel 22 millió forinttal 
támogatott ÁROP 1.A.5. projekt. A szeptember végével záruló fej-
lesztés a gyakorlatban minőségi változásokat vetít előre mind az 
önkormányzat szolgáltatásai, mind pedig a polgármesteri hivatal 
tevékenységei tekintetében. 

A közel egyéves projekt során olyan módszereket tanulhattak meg 
és próbálhattak ki az önkormányzat dolgozói, amelyek a privát szféra 
szervezeteiben már elterjedtek, de eddig a közigazgatásban nem vol-
tak jellemzőek. A jövőben ugyanis a közigazgatásban is a szolgálta-
tó jellegnek kell dominálnia, ezt a komáromi önkormányzathoz érkező 
ügyfelek is megtapasztalhatják. A megvalósítás időszakában számos 
folyamatot elemeztek, és különféle módszereket vezettek be, amelyek 
szintén az állampolgárok érdekeit szolgálják. Ilyen volt például a minő-
ségmenedzsment modell, az úgynevezett Közös Értékelési Keretrend-
szer (CAF), amely szintén a minőség iránti elkötelezettséget tükrözi, és 
amelyben számos fejlesztési javaslat fogalmazódott meg. Szeptember 
25-én egy zárórendezvényre került sor a városházán, ahová meghívást 
kaptak a komáromi és a tatai járás önkormányzatainak polgármesterei,
illetve jegyzői, akikkel a megszerzett tudást és tapasztalatokat is meg-
osztották a kollégák.

Forrás RádióForrás Rádió
élmény hallgatni!

Komárom FM 90,5
Komárom és a térség legfrissebb információi
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Komárom, Tengerészeti emlékmű és környéke

Látványtervek 2014. március

Komárom, az építkező város. Ahogy dr. Molnár Attila polgármester többször elmondta, a következő idő-
szakban 35 milliárd forint beruházás érkezik városunkba. Lezajlott a koppánymonostori hulladéklerakó 
rekultivációja, folyamatban van az ipari park új területeinek közművesítése, a geotermikus projekt, a kór-
ház mintegy egymilliárdos korszerűsítése, engedélyezés alatt a Csillag erőd kulturális célú fejlesztése, épül a 
gát, hamarosan pedig kezdődik az új Duna-híd építése. A városunkat érintő kisebb, de a komáromiak szem-
pontjából szintén fontos beruházásokról a körzetek képviselőit kérdeztük. A műszaki osztály munkatársa-
ival együtt közös helyszíni bejárásokat tartottunk, hogy áttekintsük azokat a változásokat és fejlesztéseket, 
amelyek az elmúlt négy évben valósultak meg, illetve amelyek a következő ciklusban még előttünk állnak. 
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Takács Józseff el, az 1. számú választókerület képviselőjé-
vel a MOL városrészben találkoztunk. Elmondta, hogy a 
következő évek fontosabb célkitűzései között a Műszerész 
utca, a Varga József utca, valamint az Erkel Ferenc utca 
aszfaltozása, a Bozsik József Általános Iskola kézilabda-
pályájának felújítása és kerítésének megépítése, a járdaépí-
tések, felújítások folytatása, a helyi meglévő és leendő civil 
szervezetek munkájának kiemelt támogatása szerepel.

A 4. számú választókörzet képviselője, Hamrák Zsófi a a műsza-
ki bejárás során kitért arra, hogy 2010 óta igyekeztek úgy meg-
valósítani a beruházásokat, hogy azokhoz lehívták a megfelelő 
pályázati forrásokat. 

– A Gábor Áron utcában lakossági kérésre egy parkolósort hozunk 
létre, illetve itt szükséges a villamoshálózat rendbetétele is. A sok 
eső miatt gondok merültek fel a Maros utca és az Arany János utca 
kereszteződésénél. A Maros utca ugyan szilárd burkolattal ren-
delkezik, de nincs egy szintben az Arany utcával, így az esőzések 
során beltenger alakul ki. Adós vagyok az itt élőknek a Korpás éren 
áthaladó kis híd megépíttetésével, ez a következő ciklus megoldandó 
feladatainak egyike. A Tóparti Óvoda felújítására a tervek elké-
szültek, keressük a megvalósításhoz szükséges pályázati kiírást. A 
Kombinát épülete esetében benyújtottuk a tervpályázatot, ide egy 
limes-központot álmodtunk meg – tudtuk meg Hamrák Zsófi ától.  

Dr. Molnár Attila polgármester a 3. számú választókörzet-
tel kapcsolatban elmondta, hogy elképzelései szerint az új 
Csillag lakótelep melletti zöldfelületek közparkként funkcio-
nálnának a jövőben. Megszépülne a Feszty Iskola udvara. A 
járdaprogram folytatása mellett a Jedlik Ányos utcai tömbök 
közötti területek vízelvezetésének megoldása, új burkolattal 
történő ellátása, a közvilágítás megoldása szintén fontos fel-
adat. A Sport utca megnyitásával pedig a Táncsics Mihály utca 
forgalmának csökkentését szeretné elérni a városvezetés.

A 2. számú választókerület önkormányzati képviselőjével, Sárai 
Jánossal a szőnyi városrész legfontosabb területeit jártuk végig. 
Hét kiemelt területről beszélt. 

– Meg kell oldanunk a Zichy utca és az Ifj úsági telep csapadékvíz-el-
vezetését, hiszen ezek komoly problémákat okoznak. Sokan panasz-
kodnak, hogy nincs a városban mezőőri szolgálat, amire elsősorban a 
szőlőhegyen lenne szükség az illegális betelepülők miatt. A bikaistálló 
felújítására benyújtottuk a pályázatot, a felújítását követően kulturá-
lis központ kezdheti meg a működést. A Budai Nagy Antal utcában 
elengedhetetlen egy rendes alappal ellátott út kiépítése, a Puskaporosi 
utat pedig mindenképpen ki kell szélesíteni, hiszen elkerülő útként 
is funkcionál. Az ehhez szükséges területek kisajátítása már folya-
matban van. Mindezeken felül szükség van a járdák kijavítására a 
mellékutcákban is – mondta el a legfőbb teendőket Sárai János. 

1.

4.2.
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A 7. számú választókörzetben Horváth 
Gyula fogadott minket, aki az Árpád 
utcai, valamint a Klapka György úttól a 
sorompóig terjedő szakaszokra tervezett 
járdaépítéseket említette első helyen. 
További terv a Laktanya köz aszfalt-
burkolattal történő ellátása, a Honfog-
lalás és a Guyon Richárd utca közötti 
szakasz aszfaltozása, a Szent László és a 
Korona utcai tömbök közötti zöldterület 
parkosítása, közparkká történő átalakí-
tása, valamint buszmegállók telepítése 
a Laktanya közbe és a Huszár utcába.

– Sokat fejlődött a városközpont az elmúlt négy évben. A Jókai tér egy része 2011-ben telje-
sen megújult, mögötte parkolók létesültek, ami a belvárosban fontos dolog. Átadtuk a védőnői 
épületet, a Szivárvány Óvoda új, korszerű tornatermet kapott. A Kalmár köz belső udvara is 
megszépült, szintén új parkolóhelyek létesültek. Felújítottuk a Jókai mozit, a fi lmszínház 3D-s, 
digitális technológiát kapott. A panelprogramnak köszönhetően energiatakarékos lett a Mártírok 
út 4-6, ami egyébként a városkép szempontjából is javulás. Elbontottuk a Gyár utca 14. szám 
alatti romos épületet, ami így fejlesztési területté vált.  

- Előttünk álló feladat a Szent László utcai belső udvarnak, útnak és parknak a felújí-
tása. Az itt álló egykori szállóban lakások jönnek létre hamarosan. Felmerült a Sport 
utca esetleges megnyitása, ezzel az intézkedéssel a Táncsics utcát tehermentesíthetnénk 
az áthaladó forgalomtól és az azzal járó zaj- és porterheléstől.  A Jókai tér másik ol-
dala, vagyis a Tengerészeti emlékmű és környéke szintén felújításra váró területe vá-
rosunknak – mondta el Turi Bálint, a 6. számú választókerület képviselője. 

Czita János, a 8. számú választókerü-
let képviselője szintén a járdaépítések 
folytatását tartja az egyik legfontosabb 
feladatnak, így a Tamási Áron utcában, a 
Koppányvezér úton, illetve a Komárom-
ba vezető kerékpárút mentén. Szintén 
kiemelt feladat az aszfalttal még nem 
rendelkező utak megépítése is, csakúgy, 
mint az egykori szeméttelep parkosítá-
sa, a Duna-ág kotrása, a Postarét és a 
Rukken-tó környezetének rendbetétele. 
A képviselő szerint külön támogatást 
érdemel a monostori sport, elsősorban 
is a labdarúgás. A kultúra terén a helyi 
kultúrház hátsó udvarának térkövezése és 
az Őszirózsa Nyugdíjas Klub támogatása 
mellett a Monostori Kulturális Egye-
sülettel történő közművelődési 
szerződés megkötését emlí-
tette kiemelt célként.

Dombay Gáborral, az 5. számú választókörzet képviselőjével és Turi Bálint alpolgár-
mesterrel, a 6. számú választókörzet képviselőjével a városközpontban, a tengerészeti 
emlékműnél kezdtük a sétát, majd a Csokonai úti lakótelepnél folytattuk. 

Dombay Gábor a bejárás során elsősorban a Csokonai lakótelep belső udvarára hívta fel 
a fi gyelmet.

– Ez az egyik olyan része a városnak, melyben nagy lehetőségek vannak. Ezen a helyen 
korábban egy dühöngő működött, majd itt üzemelt a városi piac. Amikor felbontottuk a placcot 
és elkezdődött a füvesítés, egy 5000 literes gázolajtartályt találtunk a föld alatt. Ezt eltávo-
líttattuk, a talajt most a környezetvédelmi hivatal vizsgálja, csak ezt követően kezdődhet el a 
teljes rekonstrukció. Szeretném, ha az itt álló betonépületet elbontanák, és a hulladéktárolók is 
kulturáltabb környezetbe kerülnének át. 

- A tömbökben főleg nyugdíjasok élnek, így a parkba padok és asztalok elhelyezése szükséges, hogy 
kellemes környezetben pihenhessenek a lakosok. Természetesen nem feledkezünk meg a fi atalokról 
sem, a Csokonai lakótelep másik felén játszótér található, melynek elemeit folyamatosan bővít-
jük, illetve tervezzük további játszóterek létesítését, valamint a járdák és utak felújítását, így 
többek között a Madách utca aszfaltozását is. További feladatunk még a Tengerészeti emlékmű 
környékének felújítása, a Rüdiger-tó melletti Ifj úsági park korszerűsítése, valamint a Lengyár-
telep lakókörnyezetének további szépítése, rendbetétele – tudtuk meg Dombay Gábortól.

5.

6.

7.

8.
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- A 2012-es struktúraváltás után kórházunk-
ban egy 20 ágyas aktív reumatológiai osztályt 
alakítottunk ki. Emellett 55 ágyas krónikus 
belgyógyászati osztályunk-, és 15 ágyas ápolási 
osztályunk működik, illetve 15 ágyon egynapos 
sebészeti-nőgyógyászati részleg, és 10 ágyas 
nappali kórházi részleg került bevezetésre. Ezek 
mellett működik a 24 órás gyermekügyelet, 
illetve július óta önkormányzati segítséggel 
beindítottunk a hétvégi és ünnepnapi sebészeti 
ambuláns ellátást is – fogalmazott dr. Ferenc 
Péter. 
 
A főigazgató hangsúlyozta, hogy a kórhá-
zat érintő különböző megnyilatkozások a 
szakmai nonszensz kategóriájába tartoznak, 
hiszen a megjelent állításokkal ellentétben 
aktív belgyógyászati osztály, olyan amely 
minden alszakmában fogadja a betegeket 
ma már nem létezik.  
 
- A szakma ezt már meghaladta. Specia-
lizációk vannak: hematológia, nefrológia, 
gasztroenterológia. Vegyünk egy konkrét példát: 
akut szívinfarktus esetén ma már az a beteg 
érdeke, hogy hemodinamikai központba kerül-
jön, ahol szívkatéterezést tudnak végrehajtani, 
hogyha egy ilyen beteget a mentő aktív belgyó-
gyászatra szállít, akármilyen jó az ott dolgozók 
szakmai színvonala a beteg hátrányt szenved, 
mert két és fél órán belül speciális ellátást kell 
kapnia, amit csak hemodinamikai központban 

kaphat meg. Ugyanez a helyzet agyvérzés 
esetén is. Ha egy agyvérzéses beteg aktív belgyó-
gyászati osztályra kerül, jelentősen romlanak 
a gyógyulási, életben maradási esélyei. Tehát a 
beteg érdeke az, hogy azonnal speciális közpon-
tokban kezdjék meg a gyógyítást, ne pedig aktív 
belgyógyászaton. Épp ezért mindazok, akik a 
jelenlegi betegellátási struktúra ellen emelik fel 
hangjukat, szembemennek a betegek érdekeivel, 
és ártanak a Selye János Kórház ügyének is! – 
nyilatkozta dr. Ferencz Péter. 
 
A jelenleg zajló mintegy egy milliárd 
forint értékű fejlesztésekre rátérve Dr. 
Ferenc Péter elmondta, az új, korszerű 
15 ágyas krónikus belgyógyászati osztály 
kialakítása október közepén befejeződik. 
A fűtéskorszerűsítés már elkészült, amely 
komoly megtakarítást jelent az intéz-
mény számára. Közel 400 millió forintért 
vásárolnak új digitális röntgen és ultrahang 
készülékeket. Nagyrészt a diagnosztikát, 
illetve az egynapos sebészetet fejlesztik. Ez 
utóbbi osztályon jelenleg havonta 80 – 100 
műtétet végeznek, ezt a palettát szeretnék 
bővíteni. A kórház ezen fejlesztése is az 
intézmény hosszú távú működését, és a 
komáromi betegek érdekeit szolgálja.

 
 
    se 

„Sajnálatos módon politikai 
kampánytéma lett a Selye János 
Kórház. Az egészségügyi lé-
tesítménnyel kapcsolatban az 
utóbbi napokban minden alapot 
nélkülöző, abszurd, valótlan 
állítások láttak napvilágot” – 
fogalmazott Dr. Ferencz Péter 
főigazgató, aki személyesen 
kereste meg szerkesztőségün-
ket, hogy a tényekről tájékoz-
tathassa a komáromiakat!

 Szót kér a Selye János Kórház!

aktuális6 aktuális6
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Az Idősek Otthona és Otthonháza lakóit 
dr. Molnár Attila polgármester, dr. Kreft-
Horváth Loránd alpolgármester, Horváth 
Gyula és Hamrák Zsófi a képviselők kö-
szöntötték. Mindnyájan kiemelték ünnepi 
beszédükben, hogy nemcsak ezen a napon, 
de az év többi napján is tisztelettel, szeretet-
tel kell bánni az idősekkel, hiszen a fi atalabb 
generáció valamennyi tagjának szüksége 
van arra az élettapasztalatra, bölcsességre, 
amellyel az idősek rendelkeznek. A lakókat 
először az intézmény vezetője, Illés Niko-
letta köszöntötte, aki azt kívánta, hogy az 
idősek életük minden pillanatát élvezzék, ők 
mindent megtesznek, hogy szeretettel gon-
dozzák őket, akik egy hosszú élet munkáját 
és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk 
mögött. 

– Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy minden nap 
meghallgatjuk önöket, odafi gyelünk önökre, 
hogy érezzék megbecsülésünket, törődésünket és 
tiszteletünket – mondta az intézményvezető. 

Horváth Gyula képviselő ajándékkal 
érkezett, saját költségen vásárolt egy új 
tévékészüléket, hiszen az otthont a nyá-
ron villámcsapás érte, így a berendezéseik 
tönkrementek. 

– Jobb napot ennek az ajándéknak az át-
adására nem is találhattunk volna, mint az 
idősek világnapját. Arra kérem az intézmény 
dolgozóit, hogy vigyázzanak önökre, akik a csa-
ládjuktól távol élnek – hangzott el a képviselő 
beszédében. Nem csupán Horváth Gyula 
érkezett ajándékkal, az ünnepelteknek dr. 
Kreft-Horváth Loránd alpolgármester is 
hozott egy meglepetést.

– Egy egészségügyi alapítvány jóvoltából önök 
és az itt dolgozók teljesen ingyen juthatnak 
hozzá új, tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz, 
ami még a téli hideg beköszönte előtt megérkezik 
– mondta az alpolgármester. 

Dr. Molnár Attila polgármester hozzátette, 
az önkormányzat minden olyan segítséget 
megad a jövőben is az otthonnak, amellyel 
biztosítani tudják, hogy az idősek megfelelő 
körülmények között élhessék mindennap-
jaikat. A szál virág mellé ünnepi műsor is 
dukált: felléptek az intézmény dolgozói, az 
Egressy Zeneiskola tanárai és növendékei, 
a Garabonciás Néptáncegyüttes és Szekér 
Anna, aki dalra fakasztotta az időseket is. 

Az ének és a tánc nem hiányozhatott a 
sportcsarnokbeli ünnepségről sem, ahol a jó 

hangulatról Laklóth Aladár színművész, és 
a Madách Színház művészei gondoskod-
tak, a közösen ünneplő nyugdíjas klubok, 
és nőklub, több mint 300 tagjának. A 
szépkorúakat dr. Molnár Attila polgármes-
ter köszöntötte. 

– Mindig igyekszem hangsúlyozni a közösség 
erejét, ami a mai napon tökéletesen megmutat-
kozik, hiszen önök megtöltik a sportcsarnokot 
és ismét együtt ünnepelünk. Az, hogy ma több 
mint háromszázan itt vagyunk, bizonyítja, 
hogy fontosak vagyunk egymásnak. Tisztelettel 
és köszönettel tartozunk önöknek, akik nem 
egyszer újjáépítették hazánkat. Ennek köszön-
hetjük, hogy ma itt lehetünk. A segítségüket 
sokszor megtapasztaltam, elég, ha csak a tavalyi 
hóhelyzetet vagy az árvizet említem. Az az 
összefogás, és az a szeretet, amelyet önök részéről 
akkor is megtapasztaltam, példaértékű volt – 
hangzott a városvezető ünnepi beszédében. 

Az eseményen nemcsak a szépkorúak 
kaptak ajándékot, de civil kezdeményezésre 
a négy szervezet emlékplakettet adott át 
dr. Molnár Attilának is, aki az idősbarát 
polgármester kitüntető címet vehette át.

aktuális 7

 Idősek világnapja 
 Komáromban
  Dr. Molnár Attila idősbarát polgármester kitüntető címben részesült

Nagy izgalommal várták az Árpád utcai Idősek Ott-
hona és Otthonháza lakói az idősek világnapja al-
kalmából rendezett ünnepséget, melyen a fellépők 
mellett egyéb ajándékot is kaptak a szépkorúak. 

 Szót kér a Selye János Kórház! Bera Jánosné, Dikász Lászlóné (első sor, balról jobbra) , 
Szabó Edit, Vass Gyuláné, (hátsó sor, balról jobbra) 
dr. Molnár Attila polgármesterrel
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a jókedvben van  
a hosszú élet titka 
 
90. születésnapján köszöntötte 
városunk vezetése, dr. Molnár 
attila polgármester és turi Bá-
lint alpolgármester tömöri sán-
dor bácsit, a kelemen lászló 
utcai idősek napközijében.
 
Sanyi bácsi, istennek hála, egészen kivé-
teles fizikai és szellemi állapotnak örvend. 
nyugodtan letagadhatna akár 20 évet is. 
Gyógyszert alig szed, mint elmondta, pár 
éve volt egy trombózisa a jobb lábában, de 
más egészségügyi problémája nincs. mind 
a mai napig másfél órát sétál délutánonként 
a városban. kimegy a rüdiger tó partjára, 
beszélget a horgászokkal, majd egy nagy 
kör megtétele után tér haza rákóczi rakpar-
ti lakásába. 

 
Sanyi bácsi kétszer nősült. első házasságá-
ból egy fia és egy lánya született, a máso-
dikból pedig négy fia. közülük a legidősebb 
66 éves, a legfiatalabb pedig 30, mind 
főiskolát végeztek. Sanyi bácsi 9 unokával 
és 2 dédunokával is büszkélkedhet. 
 
- 1956-tól 2002-ig a MÁV-nál dolgoztam. 
Megjártam a teljes ranglétrát, végül üzem-
vezetőként mentem nyugdíjba. Összesen 
58 esztendőt dolgoztam végig… Megéltem 
a világháborút,’56-ot, majd mivel apám 
jegyző volt, így engem osztályellenségnek 
nyilvánítottak, de a jókedvem soha egy pil-
lanatra sem hagyott el! Őszintén mondom, 
udvarolni szerettem a legjobban – meséli 
huncut mosollyal Sanyi bácsi.  
 
- Ide a napközibe a társaság miatt járok. 
Elbeszélgetünk, délután járok egyet a 
városban, aztán otthon elolvasom az 
újságot…eltelik az idő… Sokszor, mikor a 
tévét nézem és a régi időkről beszélnek, 
mondom magamban, beszéltek ti össze-
vissza, nem úgy volt az, ahogy mondjátok! 
De ez már csak így van, és így is marad! A 
lényeg, hogy a jókedvünk megmaradjon, 
mert talán tényleg ebben van a hosszú élet 
titka – zárja gondolatait Sanyi bácsi. (se)

Tömöri Sándor bácsit  
köszöntötte a városvezetés

aktuális8 aktuális8

Az önkormányzati támogatást emelte ki a 
monostori klub vezetője, Dikász Lászlóné 
Esztike néni is, aki elmondta, enélkül nem 
tudnák megvalósítani programjaikat.  
 
– Két kirándulásunk van évente, egy nagyobb 
az ország távolabbi pontjára, és egy megyén 
belüli. Mindenképpen szeretném kiemelni azt 
a szeretetet és tiszteletet, amit Polgármester 
Úr mutat irányunkba – hangsúlyozta a klub 
vezetője. A monostoriak létszáma idén 
kissé megfogyatkozott, de az élet nem áll 
meg, ünnepségeiket, jeles napjaikat most is 
megülték, így az anyák napját, a nőnapot, 
novemberben pedig a 75 évnél idősebb 
tagjaikat köszöntik majd, és készülnek a 
karácsonyra is.  
 
Nagy változás történt a komáromi klub 
életében, hiszen az egész vezetőség, két tag 
kivételével kicserélődött. Éves programjai-
kon azonban nem változtattak, megtartot-
ták kirándulásaikat és készülnek a színház-
látogatásokra is.  
 
–Havonta egyszer találkozunk, ám ezen 
szeretnénk változtatni, alternatív találkozó-
val bővítenénk a repertoárt. Tervezzük, hogy 
szorosabbra fűzzük a kapcsolatot a városban 
működő civil szervezetekkel, például a Rex Ál-
latvédő Egyesülettel, a turisztikai egyesülettel, a 
Múzeumbarátok Körével, illetve más nyugdíjas 
klubokkal – tudtuk meg a klub új vezetőjétől, 
Szabó Edittől. A komáromiak jelenleg 103 
taggal büszkélkedhetnek, közülük negyven-
egyen 75 év felettiek.  
 
A szőnyiek is pozitív változásról számoltak 
be, 5 fővel nőtt a létszámuk, és férfiak is 
csatlakoztak a csapathoz.  
– Kirándulásainkat mindig egy téma köré 
csoportosítjuk. Idén szerettük volna jobban 

megismerni a hazánkban élő nemzetiségeket, 
így ellátogattunk Tatára, ahol a német-, és 
Szentendrére, ahol a szerb nemzeti kisebbség 
mindennapi életével ismerkedtünk meg. A 
következő esztendőben népi iparművészeket ke-
resnénk fel, elsőként a Tatán élő 150 éves múltra 
visszatekintő Csiszár családot látogatnánk 
meg. Kivesszük a részünket a helyi közösségi 
munkából, jó kapcsolatot ápolunk a Művelődési 
Házzal és az iskolával is – tudtuk meg Bera 
Jánosné, Erzsikétől, aki hangsúlyozta, az a 
jó a városunkban működő négy egyesület-
ben, hogy nincs rivalizálás, hanem segítik 
egymást és alkalom adtán közös programo-
kon vesznek részt.  
 
A helyi nőklub is növelte létszámát az idén, 
most 106-an vannak.  
 
– Az év nálunk mindig jelmezes farsangi fel-
vonulással indul, ezt követi a zenés nőnapi ren-
dezvényünk, ahol az önkormányzat is köszönti 
a hölgyeket. Ezt követően részt veszünk a Nők 
Országos Szövetségének gálaműsorán, ahol az 
elmúlt öt esztendőben tagjaink több kitüntetést 
is átvehettek. A hóvirágtúránkat Borcsesznekre 
szervezzük minden évben, ahonnan a sza-

lonnasütés és a jó hangulat sem hiányozhat. 
Az anyák napján a Kistáltos Óvoda apróságai 
zenés-énekes műsorral kedveskedtek nekünk. 
Nyáron a Balaton környékére látogattunk, 
novemberben egészséghónapot szervezünk, 
majd készülünk a karácsonyra – ismertette az 
elmúlt hónapokat és a jövőbeli terveket a 
vezető, Vass Gyuláné, Marika.  
 
A Nőklub több mint 60 esztendeje mű-
ködik városunkban, a jubileum kapcsán 
nosztalgia filmvetítésre is sor került.  
 
 
 
    se
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Három napon át a hagyományos 
mesterségeké volt a főszerep a 
Szabadság téren, ide települtek 
ki faházaikkal az iparművészek, 
hogy tudásukat megmutassák, 
adott esetben átadják az érdeklő-
dőknek. A mesterségek dicséretét 
számos kísérőprogram színesítette.
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A rendezvény fő célja évek óta a ha-
gyományok ápolása, továbbvitele. Erről 
beszélt az esemény ünnepi megnyitóján 
városunk polgármestere, dr. Molnár 
Attila is.

– Hagyományaink ápolása nemcsak felelős-
ségünk, de kötelességünk is. Ez az ünnep-
ségsorozat is azért indult évekkel ezelőtt, 
hogy a gyerekeknek megmutathassuk a régi 
komáromi mesterségeket. Feltétlenül meg 
kell említenünk városunk neves helytörté-
nészének, múzeumalapítónknak, Kecskés 
Lászlónak a könyvét, melyben számos helyi 
mesterségről esik szó, így a vízimolnárok-
ról, a szekeresgazdákról, a hajóácsokról 
vagy épp a dunai aranymosókról. Ezekből 
és természetesen más mesterségekből is 
szeretnénk ízelítőt adni a komáromiaknak. 
A napokban az egyik helybéli azzal állított 
meg, nagyon örül, hogy az elmúlt években 
ennyi rendezvény valósult meg nálunk! 
A városvezetés továbbra is azon dolgozik, 
hogy ez így maradjon a jövőben is, hogy 
élettel töltsük meg a közösségi tereinket, a 
Jókai teret, a Szabadság teret, hogy mi, 
komáromiak még inkább egy nagy család-
nak érezzük magunkat – fogalmazott dr. 
Molnár Attila.

A rendezvénysorozat az Akkordeon 
Harmonika Zenekar térzenéjével 
vette kezdetét, majd a Coff ee City 
adott akusztikus műsort. Mesterek és 
mesterségek címmel Hornok Magdolna 
festményeiből nyílt kiállítás az Arany 
17-ben. Az első napot az Egyéb Veszély 
és a Syncron Band utcabálja zárta. Az 
eseményt ebben az évben is a Komá-
romi Kulturális, Sport és Szabadidő 
Nonprofi t Kft. szervezte, magját pedig a 
Komárom-Esztergom Megyei Népmű-
vészeti Egyesület tagjai adták, hiszen 16 
mesterember 10 hagyományos mesterség 
bemutatójával érkezett városunkba.

– Elégtétel a számomra, ha látom a 
gyerekeket kézműveskedni, reményt adnak, 
hogy ezek a mesterségek nem vesznek el. Ha 
hagyományokról beszélünk, az számomra 
mindig örömteli pillanat. Úgy gondolom, 
ha egy szülő nem tudja megmutatni a gyer-
mekének, hogyan kell megvarrni egy babát, 
de láthatja egy ilyen rendezvényen, akkor 
a gyerek előbb-utóbb késztetést érez arra, 
hogy maga is kipróbálja. Vagy, ha meglát 
egy szép kerámia bögrét, kedvet kap ahhoz, 
hogy maga is készítsen egyet – vélekedett 
Hamrák Zsófi a képviselő.

Régi mesterségek nyomában

kultúra10
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A Petőfi  Sándor Általános Iskolában 
rendezett paraolimpiával induló napon 
fellépett többek között a Roll Dance 
Budapest Kerekesszékes Kombi Tánc-
együttes, a Délibáb Színház, a Mingyá 
Zenekar, a Tolerancia Együttes, a FBI 
Street Generations, a Th e Gents és a 
Twinner is. A fesztivál a Ghymes kon-
certjével ért véget.

A rendezvény nem jöhetett volna létre 
Nyikus Anna odaadása és szakértelme 
nélkül.

– A Komárom-Esztergom Megyei Nép-
művészeti Egyesület 1989-ben jött létre. 
Az alkotók célja nem az, hogy munkájukat 
eladják, hiszen egy-egy anyagban életet lát-
nak, így az a kidolgozás során a szívükhöz 
nő, hanem sokkal inkább az, hogy tovább-
örökítsük a tudásunkat. Komáromban ez jó 
úton halad, hiszen a gyerekek már óvodás 
korban megismerkedhetnek az egyes mester-
ségekkel – mondta Nyikus Anna. 

        se

A Szabadság tér faházaiban bepillantást 
nyerhettünk a fazekasok, a kovácsok, a 
textilesek életébe is. Külön kis szeletét 
adták a rendezvénynek a kékfestők, 
hiszen városunkban a hagyomány és 
innováció programnak köszönhetően 15 
fős alkotóműhely jött létre. A meghívást 
így örömmel elfogadta az 1906-ban 
alakult és azóta is családi vállalkozásban 
működő Győri Kékfestő Műhely, amely 
az országban működő öt műhely egyike.

– Hagyományos technológiával dolgo-
zunk, azzal a középkék színnel és egyszerű 
motívummal, ami a Kisalföldhöz köthető. A 
kékfestés Indiából származik, a 17. század 
végén a tengeri kereskedelemnek köszönhető-
en jutott el Európába – tudtuk meg Tóth 
Ildikótól.

A kovácsmesterség szépségeiről beszélt a 
szakma nagy öregje, Kajla Ferenc.

– A kovács szerencsés embernek mondhatja 
magát, hiszen mindent el tud készíte-
ni, amit megálmodott, holott nincs sok 
szerszáma, csak egy üllője és egy kalapácsa. 

Az én üllőm 200 éves, ennyi idő alatt sok 
kovácsot szolgált már. Szeretem látni, 
ahogy az ezer fokon fehéren izzó vas 
meggypirossá válik, amikor formát kap 
– mondta Kajla Ferenc, aki a kovács-
mesterségen túl a kőszobor-faragáshoz, 
a fazekasmunkához és a tűzzománchoz 
is ért.

A rendezvény másnapján a Cirill Tánc-
stúdió mazsorett-bemutatóját követően 
színpadra lépett a Majorka Színház, a 
Varga Banda, a Bordó Sárkány Régizene 
Rend, a Duna Népdalkör, a Napraforgó 
Citerazenekar, a Nagykéri Citerazene-
kar, Horsa István és az Ördöngös Nép-
zenei Műhely, a Garabonciás Néptánc-
együttes. Tokár Zsolt a borászatról és a 
szőlőtermesztésről beszélt Végül pedig a 
Magyarock Musical Band és Várgesztesi 
Vagányok sramlizenekar utcabálja zárta 
a napot.

A mesterségek ünnepéhez első alkalom-
mal kapcsolódott a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat rendhagyó napja, mikor is 
az egészséges és fogyatékkal élő emberek 
közelebb kerülhettek egymáshoz.

kultúra 11



a hónap: önkormányzati hírek12

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

Visszatekintő12

pen a műemlékek ünnepe. Ilyenkor az ingyenes 
belépés mellett számos programmal kedveske-
dünk a látogatóinknak. Most is volt kalandok 
erődje, egy 15 állomásból álló túra lézerharccal, 
falmászással, a legkisebbek a cakkumpakk 
játékos feladatmegoldásain vehettek részt – tud-
tuk meg Tóth-Lencse Andreától, az erőd 
munkatársától. 
 
Az uniós forrásból határon innen és túl 
felújított kazamata-rendszer átadójára 
szeptember 20-án került sor az létesítmény 
Klapka termében, ahol Németh Mónika 
a Miniszterelnökség Nemzetközi Együtt-
működési Programok Végrehajtási Főosz-
tályának vezetője kitért a határon átnyúló 
projektek jelentőségére. 
 
– Az Európai Unió régóta nagy figyelmet fordít 
a határon átnyúló támogatásokra, ez a 2007 
és 2013 közötti időszakban 663 millió eurós 
forrást jelentett. A Szlovákia-Magyarország 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 
az egyik legfontosabb számunkra, melynek 
köszönhetően a fent említett időszakban 60 
milliárd forint állt rendelkezésünkre. Ebből inf-
rastrukturális, kulturális, turisztikai fejlesztések 
valósultak meg, kerékpárutak, hidak épültek 
meg. Már előttünk áll az új időszak, 2015 má-
sodik felétől várhatóan 200 millió euró áll majd 
rendelkezésünkre – mondta a főosztályvezető, 
aki hangsúlyozta, hogy ezek az együttmű-

ködések milyen pozitív közösségépítő és 
gazdaságfellendítő változásokkal jártak. 
 
Ugyancsak erről beszélt Iveta Námerová, 
a szlovák Vidékfejlesztési és Földművelés-
ügyi Minisztérium munkatársa. Dr. Kancz 
Csaba korámnymegbízott az erőd példamu-
tatását emelte ki. 
 
– Észak- és Dél-Komárom városvezetésének 
pozitív hozzáállása nélkül ez a projekt nem 
valósulhatott volna meg. A Magyarország-
Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési 
Program az egyik legsikeresebb kezdeménye-
zés, ami Európa más országainak is példát 
mutathat. A következő hét év újabb kihívásokat 
tartalmaz, melyek a meglévő kapcsolatokat még 
tovább fejleszthetik – vélekedett a kormány-
megbízott. 
 
Az erődrendszer tulajdonosa a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatója, Pál 
Ákos elmondta, hogy az elmúlt két évben 
összesen 440 millió forintból valósultak 
meg időszaki kiállítások, jöttek létre konfe-
renciatermek és közösségi terek az erődben. 
2014-ben pedig két nagy projekt zárult 
le, az egyik a kerékpárút megvalósítása, a 
másik a kazamata-rendszer átadása volt. 
Ezek a fejlesztések hozzájárultak ahhoz, 
hogy a Monostori erőd egy tízezer látogatót 
megszólítani képes, a régióban is megha-
tározó turisztikai központtá fejlődjön. 

Ismét új turIsztIkaI látványos-
sággal bővült a monostorI 
erőd, amelytől a látogatószám 
továbbI növekedését várják.  
a kazamata-rendszer átadására 
olyan napon került sor, mIkor az 
érdeklődők számos egyéb prog-
ramon Is részt vehettek, hIszen 
ugyanekkor tartották a kulturá-
lIs örökség napot és az európaI 
összetartozás napját Is. 
 
Az utóbbi hónapok munkálatai során 
tisztítási, állagmegóvási munkákat végeztek 
az erőd 2 km hosszú lőfolyosóján, emellett 
mostantól egy, a hagyományos és modern 
kort ötvöző interaktív kiállítás is várja az 
érdeklődőket. A tárlat egyik termében 
bemutatják az erőd tüzérségi rendszerét, 
egy 101 m hosszú folyosószakaszon pedig 
egy monarchia-kori katona hétköznapjaiba 
pillanthatnak bele a látogatók. 
 
- Tizenharmadik esztendeje kapcsolódunk be a 
kulturális örökség napokba, ami tulajdonkép

Kazamataátadó az erődben
kultúra12
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A mostani projekt erődöt érintő része több 
mint 267 ezer euróból, azaz mintegy 80 
millió forintból valósult meg. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester a beruházás 
kapcsán elmondta, városunk szempontjából 
különösen fontosak a turisztikai fejlesztések. 
Épp ezért bír nagy jelentőséggel a nemrég 
átadott új kerékpárút, csakúgy, mint a tavaly 
felavatott, megszépült Dunai bástya, illetve 
a közeljövőben kezdődő, Csillag erődöt 
érintő mintegy 6 milliárd forintos kormány-
zati program. A Szépművészeti Múze-
um szobormásolat parkjának komáromi 
megvalósítása több ezer turistát vonz majd 
városunkba. 
 
- A projekt célja az volt, hogy a Duna mind-
két oldalán újabb turisztikai látványossággal 
bővüljön az erődrendszer. A munkálatok során 
megújult az egykori szovjet használat során 
lepusztult, de szerkezetében ép kazamaták és 
várárkok egy-egy jelentős szakasza – tudtuk 
meg a Monostori Erőd Nonprofit Kft. ügy-
vezető igazgatójától, Varga Istvántól. 
 
Az ünnepélyes szalagátvágást követően a 
résztvevők közösen tekintették meg a kü-
lönleges atmoszférájú kazamata-rendszert, 
melyhez hasonló nincs több Magyarorszá-
gon. Ezen a napon adták át a Komáromi 
Erődökért díjat. Az elismerést a Magyar 
Pékek Fejedelmi Rendje, Számadó Emese, 

a Klapka György Múzeum igazgatónője 
és az amerikai autók fesztiválját sikeresen 
megrendező Békési Róbert vehette át. Az 
erdődben szintén szombaton avatták fel a 
Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete 
által életre hívott hársfaligetet is. 
 
– Egyesületünk szervezeti szabályzatában 
különös figyelmet szenteltünk a termé-
szetvédelemnek. Arra gondoltunk, hogy 
a csodálatos építészeti örökségünkhöz illő 
ligetet alakítunk ki. Az első fákat 2011-
ben ültették el a családok – nyilatkozta 
Bágyi Ferencné, az egyesület vezetője.

A liget eredetileg máshol állt, azonban a 
kerékpárút építése miatt a fákat egy másik 
területre telepítették át, így most itt várja a 
szemlélődőket a 27 csemetéből álló kis park. 
Tavaly az építkezés miatt nem volt ültetés, 
idén ősszel azonban újabb fák kerülnek ki. 
A liget Bruncz János fafaragó jóvoltából új 
faragott tájékoztató táblát is kapott. 
 
 
 
    se
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Szüreti nap Koppánymonostoron
Mintegy 10-15 fogattal és ugyanennyi lóval haladt át a szüreti menet koppánymonostoron.  
az egykori hegyközségben az eseménynek évtizedes hagyományai vannak. új színfoltja  
a rendezvénynek a pörköltfőző verseny, melyre idén tizenkét csapat nevezett be.  
a hagyomány továbbvitele mellett a szervezők célja a közösség összekovácsolása.

Muzsikaszó kísérte végig a szüreti menetet 
Koppánymonostor utcáin. Míg a vonulók 
a régi hagyományt őrizték, addig a Dózsa 
György Művelődési Ház udvarán nagy 
sürgés-forgás közepette indult meg a főzés, 
mindenki a legjobb pörköltet akarta meg-
főzni, hogy elnyerje az Arany fakanalat. 
 
– Régre visszatekintő hagyományt őrzünk 
a szüreti felvonulással, hiszen elődeink is 
megszervezték. Mi, a Monostori Kulturális 
Közhasznú Egyesület 10-12 éve rendezzük 
az eseményt, arra törekedve, hogy évről évre 
jobb legyen. A vonulók négy helyszínen álltak 
meg, mindenhol a Garabonciás Néptánc-
együttes és a Monostori Dalárda adott rövid 
műsort. A szüreti napon szeretnénk egy másik 
hagyományt is megteremteni, mégpedig a 
főzőversenyt. Tavaly hirdettük meg először, 

akkor nagy sikere volt, így idén is ragaszkodtak 
hozzá a helyiek. Tizenkét csapat nevezett be, 
nekik mi biztosítottuk a 2,5 kiló sertéshúst, ebből 
kellett mindenkinek a tőle telhető legfinomabb 
pörköltet elkészítenie – mondta a Monostori 
Kulturális Közhasznú Egyesület elnöke, 
Kőrösi Flórián. 
 
Az elkészült finomságokat a városvezetés 
zsűrizte. A legjobb étel készítője hazavihette 
az Arany fakanalat. A szüreti menet indulá-
sa előtt Czita János, a településrész képvi-
selője tartott egy rövid beszédet, melyben 
kiemelte, hogy Koppánymonostor egykor 
hegyközség volt. 
 
- A monostori homokdombon kiváló szőlő ter-
mett, amiből nagyszerű bor készült. A hétvégi 
házas övezetből mára kertváros lett, azonban 

sikerült megőriznünk falusias jellegünket és az 
ezzel járó hagyományokat – hangzott Czita 
János beszédében. 
 
A felvonuláson körülbelül 15 fogat és 
ugyanannyi lovas vett részt. Ácsról érkeztek 
Lőrincz Eszterék. 
 
– 12 éves vagyok, körülbelül 5 évvel ezelőtt ta-
nultam meg fogatot hajtani. Nem olyan nehéz, 
bár azért sok mindenre oda kell figyelni közben, 
így többek között arra, hogy a ló összeszedett 
legyen és nagyon fontos az összhang a ló és a 
hajtó között – tudtuk meg a lánytól.  
 
Az eseményt, melyen dr. Molnár Attila 
polgármester mellett a testület több tagja 
is megjelent, szüreti bál zárta.   
    se
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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. 
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Családi délután a Mol városrészben
Cathedra nap elnevezéssel másodjára tartottak egész délutánt 
betöltő programsorozatot, főleg a helyieknek és a környékből ér-
kezőknek a molaji városrészben. az esemény azonban több évti-
zedes múltra tekint vissza, melynek célja a közösség építése.

A szeptember 27-i rendezvény nyitányaként 
a legkisebbeknek kedveztek a szervezők, 
őket a Bábuci Bábszínház előadása és a 
Bóbita Band zenés műsora csalogatta a 
Cathedra Központhoz, ahol játszóház, népi 
körhinta, arcfestés és ugrálóvár várta őket.

– Cathedra nap elnevezéssel másodjára tartunk 
rendezvényt a molaji városrészben, azonban 
az esemény óriási múlttal rendelkezik, a 60-as, 
70-es évekig lehet visszavezetni. Akkor még 
működött a Komáromi Kőolajipari Vállalat, 
amely dolgozóiknak évente tartotta egy családi 
napot. Ebből lett később a molaji gyermeknap, 
majd a molaji nap. Így meg tudtuk őrizni a 
hagyományt, amit személy szerint nagyon fon-
tosnak tartok. A nap célja továbbra is ugyanaz, 
mint régen, a közösség építése, összekovácsolá-
sa. Azonban nemcsak a helyiek látogatnak ki 

szívesen a Cathedra napra, de sokan érkeznek 
Szőnyből, Komáromból és Almásfüzitőről 
is – mondta el a településrész képviselője, 
Takács József.

Igazi különlegességet kínált a vendégeknek 
a Molaji Fotóklub, amely 60 esztendős 
fotókból nyitotta meg első tárlatát, sőt 
műtermükben korhű ruhákban bárkiről ké-
szülhetett fénykép. A programok közt volt 
még hastáncbemutató, felléptek az Ének 
iskolája sztárjai és a Th e Gents, a Máltai 
Szeretetszolgálat komáromi csoportja 
jóvoltából pedig vérnyomás- és vércukor-
szint-mérésre került sor. Az eseményt, 
melyre a városvezetés több tagja is kiláto-
gatott, utcabál zárta, ahol a Vidám Fiúk 
húzták a talpalávalót.   
    se
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egy kicsi mozgás mindnekinek kell!

szeptember utolós szombatján immár hetedik alkalommal tar tottak a kistáltosban 
oviolimpiát, ahol a rendezvény nyitányaként a kicsik szüleik társaságában a Jókai 
ligetben kerekeztek, majd az óvoda udvarán a sportszerű versenyzés ígéretével 
letették az olimpiai esküt, ezt követően kezdődhetett el az ügyességi játékok sora. 

Oviolimpia a Kistáltosban

A rendezvénnyel nem sak a gyerekeket, 
de a szülőket is mozgásra ösztönözte az 
óvoda. 

– Vannak óvodások, akik keveset mozog-
nak, ez a probléma legfőképp a lakótelepi 
gyermekeken látszik meg, és az óvónők 
a hétvégéket követően megérzik a maga-
tartásukon, mert sokkal nyugtalanabbak, 
nyüzsgőbbek emiatt. A rendezvénnyel 
szeretnénk a mozgás és a sport fontosságára 
felhívni a fi gyelmet, hiszen a városban erre 
több lehetőség is nyílik – mondta Nagy 
Ágnes óvodavezető. 

Az idei családi rendezvénynek ugyan az 
időjárás nem kedvezett túlzottan, ám a 
szemerkélő eső sem tudta eltántorítani a 
sportkedvelő társaságot, a csoportos be-
melegítés után igen derekasan küzdöttek 
kicsik és nagyok egyaránt. 

– A mozgás mellett igyekszünk a legfon-
tosabb szimbólumokkal is megismertetni a 
gyerekeket. A sport területén ilyen az olim-
piai ötkarika, amihez hasonló zászlót hú-
zunk fel az oviolimpia nyitányaként – tette 
hozzá az óvodavezető. Az intézményben 
a hétköznapokban is nagy hangsúlyt 
fektetnek a mozgásra. Pártolják például, 
ha a kisgyermek kerékpárral érkezik az 
óvodába. 

– Vannak saját kerékpárjaink, ezeket a 
gyerekek az udvaron használják. Bár a 
folyamatos használat miatt már esedé-
kes lesz ezek bővítése. Nagy öröm szá-
munkra és a szülők számára is a város 
által támogatott úszóprogram, hiszen 
így minden helyi kisgyermeknek adó-
dik lehetősége, hogy megtanuljon úsz-
ni – tudtuk meg Nagy Ágnestől.  A 
Kistáltos Oviolimpia az immár hét 
esztendős tradícióhoz hűen gyümölcs-
kóstolóval és kötélhúzással zárult. (se) 

Visszatekintő16
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állampapír-értékesítési pont nyílt
a fenti témáról tartottak sajtótájékoztatót szeptember közepén a 
városháza dísztermében, ahol jelen volt dr. Berczik ábel, a nemzet-
gazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, Czunyiné dr. Berta-
lan Judit köznevelésért felelős államtitkár, térségünk országgyűlési 
képviselője, dr. Dancsó József, a Magyar államkincstár elnöke, 
Wurczer irén, a Magyar államkincstár komárom-esztergom me-
gyei igazgatóságának vezetője és dr. Molnár attila polgármester.

Dr. Dancsó József a sajtótájékoztatón 
elmondta, nemzetgazdasági szempontból is 
fontos, hogy az állam- és értékpapír-forga-
lom közelebb kerüljön a lakosokhoz. 
 
- A következő időszakban éppen ezért 24 új 
ügyfélszolgálati pont nyílik az országban, 
elsőként Komáromban. Az optimális helyszín 
kiválasztásánál látszott, hogy az önkormányzat 
szívesen fogadja ezt az új lehetőséget, amit az 
iroda megnyitása jelent – tudtuk meg a Ma-
gyar Államkincstár elnökétől, aki hozzátette, 
hogy egyre népszerűbb ez az értékesítési 
forma, hiszen az állam száz százalékos 
garanciáját élvezhetik az ügyfelek. 
 
- A lakosok körében egyre kedveltebbek mind a 
rövid-, mind a hosszú lejárati idejű értékpa-
pírok. Az állam feladata is, hogy ösztönözze 
ezek vásárlását – ezt már dr. Berczik Ábel, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes 
államtitkára mondta. Ennek jó eszköze lehet 
az új ügyfélszolgálati pontok megnyitása, az 
egyre szélesedő államkötvények kínálata, 
melyek jóval versenyképesebbek a bankok 
ajánlataival szemben. A legfőbb cél pedig az, 
hogy az értékpapírokból befolyó hozamot a 
magyar emberekhez juttassák vissza. 

- Komárom-Esztergom megyében, a komáromi 
járásban mintegy 40 ezer emberhez jut el köz-
vetlenül a Magyar Államkincstár. Az új iroda 
megnyitása is bizonyítja, hogy a Dunántúlon 
Komárom biztos pontnak számít. Látható, hogy 
a polgárok egyre inkább megbíznak azokban a 
tevékenységekben, melyek az állam részéről biz-
tosítottak – vélekedett Czunyiné dr. Bertalan 
Judit államtitkár. 
 
- Az iroda helyszínének kiválasztásában az is 
szerepet játszott, hogy Komárom a Felvidék 
kapuja, így az értékesítési pont kiváló lehetőség 
az észak-komáromiak számára is. A jövőben 
szeretnénk közös tájékoztató rendezvényeket 
tartani – tette hozzá dr. Molnár Attila 
polgármester. 
 
Wurczer Iréntől megtudtuk, hogy az Arany 
17. Rendezvényközpont földszintjén nyílt 
új ügyfélszolgálati pont a hét három napján 
várja majd az ügyfeleket, hétfőn és kedden 
8 és 16 óra között, pénteken pedig 8 és 14 
óra között. Az ügyfélforgalmat jelenleg két 
munkatársuk látja el. A döntéstől azt várják, 
hogy az ügyfélforgalom még dinamikusab-
ban növekszik majd.  
     se

 

nagyköveti látogatások  
komáromban 
 
az elmúlt hetekben több külföldi 
delegáció is felkereste városunkat. 
Mykhailo Yunger ukrán és tao 
Wen-lung tajvani nagykövet a dr. 
Molnár attila polgármesterrel történt 
találkozót követően elismerően szólt 
városunkról. 

 
tao Wen-Lung tajvani nagykövet a 
Foxconn több száz fős komáromi 
bővítésével kapcsoltban az ipari parkot 
látogatta meg. a hivatalos tartózkodása 
során elmondta, hogy köszönik mind 
a magyar kormány, mind komárom 
Város önkormányzatának példaértékű 
együttműködését, amelynek egyik 
eredménye a nemrég bejelentett, 
több mint 400 fős létszámbővítés is. a 
nagykövet reményét fejezte ki, hogy az 
együttműködés akár más cégekkel is 
tud majd bővülni a közeljövőben. 
 
mykhailo yunger, Ukrajna nagykövete 
kravcsenkó Györggyel, városunk ukrán 
nemzetiségi önkormányzatának elnö-
kével is találkozott. az ukrán irodalmi 
est utáni megbeszélésen a nagykövet 
külön köszönetet mondott a városveze-
tésnek az ukrán kultúra támogatásáért. 
az esten jelen volt hartyányi Jaroszlava, 
az országos Ukrán nemzetiségi önkor-
mányzat elnöke, valamint Vyshyvanyuk 
Vasyl tiszteletbeli konzul is.  
    se
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A program 9 órakor kerékpáros túrával 
indult a Szabadság térről, amit Dombay 
Gábor önkormányzati képviselő vezetett. 
A lelkes kis csapat az erődig kerekezett, 
miközben érintették Komárom főbb látvá-
nyosságait.

- Az autómentes nap ebbe a felgyorsult vilá-
gunkba egy kis nyugalmat, megpihenést hoz. 
Rádöbbenti az embereket arra, hogy másképp 
is lehet közlekedni, nemcsak autóval, hiszen 
rengeteg élményt nyújt a kerékpározás, vagy 
épp a gyalogos séta. Az önkormányzat is arra 
törekszik, hogy elősegítse az ilyen jellegű köz-
lekedést, ezért kerékpártárolókat helyeztünk ki 
több területre, és végső soron a tavaly működésbe 
lépett térfi gyelőkamera-rendszer is azt célozza, 
hogy kevesebb legyen a kerékpárlopás a város-
ban – tudtuk meg Dombay Gábortól.

Az erődben ezalatt számos ügyességi ver-
seny és játékos feladat várta a vendégeket.

- A hat helyszínből álló feladatsort a Vörös-
kereszttel, a rendőrséggel és a Kassák Klub 
kerékpáros szakosztályával közösen állítottuk 
össze. Az első ponton a rendőrség vizsgálta át a 
bringákat, ha mindent rendben találtak, akkor 
almát kapott a tulajdonos, ha nem, akkor pedig 
krumplit. Ezenkívül voltak ügyességi szaka-
szok, kerékpáros elsősegélynyújtás, és KRESZ-
teszt is. Hirdettünk szelfi  és fotós versenyt, 

illetve a legkülönlegesebb kerékpárt is díjaztuk. 
Értékes nyereményekkel, új biciklivel és rol-
lerrel gazdagodtak a győztesek – mondta el a 
program egyik szervezője, az önkormányzat 
környezetvédelmi referense, Juhász Márton.

A legidősebb nevező egy közel 76 éves 
hölgy volt, aki 64 esztendős kerékpárjával 
érkezett.

- 1948-ban kaptam a nagyapámtól, Szlováki-
ából. Odahaza volt egy kismalacom, de amikor 
kitelepítettek bennünket, nem hozhattam ma-
gammal. Nagyapám azt mondta, hogy eladta a 
kismalacot, és azon vette nekem a kerékpárt, de 
én azt hiszem, hogy falusi ember lévén levágta 
az állatot, csak ezt nem akarta megmondani 
nekem. A biciklit azóta használom, hiszen 
mindenhová ezzel járok. Nem adnám el semmi 
pénzért! A fi ataloknak azt tanácsolom, hogy ha 
van kerékpárjuk, őrizzék meg, vigyázzanak 
rá, és használják minél többet – hangzott a 
többszörös dédnagymama, Keller Tibor-
né Komjáti Anna tanácsa, aki nemcsak a 
városnéző túrán vett részt, de az ügyességi 
feladatsort is tökéletesen teljesítette.

Almásfüzitőről egy kisebb csapat látoga-
tott ide. - Tízen jöttünk az osztályból, így 
próbáljuk tovább építeni a közösséget, miközben 
sportolunk és jól érezzük magunkat. Kilenc és 
fél éve versenyszerűen focizom, de bringázni 

is nagyon szeretek – mondta a csapat egyik 
tagja, Mészáros Miron.

-Nagyon jók az autómentes nap program-
jai, sokat sétáltunk és tekertünk is. Jómagam 
versenyszerűen kerékpározom és úszom, így 
számomra természetes a sportos életmód – tette 
hozzá Németh Áron.

A szervezők az ügyességi pálya mellett 
több versenyt is hirdettek, keresték például 
a legkülönlegesebb cangát, a győztes végül 
Berki Dávid lett.

- Ez egy félig autóból, félig kerékpárból álló 
járgány. Az eleje BMX-ből és egykerekűből 
épült, a hátsó fele pedig autóból – tudtuk meg 
a fi atalembertől. Az erődbe ezen a napon 
több mint kétszázan érkeztek bringával, a 
versenyekre pedig ötszázan neveztek be, 
sokan kölcsön kerékpárral. A program így 
teljes mértékben elérte a célját. 

Az egyik résztvevő apuka úgy fogalmazott: 
Ilyen eseménydús és pozitív kicsengésű ren-
dezvényt nem évente egyszer, hanem havonta 
kellene rendezni! 

           se 
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500 kerékpáros nevezett500 kerékpáros nevezett
Városunk már több mint egy évtizede szervez az országos autó-
mentes naphoz kapcsolódva programot szeptember második 
felében. idén a Monostori erőddel karöltve valósították meg az ese-
ményt, melyből további szervezetek, így az FBi street Generations 
csapata, a helyi Vöröskereszt és a rendőrség is kivette a részét. 
az eseményen dr. Molnár attila polgármester is részt vett.
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Megtisztítjuk a szőnyi tavat 

a szőnyi tó biológiai kezelését vég-
zik környezetvédelmi szakemberek. 
a víz minősége miatt szükséges ez 
az eljárás. a beoltás előtt méréseket 
végeztek, hogy nyomon követhes-
sék a víz minőségének változását. a 
biotechnológiai készítményt egyen-
letesen oszlatták el a tó felszínén. 
 
a terület önkormányzati tulajdonban 
van, de kezelője a Szőnyi Dolgozók 
Sporthorgász egyesülete. - Az önkor-
mányzat és az egyesület jó kapcsolatot 
ápol, rendszeresen meghívnak a köz-
gyűléseikre. Az egyik ilyen alkalommal 
merült fel az eliszaposodás problémája, 
ami a víz minőségére is hatással van. 
Megoldást jelent a biológiai kezelés, hi-
szen az iszapmentesítés óriási feladatot 
róna az önkormányzatra és az egye-
sületre egyaránt – tudtuk meg takács 
József képviselőtől. 
 
a biológiai kezelésnek köszönhető-
en javul a halállomány természetes 
ellenálló képessége, csökken a 
halpusztulás, és nem utolsó sorban 
jobb ízű állományt lehet lehalász-
ni.     

Ahogy azt a szervező elmondta, 20 év után 
költözött vissza a városrészbe, és szomorúan 
vette tudomásul, hogy már nem olyan szép 
virágos, amilyen egykor volt. Ekkor kereste 
fel Takács József képviselőt azzal a kérés-
sel, hogy szeretne egy önkéntes csoportot 
szervezni. 
 
– Ezer szállal kötődöm a Molajhoz, hiszen 
itt születtek a gyermekeim, és itt kezdtem az 
óvónői pályafutásomat is. Elköltöztem ugyan 
Balatonföldvárra, de a szívem visszahúzott 
ide, így a nyugdíj után visszaköltöztem. Sze-
retném, ha minél többen bekapcsolódnának ebbe 
a munkába, kicsik és nagyok, hogy újra olyan 
szép legyen ez a lakótelep, amilyen régen volt – 
mondta el Farsang Júlia. 
 
Az ötlet, hogy elsőként a régi szökőkút 
környezetét tegyék rendbe, Takács József 
képviselőnek is megtetszett, így szívesen 
segítette a lelkes csapat munkáját. 
 
– Jómagam is szerszámot ragadtam, hiszen 
rendbe kellett tennünk a szökőkút közlekedőút-
jait, ahová új murvaburkolat került, a padokat 
lefestettük, tartószerkezeteiket kijavítottuk, a 
szökőkút környezetét kigazoltuk – tudtuk meg 
a képviselőtől. A takarítás reggel kilenckor 
kezdődött, a munkában megfáradt dolgo-
zóknak bográcsban gulyás is rotyogott. 
 
– Ehhez segítettünk megpucolni a krumplit – 

tette hozzá az egyik lelkes kislány, Vízkelety 
Petra. 
 
– Fontosnak tartjuk, hogy szép legyen a 
környezetünk, és segíteni különben is jó. Én a 
gazolásban és a gereblyézésben vettem részt – 
mondta Pirik Patrícia. 
 
Az eseményre dr. Molnár Attila polgármes-
ter is kilátogatott. 
 
– Negyedévente tartunk a városrészben lakossá-
gi bejárást, ezek alkalmával merült fel, hogy az 
itt élők szeretnék, ha újra megszépülne a szökő-
kút környezete. A lakosok ezt társadalmi mun-
kában, az önkormányzat segítségével valósítot-
ták most meg. Jó volt látni, hogy a gyerekektől 
kezdve az idősekig mindenki lelkesen dolgozott 
– vélekedett városunk polgármestere. 
 
A jövőben a Saxum Kft. munkatársai 
segítenek majd a terület rendben tartásában, 
de erre ígéretet tettek a serénykedő gyerekek 
is. A területszépítés nem áll le, az önkéntes 
kis csapat következő állomása a park, majd a 
római kori emlékmű környezete lesz.  
 
 
 
 
 
 
    se

nagytakarítás a MOl városrészben

a központi helynek számító szökőkút környezetében 
tevékenykedett egy körülbelül 20 főt számláló önkéntes 
csapat szombaton délelőtt. az ötletgazda, Farsang Júlia 
verbuválta a takarító brigádot, akik mellé a körzet kép-
viselője, takács József és az önkormányzat is odaállt.

körnYezetünk 19
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„az áttörésről”

Október 6-án elsősorban az igazságtalanul 
meggyilkolt tábornokokra emlékezünk, de 
nem feledkezünk meg azokról sem, akiket 
a bujdosók beengedéséért két éves szabad-
ságvesztésre ítélték, s akik életét Kufstein, 
Graz vagy Olmütz börtöne tette tönkre. A 
szörnyű megtorlás legszomorúbb indoka az 
volt, amit Klapka György számára bűnként 
rótt fel a Habsburg-propaganda: Komárom 
feladása!

Tény, hogy Haynau és Ferenc József Ko-
márom feladására várt, addig nem merték 
kivégezni a 13-akat. 

– Ne felejtsük el, bár többen közülük alig 
beszéltek magyarul, hazánk történelmének leg-
nagyobb mártírjai közé kerültek. Példák arra, 
hogy magyarrá az embert nem a hitvallás, 
nem a szónoklás, hanem a tettek teszik, és még 
valami: a magyarsággal közös sors vállalása, 
legyen bár a neve valakinek Láhner György, 
Leiningen-Westerburg Károly, akik németek, 
vagy Damjanich János, aki szerb, Knézic 
Károly, aki horvát, vagy Kiss Ernő, aki örmény 

származású volt. S a többieket is idézhetném, a 
zseniális Aulich Lajost, aki magyarul csak pár 
szót tudott, de a tavaszi hadjáratban a lélektani 
hadviselést örökre megtanította a világnak. Ez 
a nemzet bebizonyította 1848-49-ben, a két 
világháború között és 1956-ban, hogy nem tűri 
szabadsága csorbítását – mondta ünnepi be-
szédében a Kultsár István Szakközépiskola 
igazgatója, Turi Bálint. 

Az aradi 13 egyike sem túlozta el magyar-
ságát, „csupán” bátrak voltak, hiszen mertek 
megvalósítani egy olyan történelmet, amely-
re építhettünk egy rettenetes XX. század-
ban, és építeni fogunk a XXI. században is. 
Ma már idejétmúltnak tűnhet Abancourt 
Károly ezredes branyiszkói hősiessége, vagy 
az a tény, hogy Hentzi őrnagynak, Buda 
parancsnokának családját Görgey átengedte 
az ostromgyűrűn. De vajon idejét múltnak 
tűnhet-e az életemet adom a hazámért 
kifejezés? 

– A magyar gyönyörű nyelv. Ez a szó jelenti 
azt, hogy munka után merre indulok, jelenti a 
házat, ahol élek, s jelent valami fennköltebbet, 

fontosabbat is, azt a teret, ahol otthon vagyok. 
Az otthon jelenti a szomorúságot hallottaink 
miatt, jelenti a jelen melegét, a biztonságot, és 
a jövőt. A hazát esetünkben többféle országnak 
is hívhatják, egy magyar ember a történelem 
viharai miatt otthon érezheti magát, Csíksze-
redában, Pozsonyban, Újvidéken, Munkácson, 
Zentán, vagy Kismartonban, Észak –Komá-
romban, Izsán, Gután, Vágfarkasdon, Kassán. 
Ott, ahol Juhász Gyula kifejezésével az „örök 
álmodók” élete ért véget, s hitték Széchenyivel 
együtt: „Nem volt, hanem lesz még Magyaror-
szág.” Ahol történelmi igazságtalanság történt, 
mert egy nagyhatalom - nem először - gyilkolni, 
példát statuálni akart – hangzott Turi Bálint 
beszédében. 

Az aradiak igazsága történelmi értékű. A 
magyar történelem minden mártírjának 
sorsa az, amiből tanulnunk kell: a kivég-
zettek, az emigrációba kényszerítettek, 
a tönkretett életek örök tanulsága. Az 
ember ugyanis küzdeni született, s ha az 
életében nem valósulnak meg álmai, akkor 
is átélheti a küzdés szabadságát és termé-
szetesen annak következményeit. (se)

Arad
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után véres megtorlás várt a magyarokra. 
1849. október 6-án aradon tizenhárom kivégzést hajtottak végre. az aradi vértanúk terén a már-
tírokra emlékeztünk, ezúttal a kultsár istván szakközépiskola diákjai készültek műsorral.

közös Múltunk20
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Elvásik  
a veres csillag
Emlékezünk 1956 hőseire!

az 1956-os forradalom és sza-
badságharc hazánk XX. századi 
történelmének egyik legmegha-
tározóbb eseménye volt, ami ok-
tóber 23-án a budapesti diákok 
békés tüntetésével kezdődött, 
és november 11-én a fegyveres 
ellenálló erők teljes felszámolá-
sával ért véget Csepelen. a forra-
dalom szele városunkba is elért! 

A kezdetben békésen induló tüntetés a 
kommunista pártvezetés ellenséges reakciója 
és a fegyvertelen tömegre leadott sortűz 
miatt már október 23-án fegyveres felkelés-
sé változott.  
 
A hírek nagy valószínűség szerint rádión 
keresztül érkeztek városunkba, ahol az 
első tüntetésre október 26-án a délelőtti 
órákban került sor. A szervezők neve nem 
maradt fenn, annyi azonban bizonyos, hogy 
a Jókai Mór Gimnázium kivonuló diákjai 
mellé az üzemek dolgozói is csatlakoztak. 
A Kossuth-nótákat éneklő és nemzetszínű 
zászlókat lengető tömeg a lengyár faláról 
leszerelte a vörös csillagot és megpróbálták 
ledönteni a szovjet emlékművet is, ami 
nekik nem sikerült, de később ismeretle-
nek lerombolták. Következő állomásuk a 
Frigyes-laktanya volt, ahol Mohácsy Gyula 
felszólította a honvédséget a csatlakozásra.  
 
A tüntetés a városháza előtt ért véget, ahol 
az egybegyűltek megkoszorúzták az első 
világháborús emlékművet, majd a délutáni 
órákban a városházán megalakult az Ide-
iglenes Bizottság Mohácsy Gyula elnök-
letével. Az országos megmozdulás kezdeti 
sikerének köszönhetően a regnáló magyar 
kormány megbukott, a szovjet csapatok 
visszavonultak. Az események hatására 

Komáromban is összedőlt a kommunista 
hatalom, a hetekkel ezelőtt még rettegett 
ÁVH helyi képviselője, Savanyú István buj-
kálni kényszerült. A következő napokban 
megalakult az üzemek munkás- és katona-
tanácsa, melynek elnöke Czidlina Béla lett. 
Ők a járási rendőrség épületében naponta 
üléseztek, és egy lapot is kiadtak Szabad 
Komárom címmel. Duliskovich Sándor a 
nemzetőrség szervezésébe kezdett.  
 
A kezdeti sikereknek köszönhetően ha-
zánkban elkezdődhetett a többpártrendszer 
visszaállítása és az ország demokratikus át-
alakítása. Az új magyar kormány november 
elején megkezdte a tárgyalásokat a Szovjet-
unióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról 
és a Varsói Szerződésből való kilépésről.  
 
A szovjet politikai vezetés kezdetben hajlan-
dóságot mutatott a tárgyalásra, ám miután 
a nyugati nagyhatalmak biztosították arról, 
hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak 
segítséget, november 4-én a szovjet csapatok 
hadüzenet nélküli háborút indítottak 
Magyarország ellen. A Szovjetunió brutális 
fellépése helyi szinten is döbbenetet keltett.  
A november 4-e utáni eseményekről 
Komáromban nagyon keveset tudunk. Ami 
bizonyos, hogy ezen a napon a Czidlina 
Béla vezette munkás- és katonatanács fel-

függesztette működését, november közepén 
és december elején a lengyárban a szovjet 
csapatokat és Kádárt gúnyoló röpiratok 
jelentek meg a dolgozók asztalain, illetve 
a helyi dolgozók csatlakoztak a Dunántúli 
Munkástanács által meghirdetett 48 órás 
munkabeszüntetéshez.  
 
Az aránytalan túlerővel szemben egyedül 
maradt ország több napon át folytatott hősi 
szabadságharca végül elbukott. A har-
cokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott 
statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 
720 szovjet állampolgár esett el.  
 
A forradalom következményeként mintegy 
250 ezer magyar hagyta el az országot, ők 
nyugatra menekültek. Az igazi megtor-
lás 1957 januárjában indult, a forradalom 
résztvevőit tömegesen bebörtönözték, majd 
sokukat kivégezték. Emlékezzünk! (se) 
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edzést tartott a világbajnok

Az építkezés 1928. április 19-én vette kez-
detét, akkor még szántóföldek és üres telkek 
között, az 1920 után kettészakított Komá-
rom középületek nélkül maradt déli város-
részében, az 1926-27-ben felépült Magyar 
Királyi Állami Polgári Fiú- és Leányisko-
lával szemben (mai Petőfi Sándor Általános 
Iskola). Az építkezés számára a telket gróf 
Gyürky Viktornétól kellett kisajátítani.
A megindult munkában szinte csak helyi 
vállalkozók vettek részt. Ezek a mesterek, 
iparosok a következők voltak: föld-, kőmű-
ves- és üvegező munka: Soukal és Hajagos 
építési vállalkozó; ácsmunka: Beck Károly 
ácsmester; bádogosmunka és vízvezeték- 
szerelés: Sircz János; asztalos-, lakatos-
munka: Petőcz János, Fejei Géza, Horváth 
István és Papp Gábor; szobafestő és 
falmázoló munkák: Szratyil Ferenc iparos; 
cserepezés, burkolás, parketta: Palatinus és 
Gerla építővállalkozók; villamos berende-
zési munkálatok: Könnyű Dániel és Társa 
Vállalkozók; kőfaragó munkák: Komáromi 
Kálmán és Társa. 
 
Az építkezés befejezésekor a lakhatási en-
gedélyt 1929. december 18-án adták ki.  Az 
árkádos, neobarokk épület az első világhá-
ború után kiépült város egyik meghatározó 
épülete lett. Homlokzatán Komárom 
Szabad Királyi Városa díszesen faragott 
címere látható, Vilt Tibor szobrászművész 
alkotása. A bejárati árkádok alatt Alapy 
Gáspár (1880 – 1945) Komárom mártír 
polgármesterének az emléktáblája, Márkus 
Péter szobrászművész munkája. Állítatta 
Komárom városa 1996-ban, Komárom és 
Új – Szőny egyesülésének 100. évforduló-
ján.  Az idők folyamán sok belső átalakítás 
volt az épületben. 1982-ben az egyedi fűtés 
megszűnt, akkor kapcsolták rá a városi 
távfűtő hálózatra. 2005-ben és 2006-ban 
végeztek teljes külső-belső felújítást az 
épületen. 
 
Napjainkban a Szabadság tér 1. szám alatt 
lévő Városháza épületében a Polgármesteri 
Hivatal osztályai, a Komárom – Esztergom 
Megyei Kormányhivatal Komárom Járási 
Hivatala és szakigazgatási szervei, vala-
mint más hivatalok és  intézmények, pl. a 
Klapka György Múzeum DDr. Juba Ferenc 
Magyar Tengerészettörténeti Gyűjteménye 
találhatók, töltik meg élettel az épületet, 
mutatva ezzel is a városban betöltött köz-
ponti szerepét.  
 
            tzs–ms

A  városháza,,
Legújabb számunkban az 1928-29-ben városházának és Magyar 
Királyi Pénzügyigazgatóságnak épült kétszintes épület látható 1930-
ban és napjainkban.  Az építmény terveit Gerstenberger Ágost és Árvé 
Károly budapesti tervezők, sok fővárosi középület megalkotói készítették.
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szeptember éremesővel 
 
szeptember 21-én esztergomban 
rendezték meg a komárom-eszter-
gom Megyei úszókörverseny har-
madik, a 2013/2014-es évad utolsó 
fordulóját. 
 
a nyitott medencés versenyszezon 
lezárásához csodálatos szeptemberi 
időjárás társult, bár még reggel esőre 
állt, de a bemelegítésre kisütött a nap, 
és a komáromi úszók nyakába eső 
helyett 51 érem hullott -25 arany-, 15 
ezüst- és 11 bronzérem.  
 
aranyérmesek:  
Bartalos áron (2007) 50 m gyorsúszás és 
50 m mellúszás; Debreceny Dalma (2006) 
50 m gyorsúszás és 50 m mellúszás; Feny-
vesi Botond (2003) 100 m pillangóúszás és 
50 m mellúszás; Gálik krisztián (2005) 100 
m gyorsúszás és 100 m mellúszás; komá-
romi ÚkSe „a” 4×50 m vegyesúszó váltó; 
komáromi ÚkSe „C” 4×50 m vegyesúszó 
váltó; nagy nikoletta (2005) 100 m gyors-
úszás, 100 m mellúszás és 50 m hátúszás; 
orbán Gréta (2002) 100 m pillangóúszás 
és 50 m hátúszás; Óvári Dániel (2001) 100 
m gyorsúszás, 100 m mellúszás, 100 m 
pillangóúszás és 50 m hátúszás; rózsa-
völgyi Donát (2006) 50 m hátúszás és 50 
m mellúszás; Szabó Dávid (2004) 100 m 
pillangóúszás és 50 m gyorsúszás; Szakál 
Bence máté (1993) 100 m mellúszás; Völgyi 
Péter (2005) 50 m hátúszás 
 
ezüstérmesek:  
Bartalos áron (2007) 50 m hátúszás; 
Debreceny Dalma (2006) 50 m hátúszás; 
Fenyvesi Botond (2003) 50 m gyorsúszás; 
Gálik krisztián (2005) 50 m hátúszás; 
hidvégi Péter (2001) 100 m pillangóúszás; 
50 m hátúszás; máté eszter (2004) 50 
m gyorsúszás; 50 m mellúszás; nagy 
Csongor (2005) 100 m mellúszás; orbán 
Gréta (2002) 100 m mellúszás és 100 m 
gyorsúszás; rózsavölgyi Donát (2006) 50 
m gyorsúszás; Szabó Dávid (2004) 50 m 
hátúszás; 50 m mellúszás; takács Fábió 
(2004) 100 m pillangóúszás 
 
Bronzérmesek:  
máté eszter (2004) 100 m pillangóúszás 
és 50 m hátúszás; nagy Szonja (2006) 50 
m gyorsúszás és 50 m mellúszás; németh 
áron (2001) 50 m hátúszás; takács Fábió 
(2004) 50 m gyorsúszás, 50 m hátúszás 
és 50 m mellúszás; Völgyi Péter (2005) 
100 m gyorsúszás és 100 m mellúszás; 
zseni Dóra (2007) 50 m gyorsúszás.
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Több százan futottak 
együtt Szőnyiékkel
a spartathlon kontinensünk egyik legnehezebb futóversenye.  
a világ 350 legjobb atlétája az akropolisz lábától indul, céljuk az 
ősi spárta városában leónidasz király szobrának elérése. a legyő-
zendő táv pedig 246 kilométer. ezen a versenyen indult el ismét 
szőnyi „ironman” Ferenc, ezúttal Dobi zsigmonddal együtt.

A nem mindennapi táv teljesítése közben 
városunk sportolóit egy váltófutással lelkileg 
támogatta a Komárom Európa Futó Egye-
sület. 
 
- Szeptember 26-án reggel 6 órakor kezdtük 
a futást, hiszen magyar idő szerint ekkor 
kezdődött a verseny Görögországban. Addig 
futottunk, amíg az első magyar be nem ért 
a célba. Folyamatosan kapcsolatban voltunk 
Feriék segítőivel, így ők is értesülnek róla menet 
közben, hogy Komáromban mennyien futnak 
velük együtt. A váltófutást a KEFE szervezte 
és az önkormányzat támogatta – tudtuk meg 
Dombay Gábortól, a váltófutás szervező-
jétől. 
 
Péntek reggeltől szombat délig több mint 
nyolcszázan neveztek, így aki lefutotta a 
2,4 kilométert, az tulajdonképpen Feriék 
versenytávjának egy százalékát tudhatta 
maga mögött. Városunk szinte valamennyi 

iskolája képviseltette magát, rengetegen 
jöttek a Petőfi Sándor Általános Iskolából. 
Több nevező nem csupán egy kört teljesí-
tett, de kisebb-nagyobb pihenőkkel egész 
nap futott. 
 
– Úgy tervezem, hogy 70 kilométert futok. Két 
év múlva szeretnék indulni a Spartathlonon 
– tudtuk meg Péter Sándortól. Pénzes Nor-
bert szintén 60-70 kilométert teljesített. 
 
– Nagyon tisztelem azt, amit Szőnyi Ferenc 
csinál, jómagam is tagja vagyok a Komárom 
Európa Futó Egyesületnek, így bírom a hosszú 
távokat. A futással szeretnék példát mutatni a 
fiatalabbaknak – mondta Pénzes Norbert. 
 
Szőnyi Ferenc háromszoros spártai hős 
végül 31 óra 3 perc és 20 másodperc alatt 
teljesítette a távot! Gratulálunk!  
 
    se
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