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A komáromi Ipari Park területén közel 600 millió forintos közműfejlesztés kezdődik. 
A projekt keretében egy kilométeres belső út épül, valamint kerékpár- és gyalogút léte-
sül, de kiépül a közvilágítás, illetve az ivóvíz-, a szennyvíz- és a csapadékcsatorna hálózat is.

Komárom Város Önkormányzata határon túli együtt működések kialakítása révén, Ógyalla 
településsel együtt működve pályázatot nyújtott  be a „Magyarország – Szlovákia Határon 
Átnyúló Együtt működési Program 2007-2013.” HUSK/1101/1.1.1 pályázati  felhívására. 

A projekt lehetőséget biztosít meglévő ipari park bővítésére. Az EGTC-tagok közül ilyen 
irányú fejlesztésben jelenleg Komárom és Ógyalla érdekelt, így a pályázatot a két vá-
ros együtt működésével valósíthatjuk meg. A közel 600 milliós pályázat uniós támo-
gatott sága 85 %, további 10 % az állami támogatás, az önrész pedig 5 %-ot tesz ki.

A kivitelezési munkálatok elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese a Komá-
rom 2014 Konzorcium lett , melynek együtt működő partnerei az Extreme-Park 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft . és a Patányi Szállítás Kft . A munkaterület átadásá-
ra novemberben 5-én került sor. Az önkormányzat által megvásárolt közel 40 hek-
táros terület az elkészülő közműhálózatt al alkalmas lesz új befektetők fogadására.

A projekt részét képezik a határon átnyúló fejlesztések is, így az Ógyallával közös 
üzleti  szolgáltatások, többek között  kedvezményes területvásárlási és bérlési lehetősé-
gek a partnerországban működő és ott  székhellyel rendelkező vállalkozások számára. 

A városokban egy-egy gazdaságfejlesztési konferenciát is szerveznek a partner- 
országok vállalkozásalapítási és fejlesztési, valamint pályázati  lehetőségeiről. 

Forrás RádióForrás Rádió
élmény hallgatni!

Komárom FM 90,5
Komárom és a térség legfrissebb információi

Forrás RádióForrás Rádió
élmény hallgatni!

Komárom FM 90,5
Komárom és a térség legfrissebb információi
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Október 21-én tartotta alakuló ülését városunk frissen megválasztott képviselő-testülete. Az ülé-Október 21-én tartotta alakuló ülését városunk frissen megválasztott képviselő-testülete. Az ülé-Október 21-én tartotta alakuló ülését városunk frissen megválasztott képviselő-testülete. Az ülé-
sen dr. Molnár Attila polgármester mindenekelőtt a komáromiak támogatását köszönte meg, azt, sen dr. Molnár Attila polgármester mindenekelőtt a komáromiak támogatását köszönte meg, azt, sen dr. Molnár Attila polgármester mindenekelőtt a komáromiak támogatását köszönte meg, azt, 
hogy továbbra is városvezetőként szolgálhatja az itt élőket! Az ülés után beszélgettünk.hogy továbbra is városvezetőként szolgálhatja az itt élőket! Az ülés után beszélgettünk.hogy továbbra is városvezetőként szolgálhatja az itt élőket! Az ülés után beszélgettünk.

Elkoptatottnak tűnik a kérdés, de mégis adja 
magát, Polgármester úr városvezetőként mit 
vár a következő öt esztendőtől?

Ahogy az ülésen is fogalmaztam, Komá-
rom speciális helyzetben van, hiszen egy 
a történelem viharainak nyomát magán 
viselő városban élünk. Komárom egy város, 
mely két országban, a Duna két partján 
terül el, mégis az itt élőket számos társa-
dalmi, gazdasági kapcsolat köti össze, nem 
beszélve a magyarságtudatról. Komárom 
abból a szempontból is különleges helyet 
képvisel a hazai városok sorában, hogy olyan 
polgármester örökségét kell továbbvinnünk, 
mint Alapy Gáspár, aki a vérzivataros 
1944-es évben, sorsközösséget vállalva a 
helyiekkel a dachaui koncentrációs táborban 
lelte halálát. Azt gondolom, hogy ez a tény, 
valamint, hogy városunkhoz olyan nemes 
hazafi ak kötődnek, mint Klapka vagy Jókai, 
hogy csak a legismertebbeket említsem, 
külön felelősséget ró a mindenkori város-
vezetésre, képviselő-testületre. Mindezeket 
szem előtt tartva hangsúlyozom, fontos-
nak tartom, hogy az elmúlt négy évben 
megkezdett munkát folytathatjuk!

Úgy szoktam fogalmazni, hogy az elmúlt 
pár évben közösen jártuk meg a mennyet és 
a poklot. Értem ez alatt, hogy voltak egé-
szen kivételes helyzeteink, és voltak remény-
telennek tűnő pillanataink is. Nemcsak arra 
gondolok itt, hogy a gazdasági válság, illetve 
az egyik legnagyobb adózónk piacai hely-
zetének ellehetetlenülése okán településünk 
súlyos anyagi helyzetbe került, de arra is, 
hogy a természet erői sem kíméltek minket. 
Tavaly kétszer is szembe kellett néznünk 
óriási környezeti kihívásokkal, a természet 
megmutatta mire képes. Először tavasszal 
a hóhelyzet napjaiban, másodszor pedig a 
nyár elején, mikor is városunkat rekordmé-
retű árvíz érte el. Hiszem, hogy egyiken 
sem tudunk volna úrrá lenni, ha nem áll 
mögöttünk a komáromiak támogatása, sze-
retete, önzetlen segítségnyújtása és munkája, 
amit ezúton is köszönök, és nem tudok elég 
hálás lenni érte! Példaértékű az az összefo-
gás, amire a komáromiak képesek, legyen 
szó gazdasági válság idejéről, vagy más, 
természeti eredetű fenyegetésről! Azt gon-
dolom, ez nagyon kevés városnak a sajátja! 
Ebben az erőben óriási lehetőség van, ezért 
nekünk, választott vezetőknek rendkívül 

fontos, hogy kellő alázattal, szerénységgel 
folytassuk azt a munkát, amire a komáro-
miak felhatalmaztak minket!

Polgármester úr, ejtsünk néhány szót a kö-
vetkező években várható fejlesztésekről is!

Komárom történelmében nálam jóval jár-
tasabb történészekkel, helytörténészekkel, 
pedagógusokkal beszélgetve arra jutottunk, 
hogy városunk életében még soha nem 
volt példa arra, hogy ilyen rövid időtávon, 
öt esztendő alatt ekkora léptékű beruhá-
zás-sorozat valósuljon meg Komáromban. 
Értem ez alatt, hogy a következő öt évben 
mintegy 35 milliárd forintnyi fejlesztés 
érkezik majd hozzánk. 

Vegyük sorra címszavakban, hogy mik ezek a 
beruházások!

A Komárom-Almásfüzitő gát építése 
jelenleg már folyik. A kormányzati és 
uniós pénzből megvalósuló, mintegy 7 
milliárd forintos árvízvédelmi rendszer, 
amennyiben az időjárás és a vízállás is 
megfelelő lesz, jövő ilyenkor már állni fog.
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Hasonló nagyságrendű összegből tervezzük 
felújítani a Csillag erődöt és környezetét. Itt 
a Szépművészeti Múzeummal karöltve va-
lósul meg egy szobormásolatokat bemutató 
kiállítási tér megépítése. A fürdő közvetlen 
közelében létrejövő beruházásnak turiszti-
kai szempontból kiemelt szerep jut majd a 
következő években. Stratégiai fontosságú a 
gyógyfürdő fejlesztése is, amelyre konkrét 
tervekkel rendelkezünk. Zajlik az ipari park 
közművesítése, melynek közbeszerzési 
eljárása most ért véget. Az ipari parkkal 
kapcsolatban egyébiránt az elmúlt hetekben 
két nagy jelentőségű bejelentésre is sor ke-
rült. Az egyik, hogy a Foxconn cégcsoport 
teljesen városunkba helyezte át termelését, 
a másik pedig, talán még ennél is jelentő-
sebb, nevezetesen, hogy a lengyel Alumetal 
10 milliárd forint értékű zöldmezős beru-
házás keretében nálunk építi fel új gyárát. 
És itt most megállnék egy kicsit...

A válság idején sokan bíráltak minket, 
mikor az önkormányzat 40 hektáros 
területet vásárolt az ipari park mellett, abból 
a célból, hogy további zöldmezős beruhá-
zókat vonzzunk ide. A szirénhangok mára 
elhallgattak. Komárom a válság után ismét 
felkerült a befektetői térképre. Megjegyzem, 
1998 óta nem volt olyan döntése a testület-
nek, amellyel új gyár építéséhez járult volna 
hozzá. Az Alumetal betelepülése ebben a 
tekintetben is megerősíti a parkra vonat-
kozó, az imént említett bővítési döntésünk 
helyességét. Végül pedig a legjelentősebb 
beruházásról, arról, hogy 2018-ra állni 
fog az új Duna-híd! Az átkelő megépítése 
egyelőre megjósolhatatlan lehetőségeket 
hordoz városunk számára a gazdaság, az 
idegenforgalom és a társadalmi kötődések 
kapcsolatrendszerében is. Megkockáztatom, 
hogy nemcsak a régió számára fontos, de 
országos jelentősége is számottevő lesz

Polgármester úr, mennyire volt kimerítő 
kampány, hogy élte meg az újabb megméret-
tetést?

Orbán Viktor miniszterelnök úr fogal-
mazatott úgy, hogy mindig az a kérdés, a 
bajnoki címet megnyerni vagy megtartani 
nehezebb-e? Ma már tudom, megvédeni 
nehezebb! Egyrészt az ember tudja, mi vár 
rá, másrészt szeretné, ha a komáromiak 
érdekében végzett korábbi munkát folytatni 
tudná a komáromiakkal közösen. Lélekta-
nilag nagyon fontos volt, hogy az elmúlt 
négy évben mindvégig magam, magunk 
mögött éreztem a helyiek támogatását, 
segítségét, szeretetét. Ezek nélkül képte-
lenség egy várost vezetni! Talán megenged 
annyi személyes kitérőt, hogy a családom-

nak is megköszönjem azt, hogy szilárdan 
mögöttem álltak. Az ő támogatásuk nélkül 
szintén nem tudnám végezni ezt a szolgá-
latot. Fontosnak tartottam, hogy az alakuló 
ülésen a városunkban működő történelmi 
egyházak képviselői áldást adjanak az új tes-
tület munkájára, hiszem, hogy a gondviselés 
eddig is számos helyzetben mellettünk állt, 
és remélem ki is tart mellettünk!

Végezetül köszönöm valamennyi komá-
rominak, aki elment szavazni, hogy szívén 
viseli városunk sorsát! Külön köszönöm 
annak a több mint 4000 embernek, aki úgy 
gondolta, hogy Komárom jövőjét továbbra 
is közösen kell alakítanunk! Remélem, hogy 
azt a támogatást, amelyet az előző ciklus-
ban magam, magunk mögött tudhattunk, 
továbbra is érezzük majd! 

A dr. Molnár Attilával készült beszél-
getésünk után néhány nappal városunk 
képviselő-testülete rendes ülést tartott, 
amely az alakuló ülés folytatásának is volt 
tekinthető, így elsősorban a személyi kér-
dések kerültek terítékre. A legfontosabb 
napirendi pont városunk alpolgármes-
tereinek megválasztása, valamint a helyi 
bizottsági rendszer felállítása volt.

- Az alpolgármesterek személyének megvá-
lasztásakor a várospolitikai szempontokat 
vettem fi gyelembe, azt, hogy mi szolgálná 
leginkább a komáromiak érdekeit! Úgy 
igyekeztem megválasztani a leendő alpol-
gármestereket, hogy szakterületük mellett a 
lehető legnagyobb rálátásuk legyen az egyes 
városrészek ügyeire! E célkitűzés jegyében 
Komárom főállású alpolgármesterének, 
Turi Bálintot, társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek Czita Jánost és dr. 
Kreft-Horváth Lórándot kértem fel.

- A régi-új alpolgármesterek, így Turi 
Bálint, továbbra is az oktatási, kulturális 
és idegenforgalmi és sport területért felel, 
dr. Kreft-Horváth Loránd hatáskörébe 
elsősorban az egészségüggyel és a szociális 
szférával kapcsolatos kérdések tartoznak, 
és Szőnyben gyógyító háziorvosként a 
városrész képviseltét is biztosítja majd. 

A képviselő-terület egyetlen független 
képviselőjének alpolgármesteri felkérésével 
szimbolikusan is jeleztem azt, hogy nem 
pártpolitikai síkon, hanem, ahogy eddig is, 
a város érdekeit szem előtt tartva végezzük 
szolgálatunkat! Czita János alpolgármes-
ter amellett, hogy a koppánymonostori 
városrészt képviseli a vezetésben, felügyeli 
a környezetvédelmi és mezőgazdasági 
ügyeket, valamint a településünkön folyó 
beruházásokat és fejlesztéseket – nyilatkozta 
dr. Molnár Attila polgármester

Komárom város képviselő-testülete mellett 
a következő önkormányzati bizottságok 
működnek majd: a pénzügyi, városfejlesz-
tési, egészségügyi és szociális Bizottság, 
hét fővel, az ügyrendi, összeférhetetlensé-
gi és vagyonnyilatkozat-kezelő bizottság, 
3 fővel, valamint a humán ügyek

bizottsága szintén 7 fővel. A hétfős 
bizottságokból 4 képviselő, 3 pedig nem a 
képviselő-testület tagja. A külső tagok meg-
választásánál elsősorban szakmai szempon-
tokat vettünk fi gyelembe.

Pénzügyi, városfejlesztési, egészségügyi 
és szociális bizottság:
elnök: Takács József, tagok: Sárai János, 
dr. Nemes Andrea, Horváth Zsolt, nem 
képviselő tagok: dr. Gordán Ildikó, Wágner 
Vilmos, Baladincz Jenő

Ügyrendi, összeférhetetlenségi és vagyon-
nyilatkozat-kezelő bizottság:
elnök: Sárai János, tagok: dr. Nemes And-
rea, Takács József

Humán ügyek bizottsága:
elnök: Dombay Gábor, tagok: Hamrák 
Zsófi a, Babják Csaba, Szabó István, 
nem képviselő tagok: Márkos Atti-
la, Argai Éva, Horváth Gyula.

A testület a nemzetközi kapcsolatokkal, 
nemzeti, városi ünnepségekkel, rendez-
vényekkel foglalkozó tanácsnokának to-
vábbra is Hamrák Zsófi a képviselőasszonyt 
választotta.    
    se

Köszönöm a komáromiaknak, hogy Köszönöm a komáromiaknak, hogy Köszönöm a komáromiaknak, hogy 
folytathatjuk az elmúlt négy folytathatjuk az elmúlt négy folytathatjuk az elmúlt négy 
évben megkezdett munkát!évben megkezdett munkát!évben megkezdett munkát!
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Huszonhat éve dolgozom megszakítás 
nélkül választott hivatásomban a pedagógus 
pályán. Ebből tizenhét éve középiskolai 
igazgató vagyok a Kultsár István Szakkö-
zépiskolában. Most zajló, negyedik igazgatói 
ciklusomból ráadásul még három év hátra 
van. Nagyon szép évek vannak mögöttem 
pedagógusként. Fontos döntést kellett meg-
hoznom, hogy a főállású alpolgármesteri fel-
adatokat elláthassam, mert ez összeférhetet-
len iskolaigazgatói munkámmal. Az elmúlt 
héten köznevelési államtitkár asszonytól 
írásban kértem, hogy december elsejétől 
mentsen fel közalkalmazotti és igazgatói 
feladataim ellátása alól. Attól az időponttól 
kezdődően teljes energiámmal Komáromért 
és az itt élő emberekért szeretnék dolgozni! 

Azokért a területekért leszek felelős, 
amelyek eddig is a hozzám tartoztak: az 
oktatás, a sport, a kultúra és az idegenfor-
galom. Talán lehet úgy mondani, hogy a 
humán területek, az élet legszebb területei. 
Meg vagyok győződve arról, hogy a tanulás, 
a kultúra minden területe és a sportok 
az emberiség legnemesebb tevékenységi 
formái. Sok minden történt ezeken a terü-
leteken az elmúlt években. Nem szeretném 
mindet felsorolni terjedelmi korlátok miatt, 
valamint azért mert ezekről beszámoltunk 
szeptemberben. Van még azért elegendő 
tennivaló, jobbítani való az előttünk álló 
években is! Az oktatás területéről az óvodák 

tartoznak önkormányzatunkhoz teljes 
egészében. Azt szoktam hangoztatni, hogy 
óvodakultúránk világszínvonalú. Erről meg 
vagyok győződve. Nekünk fenntartóként az 
a kötelességünk, hogy minden rendelkezésre 
álló eszközzel segítsük az ott folyó munkát. 
Az általános iskolák és a gimnázium a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központhoz 
tartoznak. Mi a működtetésükben vagyunk 
illetékesek. Célunk az, hogy ezt a feladatot 
korrekten, zökkenőmentesen lássuk el.

A sportról egyetlen mondatban azt lehet 
elmondani, hogy óriási dolognak tartom a 
százmilliós támogatást, melyet négy éve jut-
tatunk évente erre a területre. A legnagyobb 
bravúr ebben az, hogy ezt a keretet meg 
tudtuk tartani a nagyon nehéz költségvetési 
években is. A létesítmények fejlesztését, 
esetleg újabbak építését pedig a remélhető-
en megjelenő pályázatokban bízva tudom 
elképzelni. A város kulturális élete sokat 
színesedett az egymást érő nyári rendezvé-
nyekkel, a színházi estekkel, a mozi premier-
fi lmjeivel. Igyekeznünk kell a későbbiekben 
minél szélesebb választékot kínálni, hogy 
a legkülönbözőbb közönségigényeket is ki 
tudjuk elégíteni. 

Az idegenforgalomban sokkal markánsab-
ban kell megjelennünk a hazai és nemzet-
közi turisztikai térképen. Erre jó lehetőséget 
ad az erődök és a gyógyfürdő folyamatos 

fejlesztése, az előttünk álló Csillag erőd 
beruházás, a legújabb régészeti leletek a 
gát építésekor. Vannak azért már most is 
eredményeink az idegenforgalomban, de 
messze vagyunk még attól, amit hangoz-
tatni szoktunk, hogy az ipari park mellett 
ez legyen Komárom másik gazdasági lába.

Van tehát elvégzendő feladat bőven! Ezért 
is érzem szép kihívásnak az alpolgár-
mesteri feladatok ellátását. Munkámat 
szolgálatnak fogom tekinteni, és igye-
kezni fogok azt legjobb tudásom szerint 
ellátni. A fenti területek jobbá tételéhez 
pedig minden jó szándékú, hozzáér-
tő segítséget szívesen fogadok. (se)

„Nagy megtiszteltetés volt az előző válasz-„Nagy megtiszteltetés volt az előző válasz-„Nagy megtiszteltetés volt az előző válasz-
tási ciklusban, hogy társadalmi megbízatású tási ciklusban, hogy társadalmi megbízatású tási ciklusban, hogy társadalmi megbízatású 
alpolgármestere lehettem a városnak. Ezt a alpolgármestere lehettem a városnak. Ezt a alpolgármestere lehettem a városnak. Ezt a 
tisztséget iskolaigazgatói munkám mellett tisztséget iskolaigazgatói munkám mellett tisztséget iskolaigazgatói munkám mellett 
láttam el. Most arra kért polgármester úr, hogy láttam el. Most arra kért polgármester úr, hogy láttam el. Most arra kért polgármester úr, hogy 
segítsem munkáját teljes állásban, a képvi-segítsem munkáját teljes állásban, a képvi-segítsem munkáját teljes állásban, a képvi-
selő-testület pedig megválasztott. Ez komoly selő-testület pedig megválasztott. Ez komoly selő-testület pedig megválasztott. Ez komoly 
feladatot, felelősséget és sok munkát jelent. „feladatot, felelősséget és sok munkát jelent. „feladatot, felelősséget és sok munkát jelent. „

Turi BálintTuri BálintTuri Bálint
 főállású Alpolgármester főállású Alpolgármester főállású Alpolgármester



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

Nagy megtiszteltetésnek, lehetőségnek és Nagy megtiszteltetésnek, lehetőségnek és Nagy megtiszteltetésnek, lehetőségnek és 
felelősségnek nevezte Czita János önkor-felelősségnek nevezte Czita János önkor-felelősségnek nevezte Czita János önkor-
mányzati képviselő, hogy dr. Molnár Attila mányzati képviselő, hogy dr. Molnár Attila mányzati képviselő, hogy dr. Molnár Attila 
polgármester javasolta az egyik társadalmi polgármester javasolta az egyik társadalmi polgármester javasolta az egyik társadalmi 
megbízatású alpolgármesternek. A követke-megbízatású alpolgármesternek. A követke-megbízatású alpolgármesternek. A követke-
ző öt évben három fő tevékenységi köre lesz, ző öt évben három fő tevékenységi köre lesz, ző öt évben három fő tevékenységi köre lesz, 
amelyeket szeretne legjobb tudása szerint amelyeket szeretne legjobb tudása szerint amelyeket szeretne legjobb tudása szerint 
ellátni. Ezek között van a koppánymonostori ellátni. Ezek között van a koppánymonostori ellátni. Ezek között van a koppánymonostori 
városrész képviselete, önállóságának fokozása, városrész képviselete, önállóságának fokozása, városrész képviselete, önállóságának fokozása, 
a városüzemeltetési feladatok lakossági igé-a városüzemeltetési feladatok lakossági igé-a városüzemeltetési feladatok lakossági igé-
nyek szerinti szakmai összehangolása, illetve nyek szerinti szakmai összehangolása, illetve nyek szerinti szakmai összehangolása, illetve 
a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű a pályázati lehetőségek minél szélesebb körű 
kihasználása a városfejlesztési célok érdekében.kihasználása a városfejlesztési célok érdekében.kihasználása a városfejlesztési célok érdekében.

A koppánymonostori városrészen Czita 
János szeretne felállítani tanácsadó testületet 
az aktív, szakmailag tevékeny monostori-
akból, akik véleményeikkel, tanácsaikkal 
segítenék a városrész mindennapi ügyeinek 
előrevitelét, fejlődését. - A városrész így 
közvetlenebbül bekapcsolódhatna Komárom 
egészének működésébe. Előttünk álló feladat 
a rekultivált hulladéktelep hasznosításának 
kérdése. Szeretném, ha a kultúrház a helyi 
igényeknek megfelelően a Koppánymonostori 
Kulturális Egyesülethez kerülhetne közműve-
lődési szerződés megkötésével. A helyiek részéről 
visszatérő igény mutatkozik a Kis-Duna holtág 
zöldfelületének rendbetételére, amit a lakosok 
és a közmunkások bevonásával már az idén 
el lehetne kezdeni – mondta el terveiről az 
alpolgármester. 

Ugyancsak kiemelte a városrész területén 
működő ipari park fejlesztésének fontos-
ságát, hiszen itt halad majd keresztül az új 
Duna-híd bekötőútja, ami várhatóan óriási 
gazdasági fellendülést hoz a térségnek. 
Czita János kiemelte, hogy folytatni kell a 
város fejlesztését, aminek elengedhetetlen 
része a tervezés, illetve a pályázati pénzek 
lehívása. - Az új európai közös gazdaságpo-
litikai lehetőségek 2020-ig meghatározzák a 
fejlesztései irányokat, több területen biztosíta-
nak pályázati forrásokat. Így az infrastruktúra 
területén (utak, járdák), az ipari parki beru-

házások vagy épp az energetikai megtakarítás 
területén. A folyamatban lévő projektek közül 
fontosnak tartom a geotermikus pályázat koor-
dinálását, illetve azt, hogy megoldást találjunk 
a belvízelvezetési problémákra, úgy, hogy a 
jövőben akár a város külterületein gazdálkodó 
szervezetekkel közös pályázatot nyújtunk be. 
Szorgalmazni szeretném a Rüdiger-tó kotrását, 
illetve a Duna-part holtágának rendbetételét, 
az eredeti állapot visszaállítását, a megfelelő 
vízminőség megteremtését. Ehhez azonban 
mindenképpen pályázati támogatásra van 
szükségünk – fejtette ki Czita János. 

Az alpolgármester hozzátette, a városüze-
meltetési feladatokat úgy kell megtervezni, 
összehangolni és kivitelezni, hogy azok 
megfeleljenek a lakosság igényeinek. 

- Mindenképp meg kell oldani a zöldhul-
ladék elszállításának problémáját, a beltéri 
utak javítását és a csapadékvíz-elvezetést. 
Javítani kell a közvilágítás üzembiztonsá-
gát, a közmunkások foglalkoztatását pedig 
hatékonnyá és értelmessé kell tenni – mondta 
végezetül az alpolgármester, aki három 
diplomával rendelkezik agrárszakterületen, 
jelenleg a Solum Zrt. főállású munkatársa. 
Szakmai tapasztalatait a vidékfejlesz-
tés, valamint a projektmenedzselések és 
tervezések területén a város alpolgármes-
tereként is kamatoztatni kívánja. (se)

Czita JánosCzita JánosCzita János
 társAdAlmi megbízAtású Alpolgármester társAdAlmi megbízAtású Alpolgármester társAdAlmi megbízAtású Alpolgármester
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Dr. Kreft-Horváth LorándDr. Kreft-Horváth LorándDr. Kreft-Horváth Loránd

 társAdAlmi megbízAtású Alpolgármester társAdAlmi megbízAtású Alpolgármester társAdAlmi megbízAtású Alpolgármester

Dr. Kreft-Horváth Loránd a következő öt- Dr. Kreft-Horváth Loránd a következő öt- Dr. Kreft-Horváth Loránd a következő öt- 
éves ciklusban ismét társadalmi megbízatású éves ciklusban ismét társadalmi megbízatású éves ciklusban ismét társadalmi megbízatású 
alpolgármesterként tevékenykedik majd. Célja alpolgármesterként tevékenykedik majd. Célja alpolgármesterként tevékenykedik majd. Célja 
a jövőben is a politikai csatározásoktól mentes, a jövőben is a politikai csatározásoktól mentes, a jövőben is a politikai csatározásoktól mentes, 
kiegyensúlyozott, nyugodt légkörű városve-kiegyensúlyozott, nyugodt légkörű városve-kiegyensúlyozott, nyugodt légkörű városve-
zetés megvalósítása. Ahogy az elmúlt négy zetés megvalósítása. Ahogy az elmúlt négy zetés megvalósítása. Ahogy az elmúlt négy 
évben, így most is elsősorban az egészségügy évben, így most is elsősorban az egészségügy évben, így most is elsősorban az egészségügy 
és a szociális szféra lesz a fő feladatköre.és a szociális szféra lesz a fő feladatköre.és a szociális szféra lesz a fő feladatköre.

A városban több olyan egészségügyi és 
szociális programot vezettek be, amelyek 
a komáromiak érdekeit tartották szem 
előtt. A „Kincset ér” prevenciós program az 
óvodásoktól kezdve az általános iskolásokon 
át a középiskolásokig szervezett formában, 
jól átgondoltan készíti fel a fi atalokat az 
egészséges életmódra. Ezt a programot a jö-
vőben bővíteni és fejleszteni fogják. A „Van 
mit tisztáznunk” környezetvédelmi program 
kapcsán számos eseményt szerveztek, így a 
fák napját vagy az autómentes napot, illetve 
a „TeSzedd!” hulladékgyűjtési akciót. 

- A HPV elleni védőoltást a 12-13 éves lányok 
a kormány jóvoltából ingyenesen kapják, mi a 
jövőben ezt a programot a komáromi fi úk szá-
mára továbbra is fenntartanánk, hiszen a vírus 
rájuk nézve is komoly veszélyt jelent. Emellett 
szeretnénk további védőoltási programokat is 
megvalósítani – mondta el dr. Kreft-Horváth 
Loránd. 

A szociális ellátás területén az alpolgármes-
ter feladatának tekinti a szociális otthon 
családias légkörének fenntartását, ami 
tovább javítja a város időseinek életminősé-
gét. A rászoruló családok részére a jövőben 
is folytatódik majd az élelmiszerosztás. 

- A segítő szervezetekkel, így a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattal és a Vöröskereszt komáromi 

szervezetével, valamint a Selye János Kórház 
vezetésével is kiváló kapcsolatot ápolunk, amit 
szeretnénk a jövőben is megtartani. Meg kell 
becsülnünk a szociális szférában dolgozókat, 
munkakörülményeiket javítanunk kell. Célom 
az egészségügyi alapellátás területén az infor-
matikai háttér javítása, valamint az Országos 
Mentőszolgálat komáromi mentőállomásának 
támogatása, hogy a helyiek minél magasabb 
színvonalú ellátást kapjanak – fejtette ki 
terveit az alpolgármester. 

Dr. Kreft-Horváth Loránd tervei közt 
szerepel a tevékeny együttműködés a többi 
alpolgármesterrel, hiszen az egészségügyi 
és szociális szférának is vannak műszaki as-
pektusai (intézmények, gépműszer-beszer-
zés stb.) nem is beszélve a sportról, hiszen a 
rendszeres testmozgás az egészségmegőrzés 
alapköve. 

- Az előző ciklushoz képest a szerepvállalásom 
tovább bővült, Szőnyért felelős alpolgármester-
ként is tevékenykedem majd, így munkám során 
számítok Sárai János és Takács József képviselők 
segítségére.

    se
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- Csak az internetes szavazást követtem 
nyomon, nagyon izgalmas volt látni, hogy hol 
én vezetek, hol Szénási Zoltán irodalomtörté-
nész. Amikor a netes szavazás lezárult, akkor 
én álltam a második helyen, első lett Vas Henrik 
fafaragó mester. Így aztán úgy mentem el az 
átadóra, hogy lesz egy jó programom, majd gra-
tulálok a győztesnek. A dolog pikantériája, hogy 
az ünnepségen elromlott a mikrofon, így azt sem 
tudtam, hogy tulajdonképpen miért megyek fel 
a színpadra, hiszen mindig úgy tudtam, hogy 
nem én nyertem. Az internetes szavazás azon-
ban csak egy része volt a voksolásnak. Ezúton 
is szeretném megköszönni a jelölést, illetve azt, 
hogy ilyen sokan szavaztak rám, elismerve a 
munkámat, és ezzel az egész múzeum szakmai 
voltát – avatott be a jelölés körüli kulisz-
szatitkokba a Klapka György Múzeum 
igazgatónője. Számadó Emese hangsúlyoz-
ta, az elismerés nemcsak őt illeti, hanem az 
intézmény valamennyi munkatársát is.

- A kezdetektől fogva azt mondtam, hogy ez 
nemcsak az én díjam, hiszen egy intézményt 
vezetek, az a munka, amit végzek, az egy egész 
csapat munkája. Engem nem lehet elválasz-
tani a múzeumtól – tette hozzá a Príma-díj 
különdíjasa. 

Számadó Emese az egyetem elvégzése után 
egyből Komáromba került városunk egykori 
kiváló múzeumalapítója és helytörténésze, 
Kecskés László mellé. 

- Végzettségem szerint régész és középiskolai 
történelemtanár vagyok. Az egyetem után 
három munkalehetőség adódott, de szülővá-
rosomhoz, Oroszlányhoz Komárom esett a 
legközelebb. Kecskés László, a múzeum akkori 
vezetője keresett maga mellé régészt, aki helyben 
ellátja az építkezéseknél felmerülő szükséges 
feltárásokat. Ekkor alapozódott meg a régészeti 
gyűjtemény is. Sok terepmunkám volt, 1992-
ben pedig megkezdődtek a vásártéri feltárások, 
amit azóta is dr. Borhy Lászlóval közösen 
végzünk, de emellett számos önálló munkám is 
van – mondta el Számadó Emese. 

Az állandó római kiállítás mellett nagy 
hangsúlyt fektetnek a város történelmének 
bemutatására, főleg az időszaki kiállítások 
által. Az elmúlt 18 évben több mint 20 
kiadványt jelentetett meg a múzeum, 60-70 
időszaki kiállítást tartottak, és folyamatosan 
emelkedett a látogatók száma is. 

- Megnőtt az érdeklődés a múzeum iránt, ezt 

főleg az időszaki kiállítások alkalmával látjuk. 
Jönnek az iskolai csoportok is, ami külön öröm 
számunkra, hiszen fő célunk, hogy a fi ataloknak 
is átadjuk a tudást – tette hozzá az igazga-
tónő, aki elmondta azt is, hogy a Príma-díj 
átvétele előtt is igyekezték tökéletesen 
végezni munkájukat, ám az elismerés még 
magasabb színvonalú szakmai teljesítmény-
re kötelezi őket. 

- Úgy vélem, az elismerés után még jobban kell 
teljesítenünk, hiszen meg kell felelnünk annak a 
bizalomnak, amit az emberek belénk fektet-
tek – hangzott el zárszóként. A múzeum 
idén már nem tervez több kiállítást, jövőre 
azonban a Komáromi Napok alkalmával 
szeretnék bemutatni városunk egyháztör-
ténetét. 

    se

Megyei Príma-díjat nyert 
Számadó Emese múzeumigazgató

SAJÁT BEVALLÁSA SZERINT MÁR A MEGYEI PRÍMA-DÍJRA VALÓ 
JELÖLÉST IS NAGY MEGTISZTELTETÉSNEK ÉREZTE SZÁMADÓ 
EMESE, A KLAPKA GYÖRGY MÚZEUM IGAZGATÓNŐJE, AKI VÉ-
GÜL KÖZÖNSÉGDÍJAT VEHETETT ÁT AZ OKTÓBER 30-I GÁLÁN.
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A cég működése 1998-ban indult, akkor még apró lépésekkel halad-
tak előre. Az első jelentős változás 2007-ben történt, amikor meg-
vásárolták 8 színes nyomdagépüket, amelyek már képesek voltak az 
akkor legmagasabb minőségűnek számító fóliák nyomtatására. Ezt 
követően forgalmuk jelentősen fellendült, évente duplázták árbevé-
telüket, ami jelenleg meghaladja a 2 milliárd forint. 

- Mindig is arra törekedtünk, hogy ügyfeleinknek teljes szolgáltatást 
nyújtsunk, és a rugalmas kiszolgálás mellett a legmagasabb minőséget biz-
tosítsuk. A csomagolóanyag-gyártás fejlődő, változó ágazat, így nekünk is 
alkalmazkodnunk kell a piac folyamatosan növekvő igényeihez. Fontos-
nak tartjuk, hogy mindig a legmodernebb technikával rendelkezzünk, 
ezért gépeink és gyártóberendezéseink átlagéletkora nem haladja meg a 
3 - 4 évet – mondta el László József. 

A máig családi vállalkozásként működő Lászlópack Kft. tevékeny-
ségét tekintve kilencven százalékban az élelmiszeripari csomagoló-
anyagokra koncentrál, azon belül azonban igen színes a palettájuk. 
Termékeiket az ország minden pontján, sőt még a határon túl is 
megtaláljuk. 

- Szállítunk Sopronba, Pécsre, Debrecenbe, hogy csak néhány várost 
említsek. Termelésünk meghatározó hányada Szlovákiába irányul, 
jövőbeli célunk bekerülni az osztrák piacra – magyarázta az ügyvezető 
igazgató. 

Dolgozóik főként a környékbeli településekről kerülnek ki. 2007 óta 
alkalmazottaik létszáma húszról hetvenre emelkedett. Szeretnék a 

fl exonyomdászati szakmát egyre ismertebbé tenni a városban, így 
olyan szakembereket nevelnek ki cégen belül, akik magas szakmai 
színvonallal és igénnyel rendelkeznek. 

- Mi a Lászlópacknál csapatmunkát végzünk, arra koncentrálunk, 
hogy minden dolgozónk érezze munkája fontosságát és megkapja 
az érte járó elismerést is. Ennek a csapatnak is köszönhetjük, hogy 
jelenleg árbevételünket tekintve a hazai csomagolóanyag-gyártó 
középvállalkozások sorában a második legnagyobb cégként tar-
tanak nyílván bennünket. Technikai felszereltségünket tekintve 
pedig az első helyen állunk – tudtuk meg László Józseftől. 

A csapatmunkának köszönhető az idei megyei Príma-díj is, amire 
az ügyvezető igazgató nagyon büszke. A szürke hétköznapokba egy 
kis színt visz az eff ajta elismerés. Ahogy László József zárszóként 
megfogalmazta, ő maga és a nagyobbik fi a viszi a vállalkozást, ám 
reméli, hogy a jelenleg felsőfokú tanulmányaikat végző ikrek, Attila 
és Kata az éneklés mellett a csomagolóanyag-gyártásban rejlő lehe-
tőséget sem feledik majd el. 

              se

 „A �������������� 
������������ � ������!”
HÚSZFŐS CSALÁDI VÁLLALKOZÁSKÉNT INDULT, MÁRA MEGHATÁROZÓ SZERE-
PET TÖLT BE A FLEXONYOMDÁK ÉS FELDOLGOZÓÜZEMEK KÖZÖTT A LÁSZLÓ-
PACK KFT. AZ IDEI MEGYEI PRÍMA-DÍJAK KÖZÜL AZ ÖVÉK LETT AZ ÉV CSOMA-
GOLÓAN YAG-GYÁRTÓJA KITÜNTETŐ CÍM. A TÁRSASÁG JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL 
AZ ÜGY VEZETŐ IGAZGATÓVAL, LÁSZLÓ JÓZSEFFEL BESZÉLGETTÜNK.

AktuÁliS 9

príMA DíjAt nyert A lászlÓpAk kFt.
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Tovább dübörög a járműipar. A lengyel 
Alumetal járműipari vállalat október 10-i 
sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy 
közel 10 milliárd forint értékű beruházását 
városunkba hozza. Ésik Róbert, a HIPA 
elnöke és dr. Molnár Attila polgármes-
ter közösen üdvözölték az Alumetal első 
magyarországi, 150 munkahelyet létrehozó 
befektetését. Szymon Adamczyk, az Alu-
metal S. A. elnök-vezérigazgatója elmondta, 
hogy a beruházás megvalósítására idén 
október 15-e és 2017. december 31-e között 
kerül sor. 
 
A beruházás nagy sikernek számít, az 
immár kizárólag befektetésösztönzéssel 
foglalkozó Nemzeti Befektetési Ügynök-
ségnek is. 
 
- Kollégáim a komáromi önkormányzattal 
közösen évek óta dolgoznak az Alumetal befek-
tetési projektjén. A mai nap a bizonyítéka an-
nak, hogy a befektetőkkel kialakított, bizalmon 
alapuló tartós kapcsolat meghozza a gyümölcsét, 

és a gazdaság élénkítése mellett segít növelni a 
hazai munkahelyek számát - mondta Ésik 
Róbert elnök. 
 
A 2012-ben 242 millió eurós (mintegy 72 
milliárd forintos) árbevételt produkáló, 
Európában jelenleg az ötödik legnagyobb 
finomítónak számító járműipari vállalat 
hulladékfémből állít elő úgynevezett má-
sodlagos alumíniumot az autóipar számára. 
A komáromi üzem motorok és hajtóművek 
alapanyagát gyártja majd, célja elsősorban a 
győri Nemak és a Volkswagen vállalatnak 
történő beszállítás lesz. 
 
- Az Alumetal csoport Közép-kelet Európa 
piacvezető vállalata a másodlagos alumínium 
öntvények feldolgozási ágazatában. Az Alume-
tal csoport aktív kereskedelmi politikája nyomán 
alakult ki termelési-gyártási tevékenységének 
rendkívül dinamikus növekedése, e növekedés 
bizonyítéka a 2013. évben elért közel 126 ezer 
tonna alumínium öntvény értékesítése. A csoport 
tevékenysége a nem vasalapú fémek másodlagos 

feldolgozására koncentrál, miközben a gyártás 
technológiai folyamata a világban elérhető 
legkorszerűbb technikára támaszkodik, a 
világban elérhető legkorszerűbb berendezésekre 
épül – fogalmazott Szymon Adamczyk, az 
Alumetal S. A. elnök-vezérigazgatója, aki 
hozzátette: az Alumetal csoport stratégiai 
prioritásként kezeli a környezet védelméhez 
kapcsolódó kérdéseket. 
 
Az alkalmazott gyártási folyamatok 
alkalmazkodnak a legkorszerűbb elérhe-
tő technikákhoz (BAT), eleve ezeknek 
megfelelően lettek tervezve. A gyártás során 
keletkező összes hulladék az ártalmatlanítás 
elvégzésére jogosult szakosodott vállalatok 
által kerül feldolgozásra a helyi és az EU 
jogszabályaiban előírtak betartása mel-
lett. A cég évek óta a minőségmegőrzés, 
a környezetvédelem és a munkabiztonság 
területén kiadott certifikátumok, enge-
délyek alapján működik, amelyekben az 
integrált környezeti engedélyeztetés (IPPC) 
előírt feltételei maradéktalanul teljesülnek.

ízmilliárdos beruházás érkezik
A komáromi városvezetés hónApok ótA kiterjedt tárgyAlásokAt folytAt egy, Az ipAri pArkbA betelepülni szándékozó len-
gyel befektetővel, Az AlumetAl group hungAry kft-vel. október 10-én délelőtt dr. molnár AttilA polgármester, ésik 
róbert, A nemzeti befektetési ügynökség (hipA) elnöke és szymon AdAmczyk, Az AlumetAl s. A. elnök-vezérigAzgAtójA 
bejelentették Az AlumetAl 150 új munkAhelyet teremtő, közel 10 milliárd forintos komáromi beruházását. A bejelentést 
A helyszínen üdvözölte czunyiné dr. bertAlAn judit, térségünk országgyűlési képviselője, köznevelési állAmtitkár is.

t
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Dr. Molnár AttilA polgárMester: renDkívüli jelentőségű,  
hogy Az AluMetAl cégcsoport nálunk kezDi Meg terMelését!
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milliárdos  
kikötőfejlesztés készül 
 
közel egymilliárd forintból fejlesz-
tik a teherkikötőt városunkban, 
amelynek során egy intermodális 
csomópont jön létre. Erről tartott 
sajtótájékoztatót hendrik krisztina, 
a Strigonium Zrt. vezérigazgatója és 
turi Bálint alpolgármester október 
9-én. A helyszíni bejáráson dr. mol-
nár Attila polgármester is részt vett. 
 
- örömmel jelentem be a komáromi-
aknak, hogy egy igen komoly infra-
strukturális beruházás valósul meg az 
évtizedek óta működő teherkikötőben 
egy uniós pályázatnak, a közlekedési 
operatív programnak köszönhetően.  
 
A támogatási szerződést már áprilisban 
aláírtuk, így hamarosan megindulhat 
az a fejlesztés, melynek célja egy olyan 
csomópont kialakítása, amely a teherha-
jók rakodását segíti elő. A beruházás 
összköltsége 895 millió forint, ebből az 
uniós és az állami támogatás mértéke 
761 millió forint. Ki kell emelnem az 
önkormányzat hozzáállását, ami nélkül 
nem ment volna ilyen gördülékenyen a 
folyamat – mondta el hendrik kriszti-
na. a fejlesztés rövid és hosszú távon 
egyaránt hozzájárul az egyébként 
is pezsgő város ipari fejlődéséhez, 
munkahelyeket teremt és tart meg. a 
Duna- part pedig még inkább bekerül 
az itt élők köztudatába. 
 
- Komárom Duna-parti város, mégsem 
volt igazán komoly kapcsolatuk a 
vízzel az itt élőknek. Az utóbbi időben 
azonban jelentős változások történtek. 
Átadtuk a Dunai bástya kikötői fogadó-
terét, megépült a folyó menti kerékpár-
út. Az épülő gát pedig védelmi funkciója 
mellett a városképet is szépíti majd, 
hiszen a vasútállomásnál például egy 
korzó jön létre. Felmerült az is, hogy Ko-
márom bekapcsolódik a vízi turizmusba, 
ehhez a MOL városrészben a Vízműtől 
kaptunk területet, ahol a jövőben egy 
kajak-kenu bázist szeretnénk létesíteni. 
A teherkikötő fejlesztése újabb lép-
csőfokot jelent, ezáltal az ipari park is 
vonzóbbá válhat a befektetők számára 
– vélekedett turi Bálint alpolgármes-
ter. a tervek szerint az új teherkikötő 
jövő év szeptemberére készül el.

- Az utóbbi években a gazdasági válság ellenére 
több cég is betelepült városunkba, elég, ha csak 
a gyógyszeripari Mylan-re, a nyomdaiparban 
érdekelt Motivating Graphics-re, vagy épp az 
autóipari beszállítóra, a Racemark Interna-
tional Kft.-re gondolunk. Az elmúlt hetekben 
pedig több száz fős bővítést, és gyártásának 
komáromi beindítását jelentette be a számí-
tástechnikai eszközöket gyártó Foxconn is. Az 
önkormányzat a közelmúltban mintegy 40 
hektárral bővítette ipari parkját, melynek jelen-
leg zajlik a közművesítése. Úgy tűnik, jó döntést 

hoztunk azzal, hogy az elmúlt évek gazdasági 
nehézségek: ellenére is a park további fejlesztése 
mellett döntöttünk, hiszen mint az a mostani 
bejelentésből is kitűnik, ezzel megnyitottuk 
a kaput a zöldmezős beruházások előtt. Épp 
ezért rendkívüli jelentőségű, hogy az Alumetal 
cégcsoport nálunk kezdi meg termelését.  
 
Az Alumetalt a Nemzeti Befektetési Ügynökség 
2011 óta folyamatosan segíti zöldmezős helyszí-
nek ajánlásával, amelyek közül a vállalat idén 
12 közép-dunántúli helyszínt tekintett meg, és 
befektetésének végül városunkat választotta. A 
döntés azért is örömteli, mert az önkormányzat 
komoly erőfeszítéseket tett, hogy új munkahelye-
ket teremtsen, és végül ezek az erőfeszítések meg 
is hozták a várt eredményt. A beruházás to-
vábbi iparűzési adóbevételt jelent városunknak, 
amelyet a komáromiak érdekében használunk 
majd fel - fogalmazott dr. Molnár Attila 
polgármester. 
 
A Komáromban tervezett üzem kapaci-
tása évi 66 ezer tonna alumínium öntvény 

előállítása. Foglalkoztatás tekintetében az 
előkészítő műveletek, az öntödei kemencék 
kiszolgálása, a raktári és anyagforgalom biz-
tosítása, az irodai munkák megközelítőleg 
150 munkatárs közreműködését igénylik. A 
munkavállalók felvételét elsősorban a komá-
romiak köréből kívánja megoldani a cég. A 
frissen felvett foglalkoztatottak a társaság-
nál fogják megszerezni szakképzettségük 
kiegészítő elemeit, itt tudnak szerezni olyan 
jogosultságokat, mint pl. a híddaru-kezelői, 
önjárótoronydaru-kezelői vagy rakodógép, 
villás emelő és sok egyéb berendezés kezelői 
jogosítványokat. Az Alumetal csoport 
korábbi sikeres lengyelországi beruházásai - 
Gorzyce és Nowa Sól városokban - példája 
nyomán az Alumetal komáromi projektje 
hasonló módon járulhat hozzá városunk és 
környéke fejlődéséhez. 
 
Az új beruházás tovább erősíti Lengyelor-
szág és Magyarország gazdasági kapcso-
latát. A két ország közötti kereskedelmi 
forgalom már az elmúlt évben háromszo-
rosára nőtt, 2013-ban Lengyelország volt 
Magyarország 6. legfontosabb kereskedelmi 
partnere. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár 
elmondta, hogy a járműipar 2014 első hét 
hónapjában a járműgyártás termelési értéke 
közel 4 milliárd forintot tett ki, ami mintegy 
30%-os emelkedés 2013 azonos időszakához 
képest, egyúttal a teljes feldolgozóipari termelés 
közel 30%-a. A belföldi árbevétel ugyanebben 
az időszakban közel 50%-kal, míg az exportból 
származó árbevétel mintegy 30%-kal nőtt. Az 
export súlya az árbevételben több mint 90%-os. 
A járműgyártásban foglalkoztatottak száma 
2014 áprilisa és júniusa között mintegy 25 
%-kal emelkedett 2013 azonos időszakához 
képest. A járműgyártáshoz kapcsolódó termékek 
kivitele a teljes magyar áruexport 21 %-át tette 
ki 2014 első hét hónapjában. Az államtitkár 
hozzátette, az a fajta gazdasági stratégiaváltás, 
amely az utóbbi éveket jellemezte, kiszámít-
ható, befektetőbarát országgá tette hazánkat. 
Bizonyíték ez a beruházás arra is, hogy a kor-
mány munkahelyteremtő- és gazdaságpolitikája 
kiválóan működik!  
 
Az elkövetkező két évben az Alumetal 
húszezer m2 alapterületet is meghaladó 
új üzem felépítését és beindítását tervezi 
körülbelül 25-30 millió euró értékben. A 
beruházás kivitelezéséhez számítanak a 
helyi cégek közreműködésére, a szükséges 
beszerzéseket és szolgáltatásokat is Komá-
rom környezetében kívánják igénybe venni. 
Az autóipari beszállító új öntvényeit a hazai 
járműipari cégeknek tervezi értékesíteni. (se)
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- Munkám során naponta találkozom a szociális szféra problémáival. Mi az egészségügy területén 
a személyiségünkkel dolgozunk, és sokat kell tennünk azért, hogy munkánkat jól el tudjuk látni. 
A magas szakmai felkészültség mellett erős lelkiállapot, pozitív hozzáállás, lélek szükséges, hogy a 
rossz érzéseket le tudjuk rendezni magunkban, és ez ne gátolja a munkánkat, hanem arra ösztönöz-
zön, hogy segíteni tudjunk a rászorulókon, az elesetteken, a szegényeken – mondta az ünnepségen 
dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester. 
 
Ez a munka egy közösség, egy város fokmérője, megmutatja, hogyan gondoskodik a szegé-
nyekről, az idősekről, a támogatásra szorulókról. Dr. Molnár Attila polgármester hozzátet-
te, Komárom önkormányzata mindent megtesz azért, hogy a szociális szférában dolgozók 
minden nap zavartalanul elláthassák hivatásukat. A szociális szférában dolgozók munkáját 
egy-egy szál virággal köszönték meg a városvezetők. Az ünnepi műsorban közreműködött 
Németh Nikoletta és az Egressy Béni Zeneiskola növendékei.  
 
Az új képviselő-testület nemrég alakult meg, így az idő rövidsége miatt nem tud-
ták odaítélni a Salkaházi Sára-díjakat, az elismerésről hamarosan döntenek. (se)

A szociális munka napja városunkban
1997 óta november 12-e  
a szociális munka napja. 
Ekkor mondanak köszönetet 
mindazoknak, akik áldozat-
készen, szakmai alázattal 
végzik munkájukat. A szoci-
ális munka szolgálat, a szó 
legnemesebb értelmében. 
hazánkban az emberek egy-
harmada küzd olyan problé-
mával, ami valamilyen szociális 
kezelést, törődést igényel.

- Idén második alkalommal került sor az ön-
kormányzat által finanszírozott élelmiszerosz-
tásra, amiből városunk 712 rászoruló családja 
részesülhetett. 9 és fél tonna élelmiszert rendel-
tünk, 2 millió forint összértékben. Elsősorban 
alapvető élelmiszerek kerültek a csomagba, 
olyanok, amiket fel lehet használni a karácsonyi 
készülődés során is – mondta Csöngei Ildikó, 
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetője.  A pakkok nagyságát a családok 

létszáma határozta meg. Egy- két, három -
négy fős, illetve öt és több fős családoknak 
állítottak össze csomagokat. A csomag tejet, 
rizst, lisztet, lencsét, kristálycukrot, étolajat 
és háztartási kekszet tartalmazott.  
 
- 10, 5 kiló körüli az a mennyiség, amit a 
legkisebb családok kaptak, 20 22 kiló a legna-
gyobb csomagméret. Minden nyilvántartott 
család levélben kapott értesítést az élelmiszer-

osztásról, arról, hogy milyen időpontban jöjjön. 
Arányosan osztottuk be őket, hogy ne legyen 
tumultus, és mindenki rövid idő alatt át tudja 
venni a csomagját – tette hozzá az intézmény 
vezetője.  
 
Az élelmiszer november 5 -én délelőtt érke-
zett meg városunkba, így azt aznap délután, 
illetve másnap vehették át az arra jogosultak.

Élelmiszert kaptak a rászorulók
november 5 -én és 6- án ismét tartósélelmiszer-csomagot osztott az önkormányzat a komáromi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat segítségével a Csokonai művelődési ház kistermében.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program 
(HEP) kidolgozáskor nagy hangsúlyt 
fektettek a hátrányos helyzetben lévő 
társadalmi csoportok elemzésére, az 
intézkedési tervben pedig olyan feladato-
kat jelöltek meg, amelyek által javulhat a 
jelenlegi életminőség, illetve könnyebbé 
válik a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzájutás.  
 
A gazdasági válság hatásai a mai napig 
érezhetők. Több elszegényedő család életében 
merülnek fel lakhatási problémák, ezért célunk 
úgynevezett krízislakásokat kialakítani, 

amelyek lehetővé teszik, hogy gyermekek ne 
kerüljenek állami gondozásba. Kiemelten 
figyeljük a képzési és átképzési lehetőségeket, 
amelyek segítségével a munkanélkülieket vissza 
tudjuk segíteni a munkaerőpiacra. Célunk, 
hogy a képzések mellett külön pályaorientá-
ciós tanácsadással, motivációs tréningekkel és 
reintegráló foglakozásokkal segítsük a munkába 
állás folyamatát. Fontosnak tartjuk a szociális 
biztonság megteremtését, valamint a közösségi 
élet erősítését, amelyet a civilszervezetek, az 
egyházak és intézmények, valamint a lakosság 
bevonásával együtt érhetünk csak el. Kiemelten 
kezeljük a város egészségügyi prevenciós prog-

ramjait, többek között ingyenesen biztosítjuk 
a HPV oltást a kijelölt korosztályú gyermekek 
számára. A „Van mit tisztáznunk!” elnevezésű 
program keretén belül erősítjük a komáromi 
lakosság környezettudatos szemléletmódját, 
illetve igyekszünk tisztán tartani városunkat. 
A „Kincset ér” program segítségével a gyermekek 
komplex, hosszú távú egészségügyi ismereteit 
és tapasztalatait igyekszünk bővíteni. Bízom 
abban, hogy a HEP megvalósítása által létre 
tudjuk hozni az esélyegyenlőség alapfeltét-
eleit - nyilatkozta a témával kapcsolatban 
dr. Molnár Attila polgármester. (se)

Egyenlő esélyekkel
 komárom elkészítette helyi Esélyegyenlőségi programját. 
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Sokszor motorral jártam dolgozni, 85 éves 
koromban még bicikliztem – mesélte Mar-
git néni, aki hozzátette, hogy most lánya 
gondoskodik róla. Régen sokat olvasott, de 
ma már a romló látása miatt nem tud. A 
szépkorú hölgy rengeteget mesél a család-
nak, hiszen tisztán emlékszik a régmúlt 
dolgaira. Így arra is, hogy a másik ünnepelt-
tel, Borbély Gyulával egy iskolába jártak. 
 
- Gyula nagyon jól tudott táncolni és énekelni, 
bizony sokat táncoltunk régen – tette hozzá 
Margit néni. 
 
Az 1919 szeptember 29-én született Gyula 
bácsi szintén kiváló egészségnek örvend, 
ahogy gyerekei mondják, orvos nemigen 
látta, hiszen még most is bátran kerékpárra 
ül, és beteker Komáromba, sőt a kertet is 
gondozza. A folyamatos munka, a mér-
tékletesség, na meg persze saját bevallása 
szerint a napi egy kupica is az, ami ilyen jó 
formában tartja. 
 
- Sok mindent megéltem, engem is elvittek 
hadifogságba a háború után. 2 és fél évig egyik 
helyről vittek a másikra, dolgoztattak bányában 
és gyárakban is. Szinte félholt voltam, amikor 
hazakerültem – emlékezett vissza Gyula 
bácsi, aki egyéni gazdálkodó volt, majd a 
tsz-nél később pedig a Molnál helyezkedett 
el, innen ment nyugdíjba 
 
Novemberben ünnepelte 90. születés-
napját Fekete Ferencné, Julika néni és 
Marton József is. 
 
Julika néni 1924. november 8-án szüle-
tett Komáromban. A lengyárban kezdett 
dolgozni, majd a helyi ruhatisztítóból 
ment nyugdíjba 34 évvel ezelőtt. Három 
leánygyermeke közül sajnos az egyik 
tragikusan korán ment el, két másik 
lányától, illetve azok házasságából mára 
négy unokája, és 7 dédunokája született. 
Julika néni immár közel 70 éve él boldog 
házasságban, férjével, Feri bácsival. Jövő 
év márciusában készülnek megünnepelni 
a kerek évfordulót! 
 
Marton Józsi bácsi szintén tősgyökeres 
komáromi. A polgári iskola elvégzése 
után a Gyalókai boltban volt inas, majd 

vaskereskedő segéd. A háborút megjárta, 
szovjet fogságba esett, de egy sztálini-
rendeletnek köszönhetően mégsem került 
szibériai kényszermunkára. Hazatérése 
után ismét a Gyalókai-boltban lett eladó, 
majd az államosítás után az üzletet vezet-
te egészen 1984-es nyugdíjba vonulásáig. 
 
Julika néni és Jóska bácsi is kiváló egész-
ségi és szellemi állapotnak örvendenek, 
ellátják magukat.  
 
E hónapban még két szépkorú komáro-
mit köszöntött a városvezetés. Mind-
ketten Szőnyben élnek. 
 
Szabó Istvánné, Erzsike néni kiváló 
egészségnek örvend, mind fizikailag, 
mind szellemileg is remek állapotban van. 
Saját bevallása szerint a mai napig főz, 
rendezi a kertet, tévét néz, rádiót hallgat, 
így a napi történésekkel is tisztában van. 
Olvasni nem nagyon olvas már, a látása 
az utóbbi időben megromlott, ugyan-
akkor a fodrászhoz még egyedül jár el. 
Az egykori varrónő 94 éves férjével és 
családjával együtt él. 
 
Rothweil Rezső bácsi szintén a szőnyi 
városrészben lakik fiával. Meséli, hogy 
nagyapja Zichy gróf főerdésze volt. 
Ahogy a régi történetek peregnek, úgy 
kerülnek elő a megsárgult fotók is, az 
egyiken a Zichy család, a másikon maga 
a kontessz, a harmadikon a Rezső bácsi 
felmenői láthatók…  
 
Rezső bácsi annak idején tsz elnökként 
dolgozott Koppánymonostoron, majd az 
Állattenyésztési Felügyelőséghez került 
Tatabányára, ahol majd egy évtizedig volt 
tartástechnológus. Egy fia van, felesége 
nemrég hunyt el. Egészsége, Istennek 
hála, rendben van, főz, bevásárol, ellátja 
magát, a kedélye pedig mind a mai napig 
egészen kitűnő! Ahogy mondja: már csak 
a 100-at kell megérnem, utána kevés 
ember szokott meghalni!  

         se

Az elmúlt hetekben több, születésnapját ünneplő komáromi szépkorút is köszöntött a városvezetés. 

volt egy tánc...

Boros Gézáné Margit néni és Borbély 
Gyula bácsi két nap eltéréssel születtek, 
95 esztendővel ezelőtt.  
 
A városvezetés első útja Margit nénihez 
vezetett, aki 1919. szeptember 27-én látta 
meg a napvilágot. A szépkorú asszony tős-
gyökeres szőnyi, sőt a rokonság nagy része 
is itt él. Születésnapját a család több napon 
át ünnepelte, sorra érkeztek a köszöntők, 
hogy jó egészséget kívánjanak az idős asz-
szonynak. Margit nénitől megtudtuk, hogy 
heten voltak testvérek, de csak ő ért meg 
ilyen szép kort. 
 
- A vőlegényem négy évig volt orosz hadifog-
ságban, miután hazajött, összeházasodtunk, 
1951-ben pedig megszületett a lányunk, 
Margit. Soha nem gondoltam volna, hogy 
megérem a 95 évet. A férjem patkolókovács 
volt, én először a tsz-ben dolgoztam, majd 
a Vákumban, innen is mentem nyugdíjba. 

viSSZAtEkintŐ 13

Fekete Ferencné, julikA néni és Férje, Feri bácsi

borbély gyulA bácsi is neMrég  
ünnepelte 90. születésnApját
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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. 

– A szerda mindig az óvodásoké, a Színes Óvoda apróságainak tartot-
tunk kézműves foglalkozást, ezúttal hóemberbábut készíthettek. Csütör-
tökön nyílt meg a Hagyomány és innováció nevet viselő kiállítás, melyen 
a kreatív stúdió huszonöt tagja mutatkozott be. A hagyományos kékfestő 
technikát alkalmazva számos újdonság született a nyári tábor során, így 
neszesszer, edényalátétek, gömöri csomós hímzéssel készült alkotások, ma-
ratott technikás tablósorozat vagy épp a komáromi kisleányok – mondta 
el Nyikus Anna.

A hét végi szakmai napokra az ország számos pontjáról érkeztek, 
így Kecskemétről, Nyíregyházáról, Budapestről és Győrből. A 
szombati napot kirándulással töltötték, mikor is ellátogattak a 
csornai és a höveji múzeumba. – Vasárnap három előadás hangzott 
el. Meghallgattuk Fejér Jánosné népi viseletvarrót, a győri kékfestő 
műhely két tagját, Gerencsér Zsoltot és Tóth Ildikót, illetve Lőrincz 
Ágnes csipkekészítőt – tudtuk meg Nyikus Annától. A szakmai 
napot a Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesü-
let szervezte, és a Nemzeti Művelődési Intézet támogatta. (se)

A Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti 
Egyesület, a Szőnyi Kulturális Egyesület és a Nemzeti 
Művelődési Intézet jóvoltából ismét sor kerülhetett a 
népművészet hetére városunkban. Népzenével, tánccal, 
meseelőadással, kézműves szerdával, kirándulással 
és szakmai előadásokkal tarkított hetet tudhat maga 
mögött a szőnyi Pető�  Sándor Művelődési Ház.

Ahogy az lenni szokott, idén is citeratalálkozóval indult a nép-
művészet hete. A házigazda szerepét betöltő Napraforgók cite-
razenekar és a Duna Népdalkör meghívását ezúttal tíz határon 
inneni és túli együttes fogadta el, a zsűri elnöke pedig a hangszer 
hazai nagymestere, Borsi Ferenc volt. Ahogy az egyhetes kaval-
kád szervezője, Nyikus Anna fogalmazott, a találkozó valódi 
találkozó volt, hiszen a hangulatos, stílusában változatos bemu-
tatkozó fellépés után az együttesek fehér asztal mellett beszélget-
tek tovább.  A hét első napján a Garabonciás Néptáncegyüttes 
bozsikos csoportja tartott nyílt próbát, melyen a szülők, nagy-
szülők szép számban megjelentek, sőt az azt követő táncházba 
is sokan bekapcsolódtak, táncra perdültek az apukák is. Kedden 
a mocsai gyermekszínpad látogatott Szőnybe, a boszorkányos 
meseelőadást 115 kisgyermek nézte végig, akik kuncogásukkal 
betöltötték a Petőfi  Sándor Művelődési Házat. Az ezt követő 
boszorkánybálon pedig népzene kíséretre ropták a táncot.

 

Szeretettel meghívjuk  
az Erdélyből érkező 140 fős 

Magyar Örökség-díjas 

Szentegyházi 
Gyermekfilharmónia 

2014. december 19-én, pénteken 18 órától 
Komáromban a Jézus Szíve  

Római Katolikus Nagytemplomban  
tartandó adventi ünnepi koncertjére. 

 

Vezényel: HAÁZ SÁNDOR, 
a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett karnagy 

A belépés díjtalan.  

A fellépő gyermekek alapítványának támogatására, a koncertet követően a kelengyés 
ládikóba helyezett önkéntes adománnyal van lehetőség.                                              



A hónAp: önkormányzati hírek16



A hónAp: önkormányzati hírek 17



A hónAp: önkormányzati hírek18

- Hatszáz négyzetméter hosszan és helyenként 
40 méter szélességben halad végig egy nyomvo-
nal a táborvároson, ami egy római várost rejt 
maga alatt, épületekkel, házakkal, utcákkal, 
műhelyekkel és temetkező helyekkel. Az első két 
hónap azzal telt, hogy feltártuk a hatalmas, 
800-900 négyzetméteres fürdőépületet, annak 
minden tartozékával, medencével, félköríves 
záródású teremmel, folyosókkal, bejáratokkal, 
fűtésrendszerrel, csatornákkal és falfestmény- 
töredékekkel – mondta el a feltárásokról dr. 
Borhy László akadémikus, régész. 

Hasonló komplexumra a 18. század óta nem 
bukkantak hazánkban. Schönvisner Istvánt 
fogadhatta hasonló látvány, aki Mária Te-
rézia személyes patronátusa alatt megtalálta 
Aquincum fürdőjét. Az ásatás helyszínén 
október 29-én tartottak nyílt napot. A lelet 
szenzációjellegét bizonyítja az is, hogy több 
százan kilátogattak a területre. 

A terület egy része nem régészeti lelőhely, 
olyan objektumok találhatók a földben, 

amelyeket a feltárás után be lehet építeni a 
gátrendszerbe. 

– Ezek főként gödrök, hulladékgyűjtők és sírok, 
melyek két korszakot ölelnek fel. Egyrészt a kora 
vaskor időszakát és a római kort. Kevés sírban 
volt melléklet, így nem tudtuk megállapítani 
teljes bizonyossággal, hogy melyik korból szár-
maznak. Rábukkantunk azonban egy gyer-
meksírra, ami a 4. század végére, az 5. század 
elejére, vagyis a késő római korra datálható, 
tehát segít a kormeghatározásban – ismertette 
a feltárások állását dr. Bartus Dávid régész, 
az ELTE adjunktusa. 

Az értékes leleteket, így a város romjait és a 
fürdőt rejtő területet elkerüli majd az épülő 
gát nyomvonala.

– Ezek az épületek a 3. században keletkeztek, 
akkor, amikor Brigetio városi jelleget öltött. A 
csatornák, a kövezett utak, a fürdők mind a 
városi külsőség kötelező elemei voltak – tudtuk 
meg dr. Borhy László professzortól.

– A helyiségek pontos funkciója még nem min-
den esetben ismert, hiszen a feltárások folyamat-
ban vannak. Annyi biztos, hogy a legnagyobb 
helyiség volt a forró vizes terem, ettől nyugatra 
helyezkedik el a hideg vizes helyiség, vagyis a 
frigidárium. Tudjuk, hogy nem egyperiódusú 
épületről van szó, hiszen többször átépítették a 
fürdőt – tette hozzá dr. Bartus Dávid. 

Ez a terület mennyiségi és minőségi 
szempontból is mást mutat, mint a vásártéri 
leletek, sokkal jobban megépített, mérnö-
kileg pontosabban tervezett épületekkel 
találkoztak a régészek. 

    se

Augusztus ótA folynAk megelőző feltárások A komárom-Almásfüzitő között épülő gátrendszer nyomvonA-
lán. A szAkemberek A légi felvételek és A topográfiAi vizsgálAtok AlApján sejtették, hogy A kAtonAi tábor 
előterében húzódik egy település, ilyen méretű és minőségű leletegyüttesre AzonbAn ők sem számítottAk.

kultúrA18

Dr. borhy lászlÓ régész Az ásAtáson tArt előADást
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- A Monostori erőd a környék gyűjtőtábora volt, 
a Csillag erődben a zsidók mellett cigányok és 
politikai foglyok is raboskodtak, az Igmándi 
erődben gyűjtötték össze a munkaszolgálatosa-
kat. 70 évvel ezelőtt, október 17-én tartóztatták 
le Alapy Gáspárt, Komárom polgármesterét. 
Ezzel a kiállítással rá is emlékezünk. Szeret-
nénk bemutatni a nem zsidó emberek érzéseit, 
gondolatait, felkutatni a zsidómentőket és 
a segítőket – mondta a megnyitón a mú-
zeum igazgatónője, Számadó Emese.

– Komárom az erődök városa, de 1944-ben 
nem a hazaszeretet és a dicsőség városa volt, 
hanem a megaláztatások és az elállatiasodás 
szimbóluma. A mi történelmünk sajnos olyan, 
hogy mindnyájunkat tereltek vagonokba, de mi 
is tereltünk másokat. Ha ezt elhallgatjuk, akkor 
féloldalas lesz a múltunk – hangzott el dr. 
Simon Attila történész beszédében.

Deutsch Lajosné Abramovics Éva Csépen 

született 1927-ben. Édesanyjával, nagy-
anyjával, húgával és nagynénjével került a 
kisbéri gettóba, majd onnan a Monostori 
erődbe. Június 17-én bevagonírozták őket, 
majd néhány nap múlva megérkeztek 
Auswitzba. Egyből Mengele elé kerültek. 
80 éves nagymamáját és 13 éves húgát 
a gázkamrába vitték, hármójukat pedig 
munkára Birkenauba. Leborotválták a 
hajukat, elvették a ruhájukat. Fűből készült 
zöldfőzeléket, kávé gyanánt valamilyen 
fekete löttyöt és egy kevés kenyeret kaptak. 
Utat építettek és nádast csapoltak le Krakkó 
mellett. A láger május 9-én szabadult fel, 
mindhárman túlélték a borzalmakat és 
hazajöttek. Éva néni férjhez ment, született 
egy fi a és két lányunokája. Jelenleg Buda-
pesten él.

– Megkérdeztem anyámat, hogyan tud még 
hinni, amikor elveszítette a férjét, az anyját és 
a gyermekét. Azt válaszolta, hogy Isten útjai 

kifürkészhetetlenek, és nem tudhatjuk, mi mire 
volt jó. Mi azért éltük túl, hogy a magyar 
zsidó vallás fennmaradjon – tudtuk meg Éva 
nénitől.

Dr. Székely György professzort 20 évesen 
nem otthonról a családtagjaival, hanem 
egyetemistaként deportálták, ő Dachauba 
került. Az amerikaiak szabadították fel 
a tábort, Székely György túlélte, de több 
családtagját elveszítette.

– A sors fi ntora, hogy nem is vagyok teljesen 
zsidó, egy három nemzedékkel korábbi vegyes 
házasságból származom – mondta a profesz-
szor. A kiállításon egy kötetet is bemutattak, 
ami a tárlat anyagát tartalmazza, részletes 
interjúkkal a túlélőkkel és a segítőkkel. 
A katalógus a múzeum főépületében megvá-
sárolható. 
    se

A fenti mottóval nyílt meg a klapka György múzeum új időszaki kiállítása, amely a holokauszt 70. 
évfordulójára emlékezik. A tárlat az 1944-es komáromot tárja elénk. Az itteni zsidóság történetét 
nemcsak fotókon és dokumentumokon, de élettörténeteken keresztül is megismerhetik a látogatók.

köZöS múltunk 19
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A világháború végéhez közeledve Komárom 
lakosai drámai másfél évet éltek át, közellá-
tási nehézségekkel, menekültek áradatával, 
tankcsatákkal, a front átvonulásával és 
bombázásokkal. 

- Különbséget kell tenni az angolszász és a 
szovjet bombázás között. Az amerikaiak straté-
giai támadásokat hajtottak végre olyan objektu-
mok ellen, mint a rendező pályaudvarok, vagy 
a vasúti híd. Ők mindig nappal indították a 
támadásokat – mondta el Rabi Lenke. A 
célzott támadások mellett tudni olyanról is, 
ami véletlenül következett be. Ez történt 
július 2-án, amikor a légvédelem eltalált egy 
B17-es gépet. A pilóta kényszervetést hajtott 
végre, vagyis landolás előtt megszabadult a 
bombáktól, éppen Komárom felett. 

- Eltalálta a lengyárat, a temetőt és a lakta-
nya egy részét. Ezek egyike sem volt stratégiai 
célpont. Szintén nehezen nevezhető annak az 
1941-es bombázás. Kevesen tudják, hogy a 
várost közvetlenül a kassai incidens után meg-
támadták a szovjetek, ez inkább erőfi togtatás 
volt a részükről – magyarázta Rabi Lenke. A 
célzott szovjet bombázások 1945 decembe-
rében kezdődtek. 

- Ezek a taktikai események kiegészítették a 

szárazföldi hadműveleteket. A szovjetek célja 
Budapest gyűrűbe zárása volt, a külső gyűrűbe 
Komárom is beleesett. Gyakoriak voltak a bom-
batámadások, amiket gyakran nem bombázók 
hajtottak végre, hanem csatarepülőgépek vagy 
vadászgépek – tudtuk meg az előadótól.

A városban a világháború utolsó két évében 
gyakran megszólaltak a szirénák. Komá-
rom több pontján voltak óvóhelyek, így a 
Monostori és az Igmándi erődben, magán-
házaknál, illetve a város határában létezett 
egy árokóvóhely is. Alapy Gáspár akkori 
polgármester szervezőtehetsége ellenére 
a támadásoknak voltak civil áldozatai, a 
legtöbben március 29-én az Észak-Komá-
romot ért szőnyegbombázásban haltak meg, 
összesen 34 fő vesztette életét. 

Rabi Lenke már 2009-ben összeállított 
kiállítást a bombázások 65. évfordulója 
emlékére, ezt egészítette ki visszaemlékezé-
sekkel és levéltári kutatásokkal. Az almás-
füzitői és a szőnyi támadásokat bemutató 
kötete október 3-án jelent meg. A város 
körül januárban és márciusban véres harcok 
folytak, melyekben sok magyar és német 
katona esett el. Rabi Lenke célja, hogy a 
jövőben felkutassa ezen katonák nevét.                                                                                                                                           
                                                                     se

Hetven éve 
történt...

KOMÁROM ÚJRAEGYESÍTÉSÉRE EMLÉKE-
ZETT NOVEMBER 11-ÉN AZ ENDRESZ CSO-
PORT A JÓKAI MÓR VÁROSI KÖNYVTÁRBAN. 
AZ ESEMÉNYEN RABI LENKE HELYTÖRTÉNE-
TI KÖNYVTÁROS TARTOTT ELŐADÁST A VÁ-
ROS 1944-1945-ÖS BOMBÁZÁSÁRÓL.

A Komáromi Klapka György 
Múzeum Komárom egyháztörté-
netének a feldolgozását végzi. 
Ennek keretében 2015-ben a római 
katolikus, 2017-ben, a reformáció 
évében a protestáns egyházak 
helyi történetét mutatjuk be. 2015 
áprilisában a dél-komáromi, szőnyi 
és almásfüzitői római katolikus 
egyház, az egyházi és egyházkörüli 
személyek, egyházi egyesületek (pl. 
körök, kórusok) és iskolák történe-
tét dolgozzuk fel helytörténészek 
segítségével. 

Várjuk mindazoknak a jelentke-
zését, akik bármiféle informá-
cióval, emlékkel, fényképekkel, 
dokumentumokkal rendelkeznek 
a témában, hogy jelentkezzenek 
Számadó Emese múzeumigazgató-
nál az emese@jamk.hu e-mailcí-
men, vagy a 34/344 697-es múzeumi 
telefonszámon. A kiállításhoz 
kapcsolódó katalógus nyomdai 
munkálatai miatt az informá-
ciókat március 20-ig várjuk! 

köZöS múltunk20
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úszóink pápán is bizonyítottak 
 
november 8-án pápán rendezték 
meg a veszprém megyei úszósuli 
körverseny első fordulóját az idei 
tanévben. Csapatunk legfiatalabb 
versenyzői összesen 9 érmet sze-
reztek. 
 
Aranyérmes: Debreceny Dalma (2006) 
50 m gyorsúszás és 50 m mellúszás 
 
Ezüstérmesek: Debreceny Dalma 
(2006) 50 m hátúszás; nagy réka 
(2008) 25 m mellúszás és Gálik kriszti-
án (2005) 50 m mellúszás 
 
Bronzérmesek: Élő Lázár (2006) 50 m 
gyorsúszás; hollósi mira (2008) 25 m 
mellúszás; Bartalos áron (2007) 50 m 
mellúszás és hegyi kincső (2006) 50 
m mellúszás 
 
kiválóan szerepeltek  
a fit-kidesek 
 
Az év utolsó országos megméret-
tetését mogyoródon rendezték. 
A komáromi vSE versenyzői és 
szüleik nagy várakozással indultak a 
versenyre. A gyerekek egyénileg és 
csapatban is összemérték tudásu-
kat. 
 
a legkiemelkedőbb eredményt két 
csapat érte el. az 5. osztályos lányok 
csapata ezüstérmes lett! a csapat tag-
jai: Varga evelin, Bese Csilla, kelemen 
Vanessza, nagy Dorka, Fekete mária 
Lenke, Szalai rebeka és Lidák Luca. 
a középiskolások csapata aranyérem-
mel tért haza. a csapat tagjai: erdős 
Jennifer, Görbe Fanni, Suhajda Flóra, 
Jády klarissza. a felsős lányok az 5. 
helyen végeztek. az egyéni versenyzők-
nél nagyon népes korcsoportok vártak 
a versenyeztek. 
 
A legjobb eredmények: 
 
erdős Jennifer - 2. hely, Görbe Fan-
ni - 3. hely, Suhajda Flóra - 5. hely, 
Varga evelin - 5. hely, Fekete mária 
Lenke - 7. hely, Bese Csilla, kocsi-
horváth eliza, Féli Laura, Szabó 
angéla - 8. hely, takács elizabet, Vígh 
Fanni, Szalai rebeka, Jády klarisz-
sza - 9. hely , Vadkerti Sára - 10. hely

Grónai 62 kg-ban mérkőzött a WFC Szervezet thai box félprofi világbajnoki övé-
ért a francia Tony Bocchi ellen. Komáromi sportolónk egyhangú pontozással győ-
zött, ezzel öregbítve városunk és az Alexandros Bulls Team hírnevét. Felkészí-
tő edzők: Csányi János, Vlasich Róbert voltak. Gratulálunk a sikereikhez!

Grónai a félprofi világbajnok
kőbe véste a névjegyét a küzdősportok oltárán 
az unicentrál Bulls nagyszerű komáromi harco-
sa, Grónai Sándor olaszországban, milánóban.

Az 1991-ben alakult szövetség annak érde-
kében jött létre, hogy a sportlétesítmények 
fejlesztése szakmai alapon történjék. Az 
évek során több hazai településen komoly 
létesítmények épültek, vagy estek át felújí-
táson régebbi tornatermek, sportcsarnokok, 
uszodák, és sportpályák. Városunkban egy 
ilyen átépítés során a MOL városrészben 
található egykori étkezdéből alakítottunk ki 
egy minden tekintetben a kor elvárásainak 
megfelelő modern lőteret. Városunk elsősor-
ban ezen lőtér megépítéséért kapta a díjat. 
 
A szövetség elnöksége elismerően szólt 
további olyan, a helyi sport területét érintő 

fejlesztésről, mint a városi ingyenes úszások-
tatási program bevezetése, vagy a műfüves 
pálya megépítése. 
 
A szövetség a díj adományozásával Ko-
márom város önkormányzatának a sport-
létesítmények fejlesztésére irányuló magas 
szakmai színvonalú munkáját ismerte el.  
 
    se

rangos sportdíjat kaptunk
november 11-én délelőtt turi Bálint alpolgármester és vizeli 
Csaba, a komáromi kulturális Sport és Szabadidő nonprofit 
kft. ügyvezetője vette át a Sportlétesítmények magyarorszá-
gi Szövetségének díját a fővárosi magyar Sportok házában.

Sport 21
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Szép eredmények  
a tesco kupán 
 
A kvSE Sportlövő Szakosztálya a 
helyi lőtéren látta vendégül a hazai 
utánpótlás és felnőtt versenyzőket 
október végén. A verseny legfőbb 
célja a héraklész Bajnok és Csillag 
program kerettagságának elnyerése 
volt. összesen 158 indulót regiszt-
ráltak, négy korcsoportban.  
 
a kVSe versenyzőinek eredményei: 
 
a puskás serdülő lányok között 
horváth Lea nyert 388 körrel, nem 
sokkal lemaradva testvére, zoé 383 
körrel második, Cseszka nikolett 
negyedik, Bajos Gitta pedig ötödik 
lett. Serdülő fiúk között a dobogó 
második fokára Szilágyi attila állhatott. 
turi zsolt az ifjúsági fiúk, mlinkovics 
tibor pedig a felnőtt férfiak között 
ért el negyedik helyezést. miskolczi 
Julianna magabiztosan 209,4 körrel 
nyerte meg a női döntőt, egy tizeddel 
lemaradva a döntős európa-csúcsától.

a rendezvényt tárgyjutalmakkal a tes-
co Global zrt. komáromi és esztergomi 
áruháza támogatta. a kupát megtekin-
tette és a díjak átadásában segédkezett 
Varga mónika, a komáromi áruház 
igazgatóje.   
 
Éremeső  
az országos Diákolimpián 
 
Fantasztikusan szerepeltek a kvSE 
sportlövői a november második 
hétvégéjén Ácson rendezett diák-
olimpián. mindkét csapat első he-
lyezést ért el, emellett három egyéni 
éremmel is büszkélkedhettek. 
 
a Feszty tanulói összesen 5 érmet sze-
reztek: horváth Lea 180 körrel egyéni 
arany és csapat aranyat, horváth zoé 
177 körrel csapat aranyat és egyéni 
bronzot, Bajos Gitta 165 körrel pedig 
csapat aranyérmet nyert.  
 
a fiúk versenyében a Petőfi tanulója, Éri 
Dominik 173 körrel két érmet nyert (csa-
pat arany, egyéni bronz). a Szent imre 
tanulója, Szilágyi attila 165 körrel, és a 
mocsai arany János általános iskola 
tanulója, Balogh Bálint 157 körrel csa-
patban egy-egy aranyérmet hoztak el.

- Császár Sándor, Aradi Mihály és Timóczki 
Ferenc honosították meg a testépítést Komá-
romban. Jómagam 1985-ben csatlakoztam hoz-
zájuk, miután befejeztem tanulmányaimat a 
testnevelési egyetemen. A garázst pár év múlva 
kinőttük, 89-ben egyesültünk, és onnantól da-
tálódik az Alex SE működése. Császár Sándor 
már sajnos nincs közöttünk, a másik két alapító 
is befejezte az aktív sportot, hiszen mindketten 
elmúltak 60 évesek, de tartom velük a kapcsola-
tot. Sok képet és dokumentumot tőlük kaptam a 
kiállításhoz – mondta az egyesület vezetője, 
Bartók Sándor. 
 
A sportcsarnok a negyedik helyük, stabilan 
15 éve itt edzenek. A sportág komáromi 

képviselői a 80-as években már Ausztriában 
versenyeztek, nemzetközi mezőnyben. 
 
- Herczeg Sándor és Eck Ernő például Bécs 
nagydíjáért versenyt is nyert, Makovics 
Zsolt a 90-es években junior világbajnok 
lett Pozsonyban. A 25 év alatt rengeteg 
magyar bajnoki címet, országos és világcsú-
csot döntöttek tanítványaim, de talán mégis 
arra vagyok a legbüszkébb, hogy ennyi ideig 
fennmaradtunk. A 80-as, 90-es években hat 
egyesület alakult a megyében, de egyik sem 
érte meg a 25 évet – tudtuk meg Bartók 
Sándortól, aki hozzátette, legnagyobb 
vágya, hogy egyesületük megünnepel-
hesse 50 éves születésnapját is. (se) 

kiállítást rendezett az Alex SE a Sportcsarnokban. Az 
egyesület ezzel ünnepli 25 éves fennállását. A tárlat ké-
pekkel, régi újságcikkekkel eleveníti fel azt a negyed szá-
zadot, amit a garázsból indult egyesület megélt.

negyed évszázados az Alex SE

Az első edzések 1988-ban indultak, majd 
folyamatosan bővült a kör, a megye több 
településén és a Felvidéken is ismert és 
népszerű lett ez a sportág. 
 
- 25 év egyrészt nagyon hosszú idő, hiszen 
eközben felnőtt egy generáció, másrészt meg úgy 
röppent el, mint egy pillanat. Amióta elkezd-
tünk versenyezni, nem volt olyan megméret-
tetés, ahonnan ne hoztunk volna haza érmet. 
Jelenleg 3000 éremmel büszkélkedhetünk, 
köztük számos magyar bajnoki, Európa- és 
világbajnoki éremmel – mondta el Filep Imre 
a Feszty iskolában megtartott születésnapi 
ünnepségen. A mester hozzátette: a sok 
eredmény mellett arra a legbüszkébb, hogy 
tanítványai soha nem keveredtek összetű-
zésbe vagy verekedésbe, nem használták 
ki a küzdősport adta előnyeiket. A karate 
ugyanis olyan tartást ad, amit más sport-
ágtól nem kap meg az ember. A fiatalok az 
edzések során nemcsak gyakorlati tudást 
szereznek, de elméleti ismereteket is. Egy 

karatékának öt fő szempontja van: a szorga-
lom, az önuralom, a jellem, a tisztelet és az 
akaraterő. 
 
- A karatéban az elért eredmény igazából 
másodlagos, sokkal fontosabb, hogy az egyén 
önmagához képest hogyan, milyen mértékben 
fejlődik – tette hozzá a mester. 
 
A Tempo Karate SE tagjainak kétharma-
da fiú, de azért egyre kedveltebbé válik a 
harcművészet ezen ága a lányok körében 
is. Filep Imre elmondta azt is, hogy a 
legjobb eredményeket éppen a lányokkal 
érte el, Radics Ágnes, Grónai Adrienn 
és Szőnyeg Dóri nevét emelte ki, a fiúk 
közül pedig Filep Ádámot, Albert Pat-
rikot és Mészáros Zsoltot, akik immár 
tíz éve edzenek együtt. A születésnapon 
tiszteletét tette dr. Molnár Attila polgár-
mester is, aki köszöntőjében a gratuláció 
mellett örömét fejezte ki, hogy ennyi ember 
rendszeresen sportol a városban.   (se)

25 év alatt közel 20 ezer embert oktatott Filep imre, a tempo 
karate SE vezetője, mintha városunk teljes lakossága kipróbálta 
volna ezt a sportágat. A két és fél évtized alatt 3000 érmet hoztak 
haza az eredményes versenyzők, ám ahogy a 7 danos mester 
fogalmazott, a karate elsősorban az egyén kiteljesedéséről szól.

Születésnapot ünnepelt a tempo

Sport22
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