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LOMTALANÍTÁS A VÁROSBAN
ÉRTESÍTJÜK KOMÁROM LAKOSSÁGÁT, HOGY A VÉRTES VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NON-
PROFIT KFT. 2015. SZEPTEMBER 28. - OKTÓBER 02. KÖZÖTT LOMTALANÍTÁST VÉGEZ 
KOMÁROM VÁROS EGÉSZ TERÜLETÉN A WWW.KOMAROM.HU/HIRDETM.
PHP OLDALON OLVASHATÓ ÜTEMEZÉS SZERINT!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
HAVRAN-TÓTH BERNADETT KÖRNYEZETVÉDELMI REFERENS

34/541-346, TOTH.BERNADETT@KOMAROM.HU

VÁLTOZÁSOK A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSBEN

TÁJÉKOZTATJUK KOMÁROM VÁROS TISZTELT LAKOSSÁGÁT, HOGY 2015. OKTÓBERÉTŐL BEVE-
ZETJÜK VÁROSUNKBAN A CSALÁDI HÁZAS ÖVEZETEKBEN A HÁZHOZ MENŐ SZELEKTÍV HULLADÉK-
GYŰJTÉST. A VÉRTES VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT., A KÖZSZOLGÁLTATÓ 
MEGKEZDTE A TÁJÉKOZTATÓ LEVELEK, HULLADÉKNAPTÁRAK ÉS AZ ELSŐ GYŰJTÉSHEZ SZÜKSÉGES 
ZSÁKOK ELJUTTATÁSÁT ÖNÖKHÖZ.  A PAPÍR GYŰJTÉSÉRE 3 DB KÉK, A MŰANYAG GYŰJTÉSÉRE 
PEDIG 3 DB SÁRGA SZÍNŰ ZSÁKOT SZÁLLÍTANAK KI.

BÁRMILYEN KÉRDÉSBEN A KÖZSZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATA A 34/600-700 TELEFONSZÁ-
MON, A POLGÁRMESTERI HIVATAL MUNKATÁRSA, HAVRAN-TÓTH BERNADETT A 34/541-346 
TELEFONSZÁMON AZ ÖNÖK RENDELKEZÉSÉRE ÁLL.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.KOMAROM.HU/HIRDETM.PHP

sajtó-helyreigazítási közlemény

„A Komáromi Városi Televízió Szolgáltató Nonprofi t Kft. elnézést kér Dr. Nemes Andrea 
képviselőtől, mert az általa rendelkezésre bocsátott nyilatkozatot a Komáromi Városi Te-
levízió Szolgáltató Nonprofi t Kft. a képviselő hozzájárulása nélkül megváltoztatta és jog-
szabályellenes módon, hozzjárulása és előzetes tájékoztatása nélkül cenzúrázta, majd íly 
módon közölte a Komáromi Újság időszaki kiadványában. A képviselő által közölni kívánt 
nyilatkozat eredeti és valós tartalma a következő volt:

Az újság 500 karakterben maximalizálva kérte a képviselőket, hogy a körzetükben 
megvalósítani szándékozott terveikről írjanak. A körzet lakóit levélben tájékoztat-
tam mindazon javaslataimról (Raksped terület komplex rendezése, rendelőintézet 
melletti tömbnél parkolók építése, és a közvilágítás megoldása stb.) amelyről ilyen 
röviden képtelenség beszélni. 2010 óta tapasztalható a városban, hogy csak mi-
nimális beruházást szavaz meg a többség, de azt se valósítja meg a hivatal.”
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Azzal együtt, hogy az elmúlt hetek a családról, 
pihenésről, feltöltődésről is szóltak, egyáltalán 
nem telt eseménytelenül az idei nyár, sőt, ha 
lehet mondani, talán még sűrűbb volt, mint az 
előző esztendőkben. Több olyan testületi ülést is 
kellett tartanunk, melyeken stratégiai döntések 
születtek.  
 
Még a nyár elején volt alkalmam a megyei ka-
tasztrófavédelem, a vízügy, illetve a járási hi-
vatal vezetésével együtt bejárni az épülő gátat. 
Megtekintettük a védmű teljes 4,2 kilométeres 
szakaszát Almásfüzitőtől, egészen a komáromi 
vasútállomásig. A gát lenyűgöző, impozáns 
látványt nyújt. Szakemberek véleményére 
támaszkodva bizton állíthatom, amennyiben 
olyan mértékű vagy azt meghaladó szintű 
árvíz közeledne városunkhoz, mint a 2013-as 
rekord volt – melyet példás összefogással sikerült 
lebirkóznunk – a gát minden további nélkül 
képes lenne medrében tartani a folyót. A 
komáromiak nyugodtak lehetnek, a 7 milliárdos 
beruházással olyan biztonságos védmű került a 
Duna partjára, mely mind az anyagi javakat, 
mind az emberéletet képes megvédeni jelentős 
víztömeggel szemben is.  
 
A gát, mely uniós és kormányzati forrásból 
valósult meg, nem utolsó sorban Duna-partot 
ad városunknak, hiszen a komáromi szakasz 
tetején kerékpárral és gyalogosan is közlekedhe-
tünk majd az ott kialakított sétányon, valamint 
a horgászegyesületek kérését is figyelembe vettük 
a partszakasz megközelíthetősége érdekében.

Polgármester úr, ha valaki nyitott szemmel 
jár, már láthatja, hogy a Csillag erődnél 
elkezdődtek az előkészítő munkálatok... 
 
Így igaz, egyelőre az oda nem illő növényzet 
eltávolítása folyik. A nyár közepén tartott a 
városházán projektbemutatót az erőd átépítésé-
vel megbízott szakmai grémium. A bemutatón 
a tervezők mellett a városvezetés és a főépítész 
úr vett részt, egészen kivételes, amit ott láttunk. 
Tudni kell, hogy a kormányzati beruházással 
megvalósuló Csillag erőd-felújítás a bu-
dapesti Városliget Projekt egyik eleme, így a 
projektgazdáktól kapott tájékoztatás alapján 
mondhatom, a közbeszerzés végső stádiu-
mába érkezett, a konkrét építkezés ez év 
végén, illetve a jövő év elején indulhat meg! 
Engedjenek meg egy rövid kitérőt. A komáromi 
erődök szerepét hármas egységben tervezzük 
a jövőben meghatározni! Klapka György 
személye a hadászatot, Jókai Mór az irodalmat, 
míg Lehár Ferenc a zenét testesíti meg városunk 
szellemi palettáján. Így az erődök funkcióját 
is ezen hármas gondolat jegyében képzeljük el: 
hadászat-irodalom-zene. A jelenlegi tervek 
szerint a Csillag erődben a Szépművészeti Mú-
zeum szobormásolat parkja kapna elhelyezést, 
ugyanakkor az erőd vezetésével, és ország-
gyűlési képviselőnkkel Czunyiné dr. Bertalan 
Judittal, valamint Hende Csaba honvédelmi 
miniszter úr támogatásával felvetettük azt a 
lehetőséget, hogy a Csillag erődben hangsúlyo-
sabban kapjanak szerepet a hadászati elemek. 
Annál is inkább, mivel a ’48-as forradalom és 

szabadságharc idején csupán ez az egyetlen erőd 
állt a mai formájában. 
 
Ha már az erődről, erődökről esett 
szó: néhány hónapja új vezetés áll a 
Monostori Erőd Hadkultúra Köz-
pont Nonprofit Kft. élén.

 
A város szellemi és kulturális életének építése 
szempontjából rendkívül fontosnak tartom, 
hogy Vizeli Csaba személyében komáromi 
születésű és a városban élő ember vette át az 
erőd irányítását. Az erőd eddig amolyan állam, 
az államban működött Komáromban. Itt volt, 
a miénk volt, s bár nem végeztünk reprezenta-
tív felmérést, állítom, a komáromiak harmada 
még soha nem járt a Monostori erődben. Azt 
szeretnénk elérni, hogy Komárom valóban 
az erődök városa legyen, és ne csupán az 
ide érkező turisták számára, hanem az itt 
élők számára is. Ezért igyekszünk időről-
időre megnyitni az erőd kapuit a komáromiak 
előtt. Ezen törekvésünk jegyében az idei 
hagyományteremtő céllal életre hívott Jókai 
hétvégén a helyiek ingyenesen látogathatták 
a rendezvényt. Jövőre pedig azt tervezzük, 
hogy a komáromiak ingyenes tárlatvezetéseken 
vehetnek majd részt, megmutatjuk nekik az új 
Dunai bástyát, az új interaktív kiállításokat, 
a felújított katakombarendszert! Célunk, hogy 
a komáromiak teljesen magukénak érezzék 
az erődöt, erődöket! Ezért is igyekszünk 
kivinni oda programokat, olyanokat, mint a 
Zenés nyári esték vagy színházi előadások.

Építkezik a város!
MILLIÁRDOS FEJLESZTÉSEK ZAJLANAK

Gát, Csillag erőd, új cég az ipari parkban, új dunai híd. Dr. Molnár

Attila polgármesterrel a nyári szünet után ültünk le beszélgetni!
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Polgármester úr, az év elején nagy volume-
nű szerkezeti változásokat jelentett be az 
önkormányzati cégek háza táján, melyek 
költségmegtakarítást voltak hivatottak 
szolgálni. A lépések beváltották a hozzájuk 
fűzött reményeket?

Az éves költségvetés első változatában, melyet 
a kollégáim elém tettek, még komoly hiánnyal 
kellett szembenéznünk. Elsősorban a helyi adók, 
azon belül az iparűzési adó csökkent drámai 
módon, mivel a Microsoft-Nokia cégcsoport 
Európából Ázsiába helyezte át a termelését. 
Három lehetőség állt előttünk, vagy új helyi 
adókat vezetünk be, és emeljük a jelenlegi 
mértékeket, vagy intézményeket vonunk 
össze, vagy a cégstruktúrát alakítjuk át! 
Az első lehetőséget nem javasoltam, tekintet-
tel arra, hogy nem akartunk még több terhet 
tenni a komáromiak nyakába. A másodikat is 
elvetettük, hiszen jól működő intézményi struk-
túránk van, a további karcsúsítás esetükben 
már a szakmai munka rovására ment volna. 
Így maradt az önkormányzati cégek összevo-
násának lehetősége. A Komáromi Kulturális, 
Sport és Szabadidő Nonprofi t Kft. beolvadt 
a városfenntartással foglalkozó Saxum Kft.-
be, létrehozva ezzel a Komáromi Városgazda 
Nonprofi t Kft.-t, mely klasszikus város-
üzemeltetési feladatokat lát el. A következő 
időszakban még további összevonások, ezzel 
együtt pedig további megtakarítások várha-
tók. Jelesül a vízszolgáltatás már korábban az 
állami feladatok közé került, így a Vizák Kft. 
be fog olvadni a Távhő Kft-be, továbbá a kö-
zeljövőben, mikor a lakossági távhőszolgáltatást 
is az állam veszi át, ez utóbbi kft. tevékenysége 
kiüresedik majd. Ezekkel az intézkedésekkel 
középtávon több százmilliós megtakarítást 
tervezünk elérni, de hatásukat már az idei 
költségvetési évben is éreznünk kell.

Ha az imént az iparűzési adóról beszéltünk, 
van egy örvendetes tény is, középtávon 

ismét jelentős bevételek származhatnak 
innen, hiszen nemrég új cég érkezett a 
városba. 

A képviselő-testület a nyáron jóváhagyta 
a lengyel Alumetal autóipari beszállítóval 
kötött 10 milliárd forintos gyárépítési szerző-
dést. Ez azért nagy szó, mivel 1998 óta nem 
volt zöldmezős beruházás a városban. Koráb-
ban, mikor a válság legsötétebb éveiben, 2011 
körül úgy döntöttünk, hogy fejlesztjük az ipari 
parkot, további negyven hektárt vásárolva és 
közművesítve, sokan értetlenségüket fejezték ki. 
Akkori döntésünk azonban helyesnek bizo-
nyult! A park további bővítése, közművesítése 
nélkül nem tudtunk volna új céget fogadni! A 
„Nokia-korszak” után kollégáimmal folyama-
tosan kerestük a komáromi ipari park kitörési 
lehetőségét, most úgy látszik, ezt az autóiparban 
találhatjuk meg! A park fejlesztésével szoro-
san összefügg a komáromi kikötő nemrég 
bejelentett milliárdos korszerűsítése, átépítése 
is, melynek szintén ezen a nyáron tettük le az 
alapkövét! A kikötő jelenleg teherkikötőként 
üzemel, ezzel a beruházással azonban be tud 
kerülni az országos közforgalmú kikötők közé, 
mely új távlatokat nyit a város infrastruktúrá-
jában, segítve ezzel új cégek megjelenését!

Talán még soha nem volt ennyire kézzelfog-
ható távolságban az új dunai híd megépítése! 

A nyáron az Európai Bizottság elfogadta azt 
a csomagot, melyben mintegy 85,5 milliárd 
forint támogatásban részesülhet 12 magyar 
közlekedésfejlesztési projekt. Ezek egyike a ko-
máromi Duna-híd. Ezzel az utolsó akadály is 
elhárult az építkezés elől, így jelenleg gőzerővel 
folyik a kiviteli tervek engedélyeztetése és a 
közbeszerzések lebonyolítása. A kormányzat 
tervei szerint a hídnak 2018-ra állnia kell, 
ehhez természetesen Stubendek László 
észak-komáromi polgármester kollégámmal 
minden segítséget megadunk mi is!  (rg)
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fogadóórák
2015. október 5-én, 

hétfőn, 
16.00 és 18.00 óra között

koppánymonostoron a 

dózsa györgy Művelődési Házban
Dr. Molnár Attila polgármester, Czita Já-
nos alpolgármester a körzet önkormány-
zati képviselője tartanak fogadóórát

2015. október 6-án 

kedden,
16.00 és 18.00 óra között

szőnyben 
a kirendeltségen
Dr. Molnár Attila polgármester, Sárai 
János ls Takács József önkormányzati 
képviselők tartanak fogadóórát

2015. október 7-én, 

szerdán,
16.00 és 18.00 óra között

komáromban
a városházán
Dr. Molnár Attila polgármester 
tart fogadóórát



Az uniós pályázat kedvezményezettje az 
esztergomi illetőségű Port Danube Kft. 
így ennek a fejlesztésnek köszönhetően a 
két város kapcsolata is erősödni fog. Ezt 
hangsúlyozta beszédében Czunyiné dr. 
Bertalan Judit államtitkár is, aki hozzátette, 
az uniós források 60 százaléka a gazdaság 
élénkítését és új munkahelyek teremtését 
teszi lehetővé, azonban ezek megvalósításá-
hoz olyan tudatos építkezésre van szükség, 
amilyen Komáromban zajlik. Az építkező 
város szlogenjét emelte ki dr. Molnár Attila 
polgármester, aki felsorolta, milyen jelentős 
beruházások valósultak meg vagy éppen 
zajlanak városunkban. 
 
- Néhány héten belül átadjuk az árvízvédelmi 
gátat, augusztus közepén kezdődik a Csillag 
erőd fejlesztése. Korszerűsödött a kórház, meg-
valósult az ipari park közművesítése. 2016-ban 
kezdődhet az új Duna-híd építése is. A mosta-
ni, közel 1 milliárdos beruházás azért is jelen-

tős, mert munkahelyeket teremt, illetve növeli 
a helyi adóbevételek összegét - fogalmazott a 
polgármester. Romanek Etelka, Esztergom 
polgármestere arról beszélt, hogy a Duna 
nemcsak turisztikai és gazdasági szempont-
ból fontos az itt élőknek, de a hidak révén 
össze is köt bennünket.  
 
A beruházás összköltsége közel 900 millió 
forint, melyből mintegy 760 millió az 
uniós és az állami támogatás mértéke. A 
cél, hogy a jelenleg árufuvarozásra rendelt 
közforgalmú kereskedelmi kikötő elnyerje 
az Országos Közforgalmú Kikötő státuszt. 
A munkálatok során függőleges partfalat 
építenek ki, ami az ipari méretű rakodások 
gyors elvégzését teszi lehetővé, illetve a 
magasparton kialakítandó terület a hely-
színre érkező anyagok átmeneti tárolására 
is alkalmas lesz. A fejlesztés jelentősen 
tehermentesíti a közúti szállítást, a kikötő 
pedig elosztó, átrakó funkciót láthat el a 
Duna közép-kelet-európai szakaszán. (rg)

Hajóvonták találkozása

Milliárdos kikötőfejlesztés indul

Augusztus 4-én rakták le annak a több mint 800 milliós beruhá-

zásnak az alapkövét, amely a komáromi kikötő fejlesztését céloz-

za. Az eseményen jelen volt Czunyiné dr. Bertalan Judit térségünk

országgyűlési képviselője, köznevelésért felelős államtitkár,

Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, Romanek Etelka, 

Esztergom polgármestere, és dr. Molnár Attila Komárom

polgármestere.

eu-s zöld lámpa az új hídnak! 
 
az európai Bizottság a magyarok által 
benyújtott tizenhétből tizenkét közleke-
désfejlesztési beruházást támogatna, 
ami az európai Hálózatfinanszírozási 
eszköz (Cef) forrásaiból valósulna 
meg. Még két pályázati kör lesz idén és 
jövőre. 
 
A nettó 116 milliárd forint összköltségű 
beruházások közé tartozik egyebek között 
a komáromi Duna-híd megépítése, a Kelen-
föld–Százhalombatta vasúti vonalszakasz 
korszerűsítése, ötvenkilenc elővárosi motor-
vonat felszerelése ETCS2 vonatbefolyásoló 
rendszerrel és az első hazai cseppfolyósí-
tott földgáz (LNG) töltőpontok létesítése.  
 
A belvízi közlekedést mintegy nettó tízmilli-
árd forint értékű, az infrastruktúra, a kitűzési 
és információs rendszer fejlesztését célzó 
beruházás élénkítheti. Magyarország 85,5 
milliárd forint támogatást nyerhet el első 
CEF-projektjei megvalósítására.  
 
A beruházásokhoz kapcsolódó első köz-
beszerzések már az idén megjelenhetnek. 
A második CEF közlekedési pályázati kör 
kiírása 2015 novemberében, a harmadik 
pedig 2016 őszén várható. Tasó László a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleke-
déspolitikáért felelős államtitkára szerint 
Magyarország célja, hogy a három pályá-
zati fordulóban maradéktalanul lekösse a 
nemzeti boríték csaknem négyszázmilliárd 
forintos keretét 
 
Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség 
fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős 
helyettes államtitkára tegnap egy egri konfe-
rencián közölte: az uniós tagság eredmé-
nyeként kiépült, 2004 óta működő fejlesz-
téspolitikai rendszer 2020 után megszűnik, 
vagy jelentősen csökken a keretösszeg. 
Az MTI szerint elmondta, hogy talán ez a 
hétéves periódus az utolsó, amikor lehető-
ségünk van megteremteni a honi gazdasági 
szektor számára a növekedés esélyét.  
 
                 (forrás: magyarhirlap.hu)
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�� Popovics György megyei elnök, Romanek Etelka, Esztergom polgármestere, Czunyiné dr. Bertalan Judit 
köznevelésért felelős államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője és dr. Molnár Attila polgármester az 
alapkőletételen.



Véget ért az ipari park közművesítése 
 
a műszaki átadás még májusban 
megtörtént, hivatalosan csak június 
30-án zárult a Határon átnyúló üzleti 
infrastruktúra fejlesztése komárom 
és Ógyalla (Hurbanovo) településeken 
nevet viselő projekt. a két önkormányzat 
közösen pályázott a Magyarország-szlo-
vákia Határon átnyúló együttműködési 
Program felhívására. a projekt célja az 
önkormányzati tulajdonban lévő, üzleti 
célra hasznosítható területek fejlesztése 
volt. a projekt összköltsége meghaladta 
a 2,5 millió eurót. 
 
- A mi feladatunk az ipari park feltáró útjának 
kialakítása és teljes közművel való ellátása 
volt. Ez egy nagyjából 1 kilométer hosszú, 7 
méter szélességű utat jelentett, csapadék-, 
szennyvíz - és csatornahálózattal, valamint 
a közvilágítás kialakításával - mondta el 
Ercsey Áron, a Komárom 2014 Konzorcium 
ügyvezetője. 
 
Az ipari parkban található 40 hektáros terü-
let kisajátítására még 2011-ben került sor. 
 
- Sokan megmosolyogtak bennünket, 
mikor a gazdasági válság kellős közepén 
területet vásároltunk az ipari parkban. Az idő 
azonban bennünket igazolt. többek között 
jelen fejlesztéseknek köszönhetően hamaro-
san megkezdi építkezését az Alumetál 
Kft. amely 10 hektáros területet vásárolt 
tőlünk, és mintegy 10 milliárdos beruházást 
hoz városunkba - mondta dr. Molnár Attila 
polgármester. 
 
Annak, hogy új befektetők érkezzenek 
az ipari parkba, elengedhetetlen volt a 
terület közművesítése. Ez egy Ógyallával 
közösen benyújtott határon átnyúló uniós 
pályázatnak köszönhetően valósult meg. 
A 600 millió Ft összértékű beruházás 5 
százalékát fizette az önkormányzat. A 
terület műszaki átadására május 20-án 
került sor. A kivitelezőnek 198 napja volt 
arra, hogy a munkálatokat elvégezze. 

 
A beruházás hozzájárul ahhoz, hogy az 
ipari parkokba új befektetők érkezzenek, és 
ezzel új munkahelyek létesüljenek.  

    rg

- Az önkormányzat a közelmúltban mintegy 
40 hektárral bővítette ipari parkját, melynek 
nemrég fejeződött be a közművesítése. Úgy 
tűnik, jó döntést hoztunk azzal, hogy az elmúlt 
évek gazdasági nehézségei ellenére 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 termelé-
sét, hiszen ez az első zöldmezős beruházásunk 
a városban 1998 óta - nyilatkozta dr. Molnár 
Attila polgármester. 
 
A Komáromban tervezett üzem kapaci-
tása évi 66 ezer tonna alumínium öntvény 

előállítását célozza meg. Foglalkoztatás 
tekintetében az előkészítő műveletek, az 
öntödei kemencék kiszolgálása, a raktári 
és anyagforgalom biztosítása, az irodai 
munkák megközelítőleg 150 munkatárs 
közreműködését igénylik. A munkavállalók 
felvételét elsősorban a komáromiak köréből 
kívánja megoldani a cég.  
 
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.  
        rg

kezet rá!
aláírták a Végleges szerződést

A komáromi Városházán írták alá a lengyel Alumetal járműipari

beszállító társaság és Komárom Város Önkormányzata között

létrejött végleges adásvételi szerződést, melynek értelmében 

a cég 10 milliárdos gyárépítésbe kezd városunkban. A felek tavaly

októberben szignálták azt az előszerződést, melynek feltételei

teljesültek. Ezért jöhetett létre a megállapodás. A 2012-ben

242 millió eurós árbevételt produkáló, Európában jelenleg az

ötödik legnagyobb finomítónak számító járműipari vállalat hulla-

dékfémből állít elő úgynevezett másodlagos alumíniumot alumí-

az autóipar számára. 
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A Feszty legkisebbjei a nagyobbaktól 
ajándékot kaptak és műsorral is készültek. 
Az ünnepségen az iskola igazgatónője, 
Kiss Mária arról beszélt, hogy kitartással, 
szorgalommal és alázattal kell felvértezni a 
gyerekeket. Ennek egyetlen járható útja van, 
a személyes példamutatás! 
 
A tanévnyitót osztályfőnöki óra követte, 
ahol az élménybeszámolók után a tanévre 
vonatkozó legfontosabb információkat 
ismertették a diákokkal. 
 
Lelovics Nóra és Nemesnyik Lilla idén 
kezdték a hatodik osztályt. A lányok elárul-
ták, a nyár jól telt, csak gyorsan. Sok időt 
töltöttek a barátaikkal, az iskolakezdéssel 
nem törődtek. Kötelező olvasmányuk nem 
volt, így sokat játszhattak. Hatodikban lesz 
egy új tantárgyuk, az informatika. A tanu-
lók az első nap az osztályfőnököktől kapták 
meg a tankönyveket. 
 
- Augusztus 11-én időben, egyszerre és hiány-
talanul érkeztek meg a tankönyvek iskolánkba. 
Az előző évek tapasztalataihoz viszonyítva 
elmondhatom, hogy ez sokkal egyszerűbb, 

áttekinthetőbb rendszer, megkönnyíti a mi 
munkánkat - vallotta a Feszty tankönyvfele-
lőse, Reiz Mónika tanár. 
 
A 2015-2016-os tanévben a komáromi 
tankerületben komolyabb változásokra nem 
kell számítani. 
 
- Első, második és harmadik osztályban ingyen 
jutottak tankönyvhöz a diákok. A tervek 
szerint ez felmenő rendszerű lesz, tehát egyre 
több iskolásnak nem kell majd fizetni a tan-
könyvért. Bízom abban, hogy az iskolák élnek 
majd a kiírt pályázati lehetőségekkel, hiszen 
így tudnak fejleszteni - mondta a komáromi 
tankerület megbízott tankerületi igazgatója, 
Kremnitzky Gábor. 
 
Az iskolatej - és gyümölcsprogram az idei 
tanévben is folytatódik, akárcsak az önkor-
mányzat által támogatott úszásprogram. 
2015. szeptember 1-jén városunkban 15 új 
pedagógusnak és 3477 diáknak csengettek 
be.  
 
    se

Becsengettek!
Szeptember elsejével 3477 tanulónak csengettek be városunk isko-

láiban. A Feszty Árpád Általános Iskola tanévnyitóján vettünk 

részt, ahol három osztályban 80 kisgyermek kezdte meg tanulmá-

nyait. A tankönyvek minden intézménybe időben megérkeztek.

elkezdődött a 2015 / 2016-os tanéV

jót az étvágyhoz! 
 
szeptember elsejétől lépett életbe a 
közétkeztetési reform, aminek legfőbb 
eleme a kevesebb só-, cukor- és zsírtar-
talom, illetve a több zöldség-gyümölcs, 
tejtermék és teljes kiőrlésű pékáru. a 
változtatásra városunkban is szükség 
van, hiszen nálunk is érvényesek az 
országos adatok: a gyermekek 30 szá-
zaléka túlsúlyos, míg 10 százalékuk már 
tizenéves korban magas vérnyomással 
küzd.  
 
-  A sótartalom az óvodásoknál napi 2 
gramm lehet háromszori étkezésre elosztva. 
Ez a mennyiség általában benne van 
azokban az ételekben, amit egyébként is 
esznek, így a kenyérben, a sajtban vagy a 
felvágottban - mondta Kovács Krisztián, 
a város közétkeztetését ellátó Kölyök Kft. 
vezetője.   
 
Az új rendelet szabályozza azt is, hogy 
egyes ételekből mennyi a minimálisan és 
maximálisan adható mennyiség. Például 
ott, ahol tíz egymást követő napon át na-
ponta háromszor kapnak enni a gyerekek 
legfeljebb 5 alkalommal adható hús vagy 
húskészítmény.  
 
- A kormányzati szándék az, hogy jobb 
minőségű alapanyagokból kell többet adni. 
A mi feladatunk az, hogy minden kritéri-
umnak megfeleljünk - magyarázta Kovács 
Krisztián.  
 
Dr. Kreft-horváth Loránd egészségügyért 
felelős alpolgármester, iskolaorvos példával 
szemléltette, hogy miért volt szükséges a 
közétkeztetési reform megalkotása.  
 
- A túlzott só-, cukor- és zsírfogyasztás 
elhízáshoz vezet, ami növeli a vérnyomást, 
szív- és érrendszeri, illetve mozgásszervi 
megbetegedést okoz. Kalciumra a fejlődő 
szervezetnek nagy szüksége van, akárcsak 
a rendszeres zöldség- és gyümölcsfo-
gyasztásra. Ezek vitamin- és rosttartalma 
igen magas - magyarázta dr. Kreft-horváth 
Loránd.  
 
A gyermekek egészséges táplálkozása 
a Kincset ér városi prevenciós program 
meghatározó része is, amit újra akkreditált 
az önkormányzat. 
 
A közétkeztetési reform nemcsak az 
oktatási-nevelési intézményeket, de 
a szociális otthonokat is érinti. (se)
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vendÉg a Háznál

egyre töBB a turista nálunk

Ez utóbbit jól tükrözi, hogy a tavalyi év 
azonos időszakához képest 13 százalékkal 
nőtt a vendégéjszakák száma Komáromban. 
Köszönhető ez a kedvező időjárás mellett 
a színvonalas kulturális programoknak és 
sportrendezvényeknek. Összesítve elmond-
ható, hogy január és július között 40 700 
vendégéjszakát töltöttek el városunkban, 
míg tavaly ez a szám 36 000 volt. A Tou-
rinform munkatársai az utóbbi hónapok-
ban jelen voltak szinte minden komáromi 
eseményen.  
 
Igyekeztünk minél több fórumon, rendez-
vényen megjelenni. Először a Monostori 
erőd Jókai hétvégéjén találkozhattak velünk, 
ahol kvízjátékkal és a szolgáltatók ajánlatai-
val vártuk a látogatókat. Rendszeresen jelen 
voltunk a Brigetio Gyógyfürdőben létesített 
szezonális irodában, ahol a vendégeket 
tájékoztattuk a komáromi programokról - 
tudtuk meg Szentesi Tamástól.  
 
Jelentősen bővítették az iranykomarom.hu 
oldalt, ahol részletes információk olvasha-
tóak a helyi szállás- és vendéglátóhelyekről, 
valamint a szolgáltatásokról és a progra-
mokról.  
 
- Nőtt az irodában értékesített jegyeladások 
száma is. A városunkba érkező turisták az 

összes helyi programra tudtak nálunk belépőt 
váltani, így a Monostori erőd rendezvényeire 
vagy a Magyar Lovas Színház Komárom 
előadásaira. Egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend a Duna-Gerecse turisztikai kártya, ami 
rengeteg lehetőséget tartogat. Az ide látogató 
vendégek számos ingyenes és kedvezményes 
szolgáltatást vehetnek igénybe a kártyával 
Komáromban és Tatán. Ingyenesen látogathat-
nak el a Monostori erődbe, a tatai várba és a 
múzeumokba. A kártya előnye, hogy segít job-
ban megismertetni a várost és a turisztikai szol-
gáltatók kínálatát - mondta Szentesi Tamás. 

Ugyancsak jó szezont zárt a Monostori 
erőd, ahol év végére a látogatószám elérheti 
a 94 ezer főt. Májusban és júniusban számos 
diákcsoportot fogadtak. Egyre kedvel-
tebbé váltak az erődtúra mellé ajánlott 
interaktív élményprogramok és a tavaly 
átadott kalandfolyosó, melyek egész napos 
programlehetőséget biztosítottak a vendé-
geknek. A nyarat a családos kirándulások 
jellemezték, és folyamatosan emelkedett a 
külföldi látogatók száma. A szezonban több 
rendezvénnyel várták a komáromiakat és a 
környékbelieket, melyekből kiemelkedett 
a Jókai hétvége. Több színházi előadás is 
megvalósult a Dunai bástya szabadtéri szín-
padán, jórészt teltházzal. A bérelt és saját 
rendezvényeik sikerrel valósultak meg, idén 

sok új termeket és helyszínt bérlő konferen-
cia és tréning zajlott az erőd falain belül.  
 
A hosszan tartó kánikula nagy tömegeket 
vonzott a WF Szabadidőparkba, az előző 
évhez képest 20-25 százalékkal több vendég 
járt náluk. A kemping faházai 90 százalék 
feletti kihasználtsággal működtek, a táborok 
változatlanul nagy népszerűségnek örvend-
tek. A leglátogatottabb nap a strandnap volt 
a nyáron, amikor bemutatókkal, játékokkal 
és fellépőkkel kedveskedtek a látogatóknak. 
A strand területén kialakított - mozgás-
sérültek által is használható - játszótér a 
gyermekek és a szülők tetszését is elnyerte, 
szívesen kipróbálták az itt található eszkö-
zöket, így a várat, a labirintust, a hangos 
járdát és a hintákat. A gyermekmedence 
új csúszdával bővült a kicsik legnagyobb 
örömére, míg az anyukák érdeklődését 
leginkább a vízi zumba keltette fel.   
 
    se 
 
(A komáromi Brigetio Gyógyfürdő idei 
szezonjának részleteiről a 9. oldalon közlünk 
részletes írást!) 
 
    

Júliusban változás történt a Komáromi Turisztikai Egyesületen 

belül működő Turisztikai Desztinációs Menedzsmentben (TDM),

ahol már Szentesi Tamás látja el a projektmenedzseri feladato-

kat. Vele beszélgettünk a Tourinform iroda nyári időszakban

végzett munkájáról, illetve a szezon sikerességéről.

turizMus8
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kánikulai dÉlután

az utÓBBi éVek legjoBB szezonja

Kiváló szezont zárt az idén jubileumot ünnepelő gyógyfürdőnk,

amely a Brigetióban tavaly ősszel feltárt 800 négyzetméteres

fürdőkomplexum és az 1700 éves helyi fürdőkultúra tiszteletére

felvette a Brigetio Gyógyfürdő nevet. A vendégeket számos régi

és új programmal várták, sokakat vonzott a szaunakert.

- A jó időnek is köszönhetően jelentős növeke-
dést érzékelünk a nyári hónapokban, egészen 
pontosan a tavalyi év első 8 hónapjához képest 
több mint 30 százalékkal emelkedett az eladott 
belépők száma. Sok a visszatérő vendégünk 
is, akik az újdonságoknak és a fejlesztéseknek 
köszönhetően elégedettek a szolgáltatásainkkal. 
A fürdőhöz tartozó Thermál Hotelben 17 szá-
zalékkal nőtt a forgalom - számolt be az idei 
szezonról a számok tükrében Kovács Károly 
ügyvezető.  
 
A jubiláló létesítményben egymást érték 
a jobbnál jobb programok. Egész évben, 
havi rendszerességgel szerveztek éjszakai 
fürdőzéseket, amit nyáron élőzene tett még 
hangulatosabbá. Ez a program az ősz bekö-
szöntével tovább folytatódik, ezentúl a belső 
medencéket és a szaunavilágot próbálhatják 
ki a vendégek szauna szeánszok kíséretében.  
Újdonságként jelent meg a kínálatban a vízi 

torna, ami nagy népszerűségnek örvendett, 
míg a gyerekeket a Delfin Klub animáto-
rai várták. A kicsik a tavaly átadott római 
kori homokozó mellett idén már egy 10 
méteres kalózhajónak is örülhettek. A fürdő 
tovább vitte a sportos vonalat, július 18-án 
sportágbörzét és strandolimpiát tartottak, 
ahol bemutatkoztak a város csapatban és 
egyénileg is űzhető sportjai, volt futball, 
úszás, vízilabda, ritmikus sportgimnasztika, 
TRX, floorball és asztali tenisz is. A nyár 
egyik legnagyobb attrakciójának a Csobba-
nó Fesztivált szánták. 
 
- Ezzel a rendezvénnyel emlékeztünk a fürdőt 
üzemeltető gazdasági társaság 25 éves fennál-
lására. Több ezren ünnepeltek velünk, fellépett 
a Mintapinty Zenekar, de énekelt nekünk a 
Rising Star egyik felfedezettje, Fehérvári Gá-
bor Alfréd is, aki a koncert után a medencéket 
is kipróbálta. Látványos bemutatót tartott az 

F.B.I. Street Generations csapata, felállítottunk 
egy egészség arkot, masszázzsal és állapot-
felméréssel, volt értékes nyereményekért zajló 
kvízjáték is - tudtuk meg Kovács Károlytól. 

Augusztus 8-a az egészség jegyében telt vér-
nyomás- és vércukorméréssel, de bemutatót 
tartottak a búvárok, a vendégek emellett 
ízelítőt kaptak a vízi- és életmentésből. 
A néhány hónapja átadott szaunakert a 
rönkszaunával szintén sokakat vonzott, a 
Brigetio Gyógyfürdőben jelenleg a belső 
szaunatér átalakítása zajlik.  
         rg

turizMus 9
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A nyakvédővel és fülvédővel ellátott sisakot 
a pince rétegéből emelték ki. A Krisztus 
utáni 200-230-as években készült bronz-
tárgyat körben domborított állatfigurákkal 
díszítették. 
 
Az Ámor-szobor egy másik szelvényből 
került elő, ez az első istenábrázolásos szobor, 
ami a brigetiói ásatásból származik. Öt-hat 
hasonló alkotás ismert Brigetio területén, 
azok azonban a 19-20. században kerültek 
elő, nem régészeti feltárásból. 
 
Számadó Emese elmondta, hogy ilyen 
épségben megmaradt födém felfedezésére 
az elmúlt évtizedekben nem volt példa ha-
zánkban. A leletből rekonstruálható a teljes 
római kori födémszerkezet, a szögelések, a 
csapolások módja. A 10-12 négyzetméteres 
faszerkezet megmentésén Morgós András 
vegyész-restaurátor és munkatársa dolgozik. 
 
A födém alatti pincéből különböző tároló-
edények, amforák, dörzstálak töredékei és 
a bennük tárolt gyümölcsök és növények, 
köztük datolya, alma, barack, körte és olíva 
magjai kerültek elő, de számos olívabogyóra 
és datolyára bukkantak megkövült, össze-
száradt állapotban. 
 
A rendszeres ásatásokkal az egykori polgár-
város központját tárják fel. A nyílt régészeti 
bemutató után 16 órakor a Korszakok és 

birodalmak határán, kelták Komárom-Esz-
tergom megyében címmel nyílt időszaki ré-
gészeti kiállítás a Klapka György Múzeum 
főépületében. 
 
Brigetio a távolsági kereskedelem célpontja 
volt. Hispániából, Itáliából szállítottak ide 
csemegéket, erre utal a korabeli csomagoló-
anyag, az amfora, amelyekben légmentesen 
lezárva nagy távolságokra tudták eljuttatni 
az olajat, bort, olívabogyót, fahéjat, de oszt-
rigát is szállítottak ide. 
 
A régészek szerint Brigetio felépítését, 
szerkezetét, történetét Magyarországon 
Aquincuméval lehet összehasonlítani. A 
település az egykori római határ, a limes 
mentén jött létre. Brigetio a Severusok alatt 
élte virágkorát a 2. század végén, a 3. század 
elején municípiumi rangot kapott, később 
már coloniaként említik 
 
Először a légiótábor jött létre, amelynek a 
vonzáskörzetében kialakult a táborváros, 
a katonai városnegyedtől 2-3 kilométerre 
pedig a bennszülött népesség lakhelyeként 
szolgáló civil település létesült. 
 
A Vásártéren folyó ásatásokat az NKA és 
Komárom Város Önkormányzata támo-
gatja.  
 
             forrás: MTI / Kultúrpart

Díszes katonai bronz sisakot és Ámor-szobrot találtak az idei ása-

táson Brigetióban. A feltárások helyszínén dr. Borhy László

ásatásvezető régész tartott nyílt napot.

lenyűgöző kinCsre Bukkantak

rÉgen volt, Hogy is volt

kultúra10

„Házakat döntött,  
hidakat sodort el a víz…” 
 
szeptember 29. (kedd) 17. óra 
arany 17. rendezvényközpont 
 
Décsi László észak-komáromi ny. vízügyi 
igazgató előadása, az 1965. évi nagy árvíz 
50. évfordulóján 
 
Együttműködő partner:  
Komáromi Múzeumbarát Kör 
 
Brigetio legújabb kincsei 
 
október 
Monostori erőd 
(A pontos időpontról és helyszínről később 
adunk tájékoztatást!) 
 
Válogatás a 2014 -2015-ben zajlott régésze-
ti feltárások leletanyagából 
Együttműködő partner:  
Monostori Erőd Nonprofit Kft. 
 
A 750 éves Komárom 
 
október 2.  (péntek) 17 óra 
klapka györgy Múzeum főépülete  
 
Évfordulós kiállítás a 20 éve elhunyt Kecs-
kés Lászlónak, Komárom az erődök városa 
című könyve alapján, a múzeum alapításá-
nak 50. évfordulójára. 
 
Megnyitja: Dr. Molnár Attila, Dél-Komárom, 
és Stubendek László, Észak-Komárom 
polgármestere 
 
Ami Radnótiné  
Gyarmati Fanni naplójából kimaradt 
 
október 27. (kedd) 17 óra 
arany 17. rendezvényközpont 
 
Mészöly Gábor író,  
forgatókönyvíró, dramaturg előadása 
Együttműködő partner:  
Komáromi Múzeumbarát Kör

�� Dr. Borhy László ásatásvezető régész az idei  
nyílt napon a legújabb lelteket mutatja be
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„Egészségtudatos táplálkozás”

Városunk is ott van  
a megyei értéktárban 
 
2013-ban az országban komárom-esz-
tergom megye volt az első, ahol létrejött 
a megyei értéktár. a megyei önkormány-
zat égisze alatt működő bizottság célja 
az, hogy összegyűjtése, kategorizálja és 
népszerűsítse a megyénk településein 
található természeti, és kulturális érté-
keket. ehhez a munkához a földműve-
lésügyi Minisztériumtól 10 millió forintos 
pályázati forrást nyertek. az összegből 
elkészült a www.kemertektar.hu webol-
dal, az érték és hagyomány címet viselő 
időszaki kiadvány, illetve egy állandó, és 
egy vándorkiállítás. 
 
A 2014-es pályázati ciklus lezárására került 
sor augusztus 28-án a Megyeházán, ahol 
a közgyűlés elnöke, Popovics György, aki 
egyben a Komárom-Esztergom Megyei 
Értéktár Bizottság elnöke is, hangsúlyozta, 
a munka most kezdődik igazán, hiszen cél-
juk, hogy a megye mind a 76 településéről 
kerüljenek fel a helyi értékek erre a listára. 
 
- Megyénk az ország legkisebbje, az 
egykori komáromi és esztergomi vármegye 
nagy része ma Szlovákiában található, így 
külön öröm számunkra, hogy megalakult 
a Felvidéki Értéktár is. Kerültek a listára 
természeti értékek, ingóságok, ingatlanok, 
személyek, gasztronómiai különlegességek, 
illetve turisztikai látványosságok. Az értéktár 
létrejötte azért is fontos, mert ezzel a megye 
egyes településein élők megismerhetik 
egymás értékeit. A honlap, a kiadvány, és a 
két kiállítás mind-mind ezeket népszerűsíti - 
tudtuk meg Popovics Györgytől. 
 
A megye első értéke a Shagya-arab lófajta 
volt. Az elmúlt kétéves munkának köszön-
hetően a lista 47-re bővült. A teljesség igé-
nye nélkül: helyet kapott rajta a tatabányai 
Turul szobor, a tatai vár és a Patara fesztivál, 
a csatkai Szentkút búcsú, a kisbéri félvér 
vagy a kocsi kocsi. Az értékek képviselői a 
projektzárón emlékplakettet vehettek át.  
 
- Nagy megtiszteltetés, hogy városunkból 
a megyei gyűjteménybe eddig öt érték is 
bekerült, így az Erzsébet híd, a brigetiói ása-
tások, a Magyar Lovas Színház Komárom, 
Czibor Zoltán életműve és a dél-komáromi 
erődrendszer - nyilatkozta Turi Bálint alpol-
gármester. 
 
    se
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Komárom és Balatonfüred idén kötött 
kulturális testvérvárosi együttműködést, en-
nek részeként minden helyi középiskolából 
egy-egy diák kapott lehetőséget, hogy részt 
vegyen az eseményen.  
 
- Nagy élmény volt, az a rengeteg csodaszép 
ruha, a bál hangulata olyannyira magával ra-
gadja az embert, hogy nehéz szavakba önteni, 
mit éreztem. Arra nem is számítottam, hogy 
ilyen helyezést érek el a szépségversenyen. Nem 
is gondoltam erre, amikor a nyakamba akasz-
tották a szívet - emlékezett vissza Csenge.  
 
A 18 éves lány a bálra egy pezsgőszínű 
ruhát választott, sminkjét és frizuráját saját 
maga készítette. Az Anna-bálon a reform-
kor hangulata köszön vissza, vegyítve némi 
modernitással.  
 

- Ez utóbbi főleg a ruhákban mutatkozott meg. 
A tradíciók érzékelhetőek, de természetesen itt 
is igyekeznek felvenni a 21. század ritmusát 
- mondta a második udvarhölgy, aki a cím 
mellett herendi porcelánt, balatoni üdülést, 
gyémánt kulcstartót és ékszerutalványt is 
kapott.  
 
A megválasztását követően felgyorsultak 
az események, számos megjelenési köte-
lezettségnek kellett eleget tennie, számos 
interjút adott. Csenge bevallotta, nem 
vonzza igazán a szépségipar, bár ha kapna 
egy jó felkérést, azt nem utasítaná vissza. 
Most azonban elsősorban a tanulmánya-
ira összpontosít, hiszen szeptemberben 
kommunikációs főiskola hallgatója lesz. 

     se

anna örök
koMároMi lett a Második udVarHölgy!

Az év társasági eseményeként, a bálok báljaként aposztrofálják 

a majd 200 éves hagyományokra visszatekintő balatonfüredi Anna-

bált. Itt nyerte el a második udvarhölgy címet a 18 éves komáromi

Szép Csenge. A fiatal lányt a szépségipar nem vonzza, ősztől kom-

munikációs szakon tanul tovább. 

kultúra12

�� Szép Csenge az idei Anna-bál második udvarhölgye
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Mühlenkampf József 1925-ben született 
Budapesten. Gyermekkorában szigorú 
hit- és erkölcsi nevelésben részesült. Ez az 
erős nemzeti érzése elkiséri majd a sírig. 
Ifjúságának nyarait Szőmyben élő nagy-
szüleinél töltötte, már ekkor megszerette 
az itteni kedves, segítőkész embereket. A 
második világháború vihara a Harmadik 
Birodalomba sodorta, ahonnan 1945. 
február 12-én tért vissza Magyarországra. 
Mivel ekkor Budapestre már nem mehetett, 
így szőnyi nagyszülei felé vette az irányt. 
Egyből jelentkezett az Igmándi erődben 
állomásozó hadtest parancsnokánál, majd 
Szőnybe vezényelték, ahol a német egy-
ségekkel közösen a  védvonal kiépítése és 
tankcsapdák ásása lett a feladata. Még nem 
volt 20 éves sem, amikor átélte Komárom 
bombázását.   
 
- Az első megmozdulás március 19-én bombá-
zással kezdődött. A napok egybefolytak, de erre 
határozottan emlékszem, hiszen a névnapom 
volt. A támadáskor ösztönszerűen a friss 
bombatölcsérekbe ugráltunk. A bombázás után 
elkeserítő látvány tárult elénk. Az aszfaltos főút 
földdel vastagon beterítve, a vasúti sínpár mint 
létra, égnek meredve. A fák még csupasz ágain 

egyenruhafoszlányokat és emberi maradványo-
kat lengetett a szél. Beástuk magunkat a gyár és 
a lakóházak közötti széles területen, itt töltöttük 
a következő napokat - emlékezett vissza 70 év 
távlatából Mühlenkampf József.  
 
A város stratégiai fontosságát a két olajgyár 
és a közúti híd adta. Az ezek bombázására 
érkező szovjet gépeket Messerschmidt és 
Focke-Wulf német vadászgépek fogadták, 
óriási légi csata alakult ki.  
 
- Éjszakai sötétség borult ránk, hiszen a korom-
fekete füst eltakarta a napot, a levegő fojtogató 
volt. A szovjetek ugyan hat T 34-es páncélost, 
két rohamlöveget, öt több tonnás teherautót és 
ismeretlen létszámú katonát vesztettek, de a 
vörös hadsereg gyorsan pótolta a veszteségeket és 
újult erővel támadott. A hidat egy végzetes hiba 
miatt korábban, a nagyhét közepén felrobban-
tották, így a visszaözönlő katonák a Dunába 
ugrottak, úszva próbáltak menekülni, de őket 
a bolsevikok géppisztollyal agyonlőtték, a vér 
pillanatok alatt pirosra festette a vizet. Mi és az 
olaszok is még napokig harcoltunk tovább.  A 
ledobott Sztálin-gyertyák nappali fényt árasz-
tottak, minden égett a környéken, még a talaj is. 
Végül kiszorultunk a városból, Komárom ost-

roma ezzel véget ért - mondta Mühlenkampf 
József, aki a háborút követően Szőnyben 
maradt.  
 
Komáromban érettségizett le, gépésztechni-
kusi oklevelét pedig Győrben szerezte meg. 
Józsi bácsi kétszer nősült, egy lánya és egy 
nevelt fia van.  
 
- Hetven éve élek már Komáromban. Szá-
momra mindig nagyon fontosak voltak az 
emberi kapcsolatok, még ma is sokan rám 
köszönnek a városban. A megélt majd egy 
évszázad tapasztalata mondatja velem: az 
élet vakufény pillanatnyi idejében is a legfon-
tosabb a szeretet. És hogy ez bennünk van-e, 
csakis rajtunk, embereken múlik - tette hozzá 
az ünnepelt, aki számos kitüntetés büsz-
ke tulajdonosa. 1997-ben Pro Urbe-díjat 
kapott, ugyanebben az évben aranykoszorús 
kitüntető jelvényt adományozott részére az 
56-os szövetség, de megkapta a vitézi címet, 
a vitézi középkeresztet és a vitézi kereszt- 
szalagot is. Alapító tagja volt a Komáromi 
Vasipari Ktsz-nek, az ő műhelyében alakult 
meg a Magyar Autóklub komáromi kiren-
deltsége, és helyet kapott a város első szaba-
don választott képviselő-testületében  is. (se)

lÉgy magyaraBB magyar!
Boldog születésnaPot!

Mühlenkampf József augusztusban ünnepelte 90. születésnapját. 

Ahogy ő fogalmazott, nagy idő ez egy ember életében. Főleg akkor, 

ha valaki annyi mindent átélt, mint ő. Megbecsült és ismert tagja

városunk életének, 1997-ben Pro Urbe-díjat kapott és vítézi címmel

is büszkélkedhet. 
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Monaco Kávézó
Komárom, Igmándi út 6.
(30) 989 0067

2015. szeptember 24. csütörtök, 18.00 óra
vendég:

Szőnyi    I R O N M A N”  Ferenc
világbajnok ultratriatlonista

T  Ú  L   A   C  S  Ú  C  S  O  N !

A belépés ingyenes!
        Mindenkit szeretettel várunk!

 “ 

t a l k s h o w   a   M o n a c ó b a n

Kaveszunet
..,,

A La Ultra szervezői mindössze hat embert 
találtak méltónak arra, hogy a leghosszabb 
távon rajthoz állhassanak, köztük egyedüli 
magyarként Szőnyi Ferencet. Ehhez a 
korábbi versenyei jelentették a kvalifikációt. 
Az ultrasportoló és két kísérője, Horváth 
György és Wildhoffer Zsolt kísérte el az 
indiai Lehbe.  
 
A szabályok értelmében néhány nappal a 
start előtt kellett érkezniük, hogy az akkli-
matizáció sikeres legyen.  
 
- Indiában minden más, mint idehaza, a 
levegő, a hőmérséklet, az oxigénszint. Itthon 
gond nélkül iszik az ember, ott két-három kor-
tyonként megy csak a dolog, nagy levegővételek 
közepette. Az akklimatizációra készítettünk egy 
tervet, amit a helyszínen fölül kellett írnom. 
Minden nap futottam, sokszor több száz métert 
tettem meg függőlegesen, szinte mászva. A 
szervezők készültek egy félmaraton versennyel, 
amit itthon valamivel több, mint egy óra alatt 

teljesíteni lehet, ott ezt több mint 2 órát vett 
igénybe. Akkor gondolkodtam el azon először, 
hogy vajon teljesíthető-e ez az elképesztő táv - 
mesélte a sportoló.  
 
A Himalájában a hőmérséklet -10 és+40 fok 
között ingadozik, a levegő oxigéntartalma 
40 százalékkal alacsonyabb a nálunk meg-
szokottnál. Száraz a levegő, így az ember 
nem izzad, emiatt azonban a kiszáradásnak 
sincsenek tünetei. Könnyű dezorientált-
tá válni - mondta Feri, aki hozzátette, a 
tájékozódást és a távolságok valódi hosszá-
nak felmérését az is nehezítette, hogy nem 
voltak tájelemek. A startra augusztus 16-án, 
az ottani idő szerint este nyolckor került sor.  
 
- Át kellett állnunk más ritmusra, akkor 
kellett teljesítenünk, amikor normális esetben a 
lefekvéshez készülődnénk. Az első hágóra segítők 
nélkül kellett feljutnunk, ráadásul az eredeti 
útvonalat elmosta az eső. A verseny első két-
harmada nagyon jól sikerült, sokáig vezettem 
is. Nappal 1, éjszaka 3 órát tudtam pihenni. A 

270. kilométer után azonban a figyelmetlenség 
miatt belerúgtam egy nagy kőbe, és igen komo-
lyan megsérült a lábam. Ekkor technikai sakko-
zás történt, hogy meglegyen a szintidő. Csupán 
egy órám maradt a pihenésre. Az utolsó csúcsra 
felérve, több mint 300 kilométerrel a lábamba, 
már tudtam, hogy a völgyben ott a cél, ahová a 
komáromi zászlót a magasba emelve futottam 
be, 66 órás idővel - tudtuk meg. 
 
Ugyan a versenyen harmadikként ért célba, 
de itt ez egyáltalán nem számított, hiszen a 
versenyzőknek nem egymás kellett legyőz-
niük, hanem az emberi tűrőképességet. 
Ez a díjátadón is megmutatkozott, ahol 
névsor szerint szólították a sportolókat. 
Szőnyi Ferenc elárulta, újra nekivágna 
ennek az emberfeletti versenynek, hiszen 
fizikailag nem fáradt el. Egyelőre nincs 
tudomásuk ennél hosszabb, kegyetle-
nebb és durvább megmérettetésről, de 
ha lenne, akkor azon is elindulna. (se)

Szőnyi Ferenc világbajnok ultratriatlonista júliusi sajtótájékoz tatóján tett egy

ígéretet, teljesíti a világ leghosszabb és legkegyetlenebb futóversenyét, a La Ultrat. 

Ebből az ígéretből valóság lett, hiszen a komáromi Vasember alig több mint 66 óra 

alatt teljesítette a 333 kilométeres távot a Himalájában. Természetesen az idáig

vezető út azért nem volt egyszerű. Az indiai élményekről és a versenyről tartott

beszámolót hazaérkezése után egy nappal.

 vasemBer újratöltve

szőnyi ferenC legyűrte a HiMaláját!
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Monaco Kávézó
Komárom, Igmándi út 6.
(30) 989 0067

2015. szeptember 24. csütörtök, 18.00 óra
vendég:

Szőnyi    I R O N M A N”  Ferenc
világbajnok ultratriatlonista

T  Ú  L   A   C  S  Ú  C  S  O  N !

A belépés ingyenes!
        Mindenkit szeretettel várunk!

 “ 

t a l k s h o w   a   M o n a c ó b a n

Kaveszunet
..,,
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Balogh László 13 évvel ezelőtt kezdett el a 
testépítéssel foglalkozni, hobbi szinten. Egy 
évvel ezelőtt döntötte el, hogy versenyezni 
szeretne. 
 
- Rabja lettem a versenyzésnek, hétről-hétre 
azt vártam, mikor állhatok újra színpadra. 
Ki kellett használnom a versenyformát, hiszen 
keményen megdolgoztam érte. Hetente öt 
alkalommal 3 órát edzettem és három hónapig 
nagyon szigorú diétát tartottam - mondta a 
testépítő. 
 
Ez a gyakorlatban annyit jelentett, hogy 
naponta 2 kilogramm halat, fél kilogramm 
csirkemellet és 40 tojásfehérjét fogyasztott 
el, minden fűszerezés és só nélkül. Dubai-
ban erős mezőnnyel találta szembe magát, 
kategóriájában harmincan indultak. 
 

- Ez az INBA naturál testépítő szövetség ver-
senye volt, ahol megmutathattam, hogy naturál 
testépítő vagyok. Ez büszkeséggel tölt el. Novis 
kategóriában szereztem világbajnoki címet - 
tudtuk meg a sportolótól, aki hozzátette, 
a helyezés csapatmunka eredménye. Sokat 
köszönhet édesanyjának, kedvesének és a 
Komtravelnek.  
 
A testépítő szeretné tudását kamatoztatni, a 
terveik közt szerepel egy étrend-tanácsadó, 
személyi edző tanfolyam elvégzése. Ter-
mészetesen a versenyzést sem hagyja abba, 
októberben Olaszországban, az Európa-baj-
nokságon áll színpadra, novemberben pedig 
jön az igazi nagy megmérettetés, a Mr. 
Olympia Las Vegasban.   
 
    se

VilágBajnokságot nyert BalogH lászlÓ

erőt, egÉszsÉget!
Balogh Lászlót a Tropical és a Baráth Gym nemzetközi fitness és

testépítő versenyén láthatta először a közönség idén májusban

 a Monostori erődben, ahol bronzérmesként végzett. Azóta több

verseny követte egymást, melyeken rendszerint dobogós lett. 

A székesfehérvári Európa-bajnokságon és a nyíradonyi megméret-

tetésen aranyérmet szerzett, a tatabányai INBA naturál testépí-

tő országos bajnokságon pedig a harmadik helyet szerezte meg.

Ezzel kvalifikálta magát a dubai világbajnokságra, ahol a novis 

kategóriában érdemelte ki a világbajnoki címet.

ötven éves a komáromi kézilabda 
 
Városunkban fél évszázados múltra 
tekint vissza a kézilabda. ezt a sikerek-
ben gazdag öt évtizedet ünnepelték a 
hétvégén egy nemzetközi felkészülési 
tornával. a rendezvényen jelen volt 
többek közt Marosi lászló, a Magyar ké-
zilabda szövetség alelnöke és iváncsik 
Mihály magyar válogatott kézilabdázó. 
az eseményen kiállítás nyílt 50 év relik-
viáiból, illetve egy albumot is készítettek 
a szervezők. 
 
- Veszprémből érkező fiatal mérnökök hoz-
ták Komáromba a kézilabdát az Olajmunkás 
területére. Sokat köszönhetünk az akkor 
még 318-as számú Szakmunkásképző 
Iskola név alatt működő intézménynek, 
amelynek vezetése rangos kupákra nevezte 
be a csapatot - mondta Bognár Imre testne-
velő tanár, aki 38 évvel ezelőtt kapcsolódott 
be a komáromi kézilabda életébe.  
 
1979 augusztusában kezdett el foglalkozni 
a lányokkal Csordás Árpád, azóta is folya-
matosan edzi a női csapatokat.  
 
- Két dolgot mindenképpen kiemelnék, 
2004-2005-ben száz százalékos bajnoksá-
got nyert a női csapatunk, erre korábban 
nem volt példa. 2005 és 2009 között az NB 
I. B-ben szerepeltünk, azóta az NB II. oszlo-
pos tagjai vagyunk. A magyar kézilabdaélet 
alapbázisát jelentjük Nyugat-Magyarorszá-
gon, a cél, hogy ezt a pozíciót megőrizzük, 
és erősítsük - tudtuk meg Csordás Árpádtól.  
 
A kézilabda-szakosztály jelenleg a KVSE 
berkein belül működik, a férfi és a női 
csapat is az NB II-ben játszik. A legki-
sebbeket szivacs kézilabdára oktatják, 
a serdülők az ErIMA bajnokságban 
szerepelnek, az ifjúsági korosztály párhu-
zamosan játszik a felnőtt csapatokkal. 

A felkészülési tornán a legkisebbektől kezd-
ve a felnőttekig mindenki megmérettette 
magát. Érkeztek vendégcsapatok Dorogról, 
Tatáról, Bábolnáról, Ácsról és Dunaszerda-
helyről is.  
 
- Jó újra együtt látni a kézilabda-legendákat 
városunkban. Őket illeti a tisztelet, amiért 
idáig jutottak! Ez a sportág még ma is 
nagyon kedvelt Komáromban, jelenleg több 
mint száz fiatal űzi. A mi feladatunk az, hogy 
ehhez megfelelő infrastrukturális hátteret 
biztosítsunk, hogy a komáromi kézilabda 
megélhesse a 100. születésnapját is  - nyi-
latkozta dr. Molnár Attila polgármester. (se)

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

sPort18



a HÓnaP: öNKorMÁNyzATI hírEK 19

koMároMi sárkányHajÓsok az olasz eB-n
Párkányi úszósikerek

augusztus 29-én Párkányban ren-
dezték meg a 37. Párkányi százasok 
elnevezésű nemzetközi úszóverseny, 
ahol összesen 53 csapat (cseh, magyar, 
szerb és szlovák) 459 versenyzője mérte 
össze úszástudását a nyári pihenőidő-
szak után. a komáromi versenyzők nem 
felejtettek el úszni a nyári szünetben, 
összesen 22 érmet érdemeltek ki, 9 
aranyat, 8 ezüstöt és 5 bronzot. 
 
Aranyérmesek: Fenyvesi Botond (2003) 
100 m mellúszás; Dikácz Bence (2004) 100 
m mellúszás; Bielik Kevin (2002) 100 m 
mellúszás, 100 m hátúszás, 100 m pillan-
góúszás és 100 m gyorsúszás; rózsavölgyi 
Donát (2006) 50 m mellúszás és 50 m 
pillangóúszás; Máté Eszter (2004) 100 m 
gyorsúszás 
 
Ezüstérmesek: Szabó Dávid (2004) 100 
m mellúszás; Máté Eszter (2004) 100 m 
mellúszás és 100 m pillangóúszás; Bartalos 
Áron (2007) 50 m mellúszás és 50 m 
gyorsúszás; Dikácz Bence (2004) 100 m 
hátúszás és 100 m pillangóúszás rózsavöl-
gyi Donát (2006) 50 m gyorsúszás 
 
Bronzérmesek: Bielik Dárius (2007) 50 m 
mellúszás; Fenyvesi Botond (2003) 100 m 
hátúszás; Bartalos Áron (2007) 50 m pil-
langó; zseni Dóra (2007) 50 m gyorsúszás; 
Takács Fábió (2004) 100 m pillangóúszás.

   szb 
 
szenzációs szezont  
zártak a floorballosok 
 
a sportolók a nyár elején a Bocska-tó 
partján tartották évértékelőjüket, ahol 
jelen volt a klub összes csapata, illetve 
tiszteletét tette dr. Molnár attila polgár-
mester és turi Bálint alpolgármester is. 
 
- 10 csapattal szerepeltünk az idei megmé-
rettetéseken, és egyik sem adta aranynál 
lejjebb, valamilyen sorozatban mindnyájan 
a dobogó legfelső fokára állhattak. A női és 
férfi OB I-es csapatunk kupagyőzelemmel 
zárt, a bajnokságban a harmadik, illetve 
a negyedik helyen végeztek. Az OB II-es 
csapatunk megvédte tavalyi bajnoki címét. 
Utánpótlás csapataink közül hat bajnoki 
címmel tért haza - tudtuk meg Galambos 
Tamástól, az SzPK elnökétől. 
 
    se

jó szelet!
A tatai Old-Lake Dragons sárkányhajó csapatához tartozó hat

komáromi evezős jutott ki az olaszországi Auronzoban rendezett

Sárkányhajó Európa-bajnokságra, melyre a szolnoki EB válogatón

kvalifikáltatták magukat. A válogatót komoly téli, illetve tava-

Az Old-Lake Dragons csapata 35 fővel kép-
viseltette magát Gregor Géza vezetőedzővel 
az élen, aki a több hónapos felkészülés 
karmestere is volt. A komáromiak teljes ér-
tékű csapattagokként álltak helyt. A mieink 
a 10-es, és 20-as hajóban masters (40+) és 
senior, női, férfi és vegyes kategóriában, 200 
méteres, 500 méteres és 2000 méteres távon 
az alábbi eredményekkel büszkélkedhetnek: 
 
Rovács Rita: 1 arany  
Kreznár Mónika: 1 arany, 1 bornz  

Farkas Diana: 3 arany, 2 bronz  
Fülöp Ágnes: 1 arany, 2 bronz  
Bocz Judit: 1arany, 1 bronz  
Keszi Tamás: 1 arany, 1 ezüst, 2 bronz 
 
A sportolók köszönik az edzők és a 
szervezők munkáját, továbbá a KAYSER 
Automotive System és a városvezetés anyagi 
támogatását! (bj) 
 
(A fotón balról jobbra: Farkas Dia-
na, Rovács Rita, Fülöp Ágnes, Kreznár 
Mónika, Bocz Judit és Keszi Tamás)

szi felkészülés előzte meg.

a sárkányhajó:  
 
olyan 12,5 m hosszú kenu típusú hajó, melyet elöl sárkányfej, hátul pedig sárkányfarok díszít. 
A sárkányhajózás sportja Dél-Kínából származik. Több mint 2000 éves története Csü Jüan 
legendájához kapcsolódik. Innen ered a hagyomány, és Kínában azóta is minden évben meg-
tartják a sárkányhajó ünnepet. Európában csak az 1980-as évek végén kezdett ismertté válni a 
sportág. 1990-ben megalakult az Európai Sárkányhajó Szövetség, amely 1992-ben a belgiumi 
hazewinkelben rendezte meg az első európai klubcsapatok közötti Sárkányhajó VB-t, majd ezt 
követően minden évben megtartották 1997-ig. Az első Sárkányhajó VB-t Kínában rendezték 1995-
ben, a másodikat 1997-ben hongkongban, a harmadikat pedig 1999-ben Nottinghamben. 2013-
ban Szegeden rendezték meg a válogatott VB-t. 2009-ben Budapesten rendezték meg az EB-t.
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