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LOMTALANÍTÁS
Értesítjük Komárom Város Tisztelt Lakosságát, hogy a Vértes
Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft. 2016. szeptember
19. és 23. között LOMTALANÍTÁST végez KOMÁROM
egész területén az alábbi ütemezés szerint:

2016. szeptember 19. – HÉTFŐ 
– Nyugat- Komárom (Igmándi úttól nyugatra eső városrész)

2016. szeptember 20. – KEDD 
– Észak- Kelet Komárom (Igmándi úttól keletre, Mártírok úttól északra 
eső városrész)

2016. szeptember 21. – SZERDA 
- Koppánymonostor

2016. szeptember 22. – CSÜTÖRTÖK 
Dél-Kelet Komárom (Igmándi úttól keletre, Mártírok úttól délre eső vá-
rosrész) és Öreghegy, Túróhegy:

2016. szeptember 23. – PÉNTEK 
– Szőny – MOL lakótelep

Kérjük, hogy a lomtalanítási hulladékokat a lomtalanítást megelőző napon, 
illetve a lomtalanítás napján reggel 6 óráig rakják ki! 

Kérjük, hogy utólag ne tegyenek ki lomot!

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG SZÍVES FIGYELMÉT ARRA, 
HOGY A LOMTALANTÁS KERETÉBEN INGATLA-
NONKÉNT MAXIMUM 3 M3 LOM HELYEZHETŐ KI!

Segítő közreműködésüket kérjük és előre is köszönjük!

Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft.

Komáromi Polgármesteri Hivatal



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

AKTUÁLIS 3

Komárom a jól gazdálkodó önkormány-
zatok számára létrehozott állami alapból a 
lehető legmagasabb támogatást, 200 millió 
forintot kapott a kormányzattól. Ebből 
számos infrastrukturális és energetikai 
fejlesztés valósult meg, illetve valósul meg a 
következő néhány hétben. 
 
Megtörténik a Feszty Árpád Általános 
Iskola udvarának felújítása, a Tóparti 
Óvoda külső homlokzatának rendbetéte-
le. Régi ígéretünket váltjuk be azzal, hogy 
teljesen felújítjuk a Feszty udvarát, mely így 
méltóképpen illeszkedik a nemrég ener-
getikai korszerűsítésen átesett intézmény 
épületéhez. Városunk legtöbb diákot fogadó 
általános iskolájának udvara nemcsak új 
burkolatot kap, de vízelvezető rendszerét is 
korszerűsítjük. 
 
A Tóparti Óvoda 2013-ban ünnepelte 
fennállásának 40 éves évfordulóját. Az 
óvoda homlokzatfelújításának kérdése akkor 
merült fel igényként. A terveket városunk 
Ybl-díjas főépítésze, Siklósi József készítet-
te. Az intézmény ezzel a beruházással még 
inkább a gyermekek és a családok igénye-
ihez igazodó, valódi második otthonná 
formálódik. 
 
Megszépül a Jókai tér tengerészeti 
emlékmű felőli része is, ezzel megszűnik 
az a korábbi helyzet, hogy míg a tér egyik 
oldalát felújítottuk a néhány évvel ezelőtti 
városrehabilitációs projekt részeként, addig 
a kis Spar előtti térrész továbbra is elhanya-
golt, a nyolcvanas évekből itt maradt álla-
potban volt. Az erre közlekedők így szinte 
időutazáson vettek részt. Az 1956-os forra-

dalom és szabadságharc idei 60. évfordulója 
előtt tisztelegve, egy korábbi testületi döntés 
értelmében a tér most felújított részére kerül 
át a Jókai ligetből az 1956-os emlékmű, 
míg a korábban itt felállított tengerészeti 
emlékmű dr. Juba Ferenc Magyar Tengeré-
szettörténeti Gyűjteménye közelében kap 
majd helyet, az Alapy parkban a Városháza 
mögött.  
 
A nyár elején kezdődött építkezések során 
számos utca újul meg városunkban… 
 
A Koppánymonostor városrészben talál-
ható Tamási Áron utca mellett helyezkedik 
el a helyi Napsugár Óvoda, a bölcsőde, 
valamint a háziorvosi rendelőkomplexum. 
A közintézmények megközelítése miatt volt 
szükség a szakasz teljes felújítására, a vízel-
vezetés megoldására és parkolók építésére. 
A beruházásnak köszönhetően a jövőben 
akadálytalanul lesznek megközelíthetők 
ezek a nagy forgalmú közintézmények. 
Az utóbbi években több belvárosi utca 
forgalma is megnövekedett a kertvárosi ré-
szeken is. E forgalomnövekedés az utak mi-
nőségromlását eredményezte. A Maros utca 
felújítása a kertvárosi útfelújítási program 
folytatásának részét képezi, míg a Madách 
utca aszfaltburkolattal való ellátása az ott 
élők közlekedési viszonyain javít. Mind-
ezek mellett a Maros utcai beruházással 
jelentősen javul a városban való észak-déli 
közlekedés minősége, továbbá könnyebben 
megközelíthetővé válik az utcában található 
háziorvosi rendelő is. 
 
Szintén a kertvárosi út-, utca- és járdaépítési 
programba illeszkedik a Gábor Áron utca 

teljes felújítása. Itt az úttest felújításán túl 
parkolókat alakítottunk ki, valamint járda-
építésre is sor került. 
 
Az elmúlt esztendőkben folyamatosan meg-
újultak a Mártírok úti lakóépületek belső 
udvarai, közlekedői. E program folytatá-
saként idén sor került a Jedlik Ányos utcai 
ingatlanok belső tereinek korszerűsítésére, 
a csapadék- és vízelvezetés megoldására 
is. A felújított épületbelsők még inkább 
otthonossá, komfortosabbá teszik az itt 
élők mindennapjait, valamint az utcában 
található Közösségi Házba és gyógyszer-
tárba érkezőket is új látvány fogadja majd.
 
Az utóbbi években jelentősen megnöve-
kedett a belvárosi útszakaszok, különösen 
a Táncsics Mihály utca forgalma, így 
indokolttá vált a szakasz tehermentesítése. 
A Sport utca megnyitásával csökkenhet a 
Táncsics utcán való átmenő forgalom, ez-
zel arányosan pedig jóval kisebb lehet az ott 
élőket érő forgalom okozta zaj- és porhatás. 
 
Polgármester úr, ezek a jelen beruházásai, a 
következő időszakban milyen további fejlesz-
tések várhatók? 
 
A jól gazdálkodó önkormányzatok kor-
mányzati alapjához idén is pályázunk. 
Amennyiben nyerünk forrást, úgy a szőnyi 
városrész kerül előtérbe, ezzel együtt persze 
nem feledkezünk meg a belvárosi és a 
koppánymonostori városrészekről sem. 
 
Örömteli hír, hogy megújul és mo-
dernné válik a Bozsik József Álta-
lános Iskola betonos pályája. 

BeSzéLgeTéS dr. MoLnÁr ATTILA poLgÁrMeSTerreL

TörTénelmi fejleszTések

A nyári szabadságolások után számos időszerű kérdéséről, így 

a folyamatban lévő infrastruktúra-fejlesztési programról, a nagy 

állami beruházásokról, a július végi özönvízszerű esőzés következ-

ményeiről, valamint az október 2-ai kvóta népszavazásról kérdez-

tük dr. Molnár Attila polgármestert. 
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A város kihasználja a Területi Operatív 
Program kínálta lehetőségeket is. A tervek 
szerint TOP programból finanszírozzuk 
majd az egykori mezőgazdasági kombinát 
átépítését, ahol a Klapka György Múzeum 
és az ELTE Tudásközpontja kap helyet. 
A beruházásnak köszönhetően Komárom 
felkerül a felsőoktatás térképére.  
 
Államtitkári bejelentés alapján mondhatom, 
hogy közel félmilliárd forintos támogatásból 
épül majd meg az a látogatóközpont, amely 
a MOL városrészben feltárt római kori 
fürdő területét mutatja be a látogatóknak.  
 
Két állami nagyberuházás is folyamatban 
van; az egyik a Csillag erőd átépítése, a másik 
az új Duna-híd megépítése.  
 
A Csillag erődben októberben indulhat 
meg a munka, jelenleg a kivitelező kivá-
lasztása zajlik. Ez a beruházás a fővárosi 
Liget projekt része. A Csillag erődbe kerül 
a Szépművészeti Múzeum egyedülálló 
szobormásolatparkja. A hatmilliárd forintos 
fejlesztésnek köszönhetően olyan turiszti-
kai látványossággal gazdagodik városunk, 
amely több ezer látogatót vonz majd Komá-
romba. A kivitelezési idő egy-másfél év.  
 
Az új Duna-híd megépítése a tervek sze-
rint zajlik, a kivitelező kiválasztása heteken 
belül megtörténhet, és az év negyedik ne-
gyedében, tehát legkésőbb decemberben az 
alapkőletételre is sor kerülhet. Kevés ember 
mondhatja el, hogy hídépítést látott, a ko-
máromiak azonban közéjük tartoznak majd. 
A munkálatok ebben az esetben is egy-
másfél évet vesznek igénybe. Szeretnénk 

mindenkit megnyugtatni, hogy az Erzsébet 
hidat nem zárják le a gépkocsiforgalom 
elől, csak a teherforgalmat korlátozzák teljes 
mértékben, vagyis a kamionok még üresen 
sem hajthatnak át rajta. 
 
A városban július 31-én soha nem látott meny-
nyiségű csapadék zúdult le. Másfél óra alatt 
lehullott az éves eső harmada. A hurrikán-
szerű időjárás számos közintézményben és 
lakóépületben okozott kárt… 
 
A képviselő-testület rendkívüli ülésen 
tárgyalta meg a legfontosabb teendőket. 
Vis major támogatási igénnyel fordulunk a 
kormányhoz, amire akkor van lehetőség, 
ha több középületben is kár keletkezik. Az 
ipari parkból közvetlenül a Dunába folyó 
vízelvezető rendszer kiépítésére is szükség 
van. Emellett a teljes csatornarendszer 
kitisztítását is egyszerre fogjuk elvégeztetni. 
Felmerültek konkrét problémák a lakóte-
lepeken. Ezek összegyűjtése folyamatosan 
tart, hogy aztán leghamarabb megtaláljuk a 
megoldást is. Ezúton szeretném újra meg-
köszönni a komáromiaknak az összefogást, 
valamint a katasztrófavédelem és az ÉDV 
Zrt. munkatársainak a szakszerű, gyors és 
azonnal segítséget, amit az extrém időjárás 
után tapasztaltam.  
 
Áder János köztársasági elnök úr október 
másodikára írta ki a népszavazást a nem ma-
gyar állampolgárok Magyarországra történő 
kötelező betelepítéséről. A kérdés így hangzik: 
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Ország-
gyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem 
magyar állampolgárok Magyarországra törté-
nő kötelező betelepítését?” Mi az Ön állás-
pontja a kvótanépszavazással kapcsolatban? 

Szerencsére egyelőre csupán a híradásokból 
tudjuk,hogy mi zajlik nyugaton… Nem 
telik el nap, hogy a média ne számolna be 
egy-egy újabb terrorcselekményről, erő-
szakról, incidensről… Emlékszünk, tavaly 
tízezrével vonultak bevándorló csoportok 
Budapestről, a hozzánk közeli M1-es 
autópályán Ausztria, illetve Németország 
felé, így Komáromot testközelből érintette 
a migránskérdés. Ha az Európai Unió elfo-
gadja a kötelező betelepítési kvótát, akkor 
városunkba is költözhetnek bevándorlók. 
 
Fontos megértenünk, hogy nem pártpo-
litikai ügyről, hanem nemzeti ügyről van 
szó! Remélem, hogy mindenki átérzi ennek 
a felelősségét! Fontos, hogy mi magyarok 
mondhassuk meg, hogy kivel szeretnénk 
élni, hogy milyen jövőt szeretnénk ma-
gunknak és a gyermekeinknek! A Brigetio 
Gyógyfürdő munkatársainak történeteiből 
tudom, hogy az itt pihenő német turisták 
azt mondják, vigyázzunk a városunkra, 
hiszen Németországban általános jelenség, 
hogy egy Komárom méretű településen 100 
vagy annál több főből álló migránstábort 
létesítenek. Ha ez nálunk megtörténik, Ko-
márom többé nem lesz biztonságos, élhető 
kisváros! Szerintem senki sem szeretne 
10-20 év múlva lesütött szemmel állni a 
gyermekei előtt, mondván, láttuk ugyan, 
hogy mi következik, de mégsem tettünk 
ellene semmit!  
 
Bízom benne, hogy október 2-án minél 
többen elmennek voksolni, és nemet 
mondanak majd a kötelező betelepítési 
kvótára!      
 
    rg
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A választópolgárok a névjegyzékbe történő 
felvételükről 2016. augusztus 15-ig kaptak 
értesítést. A szavazás 2016. október 2. nap-
ján 6 órától 19 óráig tart. 
 
A magyarországi lakcímmel rendelkező 
választópolgár személyesen szavazhat. A 
szavazás  napján lakóhelyétől távol tartózko-
dó választópolgár belföldön az általa meg-
jelölt településen átjelentkezéssel, külföldön 
Magyarország külképviseletein adhatja le 
szavazatát. 
 
A belföldi átjelentkezést 2016. szeptember 
30-án 16 óráig, a külképviseleti névjegyzék-
be vételt 2016. szeptember 24-én 16 óráig 
lehet kérni a választás.hu oldalon, illetve 
levélben vagy személyesen a helyi választási 
irodától. 
 
A választópolgár szavazata leadásához a 
személyazonosságát és a lakcímét a követ-
kező érvényes igazolványok bemutatásával 
igazolhatja: 

-   Lakcímet tartalmazó érvényes sze-
mélyazonosító igazolvánnyal vagy

-   Érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS érvé-
nyes személyazonosító igazolvánnyal; vagy 
-   Érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS érvé-
nyes útlevéllel vagy 
-  Érvényes lakcímigazolvánnyal ÉS 
érvényes kártya formátumú (2001. január 1. 
után kiállított) vezetői engedéllyel. 
 
A mozgásában gátolt (pl. egészségügyi 
ok, fogva tartás miatt stb.) választópolgár 
kérheti, hogy mozgóurnával szavazhasson. 
Mozgóurnát legkésőbb 2016. szeptember 
30-án (pénteken) 16 óráig a választópolgár 
lakcíme szerinti helyi választási irodától 
(2900 Komárom, Szabadság tér 1.) vagy a 
szavazás napján (október 2-án, vasárnap) 15 
óráig a szavazatszámláló bizottságtól lehet 
igényelni. 
 
Részletes tájékoztatást a választópolgárok a 
Polgármesteri Hivatalban működő Komá-
romi Helyi Választási Irodában (Komárom, 

Szabadság tér 1. jegyzői iroda) kaphatnak. 
A Komáromi Helyi Választási Iroda veze-
tője: dr. Baksa-Ströcker Renáta, telefon-
száma: 34/541-315, e-mail címe: jegyzo@
komarom.hu. Ugyanitt történik a választási 
bizottságok megbízott tagjainak bejelentése, 
választott szavazatszámláló bizottsági tagok 
ügyeinek intézése, szavazási levélcsomag 
leadása a szavazás napján és a választási 
információs szolgálat. 
 
A szavazóköri névjegyzék vezetésével 
kapcsolatos ügyekben (átjelentkezés, 
külképviseleti névjegyzékbe való felvétel 
iránti kérelem, mozgóurna iránti kérelem, 
szavazóköri névjegyzék megtekintése, 
szavazási levélcsomag iránti kérelem) 
tájékoztatás kérhető, valamint szavazási 
levélcsomag személyes átvétele 2016. szept-
ember 30-ig munkanapokon 8 és 16 óra 
között lehetséges a Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Osztály anyakönyvi irodájá-
ban, melynek telefonszáma: 34/541-325, 
e-mail címe: anyakonyv@komarom.hu.

AKTUÁLIS 5

NÉPSZAVAZÁS 2016. oKTóBer 2.

Magyarország köztársasági elnöke 2016. október 2. napjára országos népszavazást

tűzött ki. A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió

az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok 

Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Ön dönt!
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FELAVATTÁK AZ ALUMETAL ÜZEMÉT

Termelési regény

A lengyelországi Alumetal rekord sebességgel alig 10 hónap alatt  építette fel eslő

külföldi gyárát Komáromban, ahol pár héten belül pedig megindul a teljes termelés is.

. A 24 ezer négyzetméteres üzemben éves szinten 60-80 tonna másodlagos alumínium-

A lengyel Alumetal csoport 1953 óta léte-
zik, meghatározó szerepet tölt be a másod-
lagos alumíniumgyártás piacán. Három 
lengyelországi üzeme mellett első külföldi 
gyáruk helyszínéül a komáromi ipari parkot 
választották. A munkálatok 2015 októberé-
ben kezdődtek, a gyár átadására szeptember 
9-én került sor. A nagyszabású ünnepségen 
tiszteletét tette Lengyelország magyaror-
szági nagykövete, Roman Kowalski, aki 
beszédében hangsúlyozta az üzem hozzá-
járul a két ország kereskedelmi kapcsolatá-
nak további növekedéséhez, ami az elmúlt 
időszakban elérte a 8 milliárd eurót. A 
nagykövet után Ésik Róbert, a Nemzeti 
Befektetési Ügynökség elnöke szólalt fel, 
hiszen a HIPA-nak nagy szerepe volt ab-
ban, hogy az Alumetal SA Magyarországot 
választotta a beruházás helyszínéül. 
 
- Az Alumetal termékeinek 90 százaléka az 
autóiparban kerül felhasználásra. Minden 
negyedik Európában futó járműben megta-
lálhatóak a cég gyártmányai - tudtuk meg a 
HIPA elnökétől. Az Alumetal komáromi 
beruházása rekordsebességgel, 10 hónap 
alatt készült el és a legmodernebb technoló-
giát alkalmazzák majd az üzemben.  
 
Az Alumetal csoport az elmúlt években a 
régió legnagyobb másodlagos alumínium-

ötvözet gyártójává vált, a magyarországi 
üzemnek köszönhetően egész Európa 
elsőszámú gyártójává válhatnak. A csoport 
árbevétele 2014-ben elérte a 277 millió 
eurót.  
 
- Azért esett a választásunk Magyarországra, 
mert az autógyárak egyre nagyobb számban 
költöznek a közép-kelet-európai régióba, 
különösen Magyarországra. Célunk, hogy 
egész Európában kiépítsük a jelenlétünket. A 
komáromi gyár 36 százalékkal növeli meg 
az éves össztermelésünket, ami így eléri a 225 
ezer tonnát - mondta beszédében Szymon 
Adamczyk az Alumetal SA vezérigazga-
tója, aki hozzátette, hogy elkötelezett az 
együttműködés Komárom önkormányza-
tával. Az átadón felszólalt dr. Molnár Attila 
polgármester is, aki megköszönte, hogy az 
Alumetal Komáromot választotta a beruhá-
zás helyszínéül.  
 
- 2014 óta korrekt az együttműködésünk. Biz-
tosan mondhatom, hogy a cég jó döntést hozott, 
hogy ide települt. Reméljük, hogy adóforintjaik 
hozzájárulnak városunk további fejlődéséhez 
- hangsúlyozta dr. Molnár Attila a pol-
gármester. Az Alumetal Group Hungary 
gyárában jelenleg a tesztüzem folyik, de pár 
héten belül megindulhat a teljes termelés. 
A fejlesztéshez a társaság a magyar kor-

mánytól vissza nem térítendő támogatást és 
társaságiadó-kedvezményt kapott, amelyek 
összege nem haladja meg a teljes ráfordítás 
35 százalékát.  
 
A régió nevében Czunyiné Dr. Bertalan 
Judit, a térség országgyűlési képviselője a 
befektetők és beruházók bizalmát köszönte 
meg az Alumetálnak nyitó beszédében. 
Ünnepi expozéjában kiemelte a kormány-
zati támogatás és helyi szakértelem vonzó 
fontosságát. 
 
- Éves szinten 60-80 ezer tonna másodlagos 
alumínium gyártása történik majd meg. 30-40 
készterméket állítunk elő a komáromi gyárban. 
Jelenleg 151 embert foglalkoztatunk. Heti 7 
napon át 24 órában zajlik majd a termelés, 
két kemencében, két különböző technikával - 
tudtuk meg a komáromi gyár igazgatójától, 
Zombori Attilától. Az Alumetal SA jelen-
leg az európai piacon a 3-4. helyet foglalja el, 
a komáromi beruházástól azt remélik, hogy 
felkerülnek a második helyre.  
 
A szalag átvágása előtt különleges meglepe-
téssel szolgáltak, hiszen fellépet a Bugajski 
család, akik autentikus lengyel népzenével 
kedveskedtek a jelenlévőknek. A gyárát-
adó üzemlátogatással ért véget.  
       se

öntvényt készítenek majd, ezzel mintegy 150 embernek adva munkát. 
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pályázati felhívás! 

Az ötlet club 13 egyesület meghirdeti az 
„IdeA-2017” Komárom (ötlet-újdonság-
Találmány) ifjúsági versenyt.

az „IdeA 2017” kiállításlehetőséget kínál a fi -
atalok számára, hogy bemutassák milyennek 
képzelik a jövő tudományát, technikáját. 

a versenyen részt vehetnek a 10 és 18 év kö-
zötti fi atalok, szakképzettségre és végzettség-
re való tekintet nélkül, az alábbi korcsoportba 
sorolva:
 I. korcsoport 10-14 évesek.
II. korcsoport 15-18 évesek.

az elkészítendő mű bármilyen megjelenítési 
formát használhat: modellt, makettet, rajzot, 
képi, videó hanganyagot, leírást, számító-
gépes programot, kisplasztikát, fa-, fém-, 
textilmunkákat, stb.

A jelentkezésnek tartalmaznia kell:
- a jelentkező adatait (nevét, lakcímét, szü-
letésének dátumát) és amennyiben tanuló, 
iskolája és pedagógusa adatait.
- a művet (a mű tárgyát képező rajzot, képeket, 
modellt, ötletet, stb.) valamint a mű tárgyának 
maximum 2 gépelt oldalon történő ismerte-
tését.

a jelentkezést postán vagy e-mail-en, „IdeA 
2017” jeligével a következő címre kérjük 
beküldeni: 

Ötlet Club 13 Egyesület 6800 Hódmezővá-
sárhely, Gyöngy u. 13., Nagy Zoltán elnök 
és Komárom Város Önkormányzata, 2900 
Komárom, Szabadság tér 1., Turi Bálint alpol-
gármester

e-mail: otletclub.idea@freemail.hu 

Beérkezési határidő: 2017. február 28.
eredményhirdetés: 2017. március 31.
a legjobb pályaművek értékes tárgyjutalomba 
részesülnek, és bemutatásra kerülnek az 
iDea 2017 (ötlet-Újdonság-találmány) nem-
zetközi kiállításon.

Versenyen kívül részt vehetnek felnőtt újítók 
és feltalálók.

a kiállítás helyszíne: komárom, Szabadság tér 
arany 17. rendezvényközpont
a kiállítás tervezett időpontja: 
2017. március 31-április 2.

További információk:  
nagy zoltán elnök
tel.: +36- 62/232-044, 06 30/2 849-080
e-mail: otletclub.idea@freemail.hu, 
www.otletclub.5mp.eu 
turi Bálint alpolgármester 
tel.: 34/541-300/429
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Az iskolakezdés nemcsak a pedagógusok és 
a gyermekek számára megterhelő, de a szü-
lőket is komoly feladatok elé állítja, hiszen a 
beiskolázás nem olcsó mulatság. 

A tankönyvek az alsó tagozaton alanyi jo-
gon ingyenesek, 5. osztálytól pedig szociális 
alapon több kategóriában igénybe vehető az 
ingyenesség. 

A komáromi általános iskolák első osztálya-
iban összesen 171 kis elsőst köszöntöttek. A 
Petőfi ben 287, a Fesztyben 560, a Bozsik-
ban 283, a Dózsában 186, a Szent Imrében 
120, míg a Mórában 73 diák kezdte meg a 
2016/2017-es tanévet. 

A középiskolások száma összesen 1245, 
közöttük 304 kilencedikes tanuló 
van. A Jókai Gimnáziumban 30 fővel 
hatosztályos képzés is indult.  (se)

Nemrég adták át a közel száz főt foglalkoztató, tisztán hazai

A jogszabály értelmében szeptember elsején az ország valamennyi

oktatási-nevelési intézményében megkezdődött a 2016/2017-es tan-

év. Az iskolakezdés csütörtökre esett, és meglepő módon jövőre,

 2017. június 15-én szintén csütörtökön ér majd véget. Az első napon

nem kellett telepakolni az iskolatáskát, elég volt egy tolltartó

és egy jegyzetfüzet, hiszen szeptember 1-jén csak osztályfőnöki

INDUL A 2016/17-ES TANÉV

BecsengeTTek 

órákra került sor.
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A komáromi születésű Iglódi Lajosné 
1946-ban ment férjhez. Házasságukból 
három gyermekük egy fiuk és két lányuk 
született, akik aztán mára már 7 unokával 
és 7 dédunokával örvendeztették meg. Az 
évek során több munkahelyen is megfordult; 
dolgozott az Almásfüzitői Timföldgyárban, 
később az egykori komáromi gyermekvá-
rosból vonult nyugdíjba. 
 
Saját bevallása szerint imádta a kerti mun-
kát, de ma már nemigen jár ki, másik nagy 
kedvtelése a horgolás volt, büszkén mutatta 
meg saját készítésű terítőit. Iglódi néni, aki-
nél városunk jegyzője, dr. Baksa-Ströcker 
Renáta is tiszteletét tette, a mai napig kiváló 
egészségi és szellemi állapotnak örvend, 
akárcsak Tonomár Ferencné, Marika néni, 
aki Darnózseliből, illetve Ócsáról érkezett 
városunkba 1955-ben. 
 
Marika néni a Szivárvány Óvodában dolgo-
zott nyugdíjazásáig. Fia, István évekig volt 
a helyi Jókai mozi vezetője, mely tisztséget 
napjainkban unokája, ifj. Tonomár István 
vette át. Marika néni elárulja, két felnőtt 
unokája mellett legnagyobb örömét ma már 
dédunokájában találja meg. 
 
A mai napig követi az aktuális eseményeket 
Komáromi Lajosné, aki augusztus 10-én 
ünnepelte 90. születésnapját. A jeles alka-
lomból Takács József, a körzet képviselője is 

csatlakozott a köszöntőkhöz. 
Zsófi néni 1926-ban született a felvidéki 
Gútán. 18 éves korában jött át Magyaror-
szágra, hogy itt vállaljon munkát. 
 
- Akkor épült a Molaj, nagyon sok volt a 
munkás meg az irodai dolgozó is. Rájuk főz-
tünk, nyolcan voltunk a konyhán - emlékezett 
vissza az ünnepelt. 
 
Zsófi néni elmesélte azt is, hogy 1947. au-
gusztus 18-án ment férjhez, két gyermekük 
született. 33 évig a helyi tsz-ben dolgozott. 
A 90. születésnapját ünneplő szépkorú 
asszony kiváló szellemi és fizikai állapotnak 
örvend, mindennapjait a családról, unokák-
ról, dédunokákról való gondoskodás teszi ki. 
 
Lánya elárulta, hogy Zsófi néni szívesen 
tesz-vesz a konyhában, ha rétest készít, még 
mindig ő nyújtja hozzá a tésztát. 
 
- A kiskertben még mindig kapálok, ha kell. 
Sokat olvasok, ráadásul szemüveg nélkül. És 
nyomon követem a világ történéseit, legyen szó 
politikáról vagy sportról - mondta Zsófi néni, 
akit a titokról is kérdeztük, de azt válaszolta, 
az nincs, a családi szeretet a legfontosabb, őt 
az élteti. 
 
Az ünnepeltek a miniszterelnöki kö-
szöntő oklevél mellé az önkormány-
zattól ajándékkosarat kaptak. (rg)

nemcsak a 20 éveseké...
SzépKorúAKAT KöSzönTöTTeK

Az elmúlt időszakban 90. születésnapjuk alkalmából több komá-

romi szépkorút is felköszöntött dr. Molnár Attila polgármester.

 
egyre több baba születik 
 
Szeptember 6-án 26 olyan családot 
köszöntött dr. Molnár Attila polgármester, 
akik az elmúlt három hónapban gyermek-
áldásnak örülhettek. Az eseményen ismét 
zsúfolásig megtelt a városháza díszterme, 
ahol ezúttal a kislányok voltak túlsúlyban. 
 
- Ez a polgármesteri hivatás legszebb része. 
Kizökkenve a mindennapok rutinjából a Jóis-
ten legszebb ajándékának, a gyermekeknek 
örülhetünk közösen. Számomra is boldogság 
mosolygó családokat és szép kisbabákat látni 
- mondta dr. molnár attila.  
 
a gyermekvállalási kedv láthatóan növe-
kedett városunkban. míg 2007-2008 táján 
éves szinten 120 kisbaba született, addig 
tavaly ez a szám megközelítette a kétszázat. 
Várhatóan ezt idén is eléri komárom, hiszen 
augusztus végéig 138 család igényelte a 100 
ezer forintos kelengyetámogatást. a családok 
köszöntésére negyedévente kerül sor. az 
elmúlt három hónapban 44 baba látta meg a 
napvilágot. (se) 
 
 

Az idősek  
világnapjáról egyeztettek 
 
városunkban 2010 után jött létre az 
Idősügyi tanács, amely azóta negyedéven-
te ülésezik. részt vesznek rajta a helyi 
nyugdíjas klubok és egyesületek, valamint 
a nőklub vezetője, illetve Komárom polgár-
mestere dr. Molnár Attila. 
 
- Komárom tiszteli és megbecsüli szépkorú 
polgárait. Az egyesületek, klubok tagjai aktívan 
kiveszik részüket a város életéből. A civil szer-
veződések reneszánszukat élik Koppánymo-
nostortól a molaji városrészig. A klubok, egye-
sületek 500-600 szépkorú embert fognak 
össze. Célunk, hogy támogassuk őket, illetve a 
fontos kérdésekben kikérjük a véleményüket - 
mondta dr. molnár attila polgármester. 
 
a szeptember elején megtartott idősügyi 
tanácson a komáromi nyugdíjas egyesület, 
a nőklub, a Szőnyi nyugdíjas klub, valamint 
az Őszirózsa nyugdíjas klub számolt be 
eddigi ideji tevékenységéről, valamint további 
terveikről.  
 
a fő téma az idei idősek világnapja volt a fő 
téma. a pontos programról érthető módon 
nem árultak el részleteket, annyit azonban 
elmondtak, hogy érdemes lesz minden 
szépkorúnak részt vennie a Városi Sportcsar-
nokban tartandó ünnepségen szeptember 
30-án.  
    se
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A Selye János Kórház struktúraváltása 
óta lehetőség van egynapos sebészeti és 
nőgyógyászati műtétek elvégzésére. Ezek 
a beavatkozások népszerűek, havi átlagban 
100-120 operációt végeznek el. A 2013 
decemberében induló és tavaly befejeződött, 
közel 800 millió forintos fejlesztés részeként 
számos modern eszközt vásárolt a kórház. 
Olyanokat is, amelyekkel egynapos ortopé-
diai beavatkozásokat végezhetnek. 
 
- Kiváló szakorvosaink vannak. Dr. Teleki 
Balázs főorvos úr évek óta nálunk praktizál, 
mellette dr. Sass Gábor és dr. Babos Árpád végzi 
ezeket a műtéteket. A műtők hétfőtől csütörtökig 
foglaltak, így az ortopédiai operációk pénteken-
ként végezhetőek el. Havonta 3-4 ortopédiai 
programot tervezünk, egy-egy ilyen program 
során 7-8 műtétet végeznek el a kollégák - tud-
tuk meg dr. Ferencz Péter főigazgatótól. 
 
Az egynapos beavatkozások kedveltek, 
hiszen előre tervezhetőek, a betegnek nem 
kell sok időt töltenie a kórházban, otthon, 
családi környezetben épülhet fel. 

Ősztől módosítások várhatóak a szakrende-
lés területén is. 
 
- Minden szakrendelésünk jól működik, 
azonban a kapacitások nem arányosak. A 
kardiológián nagyobb az ellátási igény, mint 
például a belgyógyászaton, ezért a belgyógyá-
szati szakrendelési órákat átcsoportosítjuk a 
kardiológiára. Így az előjegyzési idő csökken 
majd. A változtatás várhatóan szeptember 
végén, október elején valósul meg - tette hozzá 
a főigazgató. 
 
Dr. Ferencz Péter elmondta, az országos 
egészségügyi béremelés a Selye János Kór-
házat is érinti. Havi átlagban bruttó 7-7,5 
millió forinttal kapnak majd több pénzt a 
juttatásokra. Az emelés csak az orvosokat 
és a szakdolgozókat érinti. A főigazgató 
azt reméli a változástól, hogy megszűnik a 
szakemberhiány az egészségügyben. A kül-
földre vándorlás csökken, akik pedig már 
külföldön dolgoznak, azok megfontolják a 
hazajövetelt.  
    se

BővüLő MűTéTI pALeTTA A SeLye jÁnoS KórhÁzBAn  
Szűrővizsgálattal  
az egészségért 
 
Augusztus közepétől egészen szeptem-
ber 8-i várta a hölgyeket a jókai ligetben 
a székesfehérvári Life egészségcentrum 
mammográfiás szűrőbusza. városunkban 
közel kétezer 45 és 65 év közötti hölgy 
kapott meghívólevelet a vizsgálatra, 
ami számukra ingyenes volt. A mellrák 
2010 óta megyénkben a leggyakrabban 
diagnosztizált elváltozás, de ha időben 
észreveszik, jó eséllyel gyógyítható.  

- A népegészségügyi szűréseket az országos 
tisztifőorvos által befogadott intézmények 
végezhetik. Megyénkben ez a tatabányai 
Szent Borbála Kórház. Ide azonban nem 
tud mindenki eljutni, ezért az intézmény úgy 
döntött, hogy szűrőbuszt indít - mondta el 
harsányiné dr. Patkó enikő, a kem kormány-
hivatal népegészségügyi Főosztályának 
főosztályvezetője.  
 
a kamion 2008 óta járja a megyét, minden 
településre eljut. az, hogy egy-egy helyen 
meddig állomásozik, a behívottak létszámától 
függ. a legveszélyeztetettebb korosztályt 
a 45 és 65 év közötti hölgyek alkotják, a 
menopauza idejére eső hormonváltozások 
miatt. a mammográfiás felvétel elkészítése 
alig néhány percet vesz igénybe, és már az 
egészen kicsi, 4-5 milliméteres elváltozásokat 
észreveszi. a felvételeket két orvos tekinti 
meg és értékeli ki. a hölgyek az eredményről 
szintén levélben értesülnek.  
 
- A részvételi arány megyénkben 40 % körül 
mozog, az ideális a 70 % lenne. Évente orszá-
gosan 7000 új megbetegedést regisztrálnak, 
azonban a halálozási arány csökken, hiszen 
az időben észrevett emlődaganat jó eséllyel 
gyógyítható - tette hozzá a főosztályvezető.  
 
a rendszeres szűrővizsgálaton való részvétel 
mellett fontos az önvizsgálat helyes techniká-
jának elsajátítása és annak gyakori elvégzése 
is.     
 
    se

elindulT  
az egynapos orTopédia

Júniustól egynapos ortopédiai műtéteket is végez a kórház.

Az eszközök rendelkezésre álltak, van szabad kapacitás is. A kisebb

ortopédiai beavatkozások miatt a helyieknek és a környékbelieknek

nem kell más egészségügyi intézménybe menniük.
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A dr. Molnár Attila polgármester részvéte-
lével megtartott programsorozat délelőtt a 
koppánymonostori városrészben kezdődött. 
A Vezérek parkjában beszédet mondott 
Czita János alpolgármester és Körösi Flóri-
án, a Koppánymonostori Kulturális Egylet 
vezetője. Mindketten az összetartozás 
fontosságáról, Európa keresztény voltának 
megtartásáról beszéltek. Kifejtették, hogy 
a szentistváni hagyaték megvalósításához 
iránymutatást adnak királyunk intelmei és 
politikai cselekedetei. Az együttélés legfon-
tosabb eleme a család és a nemzet, összetar-
tozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a 
szeretet. Első királyunk egész uralkodását a 
Kárpát-medence egységének megteremtése 
és a kereszténység elterjedése jellemezte. 
Külpolitikánkban egyensúlyra kell töre-
kednünk, de ragaszkodnunk kell nemzeti 
önazonosságunkhoz - fogalmazódott meg 
a koppánymonostori ünnepségen, ahol a 
Duna Népdalkör működött közre. 
 
Délután a szőnyi Petőfi Sándor Művelő-
dési Házban megtartott ünnepségen dr. 
Kreft-Horváth Loránd alpolgármester szólt 
a jelenlévőkhöz, aki Szent István hagyaté-
kának üzenetéről beszélt. 
 
- Ez a nap üzeni, hogy Magyarországot a 
történelmi viszontagságok ellenére sikerült 
megőriznünk és megtartanunk, hogy egységre 

van szükség a nemzeti lét megtartásához és, 
hogy a jelenben is tennünk kell a hazáért, hogy 
gyermekeinknek örökül adhassuk ezt a szép, 
élhető országot - mondta az alpolgármester. 
 
A Szűcs József és a Duna Népdalkör köz-
reműködésével megtartott ünnepi műsor 
után Nagy Attila református lelkipásztor 
megáldotta az új kenyeret, amit az alpolgár-
mester szegett meg. Az ünnep apropóján 
begyújtották a művelődési ház udvarán 
álló kemencéket, melyekben számos cipót 
sütöttek, ezt a jelenlévők megkóstolhatták, 
sőt haza is vihették. 
 
Az ünnepi megemlékezések sora Észak-
Komáromban zárult. A 2009-ben felavatott 
Szent István-szobor lábánál Komárom 
díszpolgára, Koltay Gábor filmrendező, 
érdemes művész mondott beszédet, aki 
kifejtette, valószínűleg sokat tudunk Szent 
Istvánról, de vajon tudjuk-e, mi a ma is 
vállalható öröksége, amit a megváltozott 
történelmi körülmények között követnünk 
kellene? 
 
- István király életműve az, hogy mi itt, 
a Kárpát-medence közepén magyarként 
létezünk, magyarul beszélünk, és a törté-
nelem kemény viharai ellenére magyarok 
tudtunk maradni, minden nehéz helyzetből, 
még akár Trianon után is fel tudtunk áll-
ni - hangzott Koltay Gábor beszédében.
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Miniszteri elismerés 
Kolozsváry Szilárd tűzoltónak 
 
Augusztus huszadika alkalmából a BM 
országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóságon belügyminiszteri és főigazgatói 
kitüntetéseket vehettek át az arra érde-
mesek. 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter miniszteri 
emléktárgyat adományozott kolozsváry Szi-
lárd tűzoltó főtörzsőrmesternek, a komáromi 
hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott 
tűzoltójának. a főtörzsőrmester 1997. január 
16-án létesített hivatásos szolgálati jogvi-
szonyt beosztott tűzoltóként. közel 20 éves 
tapasztalatával szolgálati csoportjának egyik 
legmeghatározóbb alakja. Gyakorlati tapasz-
talatát több alkalommal kamatoztatta a kár-
esetek során. minden esetben átgondoltan 
és szakszerűen avatkozik be, megannyiszor 
bizonyította, hogy éles helyzetek során önálló, 
megalapozott döntéseivel segíti a kárfelszá-
molási tevékenységet. (Forrás: kemma.hu)
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Ünnepségek, nemzetközi íjász- és jurta találkozó, valamint futó-

verseny egyaránt tarkították a Szent István napi ünnepi rendez-

vények sorát városunkban.

SZENT ISTVÁN KIrÁLy ÜNNEPE KOMÁROMBAN

él nemzeT e hazán!
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Felhívta a jelenlévők figyelmét István király 
Szent Imréhez írott Intelmeire is. Ennek 
több pontja a mai korra is könnyedén 
alkalmazható. Gondolatmenetét folytatva 
kitért arra is, hogy az Európai Unió alapítói 
keresztény Európában gondolkodtak, ám 
a keresztény értékek vállalása hiányzik az 
európai alkotmányból. Végezetül elmond-
ta, fontos lenne, hogy a Duna két partján 
élő magyarok feszültség nélkül, őszintén 
tudjanak beszélni a történelemről, Szent 
Istvánról, első királyunk politikai és szelle-
mi jelentőségéről. 
 
A Szolnoki Művésztelepen hatodik alka-
lommal készítették el a Magyarok Kenye-
rét. A 250 kilogrammos kenyérbe lipóti 
liszt, zentai kovász, beregszászi forrásvíz, 
sepsiszentgyörgyi só és komáromi burgonya 
került. A pékek 5 darab 60 kg-os kenyeret 
is készítettek, ezek Felvidékre, Kárpátaljára, 
Vajdaságba, Székelyföldre és az anyaország-
ba kerültek. A komáromi cipót Főtisztelen-
dő Elek László esperes-plébános szentelte 
meg és Nagytiszteletű Nagy Zsolt lelkipász-
tor áldotta meg. 
 
A szabadtéri ünnepség koszorúzással ért 
véget, ezt követően a jelenlévők átvonultak a 
Szent András-templomba, ahol szentmisére 
került sor. 
 
A kiegészítő programok között a Fenyves-

nél rajthoz álltak a legkisebbek, az óvodá-
sok, hiszen őket is várta a versenyt szervező 
és idén 20 éves fennállását ünneplő Ko-
márom-Európa Futó Egyesület. Városunk 
legkisebbjei közel félszázan voltak, minden 
induló érmet és csokoládét is kapott. Ahogy 
azt az egyik főszervezőtől, Dobi Zsigmond-
tól megtudtuk, a Fenyves-futáson az elmúlt 
két évtizedben általában 150-160 futó vett 
rész, idén azonban mintegy 300-an álltak 
rajthoz. Ez annak volt köszönhető, hogy 
egyrészt az államünnep szombatra esett, 
másrészt a két megszokott táv (3,2 kilo-
méter és 13,2 kilométer) mellett a jubileum 
alkalmából egy 20 kilométeres versenyt is 
hirdettek. 
 
- A legtöbben mindig a 3,2 kilométeren indul-
nak. Fiatalok, középkorúak és 60 év felettiek 
egyaránt. Nem csupán a környékről érkeznek 
futók, de az ország távolabbi pontjairól és Szlo-
vákiából is. A 20 kilométeres távon közel 50 
indulót számoltunk - mondta el a szervező. 
Ez utóbbit a budapesti Balázs Levente nyer-
te meg, aki 1 óra és 8 perc alatt teljesítette a 
távot. Megtudtuk tőle, hogy számára a futás 
egyfajta életérzés, a Fenyves-futáson először 
vett részt. 
 
Az államalapítás kapcsán hét éve idézi fel 
hagyományainkat és őseink életmódját az 
Erődváros Íjász Sportegyesület. Kezdetben 
a Csillag erőd, pár éve azonban az Igmándi 

erőd ad otthont a nemzetközi íjász- és 
jurtatalálkozónak. A látogatók egymásnak 
adták a képzeletbeli kilincset, hiszen az 
íjászpálya mindig tele volt, és a lovak hátára 
is mindig felült valaki. 
 
- Tudatosan időzítettük ezt a rendezvényt 
augusztus 20-ra. Amellett, hogy családi napot 
szerettünk volna tartani, fontosnak ítéltük a 
hagyományok megismertetését is. Idén meghív-
tuk a gyömrői Szent György Lovagrendet és a 
diósdi Kurszán Íjász Egyesületet, így összesen 
három jurtát tudtunk felállítani. A Vadász-
madár Kft. jóvoltából vadászmadarakkal 
ismerkedhettek az érdeklődők, a nagy melegre 
való tekintettel vízi csatát is rendeztünk, míg 
Tókics Mihály csikós bemutatójára tömeg gyűlt 
össze - mondta Thoma Judit, az egyik szer-
vező. A találkozóról nem hiányozhattak az 
ostorosok és a táncosok sem. 
 
 
    rg 
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Brigetio felépítését, szerkezetét, történetét 
hazánkban Aquincuméval lehet össze-
hasonlítani. 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 egy feliratban 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 szőnyi Vá-
sártér területén komplett ókori polgári város 
található utcahálózattal, lakótömbökkel, kis 
sikátorokkal és gazdasági részekkel. 
 
A legjelentősebb felfedezés 1994-ből való, 
amikor egy mennyezetfreskó töredéket 
találtak a régészek. Két évvel később három 
szarkofágra leltek érintetlenül, gazdag mel-
lékletekkel, 2007-ben pedig állatbőrökkel 
díszített oldalfaltöredék, újabb szarkofágle-
letek, illetve a Brigetio had- és közigazga-
tás-történetére vonatkozó felirattöredékek 
kerültek elő. Az évek során számos publiká-
ció, múzeumi kiadvány- és katalógussorozat 

jelent meg a témában, amelyek igen pozitív 
nemzetközi visszhangra találtak. Ezeknek 
köszönhetően Brigetio beépült az oktatásba, 
valamint a hazai és a külföldi kutatásba is. 
 
Dr. Borhy László elmondta: a vásártéri 
feltárások befejeződtek. A munkálatok a 
2014-ben feltárt, az új dunai gát mellett 
található 800 négyzetméteres fürdőkomp-
lexum, illetve a MOL városrész területén 
folytatódnak majd jövőre. 
 
- Az elképzelések szerint az ELTE Tudásköz-
pontja, illetve a Komáromi Klapka György 
Múzeum az egykori mezőgazdasági kombinát 
főépületében kaphat helyet. A megvalósítás-
hoz pályázati forrás szükséges. A tervek már 
elkészültek. Mindemellett a kormány 25 millió 
forinttal támogatta a Komárom-Almásfüzitő 
árvízvédelmi beruházások idején előkerült ró-
mai város feltárásának folytatását. A középtávú 
tervek közt szerepel látogatóközpont és szabad-
téri kiállítótér megépítése is – nyilatkozta dr. 
Molnár Attila polgármester. 
 
Számadó Emese múzeumigazgató hozzá-
tette: a táborváros jó állapotban őrződött 
meg, addig érintetlen része került elő a 

katonaváros fürdőjével. Az egyes helyiségek 
padlói több tíz négyzetméteres összefüggő 
felületen láthatók. 
 
A programot követően Brigetiói díszpáncélok 
25 év vásártéri feltárásainak tükrében címmel 
nyílt tárlat a Klapka György Múzeumban. 
A tárgyak komáromi, budapesti, székesfe-
hérvári és tatai múzeumok gyűjteményeiből 
származnak. A kiállítást dr. Dezső Tamás 
régész, egyetemi docens, az ELTE BTK 
korábbi dékánja nyitotta meg.  
 
       rg
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Nyílt napon mutatta be az utóbbi két és fél évtized legérdekesebb

 leleteit dr. Borhy László akadémikus, az ELTE BTK dékánja, 

a brigetiói ásatások vezető régésze. A Vásártéren ízelítőt kaphat-

tunk az ókori római építmények világából. Az eseményen megjelent

dr. Molnár Attila polgármester és a városvezetés több tagja is.

BEMUTATÓ ÉS KIÁLLÍTÁS AZ ÁSATÁSOK LELTEIBŐL

negyed évszázad BrigeTióBan

 Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola, Egressy terem

Kaveszunet 

..,,

2016. szeptember 30. péntek, 17.00 óra 
50 éves az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola

RENDHAGYÓ 
 HELYSZÍNEN
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Falunap Koppánymonostoron 
 
Mulatságra várták a településrész apraja-
nagyját a dózsa györgy Művelődési ház 
mellett felállított sátorban. 
 
a koppánymonostori kulturális egyesület 
21. alkalommal szervezte meg a mulatságot, 
melyen a helyi fellépők mellett színpadra állt a 
kredenc és az X-Faktort 2012-ben megnyerő 
oláh Gergő is. 

- A mai rohanó világban sokszor azt sem 
tudjuk, hogy ki a szomszédunk. Nem úgy 
Koppánymonostoron, ahol az ilyen falunapi 
rendezvények is hozzájárulnak ahhoz, hogy 
együtt lehessünk, beszélgethessünk, jól érez-
zük magunkat. Megígérhetem, hogy az önkor-
mányzat a jövőben is megadja a támogatást 
a Koppánymonostori Kulturális Egyesület és 
más civil szervezetek hatékony működéséhez - 
hangzottak dr. molnár attila szavai. 
 
Czita János alpolgármester, a településrész 
képviselője elmondta: koppánymonostort 
már az 1200-as években is említik a krónikák. 
az itt élők halászattal, szőlészettel és méhé-
szettel foglalkoztak. ennek állított emléket az a 
kiállítás, amely Legát istván amatőr helytör-
ténész gyűjteményéből nyílt meg a falunap 
alkalmával a Dózsa György művelődési 
házban. 
 
- Fontos, hogy ne csak a bajban, de az öröm-
ben is összefogjunk. Pár nappal ezelőtt soha 
nem látott mennyiségű eső zúdult Komárom-
ra. A helyzet három nap alatt normalizálódott, 
ami az összefogásnak köszönhető. Ez a falu-
nap is az összefogás szép példája - mondta 
Czita János. 
a megnyitó után gazdag programkínálat 
várta a helyieket, volt mazsorettbemutató, 
a győri férfikórus katonadalokat énekelt, 
de színpadra állt a kredenc, az abba 
Sisters, több helyi tehetség és az X-Faktort 
2012-ben megnyerő oláh Gergő is. a 21. 
falunapi mulatság utcabállal ért véget, 
DJ tom tailor közreműködésével. (se)

A szőnyi horgásztó már hat órakor megtelt. 
Az 50 éves fennállását ünneplő Szőnyi 
Dolgozók Horgászegyesülete hetedik 
alkalommal szervezte meg a Tóth Gyula 
emlékversenyt. 
 
Az egyesület évente több alkalommal 
szervez versenyt, lehet indulni párosban 
vagy éppen éjszakai megmérettetésen is. A 
komáromi tavakba két-három alkalommal 
végeznek telepítést, többségében pontyokra, 
keszegekre, kárászra, süllőre, harcsára és 
amurra lehet horgászni. Horváth Miklós 
kiemelte, az önkormányzat a telepítést 
anyagilag támogatja. 
 
Ugyancsak gyorsan megtelt a Bozsik József 
Általános Iskola focipályája is, ahol hat 
csapat részvételével szüreti labdarúgótornát 
szerveztek. A győztesek oklevelet és kupát 
kaptak, illetve minden résztvevőt finom 
ebéd várt. A szüreti focikupán a Viharsarok, 
az Éleskanyar Söröző, a Szőnyi Kisbikák, 
a Szőnyi RFC, a Gyilkostelep és a Házitej 
FC csapata rúgta a bőrt. 
 
Kilenc órakor vette kezdetét a családi fő-
zőverseny a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
udvarán. A feladat a legfinomabb pince-
pörkölt elkészítése volt. Ehhez a résztvevők 
húst, krumplit és cipót kaptak. A titkos 
hozzávalókat aztán bárki kedve szerint te-
hette bele. A pincepörkölteket Kocsis Tibor, 
a 2010-es év Királyi szakácsa zsűrizte. 
 
A falunap alkalmából tárlat nyílt a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban. A Molaji 
Fotóstúdió mutatkozott be. Oroszlámos 

Györgytől, a stúdió vezetőjétől megtud-
tuk, hogy a képek a szőnyi városrész 70-es 
évekbeli életét mutatják be, illetve van 
néhány alkotás, ami az utóbbi években mű-
vészi céllal készül. Négy alkotó - Neuwirt 
Lajos, Bognár Balázs, Marosi Zsuzsa és 
Oroszlámos György - képei kerültek fel a 
falra.  
 
Kedves hagyomány, hogy a szüreti falu-
napon megválasztják a bírót és bírónét. A 
megtisztelő cím annak a párnak jár, akik so-
kat tesznek Szőny kulturális, társadalmi éle-
téért. Idén Schmelcz Géza és Schmelczné 
Bajmóczi Ildikó lett a bíró és a bíróné. 
 
Az ő vezetéssükkel indult a szüreti menet, 
több fogattal és lovassal. Előtte került sor a 
falunap hivatalos megnyitójára. 
 
- Nagy jelentőséggel bír a falunap Szőny éle-
tében, hiszen így erősíteni tudjuk a közösséget. 
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt 
vett a szervezésben, és aki eljött a programok-
ra. Így lehetőségünk adódik a hagyományok 
és a helyi szokások felelevenítésére - mondta 
köszöntőjében a településrész képviselő-
je, Takács József. Ugyancsak a közösség 
összetartó erejét emelte ki beszédében dr. 
Kreft-Horváth Loránd alpolgármester és dr. 
Molnár Attila polgármester is. 
 
A művelődési ház udvarán citerazene, 
a népi énekek és a néptánc kapta a fő-
szerepet. Este Janza Kata és Egyházi 
Géza musicalműsora szórakoztatta a 
közönséget, majd éjfélig a Vidám Fiúk 
zenekar szolgáltatta a talpalávalót. (se)

A szüreti falunapnak több évtizedes hagyománya van Szőnyben.

SzüreTI ForgATAg SzőnyBen

igyunk áldomásT!
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UTAZÁS 

SzepTeMBer 20. 19.00 órA

MonoSTorI erőd, dUnAI BÁSTyA

jegyárak: 
I.     2.500 Ft 

II.  1.900 Ft dél- és észak-komáromi lakosoknak 
jegyek vásárolhatók: Monostori erőd, jókai mozi, Tourinform, onLIne a 

jegymester hálózatán 
telefon: +36 34 540 582 

e-mail: info@fort-monostor.hu

A MAgyArocK dALSzínhÁz BeMUTATójA
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Megyei  
néptáncosok Komáromban 

újra nagy érdeklődés mellett zajlott 
augusztus második hetében a Komá-
rom- esztergom megyei néptánc tábor 
Komáromban. naponta több alkalommal 
vettek részt foglalkozásokon a gyermekek 
és fiatalok. 
 

 
a talpalávalót a próbákon és az esti tánchá-
zakban az Újhold zenekar húzta. egyik este 
pedig horsa istván és barátai teremtettek 
fergeteges hangulatot. 
 
a táncosképzés mellett számháborúra, 
tájékozódási versenyre, tréfás játékokra, 
kézműveskedésre is jutott idő, ezenkívül 
fürdésre is volt lehetőség a WF Szabadidő 
Parkban, bár erre sajnos csak az első két napi 
időjárás volt alkalmas. 
 
megyénkből tatáról, tatabányáról és 
természetesen komáromból és környékéről 
érkeztek a résztvevők. 
 
immár második éve élvezi a szakmai tábor a 
nemzeti kulturális alap támogatását, ennek 
segítségével szervezhetett ilyen tartalmas 
programot a pályázatot elnyerő komáromi 
nyilvánosság egyesület és a vele együttmű-
ködő Garabonciás Folklór egyesület és a 
Pötörke népművészeti egyesület.  
 
    gk
 

Tóth Csaba és Szabó István a Pozsonyi 
csata, avagy a pengék viadala címmel 
mutatkoztak be, a bajvívásba a gyerekek 
is bekapcsolódhatnak, csakúgy, mint Écsi 
Gyöngyi felvidéki mesemondó A Világ 
kenyere című meseelőadásába. Újra eljött 
minden gyermek kedvence, Vitéz László, 
Pályi János bábművész előadásában. De 
volt cérnaképkészítés Cságola Mártonnal, 
Kolonicsné Éva játszóházba várta a kicsiket, 
Schruff Gyula kovácsmester pedig több 
bemutatót is tartott. 
 
A múlt iránt érdeklődők megismerhet-
ték a vitézek táborát, életét, fegyvereit, az 
1848-49-es forradalom és Szabadságharc 
Egyesület segítségével a szabadságharc 
fegyverzetét, tábori életét, Mózes László 
a honfoglalás kori életmódot, szokásokat, 
viseleteket mutatta be. A Szőnyi Lovas 
Egyesület a lovaglás tudományával ismer-
tette meg a bátrabbakat. 
 
A Bikini és a Ghymes együttesek mel-
lett felléptek a két városrész – Észak- és 
Dél-Komárom népszerű zenekarai, így a 
Kerecsen és az Egyéb Veszély együttes. 
 
Eljött Szántai Lajos művelődéstörténész, 
dr. Varga Tibor jogtörténész, Grekofski 
Nathalie építész, Radi Bertalan helytörté-
nész, valamint Ludvig Rezső aranyműves 
mester. 

A betyárok világába Anka Gergő és Király 
András kalauzoltak el. A Kassai Lovasíjász 
Iskola Brázik Törzse a honfoglalás/vissza-
térés idejét idézte, a Tolma Baranta Csapat 
a magyar harcművészet, a baranta világába 
engedett betekintést. 
 
A rendezvény egyik különlegessége Hamza 
Viktória lovas szabadidomítása volt. Gasz-
tonyi Dániel mestersolymász ezúttal is fan-
tasztikus biológiaórával örvendeztette meg 
a gyerekeket, felnőtteket. A Regélő Fehér 
Táltos Dobcsoport magával ragadó ősi éne-
kei követték a Magyar Királyi Kardforgatók 
Rendjének vitézi bemutatóját. 
 
Idén a Gímes Villő Hagyományőrző 
Csoport érkezett Komáromba a felvidéki 
Zoboraljáról, Gímes település képviseleté-
ben. Műsorukat a rendezvény védnöke, dr. 
Molnár Attila polgármester, és Molnárné 
dr. Taár Izabella, a járási hivatal vezetője is 
megtekintették. 
 
Ezúttal 11 kiállítást tekinthetnek meg az 
érdeklődők.  
 
A gyerekek nagy örömére a Gerecse Vas-
útmodellező Közhasznú Egyesület ismét 
elhozta vasúti terepasztalát. Fényszilánkok - 
világító üvegképek címmel pedig Molnárné 
Wirth Rozália mutatta be munkáit.  
       se 

A VIII. HON-NAPON JÁRTUNK

KULTúrA 17

Nyolcadik alkalommal várta a látogatókat a VIII. Hon-Nap. 

A rendező ezúttal is az Endresz Csoport volt.

hagyományőrzés  
az igmándi erődBen
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úszóérmek  
a párkányi Százasokról 
 
A komáromi úszók a nyári országos baj-
noksági szezon után hosszú pihenőjüket 
letöltve először párkányban versenyeztek 
augusztus 27-én a párkányi Százasok 
elnevezésű nemzetközi versenyen cseh, 
magyar, olasz, szerb és szlovák úszókkal, 
ahol összesen kilenc érmet nyertek. 
 
aranyérmesek: Bielik kevin (2002) 100 m 
mellúszás és 100 m pillangóúszás 
 
ezüstérmesek: Bielik kevin (2002) 100 m hát-
úszás; Dikácz Bence (2004) 100 m mellúszás 
és 100 m hátúszás 
 
Bornzérmesek: Bielik kevin (2002) 100 m 
mellúszás (nyílt korcsoportban); Dikácz Bence 
(2004) 100 m pillangóúszás; Gálik krisztián 
(2005) 100 m gyorsúszás és máté eszter 
(2004) 100 m pillangóúszás. 
 

erőd-ride kerékpáros 
terepverseny az erődben 
 
hetedik alkalommal nyitotta meg kapuit 
a Monostori erőd az extrém kerékpáros 
verseny, az erőd ride előtt. Az eseményt 
az immár saját egyesülettel rendelkező 
Street genarations csapata szervezte. A 
résztvevőknek a kupák mellé az esemény 
főtámogatója, a budapesti Bringa Bár aján-
dékot is adott. 
 
- Évről évre nő az érdeklődés a verseny iránt, 
tavaly 25, idén 27 nevezőnk volt. Külön kérésre 
női kategóriát indítottunk. Az egyesületünk 
bringásai most nem versenyeztek, ők szerve-
zőként működtek közre, de jöttek Kőszegről, 
Budapestről és a Felvidékről is - tudtuk meg 
a Street Generations csapatának vezetőjétől, 
Buzás tamástól. 
 
a kerékpárosok számára az erőd-ride kihí-
vásokkal teli verseny. a terepviszonyok igen 
változatosak, van macskakő, fahíd, homokos, 
füves, betonos terület, a legizgalmasabb 
szakasz azonban a kazamatákon át vezet. itt 
az első kör után akkora a por, hogy szinte alig 
látni valamit. De pont ez adja a megmérettetés 
varázsát. 
 
- A versenyzők egy órát kapnak arra, hogy a 
lehető legtöbbször teljesítsék a 2,75 kilomé-
teres pályát. Egy kört átlagban 12-13 perc 
alatt lehet befejezni. Tavaly rekordot állított 
az egyik versenyző, aki 9 perc 10 másod-
perces időt tekert - mondta Buzás tamás, 
aki hozzátette, az erőd-ride versenyzői 
sportszerűségből is jelesre vizsgáztak, 
hiszen mindenki türelmesen várt, amíg egy 
defektes kerékpárt megjavítottak.  (se)

A 2014-es Európa-bajnok Miskolczi Julian-
na az olimpia első napján első magyarként 
mérettette meg magát. Augusztus 6-án már 
reggel 8.30-kor el kellett foglalnia lőállását 
légpuskában. A számban végül a 22. helyen 
végzett. 
 
- Jobb eredményt vártam magamtól. Tudtam, 
hogy mennyien drukkolnak nekem, hiszen 
folyamatosan kaptam az üzeneteket - tudtuk 
meg Miskolczi Juliannától, aki érdekelt volt 
a kisöbű sportpuska 3x20 lövéses összetett 
számában is. A sportlövőnek összesítettben 
577 kör lett az eredménye, és szintén a 22. 
helyet szerezte meg. 
 
- Nem először jártam Rióban, voltam már ott 
világkupán. Örültem, hogy több küzdelmet is 
láthattam, így én is szurkolhattam a magya-
roknak. Szeretnék ott lenni négy év múlva 
Tokióban - tette hozzá az olimpikon. 
 
Miskolczi következő komolyabb versenyére 
jövő tavasszal kerül sor, márciusban Mari-
borban rendeznek Európa-kupát.  
 
Sidi Péter javítva londoni hatodik helyezé-
sén Rióban ötödikként végzett a légpuska 
10 méteres számában.  
 
- Egyáltalán nem vagyok csalódott. Nagyon 
közel volt a dobogó. Az új szabályrendszer mi-
att csúsztam le az éremről. Büszke vagyok rá, 
hogy eddig minden olimpiámon döntős voltam. 

Magyar viszonylatban én vagyok az egyetlen 
olyan sportlövő, aki öt olimpián vett részt. A 
riói ötödik hellyel két olimpiai pontot szereztem 
a Magyar Sportlövő Szövetségnek, ezzel a 
sportlövészet ismét a hét legjobb sportág közé 
került - nyilatkozta Sidi Péter. 
 
Az olimpikon jelenleg a világ TOP 10 
sportlövőinek egyike, Tokióban bizonyára 
ismét viszontlátjuk. Sidinek nem sok ideje 
maradt a pihenésre, hiszen szeptember 
második felében már Európa- és világkupa 
döntőn áll lőállásba. Ez utóbbira csak a világ 
nyolc legjobbja kapott meghívást. 
 
- Nemhiába kapta meg Komárom pár hónappal 
ezelőtt a „Sportlövész város” kitüntető címet 
a Magyar Sportlövő Szövetségtől - mondta 
dr. Molnár Attila az olimpikonok fogadá-
sán. Sidi Péter és Miskolczi Julianna óriási 
büszkeségei Komáromnak. A világszínvo-
nalú versenyzők jelenléte arra kötelezi az 
önkormányzatot, hogy minden segítséget 
megadjanak ahhoz, hogy a sportolók méltó 
körülmények között eddzenek. A legfonto-
sabb feladatok közé tartozik az utánpótlás 
nevelés is.   
 
Az eseményen dr. Molnár Attila polgár-
mester, Molnárné dr. Taár Izabella, a járási 
hivatal vezetője, dr. Baksa-Ströcker Renáta 
jegyző, Beigelbeck Attila, a KVSE elnöke, 
Horváth Gyula, a humán bizottság sport-
ügyekért felelős tagja és Horváth Zsolt a 
sportlövő szakosztály vezetője vett részt. (rg)

oLIMpIKonjAInKAT KöSzönTöTTüK

halló, iTT rió!
Miskolczi Juliannát és Sidi Pétert fogadták szeptember 1-jén a 

a Városháza dísztermében. A kötetlen beszélgetés során riói él-

ményeikről számoltak be.
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egyelőre pont  
nélkül áll a Komárom vSe 
 
A KvSe felnőtt férfi labdarúgócsapata 
az idei szezonban felkerült az nB III-as 
bajnokság nyugati csoportjába. A fiúk hat 
fordulón vannak túl, egyelőre azonban 
pontot nem sikerült szerezniük. 
 
az újonc komárom elsőként idegenben 
játszott a hévíz együttese ellen. az eredmény 
1-0 lett. a kVSe első hazai meccsén zsúfo-
lásig megtelt a molaji focipálya, ahol fiaink a 
honvéd ii. csapatát fogadták. az első félidő 
remekül sikerült, a komáromiak nem ijedtek 
meg az nB i-et is megjárt játékosoktól, és 
még a vezetést is sikerült megszerezniük. a 
második félidő szintén jól indult, a mérkőzés 
utolsó perceiben azonban a vendégek két 
gólra növelték előnyüket. a kVSe ezután 
ismét idegenbe látogatott, Budapestre, a iii. 
kerület tVe csapatához. a mérkőzés nem 
sikerült túl jól fiaink számára, 4:1-es vereséget 
szenvedtek. a második hazai meccsen a 
Videoton gárdáját fogadták a molaji pályán, 
a mérkőzés végeredménye 1:4 lett. a fiúk 
a következő fordulóban ismét idegenben 
játszottak, a bajnokság ötödik fordulójában 
Csorna együttese ellen kellett megküzdeniük, 
a meccs végül 3:2-es idegen győzelemmel 
zárult. Szeptember 11-én pedig a Puskás 
akadémia FC ii csapata ellen léptek pályára, a 
mérkőzés 3:0-ás eredményt hozott. 
 
Tripla triatlonon Ausztriában 
 
Képzeljünk el egy versenyt, ami pénteken 
reggel kezdődik és valamikor vasárnap 
ebédidőben ér véget. Közben le kell úszni 
11,4 kilométert, letekerni 540 kilométert 
és futni 126, 6 kilométert. ez a tripla távú 
ironman verseny távja, melyre július 
8-10. között került sor az ausztriai Bad 
Blumauban. dombay gábor megtette, 51 
óra 41 perc alatt teljesített 678 kilométert.  
 
- A medence 25 méteres volt, így ott 546 
hosszt kellett megtenni. Nekem az 4 óra 45 
perc alatt sikerült. Pénteken 7-kor kezdtem 
az úszást, délben már a kerékpáron ültem. A 
3,7 kilométer hosszú bringapálya áthaladt a 
településen. Mindenhol szurkoltak nekünk a 
helyiek. Gyönyörű volt a környezet. Összesen 
126 kört kellett teljesíteni, ami 25 óra 49 perc 
alatt sikerült, egy óra alvással. A futás 3,17 kilo-
méteres pályán történt, igen változatos viszo-
nyok mellett. Volt ott salak, erdős rész, murva, 
folyópart, mező. 20 óra 49 perc alatt futottam 
le a 126,6 kilométert. Fontos az összpontosí-
tás, önmagunk legyőzése és az erő megfelelő 
beosztása - tudtuk meg Dombay Gábortól, 
aki eredményével a 16. helyen végzett. (se)

új MűFüveS pÁLyÁT AvATTAK

A beruházás a társasági adóból befolyó 
összegből és az önkormányzat saját anyagi 
támogatásából valósult meg, a kisméretű 
műfüves pálya elsősorban az utánpótlás 
nevelését szolgálja. 
 
- 2010 óta növeltük a KVSE-támogatásokat 
és arra törekedtünk, hogy a sportoláshoz 
biztosítsuk a megfelelő infrastruktúrát is. 
Így újultak meg a Czibor Zoltán Sporttelep 
öltözői, átadtuk a fedett lőteret és a nagyméretű 
műfüves pályát is. A fejlesztések a jövőben sem 
állnak meg, hiszen műfüves pályát tervezünk 
a koppánymonostori városrészbe, míg a fürdő 
területén sportuszodát szeretnénk létrehozni, 
ami az úszóknak és a vízilabdázóknak is nagy 
segítséget jelentene - mondta dr. Molnár At-
tila polgármester, aki hozzátette, a KVSE a 
megye legnagyobb egyesülete, 800 igazolt 
versenyzője van, köztük több száz gyermek.  
 
Az eredményességre sem lehet panasz, 
hiszen a felnőtt labdarúgócsapat felkerült az 
NB III-ba, míg a sportlövő szakosztály két 
olimpikonnal, Sidi Péterrel és Miskolczi Ju-
liannával büszkélkedhet. Ezt kevés 20 ezres 
nagyságrendű város mondhatja el magáról. 
 
- A megyében rengeteg fejlesztés valósult meg, 

ami lehetőséget teremt a gyerekek bevoná-
sára, az utánpótlás fejlesztésére - emelte ki 
köszöntőjében Khéner László, az MLSZ 
Komárom-Esztergom megyei igazgatója. 
Popovics György megyei elnöktől meg-
tudtuk, hogy csak a labdarúgásra az utóbbi 
években 4 milliárd forint jutott. 
 
- 2010 óta 15 műfüves pálya készült el, ebből 
7 Komárom, Kisbér és Oroszlány térségében, 
ahová korábban vagy nem, vagy nagyon 
kevés ilyen jellegű támogatás jutott. A műfüves 
pályák száma 2017-ig 29-re növekszik majd - 
hangzott el Czunyiné dr. Bertalan Juditnak, 
térségünk országgyűlési képviselőjének 
beszédében. 
 
Bánki Erik országgyűlési képviselő, a 
gazdasági bizottság elnöke, az MLSZ 
alelnöke hozzátette: 2010 óta a sport terü-
letén hazánkban olyan kiemelt fejlesztések 
zajlanak, amelyekre Európa-szerte nem 
találunk példát. A most átadott kisméretű 
műfüves pálya elsősorban az utánpótlás 
nevelését célozza, így az átadót követően a 
gyerekek azonnal birtokba is vették a létesít-
ményt.        rg

miénk a pálya!

A két évvel ezelőtt felavatott nagyméretű műfüves pálya után

új kisméretű, 20x40 méteres műfüves pályát adtak át a Czibor

Zoltán Sporttelepen.
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