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A Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Non-
profi t Kft. mint hulladékkezelési közszolgáltató 
2017-től havi gyakorisággal szállítja el a családi 
házaktól a szelektíven gyűjtött hulladékot, 
továbbá ez évtől a lakossági zöldhulladék 
elszállítását is a közszolgáltató végzi. 

Az európai uniós előírások és hazai jogszabá-
lyok az újrahasznosítás arányának növelését 
tűzték ki célul. Ezeknek a kötelezettségeknek 
csak úgy tudunk megfelelni, ha mindenki 
odafi gyel és részt vesz a szelektív hulladékgyűj-
tésben.

Jól működik a házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtés a családi házas övezetben. Tavaly 10 
tonna papírt és 13 tonna vegyes csomagolási 
hulladékot szállítottak el. Reméljük, hogy a 
szolgáltatást egyre többen veszik igénybe.  A 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésnél a 
Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofi t 
Kft. közvetlenül az ingatlanok elől szállítja el a 
sárga és kék színű zsákokban összegyűjtött 
hulladékot. 

A kék színű zsákokban újságpapír, prospektus 
és egyéb csomagolópapír és kartonpapír gyűjt-
hető. A sárga színű zsákokba pedig üdítős, 
ásványvizes PET palackok, kozmetikai és 
tisztítószeres fl akonok, tejes, illetve gyümölcsle-
ves dobozok (többrétegű csomagolóanyagok), 
fóliák, bevásárlószatyrok, zacskók, fém italos 
dobozok helyezhetőek el. A fém- és műanyag-
hulladékok elkülönítése utólag, válogatóműben 
történik. 

Fontos, hogy a hulladékok kiöblítve, tisztán 
kerüljenek a zsákba, tartályokba. Kérjük, NE 
dobjanak bele zsíros, olajos, szennyezett 
(nem kimosott) fl akont, margarinos dobozt, 
élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyagot. 
A műanyag fl akonokat, italos kartondobozokat 
lapítva kell elhelyezni, hogy minél kevesebb 
helyet foglaljanak el. A lakosok által gyűjtött 
anyagok 100 %-osan hasznosulnak.

A közszolgáltató a felhasznált zsákokkal meg-
egyező színű és darabszámú zsákot helyez 
el a gyűjtéssel egyidejűleg. Amennyiben egy 
adott háztartásban kevésnek bizonyul a köz-
szolgáltató által adott zsák mennyisége, vagy 
valamilyen okból nem kapott új zsákot, akkor 
azok a közszolgáltató Komárom, Arany J. u. 
17-ben található ügyfélszolgálatán térítésmen-
tesen átvehetők. Ezenkívül a hulladék átlátszó 
zsákban is kihelyezhető.

Az újrahasznosítható anyagokat a szállítási 
napot megelőző este vagy a szállítás napján 

reggel 6 óráig az ingatlan elé kell kihelyezni. Az 
elszállítás havonta történik. A szállítási napok 
megtalálhatók a szolgáltató által kiosztott szó-
rólapokon és Komárom város honlapján az 
alábbi elérhetőségen: http://www.komarom.
hu/admin/adatok/hirdetmenyek/dokumen-
tum840.doc

A fentiek mellett a városban 15 helyszínen 
továbbra is változatlanul elérhetőek a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek is. A szelektív gyűjtés 
mindannyiunk érdeke, amelynek megvaló-
sításában Önre is számítunk!

       Lakossági zöldhulladékgyűjtés

Az Országos Hulladékgazdálkodási Köz-
szolgáltatási Terv (2016) előírásai szerint 
zöldhulladékgyűjtést legalább évente 10 
alkalommal biztosítani kell, amelynek része a 
januárban már megvalósult fenyőfagyűjtés is. 

Komáromban a közszolgáltató 2017-től 
évente kétszer, tavasszal és ősszel egy-egy 
alkalommal szállítja el a zöldhulladékot az 
ingatlanok elől, hat alkalommal pedig 
a gyűjtőpontokon elhelyezett hulladék elszállítá-
sa történik meg. 

A zöldhulladék ingatlanok előli elszállításánál 
az ingatlantulajdonosok kizárólag a közszol-
gáltató által biztosított zsákokban helyezhetik 
ki a levágott füvet, nyesedéket és faleveleket. 
Abban az esetben, ha faágakat tesznek ki, a 
közszolgáltató kéri, hogy az ágak átmérője az 
5 cm-t ne haladja meg, valamint azokat kössék 
össze, hosszúságuk pedig ne haladja meg az 
egy métert. Az elhelyezés szabályait és az idő-
pontokat külön hirdetményben tesszük közzé. 
A begyűjtött zöldhulladékot komposztálják.

A kerttel rendelkező lakosok részére a 
zöldhulladék elszállítása mellett/helyett 
ajánljuk a házi komposztálást, hiszen a kerti 
zöldhulladékok és konyhai szerves hulladékok 
szelektálása és helyben történő hasznosítása 
a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb. 
A keletkező komposztot talajjavító anyagként 
vissza lehet forgatni. A komposzt javítja a talaj 
szerkezetét, növeli vízmegkötő- és termő- 
képességét, gátolja az értékes tápanyagok 
kimosódását a földből, ezzel gazdagítja annak 
hasznos élővilágát.

A nem komposztálható, előzőleg kiszárított 
kerti hulladék a város belterületén minden 
év október 15-től november 30-ig, valamint 
március 16-tól április 30-ig égethető el. 

válTozások a szelekTív hulladékgYŰjTésBen 
és a lakossági zöldhulladék gYŰjTésBen
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- A város képviselő-testülete január 26-án 
ellenszavazat nélkül fogadta el az idei büdzsét, 
melynek bevételi és kiadási oldala egyaránt 
közel 6 milliárd forintot tartalmaz.. 
 
- Azt gondolom, ez a tény is azt mutatja, 
hogy Komárom Város Képviselő-testülete 
komáromiként, egy irányban gondolkodik. 
A költségvetés elfogadása egyébként nem 
cél, hanem az éves fejlesztések, beruházások 
megvalósításának eszköze. Az idei büdzsé 
stabil, kiegyensúlyozott, hiányt nem tartal-
maz. Megalkotását széles körű társadalmi 
egyeztetés előzte meg.  
 
A bevétel fő összegét jelentő helyi adóbevé-
tel idén magasabb lehet, mint a tavalyi volt, 
köszönhetően az új cég érkezésének. Az 
állam által nyújtott források – bár a kötelező 
feladataink száma csökkent – a tavalyi szin-
ten maradtak, köszönet ezért a kormány-
zatnak. Ingatlanértékesítésekből, valamint 
területeladásokból a fokozódó befektetői 
érdeklődés okán szintén magasabb összeget 
várunk, mint 2016-ban.  
 
A kiadási oldal fő összegét a kötelező sze-
mélyi és dologi juttatások adják, ugyanakkor 
idén közel 1 milliárd forintot tudunk fordí-
tani fejlesztésekre, beruházásokra. Ezek el-
sősorban infrastrukturális fejlesztéseket, út- 
és járdaépítéseket, közvilágítás-bővítéseket 
jelentenek, külön gondot fordítva - a tavaly 
júliusi özönvíz tapasztalataiból kiindulva 
- a csapadékvíz-elvezetés korszerűsítésére. 
Hozzáteszem, hogy a város ismét sikerrel 
szerepelt a kormányzat által a jól gazdálko-
dó önkormányzatoknak kiírt pályázaton, 
ahol a maximálisan megítélhető 200 millió 
forintot sikerült megszereznünk. 
 
- Polgármester úr, az eddig az önkormányzat 
által biztosított kedvezménycsomag idén is 
megmarad? 

- Komárom Város Önkormányzata 
továbbra is is biztosítja a részvételt a Bursa 
Hungarica felsőoktatási ösztöndíj-program-
ban, a kismamák ingyenes városi utazását, a 
70 éven felüliek ingyenes szemétszállítását, 
a térítésmentes rotavírus elleni oltást, az 
ingyenes Kincset ér prevenciós programot, a 
diákok utazásának támogatását, élelmiszer-
osztást a nagycsaládosok részére, valamint a 
kelengyepénzt. Biztosítjuk a gyermekügye-
let ellátását, valamint a hétvégi és ünnep-
napi sebészeti ambulancia támogatását is. 
Mindezek mellett gondolkodunk a friss 
komáromi házasok valamilyen formában 
való támogatására is, a CSOK-programhoz 
kötődően pedig kedvezményes telkeket 
kínálunk. 
 
- A nagy állami beruházások is megindultak a 
városban… 
 
- Amennyiben a benyújtott pályázataink 
sikerrel szerepelnek, úgy még az első félév-
ben szükség lehet a költségvetés átszabására, 
hiszen további 2-3 milliárd forint érkezhet 
a városba. Ezen pályázatokból készülne el 
a Brigetio öröksége – látogatóközpont az 
ásatások területén, a bölcsőde felújítása, a 
geotermikus hőellátó rendszer kiépítése, 
és új termálkút fúrása, a múzeum átköl-
töztetése a kombinát volt épületébe, ahol 
az ELTE tudásbázisa is helyet kapna, 
inkubátorház építése, a RAKSPED terüle-
tének rehabilitációja, de célegyenesben van 
a sportuszoda megépítése is. Friss hír, hogy 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-
hez beérkeztek a konkrét építői ajánlatok 
az új dunai hídra, melynek alapkőletétele 
májusra várható. Zajlik a Csillag erőd 
kulturális célú rekonstrukciója, ahol a 
Szépművészeti Múzeum szobormásolat 
parkja kap majd helyet. Mindezek figye-
lembe vételével nyugodtan kijelenthetjük: 
történelmi időket élünk most Komárom-
ban.    rg

Példa nélkül áll az a fejlődés, amely városunkban napjainkban zaj-

lik. Komáromba a mostani időszakban 50-70 milliárd forint fejlesz-

tési forrás érkezik. A részletekről, valamint az idei költségvetés-

ről dr. Molnár Attila polgármestert kérdeztük.

DR. MOLNÁR ATTILA POLGÁRMESTERT KÉRDEZTÜK

TörTénelmi idők

 
Tervezett felújítások 2017. 
 

- a Templom köz burkolatának felújítása 

- az Erkel Ferenc utca burkolatának felújítása 

- a Munkácsy utca burkolatának felújítása 

- az Asztalos Béla utcai járdafelújítás  

- a Báthory utca felújítása 

- a Szent László utcai járda felújítása   

- a Tóth Lőrinc utca 5. lakóudvarának felújítása 

- a KVSE Molaj Sporttelep felújítása 

- a Sportcsarnok vizesblokkjának felújítása 

- a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház  

  vizesblokkjának és tetőszerkezetének  

  felújítása  

- a Szivárvány Óvoda tornatermének  

  burkolatfelújítása és tetőfelújítása 

- a Gondozási Központ épületének 

  lábazatfelújítása  

- az Idősek Otthona nővérhívó rendszerének 

 felújítása, a zuhanyzók akadálymentesítése 

- bérlakásfelújítások 
 
 
Tervezett beruházások 2017. 
 

- a komáromi köztemető  

  ravatalozójának felújítása 

- az Ifjúság utcai vízelvezető rendszer  

  kiépítésének előkészítése 

- a Székely Bertalan utca meghosszabbítása 

- a Kölcsey Ferenc utca 

- a Halastó utca kiépítése (I. ütem) 

- az Árpád utcai járda felújítása 

- a Lenkey utca víz  

  és csatornahálózatának kiépítése 

- a Korona utca, a Bem utca -  

  és a Kispatak utca közvilágításának bővítése 

- a Bozsik József Általános Iskola  

  kézilabdapályájának felújítása
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Értéket teremtenek 
 
Középiskolásoknak szervezett értéktár 
versenyt megyeszerte a Komárom-Eszter-
gom Megyei Önkormányzati Hivatal égisze 
alatt működő Megyei Értéktár Bizottság és 
a József Attila Megyei Könyvtár. A máso-
dik fordulóban online mérte össze tudását 
a megye 21 iskolájának 22 csapata. Komá-
romban az Alapyban, a Széchenyiben és a 
Kultsárban alakultak négyfős csapatok. 
 
A résztvevők három fordulón  
keresztül mérik össze tudásukat.

- Elsőként egy helyi értéket kellett felterjesz-
teniük a Megyei Értéktár Bizottsághoz. A 
második fordulóban online csaptak össze a 
diákok, a megye 21 iskolájában ugyanazokra a 
kérdésekre kellett választ adniuk. A legjobbak 
bekerülnek majd a döntőbe, ahol személye-
sen adnak számot tudásukról - mondta el 
Popovics György megyei elnök, a Megyei 
Értéktár Bizottság elnöke.  
 

-  A komáromi helyi értéktár közel 30, míg a 
Megyei Értéktár 64 értékkel büszkélkedhet, 
melyek közül a kocsi kocsit vagy a Shagya 
arabot már a hungaricumok közé is felterjesz-
tették. Ezek az értékek egyre jobban beke-
rülnek a köztudatba. Öröm számomra, hogy 
városunkban három iskola állított ki csapatot 
- tette hozzá Turi Bálint alpolgármester, a 
Megyei Értéktár Bizottság alelnöke. 
 
 
További információ: 
 
 
www.komarom.hu/ 
komarom_ertekeink.php

 
www.kemertektar.hu 
 
    rg

Magyarország Kormánya még 2013-ban 
átvállalta a települési önkormányzatok teljes 
adósságállományát, közel 1300 milliárd 
forintot. Voltak azonban olyan települések 
is, köztük Komárom, amelyek a megfelelő 
intézkedések bevezetésével saját maguk 
stabilizálták gazdasági helyzetüket, sem 
hitellel, sem adóssággal nem rendelkeztek 
2013-ra. A kormányzat tavaly úgy döntött, 
hogy a jól gazdálkodó önkormányzatok 
részére pályázatot ír ki. 
 
Komárom a lehető legmagasabb, vagyis 
200 milliós támogatásban részesült, amit az 
önkormányzat saját forrással egészített ki. 
 
Ebből a pénzből szépült meg idén a Tóparti 
Óvoda homlokzata, a Feszty Iskola udvara, 
a Jókai tér, a Jedlik Ányos utcai tömbök 
belső udvara, megnyitották a Sport utcát, 
a Gábor Áron utcában járda és parkolók 
létesültek, valamint megújult a Maros és 
Madách utca burkolata is. 
 
- Tavaly ősszel adtuk át ezeket a fejlesztéseket, 
amelyek mind azt a célt szolgálják, hogy a 
komáromiak komfortérzete nőjön. Most ismét jó 
hírrel érkeztem, hiszen Komárom újfent sikerrel 
szerepelt a kormányzat által a jól gazdálkodó 
önkormányzatok részére kiírt pályázaton, ahol 

megint a lehető legmagasabb támogatást nyerte 
el - mondta el a sajtótájékoztatón Czunyiné 
dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő. 
 
A város számlájára már meg is érkezett a 
200 millió forintos összeg, amit ezúttal is 
kifejezetten az infrastruktúra fejlesztésére 
használnak fel. 
 
- A korábbi bejárások alkalmával a komáro-
miak közvetlenül mondták el problémáikat, 
észrevételeiket, javaslataikat szűkebb lakókör-
nyezetükkel kapcsolatban. Ebből a támogatás-
ból a komáromiak által felvetett infrastruktu-
rális hiányosságokat szeretnénk megszüntetni, 
így szilárd burkolatot kap a Kölcsey Ferenc 
utca, burkolatfelújítás kezdődik a Templom 
közben és az Erkel Ferenc utcában, járdaépítés 
az Asztalos Béla és a Szent László utcákban, 
felújításra kerül a Munkácsy Mihály utca, és 
rendbe tesszük a Tóth Lőrinc utca 5. szám 
alatti lakóudvart - tudtuk meg a részleteket 
dr. Molnár Attila polgármestertől. 
 
A 200 millió forintos támogatás bekerül 
a 2017-es költségvetésbe. A munkálatok a 
tervek szerint jövő év végére fejeződnek be. 
 
    rg

Komárom Város Önkormányzata hasonlóan a 2015-ös esztendőhöz.

 idén is sikerrel szerepelt a kormányzat által a jól gazdálkodó

önkormányzatok részére kiírt pályázaton. Városunk így újfent

200 millió forintos támogatásban részesült

ISMÉT 200 MILLIóT NyERT A VÁROS!

Téridő
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ÁTADTÁK A fELúJÍTOTT SZAUNARÉSZT

A gyógyfürdő vezetése évekkel ezelőtt 
döntött úgy, hogy teljesen felújítja a szauna 
élménykínálatát: első lépésben 2014-ben 
készült el a szauna-kert, benne a 30 fős 
rönkszaunával. Természetes anyagokból 
dézsás merülőt, vödrös zuhanyt, valamint 
napozóteret alakítottak ki. 2015 decembe-
rében, a második fázis végén a vendégek a 
megújuló szauna és vizesblokkok mellett 
az új sószobát és gőzkabint is birtokba 
vehették.

– A beruházás mindhárom fázisát saját 
forrásból valósítottuk meg. Büszkeséggel tölt el 
minket az is, hogy az átépítést munkatársaink 
végezték. Az uszoda tetőszerkezetének jövőbeni 
megújításakor terveink szerint egy galérián 
szaunapihenőt alakítanánk ki az önkormány-
zat mintegy 30 millió forintos támogatásával – 
mondta Kovács Károly ügyvezető igazgató.

A Brigetio Gyógyfürdő szaunakínálata 
mára olyan ismertté vált, hogy sok vendég 
Észak-Komáromból, Mórról, Székesfehér-
várról vagy épp Budapestről kifejezetten 
emiatt keresi fel a fürdőt. Ehhez persze 
hozzájárul az is, hogy hetente három-
szor – kedden, csütörtökön és vasárnap 
– szaunaszeánszokat tartanak. (se)

a nYugalom szigeTe

Befejeződött a komáromi Brigetio Gyógyfürdő szaunavilágának felújítása. A harmadik, záróütem-

ben megújult a finn szauna, a csobbanó medence és a zuhanyozók, valamint kialakítottak egy Kneipp-

taposót.

Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy követve az egészséges szauna kultúra szabályait, 
februártól heti két napon – kedd és vasárnap – a szaunavilág kizárólag fürdőruhamentesen vehető 
igénybe. A félreértések elkerülése végett hangsúlyoznánk, hogy a szauna világ TOVÁBBRA SEM 
NATURISTA.  A szaunázáshoz térítésmentesen biztosítunk szauna lepedőt, amellyel a pihenőtér-
ben, közlekedő térben, pihenőágyakon az intim testrészek eltakarása kötelező. Felmerülő kérdései-
vel forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

A Brigetio Gyógyfürdő februári ajánlata

 Szaunázók hétvégéje: február 4-5. – vendég szauna mesterrel, sok-sok szeánsz 

 Éjszakai fürdőzések - február 11., február 25.

 Szauna szeánszok - minden héten: kedd-csütörtök-szombat vagy 
 kedd - csütörtök-vasárnap – részletek a honlapon vagy a Facebookon

 Szökjön ki egy fürdőbe! – február 28. – Fürdőzzön féláron!

Jöjjön el Ön is február 28-án 

a Brigetio Gyógyfürdőbe és fürdőzzön féláron!

Vendégeiknek február 28-án, 50% díjkedvezményt biztosítunk az egész napos felnőtt 
fürdőbelépőből, így 1800 helyett 900 Ft-ért élvezheti gyógyvizünket és lazíthat egy jót! 

2017-ben is szeretettel várjuk Önöket a Brigetio Gyógyfürdőben!:
www.komaromfurdo.hu, F: gyogyfurdo.komaromi l
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A Magyar Kormány költségvetéséből 
15 milliárd forintot irányzott elő a hazai 
kórházak fejlesztésére. A pályázatban 810 
intézmény vett részt. Megyénkbe mintegy 1 
milliárd forint érkezett. 
 
- A második legnagyobb összeget 171 millió 
forintot a Selye János Kórház nyerte el. A 
pályázati forrásból a hét megyei intézmény 
ennek köszönhetően komplex együttműködést 
tud megvalósítani. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy az intézmények összehangolják 
labor- és röntgendiagnosztikai hozzáférésüket. 
Így a dokumentációikat összekapcsolva nemcsak 
a betegeknek spórolnak utat, de az orvosok 
munkája is könnyebbé válik - tudtuk meg 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési 
képviselőtől. 
 
A Selye János Kórház két évvel ezelőtt egy 
1 milliárdos beruházást valósított meg, ami 
több területet érintett: a fűtéshálózatot, 

az eszköz- és bútorbeszerzést, valamint új 
osztályok létrehozását. Ez a mostani 171 
milliós támogatás további korszerűsítést tesz 
lehetővé. 
 
- Megvalósul a nőgyógyászati genetikai 
ultrahangkészülék és a röntgengép fejlesztése, a 
kazánház korszerűsítése, az élelmezési részleg 
szigetelése és nyílászáróinak cseréje, valamint 
telepítünk egy új szünetmentes áramforrást, 
ami az egynapos sebészet biztonságát fokozza 
- mondta el a részleteket dr. Ferencz Péter 
főigazgató. 
 
- A mostani bejelentésnek három fontos üzenete 
van: az egyik a munkahelymegtartás, a másik, 
hogy biztosítja a Selye János Kórház hosz-
szú távú fejlesztését, harmadrészt Komárom 
és környéke betegellátásának szempontjá-
ból is jelentős előrelépést hoz - emelte ki 
dr. Molnár Attila polgármester. (rg)

171 millió forintból ismét fejlesztik a komáromi Selye János Kór-

házat. Az állami támogatás lehetővé teszi az intézmény költség-

vetésének további optimalizálását, valamint a betegellátás

javítását.

TÖBB SZÁZ MILLIóS fEJLESZTÉS A KóRHÁZBAN

 kórház a város közepén

Szőnyi doktor 90 éves 
 
Január 4-én ünnepelte 90. születésnapját 
dr. Szőnyi László gyermekorvos, akit dr. 
Molnár Attila polgármester és Turi Bálint 
alpolgármester köszöntött fel. 

Szőnyi doktor 1951-ben szerzett diplomát a 
pécsi Orvostudományi Egyetemen. Az egye-
tem gyermekklinikáján töltött 10 év gyakorlati-, 
oktató- és kutatómunka után 1961-ben lett a 
szőnyi kórház gyermekosztályának osztály-
vezetője, amelyet közel három évtizeden át 
vezetett. 
 

Nagy szerepe volt a város gyermekorvosi 
ellátásának megszervezésében, működése 
alatt nőtt a gyermekkörzetek száma, a védő-
női szolgálat szakmai színvonala, már az első 
években látványosan csökkent a komáromi 
járás korábbi magas csecsemőhalandósága. 
 
Magas szakmai színvonalon vezetett osztályá-
ról a 30 év alatt 18 orvos szerzett gyermekor-
vosi szakvizsgát. 1978-1983 között az osztály-
vezetői munka mellett kórházigazgató főorvos 
is volt, előtte-utána pedig az igazgatóhelyet-
tesi teendőket látta el. Napi feladatai mellett 
felvállalta a gyermekvárosban nevelődő gyere-
kek orvosi felügyeletét is. Munkásságát 1989-
ben érdemes orvos kitüntetéssel ismerte el az 
Egészségügyi Minisztérium. A kórház sorsát 
nyugdíjba vonulása után is követte, 2000-ben 
az átmenetei létszámgondok idején az első 
hívó szóra tért vissza segíteni. A vasdiplomás 
Laci bácsi hivatástudata, embersége, közvet-
lensége, udvariassága legendás. Volt betegei, 
munkatársai, beosztottai a mai napig szeretik, 
tisztelik. A munkájában, hétköznapjaiban 
60 éve őt mindenben segítő, szintén orvos 
feleségével, dr. Rentka Magdolnával együtt 
a város meghatározó, népszerű és szeretett 
házaspárja. Szőnyi doktor a mai napig kiváló 
egészségi és szellemi állapotnak örvend.  
 
A születésnapos miniszterelnöki köszöntőok-
levelet és ajándékcsomagot vehetett át a jeles 
nap alkalmából. (se)   

Kérjük, hogy adója 1 %-val támogassa  
a Komáromi Egészségügyi Gép-Műszer Alapítványt 

 
Cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1. telefon: 34/342-840 
E-mail: selyemed@novonet.hu, adószám: 19148054-2-11
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A darab előtt a Komárom Város Kul-
túrájáért díj egyik tavalyi díjazott-
ja, Hajnal Dóra tartott beszédet

- A magyar kultúra ott él a szívünkben. A 
magyar kultúra azért oly értékes, mert állandó, 
elődeink hitét szolgálva pedig jövőnket építi. A 
magyar kultúra meghatározza nemzetünket 
a többi nemzet között, kifejez bennünket és 
tartást ad számunkra. A magyar nép kultúrája 
állandó. Nem egy gyorsan fellobbanó hamar 
elcsituló láng, nem egy felcicomázott modern 
irányzat, nem egy másolat, nem egy lopott 
séma. Olykor magasztalást érdemel, de ehhez 
nem kell ünneplőruha, elég, ha megóvjuk, 
védelmezzük, továbbadjuk – fogalmazott.

A Komárom Város Kultúrájáért dí-
jak átadására január 26-án, Komá-
rom Város Képviselő-testületének 
első idei rendes ülésén került sor.

Az elismerést ez évben Fűriné Nagy 
Edit művészpedagógus és Gyökér 
Gabriella zongoraművész vehette át 
dr. Molnár Attila polgármestertől.

 
    rg

Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz, a magyar nép zivataros századaiból című

költeményét. A magyar kultúra napján erre emlékezünk 1989 óta. A jeles alkalomból a Jókai moziban,

nemzeti imánk közös eléneklése után, a Spirit Színház mutatta be Szabó Magda Az ajtó című darabját,

KIÜNTETÉSEK A MAGyAR KULTúRA NAPJÁN

a mi kulTúránk állandó

fűriné Nagy Edit

Az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán 
kapott diplomával 1980-ban kezdte 
meg rajztanítói pályáját az újonnan in-
duló II. sz. Általános Iskolában. 

1988-ban kulcsszerepe volt az emelt szintű 
rajztanítás és tagozat kialakításában; majd 
abban, hogy az iskola felvehette Feszty Árpád 
festőművész nevét. Tűzzománc alkotásaival 
1999 óta rendszeresen megmutatkozik 
csoportos- és egyéni képzőművészeti 
kiállításokon. 2007-ben gazdagon illusztrált 
verseskötetként jelent meg Drégely László: 
Virágszekéren című könyve. Ezekből az illuszt-
rációkból a következő években kiállítás nyílt 
Székesfehérváron, majd Győrött is. Komárom-
ban két alkalommal láthatták az érdeklődők. 

Az év októberében a Szent István Egyetem 
Kertészettudományi Karának Őszi Kertészeti 
Napok rendezvényén a „Mester és tanítványa” 
kiállításon tűzzománc képeivel és tanulói 
alkotásaival jelent meg - kiemelt elismeréssel.

1991-ben a Művelődési és Közoktatási Minisz-
ter dicsérő oklevelében részesült. 2009-ben 
„Komárom Város pedagógiai díját” vehette át. 
 
 
 
 
 

 
Gyökér Gabriella 
 
A komáromi zeneiskola zongorista növendé-
keként kezdte zenei tanulmányait.1992-ben 
diplomázott a Liszt Ferenc zeneakadémián 
Budapesten, Bacher Mihály és Nagy Péter 
tanítványaként. Felsőfokú tanulmányai befe-
jezése után a zeneakadémián kapott állást, a 
vonós tanszék zongorakísérője lett.  
 
1998-tól a magánének tanszék korrepe-
titoraként dolgozik a mai napig, 2007-től 
a világhírű énekművész Marton Éva 
mellett is. Kiváló kamaramuzsikus. 

Alapító tagja a 20 éve működő Vivace zenei 
Egyesületnek. Az egyesület megalakulásakor 
célja az volt, hogy városunk zenekultúráját 
magasabb szintre emelje, s megteremtette 
annak lehetőségét Komáromban, hogy 
rendszeresen csendüljenek fel komolyzenei 
koncertek a városban. Ebben a közösségben 
a zenei ízlés formálásának, a zenei reperto-
ár kialakításának nemes feladatát Gyökér 
Gabriella vállalta fel. Lehetőségeit, kapcsolatait 
kihasználva több hírességet hozott el hozzánk. 

Gyökér Gabriella jelenleg is magas 
színvonalú szakmai munkájával, szűn-
ni nem akaró lelkesedésével segíti a 
Vivace zenei Egyesület működését.

a zeneiskola pedig hazai zeneszerzők műveinek gálahangversenyével ünnepelte a magyar kultúrát.
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15 ÉVES A MAGyAROCK DALSZÍNHÁZ

2002-ben alakult meg a Magyarock 
Dalszínház, Vizeli Csaba ötlete nyomán, 
aki eredetileg egy különleges március 15-ei 
ünnepséget szeretett volna összehozni, ezért 
kereste meg Koltay Gábor filmrendezőt és 
Koltay Gergelyt, a Kormorán vezetőjét. Eb-
ből a közös munkából született meg A költő 
visszatér című zenés játék. Az ünnepség 
olyan jól sikerült, hogy októberben már a 
teljes színpadi művel léptek a közönség elé.  
 
- Kezdetben elsősorban a történelmi darabokat 
igényelték a nézők, majd „sláger” lett A padlás, 
a Made in Hungária, az Anconai szerelmesek 
vagy a Csoportterápia. A társulat azonban már 
a megalakuláskor megfogalmazott egyfajta ars 
poeticát, vagyis olyan rockzenét alapul vevő 
színpadi műveket szerettünk volna bemutat-
ni, amelyek az irodalomhoz, a történelemhez, 
Magyarországhoz, a magyarság életéhez 
kapcsolódnak. Valljuk, hogy a zenés tanítás 
kitűnő lehetőséget kínál a felnövekvő generációk 
nevelésében - mondta el Vizeli Csaba,  
a Magyarock Dalszínház vezetője.  
 
Az elmúlt 15 esztendőben 25 darabot mu-
tattak be, ezekből két ősbemutatót és nyolc 

saját szerzésű előadást jegyez a társulat. 
A tagok létszáma harminc fő, de másfél 
évtized alatt mintegy százötvenen fordul-
tak meg náluk. A társulat nem egy tagja 
innen indult el a világot jelentő deszkák felé. 
Másik Lehel, a Győri Nemzeti Színház két 
darabjában, a Jézus Krisztus Szupersztárban 
és a Beatles.hu-ban főszerepet kapott, míg 
Kuczmann Ágnes a Pannon Várszínház 
Mária evangéliumában játszotta a címsze-
repet. Sok alapító még most is a Magyarock 
Dalszínház tagja - emelte ki Vizeli Csaba. 
 
A társulat olyan nagy nevekkel játszott 
együtt, mint Varga Miklós, Mészáros Ár-
pád Zsolt, Miller Zoltán, Csengeri Attila, 
Bakó Gábor, Mahó Andrea vagy a Kor-
morán. A Magyarock Dalszínház egyfajta 
alkotóműhely-szerepet is betölt a magyar 
színházi életben. Nincs még egy olyan 
társulat ma hazánkban, ahol folyamatosan 
15, magyar szerző tollából származó zenés 
darabot tartanának repertoáron. Komoly 
technikai bázist, díszlet- és jelmezparkot 
mondhatnak magukénak. Tavaly 120 
előadást tartottak, az ország minden szeg-
letébe ellátogattak. Csíksomlyón 200 ezer 

ember előtt mutatták be A megfeszített című 
darabot.  
 
- Komárom az otthonunk, érezzük a közönség 
szeretetét. Mi lettünk a város színháza, ezt a 
címet büszkén viseljük. Igyekszünk ezt meg-
hálálni, a városi rendezvényeken rendszeresen 
fellépünk - mondta Vizeli Csaba. 
 
A Magyarock Dalszínház Pro Urbe és Me-
gyei Príma-díjat egyaránt kapott az elmúlt 
években. 15. születésnapjukat egy nagy-
szabású, kétórás gálaműsorral ünnepelték, 
ahol a közönség keresztmetszetet kaphatott 
a társulat másfél évtizedes munkájáról. A 
gálára január 30-án, 19 órától került sor a 
sportcsarnokban.  
 
A Magyarock Dalszínháznak megvannak 
az idei tervei is. A hazai közönség szintén 
láthatja A megfeszített című darabot, illetve 
bemutatják majd A három testőr Afrikában 
című előadást is, melynek érdekessége, hogy 
filmváltozatát a Monostori erődben forgat-
ták.      
 
    se

színház az egész világ
Másfél évtizedes fennállását ünnepli idén a Magyarock Dalszínház. A társulat, mely 2002-ben baráti 

társaságból alakult, ma már büszkén viseli a város színháza címet. Több ősbemutatót és saját darabot

jegyeznek, mintegy 15 zenés előadást tartanak repertoáron. Az elmúlt másfél évtized során olyan 

kiváló művészekkel dolgoztak együtt, mint Forgács Péter, Miller Zoltán, Varga Miklós, Mahó 

Andrea vagy Csengeri Attila. 
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Dr. Török Katalin főorvos 
Belvárosi Szemészet 
Komárom,  
Bajcsy-Zsilinszky u. 5. 

www.sarosioptika.hu 
Tel: +36 34/ 347 081 
Nyitva:  
H-P: 9-17, Szo: 9-12

S á r o s i   O p t i k a
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MúZEUMI KÖZLEMÉNy 
 
Tisztelt Komáromiak! 
 
A Komáromi Klapka György Múzeum 1965 óta 
gyűjti, kezeli és teszi közzé kiállításai, kiadvá-
nyai, múzeumpedagógiai és közművelődési 
rendezvényein keresztül Komárom régészeti, 
történeti, néprajzi és képzőművészeti értékeit. 
 
A múzeum kis létszámú szakembergárdája és 
az önkéntes segítő helytörténészek azonban 
a legjobb igyekezetünk ellenére sem tudnak 
minden háztartásba bekopogni, minden 
lomtalanításkor, vagy egy-egy háztartás 
felszámolásakor jelen lenni, így gyakran 
olyan tárgyak, fényképek és dokumentumok 
kerülnek kidobásra, amelyek amúgy városunk 
történetének egy szegletéhez tartoznak. Pedig 
megmentésük, múzeumba kerülésük esetén 
a kiállításokon, kiadványokon keresztül részei 
lennének közös, lokális múltunknak. 
 
2016 elején kértük önöket, hogy mielőtt 
megszabadulnának régi könyveiktől, képes-
lapjaiktól, családi dokumentumaiktól (elhunyt 
családtag személyes, iskolai, katonai, mun-
kaügyi iratai, régi számlák stb.), fényképeiktől 
(családról, iskoláról, katonaságról, munkáról, 
városról stb.), tárgyaiktól (pl. múltidéző háztar-
tási eszközök), esetleg bizonyos ruhaneműiktől 
(viseletek, egyenruhák stb.), értesítsék a mú-

zeumot, engedjék meg, hogy munkatársaink 
átnézzék az anyagot, vagy egyszerűen hozzák 
be a múzeumba feleslegessé vált dolgaikat.  
 
Kérésünk meghallgatásra talált, és 2016 
folyamán számos ajándékot kaptunk. A 
bekerült könyvekből, fotókból, dokumen-
tumokból és tárgyakból készített válo-
gatás a terveink szerint 2017 őszén egy 
kamarakiállítás keretében lesz látható. 
 
2016-ban a következő személyek figyeltek 
fel kérésünkre és lettek ajándékozóinkká: 
Bányai Andrásné, Beke Károly, Dajka István, 
Dózsa Gusztáv, Dózsa Teréz, Egervári Zoltán, 
Eichinger Jánosné Vida Mária, Füssy Józsefné, 
Gyertyánffy Ágnes, Gyimesi Jánosné, Gyimesi 
Gyula, Havas Lajosné, Horváth Ilona, Jenei 
Jánosné, Kántorné Bodó Éva, Koppán István-
né, Kürthy Anna, Lelkes József, Molnár Lajos, 
Móricz Miklósné, Nagy Anna, Nagy Lajos, 
Orisek Jánosné Szabó Éva, Pintér Zsuzsanna, 
Preiszner Tiborné Trogmayer Katalin, Rákos 
Ferenc, Sircz János, Veér Mária, Voller Károly. 
Köszönjük! 
 
Köszönjük Bálint Ferenc, Hrala Gyula, Legát 
István, Márkiné Tárnok Eszter és Turi zsolt 
történész, helytörténész, helytörténeti gyűjtő 
barátainknak – határon innen és túl -, hogy 
kutatásaikkal, gyűjtéseikkel vagy írásaikkal 
2016-ban is segítették munkánkat, valamint 

Válint zoltán és Udvardy Péter történelemtaná-
roknak, hogy részei voltak – s reméljük, még 
lesznek is - lelkes csapatunknak. 
 
És természetesen köszönjük mindazoknak a 
segítségét is, akik valamelyik 2016. évi kiállítá-
sunkhoz anyagot kölcsönöztek, vagy vissza-
emlékezésükkel elősegítették törekvéseink 
létrejöttét, és ezzel is hozzájárultak munkánk 
sikeréhez. 
 
A 2017. évi múzeumi kiállításokhoz és rendez-
vényekhez jelenleg célirányosan a komáromi 
és szőnyi református, valamint a komáromi 
evangélikus egyház emlékanyagát, Komárom 
I. világháborús múltját (katonák, hősi halottak 
stb.) kutatjuk, továbbá keressük a régi komá-
romi hajóácsok leszármazottait, emlékeit és 
munkaeszközeit. 
 
Reméljük, 2017-ben is megtisztelnek minket 
Komárom múltjával kapcsolatos relikviáikkal, 
visszaemlékezéseikkel és természetesen a kiál-
lításainkon, rendezvényeinken való részvétellel! 
 
Ne feledjék! A múzeum csak annyiban 
tudja betölteni funkcióját, amennyi-
ben Önök hozzájárulnak ahhoz - akár 
segítőként, akár látogatóként. 

                   Számadó Emese 
                   múzeumigazgató

- Az egyes rendezvények beharangozóit 
ezentúl mobiltelefonos / táblagépes alkalmazás 
segítségével ingyenesen és naprakészen gyűjtjük 
össze a komáromiak, valamint a városunk-
ba látogatók számára. A rendezvényekről 
előzetesen szeretnénk tájékoztatni azokat, akik 
élnek a lehetőséggel és letöltik a KomApp-ot. 
Az ingyenes alkalmazás jelenleg iOS- és az 
Android-rendszer alatt fut. A fenntartásért és a 
tartalomfejlesztésért a Villa Camarum Polgári 
Társulás felel – mondta Kiss Réka. 

 
Pézmann Zoltán tartalomfejlesztő hozzá-
tette, hogy az egyes rendezvényekről a villa.
camarum@gmail.com e-mail-címen, vagy 
a +421 905 498 911-es mobilszámon várják 
az értesítéseket! 
 
A KomApp-alkalmazás kezelőfelüle-
tét (Impoinfo szolgáltatás) az Adsupra 
Kft. fejlesztette. Az ImpoInfo fiatal 
szlovák start-up vállalkozás, amelyet 
2016-ban alapítottak Kassán. (se)

Az észak-komáromi Villa Camarum Polgári Társulás január 5-én

sajtótájékoztatón mutatta be a KomApp elnevezésű alkalmazást,

amely Észak- és Dél-Komárom programjait gyűjti össze. Kiss Réka,

 a Társulás elnöke elmondta: fontosnak tartják, hogy az egységes

KOMAPP – …HOGy MÉG TÖBBET TUDJUNK EGyMÁSRóL!

a kapcsolaT

Komárom kulturális életére, szabadidős programjaira felhívják

 a helyiek figyelmét.

kom app
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néma főhajTás
2012-ben állíttatott emléktáblát a Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete (KEBEL) a Don-kanyar-

nál elesett komáromi katonák emlékére, két évvel később pedig az első világháború kitörésének

100. évfordulóján a helyi áldozatoknak emeltek táblát. Idén, a doni katasztrófa 74. évfordulóján

mindkét világégés hősi halottjai előtt lerótták kegyeletüket. 

- Mintegy 80 komáromit sikerült felkutatnunk, 
akik a Don-kanyarnál vesztették életüket. A 
2012-ben állíttatott emléktábla az ő nevüket 
őrzi. Minden esztendőben megemlékezünk ró-
luk - mondta el Bágyi Ferencné, a KEBEL 
elnöke. 
 
Az eseményen közreműködött a Duna 
Népdalkör és az Alapy Szakközépiskola ta-
nára, Oláh Kálmán,. Bálint Ferenc, a HM 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum főmu-
zeológusa előadást tartott, A Nagy háború 
komáromi áldozatai címmel. Ebből kiderült, 
hogy az első világháborúnak több száz helyi 
áldozata volt, ők főként a katonaság tagjai 

közül kerültek ki, mert a világégés harcai 
nem érintették annyira a civil lakosságot. A 
legénységi állományú katonákról sokszor 
csak egy-egy bejegyzés maradt fenn, a 
tisztekről több információ áll rendelkezésre. 
A nevek közül különösen fontos Keresztes 
Gyula honvéd százados személye, ugyanis 
ő az egyetlen dél-komáromi, akit eredetileg 
itt temettek el. A katona ugyan túlélte a 
háborút, de a sérülései miatt műteni kellett, 
és az operáció szövődményeibe halt bele 
1921-ben. A legtöbben idegen földben 
nyugszanak, de vannak olyanok, akiket 
családjuk exhumáltatott, így végül, a mégis 
a komáromi temetőben leltek örök nyuga-
lomra.     se

AZ I . VILÁGHÁBORú KOMÁROMI ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK
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A Sportcsarnokban zajló ünnepségen 
először azokat az általános- és középisko-
lás fi atalokat tüntették ki, akik nemcsak 
tanulmányi eredményükkel emelkednek ki, 
de valamelyik sportágban is kiemelkedőt 
teljesítettek. Jó tanuló-jó sportoló lett Hajas 
Réka, Beigelbeck Attila, Zseni Dóra, Kiss 
Csaba, Kiss Éva, Császár Ágnes, Nagy 
Albert, Féli Laura, Éri Dominik, Nemes-
nyik Anna, Pekler Zalán és Szuri Zoltán

Az Év Junior Sportolója díjat a sportlövő 
Horváth Lea és Pekler Zalán vehette át.

- Tavalyi legnagyobb eredményem, hogy 
kijutottam az Európa-bajnokságra, ahol 18. 
lettem, és több versenyen a felnőtt kategóriában 
dobogós helyre állhattam fel. Idén is az a célom, 
hogy kijussak az EB-re. Eddig már két selejte-
zőn vettem részt, az egyiken jól szerepeltem, a 
másikon nem annyira. A harmadikra pedig két 
hét múlva kerül sor - mondta Horváth Lea 
sportlövő.

- Sikeres évet tudhatok magam mögött, 
egyéniben és csapatban egyaránt. Csapatban 
az EB-n aranyat szereztünk, az ifj úsági 
EB-n harmadikok lettünk. Egyéniben 
hatszoros országos bajnok vagyok, és én 
nyertem a diákolimpiát is. Hét éve űzöm 
ezt a sportot, most szeretném kvalifi kálni 
magamat az ifj úsági olimpiára - tudtuk meg 
Pekler Zalán sportlövőtől.

Idén a Komárom Város Sportjáért díjat 
három személynek ítélték oda: Horváth 
Zsoltnak, a KVSE sportlövő szakosztály 
vezetőjének, Filep Imrének, a Tempo Ka-
rate SE alapítójának és edzőjének, valamint 
Türinger Józsefnek, a Szőnyi Palánkdönge-
tők Köre elnökségi tagjának, az utánpótlás 
szakosztály vezetőjének.

Komárom Testnevelője Vörösházi Tibor 
lett, aki 2006 óta tevékenykedik a pályán. A 
Sportünnep lehetőséget teremt arra is, hogy 
a helyiek szimpátiaszavazással eldöntsék, 
kit illet a Komárom Város Közönségdíja. A 
legtöbben idén Pekler Barna labdarúgóra 
voksoltak.

Sorozatban harmadszor ítélték oda az Év 
Edzője díjat Szeidl Balázsnak, aki 2010 óta 
megkétszerezte a Komáromi Úszóklub SE 
fi atal tehetségeinek létszámát. Az úszók 
minden versenyükről éremözönnel térnek 
haza.

Az Év Csapata díj a KVSE felnőtt labdarú-
gócsapatát illette, akik veretlenül nyerték a 
megye I-et. így feljutottak az NB III-ba.

Az Év Csapatsportolója Takács Anna 
fl oorballos és Szentirmay Péter kosárlabdá-
zó, a KVSE Kémények csapatkapitánya lett.

Az Év Sportolója díjat Miskolczi Julianna és 
Sidi Péter szerezte meg. Mindkét sportlövő 

kvalifi kálta magát a riói olimpiára, ahol 
Miskolczi Julianna a 22. míg Sidi Péter, az 
eddigi legjobb olimpiai szereplését hozva, az 
5. helyen végzett.

A díjátadók között a város sportéletének 
csapatai adtak műsort. Színpadra lépett a 
KVSE ritmikus sportgimnasztika csoportja, 
a Happy Dance Akrobatikus Rock and 
Roll Sporttánc Egyesület, a Fouetté és a Fit 
Kidesek. A sztárvendég a Quantum XXL 
volt.     rg

SPORTÜNNEP 2017

Idén is nagyszabású gálán díjazták városunk legkiemelkedőbb sporttehetségeit, csapatait, szakembe-

reit. A rendezvényen tiszteletét tette Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Molnár-

 Bajnokok éjszakája

né dr. Taár Izabella, a járási hivatal vezetője, dr. Molnár Attila polgármester, valamint a városve-

zetés több tagja is.
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Dobd a kosárba! 
 
A fenti mottóval hat éve működik siker-
rel városunkban a Magyar Kosárlabda 
Szövetség programja. A kezdeményezés 
célja, hogy az alsótagozatosokkal meg-
szerettessék a sportágat. Ezek a fiatalok a 
jövőben biztos bázist jelenthetnek a KVSE 
kosárlabda szakosztálynak. 
 
Jelenleg 26 gyermek edz hetente a 
koppánymonostori Dózsa György Általános 
Iskola tornatermében. 
 
- Kicsit továbbgondoltuk a programot, szeret-
nénk ugyanis utánpótlásbázist kiépíteni Komá-
romban, hogy a későbbiek folyamán ezeket 
a fiatalokat integrálhassuk a KVSE valamelyik 
kosárlabda csapatába. Így felsőtagozatosként 
és középiskolásként is biztosított lesz számuk-
ra a rendszeres edzés és a játéklehetőség 
- mondta el Petrák Richárd edző. 
 
Az alsós fiúk és lányok két éve bajnokságban 
is szerepelnek, két forduló után két győzelmet 
és két vereséget tudhatnak magukénak. A 
tréner szerint a továbbiakban akár még a 
középmezőnyben is végezhetnek. 
 
Az ingyenes edzéseket kedden és pénteken 
tartják. A KVSE-nek két felnőtt csapata van, 
a Basketbulls és a Kémények. A Basketbulls 
a Komárom-Esztergom megyei, míg a 
Kémények a Komárom-Esztergom megyei 
és a Pest megyei bajnokságban egyaránt 
szerepel. 
 

Eredményes  
a thai box utánpótlás
 
Néhány évvel ezelőtt kezdett el az 
utánpótlásneveléssel foglalkozni profi 
thai box világbajnokunk, Grónai Sándor. 
Tanítványai eddig valamennyi versenyen 
dobogós helyen végeztek, legutóbb a 
soproni bajnokságon remekeltek. 
 
- A fiúk két-három versenyen indultak, mind-
egyiken dobogós helyen végeztek. Legutóbb 
Sopronban Fuksz Medárd, Fekete András, 
Szépe Máté és Szabó Csaba Kevin is kiválóan 
szerepelt. Célom, hogy a jövőben egyre több 
versenyre vigyem őket - mondta el profi thai 
box világbajnokunk, Grónai Sándor, aki 
számára az év vége pihenéssel telt. Persze 
szinten tartó edzéseken részt vett, de az 
igazi munka csak most kezdődik számára. 
Hamarosan Thaiföldre utaznak, egy másfél 
hónapos edzőtáborba. 
 
- Idén szeretnék csak a külföldi verse-
nyekre koncentrálni. Készülök Csehor-
szágba és Oroszországba, de lesz több 
EB és VB is - tette hozzá a sportoló.

Az eseményen Szeidl Balázs egyesületi 
elnök ismertette a 2016. év legfontosabb 
eredményeit, melyek között első helyen 
hangsúlyozta, hogy sikerült megőrizni a 
jelentős csapatlétszámot. A legtöbb gyer-
mek, több mint 80, szeptemberben járt a 
foglalkozásokra. Az egész év során folyama-
tosan hét csoportban dolgozott három edző 
a tanítványokkal. Az év egyik legnagyobb 
eredménye, hogy 25 új kis versenyzőt iga-
zolt le a klub 100%-ban saját úszásoktatás-
ból, velük együtt így az igazolt aktív létszám 
50-re duzzadt. A 2016. évben bekövetkezett 
személyi és módszertani változásoknak 
köszönhetően az úszásoktatás színvonala 
jelentősen fejlődött. 
 
Városunk úszói félszáz versenyen vettek 
részt és egy híján 500 érmet nyertek az 
elmúlt évben, ezzel a 2010 óta regisztrált 
összes érmeik száma 2080 lett. A Magyar 
Úszó Szövetség országos korosztályos 
ranglistáján három Komáromi Úszóklub 
SE-tag - Gálik Krisztián, Máté Eszter és 
Zseni Dóra - szerepelt az ország legjobb tíz 
úszója között. A Magyar Úszó Szövetség 
szintidőkhöz kötött minősítési rendszeré-
ben, az \”Aranyjelvényes Program\”-ban 15 
versenyző szerzett összesen 82 minősítést: 
18 arany-, 46 ezüst- és 29 bronzjelvényt. 
A felvidéki sportolóknak is biztosította a 
csapat a felkészülési lehetőséget a Szlovák 
Országos Bajnokságra, az úszóklub edzői 

segítségével Bielik Kevin és Dikácz Bence 
13 országos bajnoki címet szerezett. Sike-
rült megőrizni a megyei második helyet a 
Komárom-Esztergom Megyei Úszóbajnok-
ság versenysorozatban, amely a csapattelje-
sítmény stabilitását igazolja. 
 
A Jövő Bajnokai elnevezésű országos 
tehetséggondozó programban az elmúlt 
évben Gálik Krisztián és Máté Eszter 
szerepelhetett a csapatból, majd az év végén 
Takács Fábió is meghívást kapott a program 
vezetőedzőjétől kitartó munkájának és 
fejlődésének köszönhetően. 
 
Az ünnepség záróbeszédében Both András, 
az egyesület alelnöke kifejtette, hogy az 
elmúlt év több kihívás elé állította a klub 
edzőit és vezetőit a sok személyi változás 
miatt, hiszen átalakult az edzői-oktatói stáb, 
voltak versenyzők, akik más klubokhoz iga-
zoltak a jobb edzéslehetőség reményében, de 
a csapat vezetői mindig találtak megoldást a 
problémákra. 
 
Szeidl Balázs, Szakál Bence illetve Nagy 
Miklós edzők minden nehézség ellené-
re kitartottak a tanítványok mellett, és 
tisztességes, szorgalmas munkával fejlesz-
tették tovább Komárom úszósportját, ennek 
bizonyítékai a növekvő versenyzői állomány, 
a sok érem és a kiváló helyezések.  
 
    szb

A tavalyi évet értékelte a Komáromi Úszóklub SE. január 21-én az

Arany 17. Rendezvényközpontban.

REMEK ÉVET ZÁRTAK AZ úSZóK

 vízivilág
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