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Komáromba az utóbbi időszakban közel 1 milliárd forintos fejlesz-

tés érkezett a nyertes TOP-os (Területi Operatív Program) pályáza-

toknak köszönhetően. Nemrég újabb jó hírrel érkezett hozzánk

KözeL 800 mILLIóT nyerT vÁroSUnK!

TOP-On vagyunk!

- Az egyik támogatott projekt közel 200 millió 
forint összértékben a bölcsőde teljes energetikai 
korszerűsítését és felújítását teszi lehetővé, míg 
a másik 570 millió forintos projekt keretében 
nonprofit szolgáltatóház épül. Mindkettő száz 
százalékban támogatott, tehát nem igényel 
önrészt a várostól - hangsúlyozta Czunyiné 
dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő. 
 
- A beruházások a komáromi családoknak és a 
gyerekeknek kedveznek - ezt már dr. Molnár 
Attila polgármester mondta, aki hozzátet-
te, hogy az első projekt során megújul az 
Aprótalpak Bölcsőde 6, míg a Zsebibaba 
bölcsőde 2 csoportszobája, emellett tejkony-
hát, akadálymentes mosdót, kerékpár- és 
babakocsi-tárolót alakítanak ki. Megvalósul 
az épület homlokzatának hőszigetelése és a 
nyílászárók cseréje, valamint jut udvarren-
dezésre és eszközbeszerzésre is. A komp-
lex felújításnak 2018. október 31-ig kell 
megtörténnie. Valószínűleg a legkomolyabb 
munkálatok ideje alatt a bölcsődét máshová 
költöztetik. 
 

- A szolgáltatóház a vasútállomás és a busz-
végállomás között, a helyiek által csak Raksped 
udvarként ismert területen épül fel. Ide költözik 
át többek közt a Komáromi Tám-Pont Család- 
és Gyermekjóléti Intézménye. A területen 
családbarát játszótér létesül, amely interaktív 
foglalkozások megvalósítását teszi lehetővé. A 
beruházással 2019. december 31-ig kell elké-
szülni - tudtuk meg városunk vezetőjétől. 
 
A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy 
Komáromnak még van két olyan TOP-os 
pályázata, melyek elbírálásra várnak. Az 
egyik 400 millió forint értékben betelepü-
lő gazdasági társaságok számára szolgáló 
inkubátorház felépítését célozza, míg a 
másik 260 millió forint értékben a Jókai 
Gimnázium energetikai korszerűsítését 
teszi lehetővé.  
 
        rg
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Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő: Komárom

két projektje is 100 százalékos támogatást kapott. Ebből megújul

a bölcsőde és új szolgáltató ház is épül. A sajtótájékoztatóra

az Aprótalpak Bölcsőde főépületében került sor szeptember 12-én.

 
A tervekről és a programokról  
tárgyalt az idősügyi tanács

 
2010-ben alakult meg városunban az idős-
ügyi tanács, a helyi nyugdíjas klubok és 
egyesületek, illetve a nőklub bevonásával. 

 
Dr. Molnár Attila polgármester a tanáccsal 
szervezett találkozón kiemelte az új Duna-híd 
építését és a Csillag erőd átalakítását, a múze-
um átköltöztetését a volt kombinát épületébe, 
a bölcsőde felújítását, az új szolgáltatóház 
megépítését a Raksped telepen, valamint a 
városi útépítési programot.  
 
Taglétszám-növekedéssel büszkélkedhet a 
koppánymonostori Őszirózsa nyugdíjas klub, 
jelenleg 57-en vannak. 
 
- Hamarosan sor kerül az őszi kirándulásunkra, 
Hatvanba és Gödöllőre megyünk. November-
ben gasztronómiai versenyt szervezünk, az 
évet pedig Mikulás-nappal zárjuk - tudtuk meg 
Dikász Lászlónétól. 
 
Fiatalodásnak, így sportosabb programok 
lebonyolításának örvendhetett a Komáromi 
Nyugdíjas Egyesület. 
 
- Szerveztünk szenior sport- és táncprogra-
mot, illetve több helyi, megyei és országos 
vetélkedőn vettünk részt. Második éve van 
irodalmi körünk, melynek tagjai nemcsak sza-
valóversenyeken mérettetik meg magukat, de 
a versmondással ünnepeink fényét is emelik 
- mondta el Szabó Edit. 
 
Városunkban az egyik legrégebbi közösség a 
Nőklub, amely 1952 óta működik, tábora igen 
népes, jelenleg 116 főt számlál. 
 
- Összejöveteleinket minden hétfőn 16 órától 
tartjuk az Arany 17. Rendezvényközpontban. 
Bárki csatlakozhat, aki szeretne - emelte ki 
Vas Gyuláné. A klub rendszeresen szervez 
kulturális, szórakoztató és hagyományőrző 
programokat.  
 
Kiveszi a részét a társadalmi munkából a 
Szőnyi Nyugdíjas Klub is. Minden évben 
kijelölnek egy témát, amely mentén aztán a 
programjaikat szervezik. 
 
- Idén a hajózás került előtérbe, így elláto-
gattunk a helyi hajózási múzeumba, majd 
kirándultunk Zebegénybe és Fertődre. 
Tagjaink nagyon szeretik a múzeumokat, 
tárlatokat, kiállításokat. Legutóbb a felvidéki 
Martos, Szőgyén és Búcs tájházait tekintettük 
meg - mondta el Bera Jánosné. A klubok, 
egyesületek jelenleg az idősek napjának 
közös megünneplésére készülnek. (se)



GAzDASÁG4

B
A járművek szeptember 11-én gördültek ki a társaság komáromi

gyárüzeméből. A hivatalos szemlén a cég vezetősége mellett 

részt vett dr. Molnár Attila polgármester és Czita János 

eLKéSzüLT A ByD eLSő KéT eLeKTromoS BUSzA

garázskijáraT

A BYD a világ legjelentősebb elektromos 
buszokat gyártó vállalata, Komáromban 
mintegy 300 embernek adnak munkát. A 
6,2 milliárd forint értékű beruházáshoz 
a kormány 925 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást adott. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester koráb-
ban úgy fogalmazott: a BYD beruházása 
mérföldkő a város életében, hiszen a vár-
ható helyi adóbevétel növekedése nagyban 
megalapozza az önkormányzat fejlesztési 
lehetőségeit, mozgásterét is. 
 
A komáromi BYD Electric Bus and Truck 
Hungary Kft. telephelyén kezdetben városi 
és távolsági közlekedésre szánt elektro-
mos buszokat szerelnek össze, európai 
megrendelésekre. A kész buszok mellett a 
komáromi gyárban hegeszthetik össze azon 
autóbuszok vázszerkezeteit is, amelyeket az 
angol ADL-lel közös együttműködésben 
gyártanak az Egyesült Királyságnak. Emel-
lett a közelmúltban bejelentett franciaorszá-
gi BYD gyár részére gyártandó buszalvázak 
is itt készülnének. Később pedig elektromos 
villástargoncákat és könnyű haszonjármű-

veket is összeszerelhetnek a komáromiak 
 
Az 1995-ben alapított kínai óriáscég az 
elmúlt években jelentős, globális expanziót 
hajtott végre, hiszen többek között össze-
szerelő üzemet nyitott az USA-ban, emel-
lett vegyesvállalatot alapított a Daimlerrel 
a Denza prémium elektromosautó-márka 
fejlesztése és piaci bevezetése érdekében. 
Jelentős kínálatot épített ki az elektromos 
buszok és haszonjárművek terén tavaly 
például bemutatta a világon egyedülálló 
null-emissziós hajtású turistabuszt is. A kí-
nai cég elektromos buszai nem számítanak 
ismeretlennek Európában, hiszen az elmúlt 
években számos kisebb tendert megnyert 
az Európai Unió egyes tagállamaiban. 
Legutóbb például Londonnak adott el egy 
nagyobb mennyiséget. 
 
(Forrás: vezess.hu cikke)

alpolgármester is.

 
Új buszok  
álltak forgalomba 
 
Felére csökken az autóbuszok 
átlagéletkora Komáromban azzal 
a beruházással, amely ezekben 
a napokban zárult le. A közös-
ségi közlekedés szolgáltatója, 
a Középnyugat-magyarorszá-
gi Közlekedési Központ zrt. 
(KnyKK) két mAn típusú járművet 
adott át a helyi forgalomnak.

Mint azt Németh Tamás, a közlekedési zrt. 
vezérigazgatója az autóbuszok átadásán 
elmondta: Komárom városával kiváló kapcso-
latot ápol a társaság, minden fejlesztés közös 
tervezés eredménye.  
 
A gépjárművek modernebbek, környezetkí-
mélőbbek, azokat a kerekes székkel közleke-
dők és a babakocsis kismamák is biztonsá-
gosan használhatják. A KNYKK folyamatosan 
újítja fel a komáromi megállókat is. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlé-
si képviselő kiemelte: ez a beruházás az 
utasok kényelmét és biztonságát szolgálja. 
A KNYKK-t eddig is a pénzügyi stabilitás 
jellemezte, amely megmutatkozik a vállalat 
fejlesztéseiben is. A kormány továbbra is 
támogatja azokat a fejlesztéseket, melyek az 
utasok érdekeit szolgálják. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester hozzátette: 
a diákok és a kismamák ingyenesen utaz-
hatnak a helyi járatokon, hiszen a bérletek 
költségét az önkormányzat átvállalta. Arra, 
hogy a buszokon legyen hely a kerekes szé-
keseknek és a babakocsiknak, főleg a szőnyi 
és a koppánymonostori városrészből érkezett 
kérelem. A városvezető elmondta, hogy nem-
rég Észak-Komárommal közösen nyújtottak 
be pályázatot, amelynek sikeressége esetén 
elektromos buszt állítanak forgalomba a két 
város között. 
 
Városunkban az elmúlt hónapokban 
az autóbusz-állomás teljes felújítása is 
megtörtént. Az épületet érintő beruházás 
összege közel 10 millió forint volt. (rg)
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KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 

„ZÖLD” BERUHÁZÁS KOMÁROMBAN, MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSÁVAL CSÖKKENTIK A GYÓGYFÜRDŐ 
ÉS A VÁROSI SPORTCSARNOK REZSIKÖLTSÉGÉT 

A „Geotermikus hőellátó rendszer kiépítése Komáromban” című projekt 499.999.999 Ft  forint európai uniós támo-
gatással valósul meg Komáromban. A projekt célja a Brigetio Gyógyfürdő két épületének (főépület, uszoda) és a Vá-
rosi Sportcsarnok részben földgáz alapú hőenergia felhasználásának minél nagyobb arányú kiváltása geotermikus 
hőellátó rendszer kiépítésével. A beruházás során egy új termálkút fúrására kerül sor, ahol 60-70 °C hőmérsékletű 
víz várható, melynek összetétele nagy valószínűséggel egyezik a jelenleg üzemelő kút gyógyvizének összetételével.

Komárom Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, 
megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című, 
TOP-3.2.2.-15 kódszámú  pályázati felhívásra.

A pályázatot 2017. június 13-án a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 
támogatásra érdemesnek ítélte.

A projekt során egy 1600 m talpmélységű új termálkutat alakítanak ki Komárom délnyugati részén. A termelőkúttól  2.1 km szige-
telt vezetéken jut el a termálvíz a Brigetio Gyógyfürdő Főépületéig, a termálvíz kitermelését és továbbítását kútszivattyú végzi.  A 
Brigetio Gyógyfürdőtől új 400 m-es hőtávvezeték pár épül ki a Városi Sportcsarnok hőközpontjáig. A lehűlt termálvizet a Brigetio 
Gyógyfürdő veszi át.

A fejlesztés révén az  új kút fúrásával biztosított lesz a gyógyfüdő stabil melegvízellátása, ami lehetőséget teremt a régi kút felújí-
tására. Az épületek fűtéskorszerüsítése révén várhatóan évente 10-12 M Ft rezsikötség megtakarítása érhető el.

A projekt összköltsége 683.419.449 Ft. A beruházás várhatóan 2019 decemberében zárul.

További információ kérhető:

Komáromi Városi Televízió

2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel.: 34/341-941

E-mail: komaromtv@novonet.hu
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Az Alumetal Csoport 4 termelő gyárból 
áll, melyből 3 Lengyelországban található, 
a negyedik pedig az első külföldi leány-
vállalat az Alumetal Group Hungary Kft. 
Komáromban (120 munkavállalóval). Az 
új gyár évi 60 000 tonna termelési kapa-
citásával szerves részét képezi az egész 
csoportnak. A csoport gyökerei 1953-ig 
nyúlnak vissza, ennek köszönhetően nagy 
gyártási tapasztalattal rendelkezünk.
A csoport másodlagos alumínium öntvé-
nyeket gyárt, alumínium hulladék felhasz-
nálásával. Az alumínium életciklusának 
részeként fontos szerepet töltünk be a 
környezetvédelem területén. Köszönhetően 
annak, hogy professzionális módszerrel tud-
juk a hulladékot kezelni és azt újra hasznosí-
tani. Az iparág melyben dolgozunk, nagyon 
szigorú európai uniós szabályozásoknak 
kell megfelelnie, mely egyrészt pontosan 
megfogalmazza a kötelező biztonsági előírá-
sokat, másrészről a környezetvédelemről is 
pontosan rendelkezik. 
 
Nagyon fontos - amennyiben a környe-
zetvédelem szemszögéből közelítjük meg 
a gyár működését - , hogy a másodlagos 
alumínium előállítása az elsődleges alumí-
nium (bauxit-alumínium) energiaszükség-
letének mindössze 5%-át használja fel. Ez a 
rohamosan fogyó energiaforrások világában 
fontos érv. Tehát az újrahasznosítás során 
kétszer nyerhet a társadalom. Egyrészt azon 
alumíniumból készült eszközök, melyek a 

mindennapjainkat megkönnyítik  
(pl.: alumínium felnik vagy motoral-
katrészek esetlegesen a háztartásokban 
felhasznált serpenyők, edények, radiátorok 
stb.)  nem hevernek egy erdő szélén, ezzel 
károsítva a környezetet, hanem a kedvező 
energiafelhasználású folyamatnak kö-
szönhetően visszakerülnek a társadalom 
körforgásába és újra hasznosulnak.  Az 
újrahasznosításhoz hozzájárul az is, hogy 
az alumínium olyan tulajdonságokkal bír 
ami miatt korlátlanul újra lehet haszno-
sítani, ötvözni lehet más anyagokkal, ill. 
szagtalan, emiatt akár az élelmiszeriparban 
is felhasználható, pl. csomagolóanyagként.

Az elmúlt 12 hónap lehetőséget adott szá-
munkra, hogy tapasztalatainkat megosszuk 
új kollégáinkkal, és együtt dolgozhassuk 
ki a magyarországi gyár működésének és 
működtetésének alapelveit, ötvözve a cso-
port tudását az új kollégák tapasztalatával és 
odaadásával. Ennek az országokon átnyúló 
együttműködésnek az alábbi értékek betar-
tása mellett lehetett csak olyan eredménye 
ami az állandó fejlődésünkhöz vezet: em-
berek és a biztonság, a minőség, ökológia, 
tapasztalat, etikai normák, rugalmasság  
és a határidők betartása. 
 
A komáromi gyár 10 hektáron található az 
Ipari Park nyugati oldalán. Az alkalmazott 
technológia mind logisztikai, mind termelé-
si területen a legmodernebb ami az ipar-
ágban felhasználható. Összetett szürő- és 

elszívórendszerrel rendelkezünk, hogy sem-
milyen szennyező anyag ne kerülhessen ki a 
környezetbe. A technológia megfelel a BAT 
(Best Avaiable Technology- az elérhetőből 
a legjobb technológia) elvének. A fent emlí-
tetteken kívül az Alumetal Group Hungary 
Kft. szeretne Komárom és a környék szerves 
részévé válni. Szorosan együttműködünk 
helyi vállalkozásokkal. Beszerzés területén 
elsődlegesen mindig a lokális vállalkozókat 
választjuk. Úgy gondoljuk, a társadalmi fe-
lelősségvállalásunknak fontos része, hogy ne 
csak a térképről ismerjen minket a környe-
zetünk hanem szomszédaink is tudják, mi 
történik a gyár falain belül, hogy kérdéseket 
tehessenek fel nekünk. Ennek a gondolko-
dásnak megfelelően 2017 nyarán elindítot-
tunk egy folyamatot, mely szerint kb. 3 havi 
időközönként egy közösen töltött délután 
alatt lehetőséget adunk a város polgárai-
nak, hogy megismerjék a társaságunkat, a 
piacot, amelyen, dolgozunk és feltehessék 
kérdéseiket. Eddig két ilyen alkalmunk volt. 
Köszönjük a megjelenteknek, hogy érdek-
lődnek a társaságunk iránt.  
 
A felelősségvállalás másik fontos tényezője 
számunkra, hogy részt vegyünk a Komá-
romban található intézmények, valamint 
rendezvények támogatásában. 2017 nyarán 
a koppánymonostori Napsugár Óvoda 
kerítését festették át kollégáink, ezúton 
is szeretnénk megköszönni a lehetőséget. 
A komáromi gyár az Alumetal Csoport 
stratégiájának ideális példája. Ez a straté-
gia: a piaci részesedés fokozatos növelése 
nem elhanyagolva a környezetünket és 
annak szükségleteit, valamint a közös 
együttműködés a helyi vezetőséggel. 
Természetesen az egész beruházás nem 
valósulhatott  volna meg ennyire gyorsan 
és zökkenőmentesen a Magyar Állam és 
Komárom támogatása nélkül.  A beruházási 
folyamat alatt mindvégig VIP státusszal 
rendelkeztünk. Köszönjük a támogatást, 
és reméljük, a későbbi együttműködés 
is az eddigi jegyében fog zajlani. (X)
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GyÁrLÁToGATÁS

Egy évEs az alumETal 

Az Alumetal Group Hungary

Kft. a hivatalos gyármegnyitó

után 2017. szeptemberében 

ünnepelte egyéves évfordulóját.
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KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY  
 

MODERN LÁTOGATÓKÖZPONTTÁ ALAKUL A HASZNÁLATON KÍVÜLI ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN KOMÁROM 
KÖZPONTJÁBAN

„Brigetio öröksége – látogatóközpont kialakítása Komáromban” címmel 250.000.000 Ft vissza nem térítendő támo-
gatást nyert Komárom Város Önkormányzata. Az épületben helyet kapnak az állandó római kiállítást, valamint az 
időszaki kiállítást bemutató   látógatótermek, installációs raktárat, turisztikai bemutatóteret, irodákat, valamint egy 
ajándéktárgyak értékesítésére szolgáló helyiséget alakítanak ki, de lesz kávéház, előadóterem és gyerekeknek szóra-
koztatását szolgáló játékkuckó is.

 
Komárom Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra.

 
A projekt egyik célja az egykori római település, Brigetio területén feltárt leletek látogatóbarát bemutatása, a tárlat interaktív 
eszközökkel való felszerelése, egy innovatív, esztétikus, a XXI. század követelményeinek megfelelő épület és bemutatótér kiala-
kítása. A projekt másik célja, hogy a leleteknek jelenleg helyet adó Komáromi Klapka György Múzeum egy modernizált épületbe 
költözhessen. A felújítandó ingatlan Komárom Város Önkormányzatának tulajdona és a városközpontban található. A beruházás 
során visszaállítják az emeletes épület eredeti homlokzati megjelenését, felújítják a tetőszerkezetet, kicserélik a tetőfedést, illetve 
gondoskodnak az épület utólagos víz- és hőszigeteléséről. Sor kerül az összes nyílászáró cseréjére, parkolókat építenek, és az 
épület akadálymentes megközelítése is lehetséges lesz.
 
A látogatóközpontban folyamatosan megtekinthetővé válik az állandó és az időszaki kiállítás,  de tárlatvezetéssel, filmvetítés-
sel, illetve évente több alkalommal előadásokkal is színesítik a programkínálatot. Előzetes bejelentésre múzeumpedagógiai 
foglalkozást, és az ásatási időszak végén, évente egy alkalommal élő ásatásvezetést tartanak a szőnyi városrészben található 
helyszínen.

 
A pályázatot a Nemzetgazdasági Minisztérium  2017. április 12-én 250.000.000 Ft összegű támogatásban részesítette, a meg-
valósítás összköltsége 531.839.528 Ft. A beruházás várhatóan 2020 áprilisában fejeződik be.

További információ kérhető:

Komáromi Városi Televízió

2900 Komárom, Szabadság tér 1.

Tel.: 34/341-941, komaromtv@novonet.hu
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„mikor a rákosi  
megbukott, tapsoltam!” 
 
Szeptember 27-én ünnepelte 90. 
születésnapját németh Ferenc. 
A kerek évforduló kapcsán dr. 
molnár Attila polgármester és dr. 
Kreft-horváth Loránd alpolgármes-
ter köszöntötte városunk szépkorú 
lakóját. 

Feri bácsi zsitvatőn született, mind-
össze 11 éves volt, amikor kitört a 
második világháború. Magyarország-
ra kalandos úton jutott át.  
 
- 1946 őszén szuronyos katonák jöttek 
értünk, bevagoníroztak és Csehor-
szágba szállítottak. Megszöktünk, de 
elkaptak és hadifogoly lettem. Mikor 
végre hazajutottam, megtudtam, hogy 
állampolgárságom sincs. Valamiből 
élni kellett. Előbb Csehországba men-
tem dolgozni, később Dunaalmásra 
kerültem - emlékezett Feri bácsi a 
Molajban kapott állást, kezdetben 
segédmunkásként, mellette az esti 
iskolát is elvégezte. 
 
A középiskola után a tervezőosztályra 
került, itt dolgozott egészen 1956-ig. 
 
- Volt egy nagy bűnöm, amikor a 
hangosbeszélő bemondta, hogy a Rá-
kosi-kormány megbukott, tapsoltam. 
Lefokoztak, a fizetésemet 1400 forint-
ról 900-ra csökkentették. Éppen akkor 
építkeztünk, jóformán a két kezemmel 
húztam fel a házat, amiben még ma 
is élek. Aztán 1963-ban rehabilitáltak, 
és egészen a nyugdíjazásomig itt 
dolgoztam. Feri bácsi feleségével 61 
évet élt le boldogságban. Egy fiuk és 
egy lányuk született.  
    se

Évek óta hagyomány, hogy dr. Molnár Attila polgármester, oly-

kor meghívott vendégekkel, máskor a városvezetés tagjaival együtt

GyArApoDIK A vÁroS

BaBaláTOgaTás

köszönti a komáromi újszülötteket, és azok családjait. Szeptember

végén 22 kisbaba és szüleik vettek részt a városházi ünnepségen, me-

lyen ezúttal dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester is gratulált

az egybegyűlteknek.

B+- Korábban negyedévente volt egy-egy ilyen 
alkalom, de az elmúlt időszakban annyi baba 
született, hogy sűrűbben tudjuk megendezni ezt 
a kis ünnepséget. Örülök, és további bizakodás-
ra ad okot, hogy ezúttal is megtelt a díszterem 
– fogalmazott dr. Molnár Attila polgármes-
ter, aki kiemelte: az önkormányzat minden 
tőle telhető segítséget igyekszik megadni a 
komáromi családoknak, így többek között 
a kismamák ingyen utazhatnak a helyi jára-
tokon. Sikeres a prevenciós védőoltás-prog-
ram is, mely a csecsemő- és kisgyermekkor 
leggyakoribb, hányással, hasmenéssel járó 
betegségét, a rotavírus-fertőzést akadá-
lyozza meg, továbbá hamarosan kezdődik 
a bölcsőde teljes felújítása, és a családsegítő 
intézmény is korszerű épületet kap. 
 
Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgár-
mester hangsúlyozta: az elmúlt években 
folyamatosan nő a gyermekvállalási kedv, 
mely köszönhető egyrészt a családok 
felelősségvállalásának, másrészt a kor-

mányzati és önkormányzati családtámo-
gatási rendszernek. A kelengyepénzre 
idén eddig 114 kérelem érkezett. 

 
 
A köszöntők után az édesanyák egy szál 
rózsát, valamint a babaápoláshoz szükséges 
ajándékcsomagot kaptak.  
    se

vISSzATeKInTő8
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öko-kaland a Közösségi házban

második alkalommal szervezte meg a fenti 
elnevezésű programot városunk legki-
sebbjeinek a Komáromi városgazda non-
profi t Kft. A környezettudatos életmódra 
nevelő esemény a tavalyi alkalomhoz 
képest új elemmel bővült.

- Célunk az, hogy felhívjuk a gyerekek fi gyel-
mét a környezettudatos életmódra. A kicsik 
még nagyon fogékonyak, főleg, ha mesés-já-
tékos formában ismerkedhetnek meg az adott 
témával. Láthattak egy bábelőadást a Sára 
Labor előadásában. A Repülj Szellőke című 
mese középpontjában a környezetszennyezés 
állt. A hulladékból készült kellékek elkészítésé-
ben a gyerekek interaktív módon működtek 
közre. Elhozta hozzánk kiállítását az Ezerszín 
Szociális Szövetkezet. A táti műhelyben hét 
hátrányos helyzetű fi atalt foglalkoztatnak, akik 
madáretetőket, macskaházakat és kosarakat 
készítenek papírból. Az udvaron pedig olyan 
természetbarát játékokat állítottunk fel, melyek 
szintén a környezettudatosságra nevelnek 
- nyilatkozta a programról a Komáromi Város-
gazda Nonprofi t Kft. művelődés szervezője, 
zsédenyiné horváth Krisztina.

Az öko-kaland a Nemzeti Kulturális Alap 
pályázati támogatásából valósult meg.  
    se

TeSzeDD! éS AUTómenTeS nAp A vÁroSBAn

szállj ki és gyalOgOlj!
Ezúttal is a környezetvédelemről szólt a szemptember. A hónap

közepén az országos TeSzedd! akcióhoz csatlakoztunk, a végén pedig

a mobilitási hét keretében az autómentes nap eseményei zajlottak

városszerte.

B+

KörnyezeTünK 9

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

Idén is csatlakozott városunk az európai 
mobilitási hét alkalmából megtartott autó-
mentes naphoz. A programoknak a Szabad-
ság tér, az Arany János utca és az Igmándi 
erőd adott otthont. A rendezvényeken több 
mint 700 gyermek vett rész. Aki pedig a 
rajzpályázatra is elküldte alkotását, az kerék-
párt nyerhetett. Az eseményen részt vett dr. 
Molnár Attila polgármester és Turi Bálint 
alpolgármester is.

- A rendezvényre több mint 700 óvodás és 
iskolás jött el, gyalog vagy kerékpárral. A szőnyi 
és a koppánymonostori gyerekeket a BYD elekt-
romos busza szállította Komárom központjába. 
A rendezvény célja, hogy felhívjuk a fi gyelmet 
a környezetbarát városi közlekedésre, illetve 
arra, hogy minél többen használják kerékpár-
jukat, hiszen ezzel jót tesznek a környezetnek és 
saját maguknak is - mondta el Havran-Tóth 
Bernadett környezetvédelmi referens. 

Az önkormányzat ezúttal is hirdetett rajz-
pályázatot, melynek témája a „két keréken 
hétvégén” volt. A fődíjat, egy kerékpárt, dr. 
Molnár Attila polgármester és Turi Bálint 
alpolgármester adta át a nyertesnek. A 
lurkókat akadálypálya, sorverseny, ugrálóvár, 
trükkös bringák, környezetvédelmi foglal-
kozások és óriás társasjáték várta.

A programok megvalósulását a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium és az önkormány-
zat támogatta, míg a lebonyolításban segített 
a Komáromi Rendőrkapitányság, a Monos-
tori erőd, a KEBEL, a Brigetio Kerékpáros 
Egyesület, valamint a Komáromi Tám-Pont 
Család- és Gyermekjóléti Intézmény. 

Városunk immár hetedik alkalom-
mal csatlakozott az országos környe-
zetvédelmi programhoz. Szeptember 
15-én kicsik és nagyok, fi atalok és idő-
sek szedték a hulladékot azért, hogy 
Komárom még tisztább legyen.

- A Komáromi Nyugdíjas Egyesület a Tóparti 
lakótelepet és környékét tette rendbe, a Városhá-
za munkatársai az Ácsi úton tevékenykedtek, 
a KEBEL a Monostori erődöt és a Duna-
partot választotta, a Petőfi  iskola diákjai az 
intézmény környezetében, míg a fesztysek 
a régi és az új Csillag lakótelepen gyűjtötték 
a hulladékot. A Kultsár Szakközépiskola tanulói 
a Frigyes laktanyát, a Jókai Gimnázium fi atal-
jai a Fesztivál placc környékét és a Sport utcát, 
a mórások pedig az intézmény környékét tették 
szemétmentesebbé - mondta el Havran-Tóth 
Bernadett, az önkormányzat környezetvé-
delmi referense. 
    se
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Bővülhet a Kincset ér! 
 
Újabb év kezdődött a Kincset ér! városi 
egészségügyi prevenciós program 
számára. A projekt új elemmel bővült, 
górcső alá veszik a felelős állattartást 
is. A nyitórendezvényre szeptember 
12-én került sor, melyen a programban 
résztvevő szakembereket tájékoztat-
ták. Komáromnak két olyan pályázata 
is van, melyek sikeresség esetén ki-
egészíthetik a Kincset ér! programot.
 
Amikor városunk egészségügyi szakem-
berei kidolgozták a Kincset ér! prevenciós 
programot, azt tartották szem előtt, hogy 
az egészséges életmódra, a rendszeres 
testmozgásra való nevelést már egészen 
kisgyermekkorban el kell kezdeni. 

 
 
 
A gyerekek és a fiatalok szakemberektől hall-
hattak előadásokat, többek közt a személyes 
higiénia fontosságáról, a családalapításról 
vagy a tudatmódosító szerek elkerülésének 
mikéntjéről. Mivel 26 év alatt a legfőbb halá-
lozási ok a közlekedési baleset, ezért erről is 
szó esett. 
 
- Idén újabb akkreditáció elé nézünk - emelte 
ki dr. Kreft-horváth Loránd alpolgármester, 
aki hozzátette, hogy a Kincset ér! ez évben 
új elemmel is bővül, mégpedig a felelős 
állattartással. 
 
Emellett Komárom önkormányzata két olyan 
pályázatot is benyújtott, melyek nyertes 
elbírálás esetén kiegészíthetik a Kincset ér! 
programot. 
 
Városunk Bábolnával konzorciumban az alap-
ellátás fejlesztésére törekszik, így személyre 
szabott egészségügyi megelőző szolgáltatá-
sokat nyújthatnak az orvosok. Tájékoztatják 
majd az embereket a magas vérnyomáshoz, 
a túlsúlyhoz, a magas vérzsírszinthez és a 
cukorbetegséghez kapcsolódó problémákról, 
az érrendszeri betegségekről, ezeken túl fog-
lalkoznak a mentális egészséggel is. A másik 
pályázat az identitást és a kohéziót erősítheti 
Komáromban különféle szabadidős, bűnmeg-
előzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsá-
gi programok megvalósításával.  

    rg i

Az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, a Duna

Népdalkör és a Napraforgók Citerazenekar adott műsort az Idősek

zenéS műSorrAL zÁrULT Az eGéSzSéGhéT

élETET az évEknEk

- A programsorozat alkalmával számos előadó 
érkezett hozzánk. Járt nálunk kardiológus, 
belgyógyász, szemész, ortopéd szakorvos, és 
sor került hallásvizsgálatra is. Lakóinknak a 
gyógytorna tetszett a legjobban, noha heti két-
szer mi is szervezünk gyógytornát a számukra. 
A preventív vizsgálatok rendkívül hasznosak, 
ez alkalommal is több idős embernél fedeztek fel 
szürkehályogot - magyarázta az intézmény 
vezetője, Illés Nikoletta, aki hozzátette, az 
egészséghetet mindig idősek napi műsor 
zárja, amit a lakók nagyon várnak. 
 
- Az idősek rendelkeznek azokkal a tapasztala-
tokkal, amelyek alapján meg tudják állapítani, 
hogy mi a jó és mi a rossz, mi az igaz, és mi a 
hamis. Hálával tartozunk nekik, hogy segíte-
nek megőrizni a hagyományainkat. Felada-
tunk, hogy biztos hátteret és támaszt nyújtsunk 
számukra a pihenés éveiben - hangzott el az 
ünnepségen. 
 
A műsort a Duna Népdalkör és a Napra-
forgók Citerazenekar fellépése színesítette. 
A program végén dr. Molnár Attila pol-
gármester szólt az egybegyűltekhez, akik 
egy-egy szál virágot is kaptak.  
 
    se

Otthonában rendezett idősek napján. Az eseményen részt vett

dr. Molnár Attila polgármester, dr. Kreft-Horváth Loránd alpol-

gármester, valamint a képviselő-testület több tagja is. Ez az alkalom

zárta az intézmény egészséghetét.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az enSz közgyűlése 1991-ben 
nyilvánította október 1-jét az 
idősek világnapjává.  
 
napjainkban kb. 600 millió 
hatvan év feletti személy él 
a világon, számuk 2025-re 
akár meg is kétszereződhet, 
éppen ezért a gyorsan örege-
dő világban az idősek sokat 
segíthetnek akár önkéntes 
munkával, akár korukból fakadó 
tapasztalataik átadásával.

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





A hónAp: öNKoRMáNYzATi híREK12 KULTÚrA12

egyszer volt, hol nem volt... 
 
A magyar olvasástársaság kezdemé-
nyezésére 2005. szeptember 30-a óta 
ünnepeljük a népmese napját. városunk-
ban immár 12 esztendeje emlékeznek 
meg a székely mesemondó, Benedek 
elek születésnapjáról. Az egy hétig 
tartó programsorozat célja, hogy to-
vábbadja a felnövő generáció tagjainak 
a népmesékben rejlő bölcsességet. 

 

A népmese hetét szervező Komáromi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. Mese, mese, mátka 
címmel rajzpályázatot hirdetett óvodásoknak, 
valamint az általános iskolák alsó és felső 
tagozatosainak. A gyerekeknek kedvenc 
népmeséjük főhősét, egy-egy szereplőjét 
vagy meghatározó jelenetét kellett újraálmod-
niuk rajz, festmény, kollázs vagy montázs 
formájában.  
 
- A felhívásra 203 alkotás érkezett be, melyeket 
az Arany 17. Rendezvényközpontban állítot-
tunk ki. Mindhárom kategóriában az első 
három helyezettet díjaztuk, a máltaisok külön-
díjat kaptak - mondta el a program szervezője, 
zsédenyiné horváth Krisztina.  
 
Az ajándékokat hamrák zsófia képviselő 
adta át. A kiállítás megnyitása után Csernik 
Szende székely lábbábos interaktív előadása 
szórakoztatta a kicsiket.  
 
- A rendezvény célja, hogy éltben tartsuk 
hagyományainkat, és továbbadjuk a felnövő 
generáció tagjainak a népmesékben rejlő 
bölcsességet - hangsúlyozta zsédenyiné 
horváth Krisztina. A megvalósulást a Nemzeti 
Kulturális Alap és az önkormányzat támo-
gatta, így a programok mindegyikén ingyen 
lehetett részt venni.  
 
A hét folyamán a népmese jegyében tartottak 
baba-mama foglalkozást, népmeseolvasó 
versenyt a 3-4. évfolyam diákjainak, kézmű-
ves játszóházat a Közösségi házban, de 
bemutatkozott a Kemence Egyesület bábcso-
portja is a Macskacicó című népmesével. (se)

Hatodik alkalommal szervezte meg a Komárom-Esztergom Megyei

Népművészeti Egyesület a Mesterségek dicsérete elnevezésű prog-

meSTerSéGeK DICSéreTe A SzABADSÁG Téren

érTékEk vására

ramot, melynek idén is a Szabadság tér adott otthont. Koncer-

tekkel, sztárfellépőkkel, kézműves foglalkozásokkal és előadások-

kal várták az érdeklődőket, miközben fafaragók, csipkeverők, zo-

máncosok kínálták portékáikat. 

m
Tizenöt mesterember műhelytitkaiba nyer-
hettek bepillantást azok, akik ellátogattak a 
hatodik alkalommal megtartott Mestersé-
gek dicséretére az elmúlt hét végén. 
 
- A mesterek a Komárom-Esztergom Megyei 
Népművészeti Egyesület tagjai, vannak köztük 
fafaragók, csipkeverők, babakészítők, kőfaragók, 
zománcosok, hiszen a rendezvény elsődleges célja 
a hagyományőrzés, illetve az, hogy a meste-
reknek bemutatkozási lehetőséget teremtsünk. 
Emellett minden esztendőbe vendégművészeket 
is hívunk, akik olyan mesterségeket mutatnak 
be, melyeknek a megyében nincs képviselő-
jük - tudtuk meg a program szervezőjétől, 
Nyikus Annától.  
 
Idén Komáromba látogatott Gábor Ildikó 
gyöngyfűző, a Fehérvári Kézművesek 
Egyesületének tagja, illetve Cz. Budai 
Katalin bútorfestő és Czefernekné Tenk 
Bernadett lószőrfonó, a Veszprém Megyei 
Népművészeti Egyesület tagjai. Mellettük 

színpadi produkciók, népi játszóház, kéz-
műves foglalkozás szerepelt a kínálatban.  
 
Elsősorban a népzenéé és a néptáncé volt 
a főszerep, hiszen fellépett a Garabonciás 
Néptáncegyüttes, Havay Viktória és Horsa 
István népi zenekara, de koncertezett 
Freddie, az Ocho Macho, Miller Zoltán, 
Vágó Bernadett, valamint Varga Miklós és 
a Magyarock Musical Band. A programo-
kon túl megnyitották a borok utcáját, ahol 
a helyi és a környékbeli borászatok nedűit 
lehetett megkóstolni.  
 
    se
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Új festményekkel bővült a múzeum 
 
Feltehetően többen emlékeznek még 
rafael viktor Győző komáromi szár-
mazású festőművész 2010-ben meg-
rendezett emlékkiállítására, melyet 
születésének 110. évfordulójára nyitott 
a Komáromi Klapka György múzeum.

 
A tárlat alapját a művész özvegye, Rafaelné 
Kéry Erzsébet – barátai, ismerősei számára 
Gabi néni - által 2000-ben a múzeumnak 
ajándékozott dokumentum- és fotóanyag 
képezte, illetve ehhez társultak a tulajdonában 
lévő festmények. Gabi néni már akkor kilá-
tásba helyezte, hogy a kiállítás legfontosabb 
darabját, a férje egyik székelyföldi ösztöndíja 
során 1942-ben festett Csíkmindszenti vásárt, 
valamint festőpalettás önarcképét a múzeum-
ra hagyományozza. 
 
Reméltük, hogy soha, vagy csak nagyon 
sokára kerül sor az ígéret beváltására, ám ez 
a nap is elérkezett. Rafaelné Kéry Erzsébet 
2016. november 8-án, életének 95. évében 
visszaadta lelkét a teremtőjének. Búcsúzta-
tását és hamvai felett a végső áldást Kozma 
imre atya mondta, és ő kísérte utolsó útjára is 
2016. december 21-én az Óbudai Közteme-
tőben. 
 
A festmények 2017. szeptember 30-án a 
Sped-Depo Kft. jóvoltából megérkeztek, és 
a Csíkmindszenti vásárt ábrázoló festmény a 
múzeum főépületében már megtekinthető. 
 
Köszönjük, Gabi néni, nyugodjon békében, 
és ígérjük, hogy fenntartjuk Rafael Viktor és 
az ön emlékezetét! 
            Számadó Emese 
            múzeumigazgató

Ismét csatlakozott a kulturális örökség napjai elnevezésű orszá-

gos kezdeményezéshez a Monostori erőd és a Klapka Múzeum.

A KULTUrÁLIS öröKSéG nApjAI

ÖrÖkségünk a TÖrTénElEm

k
Az erődben szeptember 16-án és 17-én 
ingyenes programokkal várták az érdeklő-
dőket. A kínálatban szerepelt sétahajózás, 
színházi előadás vagy éppen puskamustra is. 
 
Ingyenesen látogathatták az érdeklődők a 
Monostori erődöt szeptember harmadik 
hétvégéjén, hiszen ahogy a kétezres évek 
eleje óta mindig, úgy idén is csatlakoztak a 
kulturális örökség napjai országos kezdemé-
nyezéshez. 
 
A kínálatban kicsik és nagyok is megtalál-
ták az őket érdeklő programokat, hiszen volt 
sétahajózás a Dunán, a Mono Story szín-
házi társulat ismét bemutatta az IMAGO 
- avagy a leleményes Odüsszeusz című 
abszurd vígjátékot, emellett volt egyenru-
hás tárlatvezetés, és újfent megszólaltak az 
1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 
Hagyományőrző Egyesület ágyúi. 
 
A gyerekek a Kalandok erődjében barangol-
hattak, vagyis menetlevél alapján felke-
reshették az állomásokat, melyek közt volt 
gránáthajítás, puskamustra, sportlövészet, 
fémdetektor, szabadulás, kincskeresés, fal-
mászás, íjászat, térképészet, zorb és puzzle. 
Aki legalább nyolc helyszínen sikerrel 
teljesítette a feladatot, az oklevelet kapott. 
A zárónapon rendezték meg az 1848/49-es 
hagyományőrzők a „Jó ebédhez szól az ágyú” 
nevű eseményt, melynek során tüzérségi 
bemutatót tartottak. 

A kulturális örökség napjai alkalmából 
újra nyílt nappal várták az érdeklődőket az 
ásatás helyszínén. Idén új területen kutattak 
a Klapka György Múzeum és az ELTE 
Ókori Régészeti Intézetének munkatársai, 
méghozzá a legiótáborban, ahol mindössze 
30 centi mélységből impozáns leletanyag 
került elő, olyan épületrészek, melyek talán 
tanúi voltak Valentinianus császár halálának 
is. 
 
- Hat periódust sikerült elkülönítenünk. A 
legkorábbi a Kr. u. 1-2. század. Ekkor nagy 
kiterjedésű, téglalap alakú kaszárnyákat épí-
tettek. A falakat gazdagon díszítették stukkók 
és növényi motívumos falfestmények. Annyi 
töredéket találtunk, hogy rekonstruálni tudjuk 
a díszítést - magyarázta dr. Bartus Dávid 
adjunktus, az ásatások vezetője. 
 
A tábort a 300-as évek elején átépítették, 
majd a legnagyobb változtatásokra a 370-es 
években került sor. 
 
- Azt sajnos nem tudjuk pontosan meghatároz-
ni, hogy milyen funkciót látott el az épület, de 
az impozáns, masszív falakból arra követ-
keztetünk, hogy reprezentatív fogadóépület 
volt. Még annak is megvan az esélye, hogy 
Valentinianus császár itt fogadta a kvád köve-
teket, és talán a falak tanúi lehettek a császár 
halálának is - tette hozzá dr. Bartus Dávid. 
 
Jövőre a kutatások ugyanitt folytatódnak.  
    se

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



A hónAp: öNKoRMáNYzATi híREK 15KULTÚrA 15

P
A magyar népművészet és közművelődés kategóriában Príma Kü-

löndíjban részesült a komáromi Duna Népdalkör. A Vállalkozók 

prímA KüLönDíjAS A DUnA népDALKör

zEng az énEk

A tatabányai Jászai Mari Színházban 
pénteken rendezte meg a Príma díjátadó 
Gálaestet a Vállalkozók Országos Szövet-
ségének megyei szervezete, ahol átadták a 
megyei Príma Díjakat. A három Príma dí-
jazott Pogány Gábor Benő szobrászművész 
alkotását, a Kincsem lószobor plakettjét, 
egy Príma aranymedált és pénzjutalmat vi-
hettek haza, egy jelölt a közönségszavazatok 
alapján Príma Közönségdíjat, ketten pedig 
Príma Különdíjat kaptak. 
 
Príma Díjjal jutalmazta a VOSZ a magyar 
zeneművészet kategória jelöltjeként a Táti 
Német Nemzetiségi Fúvószenekart,  
a magyar tudomány kategóriában Dombi 
J. Péter, a tatabányai Szent Borbála Kórház 
igazgatóját, valamint magyar népművészet 
és közművelődés kategóriában az Agora 
Nonprofit Kft.-t. 
 
Az idei Príma Közönségdíjat a magyar 
sport kategóriában jelölt Maráz Zsuzsanna, 
ultramaraton-futó kapta. 
 
Mellettük Príma Különdíjat vehetett át 
magyar népművészet és közművelődés 
kategóriában a komáromi Duna Népdalkör. 
A Vállalkozók Országos Szövetségének 
megyei szervezete eredményesnek és példa-
értékűnek ítélte azt a tevékenység, melyet az 
egyesület évek óta végez határainkon innen 
és túl. A csoport gyökerei Szabó Józsefig 

nyúlnak vissza, aki 1987-ben megalapította 
a szőnyi Citerazenekart, melynek kö-
szönhetően 2000-ben megalakult a Duna 
Népdalkör is. 
 
Bedecs Ilona, a Duna Népdalkör vezetője 
elmondta, hogy nagy öröm volt számukra 
a jelölés is, és az, hogy elnyerték a külön-
díjat, még nagyobb megtiszteltetés volt az 
egyesületüknek. 
 
A csoport több mint 17 éve jár össze heti 
rendszerességgel. A tagok szeretnek együtt 
lenni és énekelni, illetve úgy gondolják, a 
közönségnek mindig jó kedvet szereznek az 
előadásaikkal. 
 
- Az elnyert 250 ezer forintos összeget még 
pontosan nem tudjuk, hogy mire költjük, az 
azonban biztos, hogy olyan dologra, ami a 
későbbi munkánkat segíti. Elképzelhető, hogy új 
ruhát készíttetünk vagy hangszert vásárolunk 
– emelte ki Bedecs Ilona, a dalkör vezetője. 
 
A Duna Népdalkör évek óta kiemelt sze-
replője a komáromi rendezvényeknek és a 
rangosabb eseményeknek. A tagok énekeik-
kel gyakran a közönségüket is dalra fakaszt-
ják nemcsak ithton, de még a határainkon 
túl is. 
 
  
         (Forrás: komaromhirado.hu)

Országos Szövetségének megyei szervezete eredményesnek és pél-

daértékűnek ítélte azt a tevékenység,  melyet az egyesület évek

óta évgez.

 
érik a szőlő! 
 
huszonnegyedik alkalommal került sor 
szüreti felvonulásra a koppánymonostori 
városrészben. Az ünnepélyes megnyitón 
Kőrösi Flórián, a Koppánymonostori Kultu-
rális egyesület vezetője és Czita jános al-
polgármester köszöntötte a résztvevőket. 

 
 
 
Az alpolgármester beszédében kiemelte, 
hogy a szüret, a termények betakarítása 
mindig is fontos szerepet játszott az emberek 
életében. ha elvégezték a feladatot, akkor 
megpihentek és ünnepeltek. A hagyományt 
pedig a koppánymonostori városrészben 
továbbviszik. A felvonulás élén az idén 
megválasztott bíró és bíróné fogata haladt. 
A megtiszteltetés ez évben Boros Ferencet 
és párját, Andreát érte. A menet a falu több 
pontján megállt, ahol musttal, borral és zsíros 
kenyérrel kedveskedtek a felvonulóknak. A 
programok közt szerepelt sütemény- és főző-
verseny, a napot pedig hajnalig tartó bál zárta, 
ahol a Tequila Band húzta a talpalávalót. (se) 
 
én táncolnék veled! 
 
Az iskolaévvel párhuzamosan meg-
kezdődött a munka a Garabonciás 
néptáncegyesület csoportjainál is. 
Újdonságként elindítják a legkisebbeknek, 
vagyis a 4-6 éveseknek szóló ingyenes 
foglalkozásokat. Az oktatásra a Közösségi 
házban kerül sor. 
 
- Jelenleg öt csoportunk van. Az óvodások 
foglalkozását csütörtökönként tartjuk 16.45-től 
17.30-ig a Közösségi Házban. Az oktatás 
ingyenes. A kicsiket, vagyis a 7-11 éveseket 
keddenként tanítjuk 16.30-tól 17.30-ig, 12 éves 
kortól felfelé kedden és csütörtökön tanulnak 
táncolni 18 órától 19.30-ig. A felnőtteket két 
csoportba várjuk. A teljesen kezdőket pénte-
ken 17 és 18 óra között, míg a kamaracsoport 
gyakorlása 18 órától 20.30-ig tart. Itt már a 
tapasztaltabb néptáncosokkal foglalkozunk, 
de azért a kezdők is csatlakozhatnak - mondta 
el Thoma Judit oktató. 
 
Bővebb információ:  
garabonciasnte@gmail.com  
 GarabonciasNeptancFolkloregyesulet  

    se 
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emléktáblát avattak a Komárom-
ban szolgált lelkészek tiszteletére 
 
A Kecskés László polgári Társulás 
emléktáblát avatott a református 
templomban a reformáció 500. évfor-
dulójának és a Komáromban szolgált 
lelkészeknek az emlékére. Az ünnepi 
istentiszteleten jelen volt Czunyiné dr. 
Bertalan judit országgyűlési képviselő 
és dr. molnár Attila polgármester is. 

A szeptember 23-ai istentiszteleten Fazekas 
László, a Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház püspöke hirdetett igét, majd Czunyiné 
dr. Bertalan Judit mondott ünnepi beszédet.  

 
- A reformáció öröksége, hogy Luther vissza-
nyúlt a tiszta forráshoz, és önmagán kezdve a 
változást, képes volt megváltoztatni a világot. 
Ezt látjuk ma Európa kultúráján, gazdaságán, 
történelmén. Hite, ereje és bátorsága volt 
szembenézni azzal, amit fel kellett hagyni - 
hangzottak az országgyűlési képviselő szavai. 
 
Máté László református esperes-lelkipásztor 
arról szólt, hogy nem erőltetett  két emlék-
tábla együttes felavatása, erre pedig az 
efezusiakhoz írott levelekből hozott példát.  
 
- A komáromi lelkipásztorok az apostolok 
és a próféták útmutatása alapján végezték 
közöttünk az igehirdetés szolgálatát - emelte ki 
Máté László.  
 
A komáromi lelkészek név szerint: Németh 
istván, Antal Géza, Sári imre, Trombitás De-
zső, Gyulai imre voltak, hozzátartozóik is részt 
vettek az emléktábla-avatáson.  
 
A jelenlévők végül a Komáromi Kama-
razenekar koncertjét hallgathatták meg, 
Medveczky Szabolcs vezényletével. 

    rg 
E
Dr. Somogyi Alfréd, a pozsonyi református egyházmegye esperese

hirdetett igét azon a megemlékezésen, melyre szeptember 15-én ke-

emLéKTÁBLA-AvATÁSoK

„az újrakEzdésEk nEmzETE vagyunk”

A bevezetőben említett történelmi ese-
mények tiszteletére emléktáblát avattak, 
az alkotásokat Varga László készítette. A 
márványtáblákat Balog Zoltán, az Embe-
ri Erőforrások minisztere, Czunyiné dr. 
Bertalan Judit kormánybiztos, országgyűlési 
képviselő és dr. Molnár Attila polgármester 
leplezte le. 
 
A mementók ökumenikus megáldása és 
megszentelése után Czunyiné dr. Bertalan 
Judit tartott beszédet. Az országgyűlési 
képviselő a reformáció kapcsán a hit, az 
akarat, a bátorság és a kitartás erejéről be-
szélt, majd kiemelte: ma is történelmi időket 
élünk, hiszen hazánknak 2010 óta olyan kor-
mánya van, mely komolyan veszi a kitelepítése-
ket és szívén viseli a felvidéki magyarok sorsát. 
A kormánybiztos hozzátette, hetek múlva 
kezdődik az új Duna híd építése, ami kapocs 
lesz Magyarország és a Felvidék között. 
 
Balog Zoltán miniszter beszédében elhang-
zott: az újrakezdések nemzete vagyunk, hi-
szen dúlta az országot tatár, török, osztrák, 
német és orosz, de minden megpróbáltatás 
csak még erősebbé tette a lelkünket. 
 
- 1947 és 1948 között nem lakosságcsere, sokkal 
inkább elűzetés történt, melynek során nemcsak 
a portákat akarták szétválasztani, de lelkeket is 
megtörni - fogalmazott az emberi erőforrá-

sok minisztere. 
 
A megemlékezésen közreműködött a 
komáromszentpéteri kórus, a Duna Nép-
dalkör és Szabó Csenge, aki Bordács Ilona 
Emlékezz! című versét szavalta el. 
 
Visszaemlékezett a kitelepítésekre a 
Komáromszentpéterről származó Győrffy 
Gézáné Kosdi Margit, aki a történtek idején 
még kislány volt, de a mozdony füstjére és a 
szállító vagonokra a mai napig emlékszik. 
 
- 166 család házát vették el és adták oda a szlo-
vákoknak. A faluhoz 7000 hektár földterület 
tartozott, dús legelőkkel, erdőkkel és szőlőkkel. 
Családunkat 1947. július 17-én indították 
útnak. Később megtudtam, hogy mi hagytuk el 
utolsóként a falut. Baranya megyébe költöz-
tünk, majd nem sokkal később visszajöttünk 
Szőnybe, hogy közelebb lehessünk szülőföl-
dünkhöz - mondta el Győrffy Gézáné Kosdi 
Margit. 
 
A következő napokon újabb emléktáblákat 
avatott a Kecskés László Társaság. Szept-
ember 23-án a reformáció 500. évfordulója 
és a Komáromban szolgált lelkipásztorok 
tiszteletére a dél-komáromi református 
templomban, szeptember 24-én pedig az 
észak-komáromi református templomban. 
    rg

rült sor a szőnyi református templomban. Az eseményt a Kecskés

 László Polgári Társulás szervezte, emlékezve az 500 éves reformáci-

óra és a 70 évvel ezelőtt kezdődött felvidéki kitelepítésekre.
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KopjAFA őrzI A SzőnyI BéKéK emLéKéT

BékE vElETEk!
390 évvel ezelőtt kötötték meg az első szőnyi békét a Komárom

és Szőny között található Forró nevű szigeten. Ennek állít emléket

az a kopjafa, amelyet Bruncz János fafaragó mester készített

a Szőnyért Cselekvők Közössége megbízásából. Az avató ünnepségre

szeptember 14-én került sor.

A szőnyi békék történelmi háttere:

Az első szőnyi békét 1627. szeptember 
12-én kötötték meg hosszas alkudo-
zások után a Szőny és Komárom közt 
fekvő Forró nevű szigeten a törökök és 
II. Ferdinánd. A török megbízottak voltak 
mehemed egri pasa, Iza effendi budai 
mufti, a budai azap-aga, az esztergomi és 
szolnoki bég, míg II. Ferdinánd biztosai 
Sennyey István báró kancellár és a váci 
püspök, Questenberg Gellért báró, ester-
házy Dániel és Koháry péter voltak.

Tulajdonképpen egyfelől Esterházy nádor 
és Pázmány Péter, másfelől Bethlen Gábor 
erdélyi fejedelem és Murteza budai vezérpasa 
mérték itt össze diplomáciai fegyvereiket.

A békeokmány három nyelven: magyarul, 
latinul és törökül állíttatott ki. A 11 artikulusba 
foglalt okirat újra megerősítette az 1606. évi 
zsitvatoroki, az 1615. évi bécsi, az 1618. évi 
komáromi és az 1625. évi gyarmati szerződé-
seket.

A békeokmány szövegének eredetijét 
három nyelven tették közzé: Gévay, A szőnyi 
békekötés cikkelyei (Bécs 1837). Ebből 
magyarul, Bethlen utasításaival, Toldalagi 
követségi naplójával és jelentéseivel, 
valamint Tassi Gáspár budai követségéről 
Esterházyhoz tett jelentésével együtt közölte 
Salamon Ferenc, Két magyar diplomata a 
XVii. sz.-ból (Pest 1867). Történetét megírta 
Jászay Pál (Tudománytár 1838. 4. köt.)

�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓLP
A Szőnyért Cselekvők Közössége 
(SzőCsKe) megalakulása óta azon mun-
kálkodik, hogy a szőnyi városrésszel 
kapcsolatos emlékhelyeket, történéseket újra 
behozza a köztudatba. Egy talán mára már 
kissé homályba merült fontos történelmi 
eseménynek; az első szőnyi béke megkö-
tésének helyszíne volt a Forró nevű sziget. 
A paktumot hosszas alkudozás után 1627. 
szeptember 12-én kötötte meg a török és II. 
Ferdinánd.

A kopjafákat az alkotó és dr. Kreft-Horváth 
Loránd alpolgármester leplezte le.
- Nem lehetett könnyű dolguk az 1600-as 
években itt élőknek, hiszen az ország három 
részre szakadt, állandóak voltak a határvil-
longások. A falvak hol ide, hol oda tartoztak. 
A békék sem voltak tartósak, azokat az 1606-os 
bécsi békét követően 20 évente megújították, 

mindaddig, amíg 1686-ban sikerült vissza-
foglalni az országot. Mi lehet az első szőnyi 
béke máig ható üzenete? Talán az, hogy ha a 
keresztény Európa összefog, akkor idegen hatal-
mak nem győzhetik le - mondta beszédében 
az alpolgármester.

- Nagyon köszönjük a Dibusz Kft-nek és a Váli 
Trans-nak, hogy segítették a munkánkat – tet-
te hozzá a SzőCsKe vezetője, Janka Ferenc.

Az alkotásokat Nagy Attila Ákos refor-
mátus lelkész áldotta meg, és Milus Ferenc 
plébános szentelte fel. Az eseményen 
Gölbasi janicsárjai működtek közre. 

    rg
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petőfi mellszobrot avattak  

észak-Komáromban 
 
petőfi Sándor mellszobrával, Lantos 
Györgyi és máté István szobrászmű-
vész alkotásával gazdagodott észak-
Komárom és a felvidéki magyarság. A 
költő komáromi tartózkodására és jókai 
mórhoz fűződő barátságára is emlékez-
tető művet az észak-komáromi egy jobb 
Komáromért polgári Társulás a baráti 
dél-komáromi endresz Csoport egyesü-
lettel közösen, a Lakitelek népfőiskola 
támogatásával állíttatta. A mellszobrot 
a jókai Színházban megtartott ünnepi 
műsor után leplezték le a petőfi utcában.

Knirs imre, az Egy Jobb Komáromért 
Polgári Társulás elnöke, Észak-Komárom 
alpolgármestere beszédében elhangzott: 
Petőfi még tizenévesen a pápai kollégium-
ban ismerkedett meg Jókai Mórral, akihez 
egész életre szóló barátság fűzte. 1842 
augusztusában szülővárosában látogatta 
meg barátját, s a vadregényes Erzsébet-szi-
get, illetve a csodás édent körülölelő folyó 
ihlette őt  A Dunán című verse megírására.

Lezsák Sándor példaképül állította Petőfit a  
XXi. században is a népek, nemzetek hazájá-
ért, önrendelkezéséért, szabadságáért a zsar-
nokoskodó nyugati nagyhatalmakkal szem-
ben küzdeni kényszerülők elé. Leszögezte: ha 
önmagunk védelméhez nyugat felől már nem 
jön segítség, akkor „nekünk Petőfi szellemi-
ségében, önmagunk megvédésével kell jó 
példát szolgáltatnunk Európa számára...”.

Az est további részében a helyi Víz Utcai 
Tulipán Óvoda, Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas, 
érdemes művész, Nagy Ferenc versmondó, 
Boráros imre, Kossuth-díjas színművész, 
a Gaudium vegyeskar adott műsort, majd 
Arlett Tamás, az Endresz Csoport elnöke 
szólt.  Végül a jelenlevők elénekelték a him-
nuszt.              (Forrás: hirek.sk)

1849
�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL
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Ágyúlövéstől volt hangos szeptember 27-én Herkálypuszta és az

ácsi erdő. Az előbbi helyszínen az 1849-es komáromi csatára és a fegy-

A KomÁromI CSATÁrA emLéKezTeK

nEm EngEdünk ’48-Ból!

verletételre emlékeztek, míg az utóbbin a Rotary Klub avatott 

festményreprodukciót a Klapka Múzeum közreműködésével.

1849. szeptember 27-én Herkálypusztán, 
egy istállóban írta alá Haynau osztrák 
táborszernagy és Klapka György tábornok 
küldötte a komáromi vár megadásáról szóló 
egyezményt. Az istállót már régen elbon-
tották, helyén ma emlékmű áll – mondta 
Nagy Péter, az 1848/49-es Forradalom és 
Szabadságharc Hagyományőrző Egyesület 
vezetője.  
 
A helyszín, Nagyherkálypuszta mintegy 
négy kilométerre fekszik az egykori komá-
romi sánctábortól. Az itt húzódó dombsor 

mindhárom komáromi csatában (április 26., 
július 2., július 11.) fontos szerepet kapott.  
A harcokban több ezer honvéd esett el, 
valószínűleg az ő tömegsírjuk fölé állíttatta 
1870-ben Komárom vármegye közössége 
azt az obeliszket, ami az 1-es út mellett 
található. Erre utal az emlékmű felirata is: 
az „1848/49.évi szabadságharcban e vidéken 
elvérzett honvédeknek”, illetve a „Nyugosznak 
ők a hős fiak dúló csaták után”. Az emlékmű a 
maitól mintegy 300 méterre keleti irányban 
állt, de az út nyomvonalának megváltoztatá-
sa miatt áthelyezték. 
 
Szeptember 27-én a komáromi Rotary 
Klub a Klapka György Múzeum szakmai 
közreműködésével ezen a helyen állíttatta 
fel azt az óriásplakátot, melyen Than Mór A 
második komáromi csata című festményének 

reprodukciója látható. Az egybegyűlteket 
Bara Zoltán, a klub elnöke köszöntötte, 
majd a Feszty Iskola diákjai idézték fel a 
történteket. A molinót Számadó Emese, 
Bara Zoltán és Csikány Tamás leplezte le.  
 
A történész ezt követően beszédében 
hangsúlyozta, a honvédek nem katonának 
készültek, családapák, kétkezi munkások 
voltak, akik a haza érdekében életüket 
áldozták fel. - A második komáromi csa-
tára 1849. július 2-án került sor. Ez volt a 
szabadságharc legnagyobb huszárrohama, 

melyben csak a honvédek részéről 2000-2500 
lovas vett részt - mondta Csikány Tamás, 
aki a festmény egyik érdekes mozzanatára 
is felhívta a jelenlevők figyelmét. Az egyik 
huszár Görgei felé sújt – a szabadságharc 
után sokáig tartotta magát az a nézet, hogy 
a fővezér nem a csatában sérült meg, hanem  
a saját emberei követtek el merényletet elle-
ne, mert azt hitték róla, hogy áruló.  
 
- Ma már bizonyított tény, hogy Görgei nem 
volt áruló, a szabadságharc egyik legkiválóbb 
hadvezére volt – emelte ki Csikány Tamás.  
 
Az eseményen Turi Bálint és Czita János 
alpolgármester, Hamrák Zsófia képviselő, 
és Számadó Emese múzeumigazgató is 
részt vett.  
    se
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Amit a komáromi  

evangélikusokról tudni érdemes 
 
A magyarországi  evangélikus egyház 
a harmadik legnagyobb történelmi 
egyház magyarországon. Ide tartozik a 
Komáromi evangélikus Gyülekezet is. 
evangélikusok, más szóval lutheránusok, 
azaz Luther márton tanításának követői. 
Luther márton 1517-ben szögezte ki  té-
teleit a wittenbergi vártemplom kapujára, 
amelyekkel megújítani, reformálni akarta 
az egyházat. ezért  ünnepeljük  idén a re-
formáció születésének 500. évfordulóját.

A Komáromi Evangélikus Gyülekezet múltja 
Észak-Komáromban keresendő, a 17. század-
tól működött ott evangélikus egyházi közös-
ség. A trianoni diktátum következtében árván 
maradtak a dél-komáromi evangélikusok: se 
templom, se lelkész, se közösség. A történel-
mi tragédiából felocsúdva 1922-ben megszer-
vezték a dél-komáromi gyülekezetet. Amikor 
már kicsit megerősödtek, templomépítésbe 
fogtak. Óriási áldozatot vállalt a közösség (a 
bankhitelt évekig fizették), de sok helyről és 
sok személytől kaptak segítséget, például  
Alapy Gáspár polgármestertől. 1928-ban írták 
ki a pályázatot imaház és lelkészlak építésére. 
1930-ban felszentelték az épületet, amely ma 
is áll, és szolgálja a mostani evangélikusok 
közösségét. A Mártírok útja 10. szám alatt, a 
Brigetio étterem mellett, a Petőfi iskola udva-
rával szemben található. Tornya nincs ( arra 
már nem futotta a pénzből), de a homlokza-
tán lévő kereszt hirdeti, hogy ez az isten háza.

A gyülekezet korábbi lelkészei voltak többek 
között Fadgyas Aladár (19 évig), Schulek Tibor 
(15 évig), ittzés Gábor (14 évig). A jelenlegi 
vezető Veres József tiszteletes úr. Munkáját 
a presbitérium (egyházi vezetőség) segíti. 
Minden vasárnap 10 órakor van istentisztelet. 
(Ez a katolikus mise megfelelője.) Úrvacsora-
osztásra (ami a katolikusoknál az áldozás) ha-
vonta és a nagy ünnepeken kerül sor. A szer-
tartásnak kötött rendje van, de egyszerűbb a 
katolikus misénél. Maga a templom is puritán, 
dísze csupán az oltárkép és a szószék .

Jól működő énekkara  van az evangélikus 
gyülekezetnek. Nemcsak a templomokban, 
hanem egyéb városi rendezvényeken is 
szolgáltak már. Magyarországon kívül-
re is eljutottak a bő 20 éves fennállásuk 
során, jártak Németországban, Erdély-
ben, s ez évben Kelet-Szlovákiában.

A komáromi evangélikus közösség nyitott, 
befogadó gyülekezet, bárkit szívesen látnak  
a templomukban vasárnap vagy egyéb gyüle-
kezeti alkalmakon. 
 
      
       Miklós JózsefnéB

A kerek évforduló kapcsán szeptember 16-án megemlékezést,

17-én pedig hálaadó istentiszteletet tartottak az Arany 17.  Ren-

100 éveS A KomÁromI BApTISTA GyüLeKezeT

Egyházi kalEndárium

A Duna felső folyása mentén a baptista 
misszió Neszmélyen kezdődött az 1895-ös 
évek tájékán. A misszió egyik tagja, Pék 
Sándor 1912-ben költözött Komáromba, 
aki mint pékmester az üzletében vásárolt 
süteményt traktátusokban hívő történeteket 
tartalmazó papírokba csomagolta. 
 
A helyi baptista gyülekezet tényleges indu-
lása az 1916/17-es évre tehető. Nem sokkal 
később felvetődött az imaház építésének 
gondolata. 1926 nyarán a gyülekezet 4000 
pengőért megvásárolta azt az épületet, 
amely azóta is imaházként szolgál. A 
komáromi gyülekezet ekkoriban 10 főt 
számlált, de hozzá tartozott Győrszentiván, 
Nagyszentjános, Ács, Szőny, Neszmély, 
Nyergesújfalu, Bajót, Nagysáp, Tokod, 
Annavölgy, Sárisáp és Esztergom is, ösz-
szesen 77 hívővel. Komárom Boros Mihály 
körzeti lelkipásztor ideköltözése után vált 
központtá. 
 
A gyülekezetet jelenleg Mészáros Sándor 
vezeti. A gyülekezet életében a legfonto-
sabb esemény a bemerítkezés, mikor a jelölt 
megtérését, az Isten iránti elköteleződését 
pecsételik meg. 
 
A hagyományok szerint a megszületett 
gyermekeket ünnepi istentiszteleten mu-
tatják be az Úrnak. Ezen alkalmakkor a 
gyülekezet és a szülők arra tesznek fogadal-

mat, hogy úgy nevelik a gyermekeket, hogy 
tudatos korukban megtérhessenek. 
A vasárnapi istentiszteleteken gyermek-
foglalkozásokat tartanak, bibliai történetbe 
ágyazott bibliai igazságokat tanítanak. 
 
Minden évben ősszel hálaadó napot ren-
deznek, ahol visszaemlékeznek az elmúlt év 
áldásaira, csodáira, amit az Istennel járva 
megéltek. Ilyenkor vendég lelkipásztor 
szolgál köztük. 
 
A gyülekezet küldetésnyilatkozata szerint 
a céljuk, hogy komáromiként Krisztus 
kegyelmét közvetítsék a komáromiak felé. 
Vágyuk az is, hogy a gyülekezet a környe-
zetére pozitív hatást gyakorló legyen. 
 
„Az elmúlt 100 év azért volt lehetséges, mert Ő 
akarta, hogy a gyülekezet jelen legyen. S hogy 
hány éve van még a gyülekezetnek? Hisz-
szük, hogy addig munkálkodhatunk, míg Ő 
visszajön.” 
 
A vasárnapi hálaadó istentiszteleten dr. 
Molnár Attila polgármester méltatta a gyü-
lekezet közösségalkotó és megtartó erejét. 
Kiemelte, hogy az elmúlt 100 esztendőben 
a gyülekezet túlélte az első és a második 
világháborút, a tanácsköztársaságot, a 
kommunista hatalomátvételt, ’56-ot, az 
állampárti évtizedeket, így vált az össze-
tartozás és a szeretet szimbólumává. (se)

dezvényközpontban. Az előbbin Turi Bálint alpolgármester,

míg az utóbbin dr. Molnár Attila  polgármester is részt vett.
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pArAoLImpIÁT SzervezeTT A mÁLTAI

Immár tizenegyedik alkalommal volt „ez a nap más,  mint a többi",

hiszen a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogyatékosok Nappali 

Intézménye és Sorstárs Támogató Szolgálata újfent megszervezte

más vOlT Ez a naP!

a paraolimpiát. A megmérettetésre még Észak-Komáromból is ér-

kezett csapat a Petőfi iskola tornatermébe.

- Közel 140 fiatalt mozgattunk meg, nyolc 
különféle sportágban. Összesen 11 csapat 
fogadta el a meghívásunkat, Észak-Komá-
romból is érkeztek résztvevők. A paraolimpia 
nagyon várt esemény intézményünk életében, 
hiszen ilyenkor barátságok szövődnek, együtt 
lehetünk, miközben még sportolunk is - emelte 
ki a Fogyatékosok Nappali Intézményének 
vezetője, Szalai Gabriella. 
 
Az eseményen megemlékeztek a szeretet-
szolgálat komáromi csoportjának korábbi 

vezetőjéről, dr. Fejér Gyulánéról, Kinga 
néniről, aki 11 évvel ezelőtt megálmodta a 
városi paraolimpiát. 
 
- Örülne, ha látná, hogy ennyi ember összefo-
gásából ilyen sikeres rendezvény jött létre. Kö-
szönjük a támogatást az önkormányzatnak és a 
szponzoroknak - emelte ki Szalai Gabriella. 
 
A Czibor Zoltán emlékére rendezett 
esemény megnyitójának a Petőfi is-
kola tornaterme adott otthont.

Dr. Molnár Attila polgármester méltatta a 
szeretetszolgálat munkáját, és arra biztatta a 
szervezőket, hogy tekintettel a nyári és a téli 
olimpia meglétére, szervezzék meg télen is 
ezt az programot, amihez az önkormányzat 
minden segítséget megad majd. 
 
Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester 
arról beszélt, hogy a Fogyatékosok Nappali 
Intézménye végre méltó helyre, a Kossuth 
Lajos utcába költözhetett, ahol sokkal 
nagyobb a tér, az ellátottak pedig a kertben 
is tudnak foglalatoskodni. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő kiemelte, hogy a szeretetszolgálat 
munkája a hitről, a teljesítményről és a lehe-
tőségek biztosításáról szól, akárcsak maga 
a komáromi paraolimpia. Az országgyűlési 
képviselő az első három helyezett csapatnak 
ajándékot is hozott, ők hamarosan a Parla-
mentbe látogathatnak el. Idén első alkalom-
mal sport tudásversenyt is hirdettek.  
 
A résztvevők az önkénteseknek köszön-
hetően kézműves foglalkozáson is részt 
vehettek, a napot pedig a Twinner fellépése 
zárta. 
    se

O Kt ó b e r
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KorSzerű reKorTÁn pÁLyA épüLT A BozSIKBAn

Pályamunkák

Dr. Molnár Attila polgármester az átadón 
kiemelte, ugyan az iskola először a pálya 
felújítását kérte az önkormányzattól, de az 
MLSZ-nek köszönhetően teljesen új pálya 
épülhetett meg. A teljes költség megközelí-
tette a 40 millió forintot. Ebből 70 száza-
lékot a labdarúgó szövetség finanszírozott, 
az önkormányzat 9 millió forinttal járult 
hozzá, a maradék pedig a társasági adóból 
folyt be, amiért köszönet a László Pack 
Kft-nek és a Rossi bioolajgyártó cégnek. 
A pályát nemcsak a Bozsik iskola diákjai 
használhatják majd, de a helyiek is igénybe 
vehetik szabadtéri, közösségi programok 
megvalósítására. Az üzemeltetést a Komá-
romi Városgazda Nonprofit Kft. látja majd 
el. 
 
Az ünnepségen részt vett az iskola névadó-
jának fia, a KVSE felnőtt férfi csapatának 
edzője, Bozsik Péter, aki elmondta: azok 
a fiatalok, akik sportolnak, az élet más 
területén is megállják majd a helyüket, mert 
a sport megtanít küzdeni és kitartani. 
 
Kancz Csaba kormánymegbízott ezúttal az 
MLSZ megyei képviselőjeként volt jelen, 
és elmondta, hogy a szövetség pályaépítési 
programja túlmutat a futballon, hiszen a pá-

lyát a kézilabdások vagy akár a kosarasok is 
használhatják. Hozzátette, a komáromi ön-
kormányzat megyei szinten a leggyorsabban 
reagált a pályázati felhívásra, így megelőzve 
Tatabányát, ezért a rekortán pálya elsőként 
nálunk épülhetett meg. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő kiemelte, hogy 2010 óta szinte 
minden évben megvalósult valamilyen 
sportlétesítmény fejlesztése városunkban. 
Köszönhető ez az erős városnak és az erős 
lobbinak. 
 
Thoma Ágnes, az iskola igazgatónője 280 
diák és 37 kolléga nevében köszönte meg a 
megvalósult fejlesztést. - Az alapdokumentu-
munkban szerepel a sportolási lehetőségek bizto-
sítása. Az elmúlt években megújult a tornater-
münk, megszépült a Bozsik-fal és a vitrin is. 
Most pedig az új rekortán pályának örülhetünk. 
Egy intézmény életében mindig fontos esemény 
az infrastruktúra fejlesztése. Most már csak az 
50 éves labdarúgópálya felújítása várat magára 
- mondta az igazgatónő. Ez utóbbira sem 
kell sokat várni, mert az önkormányzat a 
jövő évi költségvetés terhére ezt is szeretné 
megvalósítani. 
    rg

Sikerrel szerepelt városunk az MLSZ Országos Pályaépítési Prog-

ramjában. A szőnyi Bozsik udvarán kisméretű rekortán pálya épült

a korábbi kézilabdapálya helyén.

 
európa-csúccsal nyert Sidi 
 
A komáromi sportlövő európa-csúccsal 
nyerte a 3x20 lövéses standard puska szá-
mot a fegyvernem 300 méteres, nagyöbű 
európa Kupa-versenyén olaszországban.

A Magyar Sportlövő Szövetség Facebook-
oldala szerint a komáromiak világ- és 
Európa-bajnoka 589 kört ért el, három körrel 
megelőzve a svéd Karl olssont és a svájci 
Andrea Rossit. (Forrás: kemma.hu) 
 
 
Katonahőseink nyomában 
 
nem mindennapi kerékpáros túrára nyílt 
lehetőség városunkban szeptember 
23-án. Tizenkilenc magyar és szlovákiai 
magyar egyesület, intézmény fogott 
össze azért, hogy megszervezze az I. 
világháborús Centenáriumi Kerékpáros 
Teljesítménytúrát. Az esemény fővédnöke 
dr. Kreft-horváth Loránd dél-komáromi és 
Knirs Imre észak-komáromi alpolgármes-
ter volt. Az eseményt a nemzeti Fejlesztési 
minisztérium is támogatta. 
 
- A program népszerűsíti a kerékpárral való 
közlekedést, de egyúttal összekapcsolja a 
határmenti településeket is. A megvalósításra 
16,9 millió forintot osztottunk szét, a komáromi 
rendezvényt egy kerékpárral is támogattuk 
- tudtuk meg Mészáros imrétől, az NFM 
osztályvezetőjétől. 
 
- Három túraútvonalat állítottunk össze, ebből 
kettő bontott irányú volt. A 14 kilométeres 
táv érintette Dél- és Észak-Komáromot, 
a 27 kilométeres ezen felül a szőnyi és a 
koppánymonostori városrészt is. Felkerestük 
azokat a templomokat, temetőket, emlékhelye-
ket, melyek az első világháborúhoz kapcso-
lódnak - mondta el Arlett Tamás, az Endresz 
Csoport vezetője. 
 
Az egyes helyszíneken az önkéntesek tartot-
tak rövid ismertetést. Az ingyenes túrán nem-
től és kortól függetlenül bárki részt vehetett.  
 
    rg
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poLGÁrmeSTerI KüLön eLISmeréS GrónAInAK

ilyEn a BOksz!

A városvezető elmondta, nagyon örül, hogy 
Komáromban ilyen sokan választották a 
muay thait. Polgármesterként kíváncsi volt, 
hogyan zajlanak a hétköznapok az edző-
teremben, milyen közösséget alkotnak a 
harcosok. 
 
- Lehetőségeinkhez mérten a jövőben is támo-
gatni szeretnénk az Alexandros Muay Thai 
Gym-t - emelte ki a polgármester, aki hoz-
zátette, hogy Grónai Sándor nemcsak kiváló 
sportoló, de remek ember és példakép is. 
 
Világbajnokunk a nyáron sem tétlenkedett. 
Európa-bajnoki címmeccsen győzedelmes-
kedett, ahol ellenfele egy francia fiú volt. A 
mérkőzést eredetileg 5x3 percesre tervezték, 
de Sándor az első menetben fejre mér rú-
gással, míg a harmadikban könyöktalálattal 
tette harcképtelenné ellenfelét, ezért a bíró 
leléptette ellenfelét. 
 
Grónai emellett első osztályú világbaj-
nokságon is részt vett, ahol a döntőben 
brazil ellenfelet kapott, aki ugyan vehe-
mensen küzdött, de harcosunk a második 
menetben olyan könyöktalálatot vitt be, 
amivel búcsúztatta is a brazilt. (rg)

Szeptember közepén a világ- és Európa-bajnok Grónai Sándor

egyik edzésére látogatott el dr. Molnár Attila. Az Alexandros

Muay Thai Gym vezetőjének Komárom város díszoklevelét  nyújtotta

 
 
Irány Szászsebes! 
 
romániai testvérvárosunkba 
indultak futva és kerékpározva 
a Komárom-európa Futó Klub 
(KeFe) tagjai szeptember közepén. 
A városháznál lévő rajthelyszínen 
Turi Bálint alpolgármester búcsúz-
tatta a sportolókat. 

 
 
 
 
 

 
A Klub tagjainak vállalása, hogy futva illetve 
kerékpározva felkeresik Komárom valameny-
nyi testvérvárosát. Tavaly a lengyelországi 
Sosnowiecbe jutottak el, 360 kilométert 
megtéve. idén emelték a tétet, így összesen 
625 kilométer után jutottak el a romániai 
településre.  
 
A távot 10 kilométeres váltóban teljesítették, 5 
nap alatt. A terep nem volt túlzottan nehéz  
a sportolók szerint, hiszen három nap síkvidé-
ki viszonyok között futottak. Szászsebesen a 
város alpolgármestere fogadta a komáromi 
delegációt. 
 
Turi Bálint alpolgármester a rajtnál elmondta, 
Komárom vendégszerető város. Tiszteljük 
és barátként tekintünk testvérvárosainkra. A 
velük való kapcsolatot pedig mind színesebb 
tartalommal igyekszünk megtölteni, melynek 
egyik kiváló példája a KEFE kezdeményezé-
se, akik Komárom üzenetét viszik országhatá-
rainkon túlra. 
 
A futók közül négyen további távot tettek meg, 
ők egészen a Vaskapuig járták be az Al-Duna 
táját. 
 

    se

át a polgármester.

névjeGy 
 
 
Grónai Sándor
 
övFoKozAT: 
 
Kick-Box mester II. dan 
(WAKo) 
Karate mester II. dan 
WAKo bíró 
 
SÚLyCSoporT: 
 
63.5kg, 67kg

eDzőK: 
 
Csányi jános (Iv. dan) 
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