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MEGKEZDŐDÖTT AZ ÚJ DUnA-híD épíTéSE

Híd, ami összeköt
2017. október 17-e piros betűs ünnepként vonul majd be városunk krónikájába. Ezen a

napon Orbán Viktor, hazánk - és Robert Fico, Szlovákia miniszterelnöke közösen nyi-

tották meg az új Duna-híd projektet a Monostori erőd Dunai bástyájánál. A terve-

zett híd a komáromi vasúti összekötőtől nyugatra épül meg, elkerülve mindkét oldalon

Komárom belvárosát. A híd tovább erősíti a felvidéki magyarság legnagyobb köz-

pontjának számító Észak-Komárom és az anyaország kapcsolatát.
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– Az új komáromi Duna-híd legyen annak 
a jelképe, hogy mi megvédjük Európa külső 
határait, és továbbra is nyitva tartjuk a belső 
határokat – fogalmazott ünnepi beszédében 
Orbán Viktor miniszterelnök, majd hoz-
zátette: a híd építése bizonyíték arra, hogy 
szlovákok és magyarok európai polgárként 
átjárható, bejárható Európában hisznek.

- A visegrádi együttműködés erős alapokon 
nyugszik, mert olyan vezetők állnak a közép-
európai országok élén, akik a saját hazájukon 
túl Közép-Európában is gondolkodnak – 
jelentette ki.

Robert Fico szlovák miniszterelnök a két 
ország közötti jó kapcsolatokat méltatva 
kijelentette: Orbán Viktor és ő is olyan poli-
tikus, aki, ha kezet ad valamire, az érvényes 
másnap is, ez pedig ritka Európában.

– Korábban soha nem voltak olyan jók a szlo-
vák-magyar kapcsolatok, mint most, és az új 
Duna-híd jelképe lehet annak, hogy ezeknek a 
kapcsolatoknak a jobbá tételét mindkét fél komo-
lyan veszi – jelentette ki a szlovák kormány-

fő. Felidézte: a jelenlegi közúti híd még az 
Osztrák-Magyar Monarchia idejében épült, 
és bízik benne, hogy az új híd, amelyet most 
a magyarok és a szlovákok közösen felépíte-
nek, legalább annyi ideig szolgál majd, mint 
az, amelynek a feladatait átveszi.

Az új híddal kapcsolatban dr. Molnár Attila 
polgármester korábban elmondta: történelmi 
időket él Komárom. A városba középtávon 
50-70 milliárd forint forrás érkezik. Erre ilyen 
rövid idő alatt még nem volt példa. A következő 
évtizedek a hídnak köszönhetően minden bi-
zonnyal a gazdasági, turisztikai és társadalmi 
kapcsolatok erősödéséről fognak szólni – emelte 
ki dr. Molnár Attila. Hozzátette: Komárom 
stratégiailag fontos helyen fekszik, hiszen Szlo-
vákia felé az egyik legfontosabb határátkelő – a 
Felvidék kapuja.

– Eddig is több cég érdeklődött az ipari parkunk 
után, azonban az utóbbi években megemel-
kedett a számuk. Úgy látszik, az épülő új híd 
híre megmozgatta a befektetők fantáziáját, ami 
azért fontos, mivel a betelepülő társaságoknak 
köszönhetően nő a város helyiadó-bevétele. 

E forrást az önkormányzat szabadon használ-
hatja fel, tehát minden olyan intézkedést meg 
tud hozni a városvezetés, amely a komáromiak, 
az itt élők komfortérzetét növeli majd – hang-
súlyozta a polgármester.

– Az Észak- és Dél-Komáromot összekötő, több 
mint 120 éves Erzsébet hidat mára meghaladta 
a kor. Az ipari park nagyszámú munkaerőt 
vonz északról, ez pedig minden korábbinál 
nagyobb forgalomnövekedést, zaj- és porterhe-
lést jelentett a városlakóknak és a hídnak is. 
A most épülő átkelő teherbírása már lehető-
vé fogja tenni a nehézgépjármű-forgalom 
átvezetését, így tehermentesíti a belvárosok 
átmenő forgalmát, valamint az Erzsébet hidat 
– mondta dr. Molnár Attila.

A polgármester köszönetét fejezte ki a 
kormányzatnak, valamint mindazon 
szervezeteknek, amelyek részt vettek a 
híd megépítésének szakmai előkészítésé-
ben. A vidéki városok közül Komárom 
az egyetlen település, ahol hamarosan 
három híd ível át a Duna felett, ösz-
szekötve hazánkat és Szlovákiát. (rg)
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Az átkelő építése néhány év kihagyás után új 
lendületet vett 2011 és 2012 között. Az állam-
közi szerződések előkészítését, valamint a 
kétoldali munkabizottságok üléseit 2012. ok-
tóber 3-án Pilisszentkereszten véglegesítette 
az Orbán Viktor és robert Fico miniszterelnö-
kök által aláírt megállapodás.

2013. november 27-én tartotta első ülését az 
új Duna-híd építési feladatait összehangoló 
kétoldalú szakértői munkacsoport. A várható 
beruházási költséget ekkor 25 milliárd forint-
ra becsülték, a híd kivitelezésének indítását 
pedig 2016-ra datálták.

tavaly januárban ismertették, hogy a beru-
házás vezető partnere hazánk. Februárban 
jelentették be, hogy a projekt megkapta a 
támogatást az Európai hálózatfi nanszírozási 
Eszköz (CEF) keretéből.

idén májusban vált ismertté, hogy 2017 má-
sodik felében megkezdődhet a komáromi új 
Duna-híd építése. A kivitelezés nettó összege 
mintegy 28 milliárd forint.  (Forrás: wikipedia)

A híd története

Egy új közúti, Észak-Komáromot és Dél-
Komáromot összekapcsoló híd építésének 
lehetősége még az ezredforduló előtt 
merült fel. Az igény elsősorban gazdasági 
természetű volt, hiszen Komárom straté-
giai helyen, Győr és Budapest, valamint 
Érsekújvár és Székesfehérvár között félúton 
fekszik; fontos tranzitcsomópont. A beruhá-
zást forgalomtechnikai okok is mozgatták, 
hiszen a dél-komáromi ipari park nagyszámú 
munkaerőt vonz északról, ez pedig minden 
korábbinál nagyobb forgalomnövekedést, 
zaj - és porterhelést jelentett nemcsak a 
városlakók, de a több mint 120 éves Erzsébet 
híd számára is. Ez utóbbi hidat ugyan bő 
egy évtizede felújították, de rajta 22 tonnás 
súlykorlátozás van érvényben, emiatt a 
két ország közti teherforgalom csak nagy 
kerülővel, Vámosszabadi illetve Esztergom 
felé kerülve keresztezheti a Dunát. A most 
épülő híd teherbírása már lehetővé fogja 
tenni a nehézgépjármű-forgalom átvezetését, 
így tehermentesítheti a belvárosok átmenő 
forgalmát, valamint az Erzsébet hidat.

A tervezés

Az építés előkészítésének kezdetén a híd 
helyének kijelölése jelentette a legnagyobb 
problémát, hiszen azt egy elkerülő úttal be 
kell kapcsolni a már meglévő úthálózatba. 
többfordulós egyeztetés után végül a nyugati 
nyomvonalváltozatban sikerült megállapodni, 
így az új közúti, gyalogos és kerékpáros for-
galmat is biztosító Duna-híd a magyar oldalon 
időközben megépült 131-es főút, és ezáltal 
a déli elkerülő út meghosszabbítása lesz; 
míg a szlovák oldalon az i/63. számú úthoz 
csatlakozik majd be.

Az intErrEG programban 2006-ban Észak- 
és Dél-Komárom támogatást kapott a terve-
zett új Duna-híddal kapcsolatos munkákra. A 
két ország összesen. 1,8 millió € támogatást 
nyert el, amelyből 2006 márciusától kezdődő-
en közösen valósították meg az előkészítő 
tervezési feladatokat. A 2007-ig elkészített 
tervek alapján az új komáromi híd ferdekábe-
les közúti Duna-híd lesz.

H
H

„AZ ÚJ KoMÁroMI DUnA-híD LEGyEn AnnAK A JELKépE, hoGy MI MEGvéDJüK

EUrópA KüLSŐ hATÁrAIT, éS TovÁBBrA IS nyITvA TArTJUK A BELSŐ hATÁroKAT!”

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK

AKTUÁLIS 5
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Stratégiai partnertalálálkozó zajlott 
 
A városunk életét jelentősen meghatározó 
stratégiai jelentőségű cégek vezetőinek 
tartott tájékoztatót Komárom vezetése 
októberben a városházán. A rendezvényen 
dr. Molnár Attila polgármester mellett 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyű-
lési képviselő, valamint dr. Kancz Csaba 
kormánymegbízott szólt a társaságok 
képviselőihez. 
 
A polgármester elmondta, a stratégiai part-
nercégek által befizetett helyi adó rendkívüli 
jelentőségű városunk fejlődésében, hiszen 
ez a forrás szabadon felhasználható, így azt a 
képviselő-testület a helyiek számára legfonto-
sabb ügyekre fordíthatja. A városvezető meg-
köszönte a cégek társadalmi szerepvállalását 
is, hogy aktívan részt vesznek a rendezvé-
nyek, intézmények támogatásában. 
 

Dr. Molnár Attila ezután ismertette a jelenleg 
futó önkormányzati pályázatok állását. Ezek 
szerint a városban 19 EU által támogatott -, 4 
határon átnyúló-, 2 kiemelt kormányzati (Csil-
lag erőd, új Duna-híd) és 8 hazai projekt fut, 
összesen közel 55 milliárd forint értékben. 
 
A legfontosabb ezek közül a Brigetio 
öröksége – látogatóközpont kialakítása, a 
geotermikus hőellátó rendszer kiépítése, 
a bölcsőde felújítása, nonprofit szolgálta-
tóház kialakítása, inkubátorház építése az 
ipari parkban, kézműves alkotóház építése 
a volt szőnyi bika istállóban, a fiataloknak 
szóló Esély Otthon Program, a gimnázium 
energetikai korszerűsítése , interaktív játszótér 
kialakítása a ligetben, a Zöld Város kialakítá-
sa, vízilabdacsarnok és tanuszoda építése, 
elektromos töltőállomások kialakítása, a Selye 
János Kórház fejlesztése és mindenek előtt 
a Csillag erőd és az új Duna híd építése.

MoDErn GépJÁrMű-fECSKEnDŐT AvATTAK A TűZoLTóK

korszerű oltás
Október közepén adták át a helyi Hivatásos Tűzoltóparancsnok-

ság új gépjármű-fecskendőjét. Az autó pár nappal korábban már debü-

tált, mikor egy családi házban észlelt gázszivárgáshoz vonultak

vele a tűzoltók.

t
Országosan 25 új gépjármű-fecskendőt 
kaptak a hivatásos tűzoltó-parancsnok-
ságok, így Tatabánya és Esztergom után 
a komáromi állomásra is került egy Rába 
Aquadux R16-os. 
 
- Ez a gépjármű 
elődjéhez képest 
modernebb, tech-
nikai felszerelése is 
korszerűbb, minden 
tűzoltótechnikai esz-
köz új rajta - tudtuk 
meg a komáromi 
parancsnoktól, 
Hántai Ferenc 
tűzoltó őrnagytól. 
A helyi állomá-
son jelenleg egy 
gépjármű-fecsken-
dő, egy erdőszer és 
egy magasból mentő gépjármű vethető be, 
illetve tartozik hozzájuk egy őrs egy gépjár-
mű-fecskendővel. A komáromiak október 
közepéig 312 alkalommal vonultak. 
 
- A megye nyugati részének tűzvédelmét látjuk 
el. 33 település tartozik hozzánk Komáromtól 

Bakonysárkányig, érintve a Dunaalmás-Csá-
szár- Kocs háromszöget, illetve néhány tatai 
járási település is - tette hozzá a parancsnok, 
aki kiemelte, hogy felszereltségük megfele-
lő, ráadásul a tervek szerint a jelenlegi 

erdőszer helyett ez év novemberében új 
gépjármű-fecskendőt is kapnak. 
 
A hivatalos átadáson részt vett dr. Molnár 
Attila polgármester és Turi Bálint alpolgár-
mester is.     
    rg 
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AZ IDŐSEK vILÁGnApJÁT ünnEpELTE vÁroSUnK

Unokáik is látni fogják!
Évek óta hagyomány, hogy városunk szépkorú lakóit köszönti az önkormányzat. Október 2-án most is

több száz nyugdíjas ünnepelte közösen az idősek napját. A sportcsarnokban fehér asztal mellett ülték

meg a jeles napot, ahol Kovács Kati és Varga Miklós szórakoztatta a megjelenteket. Az eseményen

részt vett dr. Molnár Attila polgármester, valamint dr. Kreft-Horváth Loránd, Turi Bálint és 

iKözösen ünnepelték városunk nyugdíjas 
klubjai és egyesületei az idősek napját. A 
megjelenteket, így a Komáromi Nyug-
díjas Egyesület, a Nőklub, a szőnyi és a 
koppánymonostori nyugdíjas klub tagjait 
dr. Molnár Attila polgármester köszöntötte, 
aki Tordy Géza színművésztől vett idézettel 
kezdte mondandóját: 

A városvezető később a jelenleg zajló beru-
házásokról, így többek között a Duna-híd 
építéséről, a Csillag erőd átalakításáról, 
a bölcsőde felújításáról, a múzeum és a 
családsegítő új épületének kialakításáról, az 
út- és járdafelújítási programokról beszélt, 
majd hangsúlyozta: az elért eredmények a 
szépkorúaknak is köszönhetőek. 
 
- Önök állították talpra az országot a második 
világháborút vagy épp 1956-ot követően. De 
említhetnék akár egy sokkal közelebbi példát 
is. 2013-ban az árvízi védekezésből Önök 
is kivették a részüket, sőt a nyugdíjas klubok, 

egyesületek városunk legaktívabb közösségei. 
Ugyan ez a nap csak Önökről szól, de a tisztelet 
és a megbecsülés az év minden napján megilleti 
Önöket - hangzottak dr. Molnár Attila sza-
vai, aki külön megköszönte a vezetőknek, 
hogy lehetővé tették az együttes ünneplést, 
illetve hozzátette, hogy a klubokkal, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 egyesületekkel 2010-ben stratégiai meg-
állapodást kötött a város, létrehozva az 
idősügyi tanácsot. 
 
A műsor részeként előbb Szabó Csenge 
szavalt Ady-verset, majd Kovács Kati 
és Varga Miklós lépett színpadra. 
    rg

Czita János alpolgármester is.

„Mulatságos az emberi lét. Unokáimat karomba

fogva úgy érzem, a gyerekeim  is csak tegnap voltak 

csecsemők.  Hetven év úgy ment el, mint egy pillanat.”

vISSZATEKInTŐ 7
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20 évES A CSALÁDSEGíTŐ

Családi kör
A Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti  Intézményének

gondozottjai adtak műsort az Arany 17-ben tartott, az intézmény 

20. születésnapját ünneplő rendezvényen.  Ünnepi beszédet mon-

dott dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester.

20- Első eszközeinket pályázati forrásból vásárol-
tuk. Még irodánk sem volt, amikor elkezdtük a 
családlátogatásokat. Először persze bizalmatla-
nul fogadtak bennünket, kapcsolatok kialakítá-
sára volt szükség. Erre törekedtünk a hatósági 
szervekkel és a civil egyesületekkel is - tudtuk 
meg Csöngei Ildikótól, a Komáromi Tám-
Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény 
vezetőjétől. Az induláskor hárman voltak, 
ma tizenheten dolgoznak a szervezetnél, 
többen két-három diplomával és folytonos 
önképzéssel. - Minden elért eredményre 
nagyon büszke vagyok. Az elmúlt években 
olyan kollégák vettek körül, akik kreatívak, 
maximalisták, mint én, és szakmai alázat van 
bennük. Így tudtuk az akadályokat legyőzni, 
a változásokat zökkenőmentesen megoldani - 
mondta a vezető. 
 
Az intézmény életének legfontosabb 
mozzanatait dr. Kreft-Horváth Loránd 
alpolgármester ismertette. Kifejtette, hogy 
a legnagyobb változás tavaly zajlott le, 
amikor nemcsak nevében, de feladatkörben 
is módosult a szolgálat. Az alpolgármester 
külön méltatta az intézmény által végzett 
szakmai munkát: az adománygyűjtéseket és 
osztásokat, a kríziskamra működtetését, az 
uniós támogatással, illetve az önkormányzati 

hozzájárulással megvalósuló élelmiszerosztá-
sokat, a karácsonyi ajándék és élelmiszergyűj-
téseket, a nagycsaládos karácsonyi ünnepségek 
megszervezését, a nyári táborok, játszóházak, 
kézműves foglalkozások lebonyolítását. Szólt 
arról a sok észrevétlen, de nélkülözhetetlen 
kötelező feladatról, melyeket a Családsegítő 
végez városunk közössége érdekében. 
 
- Csak 2016-ban több, mint 5000-en kérték 
a Tám-Pont segítségét, ami naponta húsz 
felkeresést jelent. 145 gondozott gyermekük volt 
tavaly, és több mint 3000 hatósági intézkedésük 
- emelte ki az alpolgármester. 
 
Dr. Molnár Attila szavait dr. Baksa-
Ströcker Renáta jegyző tolmácsolta az 
egybegyűlteknek. 

 

”A rászorulók, a betegek, az elesettek, vagy 
egyszerűen csak azok, akik adott élethelyzetben 
külső segítségre szorulnak mindig tudják és 
tapasztalják, hogy az önkormányzat és annak 
intézményi rendszere ott áll mögöttük, tiszteli, 
megbecsüli és segíti őket hétköznapi gondja-
ik enyhítésében. Az a csendes, alázatos, sok 
szerénységgel és odaadással végzett szolgálat, 
melyet az 1997. október 7-én, azaz épp 20 éve 
alapított intézmény végez, kivételesen fontos 
és értékes a város közösségének - a komáromi-
aknak az életében. A város polgármestereként 
köszönöm Önöknek az elmúlt két évtized 
szolgálatát!” 

A Tám-Pont az önkormányzattól ajándékot 
is kapott. Komárom a TOP pályázatnak 
köszönhetően barnamezős beruházásként 
a volt Raksped területén egy új szolgáltató 
központot hoz létre. Ebbe az épületbe köl-
tözik át az intézmény is. A munkálatokkal 
2019. december 31-ig kell elkészülni. Az 
új helynek köszönhetően további szolgál-
tatásokat kínálhatnak majd, és elindulhat 
a lakótelepi és az utcai szociális munka is. 

    rg

Csomagot kaptak  
a rászoruló családok 
 
évente két alkalommal az önkormányzat 
támogatásával valósul meg élelmiszerosz-
tás városunkban. Az őszi eseményen 360 
család kapott csomagot, összesen 4,7 ton-
na élelmiszer érkezett a Közösségi házba, 
ahová október 10-án várták a rászorulókat. 
 
Csöngei ildikó, a tám-Pont Család- és Gyer-
mekjóléti intézmény vezetője az esemény kap-
csán elmondta, az utóbbi időben csökkent a 
rászoruló családok száma városunkban. 
 
- Az önkormányzat tavasszal és ősszel 
biztosítja a tartós élelmiszerek osztását. A 
másodikra mindig az iskolakezdést követően 
kerül sor, hiszen a családok ilyenkor nehezebb 
helyzetbe kerülnek. Karácsony közeledtével 
rengeteg felajánlás érkezik a támogatók részé-
ről - magyarázta az intézményvezető. 
 
A családok most átlagosan 12-13 kilós cso-
magokat vihettek haza, bár ezek nagyságát 
minden esetben a családtagok létszáma 
határozta meg. A csomagokba tíz különböző 
élelmiszer került, többek között cukor, tej, liszt, 
olaj, omlós keksz, konzerv, májkrém,  
és szalámi.   
        se

Sárosi Optika I BELVÁROSI SZEMÉSZET I Dr. Török Katalin főorvos I MINERVA-HÁZ, Komárom,  
Bajcsy-Zsilinszky u. 5. I TESCO parkoló melletti toronyház I www.sarosioptika.hu I Tel.: +36 34/347 081
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érkezéskor üdvözlő pálinka, házi tepertős 
pogácsa, bodza pálinka, velős máj, kenyérrel, 
birs pálinka, bőrös karaj sütve, sült káposztával, 
héjában sült burgonyával, ágyas szilvapálinka, 
házi füstölt kolbász, kenyérrel, kökény pálin-
ka, házi rétes, vaníliás rumos gesztenye likőr

Pannonhalmi Pálinka Est 
házias ételekkel  a  Hordó Panzióban
A pálinkákat bemutatja Barabás Attila vezérigazgató

2017.  november 17.  18.00

Asztalfoglalás telefonon, illetve a helyszínen személyesen.
A belépő ára: 6.990 Ft/fő 
Hordó Panzió és Étterem
2900, Komárom, Táncsics Mihály u. 34-36.
Tel: 20-355-56-52 / 70-317-82-50
web: www.hordopanzio.hu
e-mail: hordo@novonet.hu

Házias ízek! Hagyományőrzés! 
Zárásnak, meglepetés kóstoló!

Változtatás joga fenntartva!
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Komáromi alakulatok  
az I. világháborúban  
 
A fenti címmel szervezett nemrég kon-
ferenciát a Klapka György Múzeum. Az 
intézmény ezzel a programmal a múzeu-
mok őszi fesztiváljához és az I. világhábo-
rús centenáriumi megemlékezésekhez 
csatlakozott. Az eseményre elsősorban 
a helyi középiskolák diákságát várták az 
Arany 17-be. 
 
Előadást tartott Számadó Emese, a múzeum 
igazgatónője, Udvady Péter, a Jókai Mór Gim-
názium tanára, Pokornyi Gábor, a múzeum 
munkatársa és dr. Kozma Endre nyugalma-
zott ezrdes. Komárom a 19. század végén, a 
20. század elején egy tipikus monarchia-beli 
kisváros volt, ahol a katonaság és a civil lakos-
ság jól megfért egymással, sőt ez a kapcsolat 
mindkét fél számára gyümölcsöző volt. 
 
- Az 1910-es népszámlálási adatok szerint Ko-
márom lakossága 22 ezer fő volt, a katonaság 
létszáma 3500 körül mozgott. A város volt a 
31. honvéd gyalogezred központja. A katonák 
igénybe vették a kereskedők, az iparosok 
szolgáltatásait, tele voltak a szórakozóhelyek, 
a vendéglők. Gyakran tartottak bálokat, a kato-
nazenekar rendszeresen koncertezett. Persze 
az együttélésnek hátrányai is voltak: a naponta 
zajlottak hadgyakorlatok, éles lőszerrel, 
sokszor lezárták a területeket, és nem lehetett 
szabadon építkezni - mondta Számadó 
Emese, aki hozzátette, a várost 1919 és 1922 
között helyettes polgármesterként vezető 
tóth Zsigmond a 31. gyalogezred tagja volt. A 
hivatalnok a fronton megsebesült, és később, 
1928-ban ez a sérülés okozta közvetett mó-
don a halálát. tóth Zsigmond verseket is írt, 
ezek kötetbe gyűjtve jelentek meg később. 
 
Udvardy Péter előadásából megtudhattuk 
többek közt, hogy a monarchia serege két 
haderőnemből épült fel, a szárazföldiből és 
a víziből. A katonaságon belül a fegyelem 
és az erkölcs magas szintű volt, a környező 
országok azonban magasabb hadállomány-
nyal és jobban felszerelt sereggel rendelkez-
tek. A hadállomány 1,8 millió főből állt, ennek 
egyharmadát Magyarország szolgáltatta. 
 
Dr. Kozma Endre a császári és királyi i/6. 
komáromi árkászszázad Pasubiónál történt 
bevetéséről beszélt, míg Pokornyi Gábor a 
magyar hadifoglyokról és Veér András zászlós 
sorsáról tartott előadást. 
 
- Ez a konferencia az első állomása volt annak 
a nagyszabású kiállításnak, amelyet 2018 
áprilisában nyitunk majd meg a múzeumban. 
Ehhez már most várjuk azon komáromiak 
jelentkezését, akik dokumentumokkal, 
fotókkal, tárgyakkal tudnák színesíteni a 
tárlatot - mondta Számadó Emese. (se)

hADIJÁTéK A MonoSTorI ErŐDBEn

HarCra fel!
Tankok lőtték és repülőgépek bombázták október első hétvégéjén

a Monostori erődöt, felidézve a II. világháború végét jelentő dunán-

túli harcokat. A korabeli ruhába öltözött katonák, a harckocsik,

a tankok és a motorkerékpárok mellett idén két repülőgép is főszere-

Harmadik alkalommal zajlott le a Monos-
tori erődben hétvégén a nemzetközi katonai 
hagyományőrző találkozó. A látogatók 
igazi időutazáson is részt vettek szombaton 
és vasárnap, hiszen idén is megrendezték a 
II. világháborús hadijátékot. 
 
- Évek óta kiemelt figyelemmel kezeljük a 
hagyományőrzést és a haditechnikai bemu-
tatókat. Hosszú távon az a célunk, hogy egy 
hagyományőrző bázis alakuljon ki a Monostori 
erődben – nyilatkozta Vizeli Csaba, a Mo-
nostori erőd vezetője. 
 
Udovecz György, a Jászkun Magyar Királyi 
Honvéd Hadikultúra Alapítvány elnö-
ke elmondta, hogy a látogatók hétvégén 
megismerkedhettek a harci járművekkel, 
a korabeli kiképzéssel és egy postaállomás 
működésével is, valamint megtekinthet-
ték, milyen volt és hogyan működött egy 
telefonközpont. 
 
- A hagyományőrzők segítségével bemutattuk 
a magyar, a német és a szovjet alakulatokat, 
ruházatukat, fegyvereiket és az egész haditech-
nikát, valamint kiállítás és vásár is fogadta a 
kilátogatókat – tette hozzá Udovecz György. 

A hétvége leglátványosabb részét a harcok 
jelentették, amelyek felelevenítették 1945 
tavaszának összecsapását a magyar–német 
és a szovjet csapatok között. A bemutatón 
mintegy 120 katonai hagyományőrző vett 
részt. A harcok során tankok és ágyúk is 
feltűntek, de ezek mellett egy Jak–9-es 
és egy Storch, úgynevezett „gólya” típusú 
repülőgépet is bemutattak a jelenlévőknek  
a szervezők.  
              (Forrás: komaromhirado.hu)

pet játszott.

�� Fotó: Nagy Tamás / kemma.hu

�� Fotó: Nagy Tamás / kemma.hu
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A zene mindenkié! 
 
135 évvel ezelőtt született Kodály Zoltán, 
háromszoros Kossuth-díjas magyar zene-
szerző. A zenetudós tiszteletére szerve-
zett koncertet a vivace Zenei Egyesület és 
a vox femina női Kar szeptember 30-án 
a Jézus Szíve római katolikus nagytemp-
lomban. 
 

A kórusok Kodály-műveket és népdalokat 
adtak elő. Fellépett a Concordia Vegyeskar, 
Stubendek istván vezényletével, Bedecs ilona, 
illés Gabriella, a Fővárosi Énekkar és persze a 
házigazda Vox Femina női Kar is. 
 
Kapcsolódó hír, hogy a zene világnapja alkal-
mából mintegy 300 iskolás gyűlt össze októ-
ber 2-án a Szabadság téren, ahol a Szent imre 
római Katolikus általános iskola és Óvoda 
szervezett öröméneklést. Mintegy 300 gyerek 

dalolta közösen egyebek közt az Örömódát, 
melyet az Egressy Béni Alapfokú Művészeti 
iskola kamarazenekara kísért. 
 
Szintén ez alkalomból egész napos program-
sorozattal várta a közönségét a zeneiskola is. 
 
Délelőtt az óvodásoknak adtak hangszerbe-
mutató koncertet. A koradélutáni örömzene 
után 16 órától zenés vetélkedőn mérték össze 
zenei tudásukat a diákok. A nap záróakkordja-
ként a VI. Generációk a pódiumon elnevezésű 
gálahangversenyre került sor, ahol hangsze-
ren játszó családok adtak színvonalas műsort. 
telt ház előtt. 
    se 
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20. SZüLETéSnApJÁT ünnEpELTE AZ EGrESSy fÚvoSZEnEKAr

e
zene nélkül mi érek én?

Dr. Molnár Attila polgármester szavait 
dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester 
tolmácsolta. 
 
„A Komáromi Egressy Fúvószenekart mindig 
élmény hallgatni, legyen az a Komáromi 
Napok nyitórendezvénye, vagy épp az immár 
hagyományos városi fúvóstalálkozó. A sok 
együtt töltött feledhetetlen pillanaton túl köszö-
nöm Szabó Ferenc karnagy úrnak, hogy annyi 
éven át rendíthetetlenül építette ezt a közös-
séget, a zene iránti mélységes alázattal, mégis 
keménykezűen, vasakarattal, tekintét mindig a 
célon tartva! 
 
...köszönöm a Komáromi Egressy Fúvósze-
nekarnak, hogy elhozzák nekünk, komáromi-
aknak a muzsikát, az önkormányzat pedig a 
továbbiakban is minden eszközzel igyekszik 
támogatni a zenekar működését” - állt a város-
vezető levelében. 
 
Szabó Ferenc karnagy korábban így nyilat-
kozott az együttesről: 
 
„A legbüszkébb a zenekar közösség formáló 
erejér evagyok. 16-an kezdtük, most 50-en 
fújjuk. A jubileumi év legfontosabb állomásai 
a Komáromi Napok alatti fellépéssorozat, a 
tatabányai  Százan fújják elnevezésű műsor, 
valamint jelen gálakoncert volt. Ha minden 
jól megy, akkor pont 20 év múlva megyek 
nyugdíjba, tehát addig még tudom vezetni a 
zenekart. (nevet). Szeretnénk a város zene-

karává válni, ez biztosabb hátteret adna, 
ami megalapozná a további éveket. Ezúton 
is szeretném megköszönni az iskola és a város 
vezetésének a rengeteg segítséget Ami a rövidebb 
távú célokat illeti, jövőre Erdélybe készülünk 
fúvós fesztiválra, illetve 2019 és 2020 között a 
testvérvárosokból szeretnénk többet is meglá-
togatni.” 
 
Az ünnepség díszvendége Balázs Árpád 
Erkel- és Magyar Örökség-díjas zeneszer-
ző, az Európai Tudományos- és Művészeti 
Akadémia rendes tagja, a Magyar Fúvósze-
nei- és Mazsorett Szövetség alapító örökös 
elnöke, hat város díszpolgára és több telepü-
lés - többek közt - Komárom Pro Urbe díjas 
zeneszerzője volt. 
 
Köszöntőt mondott Dohos László Liszt-dí-
jas karnagy, a Magyar Honvédség nyugal-
mazott főkarmestere, a Debreceni Egyetem 
Zeneművészeti Karának docense, a Magyar 
Fúvós Szövetség tiszteletbeli elnöke. A 
zenei eseményen részt vett Hozák Adrienn 
az Egressy Béni zeneiskola igazgatónője, 
valamint Méry Anasztázia, korábbi intéz-
ményvezető is. Közreműködött a Patrona 
Hungariae Katolikus Iskolaközpont Leány-
kara, Budapestről, a felsőgallai Széchenyi 
István Általános Iskola, a Feszty Árpád 
Általános Iskola, valamint a Szent Imre 
Római Katolikus Általános Iskola kórusa és 
az Egressy Béni Zeneiskola gyermekkara.  
          se 
 

Nagyszabású gálakoncerttel ünnepelte két évtizedes jubileumát

az Egressy Fúvószenekar.  A teltházas esemény díszvendége Balázs

Árpád zeneszerző volt.

�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL
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SZÁMoS KULTUrÁLIS ESEMény vÁrTA A KoMÁroMIAKAT oKTóBErBEn

Őszi kUltúrdömping 
Az országos könyvtári napok alkalmából a Jókai Könyvtár több programmal is ké-

szült, pár órára amúzeum munkatársai lehettünk, de volt nemzetközi bábostalálkozó is, 

továbbá vándorkiállítás nyílt szőnyben.

A könyvtárban elsőként dr. Bolehradsky 
Szilveszter rendőrezredes tartott előadást az 
internet veszélyeiről, majd dr. Győrffy Dóra 
pszichiáter beszélt a stressz pozitív hatása-
iról. A hét további részében találkozhattak 
az érdeklődők Kántor Krisztina okleveles 
vegyésszel, aki vizeink tisztaságáról és 
megóvásáról beszélt, míg Pőcze László a 
komáromi néptáncoktatás kulisszatitkairól 
szólt. A gyermekkönyvtárban Bíró Szabolcs 
mutatta be Elveszett csillagok című kötetét. 
A programsorozat zárásaként rendkívüli 
nyitvatartással, ingyenes beiratkozási lehe-
tőséggel, kézműves foglalkozással, könyv- 
és folyóirat-böngészéssel várták az olvasás 
szerelmeseit. 
 
Milyen lehet pár órára egy múzeum munka-
társává válni? Megtudhatták mindazok, akik 
október 13-án ellátogattak a Klapka György 
Múzeum programjára. Az intézményben érde-
kes előadásokkal, leletsimogatással és interaktív 
tárlatvezetéssel várták az érdeklődőket. Az 
intézmény ismét izgalmas programot kínált a 
Múzeumok Őszi Fesztiváljának részeként.  
 
Az érdeklődők választ kaptak arra a kérdés-
re, hogyan kerülnek a tárgyak a múzeumba, 
milyen folyamatokon esnek át, míg kiállít-
hatóvá válnak. Kipróbálhatták, hogyan kell 
megtisztítani a leleteket, illetve hogy azok-
ból milyen következtetések vonhatóak le. 
 

Számadó Emese, az intézmény igazgatónője 
a régészeti célú légi felvételek felhasználásá-
ról tartott előadást.  
 
A hónap közepén első alkalommal, de hagyo-
mányteremtő céllal szervezte meg a Kemence 
Egyesület a Határtalanul nemzetközi bábos 
találkozót, melyre 
nemcsak a kistér-
ségben működő, de 
a határon túli bábos 
csoportok is elfogad-
ták a meghívást. A 
programnak, melyen 
közel 100 gyermek 
lépett fel, október 
14-én az Arany 17. 
Rendezvényközpont 
adott helyet. 
 
- Februárban kezdtük meg a munkát négy 
gyerekkel. Ők azóta három mesét tanultak meg, 
és 15 fellépésük volt. Vezetőjük, Lovászné Vas 
Andrea, aki a találkozó ötletgazdája is volt.  
A megvalósításhoz találtunk pályázati forrást,  
és az önkormányzat is támogatott bennünket - 
tudtuk meg Schmelcz Gézáné, Ildikótól, a 
Kemence Egyesület vezetőjétől. 
 
Volt kézműves foglalkozás, ahol a Kemen-
ce Egyesület bábcsoportja által előadott 
Macskakcicó című meséhez lehetett síkbá-
bokat készíteni, de Bruncz János fafaragó 

mester népmesék ihlette alkotásait is meg 
lehetett csodálni. A nap Vadkerti Imre, 
Zsapka Attila és Sipos Dávid triójának 
koncertjével zárult. 
 
Vásár nélkül is elkel a portéka címmel nyílt 
vándorkiállítás október 12-én a szőnyi Petőfi 
Sándor Művelődési Házban. Az október 29-ig 
látogatható tárlaton a közép-dunántúli régió 
népművészeinek alkotásait csodálhatja meg a 
nagyközönség. 
 
- 130 alkotás érkezett hozzánk. A tárlat a 
M-ART, vagyis a Magyar Alkotóművészek 
Regionális Társaságának pályázatából és a 
Hagyományok Háza támogatásával jöhetett 
létre. Láthatóak itt csipkék, babák, kerámiák, 
faragások, bőrmunkák, textilek - mondta el 
Nyikus Anna. 
 
A kiállítást a nemrégiben megyei Prí-
ma Különdíjat kapó Duna Népdalkör 
vidám nótázása nyitotta meg, majd dr. 

Kreft-Horváth Loránd alpolgármester 
szólt a jelenlévőkhöz, felhívva a figyelmet 
a művelődési ház november 9-i prog-
ramjára. A MintaKincstár előadásokkal 
és gyakorlati foglalkozásokkal hozza 
közelebb az érdeklődőkhöz a népművé-
szetet és annak megőrzését, átadását. 

    se

KULTÚrA12
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Az nem lehet,  
hogy annyi szív, hiába onta vért!  
 
Az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc leverése után véres megtorlás várt a 
magyarokra. 1849. október 6-án Aradon 
tizenhárom kivégzést hajtottak végre. Az 
aradi vértanúk terén a mártírokra emléke-
zett a város. Ezúttal a koppánymonostori 
Dózsa Iskola diákjai készültek műsorral. 
A megemlékezésen farkasné varga 
Krisztina, az iskola igazgatónője mondott 
beszédet. 
 

A harmadik és negyedik osztályos tanulók 
előadásában megelevenedett haynau alakja, 
aki a habsburg-ház hű kiszolgálója volt. Képet 
kaphattunk a 13 vértanú hősiességéről, kitar-
tásáról, a hazához való hűségéről. Az iskola 
a műsor előkészítése során nagy hangsúlyt 
fektetett arra, hogy a gyerekek megismerjék, 
megértsék és átérezzék az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc eseményeit, céljait 
és üzenetét. A diákok előadása olyan erkölcsi 
tulajdonságokat jelenített meg, mint a nemzeti 
identitás, a hazafiság, a közösségi érzés és az 
összetartozás. 
 

A nemzeti gyásznapon, október 6-án elsősor-
ban az igazságtalanul meggyilkolt táborno-
kokra emlékezünk, de nem feledkezünk meg 
azokról sem, akiket a bujdosók beengedésé-
ért kétéves szabadságvesztésre ítélték, s akik 
életét Kufstein, Graz vagy Olmütz börtöne 
tette tönkre. 
 
A megemlékezés koszorúzás-
sal ért véget.  

    rg

KÖZÖS MÚLTUnK 13

1956

EMLéKEZéS ’56 MÁrTírJAIrA

egy nép kiáltott

Városunkban idén is több helyszínen, több programmal is megemlé-

keztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc 61 évvel ezelőtti 

A szőnyi városrészben kezdődött a megem-
lékezések sora, ahol Takács József képviselő 
köszöntötte az egybegyűlteket. A Bozsik Is-
kola műsora előtt dr. Kreft-Horváth Loránd 
alpolgármester mondott beszédet: 
 
- Nagyapámék egy éjszakán át bújtattak egy 
18 éves pesti fiút, aki másnap Bécs felé vette az 
irányt. Működött a besúgói hálózat, hiszen már 
hajnalban megjelent az ÁVÓ, és felsorakoztatta 
a családot az udvaron. Miután tagadták a 
történteket, a puskacsövet nagyanyám és az ak-
kor mindössze egy éves, karon ülő nagynéném 
felé fordították, hogy melyiket lőjék le előbb. Az 
1960-as évek közepéig dédapám és nagyapám 
az októberi események előtt egy héttel a politikai 
börtön „vendégszeretetét” élvezhette, majd ezt 
kibővítették március 15-e előtt is, a „kom-
munista rendszer védelme érdekében”. Már 
gyermekfejjel tudtam, hogy ekkora kockázatot 
csak igaz ügyért vállalhat egy háromgyermekes, 
többgenerációs család - mondta el az alpolgár-
mester. 
 
Dr. Kreft-Horváth Loránd azt is kiemel-
te, hogy a szabadságot nem lehet egyszer 
kivívni, azért folyamatosan küzdeni kell. 
Szerencsére ebben mi magyarok mindig 
az élen járunk. Ez nemzeti örökségünk, 
és ez jelenti nemzeti megmaradásunkat 
is. A bozsikosok összeállítását követően 

a jelenlévők megkoszorúzták az 1956-os 
emlékművet. 
 
Késő délután a Jókai térre várták az em-
lékezni vágyókat. 61 esztendővel ezelőtt 
a Jókai tér volt az 1956-os komáromi 
események fő helyszíne. Ezért a szemtanúk 
kérésének eleget téve az önkormányzat 
itt avatta fel tavaly újra Paulikovics Iván 
szobrászművész alkotását. A szobor egy 
Molotov-koktélt hajító forradalmárt jelenít 
meg, előtte Nagy Imre miniszterelnököt 
ábrázoló újság fekszik. 
 
A múltidézést Oláh Kálmán történelemta-
nár tartotta, aki kifejtette, hogy a magyarok 
mindig két csoportra oszlottak. Azokra, 
akik hajlandóak voltak a kiegyezésre, és 
azokra, akik nem. 56 hősei egyértelműen 
az utóbbi táborba tartoztak. Oláh Kálmán 
hangsúlyozta azt is, 1956 szelleme ma is él, 
és élni fog mindaddig, amíg lesznek olyan 
fiatalok, akik ellátogatnak a Terror Házába, 
és akik megkérdezik, hogy miért maradt el 
az igazságtétel! A szobor megkoszorúzásá-
val és a mécsesek meggyújtásával nem ért 
véget a program. Este a Városi Sportcsar-
nokba vártak mindenkit, ahol a Komáromi 
Kamarazenekar és a Magyarock Dalszín-
ház közösen mutatta be a Választottuk  
a jövőt című rockoperát.   rg

eseményeiől.
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nagyszerű eredmények  
a combat bajnokságon 
 
A Zalaegerszegen rendezett European 
open nemzetközi Combat sport bajnok-
ságon a komáromi Alexandros Muay Thai 
Gym három versenyzője: horváth Martin, 
Mészáros Anna és Schwéger Tímea is 
remekelt. 

horváth két szabályrendszerben, K-1-ben 
és K-1 light-ban is a dobogó legfelső fokára 
állhatott. Mészáros Anna 64 kg-ban, K-1 light 
szabályrendszerben nagyszerű technikával 
győzte le a nála jóval magasabb ellenfelét, 
ezzel megszerezve a bajnoki címet. Schwéger 
tímea, aki az Alexandros Muay thai Gym 
mellett a győri Koko-Gym versenyzője is, K-1-
ben pontozással, gyönyörű technikával múlta 
felül a nála egy súlycsoporttal nehezebb 
ellenfelét, a szintén remek harcos, Bélik tíme-
át, ezzel bajnoki övet szerezve. A felkészítő 
edzők Grónai Sándor és Katona Éva voltak. 
 
A csapat köszöni a támogatást Komárom 
Város önkormányzatának, Berta Csabának 
és Bihari Balázsnak, valamint a szakmai 
együttműködést Kókai Gábornak és a győri 
Koko-Gym csapatának. (ké) 
 
 
A mozgás öröme 
 
Az elmúlt időszakban számos városi  
iskolában rendeztek sportnapot.  
 
A Dózsa immár az ötödik alkalommal szer-
vezte meg Kengyelfutó versenyét szeptember 
28-án. A 2000 méteres megmérettetésen 
az intézmény valamennyi tanulója részt vett. 
Évek óta hagyomány a Kultsárban is a családi 
sportnap. Az esemény az önkormányzat jóvol-
tából valósult meg, de támogatta a Kultsár 
alapítványa is.  A szőnyi Bozsik sportnapján 
volt duatlon, kötélhúzás, tájfutás, futball, de 
kiderült az is, melyik osztály a legsportosabb. 
Az Alapy egészségnapján pedig salátakészí-
tés, sport és kreatív feladatok szerepeltek  
a programok között. 
     se

GIMnASZTIKA SIKErEK AZ oB-n

mozgó világ
Szeptember utolsó hétvégéjén a főváros adott otthont a ritmikus

 gimnasztika harmadosztályos országos bajnokságnak. Kiváló komá-

romi eredmények születtek.

r
Kovács Ágnes, a KVSE  tornászainak 
vezetőedzője rendkívül büszke tanítvá-
nyi teljesítményére. Elmondta, a verseny 
délelőttjén Nagy Lara, Nánási Virág és 
Rezneki Anna mérették meg magukat a 
junior 2-es kategóriában. Itt Nagy Lara 
buzogánnyal negyedik, míg Rezneki Anna 
a 6. helyet szerezte meg. 
 
A bajnokság a felnőttek versenyével foly-
tatódott, ahol Demissie Salomé, Hegyi 
Tamara, Horváth Zora és Nemesnyik Anna 
egyéniben, illetve csapatban is érdekelt volt. 
A tavaszi diákolimpiai arany után a csapat 
ezúttal is aranyérmet szerzett. Egyéniben 
Hegyi Tamara összetettben karikával az 5., 
labdával a ezüstöt érő helyen zárt. Nemes-
nyik Anna összetettben a 7., Horváth Zora 
a 9., Demissie Salomé pedig a 11. helyen 
végzett. Külön meglepetés, hogy a gyermek 
1-es kategóriában Forró Rebeka 44 verseny-
ző közül a 8. helyen végzett. 
 
Kiváló buzogánygyakorlatának kö-
szönhetően a dobogó harmadik fokára 
állhatott fel a komáromi Varga Anita, aki 
a Fouetté Ritmikus Gimnasztika SE-t 
képviselte. 
 
Idén először indítottak ebben a korcso-
portban versenyzőt a Fouetté Ritmikus 
Gimnasztika SE edzői, így nagy elvárásokat 
nem állítottak Varga Anita elé. Gyakorlata 

után az összetett 6. helyre sorolta a zsűri. 
Ezt követően óvatos és biztonságos karika-
gyakorlattal sikerült az 5. helyre feljönnie. 
A buzogánygyakorlata pedig olyan remekül 
sikerült, hogy a dobogó harmadik fokára 
állhatott fel. 
 

- Nyugodtan kijelenthetem, hogy az év 
legjobb egyéni versenyzője Varga Anita lett az 
eredményei alapján. Hatalmas siker ez neki, 
nekünk és az egyesületnek is – hangsúlyozta 
Závoczky Georgina. Varga Anita felkészü-
lését Závoczky Georgina, Polgárné Ónódi 
Monika és Polgár Cintia segítették.  
 
       
(Forrás: komaromhirado / ká)
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Őrzik második helyüket az úszók 
 
október 21-én Esztergomban zárult az 
idei Komárom-Esztergom Megyei Úszó 
Bajnokság elnevezésű úszóverseny soro-
zat, amelyen az érmes helyezésekért járó 
összesített pontok alapján a komáromi 
úszócsapat megőrizte második helyét a 
megyében a csapatok közötti versenyben. 
 
A 13 éves és idősebb úszók számára két 
korcsoportban kiírt egyéni pontversenyben 
a komáromiak közül első helyezett lett Óvári 
Dániel, így elnyerte a Komárom-Esztergom 
megye úszóbajnoka címet, továbbá harmadik 
lett Máté Eszter és takács Fábió is. (szb) 
 
Több mint 30 tempós  
érem az országos kupán 
 
Az október 20-ai hétvégén rendezték meg a 
iii. LKSE Kupa Levél országos karateversenyt, 
amelyen a tempo közel 20 fővel képviselte 
városunkat. A megmérettetés a novemberi 
Fudokan világbajnokság előtti utolsó állomás, 
valamint az országis diákolimpia válogatója is 
volt egyben. 
 
Filep imre hét danos mester, a tempósok 
vezetője elégedett a szerepléssel. Elmondta, 
hogy a tavaly év elején indított „tehetséggon-
dozó csoport” beváltotta a reményeket. A 
sportolók versenyről versenyre egyre jobban 
szerepelnek, a rutint megszerezve pedig 
nagysikerű karatésokká válhatnak. (fi) 
 
olimpiai hangulat a Kistáltosban 
 
idén jubileumi tízedik alkalommal szervezte 
meg az oviolimpiát a komáromi Kistáltos, 
mely az eseményre nemcsak a gyerekeket, 
de a szülőket is várta szeptember utolsó 
napján. Az eseményen részt vett turi Bálint 
alpolgármester is. 
 
Az olimpiai zászló felvonását és az esküt köve-
tően a gyerekek a szüleikkel és az óvónőkkel 
együtt kerékpárra pattantak, és tettek három 
kört a Jókai ligetben.  
 
Később közös bemelegítésen vettek részt  
a családok, ezután kezdődött a versengés.  
 
Az ügyességi versenyeket az óvoda udvarán 
rendezték, melyek közt volt akadályfutás, 
teke, talicskatolás, valamint kötélhúzás is.  
A családok a nap végén gyümölcsöt és egy 
emléklapot kaptak.  
 
      (Forrás: komaromhirado.hu)

féLEZEr DIÁK fUToTT A Tó-KUpÁn

vigyázz, kész, rajt!
Gyermekzsivajtól és sípszótól volt hangos október 5-én a Rüdiger-

tó partja, ahová a járás tizenegy iskolájából érkeztek versenyzők  a 39.

alkalommal megszervezett Tó-kupára.

f
- A gyerekek korcsoportonként futották le a 
körülbelül 800 méteres tókört, a 7-8. évfolya-
mosok két kört teljesítettek. Korcsoportonként 
az első három helyezett érmet kapott, illetve az 
első tíz befutót pontoztuk. Az az iskola vitte el 
a kupát, amelyik a délután folyamán a legtöbb 
pontot gyűjtötte - magyarázta Vörösházi Ti-
bor, a Petőfi testnevelő tanára, az esemény 
egyik szervezője. 

A rendezvény nem titkolt célja a tömegsport 
népszerűsítése volt, emellett az eseménnyel 
tisztelegtek az aradi tizenhármak emléke 
előtt, ezért szervezték meg a versenyt októ-
ber 6-át megelőzően.  
 
Kapcsolódó hír, hogy október közepén 
városunkat is érintette a világháborús 
emlékfutás. 
 
A résztvevők a Szabadság téren álló első 
világháborús emlékművet is megkoszo-
rúzták. A futók 1024 km megtétele után 
október 24-én érkeztek meg a szlovéniai 

Kobarid városába, 
vagyis az egykori 
Caporettoba.  
 
A katonákat Turi 
Bálint alpolgár-
mester fogadta, míg 
futásukat a városon 
át a Komárom Eu-
rópa Futó Egyesü-
let tagjai követték. 
 
Október 11-én a 
fővárosi Hősök 

teréről hazánk honvédelmi minisztere, 
Simicskó István indította útjára a Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum által szervezett 
„Centenáriumi emlékfutás a hősökért” elneve-
zésű kezdeményezést. 
 
- A sporteseménynek volt már előzménye. A 
csapat két tagja 2013-ban már részt vett a 

doni csata emlékére szervezett futáson. Akkor 
merült fel az ötlet, hogy hasonló emlékfutást 
lehetne indítani a nyugati hadszíntér felé is - 
mondta el Nevelős László alezredes. 
A katonák naponta 80-90 kilométert 
tesznek meg és 82 hazai települést érintve 
helyezik el koszorúikat az első világháborús 
emlékműnél.  
 
Komárom határában a helyi futóegyesület 
tagjai várták őket, akik végigfutottak velük 
a városon, megállva Szőnyben és a Szabad-
ság téren is.  
    se
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