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Október 13-án választunk új önkormányzatot
A fenti időpontra tűzte ki az önkormányzati választásokat Áder János államfő. Az 
erről szóló nyilatkozatot a napokban tették közzé a Köztársasági Elnöki Hivatal 
honlapján. 
 
„Demokráciánk erejét, stabilitását a nemzet választójoggal rendelkező polgárainak 
szabad és felelős akaratnyilvánítása biztosítja. Az 1990-ben megtartott első szabad 
választások óta minden alkotmányos feltétel adott ahhoz, hogy magunk döntsünk 
saját sorsunkról, a jelenünket és jövőnket meghatározó kérdésekről” – fogalmazott 
Áder János. 
 
Jelezte, 2019 őszén a rendszerváltoztatás óta nyolcadik alkalommal nyílik lehető-
ségünk, hogy önkormányzatainkról döntsünk. 
 
Köztársasági elnökként – írta – „arra biztatom minden honfitársamat, hogy 
állampolgári jogával élve vegyen részt az idei önkormányzati választáson”, melynek 
időpontját az alaptörvény előírásaival összhangban október 13-ára tűzte ki. 
 
A választáshoz kapcsolódó határidőket, határnapokat a választásért felelős 
igazságügyi miniszter rendeletben határozza meg, de a választási eljárásról szóló 
törvény alapján már tudható, melyek a voksoláshoz kapcsolódó legfontosabb 
határidők. 
 
E szerint a mintegy 8 millió, magyarországi lakóhellyel rendelkező választásra 
jogosultnak augusztus 23-ig kell kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvé-
telről szóló értesítést, az augusztus 7-ei névjegyzéki állapotnak megfelelően. 
Aki nem kapja meg az értesítőt, a jegyzőnél (a helyi választási irodában) kérheti. A 
jegyző ekkor új szelvényt állít ki. 
 
Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt 
állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpol-
gármester-jelölt és a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi 
választási iroda vezetője állapítja meg augusztus 8-án. 
 
A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, augusztus 24-én 
kezdődik, és a szavazás napján 19 óráig tart. 
 
A választáson a képviselőjelöltek, a polgármesterjelöltek és a főpolgármes-
ter-jelöltek szeptember 9-én 16 óráig adhatják le ajánlóíveken összegyűjtött 
ajánlásaikat. A jelölteknek településtípusonként és választási típusonként eltérő 
számú ajánlást kell összegyűjteniük. 
 
A jelöltek és a jelölőszervezetek listáinak nyilvántartásba vételéről a válasz-
tókerületi bizottságok döntenek, négy napon belül. A listákat szeptember 
10-én 16 óráig lehet bejelenteni. 
 
Aki a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a tartózkodási helyén (régi 
nevén: ideiglenes lakcím) akar élni a választójogával, október 9-éig kérheti 
átjelentkezését. A választáson csak az jelentkezhet át, aki a választás kitűzése 
előtt legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyet, és a tartózkodási hely 
érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. 
 
              (komaromhirado.hu)
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- A reggel általában azzal indul, hogy a 
titkárságvezető kolléganőmmel összerakjuk 
a napot, milyen feladatok, milyen rendez-
vények várnak, illetve áttekintjük, hogy 
ezek előkészítésével minden rendben van-e. 
Átnézzük a beérkező e-maileket, megkere-
séseket.  
Arra mindig külön gondot fordítok, hogy a 
komáromiaktól érkező észrevételek, javas-
latokat, ötleteket megválaszoljuk, vagy én, 
vagy a kollégáim. Szintén a reggeli órák 
teendői közé tartozik, hogy áttekintsem 
városunk aktuális pénzügyi, likviditási 
helyzetét, hiszen egy város kasszája is 
pontosan úgy működik, mint egy családé, 
vannak bevételeink és napi kiadásaink, és 
mindezekkel városvezetőként fontos, hogy 
az ember aktuálisan tisztában legyen. 
 
Dr. Molnár Attila irodájában fogad minket. 
A jelenlegi polgármesteri kabinet volt anno 
városunk első vezetőjének, Alapy Gáspárnak 
a polgári lakása. A helyiségek egyébként több 
évtizede polgármesteri titkárságként működnek, 
de itt kaptak helyet az alpolgármesteri irodák, 
és a jegyzői titkárság is. Az iroda berendezése 
szerény, mindazonáltal bármerre nézünk, 
megakad a szemünk egy-egy, a városunk által 
elnyert elismerésen… 
 
-A tavalyi és az idei esztendő valóban 
bővelkedett díjakban. Elhoztuk a Magyar 
Vöröskereszt által alapított humanitárius 
város címet, energiahatékony önkormányzat 
lettünk, miénk lett az év ipari parkja cím, 
az év települése lettünk a Virágos Magyaror-
szág versenyen, Sztaracsek Ádám barátom, 
a Jánoska Cukrászda mestere a Komáromi 
kisleánnyal megalkotta az ország tortáját, 
idén pedig szintén az ő rozmaringos fehér 
csokis vilmoskörtéje nyert közönségdíjat az 
év fagylaltja versenyen… 
 
…és ne hallgassuk el, hogy tavaly ön lett az év 
polgármestere is… 

- Egy ilyen elismerés, csakúgy, mint a 
többi, azt gondolom, hogy városunk teljes 
közösségének szól, hiszen a komáromiak 
támogatása, példamutató összefogása és 
tenni akarása nélkül jómagam vajmi kevés 
volnék egy ilyen szolgálathoz. Épp ezért 
köszönöm valamennyi komárominak, hogy 
mindezeket közösen sikerült elérnünk!  
 
Kopognak az ajtón. A nap osztályvezetői 
értekezlettel folytatódik, ahol hetente egy vagy 
több alkalommal is végigtekintik a függőben 
lévő ügyeket. 
 
- Nemsokára az idősügyi tanács ülése kö-
vetkezik. Nagyon fontosnak tartom a helyi 
közösségeket, városvezetőként azon vagyok, 
hogy az önkormányzat erejéhez mérten 
mindenben támogassam törekvéseiket. A 
helyi nyugdíjas klubok, illetve a nőklub 
összesen közel félezer komáromit fognak 
össze, rendkívül sok segítséget kapunk 
tőlük, amit a magunk szerény eszközeivel 
igyekszünk is időről időre meghálálni. Most 
épp egy díszoklevél átadásával, amelyet 
Szabó Editnek, a Komáromi Nyugdíjas 
Egyesület leköszönő vezetőjének adomá-
nyoztunk, hogy ezzel is elismerjük  
a hosszú évek áldozatos munkáját.  
 
A délidő vagy egy gyors otthoni ebéddel, vagy 
megbeszéléssel telik. Ott jártunkkor épp Keszegh 
Bélával, Észak-Komárom polgármesterével 
zajlott munkaebéd. 
 
-Komárom egy város, amely a Duna két 
partján, két ország területén helyezkedik 
el. Fontosnak tartom, hogy egy városként 
gondolkozzunk a fejlesztések, beruhá-
zások tekintetében is – teszi hozzá dr. 
Molnár Attila, aki elárulja, nem csupán a 
területfejlesztési terveket hangolták össze, 
de számos egyéb projekt mellett, egy az 
Erzsébet hídon közlekedő elektromos 
autóbusz beszerzésére is közösen pályáznak.

BIZTONSÁG ÉS FEJLŐDÉS

Milyen is egy városvezető napja? Nagyon sűrű és mozgalmas.

Dr. Molnár Attilával egy nyár eleji napon találkoztunk, a regge-

li órákban, hogy aztán egy napon át vele legyünk valamennyi

OtthOnunkért, kOmárOmért 

tárgyaláson, és megbeszélésen, és megtudjuk, hogyan is telik egy

átlagos munkanapja.

A délután folyamán a városvezetővel az aktu-
ális beruházásokat, fejlesztéseket tekinthetjük 
meg.  
 
- Komárom jelenleg Európa egyik legdi-
namikusabban fejlődő kisvárosa. Közel 80 
milliárd forint fejlesztési forrás érkezik hoz-
zánk. Javaslom, hogy utazzuk be a várost a 
MOL-tól, Koppánymonostorig. Bármerre 
is nézünk, épp futó vagy néhány hónapon 
belül kezdődő fejlesztésbe botlunk. A Mol 
területén hamarosan megépül az ókori 
Brigetio páratlan leletanyagát bemutató 
szabadtéri régészeti látogatóközpont, a Selye 
János Kórház felszereltségének korszerűsí-
tésére több mint 1 milliárd forintot fordítot-
tunk az elmúlt években. 
 
Felújítottuk a szőnyi bölcsődét és a városrész 
számos utcáját, több lámpás keresztező-
dést is kialakítottunk. A Bozsik korszerű 
sportpályát kapott, éppúgy, mint a Feszty, a 
Kultsár és a Petőfi.  
 
A Brigetio Gyógyfürdőben az ókori világot 
megidéző szaunavilág épült, jelenleg egy 
beltéri családi élménymedence építésének elő-
készítése folyik, mely jelentős látogatószám- 
növekedést hozhat városunkba, csakúgy, 
mint a júliusban átadott szabadstrandunk.  
 
Apropó turizmus, a Csillagerőd közel 7 
milliárd forintból újul meg a fővárosi Liget 
Projekt keretében. Ide a Szépművésze-
ti Múzeum antik szobormásolat parkja 
költözik. A monumentalitásában is fenséges 
és impozáns építmény városunk egyik büsz-
kesége. Még egy mondat erejéig visszautal-
nék a fürdőre, amelynek épületét, továbbá 
a sportcsarnokot a városi geo projektnek 
köszönhetően nemsokára a föld hőjével 
fűthetjük. A terveink szerint ezen a környé-
ken, pontosabban az egykori Solaris Motel 
helyén áll majd az új tanuszodánk, míg a 
Penny Market mögött multifunkcionális
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csarnok építését tervezzük, amelyben mind 
a kulturális, mind pedig a sportrendez-
vények megfelelő otthonra lelhetnének 
végre. Sokan támadnak minket, hogy miért 
fordítunk ennyi forrást a sportra és kultú-
rára. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek 
példaképek kellenek, akikre felnézhetnek, 
akik erőt adhatnak. Mindkettő céltudatos-
sá és kitartóvá nevel, stratégiailag tartom 
fontosnak, hogy a gyerekeknek közösséget 
adjunk, erre pedig ez az egyik legjobb mód.  
 
A Jókai ligetben még az idén megkezdő-
dik a zöldterület felújítása, de átépítik a 
környező utcák járdáit, valamint zenepavi-
lon is létesül. Az itt található, jelenleg még 
elhanyagolt állapotú egykori salakos pályán 
nemsokára az észak-komáromi Öregvár 
oktatási célú interaktív makettje áll majd, ha 
mindehhez hozzátesszük, hogy épp zajlik a 
gimnázium teljes energetikai korszerűsítése, 
akkor kijelenthetjük, hogy a terület nemso-
kára teljesen új arculatot kap. 
 
És ha már a jelenleg zajló beruházásoknál 
tartunk, néhány hete indult a volt mezőgaz-
dasági kombinát felújítása, ahová a múzeum 
és az ELTE ókori tanszékének tudásbázisa 
költözik. Ezután városunk felkerül a hazai 
felsőoktatás térképére is. Innen néhány 
méterre található a Tóparti Óvoda, mely 
az elmúlt években esett át teljes energetikai 
korszerűsítésen és homlokzat-felújításon. Az 
óvodáknál maradva, valamennyi óvodánk 
saját forrásból új játszóudvart kap, illetve 
kapott. Ha most átmegyünk a Rüdiger tó 
másik oldalára, ott a nemrég átadott sza-
badtéri kondiparkot és a futókört láthatjuk – 
sorolja a fejlesztéseket dr. Molnár Attila. 
 
És valóban, ahogy haladunk Koppánymo-
nostor felé a kistemplom utcájában, a szemünk 
sarkából az év elején avatott, teljesen felújí-
tott bölcsődét pillantjuk meg, sőt a Raksped 
területén is megkezdődött már az építkezés, 
ahol néhány hónap múlva új szolgáltatóház 
áll, amelybe a Tám-Pont Családsegítő költözik, 
illetve számos közösségi tér mellett családbarát 
játszótér is létesül. 
 
Koppánymonostorra tartva az ipari park felé 
vesszük az irányt. És bár a sorompó most épp 
nyitva, a polgármester ezzel kapcsolatban 
megjegyzi, hogy mivel az útszakasz nem 
az önkormányzat, hanem a Magyar Közút 
tulajdona, és mivel a közlekedési szakemberek 
egybehangzó álláspontja szerint sem felül-, sem 
pedig aluljáró nem építhető, hiszen ahhoz több 
száz épület bontásást kellene elrendelni, így az 
önkormányzat kezdeményezte egy, a Rákóczi 
rakpart felé tartó kanyarodósáv megépítését. 
Ez, valamint a város által szorgalmazott el-

kerülő út folytatása jelentősen tehermentesítheti 
majd a szakaszt. 
 
-Az ipari parki cégek rendkívül fontosak 
a város életében, hiszen az általuk befi-
zetett iparűzési adó az, ami a leginkább 
meghatározza az önkormányzat gazdasági 
mozgásterét. Ebből tudjuk finanszírozni 
nem csupán az út-, utca-, járdafelújításokat 
(a következő öt évben városunk valamennyi, 
eddigi föld és murvás belterületi útja aszfalt-
burkolatot kap),, közvilágítási bővítéseket, 
civil szervezeteinket és sportegyesületein-
ket, de a komáromiak számára biztosított 
szerteágazó kedvezményrendszert is. 
Olyanokra gondolok, mint a most előkészí-
tés alatt álló fiatalok 500.000 forintos első 
lakáshoz jutási támogatása, a 100.000 Ft-os 
egyszeri, vissza nem térítendő kelengyepénz 
biztosítása, melynek összegét jövőre a dup-
lájára kívánjuk emelni.  De ide sorolható a 
szintén 100.000 Ft-os egyszeri, vissza nem 
térítendő támogatás az első házasok részére, 
a kismamák és a diákok helyi járatokon való 
utazási költségeinek átvállalása, a térítés-
mentesen biztosított bölcsődei és óvodai gyer-
mekétkezés, a „Minden komáromi gyermek 
tanuljon meg úszni!” program, a hétvégi 
sebészeti ambulancia és a gyermekügyelet 
finanszírozása, a térítésmentesen igényel-
hető rotavírus elleni védőoltás, a 70 éven 
felüliek szemétszállítási díjának átvállalása, 
a kedvezményes telekvásárlási lehetőség 
biztosítása a CSOK-támogatásban részesült 
családoknak, vagy épp a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszerben való részvétel.  
 
Az ipari parki cégek adója nélkül mindez 
nem lenne. Így, aki az ipari parki beruházá-
sokat támadja, az mindezen, a komáromiak 
hétköznapjait megkönnyítő kedvezmény-
rendszert, végső soron pedig magukat a 
komáromiakat támadja. Célunk, hogy azok, 
akik ma még ingázással, a családjaiktól távol 
töltik a nap jó részét, valamennyien Komá-
romban találjanak munkát, ehhez pedig 
az ipari parki cégek egytől egyig stratégiai 
partnereinknek bizonyulnak.  
 
Jövőnk szempontjából meghatározó az SK 
Battery zöldmezős beruházása, amely ha-
zánk legnagyobb zöldmezős beruházása és 
európai szinten is kiemelkedő fejlesztésnek 
számít, a több mint 340 milliárd forintos ér-
tékével. Az első ütem átadására ez év októ-
ber végén kerülhet sor, közel 600 embernek 
munkát adva, melyek nagy része komáromi, 
vagy környékbeli munkavállaló lesz. Ezt 
azért is tartom fontosnak hangsúlyozni, 
mert sajnálatos módon olyan rosszindulatú 
mendemondák kaptak szárnyra, hogy több 

ezer koreai érkezik hozzánk. Ha józan ész-
szel ebbe belegondolunk, azonnal rájövünk 
ennek pletykának a lehetetlenségére. 
 
-Polgármester úr, időközben az új hídhoz 
értünk…  
 
-Mielőtt az új átkelőre rátérnék, meg kell 
említenem, hogy városunk biztonságát 
szolgálja a pár éve átadott új gát, gazdasági 
erőnket pedig tovább növeli a szintén pár 
éve átadott kikötő is, mely légvonalban pár 
száz méterre található innen. Az új híd, mely 
a barátság, az összetartozás és a szeretet 
szimbóluma, évszázadokra fogja megha-
tározni lehetőségeinket. Az átkelő legma-
gasabb pontja, az úgynevezett tartó pilon 
118 méter magas lesz, úgyhogy az észak-
komáromi kémény mellett ez lesz az első, 
amit a városba érkezve már kilométerekről 
látni fogunk. Pár hét múlva szerkezetkész 
állapotba kerül a híd, a következő év első 
felében pedig elkészül az átkelő felöltözte-
tése: a világítás, az aszfaltozás, a korlátok. 
A híd díszkivilágítást kap, így nemzeti 
ünnepeinken piros-fehér-zöldben, a Komá-
romi Napok alatt pedig piros-sárga-zöldben 
pompázik majd.  
 
-Ennyi teendő mellett jutott ideje pihenésre a 
nyáron? 
 
- Az idei nyár a munkáról szól. Előre 
jeleztem is a családnak, hogy ezúttal egy-két 
hétvégétől eltekintve sajnos nem tudunk 
hosszabb pihenést tervezni.  
 
Pár napja pedig megkaptuk a hírt, hogy a 
köztársasági elnök úr október 13-ra írta ki 
az önkormányzati választások időpontját. 
Szeretnék mindenkit nyugalomra inteni, 
hiszen már most csatazajtól hangos nemcsak 
az ország, de sajnos városunk is. Látható-
an két erőtér küzd egymással, az egyik a 
miénk, ami a biztonságról, a fejlődésről és 
a nyugalomról szól, a másik pedig érde-
mi mondanivaló és program hiányában a 
gyűlöletkeltésről és alaptalan vádaskodásról. 
Kérek mindenkit, viselje ezt az időszakot 
türelemmel!   
 
Ezúton is köszönöm a komáromiak ed-
digi támogatását, és amennyiben az őszi 
voksolás alkalmával is megtisztelnek 
további bizalmukkal, úgy kész vagyok 
ezt az otthonunkért, Komáromért vál-
lalt szolgálatot tovább folytatni!



A kitüntetés azon köztisztviselőknek 
adományozható, akik a város közéletében 
köztisztviselői jogviszonyban, a polgárok 
ügyeinek intézésében, a Polgármesteri Hi-
vatal munkájában, a korszerű és hatékony, 
ügyfélközpontú közigazgatás megvalósítása 
terén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A 
kitüntetés adományozásának további felté-
tele a legalább 10 éven át a közszolgálatban 
végzett kiemelkedő szakmai tevékenység. 
 
A díjat idén Kertész-Molnár Erika építés-
hatósági csoportvezető és Szokolai Katalin 
vagyonkezelő vehette át. 
 
Kertész-Molnár Erika  
 
1997. szeptemberétől a Polgármesteri Hivatal 
kinevezett köztisztviselője. 
 
Érettségi vizsgát 1993-ban a Komáromi Jókai 
Mór Gimnáziumban tett, majd diplomáját 
1997-ben a Széchenyi István Főiskolán szerez-
te építészmérnökként. 
 
Pályáját műszaki ügyintézőként építésügyi ha-
tósági területen kezdte a Polgármesteri Hivatal 

Műszaki Osztályán. Pontos, precíz, lelkiis-
meretes munkájának köszönhetően néhány év 
elteltével már vezető építészként az Építésügyi 
hatósági csoport szakmai munkáját irányította.  
 
Időközben két kislánya született: Boglárka 
2011-ben, Flóra 2012-ben. A gyermekeivel 
eltöltött fizetés nélküli szabadságot követően 
először építésügyi hatósági ügyintézőként tért 
vissza, majd 2017-től ismét az Építéshatósági 
csoport vezetői munkakörét látja el. 
 
A hatósági munka mellett hosszabb időn át 
ellátta a településrendezéssel kapcsolatos felada-
tokat is. Választás, népszavazás alkalmával a 
jegyzőkönyvvezetői feladatokat is felelősségtel-
jesen végzi el. 
 
Munkájára mindig igényes, megbízhatósága, 
szorgalma, felkészültsége tiszteletre méltó. A 
szakmai képzési és vizsgakötelezettségeknek 
határidőre eleget tett.  A jogszabályi változá-
sokat folyamatosan nyomon követi. Döntés-
helyzetekben körültekintő, alapos. Szakmai 
elhivatottsága és lojalitása példaértékű. Az 
utóbbi időszakban az Építéshatósági Csoport-
ban előállt létszámhiány miatt különösen nagy 

teher hárul rá. Ezt a helyzetet 
is maximális önfeláldozással és 
lelkiismeretességgel kezeli. 
 
Szokolai Katalin  
 
2007 augusztusától a Polgár-
mesteri Hivatal kinevezett 
köztisztviselője. 
 
A Széchenyi István Szakközép-
iskolában tett érettségi vizsgát 
és szerzett képesített könyvelő 
szakképzettséget 1997-ben, majd 
1999-ben mérlegképes könyvelő 
szakképesítést. Diplomáját a 
Széchenyi István Főiskola gaz-
dálkodási szakán közgazdász-
ként szerezte 2003-ban.  
Kinevezését megelőzően gaz-
dasági asszisztensként, majd a 
komáromi Ipari parkban könyve-
lőként dolgozott. A Polgármes-
teri Hivatalban a jogviszony 
létesítésétől 2008. áprilisáig 

munkaköre kistérségi pénzügyi ügyintézői volt, 
ezt követően - jelenleg is - vagyonkezeléssel, 
vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat 
lát el.  
 
Az önkormányzat vagyongazdálkodási 
feladatainak ellátásához nagyfokú elkötele-
zettséggel, kellő szakértelemmel járul hozzá. A 
munkaköréhez tartozó gazdasági megállapo-
dások, szerződések előkészítésével kapcsolatos 
feladatok szakszerű ellátásához az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem jogi szakokleveles 
gazdasági szakember továbbképzési szakon 
jogi szakokleveles közgazdász szakképzettséget 
szerzett 2011-ben a munkáltató támogatá-
sával. A Városüzemeltetési és Városfejlesztési 
Osztály és a hivatal más szervezeti egységeihez 
tartozó kollégákkal jó munkakapcsolatot ápol, 
munkavégzése során mindig segítőkész. Mun-
kájára mindig igényes, szorgalmas, megbízható. 
Szakmai elhivatottsága és lojalitása példa-
értékű. A feladatok ellátása számára mindig 
elsődleges, gyakran a szabadideje terhére is 
vállal többletmunkát. Választás, népszavazás 
alkalmával a jegyzőkönyvvezetői feladatokat 
is magas szakmai színvonalon látja el. (rg)
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ÁTADTÁK A KÖZTISZTVISELŐI ELISMERÉSEKET

A köztisztviselők napja alkalmából a testület idén is két kollé-

gának adományozott „Komárom Város Közszolgálatáért díjat”. 

A közélet szOlgálAtábAn 

�� Az idei kitüntetettek Szokolai Katalinés Kertész-Molnár Erika voltak



A kórház főigazgatója Semmelweis Ignác-
ról, az anyák megmentőjéről is szólt, kinek 
születésének 201. évfordulója teremtett 
alkalmat ünnepre. Beszélt az évforduló 
jelentőségéről is, hiszen az orvos felfede-
zését pályatársai is tévútnak hitték, eszméi 
azonban túlélték őt, és bebizonyították 
örök érvényességüket. Ezáltal emberek 
millióinak életét mentette meg, ahogy ezt 
az egészségügyi dolgozók is teszik elkötele-
zettséggel, odaadással. 
 
Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester a 
hazai és a komáromi egészségügyi közösség 
szellemiségét, rendkívüli szakértelmét és 
odaadását méltatta. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester kiemelte, a 
komáromi egészségügyi közösség példaér-
tékű munkát végez. 
 
- Valamennyi komáromi nevében mondok 
köszönetet önöknek azért az áldozatos válla-
lásért, melyet nap mint nap megtesznek. Az 
önkormányzat mindezt a saját eszközeivel 
igyekszik támogatni, így évről évre jelentős ösz-
szeget fordítunk nem csupán a hétvégi sebészeti 

ambulancia és a gyermekügyelet fenntartására, 
de a mentőállomás támogatására is. A kormány 
2013-ban közel 1 milliárd forintot fordított 
a Selye János Kórházra, fűtéskorszerűsítésre, 
orvosi eszközökre és informatika fejlesztésére, új 
bútorzatra. 2017-ben modern nőgyógyászati 
genetikai ultrahangvizsgálót és új szünetmentes 
áramforrásrendszert vásároltak, a röntgent 
flatpanel detektorral tökéletesítették, fejlesztették 
a labor-informatikát, megtörtént a kazánház, 
a röntgen és az élelmezési részleg energetikai 
felújítása is. A beruházásoknak a kórház hosszú 
távú működése, továbbá a betegellátás színvo-
nalának minőségi javulása szempontjából van 
óriási jelentősége. Mentőállomásunkon hazánk 
legmagasabb színvonalon felszerelt esetkocsijai 
teljesítenek szolgálatot. Mindezeken túl az év 
elején megújult a rendelő belső tere. Az intéz-
mény korszerű betegbehívó-rendszert, új vá-
rópad-állományt, új sötétítőket, a kórház pedig 
egyedi szekrényeket, illetve magas komfortfoko-
zatú ágyakat kapott. A Magyar Vöröskereszt 
országos vezetősége pedig nemrég humanitárius 
város címet adományozott nekünk. Minden 
elismerés az önök közösségét illeti! – fogalma-
zott a polgármester. 
 

Felidézte a komáromi összefogással sikerre 
vitt idei Richter-egészségnapot, hangsú-
lyozva, hogy az egészségügyi dolgozók 
helytállása akkor is példaértékű volt. A 
május közepi programon egyébként önkor-
mányzati duplázással több mint 12 millió 
forint jött össze a komáromiaknak köszön-
hetően, melyet a kórház többek közt vastag-
bél-szűrésre szolgáló eszköz, kolonoszkóp 
beszerzésére tervez fordítani. 
 
A beszédeket követően díjátadásokra került 
sor. Komárom Város Egészségügyi díját, me-
lyet a júniusi testületi ülésen adták át, idén 
dr. Révész Katalin belgyógyász és Szabó 
Gyuláné védőnő kapta. Gazdára találtak az 
egészségügyi intézmények szakmai díjai is, 
így a kórház, az alapellátás, és a mentősök 
köréből kiválasztottak is átvehették elisme-
réseiket.  
 
A folytatásban a meghívott előadó, 
Vincze Lilla EMeRTon-díjas ma-
gyar énekesnő, szövegíró, a Napoleon 
Boulevard énekese, a Dal 2019 zsűritagja 
szórakoztatta a közönséget. (hd/rg)

ELISMERÉSEK A GYÓGYÍTÓ SZOLGÁLATÉRT

Több mint kétszáz egészségügyi dolgozó ünnepelhette választott hivatását, a komáromiakért vég-

zett segítő, gyógyító szolgálatot. A június 28-i Semmelweis napi ünnepséget a hála szavai vezették be.

egészségügyi díjeső Az erődben 

A Monostori erőd Dunai bástyájában rendezett alkalmon dr. Molnár Attila polgármester mellett

dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester, dr. Mézesné dr. Lőrinczi Enikő kórházigazgató, dr. Gor-

dán Ildikó, a város Egészségügyi Alapellátási Szolgálatának vezetője, valamint Kurdi Balázs, a helyi

mentőállomás vezetője köszöntötte a megjelenteket.
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�� Egy sor szakmai kitüntetés talált idén is gazdára                                  Fotó: Hajnal Dóra
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Máltais tábor az összefogás erejével 
 
Szinte alig ért véget az iskolai tanév, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat komáromi 
csoportja máris szőnyi székhelyére csábította 
a nehezebb helyzetben lévő családokban ne-
velkedő gyerekeket. A máltai tábornak nagy 
hagyománya van városunkban, hiszen július 
elején immár 17. alkalommal rendezték meg 
a szabadidős elfoglaltságot. 

 
A szőnyi Máltai ház, a Fogyatékosok 
Nappali Intézményének árnyékos ligetében 
állomásozott a tatai máltai busz, amely játé-
kokkal érkezett. Így ugrálóvár, trambulin és 
kézműves foglalkozás is várta a gyerekeket, 
akik a hét során további színes programok-
ban vehettek részt. Megvalósításukban a 
máltais dolgozók és az önkéntesek segéd-
keztek. Volt sakk-foglalkozás, tánctanulás, 
arcfestés, kézműves elfoglaltság, íjász- és 
kutyabemutató, séta a kórházkertben, faze-
kasság és lovas kocsikázás az Igmándi erőd-
ben. Kihagyhatatlan program volt, ahogy 
minden esztendőben, a strandi lubickolás. 
 
Horváth István, a máltai csoport vezető-
je elmondta, táboruk mozgatórugója az 
összefogás.  
 
- Rendkívül sokan tesznek különböző felaján-
lásokat azért, hogy a gyerekek ötnapos tábora 

szép élményekben gazdagodva teljen, ezért 
nagyon hálásak vagyunk. Megéri a fáradtságot 
minden perc, hiszen számukra is nagy öröm 
a kicsik pozitív visszajelzése – fogalmazott a 
csoportvezető.  
 
Kiskukták a Kemencés házban 
 
Főzőtudományukat csiszolhatták a gyere-
kek a Szőnyi Kemence Egyesület Kiskukta 

táborában, ami két turnusban várta a nebu-
lókat. Július 8-tól kezdődően a Kemencés 
házban már a reggeli órákban elindult a 
főzőcske. Minden napra jutott egy-egy 
menü-összeállítás, amit a gyerekek rutinos 
nagymamákkal terveztek meg. Az étlapon 
volt többek között borsóleves, bolognai 
spagetti, túrófánk, csirkepörkölt, nokedli, 
gulyás, palacsinta és meggyes pite is.  
Az alapanyagok nagy részét a kiskukták 
a kertből teremtették elő, a főzés közben 
keletkezett hulladékot pedig a háztájinak 
adhatták oda, így a kiskukták egy jól 
működő családi gazdaság körforgásába is 
beleláthattak.   
 
A konyhai munkálatok közben egy 
recepttár is készült, amit a gyerekek haza-
vihettek magukkal. Természetesen a munka 
gyümölcse minden nap asztalra is került, 
Pöltl Jánosné és Bányóczki Andrea nagy-
mamák odafigyelő segítségével. A második 

turnusban július 29-étől a Nőklub tagjaival 
serénykedtek a kiskukták. 
 
Még pékségben is jártak 
 
A Feszty pedagógusai a város több intéz-
ményéből várták a diákokat nyári, napközis 
táborukba, amit az önkormányzat egy nyer-
tes EFOP-os pályázata révén valósíthattak 
meg színes programtárral. Még egy igazi 
látványpékségben is járhattak a táborozók, 
ismerkedhettek a pék szakma rejtelmeivel, 
sőt: kedvükre való édességet süthettek és 
kóstolhattak üzemi körülmények között. Ez 
a program csak egy volt azok közül, amit a 
Feszty Iskola nyári tábora kínált. 
 
A színes programtáron túl térítésmentes 
étkezést is kaptak a nebulók, akik jártak pél-
dául a régi kétkerekű járgányok tárlatában 
is, a Komfront Kft-nél. A gyerekek számos 
kézműves foglalkozáson is részt vehettek, 
minden itt készült portékát hazavihettek 
magukkal a szép élmények mellé. 
 
Mesevilágban táborozva 
 
Már a negyedik mesetábort szervezte meg a 
Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. Hor-
váth Krisztina táborvezető két lelkes, szak-
avatott segítővel kalauzolta a vegyes korosz-
tályú csapatot a népmesék birodalmában. 
Écsi Gyöngyi lelkész, felvidéki mesemondó 
és Nagy Éva óvónő, kézműves foglalkozás-
vezető minden játékot és kézműves alkotói 
folyamatot egyetlen mese köré szerveztek. A 
vak király című darab tanulsága szolgált út-
mutatóul az ötnapos tábor idejére, amelyben 
a gyerekek valódi közösséggé kovácsolód-
tak. Sok játék, kreatív alkotás és beszélgetés 
mentén alakultak köztük „egyszer volt, hol 
nem volt” barátságok.  
 
A mese megmutatta számukra a látha-
tatlan dolgokat, és gondolatébresztésként 
arra is rájöhettek, hogy segítők, barátok 
nélkül semmit nem ér az élet. A mesés 
feladatokon keresztül megértették, hogy 
együttműködve tudnak boldogulni a 
mesevilágban, és az élet meséjében is.

ÍGY VAKÁCIÓZTAK A KOMÁROMI GYEREKEK

Ha nyár, akkor vakáció. Ha vakáció, akkor tábor. Az idei szünidőben is számos kikapcsolódási lehető-

ség várta a kicsiket és nagyobbakat. Bár összeállításunk nem teljes, de igyekszünk átfogó képet adni.

tábOrról tábOrrA

�� A máltais táborban a rászoruló családok gyerekei nyaraltak egy héten át              Fotó: Hajnal Dóra
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Drámajátékkal telt öt nap 
 
A WF-en táboroztak másodszorra a 
Monotinik. A komáromi színjátszókör tiné-
dzser tagjai az egyhetes nyári, bentlakásos 
táboruk idején számos szituációs, improvi-
zációs gyakorlatban, tánc- és szövegpróbá-
ban vehettek részt, ezekből gyúrták össze 
újonnan elkészült darabjukat. A Felelsz, 
vagy mersz című rögtönzött előadás mint-
egy tíz percben feszegeti az eltorzult visel-
kedésformákat, a fiatalokat érintő lehetséges 
lelki traumákat, a tinédzser közösségben 
felmerülő összetartást és széthúzást. Olyan 
fogalmak mentén kalauzolták a nézőt: mint 
az elfogadás, a szégyenérzet, az erőszakos-
ság, a barátság, vagy a kirekesztés. 
Konczer Kinga, a Monotinik vezetője 
büszke lehet lelkes csapatára, hiszen már 
az első összeállításuk: a Fura című darab is 

sikert aratott a Regionális Diákszínjátszó 
Találkozón. Szalai Evelin és Glassl Domi-
nik drámapedagógus hallgatók segítették a 
tábori munkát.  
 
Nemzetközi alkotótábor zajlott Szőnyben 
 
A hagyományosan a nyári szünetre időzített 
évtizedes múltú találkozó helyszíne ezúttal 
is a WF Szabadidőpark volt.  
 
– A tábornak egymás kultúrájának és szokása-
inak megismerésén túl a nyelvtanulás is fontos 
célkitűzése. Ezúttal öt testvértelepülésről ér-
keztek hozzánk diákok. Így Észak- és Dél-Ko-
márom mellett jöttek a csehországi Kralupyból, 
a romániai Szászsebesről, illetve idén újdon-
ságként a kárpátaljai Husztról is. A közel 
félszáz diák részvételével zajló tábort Csordás 
Árpád pedagógus vezette – tudtuk meg Nagy 
Edittől, az Intézményi és Pályázati Osztály 
vezetőjétől. 
 

 
A napok főként kreatív alkotással teltek, 
melyben helyi iparművészek voltak a gyere-
kek segítségére. 
 
Nyikus Anna, a megyei Népművésze-
ti Egyesület vezetője elmondta: mint 
foglalkozásvezetők, több éve résztvevői 
a tábornak. Általában helyi témákhoz 
igyekszenek nyúlni, így idén a komáromi 
baba és a komáromi tulipános láda került az 
kézművesoktatás középpontjába. A pingáló 
asztalosoknak köszönhetően a gyerekek 
nem csupán a jellemző motívumvilágot sajá-
tították el, de műveik segítségével a magyar 
kultúra kis szeletét is. Az egyhetes tábor 
ideje alatt a gyerekek mindezeken mellett 
megismerkedtek a kékfestés fogásaival, 
valamint ellátogattak Visegrádra is. 
 

Kosárlabda minden mennyiségben 
 
Másodszorra is megszervezhette kosárlabda 
táborát a KVSE kosárszakosztálya. Fiúk 
és lányok egyaránt érdeklődtek a palánkos 
napok iránt, amelyeknek a Jókai Gimnázi-
um adott otthont júliusban. Petrák Richárd, 
Varga Tamás, Fülöp Zsolt és Szentirmay 
Péter edzők a sportág alapjait igyekeztek 
átadni.  
 
Szentirmay Péter elmondta, a legkisebbek 
nagy reménységek, hiszen ők jelenthetik a 
jövőt. Számukra ezúttal leginkább a sportág 
alapjait igyekeztek megtanítani, játékos for-
mában, sorversennyel és készségfejlesztéssel 
a jó labdakezelés érdekében.  
 
Mint megtudtuk, már az U11-es korosz-
tályban jól látható az alulról való építkezés 
eredménye, hiszen ez a korosztály a 15 csa-
patos mezőnnyel bíró megyei bajnokságban 
negyedik helyen végzett. Június 15-én ők 

maguk is szerveztek helyben tornát, ahol  
a komáromiak legyőzték a tatai és a tatabá-
nyai együttest is. A nyári kosárlabdatábort  
a gyerekek-felnőttek vízipisztoly meccse 
zárta.  
 
A dél-komáromi kosárlabdának nagy 
hagyománya van a városban. A Kémé-
nyek csapata épp 25 éve lépett pályára egy 
utcai versenyen, innen egészen az NB2-ig 
jutottak, majd több év kihagyás után egy 
oroszlányi városi bajnokságra újraszerve-
ződve napjainkban sorra a Pest megyei és 
Komáromi-Esztergom megyei bajnokság 
élmezőnyében szerepelnek.   (hd/rg)

��Minden gyermek elnyerte jutalmát a mesetéborban.                       Fotó: Hajnal Dóra

�� A koártábor célja az utánpótlásnevelés volt. 
   Fotó: Hajnal Dóra

VISSZATEKINTŐ8
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- A most induló projektnek köszönhetően teljesen 
új arculatot kap majd az eddig elhanyagolt és 
kihasználatlan terület. A helyszínen egy számos 
közfunkciót ellátó szolgáltatóház épül. Ide az a 
Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény költözik majd, amely alapfeladatain 
túl programokat, kikapcsolódási lehetőségeket 
is biztosít a városunkban és a térségben élő 
családok számára. Szintén a szolgáltatóházban 
kerül kialakításra egy, a szabadidő hasznos 

eltöltésére szolgáló ifjúsági közösségi tér, illetve 
itt kap helyet a DiViSz (Diákönkormányzatok 
Városi Szövetsége) – mondta a polgármester. 
 
Mindezek mellett családbarát játszótér épül, 
továbbá sétányok, járdák, parkolók, kerék-
pártárolók, új zöldfelületek és szabadidős 
területek jönnek létre. A projektben egy reg-
geliző-pékség számára kialakítható terület 
is létesül, illetve új utcabútorokat is kihe-
lyeznek. Kiépül a térvilágítás, a távközlési és 
kommunikációs hálózat, valamint meg-
történik a csatornázás. A vasútállomás és 
a buszpályaudvar közelsége miatt a terület 
mellett elvezető úton parkolókat, járdákat, 
kerékpársávot és kerékpártárolót alakítanak 
ki a szakemberek.  
 
A munkálatok a napokban megkezdődnek, 
az átmenetileg okozott közlekedési nehéz-
ségekért, zaj- és por terhelését a komáromi-
ak megértését kérik! A beruházás várhatóan 
a jövő év második felére fejeződik be.  
            
         rg

KEZDŐDIK AZ ÚJ SZOLGÁLTATÓHÁZ ÉPÍTÉSE

Július 18-án a témában tartott sajtótájékoztatót dr. Molnár 

Attila polgármester és Popovics György, a megyei közgyűlés elnö-

Új helyen A CsAládsegítő 

ke az építkezés helyszínéül szolgáló volt Raksped udvarban.

 

Komáromi lány lett az idei  
Anna-bál második udvarhölgye 
 
Császár Ágnest és kísérőjét dr. Molnár 
Attila polgármester és Turi Bálint 
alpolgármester virágcsokorral fogadták a 
városházán. 
 

Ahogy, azt a kemma.hu is megirta, a kisvárdai 
Purgel Rékát választották a 194. Anna-bál 
szépének nemrég Balatonfüreden. Az első ud-
varhölgy a budapesti Krulik Dalma, a második 
udvarhölgy pedig a komáromi Császár 
Ágnes lett. A 16 éves lány egy barátjával érke-
zett a bálra Balatonfüred kulturális testvértele-
püléséről. Elmondta, a komáromi Jókai Mór 
Gimnáziumba jár, atletizál, és későbbi tanul-
mányai során is a sporttal szeretne foglalkozni. 
– Elsőbálozóként ez egy hatalmas élmény, 
nagyon örülök, hogy itt lehettem – árulta el Ági 
a veol.hu-nak, hozzátéve, hogy a zene tetszett 
neki a legjobban. Őt Apponyi-mintás herendi 
serleggel jutalmazták. 
 
A bál szépe és két udvarhölgye a Kisfaludy 
Színpadon is bemutatkozott a közönségnek, 
majd sétakocsikáztak Balatonfüreden. A 194. 
Anna-bálon a szervezők tájékoztatása szerint 
közel 750-en szórakoztak, a hölgyek nyakába 
mintegy 350 porcelánszív került, amelyek szí-
nét ezúttal a lenyugvó nap ragyogása ihlette. 
 
Az első Anna-bált 1825. július 26-án ren-
dezték Szentgyörgyi Horváth Fülöp János 
balatonfüredi fogadójában, a házigazda 
leánya tiszteletére. Az ifjú Anna Krisztina azon 
az estén ismerkedett meg későbbi férjével, 
Kiss Ernő huszárkapitánnyal, az 1848-49-
es szabadságharc aradi vértanújával. Az 
Anna-naphoz legközelebb eső szombaton 
rendezett balatonfüredi, nemzeti öntudatot 
erősítő bálok, ahol a királynőt 1862 óta 
aranyalmával is jutalmazzák, hamar országos 
hírűvé lettek. Az egykoron neves szemé-
lyiségeket - Széchenyi Istvánt, Wesselényi 
Miklóst, Kossuth Lajost, Deák Ferencet, 
Vörösmarty Mihályt, Jókai Mórt, Blaha Lujzát 
– vonzó mulatságok fénye a két világhábo-
rú között kissé megkopott, reneszánszuk 
1954-ben kezdődött. A színhely előbb a 
Balaton étterem volt, 1957-től pedig a felújított 
egykori Kúrszalon, a mai Anna Grand Hotel. 

�� A készülő új nonprofit szolgáltatóház látványterve.                    

�� Popovics Ggörgy és dr. Molnár Attila  
bejelentik a beruházást.                     

VISSZATEKINTŐ 9
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Hamarosan a nagyközönség előtt is megnyitja kapuit városunk új

CsillAg A láthAtárOn 

büszkesége, a teljesen felújított Csillagerőd, ahol a Szépművészeti

Múzeum antik szobormásolat-parkja kap majd méltó kiállítóteret.

EGY ÉKSZERDOBOZZAL GAZDAGODIK VÁRSUNK



KÉPRIPORT 11
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Az új átkelő olyan gazdasági lehetőségeket nyit meg városunk életében, amelyeket

híd, Ami összeköt 

egyelőre még el sem tudunk képzelni. A hidat várhatóan a jövő év első felében avat-

hatják fel hivatalosan.

KÉPRIPORT12

MÉG AZ IDÉN SZERKEZETKÉSZ
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- A projekt célja egyfelől az egykori római tele-
pülés, Brigetio területén feltárt leletek interaktív 
bemutatása, valamint egy innovatív, esztéti-
kus, a XXI. század követelményeinek megfelelő 
épület és bemutatótér kialakítása. Másfelől 
pedig, hogy a leleteknek jelenleg helyet adó 
Komáromi Klapka György Múzeum korszerű 
épületbe költözhessen – kezdte mondandóját 
dr. Molnár Attila polgármester. 
 
A városvezető hozzátette, a beruházás 
során visszaállítják az emeletes épület 
eredeti homlokzati megjelenését, felújítják 
a tetőszerkezetet, kicserélik a tetőt, gondos-
kodnak az utólagos víz- és hőszigetelésről. 
Sor kerül az összes nyílászáró cseréjére, 
parkolókat építenek ki, az épületet pedig 
akadálymentessé alakítják. 
 
A földszinten kap helyet az állandó római 
kori kiállítás, az időszaki kiállítást bemutató 
látogatóterem, installációs raktár, turisztikai 
bemutatótér, iroda, valamint egy ajándék-
tárgyak értékesítésére szolgáló helyiség, de 
lesz kávéház és a gyerekek szórakoztatását 
szolgáló játék-kuckó is. 
 
- Az emeleten irodákat és további 
kiállítóhelyiségeket, a tetőtérben pedig előadóter-
meket alakítanak ki a szakemberek. Ide költözik 
az ELTE régészeti tanszékének tudásközpontja 
is, így városunk hamarosan felkerül az egyetemi 

városok térképére – zárta gondolatit dr. Mol-
nár Attila 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit hozzátette, 
Brigetio Aquincum melletti legfontosabb 
települése volt a római birodalom keleti 
határának, fontos, hogy tárgyi emlékei végre 
méltó bemutatóhelyet kapnak. A beruházás 
mérföldkő Komárom turisztikai vonzerejé-
nek növelésében.  
 
A polgármester a helyiek türelmét kérte a 
munkálatok ideje alatt. Miután a terület 
közelében két óvoda is található, ezért az 
építkezést nagy körültekintéssel végzik majd 
a szakemberek. A munkálatok várhatóan 
jövő év második felére fejeződnek be.  

A hónap végén hagyományosan nyílt nap 
keretében mutatták be az idei brigetiói 
ásatások leletanyagát. Városunkban az ön-
kormányzat támogatásával 1992 óta folytat 
feltárásokat a Komáromi Klapka György 
Múzeum és az ELTE római kori régészeti 
tanszéke. Az ásatások korábban a szőnyi 
Vásártéren, napjainkban pedig a MOL 
városrészben, a Stadion út mellett zajlanak. 
A nyílt napon több százan vettek részt. 
 
- A területen az elmúlt két évben találtunk egy 
félköríves épületrésszel ellátott létesítményt, 
valamint egy rendkívül jó állapotban lévő, 
csaknem 30 méter hosszú csatornát is – nyilat-
kozta dr. Bartus Dávid. Az ELTE ókori 
régészeti tanszékvezetője, egyetemi docense 
hozzátette: idén a tábor északi részén kezd-
ték meg a munkálatokat, ahol megtalálták a 
római katonaváros főkapuját. 
 
A leletek restauráltatás után a helyi mú-
zeumba kerülnek. A legszebbek pedig a 
várhatóan 2020-ban megnyíló Brigetio 
Látogató Központban, illetve a MOL 
területén épülő régészeti parkban kerül-
nek bemutatásra. A rendhagyó bemutató 
után új időszaki tárlat nyitotta meg kapuit 
a múzeumban, ahol ezúttal a tatai Kuny 
Domokos Múzeum vendégkiállítása várta 
az érdeklődőket. A „Vithánvár omladékai” 
című tárlatot Schmidtmayer Richárd régész, 
a Kuny Domokos Múzeum igazgatója 
ajánlotta a megjelentek figyelmébe. (hd/rg)

MEGKEZDŐDÖTT A MÚZEUM ÁTÉPÍTÉSE, ÉS ELŐKERÜLT EGY SZENZÁCIÓS LELET IS

A Komáromi Klapka György Múzeum néhány hónap múlva átköltözik a volt mező-

brigetiO tegnAp és mA 

gazdasági kombinátba. A témában július elején, a terület műszaki átadásával egyidő-

ben tartottak sajtótájékoztatót.

�� Az új múzeum látványterve.                

�� Több százan vettek részt az idei leletbemutató nyílt napon.
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A programsorozat még júniusban vette 
kezdetét a Mágnás Miska premierjével. 
A darab a magyar operett-irodalom egyik 
legsikeresebb műve, mely újból és újból 
bemutatásra kerül, zenés és prózai szín-
házakban egyaránt. A lovászfiúból lett 
monoklis úr és a finom grófnővé előléptetett 
cselédlány mulatságos története ezúttal is 
nagy sikert aratott a nézők körében. 
 
Az Anconai szerelmesek 2 bemutatója után 
sétálószínházi élménnyel gazdagodhat-
tak mindazok, akik nyomon követték a 
MonoStory Erődszínházi Társulat legújabb 
darabját, Don Quijote híres történetét. 
Vadász Bálint csapata idén tízesztendős, 
így ez az előadás méltó ajándék nem csupán 
a közönségnek, de saját maguknak is. 
Darabjaik által nemcsak ebből az alternatív 
színházi műfajból kaphat ízelítőt a néző, 
de a Monostori erőd kivételes hangulatú 
környezetéből is. A művet – vagy ahogy a 
társulat illeti: a búsképű lovag kalandozását 
sétálószínházi formában először július elején 
láthatta a közönség, az élmény augusztus 
20-án megismételhető.  
 
Az ismert történet szerint Miguel de Cervantes 
előadóművész, és éppen egy színdarabot ad elő 
a városban, aminek a kellős közepén letar-
tóztatják. A vád eretnekség, börtönbe zárják. 

Szerencséjére vele van elkötelezett inasa is, aki 
segédkezni szokott neki az előadásokon. Míg az 
ítéletre várakoznak, a többi rab kikezdi őket, és 
bíróság elé állítják Cervantest, mondván, hogy 
silány, vacak trubadúr. Cervantes védekezik, és 
elkezd mesélni egy történetet, melynek szereplői 
Don Quijote, Sancho Panza és Dulcinea… 
 
A már megismert Púpos című romantikus 
musical előadásával rukkolt elő júliusban a 
Magyarock Dalszínház társulata. A Paul 
Féval regénye alapján készült darabot Vizeli 
Csaba írta, zenéjét Másik Lehel szerezte. A 
romantikus, kalandos történetben élni akarás 
és gyilkosság, szerelem és gyűlölet, barátság és 
ármány, a jó és a gonosz vetélkednek egymással, 
hogy végül a jó elnyerje jutalmát, és a gonosz 
meglakoljon.  
 
A darab sikerét fémjelzi Lagardére lovag 
kalandos története, amit látványos táncjele-
netekkel, izgalmas vívópárbajokkal tarkítva 
és kiváló szereposztással visz színre mindig 
a komáromi társulat: a nézők a főbb szere-
pekben ismét Csengeri Attila és Mészáros 
Árpád Zsolt művészeket láthatták.  
 
Kétszázhúsz felett, Santa Maria, Don Quijote, 
Pago Pago, Ha szombat este táncol, Tini-dal, 
Holnap hajnalig, Vándorének. Szintén a műlt 
hónapban ütős slágerekkel készült hódítani 

AZ ERŐDFESZTEN JÁRTUNK

Az idei nyár is a legkülönfélébb műfajú és mondanivalójú előadások jegyében telt.

színház Az egész világ 
Az ErődFeszt 2019 programjaira ezúttal sem lehetett panasz.

�� A Mágnás Miska bemutatója                                                              Fotó: Facebook

�� A Klapka előadás               Fotó: Facebook
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a Szép nyári nap című Neoton musical a 
Magyarock előadásában. A társulat két 
szereposztással is készült, de az időjárás 
átírta a terveket.  
 
A hetvenes- nyolcvanas-kilencvenes évek 
sikerzenekara, a Neoton Família dalai 
garanciát jelentettek a sikerre. A törté-
netben igazi bulira készülnek a szereplők, 
akik a hetvenes évek egy forró júliusi napján 
“önkéntesen” utaznak a jugoszláv határ-
nál lévő Bácsszentmáriára, építőtáborba. 
Korán kelnek, reggeli torna van, munka a 
paradicsomfeldolgozóban, de leginkább szó-
rakozni akarnak, táncolni-énekelni, egymást 
ugratni, és persze megtalálni a szerelmet… 
 
Augusztusban sem maradtak színházi 
élmény nélkül a nézők. Augusztus 3-án a 
Klapka került terítékre.  A musical Takács 
Tibor népszerű ifjúsági regénye, a Klapka 
katonái alapján készült. A mű a szabad-
ságharc utolsó két hónapjának eseményeit 
dolgozza fel, mely a komáromi csata 170. 
évfordulója alkalmából volt ismét látható. A 
darab az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc utolsó időszakába kalauzolta el a nézőket. 
Hősiesség, önfeláldozás, hazaszeretet, szerelem, 
árulás mind megjelent a történetben, melynek 
vezéralakja a hős várvédő Klapka György és a 
gyűlölt Haynau voltak. Szintén ezen a napon 
a kitörés 170. évfordulója alkalmából a 
Honvédelmi Minisztériummal és a Magyar 
Hadsereggel közösen került megrendezésre 
a Nagy komáromi kitörés napja elnevezésű 
hadijáték is. 
 
Az ErődFeszten egyébként több zenei 
dzsembori is zajlott. Július elején a ’90-es 
évek közkedvelt hazai előadói szórakoztat-

tak a Komáromi Nagy Retro Fesztiválon. 
A program azt a korosztályt szólította meg, 
akik a rendszerváltást követő esztendőkben 
voltak tinédzserek, fiatal felnőttek.  
 
A Groovehouse, az UFO együttes, Zoltán 
Erika, Betty Love, a Shy Guys, az Animal 
Cannibals, a Desperado és a TNT Dobrády 
Ákossal az élen, Krisz Rudi és zárásképpen 
Csordás Tibi szórakoztattak a történelmi 
jelentőségű falak közt, amelyek ezúttal 
a megszokotthoz képest valóban más 
karaktert kaptak. Az erőd a fesztivál erejéig 
színes fénycsóvákban pompázva szolgálta 
a helyiek és a messzebbről érkezők hajnalig 
tartó szórakozását. A szervezők elárulták: 
rengeteg jegy elkelt már elővételben, de 
azokat sem utasították el, akik éppen a 

fesztivál estéjén találták meg az erődöt egy 
nagy, táncos partihoz. A ’90-es évek nagy 
pop- és diszkóslágereit hangosan énekelte a 
főképp negyvenes, ötvenes közönség, kicsit 
nosztalgiával idézve az akkori időszakot. A 
negyedik alkalom is kivételesen jól sikerült, 
telt háznak örülhettek. Már a telt ház is 
bebizonyította a nyári parti létjogosultságát. 
 
A napokban két ígéretes zenei program is 
kínálkozik még. Az egyiket augusztus 16-
án Korda György, Balázs Klári, Zalatnay 
Cini és DJ Dominique, valamint a házigaz-
da Miller nevei fémjelezik, a másik pedig 
egy debütáló rendezvény, az erőd első elekt-
ronikus bulija augusztus 18-án 21.00 órától. 
 
Az idei ErődFeszt augusztus végén egy 
egészen különleges bemutatóval zárul majd 
Idén ünnepeljük a legendás világklasszis 
balszélsőnek, az Aranycsapat komáromi 
tagjának, Czibor Zoltánnak kilencvenedik 
és első válogatottságának hetvenedik év-
fordulóját. Ki ne ismerné a „Rongylábút”, a 
balszélső poszton gyors, kiszámíthatatlan és 
gólerős csatárt? Ki ne hallott volna a legen-
dás Aranycsapatról, a 6:3-ról, a Komáromi 
MÁV-tól a Bp. Honvédig jutó tehetséges 
labdarúgóról? A Magyarock Dalszínház ez 
alkalomból mutatja be augusztus 30-án a 
Czibor, a rongylábú című darabot. 
 
(A 18. Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál 
épp lapunk terjesztésével egy időben zajlik a 
Monostori erődben. Beszámoló a következő 
számban.)    
 
 
    hd/rg

�� A Szép nyári nap bemutatója az erődben                                                                        Fotó: Facebook 

�� Az UFO is koncertezett a Komáromi Nagy Retro Fesztiválon
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A Mobil Bűnmegelőzési Centrum, azaz a 
Megyei Bűnmegelőzési Tanács kisbusza a 
vakációzó diákság informálása céljából járja 
a frekventált turisztikai helyszíneket. Július 
elején a Brigetio Gyógyfürdőben állomá-
soztak. A nap során a megyei rendőr-főka-
pitányság munkatársai tanulságos játékra 
hívták a gyerekeket.  
 
A főkapitányság vagyonvédelmi és áldozat-
védelmi tanácsokkal látta el az érdeklődő-
ket, de boncolgatták a biztonságos közle-
kedés kérdéskörét is, tesztjük kitért a nyár 
lehetséges veszélyeire, valamint a „részeg 
szemüveget” is kipróbálhatták a fürdőzők. 
Az idegenforgalmi szezonban a nyaralás-
sal és egyéb kikapcsolódással kapcsolatos 
veszélyekre is felhívták a figyelmet és adtak 
különböző bűnmegelőzési ajánlásokat az 
eltérő korosztályok részére. Bár pontos 
statisztikák nem léteznek arra vonatkozóan, 
hogy miképpen térül meg egy-egy ilyen 
kitelepülés, az biztos, hogy a gyerekek ér-
deklődően vetették bele magukat a játékba. 
Ők a feladatok elvégzése után apró ajándé-
kot is kaptak az élmények mellé.  
 

Július 6-án gyönyörű időben rendezte meg 
családi napját a Magyar Vöröskereszt komá-
romi szervezete a fürdőben. Az érdeklődők 
strandolás közepette ismerkedhettek a nagy 
múltú karitatív szervezet tevékenységével.  
 
A komáromi vöröskeresztesek a második 
alkalommal megtartott családi rendez-
vényen is számos programmal rukkoltak 
elő. A középpontban az egészségmegőrzés 
állt, így ennek megfelelően masszázzsal, 
ingyenes szűrővizsgálatokkal, vízimentési 
bemutatóval, valamint „hősképzéssel”, azaz 
újraélesztő tanfolyammal várták az érdek-
lődőket. A gyerekekre is gondoltak, őket 
arcfestés, lufihajtogatás, csillámtetoválás és 
búvárkodási lehetőség várta.  
 
Évről évre visszatér a Csobbanó Fesztivál 
is a Brigetio Gyógyfürdőbe, amelynek 
keretében ismét színes programokkal várták 
a kikapcsolódni vágyókat, július 20-án. A 
búvárkodás mellett a fesztivál nevéhez hűen 
természetesen a csobbanásé volt a fő szerep, 
a csúszdákon szinte megállás nélkül móká-
zott gyermek és felnőtt egyaránt.  
 

A nap szerelmesei a fürdő napozóhelyein 
hódolhattak szenvedélyüknek kihasználva 
a nyár örömeit.A fesztivál bővelkedett a 
szórakozást szolgáló programokban. Volt itt 
bűvészshow és gyermekkoncert a komáromi 
KicsiÓriás együttessel. 
 
-Pezsdítő volt az Energia Positiva tánccsoport 
által a medence partján bemutatott brazil 
szamba-show, amelynek természetesen bőven 
akadt nézője. Sokan a hűsítő medencéből figyel-
ték a lányokat. A strandolók nemcsak a fürdőzés 
élményével és a gyógyvíz jótékony hatásával 
gazdagodhattak, de a Komáromi Klapka 
György Múzeum múzeumpedagógiai kéz-
műves foglalkozásán ismerkedhettek városunk 
történelmével is – nyilatkozta Radics Török 
Tímea, a fürdő marketingvezetője. 
 
A színes programok mellett a gyógyászati 
részleg munkatársai ingyenesen vércukor-
szint- és vérnyomásmérés mellett meg is 
masszírozták a jelentkezőket. A szokásos 
strandröplabda verseny első helyezettje idén 
a Gizdák csapata lett, az ezüstérmet a Tízen 
Túliak Társasága, míg a bronzot az Illés 
szekere gárdája hozta el. 

ESEMÉNYDÖMPING A FÜRDŐKBEN

A nyár legforróbbnak mondott hónapjában nem telhetett el úgy

hA ÚjrA itt A nyár! 
hét, hogy ne lett volna valami program a Brigetio Gyógyfürdő-  

ben, vagy épp a WF-en. Minden rendezvényen ott voltunk.

�� Szambashow is szórakoztatta a nézőket a Csobbanó Fesztiválon

TURIZMUS18
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Július 19-én délelőtt dr. Molnár Atti-
la polgármester, valamint Czita János 
alpolgármester bejárást tartottak a pró-
baüzemét megkezdő koppánymonostori 
szabadstrandon.  
 
Az önkormányzat 150 millió forint fejlesz-
tési támogatást kapott a kormánytól, hogy 
rendbe tegye Duna koppánymonostori 
partszakaszát. A fejlesztésnek köszönhetően 
ezer négyzetméter zöldfelület újult meg. 
Lépcsőket és járdákat alakítottak ki, vízvé-
teli pontot létesítettek, padokat, utcabútoro-

kat, kerékpártárolót, szelektív hulladékgyűj-
tőt helyeztek ki, valamint pihenőhelyeket, 
mini játszóteret, vizesblokkokat, öltözőket 
és baba-mama „szobát” is építettek a szak-
emberek. Mindemellett a vízből mentéshez 
és elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök 
is a rendelkezésre állnak. Találkozzunk a 
szabadstrandon! 
 
(A szabadstrand hivatalos átadóját lapzár-
tánkkal egyidőben, augusztus elején tartották.)  
 
        rg

SZABAD A STRAND

Elkezdődött a nemrég megújult szabadstrand próbaüzeme, amely

buli vAn A pArtOn! 
minden nap 9 és 19 óra között várja a fürdőzni és kikapcsolódni

vágyókat.

Július 26-án volt az idei strandok éjsza-
kája, a Magyar Fürdőszövetség országos 
megmozdulásához a Brigetio Gyógyfürdő 
is csatlakozott.  
 
–Élőzenés éjszakai fürdőzésre vártunk 
mindenkit, a talpalávalót az Elektron 
Band szolgáltatta, az éjfélig tartó programot 
tűzzsonglőr-bemutató tette felejthetetlenné– 
mondta a program kapcsán Radics Török 
Tímea marketingvezető. 
 
Mindez idő alatt persze a WF Szabadidő-
park is különféle eseményekkel várta ven-
dégeit. A hagyományos horgászversenyeken 
túl sportnapot is szerveztek a hónap végén, 
ahol Esztergályos Patrik, ifjúsági olimpiai 
bajnok magyar párbajtőröző, az Exatlon 
Hungary férfi bajnoka volt a kiemelt 
vendég. Az eseményen lehetett aerobikozni, 
aqua-zumbázni, kitelepült a Rex állatvédő 
egyesület, és bemutatkozott megyénk ame-
rikai football csapata a Tatabánya Mustangs 
is, volt ÁNTSZ-stand, a kisebbeket pedig 
habparti és játékos vetélkedők várták. A 
napra a koronát a Forrás Rádió helyszínről 
közvetített élő kívánságműsora tette fel.  
 
                  hd/rg

Szavazzunk  
a Brigetio Gyógyfürdőre! 
 
A termalfurdo.hu június 1. és augusz-
tus 31. között immár ötödik alkalommal 
szervez közönségszavazást: ismét 
hazánk legjobb fürdőit keresi. 
 
Három kategóriában lehet címeket 
elnyerni. A díjak nem szakmai jellegűek, 
mindhárom kategóriában a legtöbb 
szavazatot begyűjtő fürdő nyer, voksolni 
a www.azevfurdoje.hu honlapon 
lehet. A szavazók között értékes nyere-
ményeket, wellnesshétvégét, a nyertes 
fürdőkbe szóló belépőket, ajándékcso-
magokat sorsolnak ki. 
 
Az elmúlt években többször is előkelő 
helyen végző Brigetio Gyógyfürdő 
idén az Év Regionális Fürdője kate-
góriában versenyez. A fürdőnkre a 
www.azevfurdoje.hu honlapon lehet 
szavazni. Egy szavazó mind a három 
kategóriában leadhatja a voksát.   
 
                (www.komthermal.hu)

�� A hivatalos megnyitó előtt bejárást tartott az üzemeltető és a városvezetés a szabadstrandon 
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Időközben az erős magból baráti társaság 
kovácsolódott, melyben rendezvények 
szervezésére is igény mutatkozott. Így kelt 
életre a tavalyi falukarácsony a Hősök terén, 
vagy a nyár eleji családi nap a szőnyi hor-
gásztavon. - Tavaly fákat is ültettünk a molaji 
kerékpárút és a vasút közötti területen. Talál-
kozóinkra vendégeket is hívtunk: megismerked-
hettünk a komáromi mentőállomás vezetőjével, 
vagy a SZŐKE (Szőnyi Kulturális Egyesület) 
újonnan megválasztott elnökével. Tervezzük 
meghívni a kórházigazgató asszonyt, illetve 
szőnyi -molaji vállalkozókat. Összejövetelein-
ket mindig máshol tartjuk, így minden tagunk 
megismerhette a felújított bölcsődét, betekinthet-
tünk az óvoda, iskola életébe, örülhettünk kö-
zösen, hogy a Máltai Szeretetszolgálat nappali 
intézménye megfelelő otthonra talált Szőnyben. 
Nyár eleji találkozónk egy kis piknikkel, kutyás-
lovas bemutatóval, élő gitárzenével a Kemencés 
udvarban történt - mondta az alpolgármes-
ter, aki másokat is buzdít a csatlakozásra, 
akik tenni akarnak Szőnyért és Molajért. 
 
- Megalakulásunk hírére sokan voltak, akik 
azt mondták, szurkolunk nektek. Célunk, hogy 

bővítsük a kulturális lehetőségeket Szőnyben és 
Molajban, hogy karitatív, önkéntes, szociális 
jellegű munkákat szervezzünk – tette hozzá 
Marcsáné Erika, a csapat egyik tevékeny, 
szervező beállítottságú tagja. Ötlete nyo-
mán kapott díszkivilágítást a Hősök tere, de 
nagy álma valósult meg az ugyanide szerve-
zett karácsonyváró rendezvénnyel is, ami – 
elmondása szerint - nagy sikert aratott. 
 
-Egy nagyon összetartó, tettre kész csapatunk 
van, egyetértésben tudunk dolgozni. Nem-
csak remélem, hanem tudom is, hogy ebben a 
szellemben folytatjuk - magyarázta Marcsáné 
Erika. 
 
Komárom MOL városrésze sem maradhat 
ki a közösségkovácsoló kezdeményezésből. 
Takács József önkormányzati képviselő 
Komáromot, Szőnyt és Molajt egy nagy 
egységben látja.  
 
- Véleményem szerint, a városrészi és a választó 
körzeti megosztást fel kell oldanunk, és Szőnyt 
egy egész egységként kezelnünk. Ezért fontos, 
hogy közös gondolkodásra sarkalljuk az itt élő 

embereket. Ezt talán úgy lehet elérni, hogy 
a helyi meghatározó személyek gondolatait, 
véleményét meghallgatjuk, és ennek megfelelően 
végezzük az önkormányzati munkát. Fontos-
nak tartom, hogy az itt élő többség település-
formáló szemlélete érvényesüljön - mondta el 
a képviselő, aki fontosnak véli a városrész 
hagyományainak megtartását. 
- Szintén nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
az itt tevékenykedő egyesületek, szervezetek, 
intézmények megismerjék egymás éves terveit, 
programjait, és egymást kiegészítve, összehan-
golva tudjanak munkálkodni. Eddigi tapasz-
talataim alapján úgy gondolom, hogy helyi 
közösségi igényt pótolt az SZMTT. A jövőt 
illetően nagyon fontos, hogy segítsük a testület 
munkáját, közös gondolkodásra ösztönözzünk, 
bevonjuk a fiatalságot is a munkába, valamint, 
hogy tevékenységünket, céljainkat szélesebb 
körben is megismertessük, népszerűsítsük. A 
jövőben is arra ösztönözzük a helyi lakosokat, 
hogy bátran mondják el javító szándékú gondo-
lataikat, észrevételeiket annak érdekében, hogy 
városunk még élhetőbb legyen - tette hozzá 
Takács József képviselő.  
       hd

BEMUTATKOZIK A SZŐNYÉRT-MOLAJÉRT TANÁCSADÓ TESÜLET

A településrész véleményalkotóit, intézményvezetőit, civil szervezetek vezetőit,

bArátOk közt

egyházak vezetőit szólította meg még tavaly a Szőnyért-Molajért Tanácsadó Tes-

tület annak érdekében, hogy a városrészek rövid és hosszú távú fejlesztési irányait

meghatározzák, mederbe tereljék, és közösen megfogalmazott megoldásokkal

orvosolják az aktuális problémákat, tudtuk meg dr. Kreft-Horváth Loránd alpol-

gármestertől, önkormányzati képviselőtől, a szervezet egyik alapítójától.

PROFIL20

�� Az SZMTT néhány hete a szőnyi horgásztónál rendezett családi napot

�� Dr. Kreft-Horváth Loránd

�� Takács József
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Szinte kőbe vésett szabály: kedden kórus-
próbát tart a Vox Femina. A nagy múltú, 
Pro Urbe díjas együttes kiemelkedő szerepű 
városunk kulturális életében. Negyven 
esztendeje töretlenül működnek, színesítve 
otthonunk kulturális palettáját. Az éneklés 
szenvedélye a kórushoz való csatlakozás-
hoz talán elegendő, az azonban, hogy a 
kórustagok évtizedeket töltöttek el ebben a 
formációban, és lelkesedésük ma is él, annak 
meghatározó oka, hogy jól érzik magukat 
egymás társaságában. A kórusban talán 
életre szóló barátságok szövődtek. A legtöb-
ben pedagógusok, ezért szakmai kihívásnak 
is tekintik a kóruséneklést. Közösségük 
erejében megmutatkozik a művészet iránti 
érzékenység, az éneklés szeretete és az egy-
más iránti tisztelet.  
 
Vezetőjük Hoffmann-né Kemenes Vera 
szeretetteljes következetességgel vezeti a 
kart. Nem elégszik meg a jóval, a legjobbat 
szeretné kihozni ebből a lelkes társaságból. 
Próbáikat a precizitás, a fegyelmezettség 
jellemzi, a város zeneszerető közönsége 
a fellépéseken ebből azonban csupán az 
eredményt érzékelheti. A dallamokat, ame-
lyekkel rendre megajándékozzák a komáro-
miakat nagyobb ünnepek, évfordulók, jeles 

napok alkalmával. Hoffmann-né Kemenes 
Vera személye minden szempontból össze-
tartó erő. Ezzel valamennyien egyetértenek. 
Arról nem is beszélve, hogy a kórusvezető 
komoly példát mutat azzal az áldozatválla-
lással is, hogy Győrből jár be Komáromba, 
és soha ki nem hagyna egyetlen próbát 
sem. Így vannak ezzel a tagok is. Hiszen 
ez a tevékenység, az éneklés szenvedélye 
mindennél meghatározóbb számukra. S 
ámbár a legtöbben édesanyák, nagymamák, 
a családjuk is tisztában van azzal, hogy 
számukra a kórus egyfajta második otthon, 
ahol önkifejezésre, fejlődési lehetőségre és 
barátokra lelnek.  
 
A kórusvezető elmondta: a kar az 1979 
/ 80-as tanévben, negyven évvel ezelőtt, 
Komárom akkori városvezetőinek kezdemé-
nyezésére jött létre, óvónőkből, tanítónőkből 
és tanárnőkből, először Pedagógus Nőikar, 
később Vox Femina Női Kar   néven. A 
kórus vezetését az első évben Hoffmann 
László győri orgonaművész vállalta, aki 
később évekig orgona-, ill. zongorakísérőjük 
is volt. A karvezetést egy év után felesége, 
Kemenes Vera karnagy vette át. Ők ketten 
a kezdeti évektől összefogták és irányították 
a szakmailag is kiváló kórust.Próbáikat 

32 éven át a helyi zeneiskolában, későbbi 
nevén, Egressy Béni Alapfokú Művészeti 
Iskolában tartották. Napjainkban hetente 
egy alkalommal, keddenként a Kultsár 
István Szakközépiskolában csiszolgatják az 
előadásra szánt dallamokat. 
Műsorukban számtalan hazai és külföldi 
zeneszerző műve megtalálható. Reper-
toárjukban hangsúlyos szerepet kapnak a 
magyar zeneszerzők, kiknek műveit egyfajta 
tiszteletként, hagyományápolásként tűzik 
műsorukra. Az elmúlt negyven év alatt 
leggyakrabban Kodály Zoltán, Bartók Béla, 
Bárdos Lajos, Balázs Árpád, Liszt Ferenc, 
Karai József, Kocsár Miklós, Szokolay 
Sándor, Fasang Árpád, Halmos László és 
Medveczky Szabolcs műveit énekelték. A 
zeneirodalom külföldi mesterei közül gyak-
ran műsorra tűzték Mozart, Brahms, Pa-
lestrina, Britten, Pergolesi, Brahms, Verdi, 
Mendelssohn és Rauch darabjait. Szívüknek 
kedves, hogy Halmos László a Vox Femina 
Női Kar számára írt Zsoltár-szvitet, melyet 
szinte minden évben előadnak. 
 
Készült velük számtalan rádiófelvétel, részt 
vettek minősítő hangversenyeken, ahol a 
legmagasabb fokozatot, a „Hangversenykó-
rus Cum Laude” minősítést szerezték meg. 
Ünnepelnek évfordulókat, közreműködnek 
városi rendezvényeken, és önálló kórus-
koncerttel is jelentkeznek gyakorta. 2013 
óta egyesületi háttérrel működnek, ezáltal 
megnyíltak előttük pályázati lehetőségek, 
amelyeket igyekeznek jól kiaknázni. Az el-
múlt négy évtizedben több százan énekeltek 
a kórusban, erre is büszkék.  
 
A jövőben a fiatalok felé nyitnának, hogy új 
arcokkal és fiatalosan friss énekhangokkal 
bővítsék formációjukat. A kórustagok szá-
mára egymás társasága fontos, de legalább 
ilyen kiemelt helyen áll a tisztelt közönség 
is, akiket igyekeznek alázattal, színvona-
las koncertekkel és a muzsika élményével 
szolgálni minden alkalommal. (hd)

40 ÉVES A VOX FEMINA

Az 1979 / 80-as tanévben, Komárom akkori városvezetőinek kezdeményezésére jött

Az ének iskOlájA

létre az óvónőkből, tanítónőkből és tanárnőkből álló Pedagógus Nőikar, későbbi

nevén Vox Femina Női Kar. Fontos állomás életükben az idei esztendő, amelyben

negyven éves fennállásukat ünnepelhetik.

PROFIL 21

�� A Vox Femina az idei Komáromi Napokon a nagytemplomban adott jubileumi hangversenyt
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AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2019.08.12-10.31.
A kedvezményen felül minden pár Hoya Kids szemüveglencse mellé egy 
sorsjegyet is küldünk, amellyel értékes ajándékokat lehet nyerni. 
További részletek az üzletben!
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KEZDŐDIK A SULI!
GYEREKSZEMÜVEG-LENCSE AKCIÓ

qq20% KEDVEZMÉNY!

AJÁNDÉKÖZÖN!

Nyerj értékes ajándékokat!
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EGYRE TÖBB A ZÖLDTERÜLET VÁROSUNKBAN

A tiszta, szép, virágos környezethez könnyen hozzászokhat az em-

Aki A virágOt szereti

ber szeme. Talán városunkban is sokaknak szerez örömöt a színek-

ben pompázó virágözön, amely rendezett és gyönyörködtető külsőt

kölcsönöz otthonunknak.

A tavalyinak kétszeresét, mintegy 18.000 
egynyári virágot ültetett ki városunk 
területeire, parkjaiba és forgalmas útjai 
mellé a Városgazda Kft. az önkormányzat 
megbízásából. Növelték a virágágyások 
számát is, és évelő növényeket telepítettek 
az Igmándi út és az Arany János utca sarkán 
található új Komárom-címerhez. Új ágyás 
díszeleg a Medicina Központ előtt is, ahol 
virágzáskor szépen kirajzolódik városunk 
neve. A Szent István templom előtti közel 
ezer négyzetméteres zöld területen is teljes 
parkosítás történt, melynek során a növény-
telepítésen túl automata öntőző-rendszert 

is kapott a terület a könnyebb karbantartás 
érdekében. - A Hősi temetőben is megszépült 
a környezet, de hasonlóan fontos parkosítási 
feladatokat végeztek el az 1919-es komáromi 
áttörés emlékhelyénél. Ez utóbbi két zöld terület 
létesítése közel négy hektárt érint - tudtuk meg 
Neuwirth Imre ügyvezető igazgatótól.  
 
Ősszel és tavasszal összesen 700 fát 
ültettek el, valamint 400 muskátlit he-
lyeztek ki. A közel másfél millió m2 
zöldterület kezelését mintegy 60 fő 
látja el, így a nyári forróság rendkívül sok 
munkát ró a cég munkatársaira. (hd)

Calvin Klein, Lacoste, Polaroid napszemüvegek
Akciós  

napszemüveglencsék! 

Sárosi Optika 
Dr. Török Katalin főorvos 

Belvárosi Szemészet Optika 1963 
Komárom, Bajcsy - Zsilinszky u. 5. 

www. sarosioptika.hu 
Tel: + 36 34 / 347- 081
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         Szent István király ünnepe

2019. augusztus 20. 

KOMÁROM - KOPPÁNYMONOSTOR 

10.00 óra, Vezérek parkja 

Ünnepi beszédet mond:  

Czita János alpolgármester,  

a körzet önkormányzati képviselője, 

és Oláh Kálmán Pro Urbe-díjas pedagógus 

Közreműködik:  

Gál László, Latinovits-díjas versmondó,  

Filipcsík Gál Katalin énkes,  

Egyed László versmondó.  

A műsort követően kenyérszentelésre  

és áldásra kerül sor. 

SZŐNY 

14.00 óra, Petőfi Sándor Művelődési Ház 

Ünnepi beszédet mond:  

Takács József, önkormányzati képviselő 

Közreműködik: a Duna Népdalkör és Szűcs József 

 
A műsort követően kenyérszentelésre  

és áldásra kerül sor. 

 
ÉSZAK-KOMÁROM 

17.00 óra, Szent István szobor
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