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Miénk itt a tér
Városunk három év alatt hárommilliárd
forintot fordít intézményeink korszerűsítésére. Az önkormányzat saját
forrásból két éve kezdte meg a város valamennyi óvodájának és bölcsődéjének
udvarfelújítási programját. A beruházások során nem csupán az intézmények
kültéri játszóterületeinek zöldfelületei
újultak meg, de korszerű játékokat is
kaptak a gyerekek.

Fegyelmezettség, összefogás
Komárom Város Önkormányzatának
képviselő-testülete június 23-án tartotta
legutóbbi rendes ülését, melyen számos
fontos napirendi pont került megvitatásra. Így szó volt többek között a
járványhelyzet kezelésének tapasztalatairól, pénzügyi jellegű döntésekről, a
folyó fejlesztésekről és beruházásokról,
valamint a Városmarketing Kft. megalakításáról. Dr. Molnár Attila polgármestert kérdeztük.

Városunkban már a járvány hazai
megjelenésének szinte az első óráiban
szigorú intézkedéseket hoztunk. A február 24-én megalakult helyi operatív
bizottság folyamatosan nyomon követte az országos operatív törzs ajánlásait.
Köszönöm a járvány idején mutatott
összefogást, fegyelmezettséget! Komárom ismét példát mutatott - fogalmazott
a polgármester.

- Városunkban folytatódik az óvodák
udvarfelújítási programja. A munkálatok
hamarosan befejeződnek a Szivárványban is. Az év során pedig a Napsugár
Óvodában és a Minivár Bölcsődében is
megtörténik majd a felújítás.

Ollé, a ligetben!
Ragyogó időben, június 26-án pénteken
délelőtt átadták a Jókai ligetben lévő
egykori salakpályán épült új játszóparkot. A kilenc város együttműködésével
megvalósuló, CULTPLAY- Interaktív
tematikus parkok nevet viselő projekt
célja, hogy a kulturális örökség innovatív hasznosítását lehetővé tevő, határon
átnyúló turisztikai attrakciókat hozzon
létre.
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Pódium
Júniusban és júliusban is több koncert várta a komáromiakat és
az érdeklődőket városunkban. A koncertsorozatot Hajnal Dóra
önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke koordinálta.
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In memoriam
György Károlyné Rabi Lenke

Szezonnyitó
Június közepétől teljes kapacitással működik a Brigetio Gyógyfürdő. Radics Török
Tímea ügyvezető elmondta, a koronavírus-járvány kezdetén március 17-től kellett
bezárni a népszerű fürdőt. Nagyon várták már az újranyitás lehetőségét. Június
20-tól, szombattól már nem csupán a kültéri élménymedence és úszómedence,
hanem a beltéri és kültéri gyógymedencék, a beltéri úszó- és tanmedence, valamint
a szaunavilág is fogadja a vendégeket.
Június 22-től már a gyógyszolgáltatások is elérhetőek. A Selye János Kórházzal
közösen fogadják a betegeket, a pakolás és gyógymasszázs szolgáltatáson túl, már
a vizes szolgáltatás is működik. Természetesen szálláshelyeket is tudnak biztosítani.
A Thermal Hotel és Camping, a Solaris Camping, valamint a Carrier Hotel is a fürdő
üzemeltetésében működik.
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A fiatal tehetség éppen tíz éve, 9 évesen
ment le előszőr a komáromi lőtérre,
szülei biztatására. A kezdetektől máig
Miskolczi Julianna a trénere, ezzel párhuzamosan Budapesten is edz, Szucsák
László irányításával, kettejük tudásának
köszönhetően, mint mondja, nagyon
sokat fejlődött. A Komáromi Városi SE
19 éves puskás sportlövőjével Horváth
Leával, a molaji városrész fedett lőterén
beszélgettünk az eddig elért eredményeiről és a jövőbeni tervekről.
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A Jókai- és helyismereti gyűjteményt
gondozta, helyismereti tanácsadással
segítette a város múltja iránt érdeklődőket és a helytörténeti kutatókat.
Kutatási eredményei alapján helytörténeti kiállításokat rendezett, előadásokat tartott és szervezett, elsősorban a
könyvtár helyismereti gyűjteményének
bemutatása, népszerűsítése céljából. Ismerhettük őt felkészült szakemberként,
helyismereti kiadványok szerzőjeként,
szerkesztőjeként és társszerzőjeként,
mindig derűs, segítőkész munkatársként. Megyei és országos szakmai
szervezetekben is jelentős szerepet
vállalt. Tevékenyen részt vett a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének Komárom-Esztergom Megyei Szervezetében
mint vezetőségi tag.
A Publika Magyar Könyvtári Körnek is
aktív tagja volt. A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Helyismereti Szervezetének
alapító tagja és az ellenőrző bizottság
elnöke volt. Komárom közéletének
és civil szervezeteinek meghatározó
személyisége volt. Nyugdíjasként még a
Komáromi Klapka György Múzeumban
dolgozott. Aktívan részt vett a helyi hagyományőrző egyesületek munkájában.
A Komáromi Értéktár Bizottság elnöke
volt. A Kecskés László Társaságban kuratórium tagjaként kutatásokat végzett,
kiadványokat szerkesztett. Az Endresz
Csoportban szintén jelentős szerepet
vállalt. Kutatta Komárom és környékének második világháborús hátországi
történetét, a háború még ismeretlen
áldozatainak, hősi halottainak felkutatását.

Egy komáromi tehetség

A felnőtt világranglista jelenleg 28. helyen álló, válogatott kerettag komáromi
sportoló kiemelte, meghatározó volt számára, amikor 2016-ban először kijutott a
győri Európa Bajnokságra...

György Károlyné Rabi Lenke nyugalmazott könyvtárigazgató 2020. június
13-án 65 éves korában váratlanul
elhunyt. 30 évet dolgozott a Jókai Mór
Városi Könyvtárban, mint hivatása iránt
elkötelezett könyvtáros, az utolsó 10
évet igazgatóként. Pályáját gyermekkönyvtárosként kezdte, majd iskolai
szaktanácsadóként folytatta és utána
lett helyismereti szaktájékoztató.

Elismerései: 2012-ben, a „Komárom
Város Kultúrájáért” díjat, 2015-ben
pedig a „Pro Urbe Komárom” díjat és
szintén 2015-ben a Megyei Príma díj,
tudomány kategóriában különdíjat
kapott.
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Emlékét megőrizzük!
otthonunk_komarom
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Fegyelmezettség,
összefogás
Komárom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 23-án tartotta legutóbbi rendes ülését,
melyen számos fontos napirendi pont került megvitatásra. Így szó volt többek között a járványhelyzet
kezelésének tapasztalatairól, pénzügyi jellegű döntésekről, a folyó fejlesztésekről és beruházásokról,
valamint a Városmarketing Kft. megalakításáról. Dr. Molnár Attila polgármestert kérdeztük.

Világszerte sok nehézséget okozott a
COVID-19 járvány, ez alól Komárom
sem kivétel…

Dr. Molnár Attila: Még egyszer köszönöm a járvány idején mutatott összefogást, fegyelmezettséget!

otthonunk_komarom

Városunkban már a járvány hazai
megjelenésének szinte az első óráiban
szigorú intézkedéseket hoztunk. A
február 24-én megalakult helyi operatív bizottság folyamatosan nyomon
követte az országos operatív törzs
ajánlásait. Az idős, beteg embereket ellátó intézményekben, és a Selye János
Kórházban azonnali látogatási tilalom
lépett érvénybe, az önkormányzat a
tulajdonában lévő valamennyi közösségi épületében betiltotta a beltéri
rendezvények megtartását, ez vonatkozott a beltéri sportlétesítményekre is.
Míg az országos intézkedések előtt arra
kértük a helyi vendéglátóipari egységek
tulajdonosait, hogy szüneteltessék a
nagyobb tömegeket vonzó rendezvényeiket. Az egészségügyben zárt kapus
betegellátást vezettünk be. Korlátoztuk
az ügyfélfogadást a polgármesteri hivatalban és a TÁM-PONT Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatnál is.
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Bezárta kapuit a Komáromi Klapka
György Múzeum, a Jókai Mór Városi
Könyvtár és a Jókai mozi is. Nem volt
látogatható a Városi Sportcsarnok és a
molaji tornaterem sem. Nem fogadott látogatókat, ügyfeleket a Tourinform iroda.
A Brigetio Gyógyfürdő és a Monostori
erőd szintén szüneteltette működését.
Ezzel párhuzamosan bezárt a bölcsőde,
valamennyi városi óvoda és iskola is.
Az önkormányzat munkahelyvédelmi
akciótervet készített, amely összehangban állt a kormányzat által bejelentett
országos programmal. A polgármester,
az alpolgármester és a városi cégvezetők bérét 50 %-kal, az önkormányzati
képviselők tiszteletdíját szintén 50 %-kal
csökkentettük. A bizottsági és a felügyelőbizottsági díjazások szüneteltek.
A sport- és kulturális célú támogatási
szerződések felfüggesztésre kerültek,
csakúgy, mint az önkormányzati megbízási szerződések zöme. A közszférában dolgozók, valamint a városi cégek
alkalmazottainak álláshelyeit munkaidőcsökkentéssel védtük meg! Áttekintettük
pályázatainkat, azokat, amelyek megvalósítását különös akadályba ütközőnek
véltük, felfüggesztettük.
A járványügyi intézkedésekhez kapcsolódik, hogy Hajnal Dóra önkormányzati
képviselő vezetésével önkéntes segítőhálózatot szerveztünk a komáromi
szépkorúak ellátására, valamint koronavírus védelmi alap számlát hoztunk létre.
Itt köszönöm meg valamennyi támogatónknak, külön az SK Innovationnak az
50.000 dolláros anyagi hozzájárulást,
amellyel Komáromot, az itt élőket, az
egészségügyben dolgozókat támogatták.
Külön köszönöm dr. Kreft-Horváth Loránd
alpolgármester úrnak, háziorvosnak,
valamint Czunyiné dr. Bertalan Juditnak
térségünk országgyűlési képviselőjének a
járványhelyzet idején tanúsított segítségét! Ugyanitt szeretném megköszönni az
egészségügyi dolgozók, az önkéntesek és
valamennyi a védekezésben szolgálatot
teljesítők áldozatos munkáját, valamint a komáromiak fegyelmezettségét!
Együtt sikerült visszaszorítanunk a vírus
terjedését! Külön hangsúlyoznám a helyi
civilek példaértékű segítségnyújtását, különös tekintettel a Kemence Egyesületre,
ez is alátámasztja a Hétfa Kutatóintézet
és Elemzőközpont nemrég készült felmérését, mely szerint városunk az erős
civil társadalom dimenzióban az országos
rangsor első helyén áll.
Megjegyzem továbbá, hogy az egészségügyi dolgozóknak jutatott bruttó 500.000
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forint kormányzati támogatáson túl a
komáromi – önkormányzati fenntartású
- idősek otthona valamennyi dolgozójának egyszeri, nettó 100.000 forintos
juttatást biztosítottunk. Ezzel is igyekeztünk megköszönni a járvány ideje alatt
tanúsított magas szakmai színvonalú,
példaértékű szolgálatot, amelyet nemcsak az intézményben láttak el, hanem
komoly szerepet vállaltak a komáromi
rászoruló idősek napi ellátásában is.
Ma már világosan látszik, hogy a koronavírus járvány óriási károkat okozott a
világgazdaságban, mire számíthatunk a
komáromi költségvetés kapcsán?
Ha egy hónappal ezelőtt beszélgettünk
volna, sokkal borúsabb képet festenék le. Az ipari parki, valamint a város
gazdasági életét meghatározó cégek
vezetőivel folytatott megbeszélések alapján egyelőre úgy tűnik, hogy a vártnál
valamelyest mérsékeltebb lesz náluk a
visszaesés.
Ezért is fontos, és mondom el minden alkalommal, hogy a Komáromban működő
kis- és közepes vállalkozások, valamint a
multinacionális vállalatok nélkül leállna
az élet Komáromban. Ezek a társaságok
rendkívül fontosak a város életében,
hiszen az általuk befizetett iparűzési adó
az, ami a leginkább meghatározza az
önkormányzat gazdasági mozgásterét.
Ebből tudjuk finanszírozni nem csupán
az út-, utca-, járdafelújításokat, közvilágítási bővítéseket, civil szervezeteinket és
sportegyesületeinket, de a komáromiak
számára biztosított szerteágazó kedvezményrendszert is. Olyanokra gondolok,
mint a most előkészítés alatt álló fiatalok
első lakáshoz jutási támogatása, a
100.000 Ft-os egyszeri, vissza nem térítendő kelengyepénz biztosítása, melynek
összegét duplájára 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 térítésmentesen
biztosított bölcsődei és óvodai gyermekétkezés, a „Minden komáromi gyermek
tanuljon meg úszni!” program, a hétvégi
sebészeti ambulancia és a gyermekügyelet finanszírozása, a térítésmentesen
igényelhető 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 Ösztöndíjrendszerben
való részvétel. A városban működő cégek
adója nélkül mindez nem lenne!
otthonunk_komarom

Ami további bizakodásra ad okot, hogy a
legutóbbi ülésen, fejlesztési céllal közel
300 millió forintért tudtunk értékesíteni
önkormányzati területeket, ezek egy
részét az ipari parkban, más részét pedig
a Távhő Kft. központi telephelyén.
A fentiek figyelembevételével egyfajta
óvatos optimizmussal tekinthetünk
az elkövetkező hónapok elé. Hangsúlyozom azonban, hogy egy esetleges
második hullám, vagy épp számos, előre
ma még nem látható gazdasági hatás
egyik pillanatról a másikra változtathatja meg pénzügyi lehetőségeinket. Ma
ott tartunk, hogy várjuk a szeptemberi
adófeltöltést. Ennek alapján módosítjuk
majd az idei költségvetésünket, és döntünk konkrét pénzügyi kérdésekről, hogy
városunk működése továbbra is kiegyensúlyozott, stabil és biztonságos lehessen!
A futó projektek befejezésre kerülnek?
Igen, mivel ezek olyannyira előrehaladott
állapotban vannak, hogy drágább lenne
felfüggeszteni a munkát és visszafizetni
a támogatást, mint befejezni azokat.
Nem beszélve arról, hogy számos torzóépület éktelenkedne Komáromban. Így
a volt mezőgazdasági kombinát helyén
épülő új múzeumot, a buszpályaudvar
melletti szolgáltatóházat, a Jókai liget és
a környező utcák felújítását célzó Zöld
Város Projektet, a Jókai Mór Gimnázium
energetikai korszerűsítését, a saját forrásból megvalósuló óvodai játszóterek,
valamint az ipari parki ún. inkubátor ház
megépítését és a terület csapadékvízelvezető-rendszerének kiépítését be fogjuk
fejezni. Ezek összességében 10 milliárd
forint támogatásból és 3 milliárd forint
önerőből valósulnak meg, ez utóbbi egy
részét fejlesztési célú hitelből fedezi az
önkormányzat.
Polgármester úr, a testületi ülésen
elfogadták egy új városi cég, a Komáromi Városmarketing és Turisztikai Kft.
megalapítását is. Miért volt szükség erre
az új társaságra?
A koronavírus járvány is megmutatta,
hogy az idegenforgalom mennyire
sebezhető terület. Aki most nem lép,
az végleg lemarad. Ezért most kell
lépnünk, hogy érdemben fel tudjunk
készülni a jövő évi szezonra! Azt gondolom, hogy Komáromnak kiváló adottságai
vannak a turizmus területén, ugyanakkor
nagyok az adósságaink is e tekintetben.
A városi kis- és közepes rendezvények
szétdaraboltságának megszüntetése,
egy jól megfogható közös arculat, márka
kiépítése, új idegenforgalmi attrakciók
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bevonzása, Komárom felhelyezése az
országos turisztikai térképre, mind-mind
előttünk álló feladatok.
A Monostori erőd és a Brigetio Gyógyfürdő összesen éves szinten közel félmillió vendéget fogad, átadás előtt van
a Monostori híd, a Csillagerőd és az új
múzeum is. Mindezek arra köteleznek
minket, hogy végre érdemben foglalkozzunk Komárom mint brand felépítésével, hogy ne csak mi tudjuk, hogy jó
komárominak lenni, de évről évre egyre
több turista is érezze ezt, és látogasson
el hozzánk! A cég működési költségeinek jó részét jelen költségvetési sorok
egyébként tartalmazzák, csak össze kell
fésülni azokat.

50.000 dollárt
adott az SK

Polgármester úr végezetül mit üzenne a
komáromiaknak a nyár további részére?
Még egyszer köszönöm a járvány idején
mutatott összefogást, fegyelmezettséget! Komárom ismét példát mutatott!
Legyünk azonban továbbra is óvatosak!
Tartsuk be a higiéniai kézmosás szabályait, viseljük felelősséggel az egészségügyi
maszkot a zárt terekben, üzletekben,
tömegközlekedési eszközökön és tartsuk
be a kötelező szociális távolságot! Ezzel
együtt pihenjünk, élvezzük a nyarat, még
akkor is, ha az idei egy kicsit más lesz,
mint amit eddig megszoktunk! Bízzunk
az egészségügyi, járványügyi szakemberek munkájában, szakértelmében, hogy
egy sikeres vakcinaelőállítás és oltóprogram mielőbbi beindítása után ismét felszabadultan tudjunk majd örülni egymás
társaságának, és szeretett városunknak,
Komáromnak. Addig is vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Megszűnt a veszélyhelyzet, a kormány
kihirdette a járványügyi készültség bevezetését. A jogszabály az egészségügyi
ellátást is érinti. Dr. Kreft-Horváth
Loránd egészségügyért felelős alpolgármester elmondta, a gyermek és
felnőtt háziorvosi, valamint a fogászati
ellátás és a Selye János Kórház szakrendelői továbbra is kizárólag telefonos
időpont-egyeztetéssel fogadhatják a
betegeket. Egy óra alatt 6-8 beteget
tudnak normál ütemben ellátni, kivételt
jelentenek a sürgős, életveszélyes
esetek. Az eljárási rend azt azonban tartalmazza, hogy a fertőző beteg köteles
először telefonon egyeztetni.
A páciensnek rendelkeznie kell az orrot,
illetve a szájat eltakaró maszkkal, illetve
az egészségügyi dolgozóknak is kötelező
viselniük a megfelelő védőeszközöket.

Az SK Innovation Korea első és legnagyobb energia- és vegyipari
vállalata, jelenleg a komáromi ipari parkban építi európai akkumulátorgyártó központját.
A cég rendkívül elkötelezett a társadalmi szerepvállalás mellett, így ezen elvtől
vezérelve a társaság nemrég a címben szereplő jelentős összeggel támogatta a helyi
járványvédelmi alapot. Az összeget elsősorban védőfelszerelések vásárlására, illetve
a járványügyi védekezéssel kapcsolatos egyéb kiadásokra fordítja az önkormányzat.
„Az SK Innovation nem csupán gazdasági partnerként, de partnerként tekint a komáromiakra és Komáromra! Ez a szemlélet erősíti a helyi közösségeket, globálisan
pedig jelentős társadalmi értéket teremt. Együtt sikerülhet!” – olvasható a társaság
közleményében.
A cégcsoportnak nem ez az első adománya Komárom felé, hiszen néhány hónappal
ezelőtt már 15 millió forintot adományozott három komáromi alapítványnak Komáromban, hogy javítsa a helyi társadalom különféle szolgáltatásait, ideértve ösztöndíjalapokat, orvosi és tűzoltó berendezéseket.
Az első, 7,5 GWh éves teljesítményű üzem még januárban kezdte meg
működését városunkban, a második ütem jelenleg építés alatt áll.

otthonunk_komarom
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Miénk itt a tér
Városunk három év alatt, hárommilliárd forintot fordít intézményeink korszerűsítésére. Az
önkormányzat saját forrásból két
éve kezdte meg a város valamennyi óvodájának és bölcsődéjének udvarfelújítási programját.
A beruházások során nem csupán
az intézmények kültéri játszóterületeinek zöldfelületei újultak
meg, de korszerű játékokat is
kaptak a gyerekek.

A Gesztenyés, a Színes és a Csillag
Óvodákban már lezajlott a korszerűsítés.
Június 18-án délelőtt ünnepélyes keretek között adták át a kicsiknek a Tóparti
megújult játszóudvart. Az intézmény udvarának felújítása során mozgásfejlesztő
és egészségfejlesztő eszközöket, képességfejlesztő játszóeszközöket, bicikliutat,
labdarúgópályát alakítottak ki.
Az átadó ünnepségen elsőként dr.
Molnár Attila polgármester köszöntötte
a megjelenteket, aki az elmúlt hónapok
eseményeit felidézve, megköszönte az
óvodapedagógusok koronavírus járvány
elleni védekezésben nyújtott szolgálatát.
A beruházást Czunyiné dr. Bertalan Ju-

dit, térségünk országgyűlési képviselője
és Hajnal Dóra, önkormányzat képviselő,
a Humán bizottság elnöke is üdvözölte.
Nagy Márta óvodavezető kiemelte,
intézményük Zöld Óvoda és 2017 óta a
megyei zöld óvoda rendszer bázisintézménye.
- Városunkban folytatódik az óvodák
udvarfelújítási programja. A munkálatok
hamarosan befejeződnek a Szivárványban is. Az év során pedig a Napsugár
Óvodában és a Minivár Bölcsődében
is megtörténik majd a felújítás – tette
hozzá a polgármester.

Saját forrásból újult meg a Tóparti Óvoda játszóudvara is
A fotón (balról jobbra): Hajnal Dóra önkormányzati képviselő, Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő,
Nagy Márta intézményvezető és dr. Molnár Attila polgármester
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Ollé, a ligetben!
Június 26-án pénteken délelőtt átadták a Jókai ligetben
lévő egykori salakpályán épült
új játszóparkot. A kilenc város
együttműködésével megvalósuló,
CULTPLAY- Interaktív tematikus
parkok nevet viselő projekt célja,
hogy a kulturális örökség innovatív hasznosítását lehetővé tevő,
határon átnyúló turisztikai attrakciókat hozzon létre.
Dr. Molnár Attila polgármester elsőként
köszönetet mondott a Pons Danubii
EGTC Európai Területi Együttműködési Csoportosulás igazgatójának, Bara
Zoltánnak, akinek a pályázat benyújtása,
lebonyolítása köszönhető. A Komáromra
eső pályázati összeg költsége 300 ezer
euro, így több mint százmillió forintos
értékkel gazdagodott városunk. A városvezető hangsúlyozta, a projekt révén a
gyerekek megismerhetik az észak-komáromi Öregvárat. A játszópark az ismeretterjesztést és az oktatást is szolgálja. A
helyszínen QR kódokat helyeztek el, melyek leolvasásával számos, a projektben
résztvevő városokról szóló információval
gazdagodhatunk.

Nagy Nikolett, a körzet önkormányzati
képviselője az átadáson a már befejezett
és folyamatban lévő beruházásokat ismertette. Az elmúlt időszakban átadásra
került két elektromos töltőállomás a
Bem József utca és Czuczor Gergely utca
találkozásánál, valamint a Corner Hotel
előtt. Zajlik a Zöld Város projekt a ligetben, a gimnáziumban pedig hamarosan
befejeződik a teljes energetikai felújítás.

Nagy Nikolett, a körzet képviselője méltatja a beruházást

Az idegenforgalom két fontos pillére a
hamarosan nyíló felújított Csillagerőd és
a népszerű Brigetio Gyógyfürdő, mely
előtt a parkolók átépítése jelenleg zajlik.
Nagy Nikolett kiemelte, a határon átnyúló projekt során Észak- és Dél-Komárom
együtt gondolkodik.

Michl József Tata polgármestere, a Kistérségi Társulás elnöke kiemelte, hogy a
megyei városoknak együtt kell működniük a jövőben is.
Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármestere hangsúlyozta, a Pons Danubii
közös szövetségük a határ menti projektben. Észak- és Dél-Komárom pedig azon
dolgozik, hogy egy erős 55 ezres várost
építsen közösen.
Czunyiné dr. Bertalan Judit térségünk országgyűlési képviselője úgy fogalmazott,
hogy a tematikus park átadása azt üzeni:
az egyetlen dolog amiben az identitásunk, a magyarságunk és mi magunk tovább tudunk élni, meg tudunk maradni,
ami erőt ad, az a kultúra. Kívánta, hogy
a családok, a gyerekek éljenek a lehetőséggel, hiszen a már elkészülő Jókai liget
teljes kikapcsolódást nyújt majd. Zárásul
hozzátette, jó lehet komárominak lenni,
nemcsak a fejlesztések miatt, nemcsak
a zöld szemlélet miatt, hanem azért is
mert Komárom önkormányzata a családok, a fiatalok, a gyerekek támogatásával
valódi jövőt tervez és épít a komáromiaknak.
Az eseményen a Tóparti Óvoda és a fit-kides lányok adtak műsort.

Az új játszótér átadóján a Tóparti Óvoda is műsort adott

otthonunk_komarom
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A Kemence Egyesület is részt
vesz az Országos Közfoglalkoztatási Minta Prog-ram projektben, melynek során elkészült a
fácán volier. A közfoglalkoztatás
keretében fácánnevelésre alkalmas teret június 23-án adták át a
szőnyi városrészben, az egyesület
székhelyén. A volier egy speciális,
időjárásálló, rugalmas háló, amely
kiválóan használható a fácánok
természetközeli környezetben
való neveléséhez.

A Kemence Egyesületnél valódi értékteremtő, közösségépítő munka folyik
A fotón (balról jobbra): Bíró Katalin, a Belügyminisztérium Koordinációs Főosztály Programkoordinációs
Osztályának vezetője, Schmelcz Gézáné, a Kemence Egyesület elnöke, dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester,
dr. Kancz Csaba kormánymegbízott és dr. Molnár Attila polgármester

Fácánkertet avattak
Az “Indíts vállalkozást” programról
A Bakonyalja CSAK Pont
Komárom újabb fejlesztési
programján vehettek részt
az érdeklődők június elején a
Kemencés házban. Indíts vállalkozást címmel megvalósuló
eseményükre olyan jelentkezőket vártak, akik készen állnak arra, hogy egyedi ötletükre
akár egy vállalkozást építsenek.
Az első eseményre mintegy húsz
fő jelentkezett, a három hónapos
kurzusidő alatt azonban folyamatosan indulnak majd a csoportok.
Schmelcz Gézáné, a Kemence elnöke
elmondta, a vállalkozóknak szükségük
van motivációra, új piacok, új helyzetek
kezelésére. Akik most munka nélkül
maradtak, állásból kikerültek, és vállalkozást szeretnének indítani, számukra
nyújtanak olyan alapinformációkat, amivel egy vállalkozást el tudnak kezdeni.
Üzleti tervet írnak, ötletelnek, felépítik a
vállalkozást úgy, hogy az működőképes
legyen. A CSAK Pont vállalja a leendő
vállalkozás mentorálását, pályázatokra
való felkészítését is.
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Az ünnepélyes átadón városunk polgármestere, dr. Molnár Attila megköszönte az egyesület önzetlen segítségét,
hangsúlyozva, hogy a járványhelyzet
alatti összefogásban is példamutató
volt az egyesület szerepe, amely többek
között maszkok varrásával is segítette a
védekezést.
Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott
elmondta, minden település attól lesz
erős, ha erősek a közösségei, hozzátette,
megyénk a közfoglakoztatási programok
kapcsán az élen jár. A kormánymegbízott
kiemelte, nagyon jó helyre került a forrás, hiszen a Kemence Egyesület közösséget fejleszt, bemutatja a gasztronómiai
értékeket, a magyar kultúrát, népszerűsíti a lovas sportot és a mezőgazdasági
tevékenységet.
Schmelcz Gézáné, a Kemence Egyesület
elnöke úgy fogalmazott, régi álmuk volt
egy olyan közösségi tér létrehozása,
ahol megváltozott munkaképességű,
hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal
élő embereket foglalkoztatva, értékteremtő munkát hoznak létre, ezáltal
olyan érzékenyítést indítva a társadalom
felé, ahol mindenki megtapasztalhatja,
hogy hatalmas értéket állítanak elő,
valósítanak meg az itt dolgozó emberek.
Schmelcz Gézáné kiemelte, a projekt
otthonunk_komarom

tíz fő foglalkoztatását biztosítja. Mint
szervezetvezető és fejlesztő ragaszkodott
ahhoz, hogy ez a munkavégzés helyben
történjen.
Az ország több pontján is megvalósultak
különféle projektek. A legtöbb helyen a
városok a közterületeken foglalkoztatják
a programban résztvevőket, de nálunk,
a szőnyi városrészben, egy teljesen más
cél valósult meg. Közösen, kézi erővel,
együtt építették meg a fácánkertet,
ahová 300 madarat telepítettek, melyeket októbertől értékesítenek. Jó hír,
hogy a fácánokra folyamatosan érkeznek
az előjegyzések. A munka folytatódik,
hiszen hamarosan két gombasátrat is felépítenek. A megtermelt gombát szintén
értékesítésre termesztik.
Az átadón a Belügyminisztérium Koordinációs Főosztály Programkoordinációs
Osztály osztályvezetője, Bíró Katalin is
jelen volt, elmondta, a tárca már 10 éve
indít közfoglalkoztatott programokat,
támogat hátrányos helyzetű településeket és a településeken élő hátrányos
helyzetű célcsoportokat. Az országos
hajléktalan közfoglalkoztatási programot
első ízben 5 évvel ezelőtt szervezték
meg. Országosan a fővárost és 13 megyét érintően indultak programok, több
mint 600 hajléktalan bevonásával.

kultúra

pódium

Komáromi Újság

Egy hónapon át hétvégente klasszikus muzsika szólt a Jókai téren

Júniusban és júliusban is több koncert várta a komáromiakat és
az érdeklődőket városunkban. A koncertsorozatot Hajnal Dóra
önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke koordinálta. A zenei programsorozat nyitányaként június 21-én a Jókai
téren a Győri Filharmonikus Zenekar fúvós ötöse örvendeztette meg bő fél órás koncerttel a térre kilátogatókat, az arra
sétálókat.
A sorozat első komáromi koncertjén népszerű dallamok
csendültek fel. Fejes Ágnes, a Győri Filharmonikus Zenekar
művésze elmondta, a Győri Filharmonikus Zenekar és az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága szerződést kötött köztéri koncertek megtartására,
ötezer lélekszám feletti településeken a „Forrás a zenének
- feladat a zenésznek” programsorozatban. Számukra is nagy
örömet jelentett három hónap után közönség előtt játszani. A
veszélyhelyzetben klasszikus zene népszerűsítéseként a Győri
Filharmonikus Zenekar rézfúvós együttese indította el a lakótelepi karantén koncerteket, melyet országosan több zenekar is
követett. Az első alkalommal könnyed klasszikus zenékből álló
mini koncertet hallhatott a közel száz fős komáromi közönség.

A kulturális eseménysort lapzártánkkal egyidőben a Győri
Filharmonikus Zenekar - Arrabona Brass koncertje, valamint a
Komáromi Egressy Fúvószenekar előadása zárta. Ez utóbbiról
Szabó Ferenc karnagy, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke még korábban elmondta, az elmúlt időszak sok
kihívást hozott mindannyiunk, így a Szövetség számára is.
Épp ezért az elnökség több tagszervezettel is ötletelve döntött
úgy, hogy a hosszú karantén időszak után szeretnének egy
igazán nagyszabású, országos eseménnyel megjelenni! Így
esett a választásuk július 5-re, amikorra szeretettel hívták a
MAFUMASZ teljes tagságát, a zenekarokat és a mazsoretteket
egyaránt egy országos, egy időben történő együtt muzsikálásra.

A szabadtéri műsorok a következő hétvégén is folytatódtak.
Zenélő Magyarország címmel a Magyar Rádió Szimfonikus
Zenekara szabadtéri koncertsorozatot indított, melynek egyik
állomása Komárom volt. A Jókai téren június 27-én, szombaton
délután zenéltek kamarazenekari formációban. Külön öröm
volt, hogy a zenekarban egy komáromi születésű művészt,
Schadl Péter klarinétművészt is köszönthettük. Az élő zene varázsát másnap, június 28-án, vasárnap délután is élvezhette a
zeneszerető komáromi közönség, mikor a Győri Filharmonikus
Zenekar kamarazenekara adott térzenét.
otthonunk_komarom

A programsorozat koordinátora Hajnal Dóra, önkormányzati képviselő,
a Humán bizottság elnöke volt
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turizmus

szezonnyitó
Június közepétől teljes kapacitással
működik a Brigetio Gyógyfürdő. Radics
Török Tímea ügyvezető elmondta, a
koronavírus-járvány kezdetén március
17- től kellett bezárni a népszerű fürdőt.
Nagyon várták már az újranyitás lehetőségét. Június 20-tól szombattól már
nem csupán a kültéri élménymedence
és úszómedence, hanem a beltéri és
kültéri gyógymedencék, a beltéri úszó
és tanmedence, valamint a szaunavilág
is fogadja a vendégeket.
Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy a veszélyhelyzet feloldása ne tévesszen meg
bennünket, a jövőben is ugyanúgy kell
vigyáznunk egymásra, hiszen a vírus jelen van. A fürdőzőknek fokozottan be kell
tartaniuk az előírásokat; maszkot ugyan
nem kell viselni, de ügyelni kell a másfél
méteres védőtávolság betartására.
A Brigetio Gyógyfürdőben a beléptető
pontokon, illetve mellékhelyiségekben
mindenhol fertőtlenítőket helyeztek el,
melyek használata javasolt. Érdemes
az ajánlásokat betartani, a megelőzés
feltételeit a fürdő megteremtette, közös
erővel, együttműködve arra kell törekednünk, hogy visszaszorítsuk a vírus
terjedését.

A turizmust kiváltképp érzékenyen
érintette a járvány. Radics Török Tímea
kiemelte, arra biztat mindenkit, hogy itthon, hazánkban töltse a szabadságát. A
fürdőben is felhasználható a Szép Kártya
mindhárom alszámlája, ez a vendégeknek anyagilag jelent segítséget, míg a
fürdőnek a működését támogatja, ha
helyben használják fel a szolgáltatást.
További jó hír, hogy június 22-től már
a gyógyszolgáltatások is elérhetőek. A
Selye János Kórházzal közösen fogadják
a betegeket, a pakolás és gyógymasszázs
szolgáltatáson túl, már a vizes szolgáltatások is működnek. Kezdetben az elmaradt kezeléseket pótolják, de új betegek
jelentkezését is fogadják és keresik az új
időpontokat számukra.
Természetesen szálláshelyeket is tudnak
biztosítani. A Thermal Hotel és Camping,
a Solaris Camping valamint a Carrier Hotel is a fürdő üzemeltetésében működik.
A fürdő szálláshelyein foglalva a vendégek a szállás csomag részeként juthatnak
fürdőbelépőkhöz. Tehát aki hozzájuk
érkezik automatikusan belépőt kap, és
akár már a korai óráktól használhatja a
Brigetio Gyógyfürdő szolgáltatásait. A
fürdő minden nap reggel 9 este és este
20.00 óra között várja a vendégeket.

Indul a diákok
nyári foglalkoztatása
Idén is közel ezer tanuló nyári
foglalkoztatását támogatja a
Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal - mondta dr. Kancz Csaba megyei
kormánymegbízott a Brigetio
Gyógyfürdőben június 25-én
tartott sajtótájékoztatón.
A kormány idén is jelentős forrást - 3
milliárd forintot - szán a diákmunkára,
a mi megyénkben több mint 830 diák
kap arra lehetőséget, hogy dolgozni
tudjon. Fontos, hogy a 16 és 25 év
közötti diákok tudnak munkát vállalni,
illetve azok a fiatalok, akik hallgatói,
tanuló jogviszonnyal rendelkeznek. A
diákok jelentkezhetnek a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Osztályain,
vagy éppen annál a foglalkoztatónál,
akinél a korábbi években is dolgoztak.
A kormánymegbízott hozzátette: fontos, hogy a fiatalok korai munkatapasztalatot szerezzenek, amit
a későbbiekben kamatoztatni tudnak
a munkaerőpiacon. A strand és
élményfürdő kategória a legnépszerűbb a fiatalok körében,
de szeretnek az önkormányzati hivataloknál is munkát vállalni, ahol olyan
tapasztalatokat szerezhetnek, amelyek
mindannyiunk számára fontosak lehetnek a jövőben.
Radics Török Tímea, a gyógyfürdő
ügyvezetője hangsúlyozta, változatos
munkaköröket kínálnak, a medenceőri,
csúszdaőri feladattól kezdve a kertészeti munkán át akár az adminisztrációs
munkákig.
Dr. Molnár Attila polgármester kiemelte, az önkormányzat több intézkedéssel is igyekszik megszólítani a
fiatalokat, ebbe a sorozatba nagyon jól
illeszkedik a nyári diákmunka is. Az idei
szezonban városunk azokat a munkahelyeket kínálja elsősorban, melyeket
szabadban lehet végezni: a Brigetio
Gyógyfürdőben, de a Monostori
erődben is kínálnak lehetőséget, és a
múzeum régészeti, feltárási munkáiba is be lehet kapcsolódni, valamint
lehetőség van a Városgazda Kft-nél, a
városüzemeltetés területén is diákmunkát vállalni.
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Multifokális lencse akció akár 50 % kedvezménnyel!
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Sárosi Belvárosi Szemészet Optika 1963
2900 Komárom, Bajcsy-Zs. E. u. 5. Tel: +36 34/347-081

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Komárom Város Önkormányzata az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
keretében, a Természet és kultúra prioritási tengelyen támogatási kérelmet nyújtott be az
SKHU/1601/1.1 pályázati felhívására, melyet az Irányító Hatóság megvalósításra érdemesnek talált.
A projekt regisztrációs száma: SKHU/1601/1.1/209
A projekt neve: CULTPLAY - Interactive Thematic Parks - Innovative Use of Cultural Heritage
A projekt összköltsége:
Ebből Komárom költsége:

2.873.580,08 EUR
326.622,00 EUR

A pályázat támogatási intenzitása a magyar projektrészek esetén: 85% ERFA hozzájárulás, 10%
Magyar Állam hozzájárulása, és 5% önrész.
A projektben részt vevő települések:
Érsekújvár Város Önkormányzata (Vezető partner, Szlovákia)
Komárno Város Önkormányzata (Szlovákia)
Kisbér Város Önkormányzata (Magyarország)
Komárom Város Önkormányzata (Magyarország)
Oroszlány Város Önkormányzata (Magyarország)
Tata Város Önkormányzata (Magyarország)
Ógyalla Város Önkormányzata (Szlovákia)
Gúta Város Önkormányzata (Szlovákia)
Vágsellye Város Önkormányzata (Szlovákia)
Szőgyén Község Önkormányzata (Szlovákia)
A projekt keretén belül egyedi tervezésű tematikus játszóterek épülnek minden településen egy, a
partnerségben szereplő másik település jelentős épített örökségét középpontba állítva. A játszóterek
megvalósítása folyamatban van, így Érsekújvárban a régi vár makettje készült el, Tatán a gútai malom
épül meg játékos elemekkel, Észak-Komáromban a Csillag erőd mintájára készül játszótér, DélKomáromban az észak-komáromi Öregvár elevenedik meg, Oroszlányban a vágsellyei Pázmány
kastély, Kisbéren a gútai fahíd és a Lovarda mása épül meg, Gútán készül el a tatai vár mása,
Ógyallán az oroszlányi Bányász Múzeum mintájára, míg Vágsellyén a majki kolostor mintájára készült
játszótér.
Emellett közös, turisztikát népszerűsítő programok megvalósítására is sor került. Mindegyik
projektpartner településén 1-1 turizmust népszerűsítő nyilvános esemény valósult meg, valamint a
játszótereket bemutató és népszerűsítő kiadvány készül el, közös „brand“ alakul.
A projekt célja, hogy a játszóterek bekerüljenek a térség turisztikai attrakciói közé.
Komáromban a Jókai liget salakos pályájának helyén egy egyedi Uniplay Komáromi Erőd mászóvár
valósult meg kiegészítő játékelemekkel. A játszótér kialakítása mellett növénytelepítésre és
utcabútorok kihelyezésére is sor került. A tematikus park ünnepélyes átadójára 2020. június 26-án
került sor, amit egy on-line vetélkedő és gyerekműsor kísért.
Bővebb információkért látogassa meg a www.skhu.eu honlapot.
„Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.”

zöld Komárom

Komáromi Újság

Gólyahír
Korábban nyilvánosak voltak a gyűrűzések, a járványhelyzetben azonban idén
elmaradtak a környezeti nevelési programok, de a kutatómunka folytatódott.
Az adatokat online gólya-adatbázisban
rögzítik. Az ország 7 ezer gólyafészkében 4500 sikeres költést jegyeztek fel.

A szakemberek a Vásártéren
található fészekben két fiókát
és egy tojást, míg a Szabadság
utcaiban négy fiókát találtak.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park
munkatársa, Bátky Gellért az
E.ON technikai segítségével
összesen 15 fészek 43 fiókáját
gyűrűzték meg KomáromEsztergom megyében.

Bátky Gellért hangsúlyozta, hogy a helyiektől is szívesen veszik az információkat. A gyűrűzés során rögzítik a pontos
helyszínt, a fiókák számát és nagyságát. A gyűrű olyan, mint egy személyi
igazolvány, egy gyűrűszám csak egyszer
szerepel rajta. A gyűrűn Budapest neve
is olvasható, továbbá mellette egy
kódszám.
A hazai madárgyűrűzés 120 éve alatt
7 millió madarat gyűrűztek már meg.
A központok világszerte összeköttetésben állnak egymással. Ha például Egyiptomban vagy éppen Izraelben kerülnek
meg a magyar fehér gólyák, akkor
a gyűrű leolvasása után hazánk azonnal
kap információt a madarakról.
A fehér gólya fokozottan védett madár,
a fészekhez nyúlni kizárólag hatósági
engedéllyel lehet!
További zöld hír, hogy amint azt a
24Óra és a kemma.hu is megírta, június

közepén szemétszedési akciót hirdetett
a nemrégiben megalakult KÖSZ, azaz
a két huszonéves komáromi fiatalember, Fehérvári Dávid és Mózes Dániel
által életre hívottt Komáromi Önkéntes
Szemétszedők csapata.
Mintegy hetvenen indultak megtisztítani a Szőnyi-szigetcsoportot. Az akcióba
a komáromi cserkészek is bekapcsolódtak, minden korosztály együtt indult
szemetet „vadászni”.
– Idén januárban Duna-part takarítással kezdtük. Köszönjük a Városgazda
Kft.-nek, amely minden alkalommal
elszállította a megtelt zsákokat. A
vírushelyzet miatt egy időre pihenőre
kényszerültünk, de áprilisban már az
Erzsébet híd és a Monostori erőd környékén gyűjtöttük a hulladékot. Ekkor
többen javasolták, hogy hozzunk létre
egy szervezetet. A közösségi oldalon
ekkor regisztráltuk a Komárom Önkéntes Szemétszedők csoportot, azóta itt
tesszük közzé az akcióinkat. Mottónk:
KÖSZ, hogy jössz! - tudtuk meg a fiúktól. A csapat célja, hogy minél többen
csatlakozzanak hozzájuk, és felfedezzék,
a hulladékgyűjtés kiváló szabadidős
tevékenység, és minimális erőbefektetéssel milyen sokat lehet tenni a
környezetért.

A szőnyi sziget a szemétgyűjtési akció előtt (Forrás: KÖSZ Facebook)
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trianon 100

Zúgtak a harangok országszerte és a határon túl Trianon emlékére június 4-én délután fél 5-kor a Nemzeti
Összetartozás Napján. Száz éve, 1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy Trianon-kastélyban az első
világháborút lezáró békediktátumot. A döntés kétharmadával csonkította meg Magyarországot, a magyarság egyharmada pedig az új határokon kívülre került.

Az Erzsébet híd dél-komáromi hídfőjénél
harangláb idézi meg a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóját.
Június 4-én két ország egy város, Északés Dél-Komárom erősítette meg együvé
tartozását, csatlakozva a Kárpát-medencei közös figyelemfelhívó mozgalomhoz,
azzal a céllal, hogy a százéves trianoni
békediktátum aláírásával megegyező
időben, 16 óra 32 perckor szólaljon meg
a komáromi világháborús emlékharang.
Június 4-én Kárpát-medence szerte
felzúgtak a harangok, emlékeztetve egy
olyan traumára, melyre a magyarság a
mai napig nem talál gyógyírt.
Dr. Molnár Attila, városunk polgármestere a megemlékezésen elmondta, Trianon
a nemzeti emlékezet olyan fordulópontja, melyben a Nagy Háború utójátékaként minden magyar család ismételten
súlyos veszteségeket szenvedett. Egy
ilyen trauma feldolgozásához, a gyógyuláshoz, hosszú gyászmunka szükséges,
melyre a századik évforduló is lehetőséget biztosít számunkra. A városvezető
idézett a Keresztény Értelmiségiek trianoni közleményéből: nekünk, akik érezzük, hogy a „hazádnak rendületlenül” határoktól függetlenül a magyarság szívébe
van írva, akik megtapasztaltuk, hogy
„bár áldjon vagy verjen sors keze”, saját
erőfeszítéseink nélkül, akkor sem lehet a
szétszakítottság érzését áthidalni. Akik
hisszük, hogy „annyi balszerencse közt,
oly sok viszály után” is Jézus Krisztusban
mindannyian összetartozunk! Mert „még
jőni kell, még jőni fog” a kor, amelyben a
hit erejével, sikerül feldolgozni a trianoni
traumát. Zúgjanak a harangok, hogy
emlékezzünk, imára kulcsoljuk kezünket és előre tekintsünk. Mert soha nem
feledve, mindig emlékezve leszünk csak
képesek saját magyar közösségünkben a
megújulásra, a Kárpát-medencei jövőnk
közös tervezésére, ahogy a keresztény
ember gyászmunkája is nyugvópontra jut
a feltámadás hitében. Az igazságtalanság, a magunkra hagyatottság,

a reménytelenség csak akkor uralkodhat
tovább rajtunk, ha nélkülözzük hitünk
alappilléreit, a Teremtőbe vetett bizalmat, a megbocsátás képességét, az ima
erejét. Pedig ezekkel a széttagolt Európa
számára is példát tudunk mutatni.
A polgármester beszédében szólt az
épülő Monostori hídról is, mely az ös�szetartozást, a példamutatást, a barátságot, a szeretetet is szimbolizálja. Mint
mondta, gyógyírt nem fogunk tudni
találni erre a sebre, mert nem is lehet,
de részben tompítani tudjuk a fájdalmat.
Ezért fontosak a szimbolikus jelentőségű
beruházások, fejlesztések. Ezek jelentenek vigaszt!
- Erős, sikeres Magyarországért és egy
erős sikeres Komáromért dolgozunk!

amiben közösen formáljuk és közösen
elfogadjuk egymás érveit – fogalmazott
a városvezető, majd hozzátette, a századik évfordulón erőt kell merítenünk,
hogy olyan jövőt építhessünk, melyben
Komárom, mely egykor hazánk ötödik
legnagyobb városa volt, ismét a régió
legerősebb bástyájává válik.
A megemlékezésen Oláh Kálmán pedagógus a magyarság lelki trianonjáról,
kultúránk nemzetmegtartó erejéről és
a szégyenletes döntéssel kapcsolatos
bocsánatkérés szükségszerűségéről beszélt. Mint mondta, a magyarságot a kultúra tartotta meg. A nemzeti összetartozás jegyében közreműködött Korpás
Éva, Külhoni Magyarságért Díjas felvidéki
énekes.

Mint mondta, ehhez kéri a jó Isten
áldását, hogy Észak- és Dél-Komárom egy
településként tudjon Közép-Kelet-Európa
számára bástya lenni, és tudjon példát
mutatni Európának; hogy tudunk egy
városban élni, de mégis két országban.
-Egy komáromi szív dobogjon mindannyiunkban az év minden napján, és emlékeztessen minket június 4-én az emlékharang hangja, hogy összetartozunk.
A megemlékezésen fél ötkor dr. Molnár
Attila Észak-Komárom polgármesterével,
Keszegh Bélával közösen megkongatta
a 2018-ban emelt emlékharangot, majd
annak száz másodperces zúgása után,
Keszegh Béla is szólt a megemlékezőkhöz.
- Ragaszkodunk ahhoz, hogy partneri
viszony legyen, és erre kell építeni a
jövőnket, ragaszkodunk hozzá, hogy minket a határon senki se állítson meg, és ez
a város a jövőben egy 55 ezres városként
közösen tudjon fejlődni. Ragaszkodunk
ahhoz is, hogy a határ menti közösségek
továbbra is partnerként tekintsenek
egymásra, így olyan jövőt tudunk építeni,
otthonunk_komarom
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100 ágyúlövéssel emlékezett
az 1848-49-es Forradalom és
Szabadságharc Hagyományőrző
Egyesület és az Endresz Csoport
a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján
a Monostori erődnél.
A szervezők a történelmi Komárom
Vármegye településeinek névtábláit helyezték el az erőd lankáin. Az elszakított
országrészekért, a történelmi Komárom
Vármegye elcsatolt településeiért és az
országhatáron kívül maradt vármegyékért szólt az ágyú június 4-én.
A századik évfordulón az eredeti tervek
szerint a volt Komárom vármegye lakói
az Erzsébet hídon vonultak volna át táblákkal, fáklyákkal, majd a Városházánál
emléktáblát helyeztek volna el, a napot
pedig egy Kárpátia koncert zárta volna. A
járványhelyzet miatt az Endresz Csoport
változtatott a programon. A megemlékezés az áttörés emlékműnél folytatódott.
A Komáromi Tolma Baranta Egyesület és
a Kárpátia Sport Polgári Társulás trianoni
versfolyamot szervezett, amelynek alkalmából száz költemény hangzott el.

- Az Endresz Csoport jelmondata „Csak
a múltat ismerve épülhet a jövő!” ezzel
lehetne összefoglalni Trianon üzenetét mondta Arlett Tamás elnök.
- Ahhoz, hogy rendezett viszonyt tudjunk
kialakítani, ismernünk kell a múltat,
és tisztelni egymást. Trianonnak ez
az üzenete és persze az, hogy minden
körülmények között meg kell maradnunk
magyarnak, ki kell tartani a nemzet
mellett és büszkének kell rá lenni - tette
hozzá Arlett Tamás.
A magyar fájdalom és összetartozás
versei - Trianon száz címmel verspályázatot is hirdettek. 273 költemény érkezett
a Kárpát-medencéből és a világ minden
tájáról. A kiírás során arra fókuszáltak,
hogy a fiatalabb nemzedék is írjon verseket. Nagyon örültek, hogy a versek közel
egyharmadát középiskolások küldték be.
Arlett Tamás köszönetét fejezte ki Boráros Imre Kossuth díjas színművésznek,
Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas színművésznek és feleségének, Vizeli Csabának,
Egyed Gábornak és Oláh Kálmánnak,
hogy ebben a nehéz időszakban önként
és nagy lelkesedéssel bírálták a verseket.
A pandémia miatt nagyszabású eredményhirdetést nem tudtak tartani,
de június 2-tól elektronikus formában
elérhetővé tették a zsűri által kivá-

Dr. Molnár Attila Dél-Komárom és Keszegh Béla Észak-Komárom polgármestere együtt emlékezett az 1920-as
békediktátumra az Erzsébet híd lábánál 2018-ban felállított
Trianon-emlékharangnál. (Fotó: ma7.sk)
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lasztott 106 művet. A költemények az
endreszcsoport.hu oldalon és a csoport
közösségi oldalán olvashatók. A díjátadó
ünnepséget az első bécsi döntés és Komárom visszacsatolásának 82. évfordulóján tartják meg az ősszel.
A megemlékezésen Vitéz Nagy Lajos,
Ábrányi Emil Erős hit című versét hallhatták a résztvevők. Vitéz Nagy Miklós és
Csere Béla, az Endresz Csoport alelnökei,
valamit Nagy Péter, az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Egyesület elnöke kezdeményezte a
Trianon emléktábla elhelyezését, melyet
Czita János alpolgármester, Vitéz Nagy
Miklós és Csere Béla avatott fel. A Komáromi Lapok 1920. június 5-i vezércikkét
Egyed Gábor pedagógus olvasta fel,
melynek aktualitása mitsem változott az
elmúlt száz év alatt.

sport

Megújult a sportcsarnok
és a monostori ifjúsági tábor
A tábor idén január elsején
került vissza a Városgazda Kft.
kezelésébe.
Neuvirth Imre ügyvezető igazgató
elmondta, belülről felújították a
faházakat, a vizesblokkokat, ahol
szükséges volt mosdókat, zuhanykabinokat is cseréltek. Minden
faházat kifestettek, a társalkodóban
minikonyhát alakítottak ki, és
mosdókat építettek be. Gyermek és
ifjúsági táboroztatást végeznek saját
szervezésben illetve érdeklődők felé
is nyitva áll a tábor. A helyiségeket
rendezvényekre is kiadják, akár
cégeknek, akár baráti társaságoknak.

dobogó

Komáromi Újság

Az Ultratriatlon Szövetség 2019-es versenykiírása szerint a komáromi
”Vasember”, azaz Szőnyi Ferenc második helyezést ért el abszolútban,
ultratriatlon szakágban.
- A versenyprotokoll alapján mindig a következő évben adják át az előző éves teljesítményért járó elismeréseket. Azt gondolom, hogy 55 évesen nagyon nagy dolog a
világ második legjobbjának lenni. Jómagam 163 ironman-távot teljesítettem ennek a
szövetségnek a kiírásában - nyilatkozta a sportember.
Megtudtuk, hogy a karantén ideje alatt is folyamatosan edzett, közösségi oldalán
pedig mindenkit a mozgás fontosságára bíztatott.
- Májusban 29 óra, 46 perc alatt teljesítettem a Balaton körbefutását, amely nagy
kihívás volt, mind fizikailag, mind pedig mentálisan - tette hozzá Szőnyi Ferenc.
A koronavírus járvány miatt egyelőre az idei versenynaptár üres, ugyanakkor a Vasember bizakodik, hogy az augusztus 20-i hagyományos Fenyves Futást már meg lehet
majd rendezni a koppánymonostori városrészben.

A sportcsarnokban is zajlanak a felújítási munkálatok. Az alsó szinten
korszerűsítik a vizesblokkokat, az
orvosi szobát, a büfét és a bejárati
aula is megújul; új burkolatot kapnak a helyiségek, új lámpákat szerelnek fel és természetesen festési
munkálatok is zajlanak. A felújítás
várhatóan június végégig tart. A
parkfenntartási munkák is folyamtosak városunkban. A fűnyírást,
virágültetést és fametszést a
Komáromi Városgazda Nonprofit
Kft. negyven munkatársa végzi.

otthonunk_komarom
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MONOSTORI EROD

PROGRAMOK

JÚLIUS
07.17. FEHÉRLAPOSOK
rockopera
Főszerepben:
Varga Miklós
Csengeri Attila

07.25. ÁLLATI STORY
családi musical
Főszerepben:
Magyar Attila

07.31. BAGOSSY BROTHERS
COMPANY
akusztikus koncert

08.01. DUNAI ELECTRIC
BÁSTYA

PIXA - ANDRO STERBINSZKY
&MYNEA WILLCOX HUBIK- BÁRÁNY

MONOSTORI ERŐD
2900 Komárom Duna part 1.
email: info@erod.hu
web: www.erod.hu

NYITVATARTÁS

AUGUSZTUSI AJÁNLÓ
LOVE.HU

ZENÉS SÉTAHAJÓ

MESEAUTÓ SZÉP NYÁRI NAP
CZIBOR, A RONGYLÁBÚ
monostorierod

DÉRYNÉ

PADLÁS

Monostori Erőd
minden nap 9:00-18:00
Jókai Mozi
filmvetítés előtt fél órával
Tourinform Komárom
9-17 óráig

JEGYVÁSÁRLÁS
Monostori Erőd jegypénztár
Jókai Mozi jegypénztár
Tourinform Iroda, Komárom
Továbbá jegyek még
kaphatók online a
jegymester.hu hálózatán.

erod.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

sport

Komáromi Újság

A fiatal tehetség éppen tíz éve, 9 évesen ment le előszőr a komáromi lőtérre, szülei biztatására. A kezdetektől máig Miskolczi Julianna a trénere, ezzel párhuzamosan Budapesten is edz, Szucsák László
irányításával, kettejük tudásának köszönhetően, mint mondja, nagyon sokat fejlődött. A Komáromi Városi
SE 19 éves puskás sportlövőjével, Horváth Leával a MOL városrész fedett lőterén beszélgettünk az eddig
elért eredményeiről és a jövőbeni tervekről.

egy komáromi tehetség
A felnőtt világranglista jelenleg 28.
helyen álló, válogatott kerettag komáromi sportoló kiemelte, meghatározó volt
számára, amikor 2016-ban először kijutott a győri Európa Bajnokságra. Utána
szerencsére egymás után következtek a
nagyobb megmérettetések. A kedvenc
piros színű légpuskáját az elmúlt évek
nemzetközi versenyeinek logói díszítik,
Lea egyre csak sorolja az elmúlt időszak
jelentős megmérettetéseit.
- A 2017-es junior világbajnokság Suhlban volt, ez első junior versenyem az EB
után, aztán sorra jöttek az Európa-bajnokságok Mariborban, Győrben, Eszéken
és Bolognában, majd tavaly már a
felnőtt világkupák. Nagyon izgalmas volt
az elmúlt év. Új-Delhiben az első felnőtt
világkupámon, 50 méteren a 14. helyet
szereztem meg, áprilisban Pekingben
tizedik lettem, egyetlen körrel lemaradva
a döntőről. A májusi müncheni világkupán két kör hiányzott a fináléhoz, majd
a minszki Európa Játékokon hét tized.
Nagyon rosszul érintett, hogy sorra közel
voltak a döntők, Rióban is csak egyetlen
kör hiányzott az olimpiai kvótához.
Lea kiemelte, hogy nagyon összetett
sportról van szó. Sok mindennek kell

„klappolni” a sikerhez. Mint mondja,
a szorgalom nagyon fontos, fejben is
ott kell lenni! Egyik edzője szavai szerint
bátornak kell lenni, nem vakmerőnek,
bátornak, hogy akkor, adott pillanatban
el merje lőni az adott lövést, hiszen itt
rengeteget számítanak a másodpercek.
„Nem mindegy, hogy egy másodperccel
előbb vagy utóbb sütöm el.” 10 méterre
légpuskával lő, 50 méterre, kisöbü sportpuskával, három testhelyzetben; térdelő,
fekvő, álló, míg tíz méterre, csak állóban.
Leához az 50 méter áll a legközelebb, bár
ezt szabadban lövik, az eredményt pedig
nagyban befolyásolja az adott időjárás.
A sportolónő szemüvegesként nincs
könnyű helyzetben, fegyverein a lencse
természetesen dioptriás. Nevetve mondja, hogy az álló versenyszámban a földön
lévő monitoron nem is tudja követni
és nem látja, hogy éppen mit lőtt. A
2019-ben többszörös országos csúcstartó edzései nagyrészét Komáromban és
Budapesten végzi. A roppant udvarias,
kedves és kitartó, szorgalmas lány igazi
példakép lehet minden fiatal számára!
Nemcsak a sportban kiváló, hanem a
tanulásban is. A Jókai Mór Gimnázium
magántanulójaként idén érettségizett,

szintén rendhagyó módon, Diósdon tett
amerikai érettségit kitűnő eredménnyel.
- Ennek előzménye, hogy tavaly nyáron a
suhli junior-világkupán megkeresett két
amerikai egyetem képviselője, és ösztöndíjas lehetőséget kínálva a tengerentúlon, megkérdezték, hogy nem lenne-e
kedvem náluk tanulni. Hatalmas öröm
volt ez számomra, és miután a szüleim
eddig is mindenben támogattak, közös
megbeszéléseket követően úgy döntöttünk, hogy a Mississippi Egyetemen folytatom a tanulmányaimat, az első kezdő
év után menedzsment-business szakon.
Az egyetemnek remek lövészcsapata
van, és már a leendő csapattársaktól is
kapott leveleket, melyben szeretettel
várják és hívják a tengerentúli intézménybe. - Azt viszont még nem tudni,
hogy mikor indulhatok, hiszen a jelenlegi
helyzetben a vízum ügyintézése lassan
halad, nem tudni még azt sem, hogy az
USA mikortól fogadhatja a külföldi diákokat. Egy roppant izgalmas, kihívásokkal
teli időszak áll előttem, melyben egyedül,
önállóan kell boldoguljak és helytálljak.
Természetesen a tengerentúli, egyetemi versenyeken kívül a világkupákon,
nemzetközi megmérettetéseken magyar
színekben, hazánkat képviselve versenyez
majd.
A közeli célokat firtató kérdésre elmondta, a 2021-re halasztott tokiói olimpiára
kvótát szerezni még mindig van esély.
Az utolsó kvótaszerző versenyre jövő
március környékén kerülhet sor. Végezetül Lea köszönetet mondott szüleinek és
testvéreinek, akik mindenben támogatták és támogatják most is.
- Köszönettel tartozom az edzőimnek és
persze a csapattársaimnak is. Hálával
tartozom Komárom polgármesterének,
dr. Molnár Attilának is, hiszen a város
olyan edzési, versenyzési lehetőséget
teremtett számomra és a csapattársaim
számára, ahol szinte lehetetlen nem jó
kedvvel és jó szívvel lejönni a lőtérre!
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