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több évtizedre szóló fejlesztések előtt állunk

Stabil, kiszámítható és kiegyensúlyozott gazdálkodást hozó költségve-
téssel számolhat Komárom önkormányzata, miután legutóbbi, soros tes-
tületi ülésükön nagy többséggel elfogadták az idei büdzsé főbb számait a 
város elöljárói. Dr. Molnár Attila polgármester joggal bizakodó, hiszen 
a közeljövő beruházásai összességében mintegy 30-35 milliárd forint ér-
kezik a Duna parti településre. Kérdéseinkre a városvezető válaszolt.

35 milliárd érkezik városunkba

„A most megkezdett 
fejlesztések évti-
zedekre határoz-
zák meg városunk 
gazdasági, turisz-
tikai és kulturá-
lis lehetőségeit!”

„A most megkezdett 
fejlesztések évti-
zedekre határoz-
zák meg városunk 

Hogyan értékeli az idei költségvetést?

- Az Országgyűlés viszonylag korán, még 
december első felében szavazott és fogad-
ta el hazánk 2014. évi költségvetését, így 
elegendő időnk maradt arra, hogy váro-
sunkban is előkészítsük a tervezett számo-
kat, melyeket széles körben egyeztettünk az 
intézményvezetőkkel, a szakmai kollégi-
umokkal, a bizottságainkkal, a képvise-
lő-testület tagjaival, valamint az idősügyi 
tanáccsal és a városi pedagógus szakszer-
vezettel. Három szóval tudjuk jellemezni 
az idei büdzsét: stabilitás, kiszámíthatóság, 
kiegyensúlyozottság.

Bizonytalansági tényezőt ugyan okozhat a 
költségvetésben, hogy az egyik legnagyobb 
adózónk épp a tulajdonosváltás időszakát 
éli. Ez a tény érintheti a város gazdálko-
dását, reményeim szerint azonban inkább 
a pozitív hatásait érezzük majd mind az 
adóforintokban, mind pedig a munkahely-
teremtést illetően.

Nem bíztunk semmit a véletlenre. Kö-
zel félmilliárd forintos fejlesztési forrást 
különítettünk el a költségvetésben, valamint 
a kiadási oldalon a tartalékalapokat úgy 
határoztuk meg, hogy ne okozzon traumát, 
amennyiben a bevételeink a tervezetthez ké-
pest esetleg másképpen alakulnak. Felelős, 
előrelátó gondolkodással állapítottuk meg a 
főbb számokat és a tartalékainkat. 

A költségvetés a jövőbeni fejlesztések 
költségeit is tartalmazza. Melyek lesznek 
ezek főbb irányai?

- Elmondható, hogy Komárom idei 
esztendőre szabott fejlesztési elképzelései 
összhangban vannak a tavalyi beruházások-
kal. Elsősorban a legfőbb fejlesztési irány a 
közintézményeket, valamint azok környékét 
érinti, hogy a városban élő gyerekek, a város 

fi ataljai biztonsággal tudják megközelíteni 
az oktatási-nevelési intézményeket. 

Ennek okán kapott hangsúlyos szerepet a 
koppánymonostori városrészben a Tamási 
Áron utca fejlesztése, miután ezzel megol-
dódhat a Napsugár Óvoda, a bölcsőde és az 
orvosi rendelő biztonságos megközelíthe-
tősége is. Látványos beruházás lesz a Jókai 
téri fejlesztés, az itt élők kérésére a Tenge-
részeti emlékmű környezete is megszépül, 
a feladathoz a tervek már készen állnak, a 
szükséges pénzt a költségvetés tartalmazza.

Folytatjuk a kisebb útfelújításokat és a 
járdafelújítási programunkat is, igyekszünk 
ily módon is szépíteni lakókörnyezetünket. 
Ahogy eddig, a folytatásban is a komáromi-
akkal együtt szeretnénk alakítani városunk 
jövőjét, ezért a fejlesztések előkészítése-
kor a lakossági bejárások tapasztalataira 
és fogadóórákra beérkező véleményekre 
támaszkodunk.

A tavalyi esztendő nagy erőpróbák elé ál-
lította Komáromot, a márciusi hóhelyzet 
után júniusban az árvízzel kellett meg-
küzdenie a városnak. Megoldódik a 
probléma a gátrendszer kiépítését szolgáló 
beruházással?

- Mindkét rendkívüli helyzet megmutatta, 
hogy a helyi önkéntesek összefogása, az em-
berek szeretete nagy segítség a bajban. Ezt 
hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök 
is, amikor már a megoldást nyújtó, hamaro-
san kiépülő gátrendszer alapkövét lerakta.

Komárom kiemelten veszélyeztetett terület, 
ezért fontos számunkra, hogy a gátrendszer-
beruházás mihamarabb megvalósulhasson. 
A parlament tavalyi, utolsó nyári ülésnapján 
interpellációmmal is igyekeztem felhívni 
a Belügyminisztérium és a kormányzat 
fi gyelmét a város speciális helyzetére.

��Dr. Molnár Attila polgármester:
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épülő gátrendszer

az ipari park közművesítése

a kórházrekonstrukció

a geotermikus energia 

beruházás

új Duna-híd

a hulladéklerakó rekultivációja

a Csillag erőd fejlesztése

Akkor ígéretet kaptam arra, hogy 2015. 
második felében megoldódik a probléma, 
és elkészül a Komárom-Amásfüzitő 
dunai gátrendszer. A miniszterelnök az 
alapkőletétel alkalmával úgy fogalmazott, 
2015. augusztus 16-án az átadási ünnepen 
szeretne ismét megjelenni városunkban, 
hiszen a kormányzat számára ez a beruhá-
zás kiemelten fontos. Nemcsak azért, mert 
a magyar állam által, valamint az európai 
uniós forrással fi nanszírozott beruházás 
több mint hétmilliárd forintba kerül, hanem 
mert az a helyieknek és javaiknak hosszú 
távú biztonságát szolgálja. A tervek szerint 
a munkálatok már a következő hetekben 
megkezdődnek. A gátépítés érdekében 
komoly erőforrásokat mozgósít az állam.

Nyilván nem csupán a dunai gátrendszer 
kiépítése az egyetlen feladat. A város 
legnagyobb adózóinak köszöntésén úgy 
fogalmazott: az elkövetkezendő két-
három éves időszakban évszázadokra 
határozzuk meg a város fejlődési irányait. 
Melyek is ezek?

- A kormányzati támogatások és a sikeres 
pályázati szereplésünk teszi lehetővé, hogy 
valóban a következő száz évre vonatkozóan 
meghatározó lépéseket tegyünk. Az ön-
kormányzat számára az is kiemelten fontos, 
hogy a város jövőjét meghatározó beruhá-
zásokban a helyi kis- és középvállalkozások 
szerepet kaphassanak, hiszen a munkahely-
teremtés közös feladat.

A hosszú távra való gondolkodást mutatja 
az új híd építésére irányuló szlovák-magyar 
közös akarat, amely kapcsán elmondható, 
hogy hosszas kétoldalú szakértői egyezteté-
sek után végre célegyenesben van a megva-
lósíthatósági tanulmány, amely az európai 
uniós források lehívásához szükséges. Re-
ményeink szerint a gát átadásával egyidőben 
az új dunai átkelő alapkövét is letehetjük. Ez 
az építmény mérföldkő lesz a város életében, 
hiszen egy új hidat nem tíz évre építünk. Az 
átkelő mind a munkahelyteremtés, mind 
az idegenforgalom, valamint a turizmus 
és a gazdasági kapcsolatok tekintetében 
is hatalmas élénkülést hoz majd városunk 
életében. Az új dunai híd valóban a jövő 
generációinak épül.

A geotermikus energia felhasználását 
támogató beruházásunkat több mint 
egymilliárd forintból tudjuk megvalósítani. 
Célunk, hogy a városnak hírnevet hozó 
termálvíz hőenergiáját közintézményeink 
és lakóövezeteink fűtésére használjuk fel, 
ráadásul ezzel komoly megtakarításokat 
érhetünk el.

Ugyancsak több mint egymilliárd forintból 
zajlik a kórházrekonstrukció, amellyel a 
betegellátás minőségét javítjuk. Ez a fejlesz-
tés egyrészt az eszközállomány korszerű-
sítését, másrészt építészeti átalakításokat is 
magában foglal.

Közel hatszáz millió forintból, egy határon 
átnyúló pályázat keretében nyert forrással 
segítjük az ipari park közművesítését, 
melynek révén további beruházókat csalo-
gathatunk településünkre.

Fontos kormányzati beruházás a Csillag 
erődöt érintő, több mint hatmilliárd 
forintos fejlesztés, mely a Szépművészeti 
Múzeummal karöltve valósul meg. Erről 
tudható, hogy a Szépművészeti Múzeum-
ban található, Európában is egyedülálló 
szobormásolat-parkot alakítanak majd ki a 
Csillag erőd falai közt. A létesítmény továb-
bá a múzeum országos raktárbázisaként is 
működik majd.

Régi adósságunkat törlesztjük a 
koppánymonostori városrészben található 
hulladéklerakó rekultivációjával. 

A munkálatok a közeljövőben fejeződnek 
be. Az említett beruházások közel 35 
milliárd forinttal gyarapíthatják városunkat. 
Bízom benne, hogy ez a fejlődés lesz jel-
lemző az elkövetkezendő időszakra is.  (se)
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Dr. Molnár Attila elmondta, az önkor-
mányzat még 2011-ben vásárolta meg a kö-
zel 40 hektáros területet, amely az elkészülő 
közműhálózattal alkalmas lesz új befektetők 
fogadására. 
 
A városvezetés a gazdasági válság idején is előre 
gondolkodott, szem előtt tartva a gazdaság-
élénkítés és a munkahelyteremtés jövőbeni 
lehetőségét. Ezért vásároltuk meg az ipari park 
szélén álló földet, melyen a jövőben zöldmezős 
beruházások kaphatnak helyet. Ehhez azonban 
elengedhetetlen a terület infrastruktúrájának 
kiépítése. Városunk Ógyallával közösen nyújtot-
ta be pályázatát a „Magyarország-Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttműködési Program 
2007-2013” felhívására, hogy az elnyert 
támogatásból finanszírozzuk a közművesítést – 
fogalmazott a polgármester. 
 
Az Együttműködési Program keretében 
mindkét település folytat gazdaságfejlesz-
tési tevékenységet. A szlovákiai település 
170 millió forintos támogatást nyert el. 
 
A projekt részét képezik a határon átnyúló 
fejlesztések is, így az Ógyallával közös üzleti 

szolgáltatások, többek között kedvezmé-
nyes területvásárlási és bérlési lehetőségek 
a partnerországban működő és székhely-
lyel rendelkező vállalkozások számára. A 
városokban továbbá egy-egy gazdaságfej-
lesztési konferenciát is szerveznek a partner 
országok vállalkozásalapítási és -fejlesztési, 
valamint pályázati lehetőségeiről. 
 
Czunyiné Bertalan Judit kormánymegbí-
zott elmondta, a beruházás hozzájárul a 
két térség gazdasági összekötéséhez. Az 
új komáromi Duna-híd, a 13-as főút már 
megépült elkerülő szakasza, valamint a főút 
Kisbérig tervezett szélesítése a felvidéki 
régiót Komáromon keresztül összekapcsolja 
a székesfehérvári térséggel. 
 
Ez a beruházás megtérül, hiszen ki tudja 
majd szolgálni az itt megtelepedni kívánó 
cégek igényeit. Ehhez persze elengedhetetlen 
az infrastruktúra kiépítése – tette hozzá a 
kormánymegbízott. 
 
A kivitelezés több ütemben valósul meg. 
Elsőként közel 1 km hosszan megépül a 
gerincút, majd ennek északi oldalán az 

egyesített gyalog- és kerékpárút. A második 
ütemben a Nokia utca és az Újszállási út 
közötti szakaszon ivóvíz-, szennyvíz- és 
közvilágítási hálózat, valamint csapadékel-
vezető csatorna épül.  
 
A 600 milliós pályázat uniós támogatott-
sága 85 százalék, további tíz százalék az 
állami támogatás, az önrész így csupán 5 
százalékot tesz ki. 
                                                                       se

Ipari parkunk új területén közel 600 millió forintos 
közműfejlesztés kezdődik. Egy kilométeres belső út 
épül, valamint kerékpár- és gyalogút létesül, kiépül a 
közvilágítás, illetve az ivóvíz-, a szennyvíz- és a csa-
padékcsatorna-hálózat is - ismertette a március 10-én 
a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Czunyiné dr. 
Bertalan Judit kománymegbízott, dr. Molnár Attila 
polgármester és Hornig Rudolfné alpolgármester.

Közművesítjük az ipari parkot

beruházás 5

Útépítés 
- Nokia utca – Újszállási út közötti szaka-
szon 7 m burkolatszélességű gerincút 945 
m hosszon 
- Nokia utca – Újszállási út közötti szaka-
szon a tervezett gerincút északi oldalán 
egyesített gyalog- és kerékpárút 925 m 
hosszon 
 
Közművesítés 
- Nokia utca – Újszállási út között ívóvíz-, 
szennyvíz- és közvilágítási hálózat, valamint 
csapadékelvezető csatorna kiépítése

��Dr. Molnár Attila Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegízottnak 
mutatja a közművesítésre váró területet.
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A Magyar Közút beruházásának köszön-
hetően 74 millió forintból újul meg az 1-es 
számú főút 1200 méteres szakasza Komá-
rom-Szőny belterületén. A kormány egyéb-
ként országos szinten 34 milliárdot fordított 
az utak rendbetételére, a megyében tavaly 
916 millióból kerültek felújításra a legfor-
galmasabb, legtöbbet használt útszakaszok, 
így például az oroszlányi vagy a tatabányai 
autópálya-lehajtótól Környéig.

– A forgalom és a terhelés szempontjából 
kiválasztottuk azokat az utakat, melyek felújí-
tása a közlekedés és a biztonság megteremtése 
érdekében elengedhetetlen – mondta Czunyiné 
dr. Bertalan Judit kormánymegbízott. A 
Budapest-Tatabánya-Győr-Hegyeshalom 
útvonal az egyik legforgalmasabb, melyen 
naponta 12 ezer jármű halad keresztül.

1200 méter hosszan 13 ezer négyzetméteres 
felület kerül megújításra. Most az út marása 
folyik 3,5 centiméter mélységben. A kivite-
lező több mint 1200 tonna aszfaltot épít be 
ebbe az útszakaszba – magyarázta a Magyar 
Közút Nonprofi t Zrt. Komárom-Esztergom 
megyei igazgatója, Barabás Zsolt.

A munkálatok során kijavítják a bomló 
felületeket, szintbe hozzák a közműaknákat 
és új útburkolati jeleket is festenek.

- A beruházás összhangban van a város tavalyi 
projektjével, melynek során közel fél milliárd 
forint értékben került sor járda- és útépítésre 
Komárom, Szőny és Koppánymonostor terüle-
tén. Az elsődleges cél a közlekedés biztonságossá 
tétele. Az 1-es számú főút felújítása a Vásár-
tértől a Lidl áruház csomópontjáig tart – tette 
hozzá városunk polgármestere, dr. Molnár 
Attila.

A munkálatok március 19-én kezdődtek, és 
várhatóan április közepéig tartanak majd. 
A közel egy hónapos időtartam alatt a 
szakemberek kérik a komáromiak és az arra 
közlekedők megértését, hiszen a felújítás 
során forgalomkorlátozásra kell számítani 
az adott szakaszon. 

                                                                       se

Megkezdődött az 1-es számú főút szőnyi szakaszának felújítása. A témában tartottak sajtótájékoztatót március 
21-én a Vásártéren, ahol jelen volt Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, Barabás Zsolt, a Magyar 
Közút Nonprofi t Zrt. Komárom-Esztergom megyei igazgatója és dr. Molnár Attila, városunk polgármestere.

Megújul az 1-es út

beruházás6
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A szavazásnál két okmányra van szükség. 
A lakcímet lakcímkártyával kell igazol-
nunk, személyazonosságunkat pedig 
a személyazonossági igazolványunkkal vagy 
érvényes útlevéllel, illetve jogosítvánnyal. 

– Nagyon fontos, hogy a szavazás előtt 
ellenőrizzük irataink érvényességét, hiszen 
lejárt irattal nem szavazhatunk. Az okmány-
irodák a szavazás előtti héten hosszabbított 
nyitvatartással várták az ügyfeleket, illetve 
április 6-án a megyeszékhelyeken nyitva tarta-
nak az okmányirodák, hogy az, aki a szavazás 
napján veszi észre, hogy lejárt a személyazonos-
sági igazolványa, érvényes okmányt kaphasson. 
Ha véletlenül otthon felejtjük a személyazonos-
sági igazolványunkat, vagy az lejárt, akkor a 
lakcímkártya mellett érvényes útlevéllel vagy 
jogosítvánnyal is igazolhatjuk személyazonos-
ságunkat – tájékoztatott dr. Ströcker Renáta 
jegyző. 

A Nemzeti Választási Irodától februárban 
kézhez kapott választási értesítőből minden 
állampolgár megtudhatja, hogy neki 

személy szerint melyik szavazóhelyiségben 
kell szavaznia. Amennyiben ezt valaki nem 
kapta meg vagy elveszítette, akkor a Polgár-
mesteri Hivatalban új értesítőt kérhet. 

Komárom város jegyzője elmondta, hogy 
három esetben történt változás a szavazó-
helyiségeket illetően. A szőnyi városrészben 
a régi kisiskola helyett a Színes Óvodát 
jelölték ki, illetve új helyszínként szerepel az 
Arany 17. Rendezvényközpont valamint a 
Munkaügyi Kirendeltség épülete. Ez utóbbi 
kiemelt szavazókör, ugyanis itt szavaznak 
majd azok az állampolgárok, akik éltek az 
átjelentkezés lehetőségével, vagyis a szava-
zás napján nem a lakóhelyükön, hanem itt 
Komáromban kívánnak szavazni. 

A szavazás módja a következő: a szavazóhe-
lyiségbe lépve először a választási bizottság 
tagjai ellenőrzik a szavazópolgár személy-
azonosságát. Ezt követően alá kell írnia a 
választási névjegyzéket, mellyel igazolja, 
hogy átvette a szavazólapokat. Amennyiben 
ezt valaki megtagadja, akkor nem szavazhat! 

– Mindenki két szavazólapot kap majd kézhez. 
Az egyik az egyéni választókerületi szavazó-
lap, amin 13 jelölt szerepel. A másik a pártlistás 
szavazólap, melyen 18 jelölőszervezet található. 
Mindegyik lapon csak egy jelölt vagy egy lista 
választható! A körbe írt egymást metsző két vo-
nallal lehet érvényes voksot leadni. A szavazat 
csak akkor érvényes, ha egy jelöltet és egy listát 
választottunk – hangsúlyozta a jegyző. Akik 
mozgóurnát igényeltek, őket a választási bi-
zottság két tagja keresi fel lakóhelyén. Ezek 
a választópolgárok külön névjegyzékben 
szerepelnek, ami nem teszi lehetővé, hogy 
meggondolják magukat és a mozgóurnás 
szavazás helyett a szavazóhelyiségben sza-
vazzanak. A mozgóurnát a szavazás napján 
legkésőbb 15 óráig lehet igényelni, kizárólag 
írásos formában. 

A szavazóhelyiségek reggel 6 órától este 19 
óráig tartanak nyitva. Akik 19 óra után még 
a helyiségben tartózkodnak vagy a sorban 
állnak arra várva, hogy leadhassák voksukat, 
azok még szavazhatnak. 
                                                                    se

Múlt havi számunkban a 2014. április 6-i választásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról olvashat-
tak. Most már csak pár nap választ el bennünket attól, hogy az urnák elé járuljunk, így dr. Ströcker Renátával 
azt jártuk körbe, hogy milyen iratok szükségesek a voksoláshoz, illetve, hogy mi a szavazás pontos menete. 
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A szavazáshoz érvényes okmányok kellenek

Választási tanácsok
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Kulturális fejlesztés a Csillag erődben

A témában tartottak sajtótájékoztatót a Csillag erődben márci-
us 17-én, melyen jelen volt Czunyiné dr. Bertalan Judit kor-
mánymegbízott, dr. Molnár Attila polgármester, Siklósi József 
főépítész valamint a Monostori Erőd Hadkultúra Központ 
igazgatója, Varga István. 

– Komárom-Esztergom megye kiemelt beruházásai közé tartozik a 
Csillag erőd felújítása, eredeti állapotba történő visszaállítása. Erre 
a kormány 6,6 milliárd forintot szán. A projektnek köszönhetően a 
létesítmény újra látogathatóvá válik. Itt kap majd helyet a Szépművé-
szeti Múzeum eddig raktáron lévő szoborparkja. Ezek a másolatok az 
ókortól a reneszánszig terjedő időszakot mutatják be. Az épületkomp-
lexum megújítása mellett új múzeumi tereket is kialakítanak- mond-
ta el Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott. 

A megye kiemelt beruházásának megvalósítását a kormányhi-
vatal felügyeli. Jelenleg az engedélyezési eljárás folyik. A felújítás 
forrásainak egy részét az Európai Unió biztosítja. 

– Megújulnak az erőd egykori életét megidéző terek, a legénysé-
gi és az altiszti szálláshelyek bútorozott formában várják majd a 
látogatókat. Eredeti állapotába állítják vissza az ágyúállásokat, 
a vizesárkot, valamint az unikális, félkör alakú latrinális helyi-
ségeket. Helyet kapnak itt továbbá múzeumpedagógiai célokat 
szolgáló és egyéb kiszolgáló helyiségek is – ismertette a beru-szolgáló és egyéb kiszolgáló helyiségek is – ismertette a beru-szolgáló és egyéb kiszolgáló helyiségek is
házás főbb elemeit városunk főépítésze, Siklósi József. 

Városunk jelentős idegenforgalmi központtá vál-
hat. Komárom számára óriási előrelépés, hogy egy 
kiemelt kormányzati beruházásnak köszönhetően 
hamarosan megkezdődik a Csillag erőd turisztikai 
célú fejlesztése. Az erődöt eredeti állapotába állítják 
vissza, kialakítanak továbbá több múzeumpeda-
gógiai célt szolgáló teret, illetve itt kap majd helyet 
a Szépművészeti Múzeum Európában is egyedül-
állónak számító szobormásolat-gyűjteménye. 

KuLtÚrA8
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Kulturális fejlesztés a Csillag erődben

A Csillag erődbe terveznek egy új látogatóközpontot is, ami a 
két hatalmas 13 méter magas lovas szobornak ad otthont. Ezek 
közül az egyik eredetije Velencében látható. A főépítész hozzá-
tette, hogy ez a betonépület illeszkedik majd a térbe, és követni 
fogja a Csillag erődre jellemző „hullámzást”. A beruházás építé-
sze Mányi István, akinek nevéhez többek közt az Uránia mozi 
vagy a Természettudományi Múzeum felújítása is fűződik. A 
tervek szerint a munkálatok idén késő ősszel vagy jövő év elején 
kezdődhetnek meg. 

– Sokat gondolkodtunk azon, hogy a Csillag erődöt milyen új funk-
cióval lássuk el. Közel fekszik a gyógyfürdőhöz és a Budapest-Bécs 
vasútvonalhoz, így idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentőséggel 
bír. A szakemberek szerint a Szépművészeti Múzeum szobormásolat-
gyűjteménye több ezer embert csalogat majd Komáromba, az erődök 
városába. Tavaly átadtuk a Monostori erőd felújított Dunai bástyá-
ját, ami több mint félmilliárdos beruházás volt, most pedig elkezdődik 
a Csillag erőd felújítása. Ez hatalmas előrelépés, mérföldkő a város éle-
tében. Hozzájárul ahhoz, hogy az ipari park mellett a második pillér, 
az idegenforgalom is erősödjön a városban – mondta el a beruházás 
kapcsán dr. Molnár Attila polgármester, aki kifejezte abbéli 
reményét is, hogy talán hamarosan a világörökség része lehet az 
Európában egyedülállónak számító komáromi erődrendszer. 

                                                                                                         se

KuLtÚrA 9
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és Czunyiné dr. Bertlan Juditnak a helyszínen beszél a részletes tervekről.
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Az újraegyesítésre emlékeztünk
November 4-én és 6-án városunk újraegyesítésének 75. évfordulójára emlékeztünk. 
Az eseménysorozatot Hamrák Zsófi a tanácsnokasszony szervezte, továbbá külön 
köszönet illeti meg a témát felkaroló civil szervezetet, az Endresz Csoportot is. mozi

Új fénytechnika 
a szőnyi művelődési házban

Javában zajlik a Jókai mozi 3D-s 
technológiával, valamint új hang és 
fényrendszerrel történő felszerelé-
se. A létesítményből így a korábbi 
fénytechnika átkerült a szőnyi petőfi  
sándor Művelődési házba, ahol 
így most már nemcsak a színházi 
előadásokat, de az ünnepi és gyer-
mekműsorokat is tökéletesen meg 
tudják világítani.

A nyolc darab 1000 Wattos lámpa 
komoly technikának számít, ezek 
egyenként vagy párosával is működ-
tethetőek, sőt a lámpák színezhetőek 
is. Az átszerelés során a színpadra két 
derítőfény is került.

Az új technikát a tatabányai Orphe-
us társulat avatta fel, akik a nőnap 
alkalmából kedveskedtek a helyiek-
nek. A társulat Az ember, az állat és 
az erény című vígjátékot mutatta be.
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Városunk önkormányzata sikeresen szere-
pelt az EMMI 2013-as pályázatán, 10 mil-
liós támogatást nyert a fejlesztéshez. Ehhez 
az önkormányzat további 30 millióval járult 
hozzá.

– Kell egy hely, ahol a fi atalok jól érezhetik 
magukat, ahol minden korosztály megtalálja a 
maga szórakozását. A legmodernebb techni-
kának köszönhetően a Jókai mozi egyedülálló 
élményt nyújt, a könyvtár mellett kulturális 
missziós feladatot is ellát. A határ túloldalán élő 
magyarok itt tudnak legközelebb magyar nyel-
vű fi lmeket nézni, ráadásul a mozi kiválóan 
alkalmas kamaraszínházi előadások színrevite-
lére is – mondta az átadón városunk polgár-
mestere, dr. Molnár Attila, aki hozzátette: a 
minap egy országos napilapban azt olvasta, 
hogy ma hazánkban két olyan egytermes 
mozi van ami 4K-s és 3D-s technikával 
működik. Az egyik a hévízi, a másik a jász-
berényi. A leglátogatottabb pedig a hévíz. 
Ehhez dr. Molnár Attila csak annyit fűzött, 
hogy a leglátogatottabb a hévízi volt, mától 
azonban Komárom veszi át a helyét!

Czunyiné dr. Bertalan Judit kormány-
megbízott örömét fejezte ki, hogy bár az 
elmúlt években a plázák jelentősen elszívták 
a levegőt a kisvárosi fi lmszínházak elől, 
mégis a komáromi mozi meg tudott újulni.
– Kevés településen tudták megőrizni az igényt 

a kis mozik iránt. Komárom azonban képes 
volt erre, a vezetés pedig áldozott arra, hogy 
a beruházás által közösségi teret teremtsen. A 
Jókai mozi nemcsak technikailag és felszerelésé-
ben lett korszerű, de külcsínre is tetszetőssé vált 
– vélekedett a kormánymegbízott.

A beruházás összegéből nemcsak új vetí-
tőgép vásárlására nyílt lehetőség, de a mozi 
belső felújítására is. A teljesség igénye nélkül 
ebből a pénzből új akusztikus burkolat 
került a falakra, vásároltak új vetítővásznat, 
kicserélték a fény- és hangtechnikát, ener-
giatakarékos LED lámpákat szereltek fel,
és megszépült a mozi belső udvara is.

Koltay Gábor fi lmrendező, Komárom 
díszpolgára régi mozis élményeiről beszélt 
a hallgatóságnak. A neves fi lmrendező va-
rázslathoz hasonlította a mozizás élményét.

– Volt egy időszak, amikor bezárták a mozi-
kat, nem törődve azzal, hogy ezáltal közösségi 
tereket szüntetnek meg. Hiszen egy jó fi lm 
lehetőséget teremt arra, hogy eszmét cseréljünk, 
hogy jobban megértsük a világot. A Jókai mozi 
83 éves múltra tekint vissza. Noha minden 
megújult, azért ezek az évtizedek sugároznak a 
falakból. Ígérem, hogy továbbviszem a komáro-
mi mozi jó hírét, melynek közösségformáló ereje 
soha nem szűnt meg – fogalmazott Koltay 
Gábor. Az egybegyűltek ezt követően 
megnézték a teljesen felújított, korszerű, 

modern mozit, mely első látogatóinak egy 
kis fi lmnézéssel is kedveskedett. 

                                                                    se

Március 20-án nagy pillanatnak lehettek szemtanúi 
mindazok, akik részt vettek a felújított Jókai mozi át-
adásán. A széksorokon kívül ma már semmi sem em-
lékeztet bennünket a retro korszakra. Végre Komárom 
is olyan fi lmszínházzal büszkélkedhet, amely képes 
felvenni a versenyt a multiplexek kínálta élménnyel.
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Már 2011-ben is olyan programok valósul-
tak meg, amelyek sokkal jobban illeszkedtek 
történelmi múltunkhoz, az 1849. április 26-i 
komáromi csata emlékéhez. A mennyiségi 
és minőségi arányok jelentősen eltolódtak az 
utóbbi javára. Most a 23. Komáromi Napok 
alkalmával sem lesz ez másképp, továbbra 
is szem előtt tartva azt a tényt, hogy ez a 
pár nap minden évben a komáromiaknak, a 
komáromiakról szól.  

Idén április 26-án várhatóan ismét felboly-
dul és élettel telik majd meg a Duna jobb és 
bal partja. Az elmúlt 22 évben a programso-
rozat mindig május 1-jével zárt, most azon-
ban extra hosszúságú Komáromi Napoknak 
örülhetünk, hiszen a hosszú hétvégének 
köszönhetően csak május 4-én kell majd 
búcsút vennünk a különféle kulturális, sport 
és zenei rendezvényektől, amelyek sorában 
bizonyára mindenki megtalálja a számára 
legérdekesebbet. A nyitórendezvényt ezúttal 
is Észak- és Dél- Komárom képviselőinek 
közös ünnepi testületi ülése jelenti majd, 
ezúttal a dél-komáromi városháza díszter-
mében. A többnapos események idén is két 
fő helyszínen, a Czibor Zoltán Sporttelepen 
és a Jókai ligetben zajlanak majd.

– A nagyszínpadi produkciók sorában az első a 
Csík zenekar fellépése lesz, április 30-án. Őket 
követi május 1-jén Demjén Ferenc, május 2-án 
az Edda, május 3-án pedig az Ocho Macho. 
A koncertek után utcabálon táncolhatunk, ahol 
az Elektron Band vagy épp a Syncron Band is 
húzza majd a talpalávalót. A Czibor Zoltán 
Sporttelepnél nyílik a Zúzda placc, ahol április 
30-tól május 3-ig a 100 + 1 koncertsorozat 
zárórendezvényére is sor kerül – tudtuk meg a 
Komáromi Napokat szerevező Komáromi 
Kulturális, Sport és Szabadidő Nonprofi t 
Kft. vezetőjétől, Vizeli Csabától.

Mivel a Komáromi Napok elsősorban 
a helyieknek, a helyiekért van, ezért ismét 
bemutatkozási lehetőséget kapnak 
a komáromi csoportok, civil szervezetek 
és egyesületek. A rengeteg jelentkező miatt 
a Miénk a színpad! elnevezésű sorozat is 
háromnaposra bővült.

– A liget salakos pályáján nyílik a borudvar, 
amelyhez kis színpad is társul, ahol kellemes 
aláfestő zene lesz hallható. Nem marad el a 
kézműves- és kirakodóvásár sem, illetve a 
gyerekek legnagyobb örömére a különböző kör-
hinták, ugrálóvárak is megérkeznek erre a pár 

napra. Most először a Forrás Rádió is kitelepül 
a Komáromi Napokra, ahonnan élő adással 
jelentkeznek. Több intézmény és szervezet is 
jelezte, hogy programjait a Komáromi Na-
pokhoz kapcsolná. Május 1-je után a felújított 
Jókai moziba is várjuk az érdeklődőket. Lesz 
két premier, az egyik a Lovas Színház 10 éves 
gálaműsora, a másik pedig a Magyarock Dal-
színház új bemutatója. A rendezvénysorozat 
alatt csupán ez utóbbi két program lesz belépős 
– tette hozzá Vizeli Csaba. 

A 23. Komáromi Napok is számos kulturá-
lis, sport- és gyermekprogrammal várja az 
érdeklődőket. A teljesség igénye nélkül lesz 
például Zene-Barátság Fesztivál, jótékony-
sági koncert a szőnyi katolikus templom 
felújításáért, ahol fellép a Vox Femina és a 
Vivace, de megérkeznek majd hozzánk a 
tavaszi emlékhadjárat lovasai is. Több év 
kihagyás után idén megint lesz kötélhúzás, 
amelyre május 1-jén a Komárom-Komárno 
futóverseny startja előtt kerül sor az Erzsé-
bet hídon. A szervezők azt szeretnék, ha ez 
a többnapos rendezvénysorozat valóban a 
komáromiak ünnepe lenne, ezért a mennyi-
ség helyett a minőségre helyezik 
a hangsúlyt. (se)

Három éve a jubileumi, 20. Komáromi Napok óta városunk vezetése új irány-
vonalat igyekszik meghonosítani a rendezvénysorozattal kapcsolatban. Egy-
re inkább előtérbe kerülnek nemzeti hagyományaink és a minőségi kultúra. 
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A tízéves jubileum alkalmával igazi ajándé-
kot kapnak a nézők, hiszen a legsikeresebb 
darabok egy-egy jelenetét tekinthetik meg 
ismét, 18 főszereplővel, több mint 30 lóval, 
négy fogattal, rengeteg statisztával és egy 
komplett tánckarral. 

– Felvonásonként 5-5 darabot elevenítünk 
fel, melyekben operettslágerek és rock-dalok 
is elhangzanak, mindezeket pedig látványos 
jelenetek tarkítják majd. A premierre április 
30-án a Komáromi Napok alkalmával kerül 
sor. A darab május 1-jén és 2-án is színre kerül 
– nyilatkozta a színház vezetője, Márkos 
Attila. 

Idén mindezen felül egy ősbemutatót is 
ígérnek, mégpedig a Kincsem című dal-
játékot, amelyben nemcsak a méltán híres 
lóról, de az őt körülvevő korról is szó lesz, 
megtűzdelve kiváló dalokkal és humo-
ros jelenetekkel. A társulat idén amerikai 
turnéra készül legsikeresebb darabjával, a 
János vitézzel, sőt felkérést kaptak, hogy ők 
valósítsák meg Az utolsó nyílvessző című já-
tékfi lm lovas jeleneteit. További terveik közt 
szerepel az épület héjazati szerkezetének 
felújítása, illetve egy kényelmesebb lelátó 
kialakítása. A Magyar Lovas Színház tavaly 
decemberben vált első tagozatos zenei szín-
házzá, ami működési feltételeit jelentősen 

megváltoztatta, ugyanakkor megnyitotta 
számukra a pályázati lehetőségeket. 

– A színház az elmúlt években rengeteget 
fejlődött. Országosan ismerté és elismertté vált, 
növelve ezzel Komárom turisztikai vonzerejét. 
Jó döntés volt részünkről, hogy tavaly Derzsi 
Györgyöt választottuk művészeti vezetőnek, 
illetve átalakítottuk a társulatot is. Most 
már nem olyan színészekkel dolgozunk, akik 
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                                                                      se

10 éves a Magyar Lovas Színház

Színháztörténeti tény, hogy az épp egy évtizeddel ezelőtt megalakult Magyar Lovas Színház 
mára nemcsak magának, de Komáromnak is országos, sőt határon átnyúló hírnevet szerzett. 
A remek énekhangoknak, a különleges hang- és fénytechnikának, valamint a színészi vé-
nával rendelkező lovaknak köszönhetően darabjaikat évente 10-12 ezren tekintették meg. 
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Március 22- szeptember 28-ig
szombaton és vasárnap 11 órától és 14 órától        Egyenruhás tárlatvezetés 
(kivéve: június 7-8., augusztus 2-3.,  augusztus 9-10.)                
      
Március 22- szeptember 28-ig 
vasárnaponként 13 órakor               Jó ebédhez szól az ágyú!
(kivéve: április 20., június 8., augusztus 3., augusztus 10.)               
         

Április 12.       CAKKUMPAKK - 1848-as huszárok (Ügyességi játékok gyermekeknek) 

Április 21.          HÚSVÉTI ajándékprogram             

Április 29.-május 3.    24. MEDIAWAVE Nemzetközi Film és Zenei Együttlét    
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Május 24.          CAKKUMPAKK - Magyar vidék  (Ügyességi játékok gyermekeknek) 

Május 31.          - Extrém kihívások, Élmény, Siker      

Május 31.          SVEJK - Esti 

Június 7-9.       Nemzetközi Kutyakiállítás            

Június 14.          CAKKUMPAKK - Vándor vurstli  (Ügyességi játékok gyermekeknek) 

Június 21.          - Extrém kihívások, Élmény, Siker      

Június 21.          Múzeumok Éjszakája

Június 28-29.      Tüzértábor              

Július 19.          CAKKUMPAKK - Európa  (Ügyességi játékok gyermekeknek)    

Július 26.            - Extrém kihívások, Élmény, Siker      

Július 26.          SVEJK - Esti 

Augusztus 1-3.      

Augusztus 8-10.             

Augusztus 16.         CAKKUMPAKK - Mese  (Ügyességi játékok gyermekeknek)    

Augusztus 23.           - Extrém kihívások, Élmény, Siker      

Augusztus 23.         SVEJK - Esti 

Szeptember 20-21.     Kulturális Örökség Napok            

Szeptember 27.        Turizmus Világnapja

Október 11-12.       Nemzetközi Kutyakiállítás            



Felvidéki kitelepítettek és 
deportáltak emléknapja
Komárom képviselõ-testületének 

emlékülése keretében

2014. április 12.

Komárom

KitelepítetteK emléKmûve  
a monostori erõdben

nagy János 
szobrászmûvész alKotása (2004)

Kedves vendégeinKet 
a programoK zárása után  

szeretetvendégségre várJuK 
az erõd KlapKa-termében.

a komáromi érdeklõdõknek buszt indítunk a 
rendezvényre, mely az erõdön belüli helyszineken 

is közlekedik. Útvonala: szõnyi református temp-
lom, Kórház, vásártér, déli vasút, gyermekváros, 

komáromi református templom, vasútállomás du-
na-parti oldala. indulás szõnybõl 9.20, komáromi 
református templomtól 9.35. visszaút kb. 14 óra

Jelentkezés a buszra:
lõrincz istvánné áginál a komáromi gyülekezeti 
teremben (szerda de. 9-11, csütörtök du. 14-17, 

vasárnapi istentisztelet elõtt és után)
túri gyõzõné arinál lakcímén vagy telefonon 

(balaton u. 16; tel. 343 289)

86/2012. (Xii. 7.) ogy határozat

a Felvidékrõl kitelepítettek  
emléknapjáról

1. az országgyûlés április 12-ét, a magyar lakos-
ság Felvidékrõl való kitelepítésének kezdõnapját 
országgyûlési emléknappá nyilvánítja.

2. az országgyûlés

- szükségesnek tartja méltóképpen megem-
lékezni a benes-dekrétumok következtében 
a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, ma-
gyarországra telepített mintegy százezres 
magyarságról;

- tisztelettel adózik azon családoknak, akik 
állampolgárságuktól, közösségüktõl, va-
gyonuktól megfosztva, szülõföldjükrõl 
elûzve kemény akarással otthont teremtet-
tek maguknak;

- támogatja olyan megemlékezések szervezé-
sét, oktatási anyagok készítését, amelyek a 
Felvidékrõl való kitelepítéssel kapcsolato-
sak.

3. az országgyûlés kifejezi nagyrabecsülését 
mindazoknak, akiket az adott idõszakban 
csehországi kényszermunkára deportáltak, és 
ebben a szenvedésekkel teli helyzetben is igye-
keztek megõrizni magyarságukat.

4. ez a határozat a közzétételét követõ napon lép 
hatályba.
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Életet mentett  
a szén-monoxid-mérő 
 
sikertörténetről számoltak be a ko-
máromi mentőállomáson. Az elmúlt 
hétvégén ugyanis öt ember életét 
mentette meg az a szén-monoxid 
mérő berendezés, ami egyike annak 
a három készüléknek, amelyeket a 
mentőállomás még tavaly decem-
berben kapott az önkormányzattól. 
 
- Este háromnegyed tízkor jött egy 
bejelentés, hogy egy hölgy feltehetőleg 
elájult. Ahogy megérkeztünk a hely-
színre, a hozzátartozó elmondta, hogy 
mi történt. Bekapcsoltuk a CO-mérőt, 
mert a mentőállomáson született egy 
megállapodás, hogy amint kiérünk a 
helyszínre, azonnal üzembe helyezzük 
az eszközt. Amíg kalibrált, kikérdeztük a 
hozzátartozót, és ezek alapján vérnyo-
másproblémákra gondoltunk, ekkor 
azonban riasztott a készülék - mondta 
Vásárhelyi Imre mentő-szakápoló. 
 
A szakembereket értesítő hozzátartozó 
panaszmentes volt, rajta nem észlelték 
a mérgezés tüneteit, de miután az esz-
köz magas szén-monoxid-szintet mért, 
őt is ellátták. 
 
- Kivittük őket a friss levegőre, oxigénte-
rápiát kaptak és elkezdtük a szellőzte-
tést. Értesítettük a katasztrófavédelem 
munkatársait - tette hozzá a mentőállo-
más dolgozója. 
 
A katasztrófavédők azonnal az eset 
vizsgálatához fogtak, a szomszédos in-
gatlanokat is bemérték. Ekkor derült ki, 
hogy az érintett lakás feletti ingatlanban 
még magasabb a szén-monoxid-szint. 
Az ott lakó idős hölgy már aludt, így ha 
az önkormányzattól kapott készülék 
nem riasztott volna, akár tragédiához is 
vezethetett volna az eset. A két mentős-
sel együtt így összesen öt ember életét 
mentette meg a CO-mérő.  
 
A mentőállomás a három darab 
CO-mérőn kívül összesen 1,5 
millió forint értékben kapott a vá-
rostól életmentő készülékeket. 
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Dr. Molnár Attila polgármester elmondta, 
az OMSZ és az önkormányzat együttmű-
ködésének kérdése még a tavalyi árvíz idején 
merült fel. A szavakat tettek követték. A fo-
lyamatban lévő uniós projekt a garázskapuk 
automatikáját biztosítja. A jelenlegi garázsok 
mérete azonban alkalmatlan az új mentő-
autók fogadására, ezek átalakítása az EU-s 
projektből sem finanszírozható, ezért a 
város önkormányzata azonnal jelezte, hogy 
ennek költségét vállalja, minek fejében két 
új, valamennyi szükséges eszközzel felszerelt 
mentőautót kap a város. A beruházáshoz a 
hivatal 8 millió forintot különített el saját 
költségvetéséből. 
 
-Ezzel a korszerűsítéssel hatékonyabb lesz a 
mentés, a gépjárművek a legrövidebb időn belül 
lesznek képesek kiérni egy-egy helyszínre, így 
minél gyorsabb segítséget tudnak majd nyújtani 
a betegeknek. A mentőszolgálat és az önkor-
mányzat között egyébiránt évek óta mintaérté-
kű a kapcsolat. Példa erre, hogy néhány nappal 
ezelőtt a város által vásárolt szén-monoxid 
mérő öt komáromi társunk életét mentette 
meg. Az idei esztendőben további életmentő 
műszerek beszerzését tervezzük, így újraélesztő 
készülékeket tervezünk elhelyezni városunk 
több pontján is. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymeg-
bízott emlékeztetett rá, hogy megyénkben 
több egészségügyi beruházás is zajlik. 

-Hazánkban nagy szükség van az egészségügy 
korszerűsítésére: mentőállomások felújítására, 
mentőautók beszerzése, a szakellátás és a kórhá-
zak fejlesztésére. Ezért is fontos, hogy például a 
Selye János Kórházban épp a napokban indul a 
korábban bejelentett 1 milliárd forintos fejlesz-
tési projekt is. A szaktárcának egy célja van, a 
beteg mihamarabb megfelelő ellátáshoz jusson. 
E beruházás értéke is ebben áll. A kormány 
feladata, hogy megadja azt a hátteret, ahol va-
lamennyi egészségügyi dolgozó a lehető legjobb 
körülmények között tudja gyakorolni hivatását! 
 
Dr. Burány Béla az Országos Mentőszol-
gálat főigazgatója elmondta, professzionális 
21. századi mentőszolgálatot igyekeznek 
építeni. 
 
- A magyarországi szolgálat immár 120 éves 
múltra tekint vissza. Bajtársaink hosz-
szú évtizedek óta töretlen elszántsággal, és 
küldetéstudattal végzik hivatásukat. Munkánk 
nap, mint nap új kihívások elé állít minket, így 
azon vagyunk, hogy folyamatosan fejlesszük az 
infrastruktúránkat. Olykor azonban előfordul, 
hogy egy-egy beruházást nem vagyunk képesek 
önerőből megoldani. Ezért gondolom azt, hogy 
a komáromi önkormányzat támogató hozzáál-
lása mintául kell, hogy szolgáljon más helyható-
ságok számára is.  
 
                                                                      
                                                                    se

Városunk mentőállomása egy uniós projektnek, valamint 
az önkormányzat támogatásának köszönhetően rövide-
sen új, modern, automatikus garázskapukat kap. Az épí-
tészeti fejlesztés mellett a gépjárműpark is lecserélődik. 

Új mentőautók Komáromban
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- Már az egyetemi tanulmányaim során rádöb-
bentem arra, hogy a betegségek megelőzése tekin-
tetében bizony valahol a sor végén kullogunk. A 
modern orvostudomány azonban azt vallja, ne 
csak arra törekedjünk, hogy meggyógyítsunk a 
betegségeket, de előzzük is meg őket. Skandiná-
viában évtizedekkel ezelőtt a kórházak mellett 
rengeteg sportlétesítményt építettek, ezzel elérték 
azt, hogy a halálozási mutatóik jelentősen 
javultak. Képviselőként már az előző ciklusban 
rendszeresen szerveztem egészségnapokat és 
különféle szűrővizsgálatokat, négy évvel ezelőtt 
pedig kidolgoztuk a város prevenciós program-
ját – mondta el dr. Kreft-Horváth Loránd 
egészségügyért felelős alpolgármester.  
 
A szakmai anyag elkészítse során a köz-
reműködők azt vették alapul, hogy az 
egészséges életmódra, helyes táplálko-
zásra, rendszeres testmozgásra nevelést 
egészen kis korban el kell kezdeni. Ezért 
a programot úgy dolgozták ki, hogy azok 
tematikusan egymásra épülve folyamatot 
képezzenek, amibe bevonták az óvodásoktól 
kezdve az általános iskolásokon át egészen 
a középiskolásokig városunk valamennyi 
intézményét. Mivel 26 éves korig a legfőbb 
halálozási ok a közlekedési baleset, ezért a 
fiatalok ezzel a témával is tüzetesen meg-
ismerkednek. Az előadás-sorozatokon szó 
esik továbbá a személyes higiénia fontossá-
gáról, illetve a családalapításról, a szexuális 
felvilágosításról, az önismeretről és a káros 
szenvedélyek elkerülésének módszereiről is.  

– Polgármester úr támogatása mellett több mint 
60 szakember dolgozik velünk, az orvosok, 
védőnők mellett a rendőrség, a tűzoltóság, a 
katasztrófavédelem, vagy épp az ÁNTSZ 
munkatársai. Programunkkal zászlóshajók 
vagyunk, hiszen ilyen jellegű városi pre-
venciós akciósorozat az elsők között nálunk 
futott. Amennyiben az országos rendszerekre 
tekintünk, látjuk, hogy a miénk az egyik 
legkomplexebb program. Épp ezért nagy öröm, 
hogy szakmai anyagunkat tavaly Kincset ér né-
ven sikerült is akkreditáltatnunk – tette hozzá 
az alpolgármester.  
 
A prevenció fontossága négy év alatt több 
ezer gyermekhez jutott el. Az óvodák, isko-
lák pozitívan álltak a kezdeményezéshez.  
 
– Minden óvoda nevelési programjának része 
az egészséges életmódra nevelés. Kiemelten 
figyelünk a tisztálkodásra, a megfelelő étkezésre, 
a testmozgásra és a biztonságos közlekedésre. Így 
a saját programunkat tökéletesen össze tudtuk 
kapcsolni a Kincset érrel, az óvónők pedig 
gyakran vissza tudtak csatolni az előadásokon 
elhangzottakra. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a gyermekek aktív résztvevői az előadá-
soknak, értik, tudják, hogy miről beszélnek az 
előadók, akik az ő nyelvükre lefordítva, játékos 
formában szólnak egy-egy témáról. Sokszor 
a kicsik is hozzáfűzték azokat az ismereteket, 
amiket otthonról hoztak, és ami mindennél 
fontosabb, hogy kérdezni is mernek. A szülők 
szintén pozitívan állnak a kezdeményezéshez 
– tudtuk meg a Tóparti Óvoda vezetőjétől, 
Nagy Mártától.  
 
Az óvodások és a kisiskolások körében 
dr. Pártos Orsolya fogász előadása volt a 
legkedveltebb.  
 
– Könnyű volt megfogni őket, hiszen ebben 
az életkorban kezdődik a fogváltás. Észre sem 
vették, hogy az előadásokon tulajdonképpen 
tanultak, de amikor az előző év nagycsoportosa-
ival később az első osztályban újra találkoztam, 
akkor tökéletesen tudtak válaszolni a kérdé-
sekre, sok mindenre emlékeztek, így volt mire 

építenem. Tudták például, hogy mi a különbség 
a gyermek, a junior vagy a felnőtt fogkrém 
között. Egyértelműen lehetett érezni, hogy az 
alapokat tökéletesen elsajátították – tette hozzá 
a doktornő.  
 
A személyes higiénia, a táplálkozás, a moz-
gás mellett a felsőbb évfolyamokban és a 
középiskolában kényesebb témák is terítékre 
kerültek, így a fiúk és lányok közötti testi 
kapcsolat, a nemi úton terjedő betegségek, 
az alkohol- és drogproblémák. A kamaszok 
először zavarban érezték magukat, ám 
idővel ők is kibontakoztak.  
 
– A serdülőkorban lévő fiatalokat nagyon nehéz 
szóra bírni, idő kell ahhoz, hogy a bizalmukat 
elnyerjük. Ehhez a Kincset ér program nagy 
segítséget jelentett. Ha nem is az órán, de azt 
követően több diák is megkeresett a problémá-
jával. Egy idő után az előadásokon is aktív 
résztvevőként működtek közre. Mivel a fiatalok 
különböző szinten érnek, ezért úgy kellett 
összeállítani az anyagokat, hogy azok mindenki 
számára érthetőek, élvezhetőek legyenek. Re-
mek, hogy az egyes témák egymásra épültek, így 
a kamaszok nem mindig ugyanarról a dologról 
hallottak előadást. A program pedig nemcsak 
azt tette lehetővé, hogy az egészséges életmódról 
többet megtudjanak, hanem azt is, hogy emberi 
kapcsolataik épüljenek ki, akár a mentősökkel, 
az orvosokkal vagy a rendőrökkel, akikhez a 
jövőben így nagyobb bizalommal fordulnak 
majd – mondta el Szabó Gyuláné védőnő.  
 
Az önkormányzat a Kincset ér prevenciós 
programra a jövőben is biztosítja majd az 
anyagi forrást, és lehetőség szerint a bővíté-
sen is gondolkozik. A prevenciót szolgálja 
a minden komáromi gyermek tanuljon meg 
úszni program, az ingyenes HPV-elleni 
védőoltás biztosítása, illetve a Van mit 
tisztáznunk! városi tisztasági akció is, hiszen 
ahogy dr. Kreft-Horváth Loránd fogalma-
zott: az egészséges ember is csak egészséges 
környezetben lehet boldog. 
 
                                                                     se

A skandináv országok már több évtizede rájöttek, hogy a 
betegségek gyógyításánál sokkal célravezetőbb azok meg-
előzése. Ezt az elvet követte városunk vezetése is, amikor 
kidolgozta egészségügyi prevenciós programját, me-
lyet Kincset ér  néven tavaly akkreditáltatni is sikerült.

Mindnyájunknak Kincset ér!
négy éves az egészségügyi prevenciós programunk
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A megemlékezések egyébiránt már 
pénteken megkezdődtek. Elsőként a helyi 
óvodások rótták le tiszteletüket – saját 
kezűleg készített zászlókkal és kokárdákkal 
– a városháza mögötti Alapy téren. Délután 
pedig a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési 
Központban adtak műsort a Bozsik József 
Általános Iskola diákjai, majd az egybe-
gyűltek kivonultak a Hősök terére, ahol 
Takács József önkormányzati képviselő 
mondott beszédet. Szónoklatában az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc okairól 
beszélt. Elmondta, hogy akkor is, akárcsak, 
napjainkban, pénzügyi béklyóban vergődött 
hazánk. A szabadságharc pedig mindazok 
ellen folyt, akik gazdaságilag és történel-
mileg meg akartak nyomorítani minket, 
magyarokat.  
 
Szombat délelőtt a Kopjafás emlékpark-
ba várták az emlékezni vágyókat, ahol 
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymeg-
bízott tartott ünnepi beszédet.  
 
– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Jókai 
szülővárosában a legnagyobb nemzeti ünne-
pünkön szólhatok Önökhöz. Feltehetjük a kér-
dést, hogy 166 év elteltével mi lehet a márciusi 
ifjak üzenete számunkra? Az általuk kivívott 
szabadságot magyar szívünk szent szeretetével 

őrizzük. Együtt tudjuk ünnepelni azokat az 
értékeket, amiket a magyar reformkor nagyjai 
kivívtak számunkra. A 12 pont fontossága, 
létjogosultsága ma is ugyanolyan erővel, hittel, 
bátorsággal tölti meg a szívünket, mint egykor. 
A Nemzeti Múzeum lépcsőinél 1848. március 
15-én megszületett valami, amit tudunk, 
merünk és akarunk is magyar szabadságnak 
hívni. Ott és akkor született a magyar nemzet 
önrendelkezése, a jelennek, az utókornak, a 
jövőnek, a mának. Az állami ünnepség mottója: 
Tisztelet a bátraknak! Ezt a bátorságot, hitet, 
kitartást, összetartozást jelképezi a kokárda. 
Azt az összetartozást, ami nemzetünket mindig 
fel tudta emelni, túl tudta juttatni a nehéz 
időszakokon. Széchenyi és Kossuth félre tudta 
tenni a köztük évtizedek óta húzódó ellentétet a 
magyar nemzet megóvása érdekében. Mind-
kettőjüket egy cél vezérelte: a független, szabad 
Magyarország megteremtése. Ma hazánknak 
ugyanez a fontos, ez az egy cél van!  
 
Az ország megmutatta, hogy össze tud fogni, ha 
baj van. Ékes bizonyíték volt erre tavaly márci-
us 15-e, amikor elmaradtak az ünnepi beszédek 
a hóhelyzet miatt, vagy a júniusi árvíz, amikor 
mindenki egy emberként küzdött a gátakon. A 
komáromiak, Önök, tudják mit jelent összefog-
ni. Tisztelet a bátraknak! – mondta Czunyiné 
dr. Bertalan Judit kormánymegbízott.  

Szavai után a Hamrák Zsófia tanácsnok-
asszony által összeállított színvonalas mű-
sorban a Garabonciás Néptáncegyüttes, a 
naszvadi Búzavirág Éneklőcsoport, a Sústya 
Citerazenekar, valamint Oláh Kálmán 
vezetésével a Kultsár István Szakközépisko-
la diákjai, továbbá Németh Nikoletta, Vajda 
Bence, Miletics Anton és Hegedűs Béla 
működött közre. 
 
A megemlékezés végén elsőként dr. Molnár 
Attila polgármester és a városvezetés tagjai, 
majd az intézmények és civil szervezetek 
küldöttei helyezték el koszorúikat a kopja-
fák tövében.  
 
Észak-Komáromban a zord időjárásra való 
tekintettel az első ünnepséget a Jókai- 
szobor helyett a Duna Menti Múzeumban 
tartották, ahol Szász Jenő, a Nemzetstra-
tégiai Kutatóintézet elnöke kiemelte: a 
következő évek meghatározó jelentőséggel 
bírnak majd a magyar nemzet számára. 
A hazát pedig nem kívül, hanem belül 
kell keresnünk. Klapka szobra előtt Gál 
László református lelkész beszélt a szabad-
ságharc jelentőségéről, arról, hogy nagy 
elődeink példáját követve mi is merjünk 
kiállni jogainkért. Az események mindkét 
helyszínen koszorúzással értek véget. (se)

Városunkban több helyszínen, több eseményen is megemlé-
keztünk az 1848. március 15-i eseményekről, forradalmunk 
és szabadságharcunk hőseiről. „Akkor is, akárcsak ma a 
magyar nemzet szabadsága, függetlensége volt a tét. Ma-
gyarországnak ennek érdekében össze kell fognia!” - hang-
súlyozta a Kopjafás emlékparkban tartott ünnepi beszé-
dében Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott.

ünnep20

Tisztelet a bátraknak!



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A keresztény egyház szertartásaiban a 
hosszú ünnepi időszak átfogja a kora tavasz 
és a nyár eleji hónapokat. Az előkészületi 
idő a nagyböjt, amely Jézus negyvennapos 
böjtjének emlékére, önmegtartóztatására 
tanít. Ezt kisebb-nagyobb ünnepek követik, 
s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul. A 
húsvéttól a pünkösd utáni szombatig tartó 
időszakot húsvéti időnek is mondják (nagy-
böjt, virágvasárnap, nagyhét, nagypéntek, 
nagyszombat).  
 
A nagyhét a nagyböjt utolsó hete virág-
vasárnaptól nagyszombatig. Napjai a 
nagyhétfő, nagykedd, nagyszerda és a 
húsvéti szent háromnap. A húsvét napjától a 
fehérvasárnapot megelőző szombatig tartó 

napokat húsvét hetének nevezik. A ciklus 
a karácsonyi ünnepi szakasz párja, de jóval 
régebbi annál. Latin neve: Septuagesima – 
hetvened, mert hetven napig tart. 
 
Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap, 
nagyböjt utolsó vasárnapja. Jézus bevonu-
lása Jeruzsálembe, ahol a nép ünnepelte. 
Ilyenkor hagyományosan barkát szentelnek, 
s körmenetben vonulnak be a templomba. 
 
 
Húsvéti népszokások 
 
Húsvétvasárnap  
 
Ehhez a naphoz tartozik az ételszentelés 
hagyománya. A délelőtti misére letakart ko-
sárral mennek a hívők, melyben bárányhús, 
kalács, tojás, sonka és bor van. A húsvéti 
bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét 
jelképezi, a tojás pedig az újjászületés 
jelképe. Az egészben főtt tojás ugyanakkor 
a családi összetartást is jelképezi. A magyar 
néphagyomány szerint a családtagoknak 
együtt kell elfogyasztaniuk a húsvéti tojá-
sokat, hogy ha valamikor eltévednének az 
életben, mindig eszükbe jusson, hogy kivel 
fogyasztották el a húsvéti ételeket, és mindig 
hazataláljanak.  

Húsvéthétfő 
 
Ezen a napon sok népszokás él, például a lo-
csolkodás, a hímes tojás ajándékozása. A víz 
megtisztító, megújító erejébe vetett hit az 
alapja ennek a szokásnak, mely aztán idővel, 
mint kölnivízzel való locsolás maradt fenn 
napjainkig. Bibliai eredetet is tulajdonítanak 
a locsolkodás hagyományának, eszerint a 
Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás 
hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek 
lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket.  
 
A húsvéti tojások piros színe egyes feltéte-
lezések szerint Krisztus vérét jelképezi. A 
tojásfestés szokása és a tojások díszítése az 
egész világon elterjedt. Más vélekedések 
szerint a húsvét eredetileg a termékenység 
ünnepe, amelynek segítségével szerették 
volna az emberek a bő termést, és a háziálla-
tok szaporulatát kívánni. Így kötődik a nyúl 
a tojáshoz, mivel a nyúl szapora állat, a tojás 
pedig magában hordozza az élet ígéretét.  
 
A locsolkodás is az öntözés utánzásával a bő 
termést hivatott jelképezni.  
 
 
  
                                                                      se
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Húsvétot várunk hagyományok, népszokások

ünnep 21

A húsvét a keresztények egyik 
legfontosabb ünnepe. A Biblia 
szerint Jézus pénteki keresztre 
feszítése után, a harmadik na-
pon, vasárnap feltámadt. Ke-
reszthalálával nem szabadította 
meg a világot a szenvedéstől, 
de megváltott minden embert 
a bűntől, feltámadásával pedig 
győzelmet aratott a halál felett. 
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Az 1-es számú főút mentén álló római 
katolikus templom Szőny egyik meg-
határozó épülete. Tornya már messziről 
tájékozódási pontot nyújt az utazóknak. 
A templom építéstörténetével Herczeg 
Renáta művészettörténész foglalkozott 
részletesen.

A korábbi, 1748-ban épült templom  az 
1763. június 28-án történt nagy komáromi 
földrengésben összedőlt, ezért a szőnyi 
uradalom birtokosa, gróf Zichy Mik-
lós özvegye, Berényi Erzsébet grófnő a 
felépült uradalmi kastély mellé építtette az 
új templomot. Terveit valószínűleg Fellner 
Jakab, az Esterházy család uradalmi építésze 
készítette. A kőművesek  helyiek voltak, az 
asztalos és lakatos munkákat budai mesterek 
végezték, a kőburkolatot Bécsből hozták.

Építése 1774 és 1777 között zajlott, megál-
dása Nagyboldogasszony tiszteletére 1777. 
november 3-án történt, melyet Ehrenberg 
József kerületi esperes, környei plébános 
végzett. Felépüléséig a vele szemben álló, 
1764-ben emelt Szentháromság-szobor 
előtti oltárt használták nagyobb ünnepeken 
misézésre. A templom melletti plébánia 
1788-ban készült el, ekkor a szőnyi egyház 
önállóvá vált. Szőny első plébánosa 1788. 
január 1-től Stainer Fülöp volt. Az épület 
sem az 1783-as, sem az 1822-es földrengés-
ben nem sérült meg. Zichy Jánosné grófnő a 
19. század elején kisebb felújítási munkákat 
hajtatott végre benne.

Az 1848-49-es szabadságharc idején a 
templom körül nagy harcok folytak, és az 
épület megsérült, ennek nyomait a tornyon 

és a nyugati oldalhomlokzaton lehet látni, 
ide a külső felújítás során visszafalazták a 
szabadságharcos ágyúgolyókat. 

A 20. század elején Gyürky Viktorné grófnő 
az oratórium berendezéséhez nyújtott 
támogatást, s a templom órájának javítá-
sát végeztette el. Az egyhajós templom 
szentélye egyenes záródású, hozzá nyugatról 
sekrestye, keletről oratórium kapcsolódik. 
Az eredeti barokk mennyezeti díszítést 
valószínűleg Vogl Gergely készítette: a 
szentély kupolájának közepén, a felhők 
között angyalok által övezetett Istenszemet 
a négy evangélista kör alakú medalionba 
fogott félalakja vette körül. A főoltárképen 
Mária mennybevételét láthatjuk, felette a 
Szentháromság-szoborcsoport található. Az 
oltárt Szent Fülöp és Szent Jakab szobrai 
fogják közre. 

A mellékoltárokon segítő- és védőszentek 
sorakoznak. A nyugati mellékoltárképen 
Árpádházi Szent Erzsébet látható, aki 
Berényi Erzsébet grófnő védőszentje volt. A 
predellán Szent Notburga félalakja van. A 
tiroli parasztruhában, kezében kis kenyér-
rel és sarlóval ábrázolt, a 12. században élt 
pásztorlány a vallásos cselédek számára szol-
gált példaképül. Ugyancsak itt jelenik meg a 
fi atal Szent Vendel szobra pásztorruhában, 
lábainál egy ökörrel és egy birkával. A másik 
szobor jellemzői, attributumai hiányoz-
nak, így csak feltételezhetjük, hogy Szent 
Lénárdot ábrázolja.  A keleti mellékoltár 
képén Szent Miklóst láthatjuk, miközben 
áldást oszt, balját a Bibliára helyezi, melyet 
egy térdelő diakónus tart. A predellára 
Szent Izidor vértanú, a hajósok szentjének 

a félalakos képe került. A két szobor Szent 
Flóriánt és Borromei Szent Károlyt ábrá-
zolja. Külön fi gyelmet érdemel a szószék, 
amely feltehetően a Szentháromság szobrát 
készítő Bebo Károly alkotása. A templom 
kovácsoltvas munkái, padozata és orgonája 
szépen illeszkednek a berendezési tárgyak-
hoz. Az enyhén klasszicizáló templombel-
sőben elhelyezett barokk jellegű szobrok, 
festmények erősítik a templom jól átgondolt, 
egységes kialakítását. A templom 31 méter 
magas tornyában jelenleg három harang 
„lakik”, egy régi, úgynevezett „Szent István 
nagyharang”, valamint két kisebb, melyekről 
tudjuk, hogy 1923. május 6-án szentelték fel 
őket „Mária és Szent László” tiszteletére. A 
harangok a Budapesti Ecclésia Harangmű-
vek, valamint Szlezák László rákospalotai 
műhelyéből kerültek ki.

1991. május 3-án esős, szomorú időben 
a templom és a plébánia előtt haladt el 
Mindszenty József (Esztergom érseke, Ma-
gyarország hercegprímása, bíboros) hamvait 
Bécsből Esztergomba szállító menet. A 
Szőnyben lévő (Nagyboldogasszony) plébá-
nián 2011-től Milus Ferenc plébános teljesít 
szolgálatot.  A templom felújítása, tatarozá-
sa, tetőszerkezetének javítása napjainkban 
nagyon időszerűvé vált, reméljük ez miha-
marabb megvalósul. 2011-ben „Plebanust 
behozni magamban eltökéltem…” címmel, 
a szőnyi római katolikus egyházközség 
történetéről megjelent egy kiadvány, amely 
a szerzők, Herczeg Renáta és Fehér Tamás 
hosszú kutatómunkájának az eredménye. 

                                         
                                                            tzs / ms
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grónai kétszeres  
kick-box K-1 világkupa győztes

A 63,5 kg-os grónai sándor kick-box 
K-1 világkupa győzelemmel öregbí-
tette városunk hírnevét.  
 
A március 22-i horvátországi rendezvé-
nyen a komáromi sportoló egy lengyel 
és egy horvát ellenfél legyőzése után 
állhatott fel ismét a dobogó legfelső 
fokára.  
 
A cím megszerzésével fiatal harcosunk 
immár kétszeres k-1 világkupa győztes 
a súlycsoportjában.  
 
Két nagy verseny  
öt tempós-érem 
 
Az idei karateszezon első megmé-
rettetésére szigetszentmiklóson 
került sor. Az Országos Karate 
Diákolimpián közel 500 versenyző 
vetélkedett egyéniben, katában és 
kumitében. 
 
A versenyen kiss Dávid és Joó Bar-
nabás, a Feszty Iskola diákjai értek 
el érmes helyezést. Dávid katában 
és küzdelemben, míg Barnabás 
küzdelemben szerzett bronzérmet. A 
tempósok ezután a XIII. Sárvár kupa 
Nyílt Gyermek, Ifjúsági, kadet, Junior és 
Felnőtt Ippon Shobu karate Országos 
Bajnokságon vettek részt. Itt a 12-13 
évesek között küzdő hegedűs Sára a 
harmadik, míg a 8-9 éves kategóriába 
benevező Joó Barnabás szintén  
a harmadik helyen végzett. 
 
Komáromi úszó  
a ranglista élén 
 
Március 22-én Kecskeméten, az 
Aranyhomok Kupa II. fordulóján ver-
senyeztünk. nagy nikoletta (2005) 
100 m hátúszásban aranyérmet 
szerzett, és ismét a korcsoportos 
ranglista élére tört.  
 
kiváló időeredménnyel lett ezüstérmes 
máté Eszter 100 m mellúszásban, 
illetve Nagy Nikoletta 50 m pillangó-
úszásban.  Pontszerző helyezést ért el 
Fábián Szilvia 100 m mellúszásban (4.), 
Nagy Nikoletta 100 m mellúszásban (4.) 
és Debreceny Dalma 50 m gyorsúszás-
ban (5.) illetve 100 m hátúszásban (5.).
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A Komáromi Sasok két játékosa, Juhász 
Márton és Lippay Zoltán, illetve a gála 
egyik szervezője Sztojanov Olivér min-
dent megtesznek annak érdekében, hogy 
városunkban újra pezsgő kosárlabda élet 
alakuljon ki. A megyei szövetség segítségé-
vel elindították az utánpótlás edzéseket, a 
remek csapatsport népszerűsítése érdekében 
pedig egésznapos gálát is szerveztek. 
 
- Évtizedekkel ezelőtt Komáromban sikeres 
NB I-es és NB II-es kosárcsapat működött, sőt a 
Jókai Mór Gimnáziumban évente megrendez-
ték a Bíró György-kupát. Mára kissé háttérbe 
szorult ez a sport, mi azonban szeretnénk ezen 
változtatni. Ezért szerveztük meg a március 
23-i gálát. A rendezvény létrehozásában az 
önkormányzat mellett helyi vállalkozók is segí-
tettek – mondta Juhász Márton, a Komáro-
mi Sasok játékosa. 
 
A támogatás jóvoltából a rendezvényen nem 
szedtek belépőt. Az eseményen nyolc csapat 

mérkőzött meg egymással, pályára léptek  
a Komáromi Sasok és a Kémények is, de itt 
volt Oroszlány NB II B-s csapata, sőt még 
a felvidéki Gúta is képviseltette magát. A 
nyolc csapat mindegyike megmérkőzött 
egymással, kétszer tíz perc futóidős meccset 
játszva, a szünetekben pedig sztárfellépők 
szórakoztatták a közönséget, köztük a 
2011-ben alakult Jamnastyx is. 
 
- Nemcsak kosaras és labdarúgó freestyle műsort 
mutatunk be, de interaktív módon bevonjuk a 
közönséget is. Mindez nevezhető akár extrém 
sportnak, amihez sok-sok kitartás és egy kevés 
labdaérzék szükséges – mondta a csapat két 
tagja Kiri, és Felföldi Tamás. 
 
A Kominfo Kosárlabda Gálával szeretnének 
új komáromi hagyományt teremteni. A 
rendezvény szabadtéri folytatása az áprilisi 
street ball-torna lesz, amelyre a Komáromi 
Napok ideje alatt kerül sor.  
                                                                    se                                                                   

Március 23-án a sportcsarnok adott helyet az I. Kominfo Kosárlab-
da Gálának, melyre a komáromi és a megyei csapatokon kívül még a 
felvidéki Gútáról is érkeztek játékosok. A nap folyamán minden csa-
pat játszott egymás ellen, a szünetekben pedig a Jamnastyx freestyle 
showja, a Non Stop és A-Force One szórakoztatta a közönséget.

Kosárgála  
a sportcsarnokban

spOrt 23
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- Az eddigi eredményeim közül valóban ez az 
aranyérem a legkiemelkedőbb. 21 évvel ezelőtt 
volt utoljára hazánknak légpuskában női 
Európa-bajnoka. Nagyon boldog vagyok, hogy 
mindezt sikerült elérnem. Reménykedtem ben-
ne, hogy döntős leszek, de hogy ilyen jó döntőt 
fogok lőni, arra nem számítottam. Mikor feláll-
tam a dobogó tetejére, büszke voltam arra, hogy 
ezt én csináltam, hogy magyar vagyok. Ren-
getegen örültek velem együtt, a verseny után 
temérdek üzenetet, e-mailt, telefonos gratulációt 
kaptam. Jó érzéssel töltött el, hogy ennyi ember 
örül velem együtt. Hálás vagyok az edzőmnek, 
aki sajnos Moszkvában nem tudott ott lenni 
velem, de naponta beszéltünk telefonon. Ha 
nem ilyen körülmények közt edzhettem volna, 
ha nincs megfelelő felszerelésem, ha nincs az 
egyesület és a város támogatása, bizonyára ezt 
az eredményt sem tudtam volna elérni. Örülök, 
hogy voltak jó páran, akik nem hagytak elvesz-
ni, mert nagyon megviselt, hogy a válogatóver-
senyek alapján a Puskás Szövetség úgy döntött, 

nem leszek a kiutazó csapat tagja. Ezért egy 
ideig pihenni akartam, és úgy terveztem, hogy 
csak a világbajnokságra készülök majd. Ebben 
Sidi Péternek nagy szerepe van, hajtott, hogy 
megcsináljam – mondta az Európa-bajnok 
komáromi sportoló. 
 
Juci két héttel a moszkvai EB előtt tudta 
meg, hogy indulhat. Az egyik versenyző 
megbetegedett, így ő utazhatott az orosz 
fővárosba. Úgy fogalmazott, hogy ezen a 
versenyen minden egyben volt, mentáli-
san, fizikailag és lelkileg is. A felmerülő 
problémákkal ugyanis nem egyedül kellett 
megbirkóznia, hanem mindig állt mellette 
valaki. A felkészülés alatt napi két-három 
edzésen vett részt. Egy edzés másfél-két 
órát jelent. A lövés mellett a fizikai erőnlétre 
is szükség van. A lövők futnak, rengeteg 
fekvőtámasszal és TRX-gyakorlatokkal erő-
sítenek. A testsúly annyiban számít, hogy 
a speciális felszerelésnek mindig passzolni 
kell. 
– Ebbe tartozik egy cipő, aminek merev a 
talpa, így jól tartja a bokát. Erre illeszkedik egy 
lövésznadrág. A nadrágra pedig egy speciális 
lövészkabát támaszkodik, stabilan tartva a 
gerincet. A kesztyű pedig azt a célt szolgálja, 
hogy a sok-sok emelésnél ne menjen tönkre a 
kezünk. A puskám 5400 grammos, a határ 
5500 gramm. Én szeretem, ha a fegyver súlya a 
határ körül mozog, mert így jobban megtartha-
tó – magyarázta Juci. 
 
Juci 10 éve foglalkozik gyerekek edzésével. 
Elmondása szerint ez a sportág higgadságot 
és koncentrációt igényel. Az Európa-bajno-
ki cím megszerzése után újabb cél lebeg a 
komáromi sportoló szeme előtt. 
 
– Készülök a világbajnokságra, amit idén 
Spanyolországban, Granadában tartanak 
majd szeptemberben. Szeretnék döntős lenni 
és olimpiai kvótát szeretni – mondta zárás-
képpen az Európa-bajnok sportoló. (se)

 
Már a repülőtéren is tömeg köszöntötte a Moszkvából hazatérő komáromi Európa-bajnok  
légpuskást, Miskolczi Juliannát. A sportoló az alapversenyből 416,2 körös eredménnyel hete-
dikként került a döntőbe, melyben egészen szenzációs teljesítménnyel, 209,5 kört elérve nagy 
fölénnyel győzött. Megszokott környezetében, a molaji lőtéren találkoztunk a 30 éves kis-
gyermekes aranyérmessel. Jucival természetesen a lövészetről és győzelméről beszélgettünk.

Reménykedtem, hogy döntős leszek...

Miskolczi aranyérmes  
légpuskában 
 
Aranyérmet nyert női légpuskában 
a moszkvai légfegyveres európa-
bajnokságon Miskolczi Julianna. 
sike József bronzérmet nyert, tasi 
tamás pedig negyedik lett a futócél-
lövők 30+30 lövéses versenyében a 
moszkvai légfegyveres európa-baj-
nokság zárónapján.  
 
A komáromi puskás a döntő elejétől 
remekül lőtt, hamar az élre állt, s előnyét 
fokozatosan növelte riválisaival szem-
ben. Aztán a 16. lövés után biztossá vált 
a dobogós helye, de ekkor már szinte 
a nyakában érezhette az aranyérmet is, 
mivel négy körrel vezetett a harmadik 
szerb Ivana maksimovic előtt, s há-
rommal előzte meg a második helyen 
álló, szintén szerb Andrea Arsovicot. 
Ekkora előnyt csak akkor veszíthetett 
volna el, ha nagyokat hibázik az utolsó 
négy körben, ám miskolczi ezúttal 
kicsit sem hibázott, s egészen pará-
dés, 209,5 körös eredménnyel nyert.

A 30 éves sportlövő finálés tel-
jesítményének színvonalát jól 
érzékelteti, hogy kedden a férfi 
győztes, az ukrán Aleh Carkov 
208,6 körrel szerzett aranyérmet.

miskolczi Julianna pályafutása eddigi 
legnagyobb sikerét aratta moszkvá-
ban, s 1993 óta ő az első magyar, aki 
a női puskások 10 méteres olimpiai 
számában Európa-bajnokságot 
nyert. Akkor Fórián Éva győzött.

Ugyanebben a versenyben Biatovszki 
mira a 19., Szijj katinka pedig az 54. 
helyen végzett, a magyar csapat 
pedig a nyolcadik pozícióban zárt.

Interjú Miskolczi Julianna európa-bajnok sportlövővel

�� A győzelem pillanatában
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A MOL városrész ingatlanai még 2008-ban 
kerültek az önkormányzat tulajdonába, köz-
tük a mintegy 1000 fős étkezde is, amelynek 
sokáig keresték a megfelelő funkciót. A 
testület végül egy nemzetközi szintű gya-
korlólőtér létrehozásáról döntött. Ahogy dr. 
Molnár Attila polgármester a megnyitón fo-
galmazott, ez a létesítmény hozzájárul majd 
ahhoz, hogy a sportlövészetről mindenki-
nek Komárom, Komáromról pedig minden-
kinek a sportlövészet jusson az eszébe. 

– Az utóbbi hetekben több olyan fejlesztés és 
beruházás is elindult városunkban, amelyek év-
tizedekre meghatározzák majd annak fejlődését. 
Leraktuk a gátrendszer alapkövét, gőzerővel 
folyik az új Duna-híd előkészítése, átadtuk a 
műfüves pályát, március 20-ra elkészül a felújí-
tott Jókai mozi, ami az ország harmadik olyan 
egytermes fi lmszínháza lesz, ahol premieridő-
ben, 3D-ben is nézhetők a fi lmek. Elkezdődött 
az ipari park közművesítése, ami a munkahely-
teremtés szempontjából fontos, és hamarosan 
kiemelt beruházás kezdődik a Csillag erődben is 
– mondta dr. Molnár Attila. A városvezető 
hozzátette, hogy a lőtér világversenyek lebo-
nyolítására egyelőre még nem alkalmas, de 
felkészülésre kiváló helyszín. Ez utóbbiról 
egyébként a háromszoros olimpiai- és ötszö-
rös világbajnok szlovén Rajmond Debevec is 
meggyőződött a napokban tartott próba-
edzésén.

A beruházás során kialakítottak egy 24 
lőállásos 10 méteres, egy 8 lőállásos 50 
méteres, illetve egy 8 lőállásos döntős pályát.

Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymeg-
bízott utalt arra, hogy volt egy olyan idő-
szak, amikor hazánkban alig tettek valamit 
a sport fellendítése érdekében, az elmúlt 
négy évben azonban több jelentős beruházás 
is történt. 

– Továbbra is támogatni fogunk minden sport-
célú kezdeményezést, hiszen ezek a fejlesztések a 
jövő generációjának szólnak. Minket magyaro-
kat mindig büszkeséggel tölt el, ha egy honfi -
társunk áll fenn a dobogó tetején. Ilyenkor kicsit 
nekünk is szól a Himnusz. A mai fi ataloknak 
alig vannak példaképeik. A komáromi gyerekek 
azonban szerencsésnek mondhatják magukat, 
hiszen itt van nekik Sidi Péter és Miskolczi Ju-
lianna is, akik ugyan magasra tették a lécet, de 
a sport kemény világ, ahol a teljesítmény mindig 
fokozható – vélekedett a kormánymegbízott. 

A kormánynak köszönhetően az elmúlt idő-
szakban közel ezer településen valósult meg 
valamilyen sporttal kapcsolatos beruházás. 
Az állam 2020-ig összesen 136 milliárd-
dal kívánja támogatni a tizenhat kiemelt 
olimpiai sportágat, illetve szintén jelentős 
támogatásban részesít 16 egyéb sportágat is. 
A sportlövők a tervek szerint a következő 
hat évre közel 5 milliárd forintot kapnak. 

– A sport maga az élet, kicsiben olyan, mint a 
világ. Megtanít győzni és veszíteni. A testmoz-
gás segít legyőzni a gyengeséget, a lustaságot. 
Aki sportol az már győzött! A komáromiak 
az alkotó emberek közösségét gyarapítják. 
Példaértékű, hogy ennyit áldoznak ebben a 
városban a sportra – mondta Simicskó István 
államtitkár, aki kiemelte, hogy hazánk 
az éremtáblázatban a nemzetek között a 
nyolcadik helyen áll, ami egészen kivételes 
eredmények mondható!

Sidi Péter olimpikon sportlövőnk elmondta, 
hogy pályafutása kezdetén csak álmod-
ni mert egy ilyen jellegű pályáról. Az 50 
méteres lövéseket még évekkel ezelőtt is 10 
méterről kellett gyakorolnia. 

–Komárom valóban a sportlövészet fellegvára, 
bizonyítja ezt érmeink száma is: világbajnoki 
aranyunk, hét ezüstünk és három bronzunk. 
Miskolczi Julianna szerezte meg a tizenegyedik 
Európa-bajnoki aranyunkat, ezenkívül hét 
ezüsttel és négy bronzzal is büszkélkedhetünk. 
Szeretném, ha a sportlövészet továbbra is 
kiemelkedő sportág maradna, és felzárkózhatna 
a kajak-kenu vagy a vízilabda népszerűsége 
mellé. A most átadott, az önkormányzat által 
építetett lőtér a jövő tehetségei számára könnyíti 
meg a felkészülést, így a sikerhez vezető utat - 
mondta Sidi Péter. 

                                                                      se

Nemzetközi szintű lőteret avattunk
Március 12-én ünnepélyesen átadták városunk új lőte-
rét. Az eseményen megjelent Simicskó István sportért 
és ifj úságért felelős államtitkár, Czunyiné dr. Bertalan 
Judit kormánymegbízott, dr. Molnár Attila polgármester, 
Nagy György a Sportlövő Szövetség elnöke, valamint 
a megye, a város és a helyi intézmények vezetői, képvi-
selői, illetve a sportág jelenlegi és jövőbeli tehetségei.
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�� Simicskó István államtitkár 
és Sidi Péter sportlövő az átadón
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