
várOsi közéleti MAGAzin 2015. MáJus. évFOlyAM, 23. száM

750
KomároM
KomárnO

MCCLXV
MMXV

xxiv.

2015. Április 26 - Május 3.



tArtAlOM

KOMÁROMi NAPOK

A LEGJOBB HÉT A VÁROSBAN

ViSSZATEKiNTŐ

BEFEJEZŐDÖTT A KÓRHÁZ KORSZERŰSÍTÉSE

ÉPÜL AZ ÚJ GYÁR

LYUKASÓRA A KÖNYVTÁRBAN

MiLLiÁRDOS MEGYEi ÚTFELÚJÍTÁS iNDUL

MEGKEZDŐDTEK A KÁTYÚZÁSOK

SZÁZ ESZTENDŐ EGY PERc

EGYRE TÖBB BABA SZÜLETiK

EGÉSZSÉGÜNK

TABUK NÉLKÜL 
VÉGET ÉRT AZ iDEi KiNcSET ÉR

MiLLiÓS TÁMOGATÁST KAPTAK A MENTŐSÖK

TURiZMUS

ÉLVEZEM ÉN A STRANDOT!

KÖZÖS MÚLTUNK

750 ÉVE VÁROS KOMÁROM

A XXi. SZÁZAD LELETE

BENNED ÉL A MAGYARSÁG!

70 ÉVE ÉRTEK VÉGET A HARcOK

SPORT

SiDi KiJUTOTT AZ OLiMPiÁRA

AZ 1000. KOMÁROMi ÚSZÁSÉREM

NEMZETKÖZi VERSENYT NYERTEK ÚSZÓiNK

220 FELETT

TÖRTÉNELMi SiKERT ARATTAK KARATÉSAiNK

FiT-KiDESEK A DOBOGÓ LEGFELSŐ FOKÁN

iLYEN A BOKSZ

ÉREMESŐ A RiTMiKUS GiMNASZTiKÁBAN

DÖNTŐBE KERÜLT A KÉMÉNYEK!

kiadja a komáromi városi televízió szolgáltató nonprofi t kft. Felelős vezető: az ügyvezető. 
A kiadó és a szerkesztőség postacíme:  2900 komárom, szabadság tér 1. telefon: 34/341-941 
e-mail: komaromtv@novonet.hu kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!  
nyomdai kivitelezés: kOMpress nyomdaipari kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. issn: 1215-1432

23

8

3

21

17

iMpresszuM

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

gyűjtés a kárpátaljai magyaroknak
Komárom Város Önkormányzata a KVSE 
természetjáró szakosztályával közösen 
pénzadománygyűjtést hirdet az ukrán 
válság miatt kilátástalan helyzetbe került 
kárpátaljai magyarok részére.

Az adományokat személyesen is befi zet-
hetik az Arany 17. Rendezvényközpont 
(Komárom, Arany János utca 17., héteme-
letes épület) földszintjén, május 4-e és jú-
nius 11-e között az alábbi időpontokban!:

2015. május 4-én 15 óra 30 perctől 18 óráig
2015. május 5-én 15 óra 30 perctől 18 óráig
2015. május 8-án 17 óra 30 perctől 20 óráig

2015. május 13-án 10 órától 12 óráig
2015. május 14-én 10 órától 12 óráig

2015. május 26-án 16 óra 30 perctől 19 óráig
2015. június 10-én 10 órától 12 óráig
2015. június 11-én 10 órától 12 óráig

A pénzadományokat a Pannon Takarékszövetkezetnél vezetett 

6320-0030-1107-3653 
számú Kárpátaljai Magyarok segélyezési számlájára várjuk!

KÖSZÖNJÜK!

AZ ÉGETÉS TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása 
szerint a szabadtéri tüzek 99 % emberi gondatlanság miatt keletkezik. Az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendelet rendelkezik a szabadtéri tűzgyújtásról. Az 
OTSZ szerint belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri 
égetése tilos. A külterületi ingatlanok esetében irányított égetés végezhető, mely enge-
délyköteles! A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be 
kell nyújtani a területileg (kivételes esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint) 
illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek.

További információ:  
www.komarom.hu/hirdetm.php
Tel: 105 – Katasztrófavédelem
web: komarom.katasztrofavedelem.hu
e-mail: juhasz.marton@komarom.hu
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Az ünnepi ülésen Észak-Komárom polgár-
mestere, Stubendek László köszöntő szavai 
után dr. Molnár Attila polgármester és dr. 
Kancz Csaba kormánymegbízott szólt a 
megjelentekhez. 

A következőkben Komárom város jegyzője, 
dr. Ströcker Renáta ismertette a Díszpolgári 
kitüntető címre, valamint a Pro Urbe-dí-
jakra és a Polgármesteri Díjra vonatkozó 
határozatokat.

Komárom Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2015. évben Komárom Város 
Díszpolgára címet adományozott Nemes 
Andrásnénak, a Kecskés László Társaság 
kuratóriumi elnökének. Pro Urbe-díjban 
idén Miskolczi Julianna, Európa-bajnok 
sportlövő, Másik Lehel zeneszerző, György 
Károlyné Rabi Lenke, a Jókai Mór Vá-
rosi Könyvtár nyugalmazott igazgatója, 
helytörténész, Nagy Judit, képzőművész, és 
Potháczky Mária, a Bozsik József Általános 
Iskola igazgatónője részesült. Polgármesteri 
díjat kapott Egyed László, versmondó, 
Tonomár István, a Jókai mozi nyugalmazott 
igazgatója és a Komáromi Úszóklub Sport-

egyesület. Észak-Komárom városvezetése 
a következő személyeket, szervezeteket 
tüntette ki idén: a Római Katolikus Egyház, 
Komárom, Daniela Kallós Belokostolská, 
dr. Erdélyi Zsuzsanna, Harmat Rudolf, 
JUDr. Vincent Hegedűš, Ing. Pisár Matej, 
Ružička Zsuzsanna, Rigó Pál, a Komáromi 
Charita (Karitász) Nonprofi t Szervezet, 
a Komáromi Önkéntesek Csoportja és a 
Komáromi Szalon.

Nemes Andrásné 

A Széchenyi István Közgazdasági Szakkö-
zépiskola elvégzése után a Közgazdaságtu-
dományi Egyetemen folytatta tanulmányait.

1977-től a Lenfonógyár dolgozója, 
osztályvezetője,1981-től főkönyvelője, majd 
1988-tól mint a gyár igazgatója tevékeny-
kedett. Innen is ment nyugdíjba 2010-ben. 
1998-ban a Komáromi Református Egy-
házközség presbiterré választotta. 2001-től 
a Kecskés László Társaság kuratóriumának 
elnöke. 2002-től a Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara ellenőrző bizottsága tagja, 
2011-től elnöke. A Kecskés László Tár-

saság Nemes Andrásné elnöklése alatt 12 
könyvet adott ki a felvidéki kitelepítésről és 
a deportálásokról, 10 alkalommal szervez-
ték meg a felvidékiek országos találkozóját, 
emlékművet állítottak a kiűzetett családok 
tiszteletére.

A fi atalok történelemtudását is fejlesztendő, 
a Magyarock Dalszínház közreműködésével 
életre hívták a Fehérlaposok című rockoperát. 
A darabot sikerrel játsszák a Felvidéken és 
Magyarországon egyaránt.

A Társaság a felvidéki településeken elkezd-
te az emléktábla-állítási programot is. 

A Kecskés László Társaság igyekszik 
megőrizni a szekeresgazda-hagyományo-
kat is, ezért 2003-ban 25 korhű mellényt 
varrattak. Ezeket a református konfi rmáló 
gyermekek az ünnepélyes fogadalomtéte-
lükkor öltik magukra. 2008-ra elkészítették 
a teljes szekeresgazda-ruházatot is. 2007-
ben Komárom-Esztergom megyéért díjat, 
2010-ben Pro Urbe Komárom emlékérmet 
kapott a Társaság, 2013. évben pedig 
Megyei Príma Különdíjban részesültek.

kÁprilis 26-án Észak- és Dél-Komárom képviselő-testületeinek közös ünnepi ülésével

kezdetét vette a 24. Komáromi Napok. Az ülésen került sor az idei díszpolgári címek,

valamint a Pro Urbe és a polgármesteri díjak átadására is. Zene, kultúra, hagyomány,

művészet, sport, sztárfellépők és szórakozás a Duna mindkét partján -idén is ezt kí-

a legjoBB hét a városBan

 ÖSSZEFOGLALÓ A 24. KOMÁROMi NAPOKRÓL

nálta nekünk a Komáromi Napok.
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Nemes Andrásné évtizedeken át végzett 
kimagasló közéleti munkájáért, a felvidéki 
kitelepítettek emlékének felkarolásáért 
a 2013. évben Magyar Arany Érdemke-
resztet vehetett át Áder János köztársasági 
elnöktől. A Komárom Város Díszpolgára 
címmel most városunknak is lehetősége van 
megköszönni eddigi tevékenységét.

Komárom Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2015. évben Komárom Városért 
Emlékérmet adományozott Miskolczi 
Julianna részére.

2004. január 1-jén igazolt a Komárom 
Városi Sportegyesületbe versenyzőnek, mint 
sportlövő. Már egy évvel később a Tallinban 
rendezett Európa-bajnokságon, negyedik 
helyezést ért el. A sajnálatos sportsérülé-
sek és az örömteli gyermekáldás miatt egy 
időre háttérbe szorult a versenyzői karrierje. 
2013 nyarán jelentős fordulat következett 
be sportpályafutásában, mert ekkortól tölti 
be a sportlövő szakosztály vezető edzői 
tisztségét. 

Az új infrastrukturális lehetőségek, az új 
fedett lőtér és a kemény munka meghozta 
gyümölcsét: a 2014. március 5-én Moszk-
vában rendezett Európa-bajnokság dön-
tőjében lőtt új Európa csúccsal Miskolczi 
Julianna Európa bajnoki címet szerzett. 
Ez az eredmény azért is kimagasló, mert 
21 év után állhatott ismét magyar női 
versenyző európai dobogó csúcsán. 2004. 
óta foglalkozik a Komárom Városi Sport-
egyesület fi ataljaival utánpótlás-edzőként. 
Tanítványai szép eredménnyel szerepelnek a 
különböző országos versenyeken. Mindezen 
elfoglaltságok mellett még segíti a nemzeti 
válogatott utánpótláskorú gyermekeinek 
edzőtáboroztatását, versenyre való felkészí-
tését is. Legfontosabb céljához, az olimpiai 
kvóta megszerzéséhez sok sikert kívánunk!

Másik Lehel

Komáromban született. Itt járt általános 
iskolába, és itt végezte el a zeneiskolát is 
zongora szakon. Piliscsabán gépésztechni-
kumban érettségizett, majd a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem hangszerész-kép-
ző iskolájában végzett 2000-ben zongora-
készítőként. Ezzel párhuzamosan egy blues-
zenekarban orgonán játszott és vokálozott 
1995 és 1999 között. 2002 óta a komáromi 
Magyarock Dalszínház oszlopos tagja, 
korrepetitora, zenei vezetője. Kiemelkedő 
alakításaival három fesztiválon is díjat szer-
zett. 2004 őszén Molnár Árpáddal közösen 
újrahangszerelte a Kormorán együttes 
„A betlehemi csillag” című darabját, 2006 

végén pedig már a Dalszínház saját 
stúdiójában készült el „A betlehemi csillag” 
cédé változata Másik Lehel irányításával 
és hangmérnöki munkájával Több kisebb 
zenés műsor és aláfestő zene készítése után 
„Az aranyember” című musical volt az első 
nagyobb, önálló munkája, melyet nagy 
szakmai elismerés övezett. Második saját 
darabja a Klapka című rockmusical. 2010-
ben a Madách Színház musical pályázatá-
nak döntőjébe jutott „A púpos” című darabja 
melyet Paul Feval regénye alapján készí-
tettek, s ezt követően nagysikerű színpadi 
bemutatón láthatta a közönség.

Ezzel párhuzamosan szerzőtársával már 
dolgozott a „Fehérlaposok” címet viselő 
rockoperán, mely a felvidéki kitelepítések 
témakörét dolgozza fel egyedülálló stílus-
ban. Kiemelkedően sikeres a 2013-ban a 
Madách Színház második musical pályáza-
tára készült Shakespeare III. Richárd című 
művét feldolgozó zenés darabja is. 2014. 
decembere óta a Győri Nemzeti Színházban 
a „Jézus Krisztus Szupersztár” című darab-
ban Jézus szerepét játssza. 

György Károlyné Rabi Lenke

1988-ban magyar-történelem szakos tanári 
és könyvtárosi diplomával iskolai könyvtári 
szaktanácsadóként helyezkedett el a komá-
romi Jókai Mór Városi Könyvtárban. 2003-
tól nyugdíjba vonulásáig a városi könyvtár 
igazgatója volt.

1991 óta foglalkozik a Jókai- és a helyisme-
reti gyűjtemény gondozásával, és helyisme-
reti tájékoztatással. A meglévő állományt 
az elmúlt évek során sikerült a duplájára 
gyarapítania. Helyismereti tevékenységét az 
ország határain belül és külföldön is ismerik 
és elismerik. Szakmai kapcsolatai vannak 
osztrák, szlovén, szlovák kutatókkal, és 
határon túli magyar kollégákkal. Az első 
helyismereti kiállítása a könyvtár 40 éves 
jubileumi tárlata volt. Ezután kollégáival 
elindította a Könyvtári Minitárlat sorozatot. 
2004-ben a Jókai Mór halálának 100. évfor-
dulója alkalmából rendezett Jókai emléknap 
egyik fő szervezője volt. Ugyanebben az 
évben indította útnak a könyvtár Irodalmi 
Kávéház sorozatát. 

2006-ban, az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc 50. évfordulójának dokumentum-
kiállításával megalapozta a városi könyvtár 
digitális dokumentumgyűjteményét.

A gyermekolvasók hazaszeretetre nevelését, 
a szülőföldhöz kapcsolódását célozta az a 
helyismereti kalandozásnak nevezett prog-

ram, melyet 2008-ban a Mátyás király-évre, 
2009-ben a szabadságharc évfordulójára 
állíttatott össze. Szerkesztésében jelent meg 
a könyvtár két Jubileumi évkönyve. 1994-
től 1996-ig szerkesztette „A Komárom 
város általános és középiskoláinak közös 
értesítőjét”, továbbá közreműködött több 
helyi és országos kiadvány összeállításában, 
szerkesztésében is. Részt vett a 2008/2009-
es „Könyvtárak a XXI. században” címet 
viselő uniós pályázat szakmai előkészítésé-
ben. A pályázat eredményeképpen megújult 
a könyvtár számítógépparkja, a honlapja, és 
sor került újabb szolgáltatások bevezetésére 
is.

Alapítója és elnökségi tagja a Helyismereti 
Könyvtárosok Szervezetének. Az egyesület 
évente magas színvonalú szakmai konfe-
renciákat, módszertani továbbképzéseket 
szervez. 2007 óta tagja a Publika Könyvtári 
Körnek, amely a nemzetközi és a hazai 
könyvtártudománnyal foglalkozik.

Nagy Judit

Szőnyben született. Gyermekévei óta fontos 
számára az a természet- és emberközelség, 
amiben Komáromban és környékén része 
lehet. Számára ez az alkotás örömének for-
rása, ami élete iránytűje. 1997-ben gazdag 
útravalóval végzett Egerben rajz-német 
szakos tanárként. Egy évig tanított gyerme-
keket rajztagozatos iskolában és alkotó-tá-
borokban. Képei ebben az időben főként az 
olaj- és akvarellfestészet jegyében születtek, 
majd ezzel párhuzamosan egyre nagyobb 
teret kapott életében a tűzzománc. 

1998-ban Műhely Galériát nyitott Komá-
romban, melyet főként a tűzzománcnak 
szentelt. Itt a helyszínen készített munkái 
mellett számos hazai művész alkotását 
mutatta be. Mindemellett kiállítások és 
művészeti rendezvények szervezésével fog-
lalkozott egészen 2002-ig, kisfi a születéséig. 
2004 óta otthoni műhelyében dolgozik. A 
tűzzománc technika kimeríthetetlenül gaz-
dag világával 1996-ban találkozott először.  
Ebben a műfajban, - a festészet és grafi ka 
határmezsgyéjén - érzi leginkább otthon 
magát az alkotásban. 

Vallja, hogy „a képteremtés folyamata - és a 
kép maga - teret nyit a látható és a láthatatlan 
világok között.”  

Potháczky Mária

1974-ben szerzett tanítói diplomát, és 
ugyanebben az évben kezdett el dolgozni 
a szőnyi Bozsik József Általános Iskolában. 

kOMárOMi nApOk4
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2005-től az intézmény igazgatóhelyettese, 
2008-tól pedig az igazgatója. Munkáját 
első perctől kezdve hivatásként éli meg, 
tanítványaitól – ugyanúgy, mint önmagától 
– fegyelmet, színvonalas munkát követel, 
igényességre nevel. Gyermekszeretete nem 
elnéző, hanem az átadni, hatni tudó maga-
tartásban nyilvánul meg.

Az intézmény előtt álló célok elérésére, 
a feladatokra úgy ösztönzi munkatársait, 
hogy közben saját képességeiket is kibonta-
koztathassák, ötleteiket megvalósíthassák.
Az iskola hosszú évek óta töretlen nép-
szerűsége, az onnan kikerülő gyermekek 
későbbi eredményei, a tantestület elenyésző 
fl uktuációja jól mutatja, hogy Potháczky 
Mária egyénisége, munkabírása, menedzse-
ri képességei meghozták a várt eredményt. 
A város közösségi életében is aktívan részt 
vesz: 8 évig volt a város képviselő-testü-
letének tagja és az oktatási, gyermek- és 
ifj úságvédelmi bizottság elnöke.

Ezenkívül alapító tagja, majd hosszú ideig 
alelnöke volt a Szőnyi Kulturális Egyesü-
letnek, mely szervezi a városrész kulturális 
életét, felkarolja az időseket és a fi atalokat 
egyaránt. Fő szervezője és rendezője a 
szőnyi városrész ünnepi megemlékezései-
nek.

Sok éven át tartó kiemelkedő pedagógi-
ai munkájáért és igényes iskolaigazgatói 
tevékenységéért a Magyar Köztársaság 
oktatási és kulturális minisztere 2010-ben 
Arany Katedra emlékplakettet adomá-
nyozott számára. Az intézmény dolgozói, 
tanulóinak szülei, városunk lakói sokévi 
kimagasló pedagógiai és közösségi munkája 
elismeréseként javasolták részére a Pro Urbe 
Komárom díj odaítélését.

A képviselő-testület a Komárom Város Ön-
kormányzata kitüntetéseiről, díjairól szóló 
önkormányzati rendeletével a város társa-
dalmi, gazdasági, oktatási, közművelődési, 
művészeti, sport egészségügyi és szociális 
életének, valamint a komáromi gyermek- és 
ifj úságvédelem területén kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó szervezet, személy vagy csoport 
tevékenysége elismerésére Polgármesteri 
Díjat alapított. Komárom város polgármes-
tere a díjat az idei évben három személynek 
ítélte oda.

Egyed László

Az 1941-ben született Sajókeresztúron. Az 
általános iskolát szülőfalujában, a közép-
iskolát Miskolcon végezte. A középiskolai 
magyartanárának köszönhetően már 

fi atalon megérintette a vers szeretete. Az 
iskolai ünnepélyeken, szavalóversenyeken 
már akkor rendszeresen részt vett. Katonai 
szolgálata után a Vám- és Pénzügyőrsé-
gen helyezkedett el, majd innen is ment 
nyugdíjba. Szabadidejében mindig szívesen 
tanult verseket, és a versírással is próbálko-
zott.

Nyugdíjba vonulása után több helyről is 
kapott felkérést, ahol lelkes szavalatai-
val kivívta környezetének elismerését. A 
komáromi Jókai Mór Könyvtár Irodalmi 
Kávéház című rendezvénysorozatában az 
általa összeválogatott és előadott költe-
ményeket hallgathatta meg a versszerető 
publikum. Budapesten a Vám- és Pénzügy-
őrség országos nyugdíjastalálkozóin éveken 
keresztül szórakoztatta szavalatával az ott 
megjelenteket. Szavalóversenyeken is részt 
vett az ország több pontján. Elismerést 
kapott Szolnokon, Esztergomban pedig az 
50-70 évesek részére rendezett versmondó 
versenyen 2009-ben 1. helyezést ért el. 

Komáromi Úszóklub Sportegyesület

Szeidl Balázs 2010-ben hozta létre a 
Komáromi Úszóklub Sportegyesület első 
csapatát, akikkel időt, fáradtságot nem 
kímélve végezték napról napra a legkor-
szerűbb edzéstervek szerint a tréningeket. 
A sportegyesületben az első pillanattól 
kezdve kitartó, küzdelmes munka folyt, és a 
befektetett energiának lassan megjöttek az 
eredményei. 

A klub létszáma folyamatosan nőtt, új 
csoportok alakultak. A „Minden komáromi 
gyermek tanuljon meg úszni” önkormányzati 
program óvodásai és a Both Úszóiskola 
csemetéi bevonásával kialakult az ideális 
sportegyesületi struktúra. Szeidl Balázst 
edzőként először Szabó Péter testnevelő 
tanár, majd Péter édesanyja, Weiszengruber 
Anikó segítette, később Szakál Bence is 
az edzői csapathoz csatlakozott. Szeidl 
Balázs az egyesület elnöke, vezető edzője, 
a kardinális kérdések mellett odafi gyel a 
részletekre is. 

Tanítványaik 2011-től versenyeznek, és 
fokozatosan hozzák a jobbnál jobb eredmé-
nyeket. Először a megyében, majd regio-
nális, országos szinten és nem utolsósorban 
a Magyar Úszószövetségben is felfi gyeltek 
a komáromi eredményekre. Versenyzőik 
halmozzák az érmeket a különböző szintű 
versenyeken. A Magyar Úszószövetség 
korosztályos ranglistáin előkelő helyeket 
foglalnak el. A Diákolimpia országos 
döntőjében 2013-ban Szabó Dávid az 50 

méteres hátúszásban ezüstérmes, 2014-ben 
Nagy Nikoletta bronzérmes lett. 2015-ben 
négy versenyző bejutott az országos dön-
tőbe, Rózsavölgyi Donát a Magyarország 
Úszó Diákolimpia bajnoka lett 50 méteres 
mellúszásban. Orbán Gréta bronzérmes lett 
100 méteres hátúszásban.  Komárom város 
hírnevét öregbítik ezek a nagyszerű trófeák. 

Tonomár István

1952-ben született Budapesten, de mind-
össze féléves volt, amikor családja - édesapja 
áthelyezése révén - Komáromba költözött. 
1971-től a Lenárugyár dolgozója, 1973-
től 1975-ig katonai szolgálatot teljesített. 
1975-től 1979–ig a Csokonai Művelődési 
Központban dolgozott – aktívan részt vett a 
szabadtéri színpad és a Komáromi Kisgalé-
ria, valamint a kamaraterem építésében. 

1979-ben került a Megyei Moziüzemi 
Vállalathoz, ahol a városunkban lévő Jókai 
mozi vezetője lett. Rendszeresen megszer-
vezte a mozi évfordulós ünnepségeit (1980, 
2000, 2005). Filmklubokat vezetett, az 
iskolamozit pedig a mai napig szervezi a 
város diákjainak. Közönségtalálkozókra 
olyan neves rendezőket, színészeket sikerült 
meghívnia városunkba, mint Bacsó Pétert, 
Kállai Ferencet, Eperjes Károlyt, Cseh Tamást, 
Reviczky Gábort, Koltai Róbertet. 

Nevéhez fűződik az autósmozi és a 
kamaramozi létrehozása, üzemeltetése. Az 
1980-as években kihelyezett vetítéseket tar-
tott hétköznapokon és hétvégeken hordoz-
ható fi lmvetítőgépen Herkálypuszta, Th aly- 
puszta, Koppánmonostor, Boldogpuszta, 
Szőkepuszta településrészeken és a  Fenyves 
Táborban táborozó gyermekeknek. Családi 
mozifi lmekkel kovácsolta össze a kicsiket és 
nagyokat a Barátság lakótelepen a „nagy-
játszón” szervezett szabadtéri vetítésekkel. 
Részt vett a lakótelepen az esti futások 
megszervezésében. Középiskolás kora óta ír 
verseket, veti papírra gondolatait. 

2010-ben saját ötletéből sikerült megjelen-
tetni az Első komáromi antológiát, amelynek 
szerkesztésében is aktívan részt vett és 
jelentek meg benne versei. Tagja a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálatnak, ahol aktív 
segítőként tevékenykedik. Önzetlenül segíti 
a Komáromi Szakállas Klub és Barátai 
Komáromért Közhasznú Egyesület ren-
dezvényeit, többek között a rászorultaknak 
szervezett KOSZA - Mikulás délutánt.  

    
    se
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Ugyan a 24. Komáromi Napok hivatalos 
megnyitóját ezúttal is az április 26-i közös 
ünnepi testületi ülés jelentette, de azt 
megelőzően is számos program várta az 
érdeklődőket. Szót kértek és szót kaptak 
városunk fi ataljai az ifj úsági konferencián, 
ahol aktuális témát, az iskolai közösségi 
szolgálatot és az európai közösségi szolgála-
tot boncolgatták. 

A Klapka György Múzeumban megnyílt 
a Békesség veletek! címet viselő időszaki 
kiállítás, melynek apropóját az adta, hogy 80 
évvel ezelőtt tették le a Jézus Szíve nagy-
templom alapkövét. A tárlat fotók, doku-
mentumok, visszaemlékezések sokaságával 
tárta elénk városunk gazdag hitéletét. 

A Monostori erődben mutatta be köny-
vét T. Ágoston László író. A két Lenkey, 
Lenkey János és Lenkey Károly életútját 
tárja elénk, a regény egy része Komárom-
ban játszódik. Az írót az is inspirálta műve 
megszületésekor, hogy ő maga is Lenkey- 
leszármazott. 

Benzingőz terítette be az utakat a 24. 
Motorostalálkozón, melyre a három nap 
alatt közel ezren látogattak ki, a szokásos 
motoros felvonuláson több száz gép bőgött 
fel Komárom utcáin. A Fenyves tábortól 
Komárom belvárosáig a kétkerekű csodák 
igen sok embert csaltak az utcára. 

A komolyzene kedvelőinek szintén kedvez-

tek, az Egressy Béni Zeneiskolában első al-
kalommal szerveztek zongoraversenyt, míg 
a Jézus Szíve nagytemplomban a budapesti 
Musica Nostra adott lélekemelő koncertet. 

Különleges hangulatot biztosított a XXI. 
Zene-barátság fesztiválnak, hogy Komárom 
város napján tartották meg. A szőnyi Petőfi  
Sándor Művelődési Házban egymásnak 
adták a színpadot az éneklő csoportok, a 
néptáncosok és a citerazenekarok. A ren-
dezvényt megnyitó Sárai János képviselő a 
közönséget is dalra fakasztotta. 

Az ünnepi testületi ülésre ezúttal az impo-
záns észak-komáromi Tiszti Pavilonban 
került sor. Dr. Molnár Attila és Stubendek 
László polgármesterek egyaránt hangsú-
lyozták, hogy az idei Komáromi Napok a 
jeles évfordulók jegyében telik majd, hiszen 
750 évvel ezelőtt kaptunk városi rangot 
IV. Béla királytól, míg 210 évvel ezelőtt 
Mária Terézia szabad királyi városi rangot 
adományozott Komáromnak. Az ünnepi 
ülésen városunk díszpolgárává avatták Nemes 
Andrásnét, a Kecskés László Társaság kurató-
riumi elnökét, Pro Urbe-díjat kapott Miskol-
czi Julianna Európa-bajnok sportlövő, Másik 
Lehel zeneszerző, György Károlyné Rabi 
Lenke helytörténész, Nagy Judit képzőművész 
és Potháczky Mária, a Bozsik József Általános 
Iskola igazgatónője. Polgármesteri díjban 
részesült Egyed László versmondó, Tonomár 
István, a Jókai mozi nyugalmazott vezetője és 
a Komáromi Úszóklub Sportegyesület. 

A hivatalos megnyitó másnapján dr. Molnár 
Attila a legkisebbeket, az óvodásokat is 
köszöntötte a Szabadság téren, ahol a gyere-
kek legnagyobb örömére lufi zápor zúdult a 
nyakukba. 

Április 28-án a Komáromi Fotóbarátok 
Körének tárlata nyílt meg az Arany 17. Ren-
dezvényközpontban. A képeken az egykori 
és a mai Komárom utcaképei láthatók. 

A Monostori erőd szintén helyet adott egy 
időszaki kiállításnak, mely az önkéntes 
tűzoltóság és a katasztrófavédelem minden-
napjait mutatja be. A tárlatot Czomba Péter, 
a Komárom-Esztergom Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság igazgatója nyitotta 
meg. Az eseményen részt vett dr. Kancz 
Csaba kormánymegbízott, aki emlékezte-
tett, sokszor a tűzoltóknak és a katasztró-
favédelmi szakembereknek köszönhetjük 
életünk, vagyontárgyaink megóvását. Ál-
dozatos munkájuk nélkül bizonyosan nem 
tudtuk volna megállítani a 2013-as dunai 
rekordárvizet sem.

A Komáromi Napok szerves része a törté-
nészkonferencia, ahol ezúttal a hadsereg és 
a politika kapcsolata került terítékre. Kiss 
Vendel, a Tatabányai Múzeum történésze 
úgy nyilatkozott, amióta létezik politika, 
azóta van hadsereg és fordítva. A kettő egy-
mástól elválaszthatatlan, egyik sem létezik 
a másik nélkül, hiszen a politika kijelöli a 
célokat, a hadsereg pedig végrehajtja azokat. 
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A fesztiválon ezúttal az Anconai szerel-
mesek című zenés komédiát vitte színre a 
Magyarock Dalszínház társulata, míg a 
Magyar Lovas Színház a tavalyi év nagy 
sikerét, a Kincsemet játszotta. 

Hagyományosan szélesre tárta kapuit a 
Móra Ferenc Iskola, ahol ezúttal időutazásra 
hívtak mindenkit a katonai viseletek és a 
fából készült használati tárgyak világába. 
Közös énekkoncertet adtak az Egressy 
Béni Zeneiskola és a budapesti Bartók Béla 
Zeneiskola növendékei, ahol a klasszikus 
darabok mellett a jazz is felcsendült. 

Április 30-tól a koncerteké volt a fősze-
rep, énekelt nekünk a Twinner, a Borra-
Való együttes, a Guns and Roses Tribute 
Zenekar, a Magyarock Musical Band, a 
Zúzdaplaccon pedig a helyi amatőr rock- 
zenekarok mutatkoztak be. Az első igazán 
fergeteges, az egész Jókai ligetet megtöltő 
bulit a csikidam nagymestere, Szikora Robi 
és az R-GO gidák adták, őket másnap a 
Hooligans, majd Charlie a Belga, az Ivan & 
Th e Parazol, Ganxsta Zolee és a Kartel kö-
vette. De volt utcabál az Elektron Banddal, 
a Vidám Fiúk Zenekarral, a Syncronnal, és 
nosztalgiadiszkó DJ Tom Taylorral.

Szintén április 30-án érkeztek hozzánk a 
romániai Szászsebes és a lengyelországi 
Sosnowiec testvérvárosi küldöttségei. A 
Borudvarban fellépett az Udu People, az 
Újhold Régizene Táncegyüttes, a Sustya és 

a Napraforgók Citerazenekar, valamint a 
Duna Népdalkör, a Nagykéri Citerazenekar, 
a Garabonciás és a Zúgó Néptáncegyüttes, 
vagy épp a Schotch and Coke Jazz Band.

A sportprogramok kedvelői ezúttal sem 
maradtak le a kötélhúzó versenyről, amit a 
Komáromi Szakállasok szerveztek, immár 
tizenötödik alkalommal. Az erősebbnek 
ezúttal ismét az északiak bizonyultak, bár a 
mérleg nyelve még mindig a mi oldalunkra 
billen, az állás 13:2. A szakállas és erős 
embereknek ezúttal is mindkét városrész 
polgármestere szurkolt, akik a megméret-
tetés után elmondták: itt nincs vesztes vagy 
győztes, hiszen egy célért, közösen dolgoz-
nak. A Komárom-Komárno futóverseny 
túlnőtt a Komáromi Napokon, hiszen 41. 
alkalommal álltak rajthoz a futók, akik 
ezúttal az észak-komáromi sportcsarnoktól 
indulva teljesítették az 5,5 vagy a 10 kilomé-
teres távot. A Jókai ligetben felállított célba 
ezúttal is befutott Kovács Koko István. 

A Miénk a színpad! három napon át adott 
lehetőséget a helyi csoportok bemutatkozá-
sára, elsőként az óvodások, majd az iskolá-
sok, végül a civil szervezetek álltak színpad-
ra. A Jókai ligetbe egész hétvégén várták a 
családokat, számos programmal készültek, 
volt kézműves foglalkozás, lovagoltatás, 
báb- és meseelőadás. 

Kispályás labdarúgómeccset vívtak az észak-
komáromi játékvezetők, sor került a komá-

romi labdarúgó-csillagok találkozójára, de 
összecsapott a KVSE és a Tardos is, megyei 
első osztályú bajnoki mérkőzésen. Két év 
kihagyás után városunk főterén, a Szabad-
ság téren találkoztak ismét a veterán gépek 
szerelmesei, felsorakoztak itt a Jávák, a 
Dongók, a Czetkák, a Hondák és a Pannó-
niák mellett a szocializmus relikviaszámba 
menő autói is. Az egyik különlegességnek 
Schmidt László 1975-ös Pannóniája számí-
tott, a motor története nem mindennapi. A 
kétkerekűből 50 darabot kapott a kormány-
őrség, ők kísérték az egykori Szovjetunió 
első emberét Brezsnyevet magyarországi 
látogatása során.

A Komáromi Napok előtt rajzpályázatot 
hirdetett a Szőnyi Lovas Sportegyesület, 
Barátom, a ló címmel. A felhívásra 271 
alkotás érkezett, ezekből a művekből nyílt 
meg az istállógaléria az egyesület Kossuth 
utcai pályáján. A zárónapon a borús idő 
ellenére a Maya Triónak sikerült mediterrán 
hangulatot teremtenie a Jókai ligetben, ahol 
őket követően a retrókorszakot idézte a 
TNT és a Happy Gang fellépése. Prog-
ramokból Észak-Komáromban sem volt 
hiány, hogy csak néhány fellépőt említsünk, 
színpadra állt Gájer Bálint, Hien, Pély 
Barna, a Ghymes, az Anima Sound System. 
A záróbulit a Quimby adta a Klapka téren, 
ahol ezúttal is impozáns tűzijáték búcsúztat-
ta a 24. Komáromi Napokat. (se)

Mindazon előadóktól, akiket helyhiány miatt 
nem soroltunk fel elnézést kérünk! (a szerk.)

kOMárOMi nApOk 7



A hónAp: önkormányzati hírek8

Dr. Zombor Gábor, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának egészségügyért felelős 
államtitkára az átadás előtt elmondta, hogy 
az elmúlt hónapokban átalakították az 
egészségügyi rendszer háttérintézménye-
it. A kórházak új működési rendjében az 
intézmények függetlenségének megtartása 
mellett megyei együttműködési rendszert 
alakítanak ki, ”melyben minden kórház 
főigazgatójának lesz szava”. Az ország kisebb 
kórhazaiban is jelentős fejlesztések zajlanak, 
amelyek révén a helyiek megkapják a megfelelő 
ellátást, és a működés is fenntartható - tette 
hozzá.  
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő, köznevelési államtitkár rámuta-
tott: a fejlesztések könnyebbé teszik a kórház 
dolgozóinak munkáját.  
 
- Ez a projekt közös ügy volt, sokan dolgoz-
tunk érte vállvetve, a közös munkának most 
megvan az eredménye. Túl vagyunk egy közel 
800 millió forintos beruházáson, mely nagyban 
emeli a betegellátás színvonalát – fogalmazott 
az államtitkár. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester elmondta, 
az elmúlt években számos olyan működési 
kérdés merült fel a kórházzal kapcsolatban, 
amikor fontos volt a párbeszéd és az együtt-
működés. Leszögezte: a pályázat kapcsán 
az a legfontosabb, hogy lássuk mögötte az 
embereket, a kórházi dolgozókat és a bete-
geket. Hozzátette: az önkormányzat eddigi 

is igyekezett megadni minden segítséget 
az egészségügyi intézménynek, és vigyázó 
szemeit a jövőben is a kórházon tartja majd. 
A városvezető kiemelte, hogy a jelen beru-
házással a komáromi kórház hosszú távú 
működése biztosított. 
 
Dr. Ferencz Péter főigazgató közölte:  
a kórház egy meglévő részében alakították 
ki a 15 ágyas, krónikus betegeket ellátó 
részleget, három- és négyágyas kórtermek-
kel, vizesblokkokkal. Korszerű műszerek 
beszerzésére 400 millió forintot fordítottak. 
 
A most beszerzett digitális röntgent, az 
ultrahangkészülékeket, a sebészeti lézereket, 
altató- és lélegeztetőgépeket diagnosztikai 
területen, valamint az egynapos sebészetben 
és a járóbeteg-ellátásban is használják. 
Teljesen megújították a kórház informati-
kai rendszerét, és egy új medikai szoftvert 
állítottak rendszerbe, ez utóbbi az elszá-
molási feltételeket segíti. A projekt része 
még a fűtéskorszerűsítés, amely energia- és 
költségtakarékossá tette a kórház, illetve a 
rendelőintézet fűtését. 
 
A kórház további tervei szerint 30 ágyon 
szeretnék megvalósítani a több beteg-
ségben szenvedő, idős páciensek emelt 
szintű gerontológiai ellátását - tette hozzá a 
főigazgató. 
 
- Megtörtént a krónikus belgyógyászati rész 
építészeti átadása-átvétele, a héten megkez-
dődhet a használatbavételi eljárás, a betegeket 

így már áprilisban fogadni tudjuk az újonnan 
kialakított osztályon - mondta el a Selye János 
Kórház főigazgatója, dr. Ferencz Péter. A 
beruházás legnagyobb részét az eszközfej-
lesztés teszi ki, mintegy 400 millió forint 
összértékben érkeznek új gépek és eszközök 
az intézménybe.  
 
- Megkaptuk már az ultrahangkészülékeket a 
kardiológiára és a röntgenbe, de folyamatosan 
érkeznek a digitális röntgengépek, a laboreszkö-
zök, az egynapos sebészetben használatos esz-
közök. Májusban már szeretnénk az egynapos 
sebészeten ortopédiai műtéteket végezni, ehhez 
a hónap folyamán megérkezik az artroszkópos 
szett. Kaptunk 55 darab új ágyat is. Mind-
ezzel párhuzamosan folyik a bútorbeszeerzés 
és az informatikai fejlesztés is - tette hozzá a 
főigazgató.  
 
A kórház régebbi, de jó állapotú és hasz-
nálható gépei, eszközei más osztályokra 
kerülnek át, így továbbra is a komáromi 
betegek ellátását segítik. A beruházás ez év 
március 31-ével ért véget. 
 
Dr. Ferencz Péter végül a kórház lehető-
ségeit vázolva kiemelte az együttműködés 
fontosságát és lehetőségét, potenciális 
partnerként említve a megyei társintézmé-
nyek mellett az észak-komáromi kórházat 
is. A komáromi Selye János Kórházban 
70 ágyas krónikus belgyógyászat mű-
ködik, aktív reumatológiai ellátást 20 
ágyon nyújtanak, az egynapos sebészet és 
a nőgyógyászat részlege 15 ágyas. (se)

Befejeződött a kórház korszerűsítése

ka kórház jelentős, mintegy 800 millió forintos fejlesztést hajtott végre, az új krónikus belgyógyá-

szati részleg kialakítása mellett számos nagy értékű orvosi berendezést is beszereztek. A fejlesz-

tésnek köszönhetően jelentősen javul a beteg ellátás minősége is.
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A lengyel Alumetal vállalatcsoport a negyedik legnagyobb európai gyártó az alumíniumöntvények

termelésében, és részese az autóipari beszállítói láncolatnak is. Komáromban építik fel eddigi egyet-

len külföldi gyáregységüket, ahol a legmodernebb technológiai eljárást alkalmazzák majd. A cég 

vezetői a Monostori erődben tartottak tájékoztatót a vállalatról és a munkafolyamat állásáról.

 NYÍLT NAPOT TARTOTT A BERUHÁZÓ

épül az új gyár

- Sok helyszínt megnéztünk Magyarországon, 
ezek közül Komárom földrajzi fekvése volt 
a legjobb, emellett ki kell emelnem a város-
vezetés nyitott, közreműködő hozzáállását 
is. A beruházás már tart, jelenleg zajlanak a 
dokumentációs, engedélyeztetési folyamatok. Az 
építkezést szeretnénk az idén elkezdeni. Jövő 
június-júliusban már termelnünk kell – mond-
ta Krzysztof Blasiak, az Alumetal A.S. 
igazgatósági alelnöke.  
 
Az éves termelés 60-65 ezer tonna között 
mozog majd. A beruházás a munkahelyte-
remtés szempontjából is nagyon fontos. 
 
- Összességében száz főt meghaladó felvétellel 
számolunk. A kohászati szaktudás előnyt jelent, 
a kulcsszemélyzet pedig külföldön szerzi majd 

meg a gépkelezéshez szükséges ismereteket. 
Európa legmodernebb alumíniumötvözet-
gyártó üzeme lesz a komáromi – tudtuk meg 
az Alumetal Group Hungary Kft. gyárigaz-
gatójától, Désvári Zoltántól.  
 
A tízmilliárdos beruházás nemcsak Komá-
rom, de az ország és Európa szempontjából 
is kiemelkedő.  
 
- 1998 óta nem volt példa arra, hogy gyár épül-
jön Komáromban. Eszközeinkkel azon leszünk, 
hogy ezt a folyamatot elősegítsük. Úgy tudjuk, 
hogy nyáron befejeződhet az engedélyeztetés, így 
az építés is megkezdődhet. Addigra mi is vég-
zünk a terület közművesítésével – tette hozzá 
dr. Molnár Attila polgármester.  
 

A munkahelyteremtés és a helyi adóbevéte-
lek szempontjából egyaránt fontos, hogy a 
lengyel cég mielőbb elkezdhesse a termelést. 
Az eseményen dr. Kancz Csaba kormány-
megbízott is részt vett, aki elmondta: a 
kormányzat célkitűzése, hogy minél több 
munkahely létesüljön hazánkban és a me-
gyében. Azért alakították át a segélyezési és 
a támogatási rendszert, hogy a munkahely-
teremtő cégeket segítsék.  
 
Az Alumetal vállalatcsoport három ter-
melőüzemmel rendelkezik Lengyelország-
ban. Komáromban első külföldi, egyben 
legmodernebb gyáregységüket építik fel. (se)

Komárom Város Önkormányzata 2014 szeptemberében pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális

Alap (NKA)  Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma felhívására. Az NKA magas színvonalú, 

hagyományt indító, valamint többéves hagyománnyal rendelkező és ismeretterjesztő rendezvények 

megvalósulását kívánta támogatni.

 VÉGET ÉRT AZ NKA-PÁLYÁZAT

lyukasóra a könyvtárBan

Mivel a komáromi Jókai Mór Városi 
Könyvtár évek óta szervez író-olvasó talál-
kozókat, olvasást népszerűsítő programokat, 
ezért kézenfekvő volt, hogy – az önkor-
mányzaton keresztül – benyújtja támoga-
tási kérelmét. A „Lyukasóra – rendhagyó 
irodalomórák középiskolásoknak” című 
programmal a könyvtár 650.000 Ft támoga-
tást nyert az NKA-tól. Az intézmény nem 
titkolt célja, hogy a középiskolás korosztályt 
behívja a könyvtárba, ezért nagy hangsúlyt 
fektetnek az irodalomnépszerűsítő ren-
dezvényekre, a kortárs magyar irodalom 
megismertetésére. Mindezt élményszerű ta-

lálkozások keretében valósítják meg, hiszen 
olyan jeles személyiségekkel találkozhattak 
a fiatalok, akik pozitív hatással lehetnek 
rájuk, és műveiken keresztül boncolgathat-
ják a középiskolás korosztályt foglalkoztató 
kérdéseket, problémákat. A klubszerű fog-
lalkozásokon a fiataloknak lehetőségük nyílt 
a bemutatkozásra, megszólalásra is. 
 
A könyvtár további célja az, hogy ezen 
találkozók eredményeképpen olyan 
közösség szerveződjön, ahol az érdeklődő, 
az irodalmat kedvelő, értő, szerető fiatalok 
teret és lehetőséget találhatnak tehetségük 

kibontakoztatására. A rendezvény program-
jai 2015 januárjától április végéig tartottak. 
Ezen időszak alatt Lackfi János író-költővel, 
Jász Attilával, az Új Forrás irodalmi folyó-
irat szerkesztőjével és a Kávészünet nevű 
zenekarral találkozhattak a fiatalok. 
 
a programot a nemzeti  
kulturális alap támogatta!
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Milliárdos megyei útfelújítás indul 
 
ebben az évben kétmilliárd forintot fordí-
tanak komárom-esztergom megyében a 
főbb közlekedési útvonalak felújítására, 
a beruházások során 16 kilométernyi 
úthálózat burkolatát erősítik meg - hang-
zott el dr. völner pálnak, az Országgyű-
lés Gazdasági bizottság alelnökének és 
Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térségünk 
országgyűlési képviselője, köznevelési 
államtitkárnak sajtótájékoztatóján. 
 
Dr. Völner Pál elmondta:, az országos keret 
megyére eső részén túl a magyar közút 
saját forrásából is végez útfelújításokat, 
ezzel együtt idén a megye úthálózatának öt 
százalékán lehet jobb közlekedési feltétele-
ket teremteni. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit tájékoztatása 
szerint a legnagyobb léptékű munkákat az 
1-es, a 81-es, a 11-es úton végzik el, ászár, 
esztergom, kesztölc, kisbér és Leány-
vár környékén. Belterületi útfelújításokat 
végeznek komáromban, nyergesújfalun és 
tatabányán. 
 
Megkezdődtek a kátyúzások 
 
A városi fenntartású utak karbantartá-
sa, javítása az önkormányzat feladata, 
ezt a büdzsé terére valósítják meg. Az 
esőzések, fagyok károkat okoztak, 
nemcsak az aszfaltos, de a zúzottköves 
utcákban is.  
 
a belterületi utak nagy része szilárd 
burkolattal rendelkezik.  komáromban 4-5, 
Szőnyben 3, míg koppánymonostoron 
több mint 24 olyan utca van, amelyik nem 
rendelkezik szilárd burkolattal.    
 
- Az önkormányzat nagy gondot fordít 
azokra a külterületi utakra is, melyek elkerü-
lőként is funkcionálnak, így a Puskaporosi, 
a Herkálypusztai, valamint az Újszállási 
utca felújítása is megtörténik tavasszal. Az 
önkormányzat a jövőben szeretné kiszélesí-
teni a Puskaporosi utat, ezt azonban csak 
pályázati forrásból tudja megtenni - mondta 
Czita János alpolgármester.  Városunkban 
vannak állami kezelésű utak is, ilyen a 13-
as út, az 1-es számú főút vagy a rákóczi 
rakpart.  
 
az illetékesek felhívták a közútkezelő 
kisbéri üzemmérnökségének figyelmét 
arra, hogy a tavaszi felújítási munkák során 
a komáromi utakról se feledkezzenek meg.

A 100. életévét betöltő Nagy Ilona 1915. 7-én született, míg a 

90 esztendős Zsók Gergely 1925. április 25-én. Mindketten család-

juk körében ünnepelték meg a nagy napot. Dr. Molnár Attila

 polgármester és Czita János alpolgármester is felköszöntötte

városunk két szépkorú lakóját.

 SZÉPKORÚAKAT KÖSZÖNTÖTTÜNK

száz esztendő egy perc

Ilonka néni Koppánymonostoron szü-
letett, bábasszony segítette a világra. 
Újszálláspusztán laktak, és igen fiatalon 
szegődött el a Gyürky családhoz, ahol első 
marokszedő volt. Később a Dózsa tsz-ben 
helyezkedett el, annak megszűnése után 
a szőlőhegyen napszámosként dolgozott. 
Két gyermeke közül már csak Béla fia él, 
az idős asszony egy udvarban, de külön 
házban lakik vele. Öt unokája, kilenc 
dédunokája és egy ükunokája van. Idős 
korán kívül betegsége nincsen. A szépkorú 
asszony azt bánja, hogy nem dolgozhat, 
bár néha a kertjében még tesz-vesz. Ilonka 
nénit elsőként a családja köszöntötte fel, 
sok virágot és persze tortát is kapott.

 
 
 

Gergő bácsi Erdélyből származik, 1988-ban 
Brassóból költöztek előbb Almásfüzitő-
re, majd Szőnybe. Az idős úr jelenleg a 
Klapka utcában, Komárom egyik legpati-
násabb lakóházában él. 1950-ben nősült, 
egy lányuk született. Gergő bácsinak két 
unokája és három dédunokája van. Elme-
sélte, hogy a háború utolsó napjaiban őt is 
majdnem besorozták, ám mielőtt rákerült 
volna a sor, véget értek a harcok. A háború 
után nem volt könnyű életük, de sikerült 
jó munkahelyet találnia. Bútorgyárban 
román munkatársakkal dolgozott, akik 
szaktudásáért nagyra becsülték a mes-
tert. Egészsége 90 éves kora ellenére jól 
szolgál, gyakran eljár bevásárolni, és a 
lányáékat is gyakran meglátogatja. Szí-
vesen elnézegeti a régi fényképeit, ezek 
emlékeiből táplálkozik nap mint nap.  (se)

 AJÁNDÉK AZ ÚJSZÜLÖTTEKNEK

egyre töBB BaBa születik
A városvezetői szolgálatnak vannak 
nehéz oldalai, de örömteli pillanatai 
is. Ilyen az, amikor a város újszülötteit 
köszönthetem - mondta dr. Molnár Attila 
polgármester azon az eseményen, amelyre 
már harmadszor került sor. 
 
- Tavaly ősszel vetődött fel a gondolat, hogy 
a korábban is biztosított 100 ezer forintos 
támogatáson túl, egy kis ajándékkal még 
személyesebbé tegyük a kapcsolatot a komáro-
mi családokkal - kezdte üdvözlő beszédét a 
polgármester. 
 
A babáknak és szüleiknek szervezett kis 
ünnepségen egyre több család vesz részt. Az 
első két alkalommal a jelenlévők elfértek a 

kis házasságkötő teremben, mostanra pedig 
a dísztermet is megtöltötték. 
 
- Pozitív tendencia indult meg városunkban. 
2006 és 2010 között 100-110 kisgyermek szü-
letett, tavaly már 149-en látták meg a napvilá-
got Komáromban. Idén március végéig pedig 
összesen 51-en születtek. Az önkormányzat a 
100 ezer forintos kelengyepénzt és a kismamák 
ingyenes utazását a jövőben is biztosítani fogja!  
- tudtuk meg dr. Molnár Attila polgármes-
tertől.  
 
Az eseményen részt vett Magyarország 
érdemes művésze, városunk díszpolgára, 
Koltay Gábor filmrendező is.  
    se 
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száz esztendő egy perc

véget ért az idei kincset ér 
 
Március 23-án ért véget városunk 
egészségügyi prevenciós programja, 
a kincset ér. ezen alkalomból a helyi 
nagycsoportos óvodások látogattak el a 
Jókai moziba, ahol a zsebsün együttes 
zenélt a gyerekeknek. 
 
komárom kiemelt figyelmet fordít az egész-
ségmegőrző programok szervezésére, 
amelybe igyekeznek minél több korosztályt 
bevonni. az óvodásoknak tartott foglalko-
zások szeptembertől tavaszig tartanak. a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a kincset 
ér prevenciós program igen hatékony. 
 
- A zárórendezvényen a Zsebsün Együttes 
játékos, zenés formában világított rá még 
egyszer a tanultakra, így a rendszeres kéz- 
és fogmosás szükségességére, a testmoz-
gásra, a zöldség- és gyümölcsfogyasztásra 
- mondta el a program ötletgazdája, ko-
márom alpolgármestere, dr. kreft-horváth 
Loránd. a prevenciós program során rajz-
pályázatot hirdettek, a gyerekek így ebben 
a formában is megmutathatták, mi mindent 
tapasztaltak a foglalkozásokon. 
 
Milliós támogatást kaptak a mentősök 
 
A k&h gyógyvarázs 2015-ben 12. 
alkalommal hirdeti meg gyermek-egész-
ségügyi programját. A tavalyi országos 
pályázaton a komáromi mentőállomás 
is részt vett, ahol 1 millió forint értékben 
kaptak eszközöket. 
 
- A pályázatot olyan intézetek és állomások 
számára írták ki, melyek részt vesznek  
a gyermekek sürgősségi ellátásában. Az 
összegből négy új eszközt tudtunk vásárolni 
- mondta el a komáromi mentőállomás 
vezetője, dr. kaszás zsolt.   
 
az új eszközök közt van egy fejrögzítő-
vel ellátott gyermek gerinchordágy, egy 
vákuumos végtagrögzítő, egy motoros 
fali szívó és egy fali vérnyomásmérő. ez 
utóbbi kettőt már be is szerelték a mentő-
autóba. az állomáson hamarosan elindul 
az önkormányzattal közös dinamizációs 
fejlesztés, ami nemcsak a garázskapuk 
cseréjét jelenti, de homlokzati felújítást, 
teljes festést és napkollektorok elhelye-
zését is. amíg a munkálatok tartanak, az 
állomás dolgozói ideiglenesen a kataszt-
rófavédelem kiképző bázisára, a Jedlik 
ányos és a Beöthy zsolt utca keresztező-
désében található épületbe költöznek át.

A figyelemfelkeltés volt a célja annak a drogprevenciós előadás-

nak, amit április 22-én tartottak az Arany 17. Rendezvényközpont-

ban. A programon az általános iskolák felső tagozatosai vettek

részt.

Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek egyre fiatalabb korban kerülnek kap-
csolatba a drogokkal. 
 
- Külön szeretném megköszönni a két pedagógusnak, Konrád Antóniának és Kozenkowné 
Kiss Katalinnak, hogy a TÁMOP programban pályáztak erre a prevenciós előadásra, mert 
véleményem szerint többet kell beszélni a drog veszélyeiről. Komárom már nemcsak tran-
zit-, de célállomása is a kereskedőknek - mondta dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester, 
aki hozzátette, hogy a szülőket is alaposan informálni kell ebben a témában. A fiatalok 
szerint is hasznosak az ilyen előadások. 
 
- A 13-14 évesekre bárhol és bármikor leselkedhet veszély. Az iskolában volt egy előadás is, 
ahol interaktív formában beszéltek a drog veszélyeiről - tudtuk meg Kocsis Andrástól. 
 
A konzultációval és vetélkedővel tarkított programra a kistérség általá-
nos iskoláinak hetedik és nyolcadik osztályos tanulóit várták. (se)

d
taBuk nélkül 
DROGPREVENciÓ ZAJLOTT A VÁROSBAN
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május 31-én a gyermekeket és egy 
családtagjukat ingyenes belépéssel és 
számos különlegességgel, kézműves 
és ügyességi játékokkal, bemutatókkal 
várják a komáromi Gyógyfürdőbe, 
ahol birtokba vehetik az új, 10 méteres 
kalózhajót, szemtanúi lehetnek egy 
vízimentésnek, és ízelítőt kaphatnak a 
fürdő nyári animációs programjának, a 
Delfin klubnak a mindennapjaiból.  
 
Június 13-án zenés éjszakai fürdőzés-
re várják a vendégeket a komáromi 
Gyógyfürdőbe, 20.30 órától éjfélig ked-
vezményes belépőjegy mellett csob-
banhatnak az élménymedencében, és 
kipróbálhatják a családi csúszdát is.  
 
Június 27-én gulyásfőző verseny lesz a 
komáromi Gyógyfürdőben! rossz idő 
esetén a versenyt június 28-án tartják 
meg.  
 
részletekről a www.komaromfurdo.
hu, illetve a www.facebook.
com/gyogyfurdo.komaromi ol-
dalakon tájékozódhatnak.

élvezem én a strandot!
 MEGKEZDŐDÖTT A SZEZON

f A Komáromi Gyógyfürdő idén sem emeli árait, a vezetés számos

 fejlesztést tervez. Változatlan ár, magasabb színvonal!

A nyári szezonra több újdonsággal készül-
nek: a gyógyfürdő új logót kap, megújul és 
informatívabb lesz a honlap. Az új logónál 
szempont volt, hogy hangsúlyt kapjon az 
1700 éves komáromi fürdőkultúra, mégis 
fiatalos legyen, társuljon hozzá a kikap-
csolódás, a jókedv, a nyár. Az új honlapot 
– mely a napokban készül el - okostelefonról 
és tabletről is egyszerűbb lesz használni.  
 
- A pénztárnál helyet kapott egy új információs 
felület, ahol képújságszerűen futnak a legfris-
sebb hírek. Sokan csatlakoztak már közösségi 
oldalunkhoz, ahol szintén minden alapvető 
tudnivaló megtalálható a fürdőről – tud-
tuk meg Kovács Károlytól, a Komáromi 
Gyógyfürdő ügyvezető igazgatójától. 
 
- A tavalyi gyereknapon régészeti homokozóval 
leptük meg a gyerekeket. A kis régészek idén 
is folytathatják a római kort idéző kerámiák 
gyűjtését, azokból egy egész kollekciót rakhatnak 
össze. Ebben az évben egy tízméteres kalóz-
hajóval bővült a homokozó. Az új játékelem 
hivatalos átadója majd a május 31-i gyermek-
napi programunkon lesz.  
 
A nyári szezon újdonsága lesz a Delfin Klu-
bunk, ahol szakképzett animátorok ingyenes 
programokat biztosítanak a fürdőbe érkező 
gyermekek számára. A tematikus hétvégék 
során alkotósarokkal és ügyességi játékokkal, 
izgalmas programokkal készülnek munkatár-
saink. Részletes programokról a későbbiekben a 
honlapunkon és facebook oldalunkon tájéko-
zódhatnak. Folyamatban van a főépületben 
található büfé átköltöztetése, ami ezentúl az 
emeleten üzemel majd, és lehetőség lesz meleg 
étel vásárlására is. Szeretnénk folytatni a 

szaunatér átalakítását, ennek első lépése egy 
sószoba kialakítása, második üteme a törökfürdő 
megépítése és a vizesblokkok átalakítása.   
 
Terveik közt szerepel a termálfürdő melletti 
vizesblokk felújítása, a fedett uszoda vízfor-
gatójának cseréje és hőtechnikai átalakítása. 
 
Anyagi lehetőségeik függvényében folytat-
ják a szálloda korszerűsítését is, ahol újabb 
nyolc szobában cserélték ki a nyílászárókat, 
négy szoba klímaberendezést kapott. Vásá-
roltak egy snack-automatát és szeretnének 
kialakítani egy játszószobát a gyerekek 
részére.  
 
- Szolgáltatásainkkal el akarjuk érni a győri 
és a felvidéki vendégkört, hogy ők is eljöjjenek 
hozzánk, kipróbálják mindazokat a lehetősége-
ket, amelyeket kínálni tudunk. Nagy hangsúlyt 
fektetünk arra, hogy látogatóinkban tudato-
sítsuk: Komárom 750 éve vált várossá, sőt 
itt 1700 éves fürdőkultúráról beszélhetünk. 
A kulturális együttműködésnek köszönhetően 
Balatonfüreden is bemutatkozhattunk - tette 
hozzá Kovács Károly.  
 
A vendégek körében kedvelt szauna-szeán-
szok a nyáron szünetelnek, de igény szerint 
egy-egy alkalommal szívesen tartanak 
szaunamestereink szeánszokat, az év végén 
átadott rönkszaunánkat és az azt övező 
kertünket egész nyáron használhatják a ven-
dégek: a kültéri dézsás merülőben hűthetik 
magukat és a napozótérben napozhatnak. 
Jöjjenek és próbálják ki Önök is!  
 
    se
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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. 
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750 éve város komárom
IV. Béla királyunk 1265. április 1-jén a hozzá tartozó földekkel, halászati és egyéb

k
A Klapka téren felvonták a város zászlaját, 
ami egy külön díszes talapzatot kapott, 
rajta magyar, szlovák és latin nyelvű felirat 
hirdeti a jeles dátumot. 
 
- A mögöttem lévő zászlórúd a nemsokára rajta 
kifeszülő zászlóval hirdesse Komárom váro-
sának büszke múltját, harcos és cselekvő jelenét 
és reményteli jövőjét - mondta Stubendek 
László, Észak-Komárom polgármestere. 
 
Ezt követően Észak- és Dél-Komárom 
képviselőinek együttes ülésére került sor a 
Tiszti Pavilon dísztermében. 
 
- Két országban, de egy városban élünk. E 
gondolat jegyében éljük mindennapjainkat 
a Duna két partján, és e gondolat jegyében 
alakítjuk jövőnket! Mi komáromiak nem azt 
keressük, ami szétválaszt, hanem azt, ami 

összeköt minket. Közös történelmünk 750 éve 
a legjobb példa erre - hangzott el dr. Molnár 
Attilának, Dél-Komárom polgármesterének 
ünnepi beszédében. 
 
- Emberi ésszel szinte felfoghatatlan, mit is 
jelent 750 év. Szív, de főleg komáromi szív 
kell hozzá. Átérezni mindazt, amit elődeink, 
Komárom büszke polgárai negyven generáción 
át véghezvittek, alkottak, gyarapítottak, és 
unokáink számára örökül hagytak - mondta 
Stubendek László. 
 
A jeles évforduló alkalmából Áder János 
magyar és Andrej Kiska szlovák köztársa-
sági elnök is eljuttatta levelét városunkba. 
Áder János szavait Turi Bálint dél-komáro-
mi alpolgármester, míg Andrej Kiska levelét 
Weszelovszky Gábor, az észak-komáromi 
városi hivatal kultúrfelelőse olvasta fel. 

- Komárom születésnapján maga a történelem 
ül az asztalfőn, hogy számot adjon a város 750 
esztendejéről. Híres Komáromról mesél, nagy 
csatákról és békés hétköznapokról, szorgalmas 
polgárokról és bátor vitézekről - írta Áder 
János. 
 
- Örömmel konstatálom, hogy a két Komárom 
jelenlegi viszonyát, de széles viszonylatban 
Szlovákia és Magyarország kapcsolatát is a 
kölcsönös elismerés, tisztelet és az együttműködés 
iránti nyitottság jellemzi, akár az új munkahe-
lyek megteremtését illetően, de a Dunán átívelő 
új híd megépítésében is - írta Andrej Kiska. 
 
Az ünnepségen dr. Molnár Attila és 
Stubendek László polgármesterek alá-
írták a jubileumi évfordulóról tanús-
kodó díszoklevelet.   se

 jogokkal együtt Valter ispánnak adományozta Komárom települést.  Városunknak

 majdani lakosainak ugyanolyan jogokat biztosított, mint amilyenekkel Buda pol-

gárai rendelkeztek - erre, vagyis Komárom városi rangra emelkedésének 750. évfor-

dulójára emlékeztünk a Tiszti Pavilonban.

 HÍRES KOMÁROM
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a XXi. század lelete
 A történelem során másodszor ünnepelték meg városunk területén Róma megala

Tavaly november 7-én Kiss Attila, aki 
tevékenységével 1992 óta segíti a régészek 
munkáját, éppen hazafelé tartott a gátépítést 
megelőző feltárásokról, amikor a kezében 
tartott és véletlenül bekapcsolva felejtett 
fémkereső hangos sípolással jelzett. 
 
- Egy újabb bronzra vésett törvénytábla töredék 
került elő. Ugyan kivésték belőle, de azért 
sikerült kibetűzni a kibocsátó császár nevét. 
Philippus Arabbs 244. és 249. között uralko-
dott. Ekkor, vagyis 248. április 21-én ünnepel-
ték Róma megalapításának ezredik évfordulóját 
- mondta dr. Borhy László professzor. 
 
A földből a tábla hat töredéke került elő, 
ebből három egymáshoz illeszkedik. A 
páratlan lelet példátlan gyorsasággal a 
Klapka György Múzeumba, majd az ELTE 
Régészettudományi Intézetébe került. Több 
vizsgálatnak is alávetették, elektormikro-
szkóppal is megnézték. 

- Kiderült, hogy a táblát előre megvonalazták, 
meghúzták az oldalsó margót, majd a derékszö-
gű vízszintes vonalakat. A betűkhöz először a 
függőleges vonalak készültek el, majd összekö-
tötték az N és H betűket, megvésték a T és az L 
szárait, utoljára készültek el a kerek vonalveze-
tésű betűk. Előkerült a tábla jobb felső saroktö-
redéke, melyből látjuk, hogy a táblát furatokkal 
erősítették a falra. Az oldalsó szegélyen pedig 
fennmaradt a készítő szignatúrája - magya-
rázta az intézményigazgató. 
 
A második szőnyi törvénytábla kibocsátási 
időszaka már az ókori történetírásnak is 
fehér foltot jelentett. A most előkerült lelet 
hozzásegíti a szakembereket e néhány év 
megértéséhez. 
 
- 1930-ban került elő az első szőnyi törvény-
tábla, a szenzációjelleget az adja, hogy annak 
megtalálási helyéhez nagyon közel került elő 
a második. Valószínűsítjük, hogy ezeket a táblá-

kat a parancsnoki épületek falára helyezték ki. A 
törvénytábla a katonáknak biztosított privilégi-
umokat. A műfaja érdekes, egy párbeszédet 
rögzít a katonák és a táborba látogató császár 
között - tudtuk meg a professzortól. 
 
Dr. Borhy László elmondta azt is, hogy nem 
olyan régen Bulgáriában előkerült a szőnyi 
törvénytábla szövegével megegyező tábla, 
így feltételezik, hogy ezeket minden katonai 
tábor parancsnoki falára kihelyezték.  
 
    se

 pítását. Először 248. április 21-én, majd pedig 2015. április 21-én. Az ünneplésre az 

adott alkalmat, hogy előkerült a második szőnyi törvénytábla, amit dr. Borhy

László régész, ásatásvezető a 21. század leletének nevezett!

 SZENZÁciÓS FELFEDEZÉS SZŐNYBEN

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

közös Múltunk 17



A hónAp: önkormányzati hírek1818

Benned él a magyarság!
A Benes-dekrétumok 100 ezer magyart 
kényszerítettek szülőföldjének elhagyására 
a kollektív bűnösség elvére hivatkozva. A 
Kecskés László Társaság évek óta szervezi 
a Felvidékről kitelepítettek és deportáltak 
országos találkozóját. A Monostori erődben 
rendezett megemlékezésnek idén dr. Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke volt a 
fővédnöke. 
 
A házelnök köszöntő beszédében elmondta: 
a szülőföldtől való megfosztás az élettől való 
megfosztás bűnével egyenlő, s mivel a dek-
rétumok még mindig élnek, ez a 20. százai 
tragédia a 21. században is valós veszélyt rejt 
magában.  
 
- Csehország és Szlovákia Európai Unióhoz 
való csatlakozásával a kollektív bűnösség az 
európai jogrend része lett. Ha a kollektív bűnös-
ség szelleme kiszabadul a palackból, az Európa 
összeomlásához vezet. Ezek a dekrétumok nem 
csak a józan ész, de a keresztény erkölcs ellen 
valók. Szlovákia és Magyarország viszonyát 
javítaná, a bizalmat erősítené, ha a Benes 
dekrétumokat eltörölnék, illetve ha Szlovákia 
másképp állna az állampolgárság kérdéséhez 
- mondta dr. Kövér László, aki hozzátette, 
hogy a Kárpát-medencében még ma is 
sokan kénytelenek megtapasztalni, milyen 
az, ha az embert idegenként kezelik a saját 
szülőföldjén.  
 
- Komárom tisztelettel adózik azon családok-
nak, amelyek állampolgárságuktól, közösségük-
től, vagyonuktól megfosztva, a szülőföldjükről 
egy kézipoggyásszal elűzve kemény akarással 
otthont teremtettek maguknak – fogalmazott 

dr. Molnár Attila polgármester, majd hoz-
zátette, az átélt és megélt sorsokon változtat-
ni nem lehet, de emlékezni és emlékeztetni 
kötelességünk! 
 
Az országos találkozóra ezúttal is meghí-
vást kapott két vendégtelepülés, Deáki és 
Bonyhád mutatkozott be Komáromban. 
Deákit 1001-től jegyzik a krónikák, ez a 
település az egyik legrégibb nyelvemlékünk, 
a Halotti beszéd otthona. Bonyhádon kelta 
kori leletek is találhatóak, itt békességben 
megfértek egymás mellett a magyarok, a 
rácok és a németek. A két település kultúr-
műsorral készült, és fellépett a Magyarock 
Dalszínház is. 
 
A találkozó kapcsán vetélkedőre is sor ke-
rült, melyen 10 határon inneni és túli iskola 
vett részt.  
 
- A versenykiírásra összesen 47 iskola jelent-
kezett, az országos döntőbe 10 csapat jutott 
be, köztük nyíregyháziak, budapestiek, és 
dunaszerdahelyiek - tudtuk meg Tóth 
Bertalannétól, a Kecskés László Társaság 
tagjától, aki hozzátette, sajnos az a tapaszta-
lat, hogy a fiatalok az iskolai történelemórán 
az időhiány miatt ezzel a témával már nem 
tudnak foglalkozni. A Társaság ezért is 
tartja fontosnak az országos vetélkedő meg-
hirdetését. A megmérettetésen a diákoknak 
több feladaton keresztül kellett tudásukról 
számot adni. Az országos verseny díjait 
szintén a találkozón adták át. Idén az első az 
észak-komáromi Selye János Gimnázium 
lett. A második helyet a dunaszerdahelyiek, 
míg a harmadikat a budapestiek szerez-

ték meg. Ezzel kapcsolatban Czunyiné 
dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős 
államtitkár elmondta, sokszor volt rá példa, 
hogy a történelemtankönyvek és a tanárok 
meghamisították a tényeket, elhallgatták az 
igazságot. Velük szemben azonban mindig 
ott állt a családi, a közösségi emlékezet. Az 
államtitkár véleménye szerint a mi köte-
lességünk, hogy a történelmi és a nemzeti 
emlékezetet közelítsük, kiküszöbölve ezzel 
az önidentitás elvesztésének veszélyét.  
 
A verseny zsűrijének elnöke Vadkerti Ka-
talin professzor asszony volt, aki a megmé-
rettetés kapcsán párhuzamot vont 1947 és a 
jelen között.  
 
- Mondhatjuk, hogy a kitelepítés, a lakosságcsere 
régen volt, azonban az akkor kapott sebek soha 
nem gyógyulnak. Az azt elszenvedők többsége 
már nincs köztünk, de az átélt borzalmakat 
átörökítették az utódaikba. Szlovákia magyar-
lakta vidékei olyanok, mint az ország keleti 
területei. Nincsenek fejlesztések, kevés pénz 
jut az oktatásra és a nevelésre - vélekedett 
Vadkerti Katalin.  
 
A díjátadót követően került sor a koszo-
rúzásra. A jelenlévők az erőd külső falán 
elhelyezett, Nagy János szobrászművész 
által készített dombormű előtt helyezték el a 
megemlékezés virágait. 
 
A nap zárásaként a Magyarock Dalszínház 
a helyi sportcsarnokban adta elő Másik 
Lehel-Vizeli Csaba Fehérlaposok című 
darabját.  
    se

kDr. Molnár Attila polgármester előterjesztésére, és a Kecskés László Emléktársa-

ság kezdeményezésére a Magyar Országgyűlés 2012-ben április 12-ét a felvidéki

kitelepítések emléknapjává nyilvánította. 1947-ben ezen a napon indultak el az

első vagonok a Felvidékről. 

A DEPORTÁLTAKRA EMLÉKEZTÜNK
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70 éve értek véget a harcok
A Koppánymonostoron élők közül az első világháborúban huszon-
négyen, a másodikban harminchatan vesztették életüket. Nevüket 
és emléküket a helyi iskola falán és a Nepomuki Szent János szobor 
épülete falán elhelyezett tábla őrzi. A temetőben négy ismeretlen 
katona is nyugszik, akik a második világégés során vesztették 
életüket: két magyar, egy orosz és egy német. Ők mindnyájan az 
önfeláldozó hazaszeretet jelképei. 
 
Ahogy beszédében Czita János kiemelte, az utókort minősíti, 
hogyan emlékezik meg a hazájuktól távol elesett katonákról. Az 
Endresz Csoport második alkalommal szervezte meg a megemlé-
kezést az általuk felújított és gondozott ismeretlen katonák sírjánál. 
 
- Április 4-ről joggal kérdezhetjük, hogy felszabadulás vagy megszállás 
volt-e? Egyesek szerint megszállás, mások szerint hatalomváltás. A vé-
leményeltérések abból a három tagadhatatlan történelmi tényből erednek, 
hogy az ország különböző csoportjai számára a német megszállók, illetve 
a magyar nyilas kormányzat elűzése élethelyzetükben más-más irányú és 
igen drasztikus változást hozott. A másik, hogy a lakosság jelentős részé-
nek borzalmakkal járó német megszállást kétségkívül szovjet megszállás 
váltotta fel. A harmadik, hogy Magyarország a világháborús vereség 
nyomán elveszítette az 1938 és 1941 között visszaszerzett, jelentős rész-
ben magyar lakta területeit - fogalmazott az alpolgármester. 
 
A megemlékezésen a Mikecz Kálmán Huszárbandéri-
um közreműködésével, Miletics Anton trombitaszóló-
ja mellett a jelenlévők elhelyezték a megemlékezés vi-
rágait a négy ismeretlen katona sírjánál. se

h
AZ ELSŐ ViLÁGHÁBORÚBAN ELESETTEKRE EMLÉKEZTÜNK

Hazánk számára hivatalosan 1945. április 4-én ért véget a második világháború.

A csatákban elesett katonákra emlékezett az Endresz Csoport a koppánymonostori

temetőben, ahol Czita János alpolgármester mondott beszédet.
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s
Monaco Kávézó
Komárom, Igmándi út 6.
(30) 989 0067

2015. május 21. csütörtök, 18.00 óra
vendégeink:

Tóth Annamária és Kiss Podmaniczky Krisztina  (Kricky)
nemzetközileg elismert artisztikai cukrászok

C  U  K  O  R  F  A  L  A  T  O  K

A belépés ingyenes!
        Mindenkit szeretettel várunk!

Kaveszunet
talkshow a Monacóban

‘ ‘ ..

B E M U T A T Ó 

K Ó S T O L Ó
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sidi kijutott az olimpiára
A világ- és Európa-bajnok puskás Sidi Péter indulási jogot szerzett

a jövő évi riói olimpiára, miután a dél-koreai Csangvonban

 rendezett világkupa-versenyen megnyerte a férfi légpuska

számot!

Az 1000. komáromi úszásérem 
 
április 18-án Dorogon versenyeztek a 
komáromi úszók. Az eseményen sikerült 
megnyerni a komáromi úszóklub se 
1000. érmét, melyet szakál Bence har-
colt ki 50 méter mellúszásban. Bence 
2005-ben kezdett el versenyezni, több 
megyei diákolimpia bajnoki cím birto-
kosa. 2014. szeptembertől a kukse 
úszóedzője. Az edzősködés mellett al-
kalmanként még vízbe száll egy éremért 
versenyzőként is. 
 
aranyérem: Bartalos áron (2007) 50 m hát-
úszás és 50 m pillangóúszás, nagy emese 
(2001) 50 m hátúszás, Szakál Bence (1993) 
50 m mellúszás és 100 m vegyesúszás. 
ezüstérem: Bartalos áron (2007) 50 
gyorsúszás és 50 m mellúszás, Gálik 
krisztián (2005) 50 m gyorsúszás és 100 
m vegyesúszás, nagy emese (2001) 100 
m vegyesúszás. Bronzérem: zseni Dóra 
(2007) 50 gyorsúszás és 50 m hátúszás, 
nagy emese (2001) 50 m gyorsúszás és 
50 m pillangóúszás, Gálik krisztián (2005) 
50 m hátúszás és 50 m mellúszás, nagy 
Szonja (2006) 50 m mellúszás, 50 m 
pillangóúszás és 100 m vegyesúszás, Gálik 
Viktória (2007) 50 m pillangóúszás. 
 
nemzetközi versenyt  
nyertek úszóink 
 
Május 1-je és 3-a között pozsonyban 
rendezték az Xvii. Orca Cup 2015. nem-
zetközi úszóversenyt, melyen 65 csapat 
679 versenyzője vett részt.   
 
a komáromi Úszóklub Se. a csapatok 
közötti versenyben az első helyen végzett 
a 12 éves és fiatalabb úszók összesített 
éremtáblázatán. az összes korcsoport (5 
gyermek + 1 felnőtt) összesített éremtáblá-
zatán a negyedik helyre került a komáromi 
úszóklub. a legeredményesebb versenyző 
nagy nikoletta lett, aki nyolc verseny-
számban állt rajthoz és mindent megnyert, 
ráadásul 100 méter pillangóúszásban orca 
kupa-rekordot úszott.  
 
Csapatunk éremgyűjteményét gazdagította 
Gálik krisztián (2005) 1 ezüst- és 1 bronz-
éremmel, orbán Gréta (2002) 1 bronz-
éremmel, Óvári Dániel (2001) 1 ezüst- és 3 
bronzéremmel, rózsavölgyi Donát (2006) 
1 arany- és 1 ezüstéremmel. rózsavölgyi 
Donát aranyat érő 50 m mellúszása szintén 
orca kupa-rekord lett. 

A Magyar Sportlövők Szövetségének 
pénteki tájékoztatása szerint a fináléban Sidi 
208.2 körrel nyerte meg a férfi légpuska-
számot. 
 
A magyar versenyző 627.6 körrel az ötödik 
helyen került a nyolcas döntőbe, de mivel 
a fináléban minden elölről kezdődött, az 
alapversenyben elért helyezési számnak 
nagy jelentősége nem volt. 
 
A másik magyar, Péni István kilencedik 
lett, 625.7 körrel, számára 3 tizeden múlt a 
döntőbe kerülés. 

Ez a harmadik magyar ötkarikás kvóta 
Rióra. Korábban az ugyancsak sportlövő 
Tobai-Sike Renáta a szeptemberi granadai 
világbajnokságon a sportpisztolyosok verse-
nyében elért harmadik helyével harcolta ki a 
részvétel jogát. 
 
A vitorlázó Berecz Zsombor a szeptemberi 
santanderi vb-n Finndingiben - amelyben 
12 kvótát osztottak - az országok sorrend-
jében a 11. lett, kivívva ezzel az olimpiai 
indulás jogát. (forrás: nemzetisport.hu)

s
Monaco Kávézó
Komárom, Igmándi út 6.
(30) 989 0067

2015. május 21. csütörtök, 18.00 óra
vendégeink:

Tóth Annamária és Kiss Podmaniczky Krisztina  (Kricky)
nemzetközileg elismert artisztikai cukrászok

C  U  K  O  R  F  A  L  A  T  O  K

A belépés ingyenes!
        Mindenkit szeretettel várunk!

Kaveszunet
talkshow a Monacóban

‘ ‘ ..

B E M U T A T Ó 

K Ó S T O L Ó
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történelmi sikert  
arattak karatésaink

április közepén rendezték meg a WkF 
Magyar Bajnokság, melyre több mint 
600 versenyző nevezett. A versenyen 
valamennyi stílus elindult. 
 
az első napon 13 éves korig, míg a máso-
dikon 14 éves kortól indulhattak a ver-
senyzők, hogy eldöntsék az idei esztendő 
bajnoki címeinek sorsát. ahogy 1988 óta 
minden évben, úgy a Den Shin Dojo spor-
tolói idén is mindként napon részt vettek 
a megmérettetésen. a felkészítők ezúttal 
is Pataki László 2. danos és Filep imre 7 
danos mester voltak. 
 
a 12-13 évesek között Pataki Bence az 
egyik legnépesebb mezőnyben katában 
az első fordulóban a sokszoros bajnokkal 
került össze. Bence egy ponttal lemaradva 
szenvedett vereséget, végül aztán 5:0-ás 
győzelmeket aratva bronzérmet nyert.
albert Patrik az U 21-es kategóriában 
egyéni kumitében bronzérmet nyert.  a 
tavaly sikeresen bemutatkozott felnőtt 
csapat Filep ádámmal és mészáros zsolttal 
kiegészülve ezüstérmet nyert katában. 
ezzel az éremmel sporttörténelmet írtak a 
mieink, hisz a megyei karate közel 40 éves 
történetében, még sosem sikerült felnőtt 
csapatnak katában döntőbe kerülni. 
 
Fit-kidesek a dobo-
gó legfelső fokán

Budapesten rendezték meg az év első 
országos versenyét, ahol a kvse ver-
senyzői nagyon sikeresen szerepeltek, 
egyéni és csapatversenyben is állhattak 
a dobogó legfelső fokán. 
 
az egyéni versenyzők közül Féli Laura 
szerzett aranyérmet, míg a csapatok közül 
a legkisebbek bizonyultak a legjobbnak. 
a csapat tagjai: takács elizabet, kiss 
elizabet, kocsi-horváth eliza, Vígh Fanni, 
Vajda-Süveg katica, Lampert Vivien, és 
kopcsó Dominika volt. kiemelkedően 
szerepelt Botló Patrícia és Szabó angéla, 
akik ezüstérmet hoztak haza, Vígh Fanni és 
erdős Jennifer harmadik helyen végez-
tek, Balla Dominika negyedik, Vadkerti 
Sára, kocsi-horváth eliza és Görbe Fanni 
ötödik lett, míg Varga evelin a hatodik 
helyen végzett. az 5. osztályosok ezen a 
versenyen kerültek fel a felsősök korcso-
portjába, az 5. helyen végeztek. Felké-
szítő edzők Vadkerti ildikó, Pintér Dorina, 
Jelen klaudia és erdős Jennifer volt.

220 felett
Az elmúlt hétvégén nyitott kapuk várták az érdeklődőket a ko-

máromi Honda szalonban, ahol bemutatták az új modelleket.

és vendégül látták Talmácsi Gábor világbajnok gyorsasági motor-

versenyzőt.

 NYÍLT NAP TALMÁcSiVAL
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tTalmácsi Gábor elmondta, hogy a Honda 
név számára a garanciát és a biztonságot 
jelenti.  
 
- Karrierem számos pontján használtam 
a Honda motorjait, sőt, amikor 2014-ben 
létrehoztam a saját versenycsapatomat, akkor is 
a márka mellett döntöttem. Az összes típust sze-
retem, de gyorsasági versenyzőként elsősorban 
a sportmotorok a kedvenceim, míg a hétközna-
pokban a nagyrobogókat használom - tudtuk 
meg Talmácsi Gábortól. Talma pályafutása 
során öt márka nagykövete és gyári verseny-
zője volt, számos tapasztalattal rendelkezett, 
amikor megalapította a Talmácsi Racinget. 
A versenycsapat teljes szakembergárdával 
áll a motorosok mellett, a felkészítésen túl 
vállalják a menedzselést, és pszichológust is 
biztosítanak.  
 
- A motorsportot egyéni versenyszámként emle-
getik, de valójában csapatsport, hiszen alapvető 
feladat hárul például a szerelőkre - vélekedett a 
világbajnok. Talmácsi Gábor minden olyan 
kezdeményezéshez, kampányhoz szívesen 

adja a nevét, ami a társadalmat és a fiatalo-
kat építi. Komáromba is örömmel jött.  
 
- A komáromiakkal kiválló kapcsolatban 
állunk, évek óta tart az együttműködésünk. 
Már itt a tavasz, hamarosan indul a motoros 
szezon, itt most én is megnézhettem, kipró-
bálhattam a legújabb modelleket - mondta el 
Talmácsi Gábor. 
 
Dr. Molnár Attila is nagy Talma-rajongó, 
a polgármester ezért sem hagyta ki a nyílt 
napot.  
 
- Mindig nagy öröm számomra, ha olyan 
embert köszönthetek a városban, aki tudásával, 
tapasztalatával példát állít elénk. A hazai 
motorsport imázsát Talmácsi Gábor teremtette 
meg, engem is ő szögezett a képernyő elé, azóta 
is a sportág rendíthetetlen szurkolója vagyok és 
maradok - tudtuk meg dr. Molnár Attilától.  
 
    se
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éremeső a ritmikus 
gimnasztikában

Március 28-án rendezték meg a Berczik 
sára emlékverseny regionális döntőjét 
kaposvárott, ahol a kvse ritmikus gim-
nasztika csoportjának lányai kiemelke-
dő teljesítményt nyújtottak.  
 
a kisgyermek korcsoportban a népes 
mezőnyben a 2006-ban születettek között 
arany minősítéssel kocsi-horváth eliza 4., 
hegyi kincső 5., ezüst minősítéssel kocsis 
rita 9., nagy Szonja 10. lett, bronz minősí-
téssel Végh mercédesz 13. helyezést ért el.  
 
Szintén ebben a korcsoportban az egyéni 
csapatverseny bajnoka a kVSe rG lett.  
 
a 2007-ben születettek versenyében 
Szemeti Csenge a 3. helyen végzett. 

Serdülő kategóriában arany minősítéssel 
Benyó Lorina első lett, tóth Borbála az 5., 
Szeidl orsolya pedig a 8. helyet szerezte 
meg, míg a három lány alkotta egyéni 
csapat ezüstéremmel tért haza.  
 
a középhaladó kategóriában a junioroknál 
és a felnőtteknél is a kVSe tornászai sze-
rezték meg a bajnoki címet hegyi tamara 
és Lakatos Lili személyében, horváth zora 
3. helyezettként jutott az országos döntőbe. 
 
a haladó junior korosztályban Demissie 
Salomé első, nemesnyik anna pedig 
második lett.  
 
az edzők kovács ágnes és tóth andrea 
volt. 
 
Döntőbe került a kémények! 
 
A komáromi kvse kosárlabda szakosz-
tály felnőtt férfi csapatai bejutottak az 
Oroszlányban május 17–én (vasárnap) 
megrendezésre kerülő döntőbe! 
 
a kVSe Basketbulls csapata a bronzére-
mért szállhat csatába, a kémények csapata 
pedig az aranyért, a komárom megye 
bajnoka címért lép pályára az oroszlányi 
katlanban.a kémények a Pest megyei 
bajnokság egyetlen veretlen csapataként, 
május 6-án lép pályára a PSzSe - Green 
Devils otthonában. a cél a döntőbe jutás! 
 
további információ:  
06-20-454-02-03

hajrá kvse kosárlabda, hajrá komárom! 
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t Április közepén Baján került megren-
dezésre a WFC szervezet nemzetközi 
K-1 és thai box tornája. Komáromi 
sportolónk, Grónai Sándor K-1 szabály-
rendszerben második helyezést ért el.

Felkészítő szakmai edzők: Csányi János, és 
Vlasich Róbert volt. Az erőnléti edzéseket 
Berta Csaba tartotta. 
 
Grónai a horvátországi Lepoglava váro-
sában megrendezett WKF thai box, és K-1 

Világkupán is remekül szerepelt! A K-1 
szabályrendszerben a teljes mezőnyt maga 
mögé utasítva az első helyen végzett! 
 
A thai box szabályrendszerben Grónai 
a dobogó második fokára állhatott 
fel, öregbítve ezzel városunk és az 
Alexandros Bulls Team hírnevét. A 
felkészítő edző Csányi János volt. 

g
ilyen a Boksz
Nincs olyan verseny, ahol a komáromi sportoló ne szerezne érmet.

a tavasz során eddig több megmérettetésen is dobogóra állhatott!

 GRÓNAi iSMÉT TAROLT! 
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