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AKTUÁLIS 3

Az északi és a déli városrész közös megem-
lékezését a dél-komáromi Endresz Csoport 
és az észak-komáromi Egy Jobb Komáro-
mért Polgári Társulás szervezte. A múltidé-
zés istentisztelettel kezdődött az észak-
komáromi református templomban, ahol 
Nagy Zsolt lelkipásztor prédikációjában 
elhangzott: Komárom saját testében élte meg a 
kettészakítottság megaláztatását és fájdalmát, 
hiszen a trianoni diktátum a nagy múlttal 
rendelkező városból két fél várost csinált.  
 
Az istentisztelet után az emlékezők a 
református parókia udvarán álló Trianon 
emlékműhöz vonultak, amit 2010-ben a 
Te Ügyed Kör (T.Ü.K.Ö.R) állíttatott. Ta-
lapzatánál hat év alatt sok település nevével 
megjelölt követ helyeztek már el, utalva 
Wass Albert Üzenet haza című versének 
elhíresült sorára, miszerint „…a víz szalad, 
a kő marad, a kő marad!” Most újabb kövek 
kerültek ide tanúbizonyságul. A Szózat 
elhangzása és a Himnusz eléneklése után a 
tömeg 96 fáklyavivő vezetésével méltóság-
teljes csöndben átvonult a trianoni határon a 
dél-komáromi Turul-emlékműhöz. 

Szmrecsányi Boldizsár szobrászművész 
alkotásánál ezúttal Koltay Gábor érdemes 
művész, Magyar Örökség-díjas filmren-
dező mondott beszédet, aki hangsúlyozta: 
Trianon lassan száz éve vet fel kérdéseket. 
Sokan beszélnek a határok feletti nemzet-
egyesítésről, amit azonban nagyon nehéz 
valódi tartalommal megtölteni. Komárom 
azonban az elmúlt években rengeteget tett 
azért, hogy a határok megváltoztatása nél-
kül csökkentse a kettészakítottság érzését, 
újraegyesítse az északi és a déli városrészben 
élőket. A nemzeti összetartozás jegyében 
szervezett rendezvényen Boráros Imre Kos-
suth-díjas színművész mondta el Gágyor 
József Vallomás és Magyar Aliz Történelmi 
lecke Európának című versét, majd a megem-
lékezés a Himnusz eléneklésével és a Turul-
emlékmű megkoszorúzásával ért véget. 
 
Június 4-én, a Szabadság téren ismét 
bemutatták Koltay Gábor tavaly debütált 
nagy sikerű zenés történelmi játékát, a 
Magyarock Dalszínház közreműködésével 
színpadra állított Testamentumot. Az előadás 
elsősorban Alapy Gáspárról, az egykori 

polgármesterről szól, aki a trianoni béke-
diktátum aláírása után felvirágoztatta a déli 
városrészt. Megháromszorozódott a lakos-
ság, megnyílt a mozi és a népkönyvtár, de 
még magán zeneiskola is létesült. 1939-ben 
az újraegyesített Komárom első polgármes-
tere lett, ő volt az egyetlen magyarországi 
városvezető, aki ellentmondott a zsidótörvé-
nyeknek és a deportálásoknak. 1944 nyarán 
nyugdíjazták, majd pár héttel később a 
nyilasok előbb a Csillag erődbe vitték, majd 
onnan Dachauba hurcolták. Alapy Gáspár a 
koncentrációs táborban, 1945 februárjában 
mártírhalált halt. 
 
- A darab nem csupán Alapyt mutatja be, de 
azt a kort is, amelyikben élt. Óriási munkát 
végzett és személyes példát mutatott: szembe 
mert szállni azokkal az erőkkel, melyek a 30-as 
években megjelentek Magyarországon. Erre a 
példamutatásra, nekünk, a gyarló utódoknak 
nagy szükségünk van, mert erőt meríthetünk 
belőle a mindennapok küzdelmeihez - mondta 
Koltay Gábor.  
 
      rg

Két országban, de egy városban emlékeztek a komáromiak a trianoni békediktátum aláírásának 96.

évfordulójára. A tömeg Észak-Komáromból 96 fáklyavivő vezetésével vonult át az északi oldalról

a délibe, ahol a Turul emlékműnél Koltay Gábor rendező tartott beszédet. Június 4-én a Szabadság

téren pedig bemutatták a tavaly debütált zenés történelmi játékot, a Testamentumot, amely Alapy

 Gáspárnak, az újraegyesített Komárom egykori polgármesterének életútján keresztül mutatja

be a történelmi tragédiákkal terhelt időszakot.

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA KOMÁROMBAN

 TesTamenTum
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Félszáz éves  
a komáromi bölcsőde 
 
Fennállásának 50 éves jubileumát ünne-
pelte Komárom elsőként megalakult böl-
csődéje, amely napjainkban az Aprótalpak 
nevet viseli. A múltidézés mellé torta is du-
kált, de nem maradhattak el az apróságok 
örömét szolgáló játékok sem. Születésna-
pi hangulattal, mókával és kacagással telt 
meg az intézmény udvara. 
 
- 1966. június 6-án kezdte meg működését 
bölcsődénk. Az országban ekkor számos 
helyen létesítettek bölcsődéket. Négy cso-
porttal indultunk, majd 25 évvel később újabb 
szárnyat építettek hozzá, így ma 6 csoportban 
66 gyermeket lát el 14 dolgozó - idézte fel a 
kezdeteket az Aprótalpak Bölcsőde vezetője, 
Tóthné Varga Viktória. 
 

Az eseményre meghívták az egykori, ma 
már nyugdíjba vonult dolgozókat. Az ünnepi 
műsor elején az intézményvezető mellett 
Nagy Béláné is szólt az egybegyűltekhez, aki 
15 évig vezette a bölcsődét. 
 
- Még mindig emlékszem a bölcsőde illatára, 
a bölcsis tea ízére. Amikor a pályafutáso-
mat kezdtem, még meztelenül vettük át a 
gyerekeket, lefürdettük és bölcsődei ruhába 
öltöztettük őket. Nagyon kellett sietnünk, 
hogy a szülők ne késsenek el a munkából. 
Rengeteget javítottuk a ruhákat, hétvégenként 
odahaza súroltuk a cipőket és a cipőfűzőket - 
tudtuk meg Nagy Bélánétól. 
 
Azóta jelentős változás történt a böl-
csődék életében, sokkal nyitottabbá és 
családbarátabbá váltak. Bizonyította ez a 
június 3-ai ünnepség is, ahol a kicsik műsorral 
készültek, volt torta és számos játéklehetőség 
az udvaron.  
 
    se

VISSZATEKINTŐ4

- A pedagógusok mindannyiunk számára a leg-
fontosabbakkal, a gyermekeinkkel foglalkoznak. 
Az irántuk való tisztelet, megbecsülés azonban 
nem jár automatikusan, azt ki kell érdemelni, 
a megbecsülést pedig meg kell tartani! Mindezt 
úgy, hogy szeretetteljes, segítő légkört alakítanak 
ki az iskolában - emelte ki köszöntőjében 
Turi Bálint alpolgármester, aki beszélt arról 
is, hogy sokan nem tartják közvetlen értéket 
termelőnek az óvodákban, iskolákban folyó 
munkát, pedig sokkal fontosabb gyerme-
künk természetismerete, mint a számítógép, 
testi fejlődése, mint a sík képernyős televízió 
vagy beszédkészsége, mint a mindent átható 
okostelefonok. 
 
Turi Bálint kiemelte: a jelenleg kialakult 
nemzetközi helyzetben Európa jövője a 
gyermekvállalásban rejlik, így elemi érdekünk 
fűződik a jó óvoda és iskola kialakításához. Az 
alpolgármester végül hozzátette: Komárom 
város önkormányzata, ahogy eddig, ezentúl 
is a sajátjaként fog tekinteni a helyi intéz-
ményekre, és minden lehetséges eszközzel 
segíteni fogja az itt folyó munkát 
 
Az ünnepi beszéd elhangzását követően az 
elismerések átadására került sor. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet adományozott 
Egerváriné Barok Erikának, a komáromi 
Szőnyi Színes Óvoda óvónőjének, Csákvári 
Ágnesnek, a Csillag Óvoda nyugdíjba vonuló 

óvónőjének, Nagyné Vilcsek Zsuzsannának, a 
Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat fejlesztőpedagógusának, 
Hajósy Lászlónénak, a Feszty Árpád Általá-
nos Iskola pedagógusának, Bencsikné Mező 
Mártának, a Móra Ferenc Általános Iskola 
tanárának, Horváth Istvánnak, a Móra 
Ferenc Általános Iskola speciális szakiskolai 
tanárának, műszaki szakoktatójának, Pintér 
Zsuzsannának, a Móra Ferenc Általános 
Iskola tanárának, Husz Rózsának, a Móra 
Ferenc Általános Iskola tanárának, Verbó 
Árpádnénak, a Széchenyi István Szakkö-
zépiskola tanárának, igazgatóhelyettesének, 
Szlukovényi Jánosnak, az Alapy Középiskola 
tanárának, Nagyné Krajczár Mártának, az 
Alapy Gáspár Szakközépiskola és Szakis-
kola szakoktatójának és Lencse Istvánnénak, 
a komáromi Csillag Óvoda vezető óvónő-
jének. 
 
A pedagógusnap alkalmából Komárom 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Komárom Város Pedagógiai Díja kitüntetést 
adományozott Nagyné Vilcsek Zsuzsannának, 
a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Komáromi Tagintézménye 
fejlesztőpedagógusának, Kónya Erzsébet-
nek, a Kultsár István Szakközépiskola és 
Szakiskola tanárának, Prágay Mariannának, 
az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola 
zongoratanárának és Lencse Istvánnénak, 
a Csillag Óvoda vezető óvónőjének. (rg)

Június első vasárnapja a pedagógusnap. Ez a nap lehetőséget ad

arra, hogy megköszönjük az óvónénik, tanítók, tanárok áldozat-

kész munkáját.

 Iskola a haTáron

A PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTÖTTÜK
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50 éves a Kistáltos Óvoda 
 
1966-ban kezdte meg működését 
a Kistáltos Óvoda. Az 50. évforduló 
alkalmából ünnepséggel készültek, ahol 
felelevenítette emlékeit az intézmény első 
vezetője, míg a ballagó óvodások műsorral 
kedveskedtek. 
 
Az esős idő nem tette lehetővé, hogy felvonják 
a Kistáltos zászlaját, de az óvoda tornaterme 
is kiválónak bizonyult a múltidéző rendezvény 
megtartásához, ahol remek díszletet jelentett 
Hinsitz Tímea óvónő gyermekkönyvekből álló 
kiállítása. 
 
Elsőként a ballagó gyerekek adtak műsort, 
majd az intézmény első vezetője, Máriási 
Tiborné, Magdi néni idézte fel az 50 esztendő-
vel ezelőtti eseményeket. 
 
- 1965-ben még tömbházakban voltunk elszál-
lásolva, ebbe az épületbe 1966-ban költöz-
tünk. Közel sem volt ilyen szép és rendezett, 
mint most. Az udvar siralmas állapotban volt, 
nem volt benne más, csak homok és kő. Há-
rom csoporttal indultunk, a csoportokba közel 
negyven gyermek járt. Rájuk 3 óvónő és 3 
dajka jutott. A konyhában beépített tűzhely állt 
rendelkezésünkre, a szakács nemcsak nekünk 
főzött, de másik két óvodának is - emlékezett 
Magdi néni. 
 
Máriási Tibornét Turiné Csontos Erzsébet vál-
totta, majd Nagy Ágnes került az óvoda élére. 
 
- 33 éve dolgozom itt. Még emlékszem azokra 
az időkre, amikor a gyerekek vaságyakon 
aludtak és olajkályhával fűtöttünk. Az első 
fontos változásra 1989-ben került sor, amikor 
elkészültek Cs. Kiss Ernő faragott játékai, ezek 
emlékét már csak egy oszlop őrzi az udvaron, 
ahol minden évben elültetjük Brunszvik Teréz 
tiszteletére a tulipánokat. 1994-ben japán 
küldöttség érkezett a városba, akik hozzánk 
is ellátogattak, majd elhívtak bennünket 
Tokusimába. Később folyamatosan bővültek 
külföldi kapcsolataink osztrák, német, finn 
és olasz óvodákkal. Fontos számunkra, hogy 
együttműködjünk az észak-komáromi magyar 
tannyelvű óvodákkal is - mondta Nagy Ágnes 
óvodavezető. 
 
A Kistáltos nevelési programja 1998-ban 
készült el, azóta kisebb változtatásokkal esze-
rint működik az intézmény. Nagy figyelmet 
fordítanak a szabad játékra, a hagyományok 
ápolására, a rendszeres testmozgásra, az 
egészséges életmód kialakítására és a 
személyes gondoskodásra. A Kistáltosnak 
jelenleg három vegyes csoportja van, az 
összlétszám 75 fő.  
 
    rg

A DiViSZ tagjai minden héten kedden és 
csütörtökön találkoznak a Közösségi Ház 
alagsorában. Ezt a helyiséget az önkor-
mányzattól kapták, ahogy a terem bútorait 
is. A klubhelyiség egyik falán tábla áll, rajta 
a Szövetség mottója, amit az Eddától köl-
csönöztek: „Álmodtam egy világot magamnak, 
itt állok a kapui előtt. Adj erőt, hogy be tudjak 
lépni, van hitem a magas falak előtt.”  
 
- Jöttünk hazafelé Tatabányáról, ahol a Forrás 
Rádiónak adtunk interjút, és pont ez a szám 
szólt. Arra gondoltunk, hogy lehetne ez a mot-
tónk. Megosztottuk a többiekkel az elképzelést, 
ők pedig elfogadták - mondta a DiViSZ 
elnöke, Turi Ádám.   
 
A Szövetség jelenleg 9 iskolát tömörít, a 
Fesztyt, a Dózsát, a Petőfit, a Szent Imrét, 
a Bozsikot, a Jókait, az Alapyt, a Kultsárt 
és a Széchenyit. Tagjaik száma 20 és 30 fő 
között mozog. Céljaik és feladataik közt 
szerepel az iskolai diákönkormányzatok és 
más ifjúsági szervek közötti együttműködés 
kialakítása, a hatékony információáramlás 
biztosítása, a fiatalok bevonása a közéletbe, 
szabadidős programok szervezése, közre-
működés a kulturális és sportrendezvénye-
ken.  
 

- Minden kedden és csütörtökön 15 órától 
itt vagyunk a Közösségi Házban. Szívesen 
várjuk új tagok jelentkezését. Vannak bizonyos 
kritériumaink, a jelentkező legyen valamelyik 
komáromi általános vagy középiskola diákja, 
emellett gondolja komolyan ezt a munkát, és 
legyen aktív része a DiViSZ-nek - emelte ki 
Turi Ádám. 
 
A DiViSz tagjai még márciusban látogatták 
meg a Mobilis Győr – A felfedezések házát. 
Első nyilvános szereplésük Schirilla György 
Duna-átúszásán volt, majd a Komáromi 
Napok alkalmából flash mobot szerveztek, 
melyben Keresztes Ildikó is közreműködött. 
Júniusban irodalmi estet, szeptemberben 
tini napot szerveznek.  

További információ: 
 
f : DiViSz  
 
@ : ifjusag@komarom.hu

    se

Még februárban alakult meg a Diákönkormányzatok Városi Szö-

vetsége, a DiViSZ. A kezdeményezés elsődleges célja, hogy aktivi-

zálja városunk diákságát tartalmas, érdekes és szórakoztató 

programokkal. Tagjaik közé várnak bárkit, aki ez ügy érdekében 

szeretne munkálkodni. 

MEGALAKULT A DIVISZ

álmodnak egy vIlágoT!

VISSZATEKINTŐ 5
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Isten éltesse Judit nénit!

Május 23-án ünnepelte 90. születésnapját 
Kálmán Jánosné tanítónő. Dr. Molnár Atti-
la polgármester, Turi Bálint alpolgármester 
és hamrák Zsófi a képviselőasszony az 
otthonában köszöntötték fel városunk 
szeretett „Judit néniét”.

A Petőfi  Sándor Általános iskola nyugalma-
zott tanítónője tavaly vette át vasdiplomáját, 
hiszen 2015-ben épp 70 éve kapott oklevelet 
a Győri Állami Tanítóképzőben. Pályáját a 
jászberényi általános iskolában kezdete, majd 
1958-tól a Petőfi  Sándor Általános iskola 

tanítója lett, ahol felsős napközis nevelőként 
dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Judit nénit 
Komárom Város Képviselő-testülete 2011-ben 
Salkaházi Sára Szociális díjjal tüntette ki. Az 
ünnepelt egészen kivételes testi és szellemi 
állapotnak örved. A mai napig ellátja magát, 
olvas, televíziót néz, sőt a számítógéppel is jól 
boldogul. Judit néni életének példájával arra 
tanít mindenkit, hogy lehetőségeinkhez mér-
ten, önzetlenül segítsünk rászoruló embertár-
sainkon! A jeles nap alkalmából a szépkorú 
születésnapos miniszterelnöki köszöntő-
oklevelet és ajándékcsomagot kapott. (se)

A pünkösd hétfői program közös áhítattal 
és énekléssel vette kezdetét, majd külön 
köszöntötték a közösségek tagjait. Előadást 
tartott dr. Ferenczy Zsuzsanna családtera-
peuta Misszió a ma emberének családjában 
címmel és Korzenszky Richárd atya. A 
rendezvényen tiszteletét tette dr. Molnár 
Attila polgármester, aki elmondta, nagyon 
örül, hogy Komárom adott otthont a ren-
dezvénynek.

- Városunkban a missziónak külön jelentősé-
ge van. Többször hangsúlyoztam, hogy egy 
ország, egy nemzet, egy város életében milyen 

meghatározó erővel bírnak a közösségek. Az 
evangélikus gyülekezet példát mutathat össze-
tartásból bárkinek - hangzottak a polgármes-
ter szavai, aki hozzátette, minden támoga-
tást megadnak ahhoz, hogy a jövőben is a 
komáromi evangélikus egyház lehessen a 
missziós nap házigazdája.

A szőnyi művelődési házban fellépett 
Vadkerti Imre és Fehér Nóra, a Kormorán 
együttes két énekese. A programot a Dráfi  
Mátyás színművész szereplésével színpadra 
állított Görgey című zenés darab zárta. 

       se

TegyeTek TaníT-
vánnyá mInden népeT!

MISSZIÓS NAP SZŐNYBEN

A szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház adott  otthont az 

egyházmegyei missziós napnak. A pünkösd alkalmából  tartott

rendezvényen részt vettek megyénk evangélikus közösségeinek

tagjai. A szervező, a komáromi evangélikus egyház, külön progra-

mokkal várta a gyerekeket.

�d

VISSZATEKINTŐ6
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hamarosan indul  
a termelés az Alumetálnál 
 
Felépült az ipari parkban a közel 1 milliárd 
forintos beruházást megvalósító lengyel 
Alumetal cég csarnokának tartószerkeze-
te. A társaság ebből az alkalomból tartott 
bokrétaünnepet május 4-én. Az esemé-
nyen részt vett Józef Mlocek ügyvezető 
igazgató, dr. Kancz Csaba kormánymeg-
bízott és dr. Molnár Attila polgármester. 
A tervek szerint az alumíniumötvözetet 
gyártó cég még az idén megkezdi a terme-
lést városunkban. 
 
Józef Mlocek elmondta: a komáromi leányvál-
lalat a lengyel tulajdonú cég első külföldi be-
ruházása, ahol a legkorszerűbb technológiát 
alkalmazzák majd. Az Alumetal a másodlagos 
alumíniumötvözet gyártásában a negyedik 
helyet foglalja el Európában, 3 üzeme van, 
ahol éves szinten 160 ezer tonna terméket 
gyártanak. A cégnél jelenleg 550 ember dol-
gozik. Fő piacuk a motor- és autóipar, aminek 
21 százaléka az övék. 
 
- Az elmúlt 12 évben megháromszoroztuk a 
termelést, és hatszorosára növeltük az eladást. 
A komáromi ipari parkban 6 hónappal ezelőtt 
kezdtük meg az építkezést. Akkor még mi 
sem gondoltuk, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen 
messzire jutunk! Ez annak a professzionális 
csapatnak köszönhető, amely a kivitelezést 
végezte - tudtuk meg az ügyvezetőtől. 
 
Az Alumetal Group Hungary Kft. 24.000 m2-
es csarnokának tartószerkezete elkészült, két 
hónap múlva pedig teljesen befejezik a több 
épületből álló komplexum építését is. 
 
- 2014. október 10-én Budapesten jelentettük 
be, hogy az Alumetal Komáromot választotta 
első külföldi gyárának felépítésére. A társaság 
vezetői a lehető legjobb döntést hozták, az 
Alumetal a város kiemelt partnere lett. Ehhez 
az kellett, hogy az önkormányzat 2011-ben 
egy zöldmezős beruházást indítson el. Az 
uniós finanszírozású projektnek köszönhetően 
40 hektárt közművesítettünk az ipari parkban - 
mondta dr. Molnár Attila polgármester. 
 
A bokrétaünnepen elhangzott, hogy a 
próbagyártás még a nyáron elkezdődhet, a 
tényleges termelés pedig az idei év utolsó ne-
gyedében indul. Az Alumetal Group Hungary 
Kft. 150 embernek ad majd munkát. 
 
    se 
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A társaság élelmiszeripari csomagolóanya-
gokat, tasakokat és fóliákat gyárt. Működé-
sük megkezdése óta összesen nyolc állami 
és uniós támogatást nyertek el különböző 
fejlesztésekre. A jelenlegi bővítést saját 
erőből, valamint a Magyar Nemzeti Bank 
kedvezményes gazdaságélénkítő hiteléből 
valósították meg. 
 
- E beruházás hatalmas minőségi előrelépést 
jelent. Korszerű nyomdagépet és lamináló 
gépet vásároltunk, a korábbi csévevágónkat 
pedig újra cseréltük. A raktárcsarnok január-
ban készült el. A fejlesztés létszámbővítést is 
lehetővé tesz - tudtuk meg László József-
től, a Lászlópack Kft. tulajdonosától, aki 
köszönetet mondott a dinamikus munkaerő 
számára új lehetőségeket, a vállalkozás 
számára pedig folyamatos fejlődést biztosító 
állami szerepvállalásért. 
 
- A vállalkozás Komárom egyik legnagyobb 
adózója, sikerük a város és a komáromiak sikere 
is egyben - mondta dr. Molnár Attila pol-

gármester, hozzátéve, hogy az önkormány-
zat a Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal 
közösen segíti a helyi kis- és középvállalko-
zásokat, hiszen a tőlük befolyó adóforintok 
teszik lehetővé Komárom fejlődését is. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyű-
lési képviselő elmondta, példaértékűek az 
országban a komáromi Lászlópack Kft.-
hez hasonló cégek, melyek állami és uniós 
támogatásokkal indultak, de napjainkban 
már tőkeerősek, saját fejlesztéseket is 
képesek megvalósítani. A térség országgyű-
lési képviselője kiemelte: a cég nemcsak a 
pályázatokra hagyatkozik, hanem megtette 
azokat a saját beruházásokat is, amelyekkel 
meg tudta tartani megrendeléseit és így a 
munkaerőt is. Hozzátette: a 2014-2020-as 
uniós ciklusban a források 60 százalékát 
a kis- és középvállalkozások fejlesztésére 
lehet fordítani, amelyek így gazdaságilag 
megerősödnek, munkaerő-stabilitásuk és 
piaci önállóságuk pedig várhatóan nő.  
 
    rg

Nemrég adták át a közel száz főt foglalkoztató, tisztán hazai

tulajdonú Lászlópack Kft. csomagolóanyag gyárában az új gyártó-

sort és a raktárcsarnokot. A komáromi cég 1998-ban kezdte meg 

működését, saját telephelyét 2003-ban nyitotta meg. A pár fős

családi vállalkozás mára városunk egyik legnagyobb adózójává

és foglalkoztatójává vált. Az eseményen jelen volt Czunyiné 

dr. Bertalan Judit, térségünk országgyűlési képviselője, valamint

dr. Molnár Attila polgármester. 

BŐVÍTETT A LÁSZLÓPACK

gyárláTogaTás
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Mi a cég fő profilja? 
 
A KAYSER AUTOMOTIVE 
SYSTEMS kiváló minőségű modulokat és 
motortérbe beépíthető alkatrészeket gyárt, 
a műanyag vezetékrendszerek piacán az 
öt legnagyobb európai beszállító egyike. 
Gyárainkban pneumatikus és elektromos 
szelepeket, szénszűrőket, vákuum-, fék- és 
üzemanyag-vezetékeket, levegőcsatornákat 
és légszűrőket, valamint különféle gumi-
csatlakozókat állítunk elő. A magyarországi 
üzem motortéri vezetékek hajlítására és 
szerelésére specializálódott. 
 
Hogyan foglalható össze a Kayser üzleti filozó-
fiája, üzletpolitikája? 
 
A KAYSER elkötelezett a minőség és a 
maximális vevői elégedettség iránt. Jelentős 
fejlesztőgárdánk vevőinkkel szorosan 
együttműködve olyan komplex autóipari 
megoldások fejlesztésén és kivitelezésén 
dolgozik, amelyek lehetővé teszik, hogy ma-
gas színvonalon, az elvárt mennyiségben és 
határidőre tudjuk kiszolgálni partnereinket. 
Ezt támogatják azok a modern gyártósorok 
is, amelyek az egyedi igények kiszolgálását 
is lehetővé teszik. 
 
Az anyavállalat mióta van jelen az európai 
piacon? Világszerte hol találhatók még üzemek? 
 
A német tulajdonban lévő családi vállal-
kozás 1960-ban alapította meg autóipari 
divízióját, központja a németországi 
Einbeckben található, amely a kutatás-
fejlesztési tevékenységben is élen jár a 
cégcsoporton belül. Emellett nyolc további 
gyártóegységgel rendelkezik, Európán belül 
Magyarországon, Lengyelországban és 
Spanyolországban, globális szinten pedig 

az Egyesült Államokban, Mexikóban és 
Kínában folyik a termelés.  
 
Mely társaságok tartoznak a Kayser főbb 
gazdasági partneri köréhez, mely cégek a legna-
gyobb vevők? 
 
A KAYSER szinte minden ismert autó-
gyártót kiszolgál termékeivel. Partnereink 
közt megtalálhatók olyan jól ismert márkák, 
mint a BMW, az Audi, a Volkswagen, 
a DAF, a Mercedes-Benz és a Mercedes 
AMG. A legnagyobb volumenű megrende-
léseket a Daimler csoport biztosítja.  
 
Mikor, milyen körülmények között indult a 
komáromi gyár, azóta történt-e bővítés? 
 
A komáromi gyártóegységet 2003-ban, a 
KAYSER kelet-európai bázisaként alapítot-
tuk meg azzal a céllal, hogy a térség autó-
iparát hatékonyan és teljes körűen ki tudjuk 
szolgálni. A folyamatos fejlődés és növeke-
dés mellett elkötelezett vállalatként mára a 
világ minden tájára szállítunk alkatrészeket 
partnereink számára. A megnövekedett 
vevői igényeknek köszönhetően 2012-ben 
egy újabb, 3200 négyzetméteres üzemcsar-
nokkal és számos új munkatárssal bővítet-
tük kapacitásunkat, a beruházás megvalósí-
tásához a helyi önkormányzat támogatása is 
jelentős mértékben hozzájárult.  
 
Melyek a komáromi üzem főbb gazdasági 
paraméterei jelenleg? 
 
A komáromi gyártóegységben 2004-ben 
indult meg a termelés, amely jelenleg 6400 
négyzetméteren, két üzemcsarnokban 
folyik. Jelenleg 450 főt foglalkoztatunk, 
akik közvetlen vagy közvetett módon 130-
féle különböző termék előállítását teszik 

lehetővé. Gyártási tevékenységünk három 
alapvető technológia - szerelés, fúvás és 
gumitermékek fröccsöntése - köré épül. Az 
évek során szoros kapcsolatot alakítottunk 
ki a városvezetéssel, közös erővel jelenleg is 
azon dolgozunk, hogy városunk még jobb és 
élhetőbb településsé váljon. Ennek keretein 
belül workshopot szervezünk a komáromi 
kollégáknak, amely lehetőséget ad arra, 
hogy megosszák véleményüket és fejlesztési 
javaslataikat a város vezetésével. 
 
Milyen eszközökkel tud megbirkózni a környe-
ző nagyvárosok “munkaerő-elszívó erejével”?  
Elsődleges célunk, hogy munkatársaink 
megbecsülve érezzék magukat, és ne csak 
munkahelyként, hanem egy összetartó 
közösségként tekintsenek a KAYSER-
re. Folyamatosan törekszünk arra, hogy 
a lehető legjobb munkafeltételeket és 
munkakörnyezetet biztosítsuk számukra, 
emellett rendszeresen olyan programokkal 
és aktivitásokkal is készülünk, amelyek a 
kikapcsolódást és egymás jobb megismeré-
sét szolgálják. Büszkék vagyunk arra, hogy 
fiatal és lendületes csapatunk évről évre 
kiváló eredményeket ér el, ennek a sikernek 
pedig mindannyian részesei vagyunk. 
 
Jelenleg milyen nyitott pozíciókat, álláslehetősé-
geket kínál a cég? 
Számos területre keresünk a csapatunkat 
erősítő új kollégákat, mivel termékpalettánk 
folyamatosan újabb projektekkel bővül. 
Jelenleg folyamattámogató technikus, 
műszakvezető, gépbeállító és termelési 
csoportvezető munkakörökbe várjuk a 
jelentkezőket, továbbá a vezetékhajlítás 
területén szeretnénk operátorokkal bővíteni 
kapacitásainkat. Növekedési stratégiánk 
megvalósítását a jövőben továbbra is itt, 
Komárom városában képzeljük el.  (x)

A 25. Komáromi Napok kiemelt támogatója a KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS volt.  A társaság

múltjáról, jelenéről és jövőbeni terveiről a vállalat ügyvezető igazgatóját, Nemes Ivót kérdeztük.

mInőségI munka 

KAYSER AUTOMOTIVE SYSTEMS
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- A Monostori Erőd Nonprofit Kft. és a 
Városgazda Nonprofit Kft. szervezte a városi 
gyermeknapi programot. A Szabadság téren 
kipróbálhatták az ugrálóvárat, a logikai és az 
óriási társasjátékokat, de kaphattak arcfestést 
és csillámtetoválást is. A különféle versenyek, 
feladatok teljesítéséért oklevelet vehettek át a 
gyerekek. Szerettük volna a kultúrát is közelebb 
hozni a gyerekekhez, így interaktív koncert-
tel készült a Komáromi Kamarazenekar és 
a Magyarock Musical Band - tudtuk meg 
Csécsei Brigitta kulturális menedzser- 
asszisztenstől. 
 
A programot színesítette a megyei Prí-
ma-díjas tatabányai Bányász Mazsorett 
Együttes és a Zsebsün fellépése is. Ugyan-
ezen a napon került sor a fúvós zenekarok 
találkozójára, melyet 20 órától a Zenés nyári 
esték keretében a Mardi Grass Jazz Band 
koncertje zárt. 
 
Vasárnap a Brigetio Gyógyfürdőnek nem 
lehetett oka a panaszra, az idő tökéletes 
volt, így folyamatosan érkeztek a látogatók 
a gyermeknapi rendezvényre. A kicsik 

birtokba vehették a kültéri medencéket, 
kipróbálhatták a búvárkodást, és új játékokat 
is kaptak. 
- Az idei szezonban új programot indítottunk: 
a strandkönyvtárat; a könyvtárosok igazi mese-
kuckót alakítottak ki, ahol a gyerekeknek és nem 
ritkán az anyukáknak, meséket olvastak fel. A 
Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti 
Egyesület ismét megnyitotta Mesterportáját, 
ahol az érdeklődők kipróbálhatták a mestersége-
ket, de volt kiállítás is. Aki részt vett a kézmű-
ves foglalkozásokon, tombolát kapott. Part-
nereinknek köszönhetően ismét sok ajándékkal 
lephettük meg a gyerekeket. Idén újra eljöttek 
hozzánk a búvárok, a bátrabbak merülhettek 
is. A jó időnek köszönhetően a gyerekek birtokba 
vehették a kültéri medencéket - mondta el a 
Brigetio Gyógyfürdő marketingvezetője, 
Radics Török Tímea. 
 
A vendégek már megszokhatták, hogy a lé-
tesítmény gyermeknap alkalmából nemcsak 
programokkal kedveskedik a legkisebbek-
nek, de évente új játékelemek kerülnek a 
játszótérre. Idén két tili-tolinak és két labi-
rintusjátéknak örülhettek a gyerekek.  (se)

Május 28-án a Szabadság térre, míg május 29-én 

a Brigetio Gyógyfürdőbe várták Komárom legkisebbjeit. 

a gyerekeké volT a város!
GYEREKNAP A VÁROSBAN

Újra itt a nyár! 
 
Május 28-tól árusítják a strandjegyeket a 
Brigetio Gyógyfürdőben. Ahogy azt a léte-
sítmény marketingvezetőjétől, radics Török 
Tímeától megtudtuk, a téli-tavaszi hónapok-
ban elvégezték a karbantartási munkálatokat, 
nyáron folytatódik a szaunatér korszerűsítése.

- Ennek első lépcsőjében rönkszaunával 
bővült a Brigetio Gyógyfürdő, majd második 
lépésben megújult a belső szaunatér egy 
része, ahová csobbanó is került. A nyár folya-
mán folytatódnak a munkálatok, lesz kneipp 
taposónk és csobbanónk is - mondta radics 
Török Tímea. 
 
A szezont éjszakai fürdőzéssel nyitják, amire 
most még a belső térben kerül sor, de június-
tól már a szabadtéri medencékben folytató-
dik. Az elmúlt években nagy sikernek örven-
dett a vízi torna, aminek idén is lesz folytatása, 
akárcsak a számos sport- és gyermekprog-
ramnak. Újdonságként bevezetik a strand-
könyvtárat, ahol a Jókai Mór Városi Könyvtár-
nak köszönhetően lehet könyvet kölcsönözni, 
a későbbiekben pedig könyvbemutatókat és 
író-olvasó találkozókat egyaránt szerveznek 
majd. ismét kinyitja kapuit a Komárom-Esz-
tergom Megyei Népművészeti Egyesület 
faháza, a Mesterporta, ahol a bemutatók 
mellett az egyes mesterségek kipróbálására 
is lehetőségük nyílik a vendégeknek. (se)
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Fürdővárosok 
találkoztak Komáromban

Városunk volt a házgazdája a Fürdővá-
rosok Országos Szövetsége által tartott 
közgyűlésnek. Az eseményen dr. Molnár 
Attila a rövid köszöntő után prezentációval 
mutatta be Komáromot a tagoknak, míg 
popovics György, a Komárom-Eszter-
gom Megyei Közgyűlés elnöke a megye 
turisztikai helyzetéről és annak fejlesztési 
lehetőségeiről beszélt.

- Városunk több évvel ezelőtt lett a Fürdőváro-
sok Országos Szövetségének tagja. A szer-
vezet évente két alkalommal tart közgyűlést. 
2014-ben beválasztottak bennünket a 12 tagú 
elnökségbe. A Szövetség elfogadta Komárom 
invitálását, így az új elnökség megválasztására 
és az SZMSZ elfogadására nálunk került sor. 
Komáromot beválasztották a hatékonyabb 
működés érdekében öttagúra csökkentett 
elnökség tagjai közé - mondta el Turi Bálint 
alpolgármester. Az esemény dr. Molnár Attila 
polgármester köszöntőjével kezdődött, aki 
bemutatta a várost a Szövetség tagjainak. 
Kiemelte Komárom történelmi múltját, de 
szólt az ipari parkról, a kulturális és idegenfor-
galmi lehetőségekről is. Popovics György, a 
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés el-
nöke a megye turisztikai helyzetéről és annak 
fejlesztési lehetőségeiről tartott előadást.

- A gazdasági mutatókat tekintve dobogós 
helyen állunk. A turizmus tekintetében azon-
ban nem. Ennek fő oka Budapest, Győr vagy 
Székesfehérvár elszívó ereje. Épp ezért olyan 
komplex turisztikai területfejlesztési tervet kell 
kidolgoznunk, amely lehetővé teszi a vendég-
éjszakák növekedését. A megye történelmi, 
kulturális, természeti látványosságai egyedül-
állóak, ezt kell kihasználnunk - tudtuk meg 
Popovics Györgytől.

Az elnök ugyanakkor kiemelte, a megye integ-
ráló szerepet tölt be, céljuk, hogy kihasználják 
a határon átnyúló lehetőségeket is.   

    se

TURIZMUS10

- A Duna-Gerecse guide@hand egy mobil 
applikáció, amely virtuális idegenvezetőként 
végigkalauzolja a Komáromba látogatókat 
a nevezetességeken. Letöltéséhez kell inter-
netkapcsolat, de utána már offl  ine módban, 
azaz internet nélkül is üzemel az alkalmazás. 
Letöltése ingyenesen megoldható a Tourinform 
Iroda ajtaján található QR-kóddal vagy a 
Play Áruházon és az AppleStore-on keresztül 
- tudtuk meg Szentesi Tamástól, a város 
turisztikai menedzserétől.

Az alkalmazást a Duna-Gerecse Nonprofi t 
Kft. és a Magyar Tudományos Akadémia 
fejlesztette ki még 2014-ben. Megtalál-
ható rajta Komárom mellett többek közt 
Tata, Neszmély vagy Kocs túraútvonala 
is. Az applikáció GPS koordináta alapján 
kalauzolja a turistákat, a túra Komáromban 
a Tourinform elől indul, majd minden ne-
vezetességnél szöveges és hangos informá-
ciót nyújt. Lehet választani a gyalogos és a 
kerékpáros útvonal közül, de az alkalmazás-
nak más előnyei is vannak.

- Elérhető egy eseménynaptár is, amely a régió 

aktuális programkínálatát tartalmazza, de 
ugyanígy hozzáférhetők a különféle szolgálta-
tók, vendéglátóhelyek és szálláshelyek is, me-
lyekről szintén szöveges információ olvasható, és 
emellett még navigáció is indítható. A túraút-
vonalak elmenthetők, azokhoz fotó csatolható és 
a közösségi oldalakon meg is lehet ezeket osztani 
- magyarázta Szentesi Tamás.

Ezen utóbbi funkciók azok, melyeket a 
komáromiak is jól ki tudnak használni, 
ezért szeretnék népszerűsíteni a Duna-Ge-
recse guide@hand alkalmazást a város lakói 
körében is. (se)

2014-ben a Duna-Gerecse Nonprofit Kft. és a Magyar Tudományos

Akadémia fejlesztett egy mobilokra és táblagépekre letölthető 

alkalmazást, amely végigkalauzolja a hazánkba látogató külföl-

dieket az adott város nevezetességein, emellett az aktuális

programokról és a szolgáltatókról, vendéglátóhelyekről is infor-

mál. Az alkalmazás népszerű a turisták körében, most azt szeret-

ELKÉSZÜLT A KOMÁROM-ALKALMAZÁS

okos-komárom

nék elérni, hogy a város lakosai is használják.
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Kultúrák, ha találkoznak 
 
A „Komárom egy város” érzésének erősí-
tése az elsődleges célja az Erzsébet híd 
fesztiválnak, amit immár második alkalom-
mal szervezett meg az Endresz Csoport és 
az Egy Jobb Komáromért polgári Társulás, 
a CSEMADOK helyi és járási szervezeté-
nek támogatásával. A tavalyi rendezvény 
olyan jól sikerült, hogy idén még többen 
jelezték részvételi szándékukat, a fesztivál 
háromnaposra bővült. 
 
- Tavaly 28 fellépőnk volt, idén közel negyven. 
Az Erzsébet híd fesztivál kifejezetten az észak- 
és dél-komáromi csoportok rendezvénye. 96 
évvel ezelőtt kettészakadt a város, mi most a 
kultúra révén szeretnénk újra összekapcsolni. 
A fellépők ingyen vállalták a szereplést, így az 
érdeklődőknek sem kellett belépőjegyet fizet-
niük - mondta Arlett Tamás, aki hozzátette, 
ugyan az Erzsébet híd fesztivál elsődlegesen 
a magyar identitás erősítését szolgálja, de 
több szlovák és egy roma hagyományőrző 
egyesület is bemutatkozott.  
 
- Ezen a fesztiválon mindenki teret és lehető-
séget kap a bemutatkozásra. Az óvodások 
meglephetik szüleiket és nagyszüleiket, míg 
a nagyszülők gyermekeiknek, unokáiknak 
kedveskedhetnek. Hogy jövőre mekkora lesz 
ez a rendezvény és hol szervezzük meg, még 
nem tudni. Egy azonban biztos, Erzsébet híd 
fesztivál 2017-ben is lesz - hangzott el Knirs 
imre észak-komáromi alpolgármester köszön-
tésében.  
 
Dr. Molnár Attila polgármester a jubileumok 
jelentőségét emelte ki.  
 
- 120 évvel ezelőtt egyesült Komárom Új-
Szőnnyel. Ez a rendezvény szintén üzenetet 
hordoz. Példát mutat Európának, hogyan lehet 
egymás mellett barátságban, békében és 
összhangban élni. Büszkék vagyunk közös-
ségeinkre, és minden támogatást megadunk, 
hogy a rendezvényt jövőre is megtarthassák 
- mondta Dél-Komárom polgármestere.  
 
A három nap során egymást váltották a fellé-
pők, volt punk, rock, pop, nép- és cigányzene, 
számtalan kórus állt színpadra, elhangzottak 
opera- és operettslágerek egyaránt. A kulturá-
lis sokszínűség jegyében baranta harcművé-
szettel, társastáncosokkal, vagy épp zumba 
fitnesszel is találkoztak az érdeklődők. A 
rendezvény védnöke a két polgármester, dr. 
Molnár Attila (Dél Komárom) és Stubendek 
László (Észak Komárom) voltak.  
 
    se

A Kassák Klub túramotoros szakosztályá-
nak vezetője, Czakó Zsolt elmondta, szeret-
nék, a motoros társadalom tagjai számára a 
vezetéstechnikai tréningeken való részvétel 
általános lenne. Ezek a tréningek azonban 
több tízezer forintba kerülnek. A motoros és 
balesetmegelőzési nap elsősorban e tréning 
köré szerveződött. 
 
- Késő ősszel letesszük a motorokat, amíg újra 
jó idő nem lesz, a reflexeink lassulnak, az 
izomzatunk is ellustul, így nem árt felfrissíteni 
a tudást. Tavasszal még gyakran csúszósak az 
utak, nem ritka, hogy az aszfalt is hideg, de 
ilyen körülmények között is meg kell állni, lehe-
tőleg el kell kerülni a balesetveszélyes helyzeteket 
- tudtuk meg Czakó Zsolttól. 
 
A motoros és balesetmegelőzési napon 
nemcsak a kétkerekűek szerelmeseinek 
kínáltak programot, de a gyerekeknek is. 
- Számos játékos feladattal érkeztünk, volt 
KRESZ-totó, színező, kerékpáros ügyességi 
verseny, és a részeg szemüveget is ki lehetett 
próbálni - mondta el a Komárom-Eszter-
gom Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 
titkára, Buóczné Miklán Erzsébet rendőr 
őrnagy. 

A játékokban résztvevő gyerekeknek külön 
meglepetéssel is készült a túramotoros 
szakosztály. Az apróságokat a helyi óvodák 
szerint regisztrálták, és abban az intézmény-
ben, amelyikből a legtöbb óvodás érkezett, 
a szakosztály a későbbiekben motoros 
bemutatót tart majd. 
 
Az egész napos rendezvény leglátványosabb 
egyik bemutatója az a balesetszimuláció 
volt, melyben egy motoros és egy autós 
ütközött. A két sérültet a mentősök ellátták, 
majd a tűzoltók eloltották a kigyulladt 
gépjárművet. 
 
- Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy 
óvatosan, körültekintően, az előírásoknak 
megfelelően vegyünk részt a közlekedésben. 
Nagyon örülök neki, hogy a Kassák Klub 
túramotoros szakosztálya vállalta a moto-
ros és balesetmegelőzési nap megszervezését, 
ezzel is ráirányítva a figyelmet a biztonságos 
közlekedésre - nyilatkozta dr. Molnár Attila 
polgármester.  

 
    se

A Kassák Klub túramotoros szakosztálya harmadik alkalommal

tartott motoros és balesetmegelőzési napot a Fesztivál placcon.

A rendezvény minden korosztálynak érdekes programot kínált. 

A vezetéstechnikai tréning mellett volt balesetszimulációs és 

gyermek ügyességi verseny, a Vöröskereszt pedig véradást szerve-

zett.

3. KOMÁROMI MOTOROS ÉS BALESETMEGELŐZÉSI NAP

közlekedj okosan!

KULTÚRA 11
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halmos Béla-vándor- 
díjat kapott horsa István 
 
A komáromi népzenész mellett Virágvölgyi 
Márta halmos Béla-emlékérmet vehetett 
át a táncház napja alkalmából a Zeneaka-
démián. 
 
A Halmos Béla-vándordíjat az öttagú kuratóri-
um 2016-ban Horsa istván népzenésznek, a 
komáromi ördöngös Népzenetanoda alapító-
jának, a ritka Magyar Folkband prímásának 
ítélte oda. Horsa istván Barbarossa János Hal-
mos Bélának készített mesterhegedűjét egy 
éven át használhatja. A díjat olyan, 40 év alatti, 
hagyományos népi hangszeres zenét játszó, 
táncházat muzsikáló hegedűs kapja, aki 
határokon átívelő, elkötelezett tevékenységet 
folytat. A vándordíj mellett a Hagyományok 
Háza a következő évadban koncertlehetősé-
get is biztosít a díjazottnak.  
 
A Halmos Béla-emlékérmet a kuratórium 
2016-ban Virágvölgyi Mártának ítélte oda több 
mint négy évtizedes, a táncház mozgalom ke-
retén belül végzett kimagasló szakmai, közös-
ségi, pedagógiai, és felbecsülhetetlen értékű 
népzenei dokumentációs tevékenységéért. 

Az óvodások nemcsak kézbe vehették, de 
meg is szólaltathatták az egyes hangszere-
ket, így a kecskedudát vagy a nyenyerét. A 
népi muzsikus elmondta, ha úgy szeretnénk 
zenélni, ahogy azt elődeink tették, akkor 
olyan módszerekkel is kell tanulnunk. 
 
- Őseink nem jártak zeneiskolába, egyszerűen 
körülvette őket a muzsika. Egyszerre több 
hangszeren tanultak meg játszani, először a 
kísérő hangszereken, aztán ha valaki nagyon 
tehetséges volt, akkor prímássá válhatott. Hat 
éve vezetem az Ördöngös Népzenetanodát, 
és észrevettem, hogy a gyerekekben ösztönösen 
benne van a zene, szinte tanulás nélkül el tud-
ják sajátítani. Borcsa lányomat sem tanítottam 
soha zenélni, egyszerűen őt is „csak” körülvette a 
muzsika - mondta Horsa István. 
 
A hangszeres órán a csoport tagjai meg-
ismerkedtek az egyes népi hangszerekkel, 
azok megszólaltatási nehézségeivel is. A 
többéves program megvalósulását az önkor-
mányzat támogatja. 
 
- Fontos számunkra a magyar népi kultúra 
hagyományainak ápolása. Horsa Istvánnak 

köszönhetően a komáromi gyerekek a legősibb 
módszerekkel tanulhatják a zenélést. Az 
önkormányzat a polgármesteri keretből és a civil 
szervezeteknek nyújtott támogatásból tudja 
finanszírozni a programot, ami több éven át 
valamennyi óvodába eljut - mondta el dr. 
Molnár Attila polgármester, aki hozzátette, 
hogy a város Horsa Istvánt jelölte a megyei 
Príma-díjra. 
 
A hangszersimogató elindításához nem 
véletlenül választották a Tóparti Óvodát. 
Ide jár ugyanis Horsa István kislánya, 
Borbála is. 
 
- Borcsi színt visz a hétköznapjainkba. Több 
erdélyi népdalt hozott már nekünk, társaiban 
kialakította az igényt a népzenére. Az óvo-
dában A játszani is engedd! program szerint 
nevelünk, aminek szerves része hagyományaink 
megőrzése. A Micimackó csoportnak van is 
egy kedvenc hangszere, a „csipisüti”, vagyis az 
erdélyi ütőgardon, amit csípni és ütni kell, hogy 
szóljon - magyarázta a Micimackó csoport 
óvónője, Ágoston Zsuzsanna.  
 
    se 

száll az ének szájrul szájra
Az önkormányzat támogatásával valósul meg városunk óvodáiban

hangszersimogató címmel az a hazai viszonylatban is úttörő prog-

ram, amit a nemrégiben Halmos Béla-vándordíjjal kitüntetett

Horsa István állított össze. A kezdeményezés célja, hogy a kis-

gyermekek kézzelfogható közelségből ismerkedjenek meg a népze-

nével és a népi hangszerekkel.

HANGSZERSIMOGATÓ INDULT A VÁROSBAN
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A NőisÉG, mely földre száll 
 
Az örök téma, a nőiség jelent meg Nagy 
Judit galériájának második kiállításán, 
amely május 21-én nyílt meg. huszonhat 
alkotó közel 90 művét tekinthették meg 
az érdeklődők. Bemutatkoztak a helyi és 
a Napút Művészeti Akadémia solymári 
tagjai. 
 
- Kilenc éve vagyok résztvevője a Napútnak. 
Olyan szellemiséget képviselnek, amiből sze-
rettem volna elhozni Komáromba is valamit. 
Ezért kértem fel őket, hogy állítsanak ki a 
galériában. A helyi alkotókörnek 5 évig voltam 
a vezetője, így természetes volt, hogy őket 
is megszólítom - tudtuk meg Nagy Judittól. 
Az eredeti terv az volt, hogy csak hölgyek 
alkotásait tekintheti meg a közönség, de 
végül a harmónia, a jin és jang egyensúlyának 
megteremtése érdekében bemutatkozott egy 
férfi, Kiss Viktor festőművész, a Napút tagja is, 
aki egyben a tárlat méltatója volt. 
 

A 26 alkotó közel 90 műve a női érzékenysé-
get, boldogságot, vágyat és gondoskodást je-
lenítette meg. A képek az önreflexiókon kívül 
színeikben, mondanivalójukban egymással is 
egységet alkottak. 
 
A nőiség, mely földre szállt címet viselő tárlat 
június 12-ig tekinthető meg a Nagy Judit ga-
lériában (Mártírok útja 19.), keddtől péntekig 
10-től 18 óráig. A kiállítás ideje alatt június 
3-án és 4-én Kiss Krisztina is bemutatkozik, 
aki ékszereit hozza el, míg június 10-én Szász 
Erika tart felolvasóestet. 
 
A megnyitó a Városháza dísztermében folyta-
tódott, ahol barokk kor zeneszerzők elfeledett 
művei csendültek fel, valamint kortárs írónők 
művei hangzottak el.  
 
    se

A megnyitón dr. Molnár Attila polgármes-
ter köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, 
hogy a Turul-szobor, melyet a trianoni 
békediktátum aláírása és Komárom ket-
tészakítása évfordulóján avatott fel a város 
2012-ben, szintén a kiváló kortárs művész, 
Szmrecsányi Boldizsár alkotása. 
 
- Boldiban nemcsak tehetséges művészt, de egy 
egészen kivételes, remek embert is megismer-
hettem annak idején. A most létrejött tárlat 
megrendezése többször volt köztünk beszéd-
téma. Épp ezért szívből örülünk, hogy végül 
megvalósult ez a kiállítás, melyhez a Monostori 
erőd patinás falai méltó teret biztosítanak – 
tette hozzá a polgármester. 
 
A köszöntőt követően Feledy Ba-
lázs művészettörténeti író mutatta be 
a műalkotásokat, melyek július 15-ig 
tekinthetők meg az erőd Dunai bás-
tyájának nyitvatartásával egy időben.   
(Forrás: NT / komaromhirado.hu/)

márvány és bronz
A komáromi Turul-szobor alkotójának, Szmrecsányi Boldizsárnak

nyílt kiállítása május 18-án a Monostori erődben. A tárlatot júli-

us 15-ig tekintheti meg a közönség.

SZMRECSÁNYI BOLDIZSÁR KIÁLLÍTÁSA AZ ERŐDBEN

„ Szmrecsányi Boldizsár (művésznevén 
Boldi), a képzőművészeti főiskolát és 
mesteriskolát végzett fiatal szobrász-
művész márványból és bronzból készíti 
különös, megragadó alkotásait. Munkáival 
sok hazai és nemzetközi díjat érdemelt 
ki, köztéri szobrai a világ számos pontján 
megtalálhatók. Egyik legfőbb törekvése, 
hogy minden egyes kőtömbből kihozza  
a benne rejlő szépséget, a legegyszerűbb 
eszközökkel, vésővel és kalapáccsal. 
Számtalan lehetőség rejtőzik még a 
szobrokban: a tökéletesre lesimított for-
mába, például a lábfejbe berajzolt finom 
vonalak játéka, vagy a tálszerű, homorú 
formába elhelyezett gömb. A reproduk-
ciók alig árulják el, de az eredeti szobrok 
látványa, főleg érintése külön élmény: 
a felület tökéletesre csiszolt, sima.” 
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Felújították a szőnyi sorompót 
 
A közelmúltban tartotta első akcióját 
a nemrég alakult Szőnyért Cselekvők 
Közössége, azaz a SzöCsKe. A helyiek az 
1938-as, Módos István tervezte úgyneve-
zett „szakállas” sorompót tették rendbe 
a szőnyi vasútállomáson. Ilyen típusú 
sorompóból ma már csupán alig két tucat 
lelhető fel hazánkban. 
 
Az első nap a csiszolást és alapozó festést 
végezték el, vasárnap az eredeti színeknek 
megfelelően a fehér és fekete részekkel 
folytatták, hétfőn pedig a piros színezéssel 
fejezik be. 

 
A SzöCsKe szeretné elérni, hogy a sorompó a 
későbbiekben kerüljön bele a városi értéktár 
katalógusba. 
 
A felújításban Pálfy László, Nyikus Péter, 
Horváth János, Angyal József, Szűts Tamás, 
Mészáros Károlyné, Janka Ferenc, ifj. Szűts 
Tamás, Szűtsné Horváth Nóra, Turi zsolt, 
Kondé Béla és Szabó László segédke-
zett.     tzs

A TeSzedd! legfontosabb célja, hogy felhívja 
a figyelmet a környezet tisztaságának meg-
óvására. A kezdeményezéshez országszerte 
több tízezren csatlakoztak, városunkban 
mintegy ezren gyűjtötték a hulladékot. 
 
- Saját szervezésben szedte a szemetet a Dózsa 
György Általános Iskola és az Alapy Szakkö-
zépiskola. A szőnyi Bozsik József Általános 
Iskola az intézmény udvarát, a környező utcá-
kat és a játszótereket tisztította meg. A Móra és 
a Petőfi tanulói nemcsak az intézményüket és 
annak környékét tették rendbe, de a Jókai ligetet 
és a Rüdiger tavat is, míg a Csillag lakótelepen, 
a Táncsics utcában és az iskola körüli parkokban 
a Feszty tanulói tevékenykedtek. A Városgazda 
Nonprofit Kft. munkatársai a déli városka-
punál, az Igmándi úton és az elkerülő útnál 
szedték a szemetet, valamint kitakarították a 
buszpályaudvar és a Tesco közötti területet is. A 
Városháza dolgozó is csatlakoztak az akció-
hoz, a játszótereket és a temetőt a nyugdíjas 
egyesületek tagjai tették rendbe - tudtuk meg 
Havran-Tóth Bernadettől, az önkormány-
zat környezetvédelmi referensétől. 
 
Azt, hogy pontosan hány komáromi jelent-
kezett a szemétszedésre nem lehet tudni, 
hiszen magánszemélyek, cégek, kisebb-
nagyobb baráti társaságok, családok a kez-
deményezés internetes felületén, a teszedd.
hu oldalon maguk is regisztrálhattak. A 

szemétgyűjtéshez szükséges eszközöket – a 
TeSzedd!-es zsákokat és a védőkesztyűket 
– idén is a szervező, az Országos Környe-
zetvédelmi és Természetvédelmi Főfelü-
gyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Igazgatósága (OKTF NHI) biztosította, ők 
gondoskodnak a szeméttel megtöltött zsá-
kok elszállításáról és ártalmatlanításáról is.  
 
       se

Hatodik alkalommal hirdették meg a TeSzedd! - Önkéntesen a 

tiszta Magyarországért akciót, amelyhez ismét csatlakozott 

városunk. Számos iskola, egyesület, klub jelezte részvételi szándé-

kát, de gyűjtötte a hulladékot a Városgazda Nonprofit Kft. is,

amely közel félszáz zsák szemetet szedett össze.

TESZEDD KOMÁROMBAN

nagyTakaríTás

 
rekordot ért el idén a TeSzedd! – önkénte-
sen a tiszta Magyarországért akció, ugyanis 
az idei programra közel 150 000 önkéntes 
regisztrált a mintegy két és félezer szeméttel 
szennyezett helyszín megtisztítására. Az 
oKTF a Földművelésügyi Minisztérium  
 
Hazánk legnagyobb szemétszedő mozgal-
mára 2014-ben 1654 helyszínre 116 000, 
2015-ben pedig 1590 találkozási pontra 
115 000 önkéntes jelentkezett előre.s�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL
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Mi vagyunk a bajnokok! 
 
hazai pályán, győzelemmel, stílusosan 
lett futballbajnok a Komárom. A hétvégi 
játéknapon fiaink hamar eldöntötték a lé-
nyeget, ugyanis az első játékrészben négy 
gólt is szereztünk, amiből kettőt ráadásul 
védő lőtt! 
 
A meccs végén még szépített a Bábolna, de 
ez már nem volt jelentős a kimenetelt illetően 
 
Gólszerzők: Hajmási (10.), Tatai (18.), Alasztics 
(21.), Csonka (39., 59.) illetve Bujáki (87.) 
Kiállítva: Alasztics B. (75.) 
 
Szép volt fiúk! 
Hajára Komárom! 
 
                    (Forrás: kefoci.hu) 

Világcsúccsal nyert Sidi  
 
Az ötödik olimpiájára készülő Sidi péter 
világcsúccsal győzött a nagyöbű standard 
puska 3x20 lövéses összetett számban 
a dániai 300 méteres sportlövő Európa-
kupán. 
 
A magyar szövetség tájékoztatása szerint a 
világ- és Európa-bajnok sportoló 590 körös 
teljesítménnyel nyerte meg a viadalt. Sidi 
Péter rióban három számban, légpuskában, 
kisöbű szabadpuska fekvőben és kisöbű 
szabadpuska 3x40-es összetettben szerepel 
majd.   (Forrás: nemzetisport.hu) 
 

Ismét bajnok a Kémények 
 
Május 21-én megvédte bajnoki címét a 
KVSE Kémények csapata a pest Megyei 
Kosárlabda Bajnokságban. 
 
A Komárom megyei felnőtt bajnokságban 
Esztergom ellen dőlt el sikerül-e a címvédés. 
A bajnoki döntő első felvonását magabiztos 
győzelemmel zárta a Kémények csapata 
hazai pályán. 
 
Az Esztergom legyőzésével történelmi tettet 
hajtott végre a 2015-ös év csapata címmel is 
büszkélkedő KVSE Kémények. 
 
A bajnokcsapat tagjai: Szentirmay Péter, 
Szentirmay András, Konta Balázs, Petrák 
Richárd, Horváth Zoltán, Török Viktor, Beke 
Dezső, Juhász Márton, Horváth Gergely, 
Nagy Dániel, Fülöp Zsolt, Varga Tamás, Petrik 
Tamás, Radics Tamás és Drobny Balázs. (jm) 
 

- A városban néhány éve adtuk át az ország 
egyik legjobban felszerelt fedett lőterét, pár hó-
nappal ezelőtt pedig döntős lőteret avathattunk. 
Komárom a hazai sportlövészet egyik fellegvá-
ra, hiszen olyan kiválóságokat adtunk a sport-
ágnak, mint a többszörös világ- és Európa- 
bajnok Sidi Péter, vagy épp az Európa bajnok 
Miskolczi Julianna, akik mindketten olimpiai 
kvótát is szereztek az idei riói nyári játékokra, 
emellett pedig utánpótláskorú versenyzőink 
szebbnél szebb eredményekkel örvendeztetik 
meg a sportszerető közönséget - mondta dr. 
Molnár Attila polgármester. 
 
Horváth Zsolt a városi sportlövész szak-
osztály vezetője hozzátette, Komárom 
hatalmas eredményeket ér el az utánpótlás 
nevelésben, így minden reményünk megvan 
rá, hogy néhány éven belül további tehetsé-
geket adjunk a sportágnak.  
 
A közgyűlésen a küldöttek elfogadták az 
elmúlt időszak munkájáról szóló elnöki 
jelentést, a számviteli törvény szerinti 2015. 
évi beszámolót, a Felügyelő Bizottság jelen-
tését valamint a 2016. évi pénzügyi tervet 
és kisebb Alapszabály-módosításokra is sor 
került.  

MSSZ Életmű-díjat pályafutása elismeré-
seképpen idén a 123-szoros magyar bajnok 
(ebből 68 egyéni cím), VB-EB érmes 
Kisgyörgy Lajosné kapta.  
 
Az idén 102 éves Baba néni versenyzőként 
gyakran férfiak között indult, és nem- 
egyszer jobbnak bizonyult náluk. Aktív 
pályafutása befejeztével több egyesületben 
is edzőként vett részt az utánpótlás nevelé-
sében.  
 
Szintén a májusi közgyűlésen került sor a 
Szövetség által odaítélt Aranyjelvények, 
Ezüstjelvények, valamint Díszoklevelek 
ünnepélyes átadására is. 
 
    rg

Május 23-án a fővárosi Magyar Sport Házában dr. Molnár Attila 

polgármester vette át a Magyar Sportlövők Szövetsége által 

alapított sportági kitüntetést Nagy György elnöktől és Sinka 

László főtitkártól. Az elismerést, melyet a hazai sportlövészet

érdekében végzett kimagasló munkája elismeréseként kapott

városunk, idén első ízben ítélték oda.

SPORTLÖVÉSZETÉRT DÍJAT KAPOTT KOMÁROM

elIsmerés

SpORT 17
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Úszóink továbbra  
is remek formában 
 
A Komáromi Úszóklub SE. sportolói május 
13-án és 14-én Budapesten, a Nemzetközi 
BVSC Kupán versenyeztek, ahol összesen 
hat érmet sikerült kiérdemelniük. 
 
Aranyérmes: Bielik Kevin (2002) 200 m 
pillangóúszás 
Ezüstérmes: Bielik Kevin (2002) 50 m mell-
úszás és 100 m hátúszás 
Bronzérmesek: Vallo Nataly (2004) 50 m 
mellúszás; Máté Eszter (2004) 200 m pillangó-
úszás és 100 m gyorsúszás 
 
Május 27-e és 29-e között poprádon ren-
dezték meg a XXI. poprádi Díj elnevezésű 
nemzetközi úszóverseny, ahol 52 klub 
483 versenyzője vett részt Csehország-
ból, Lengyelországból, Szlovákiából és 
hazánkból. 
 
A három korcsoportban lebonyolított verseny 
összesített éremtáblázatán az első három 
helyen komáromi úszó végzett!. Első helyezett 
lett Máté Eszter (12 éves) nyolc arany- és egy 
bronzéremmel, a második helyen Dikácz 
Bence (12 éves) végzett hat arany- és egy 
ezüstéremmel, a harmadik helyet pedig Bielik 
Kevin (14 éves) érdemelte ki öt arany- és két 
ezüstéremmel. A komáromiak összesen 23 
érmet nyertek. 
 
A saját korcsoportjában Bielik Kevin 567 
ponttal érte el a legmagasabb LEN pont-
számot 400 m vegyesúszásban, ezért külön 
díjban részesült. 
 
A komáromi úszók összesen nyolc alka-
lommal állítottak fel versenyrekordot, 400 m 
vegyesúszásban Bielik Kevin, Dikácz Bence 
és Máté Eszter is a 21 év óta megrendezésre 
kerülő Poprádi Díj legjobb időeredmé-
nyét érte el saját korcsoportjában. (szb)

 
 

Az úszásoktatáson először nagycsoportos 
óvodásként vesznek részt a gyerekek, majd 
a program első és második osztályban is 
folytatódik. 
 
- Éves szinten hatszáz gyermeket érint, ők 
ősszel és tavasszal 10-10 órában sajátítják el 
az egyes úszásnemeket. Ez a 60 óra elegendő 
ahhoz, hogy vízbiztonságot szerezzenek, és 
három úszásnemben tudjanak úszni. Az úszás 

azért kiváló sport, mert életünk végéig űzhet-
jük, nem terheli meg az izmokat és az ízületeket 
- tudtuk meg Turi Bálint alpolgármestertől, 
aki hozzátette, hogy a tehetséges fiatalok 
nem kallódnak el, hiszen a legjobbak a helyi 
úszóklubnál folytathatják. 
 
Dr. Molnár Attila kiemelte, hogy a kezde-
ményezés majdnem egyedülálló, nagyon 
kevés olyan település van ma hazánkban, 
ahol az önkormányzat teljes támogatását 
élvezi egy ilyen jellegű program. Városunk 
vezetője hozzátette, fontos számukra a 
szülők pozitív visszajelzése is. 
 
- Az önkormányzat éves szinten 3 millió 
forintot költ a programra. A jövőben folytat-
juk, sőt tervezzük a hozzá illő infrastruktúra 
bővítését is. A napokban terjesztjük a városi 
képviselő-testület elé, hogy egy olyan tanuszoda 
létesüljön Komáromban, ahol az úszás mellett 
a vízilabdával is kiemelten foglalkozhatnának 
majd – tette hozzá a polgármester. (se)

ÁTADTÁK AZ ÚSZÓDIPLOMÁKAT

Az önkormányzat négy évvel ez-
előtt indította el azt a programot, 
melynek célja, hogy minden komá-
romi gyermek tanuljon meg úszni. 
Május 18-án a Brigetio Gyógyfürdő-
ben dr. Molnár Attila polgármes-
tertől, Turi Bálint alpolgármes-
tertől és Kovács Károly ügyvezető 
igazgatótól azok a kisiskolások 
vehették át oklevelüket, akik sike-
resen teljesítették a programot.

dIplomaoszTó

Az eseményen a Komárom-Esztergom 
megyei úszócsapatok 108 úszóval vettek 
részt Dorogról, Esztergomból, Komárom-
ból és Tatabányáról. A legfiatalabb spor-
tolók tíz, a legidősebbek tizenhat évesek 
voltak, akiknek lehetőségük volt pillangó-, 
hát-, mell- és gyorsúszásban is összemérni 
tudásukat 50-, 100- és 200 méteres távon. 
 
Az első versenyszakaszban a komáromi 
úszók összesen 60 érmet érdemeltek ki, 
ezek közül 22 arany-, 20 ezüst- és 18 
bronzérem volt. Jelenleg az éremtáblázat 
élén a Tatabányai Vízmű Sportegyesület áll 
64 éremmel, őket követik a komáromiak, 

a harmadik helyen a dorogi Új Hullám 
Sportegyesület áll 43 éremmel, az esztergo-
mi csapat a negyedik helyezett 10 dobogós 
hellyel. 
 
Az eseményen megjelent dr. Molnár 
Attila, Komárom polgármestere, aki 
nyitóbeszédében értékelte a városi úszósport 
fejlődését, és emlékeztette a résztvevőket, 
hogy 2015-ben a Komáromi Úszóklub SE 
polgármesteri dicséretben részesült, illetve 
a csapat vezetője Szeidl Balázs 2015-ben és 
2016-ban is megkapta a Komárom Város 
Év Edzője-díjat.  
    szb

Május 21-én a Komáromi 
Úszóklub Sportegyesület 
rendezte a négy verseny-
ből álló Komárom-Eszter-
gom megyei úszóbajnokság 
első, komáromi fordulóját a 
Brigetio Gyógyfürdő 50 mé-
teres versenymedencéjében.

ÚSZÓVERSENY A GYÓGYFÜRDŐBEN

árral szemben
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Grónai és Katona  
Európa-bajnoki címet hozott 
 
Május 5-e és 7-e között Rómában ren-
dezték meg az ICO International Combat 
Organization Európa-bajnokságot. A 
komáromi Grónai Sándor az Alexandros 
Bulls SE és az Unicentral Bulls verseny-
zője sorra legyőzve ellenfeleit, muay thai 
65 kg-os súlycsoportban Európa-bajnoki 
címet szerzett! 
 
A megmérettetésen az Alexandros Bulls SE 
és az Unicentral Bulls versenyzője, Katona 
Éva muay thai light 50 kg-ban szintén Európa-
bajnoki címet szerezve állhatott a dobogó 
legmagasabb fokára! 
 
A hírhez tartozik, hogy a budapesti WoMAA 
oriental Magyar Bajnokságról Horváth Martin 
61kg-ban magyar bajnoki címmel, míg Bali 
Dávid ezüstéremmel tért haza. A komáro-
miak győri testvérklubjából, az Unicentral 
Bullsból Nagy Dávid ezüstérmet szerzett.

12 „tempós” arany született 
 
Május elején rendezték meg a MSKSZ 
országos utánpótlás bajnokságot, ahol 
városunkat a Tempo Karate Egyesület 
versenyzői képviselték. 
 
A tempósoknál az év elején indított 10 év alatti 
és feletti „tehetséggondozó csoport” beváltot-
ta a reményeket, versenyről versenyre egyre 
jobban szerepelnek. Külön kiemelendő Pataki 
Bence, aki a második versenyt is megnyerte 
kumitében, ezúttal pedig katában sem talált 
legyőzőre! 

 
Olimpia Szőnyben 

 
A Szőnyi Bozsik József Általános Isko-
lában évek óta hagyomány, hogy mind a 
téli, mind pedig a nyári olimpiai játékok 
évében megrendezik a Szőnyi pentatlont. 
A sportesemény „Játsszunk Olimpiát!” 
néven vált ismertté és nyújt sportolási, 
versenyzési lehetőséget Észak- és Dél-Ko-
márom diákjainak. A versenyen ezúttal 9 
csapat tanulói 5 sportágban mérték össze 
tudásukat. 
 
Kapcsolódó hír, hogy immár tizenkilencedik 
alkalommal rendezték meg a hagyományos 
Bozsik-napot a szőnyi Bozsik József Általá-
nos iskolában. A megnyitó díszvendégei a 
névadó fia, Bozsik Péter labdarúgóedző, volt 
szövetségi kapitány, dr. Jakabházyné Mező 
Mária, a Magyar olimpiai Akadémia főtitkára 
és dr. Molnár Attila polgármester voltak.

 
Az eredményekről bővebben a  
www.komarom.hu oldalon olvashatnak! (se) 

 
 

 
A komáromi Fouetté RG SE három 
csapattal jutott be a döntőbe. A Feszty 
Árpád Általános Iskola I. korcsoportos 
csapatának (Bácsi Virág, Gábor Léna, 
Kapui Tamara, Szigetlaki Leila) sikerült a 
dobogó harmadik fokára állnia, mindössze 
0,07 ponttal lemaradva az ezüstéremről.
 
A II. korcsoportban a Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola csapata (Bajcsai Zita, Bodó Vivi-
en, Dombay Kata, Kocsi-Horváth Eliza) a 
8. helyen végeztek, míg a fesztysek (Farkas 
Bianka, Kovács Dézi, Molnár Nina, Varga 
Eszter) a 11. helyen zárták a napot. 

 
A fouettés lányok hasonlóan remekül 
szerepeltek a május 8-án megrendezett 
büki a VI. JuJunior Nemzetközi Ritmikus 
Gimnasztika Bajnokságon is, ahonnan több 
tucat éremmel tértek haza. 
 
Edzők és felkészítők Polgárné Ónódi 
Monika, Závoczky Georgina és Polgár 
Cintia voltak. 
 
A versenyen második helyezést ért el a Jókai 
Mór Gimnázium ritmikus sportgimnaszti-
ka csapata. 
 
A Demissie Salome, Horváth Zora, 
Hegyi Tamara, Nemesnyik Anna ösz-
szeállítású négyes mindössze 0,2 
ponttal maradt le az aranyat érő hely-
ről!  Az edző Kovács Ágnes volt.

KOMÁROMI SIKEREK A DIÁKOLIMPIÁN

Május 28-án rendezték meg az 
Országos Ritmikus Gimnasz-
tika Diákolimpia. Nagyon erős 
mezőny gyűlt össze a nagyatá-
di városi sportcsarnokban.

A főbíró Kokovai Arnold volt, aki 26 éves 
szakmai tapasztalattal rendelkezik, 12 évig 
versenyzett, többszörös magyar bajnok volt, 
majd az utánpótlás kinevelésén fáradozott. 
 
Elmondta, hogy a kidolgozottságon és az 
izomtömegen túl ebben a sportban sokat 
számít a tudatos felkészülés és az egészséges 
életmód is. A sportág fejlődését mutatja, 
hogy a testépítő mellett fitness kategóriában 
is megmérettetik magukat a hölgyek és az 
urak. A komáromi versenyen indulhattak 

juniorok, vagyis 23 év alattiak, de 40 év fe-
letti férfiak, 30 év fölötti bikini modellek is. 
 
A főbíró kiemelte, a 30 feletti kategóriában 
indult például háromgyermekes család-
anya is. A bírók pontozásos rendszerben 
értékeltek. Figyelték a szimmetriát, a test 
arányait, a kidolgozottságot, a szárazsá-
got és az izomtömeg meglétét. A hazai 
testépítők és fitness versenyzők nemzetközi 
szinten, az Európa- és a világbajnoksá-
gokon is szép eredményt érnek el. (se)

A Baráth Gym szervezésében újra nemzetközi versenyre került sor.

Izommunka

TESTÉPÍTŐ ÉS FITNESS VERSENY AZ ERŐDBEN

versenyelőny
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