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KÉrJÜK, TÁMogASSoN MINKET!

A Komáromi Közgyűjteményi Közalapítvány Komárom régészeti, 
történeti, néprajzi emlékeit, levéltári és könyvtári dokumentumait őrző és 
gyűjtő Komáromi Klapka György Múzeum, Jókai Mór Városi Könyvtár és 
Komáromi Fióklevéltár szakmai és tudományos működésének a megse-
gítésére jött létre. 

A múzeum nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő római kori falfest-
ményei és a 2014-ben az épülő gát nyomvonalán talált római fürdő 
Európa-szerte erősítik városunk hírnevét; néprajzi kutatásai, elsősorban 
a második világháború után Szlovákiából áttelepített, s ma köztünk élők 
emlékanyagán keresztül, visszhangra találnak a Felvidéken és az ország 
távolabbi vidékein; a helytörténeti kutatásokból rendezett időszaki kiállí-
tások pedig a múzeumpedagógiai órákon keresztül a fi atalok identitástu-
datát növelik.

A könyvtár állománya mindkét Komárom lakosai számára tartalmas idő-
töltést nyújt, Jókai- és helyismereti gyűjteménye, különböző rendezvényei 
városunkról és a nagyvilágról kialakult ismeretanyagunkat gazdagítják.

A levéltár múltunk dokumentumainak őrzőjeként mind a tudományos 
kutató munka, mind pedig a személyes érdeklődések szolgálatában áll.

Mindhárom intézmény a kiállításai, kiadványai, publikációi 
és kutatószolgálata révén a nagyközönség számára is nyitott

Kérjük, támogassa a Komáromi Közgyűjteményi Közalapítványt 
és ezen keresztül a komáromi múzeum, a könyvtár 
és a levéltár működését, hogy a nagyközönség számára is 
tartalmas időtöltést nyújtó szakmai elképzeléseit mindhá-
rom intézmény minél hatékonyabbat meg tudja valósítani.

Közhasznú szervezetként köszönettel fogadjuk személyi jövedelemadója 
1 %-át, vagy egyéb felajánlásait.

Az alapítvány számlaszáma: 
11740030-20007030 (oTp Komáromi fiók)
Az alapítvány adószáma: 19150433-1-11

              Köszönettel: 
                                                                              Számadó Emese sk.                                                               
                                                                az alapítvány kuratóriumi elnöke
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- Hosszú egyeztetés előzte meg a 26. Komáromi 
Napok programsorozatának összeállítását. A 
nyitányt most is a két testület együttes ünnepi 
ülése jelenti majd, amelynek idén az észak-ko-
máromi Tiszti Pavilon díszterme ad otthont. 
Itt kerülnek átadásra a díszpolgári kitüntető 
címek, valamint a Pro Urbe- és polgármesteri 
díjak. A Komáromi Napok szimbolizálja azt az 
összetartozást, ami Észak- és Dél-Komárom 
között megvalósul. Európában példaértékű, 
hogy két országban, de egy városban ilyen mér-
tékű az összefogás. A rendezvény megmutatja, 
mit is jelent komárominak lenni - mondta a 
sajtótájékoztatón dr. Molnár Attila, Dél-
Komárom polgármestere. 
 
A 26. Komáromi Napok több száz prog-
ramot kínál a helyieknek és a városba 
érkezőknek. Lesz zene, sport, kulturális 
rendezvény és történelmi hagyományápolás 
egyaránt. 
 
- Az északi városrészben több mint száz prog-
rammal készülünk. Az esemény kiváló lehetőség 
arra, hogy a helyiek bemutatkozzanak a nagy-
közönségnek. Idén is lesz kézművesek és borok 
utcája, a sörsátort pedig sörutca váltja - tette 
hozzá Stubendek László, Észak-Komárom 
polgármestere. 
 
A Komárom-Komárno nemzetközi futó-
versenyre a korábbi évekkel ellentétben most 
nem május 1-jén, hanem április 23-án kerül 

sor. Az időpontváltozásra azért volt szükség, 
mert a megmérettetés bekerült a nemzetkö-
zi atlétikai versenynaptárba. 
 
- Úgy állítottuk össze a programokat, hogy 
azzal minden korosztályt megszólíthassunk. A 
Komáromi Napok nemcsak Észak- és Dél-
Komárom legnagyobb rendezvénye, de a térség 
legjelentősebb fesztiválja is. A Jókai ligetben 
összpontosulnak a programok, a teljesség igénye 
nélkül fellép a Republic, a Beatrice, a Ladány-
bene 27, az Anna and the Barbies, a Zanzibár, 
Bereczki Zoltán és Radics Gigi és még sokan 
mások - tudtuk meg Vizeli Csabától, a 
dél-komáromi programok szervezésével 
megbízott Monostori erőd ügyvezetőjétől. 
 
A Komáromi Napok programjába minden 
évben valami újdonság is szerepel. 
 
- Nem könnyű évről évre kitalálni valamit, de 
nagy segítségünkre vannak a civil szerveze-
tek. Idén új sportágak mutatkoznak be, így a 
CrossFit és a ketrecharc - mondta Sebő Beáta, 
Észak-Komárom rendezvényfelelőse. 
 
A végleges programfüzet húsvét utánra 
készül el, ezt követően minden komáromi 
postaládába eljuttatják majd. 
 
További információ hamarosan a www.
komarominapok.eu oldalon.  
 
    rg

A legnagyobb adózók  
találkoztak az erődben 
 
Dr. Molnár Attila polgármester a találkozón 
tartott bevezetőjében elmondta: példa 
nélkül áll az a fejlődés, amely városunkban 
napjainkban zajlik. Komáromba a mostani 
időszakban 50-70 milliárd forint fejlesztési 
forrás érkezik. Az idei büdzsé bevételi és 
kiadási oldala egyaránt közel 6 milliárd 
forintot tartalmaz. 

 
- A város idén közel 1 milliárd forintot tud 
fordítani fejlesztésekre, beruházásokra. Ezek 
elsősorban infrastrukturális fejlesztéseket 
jelentenek. Komárom ismét sikerrel szerepelt a 
kormányzat által a jól gazdálkodó önkormány-
zatoknak kiírt pályázaton, ahol a maximálisan 
megítélhető 200 millió forintot sikerült megsze-
reznünk. Amennyiben a benyújtott pályázata-
ink pozitív elbírálást kapnak, úgy további 2-3 
milliárd forint érkezhet a városba. Friss hír, 
hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-
hez beérkeztek a konkrét építői ajánlatok az új 
dunai hídra, melynek alapkőletétele májusra 
várható. Zajlik a Csillag erőd kulturális célú 
rekonstrukciója, ahol a Szépművészeti Mú-
zeum szobormásolat-parkja kap majd helyet. 
Mindezek figyelembe vételével nyugodtan kije-
lenthetjük: történelmi időket élünk Komárom-
ban – zárta gondolatait a polgármester. 
 
Dr. Kancz Csaba megyei kormánymegbízott 
azt emelte ki, hogyan, mint azt a számok is 
mutatják, kiválónak mondható az együttmű-
ködés a város és a helyi gazdasági társasá-
gok között. Az önkormányzat figyelembe 
veszi az érdekeiket, terveiket. Czunyiné dr. 
Bertalan Judit elismerően szólt a komáromi 
önkormányzat tervszerű gazdálkodásáról, 
amelynek révén hitelek nélkül tudtak megbir-
kózni a válság és más okok miatt keletkező 
nehézségekkel, ám a tervszerű átalakítások-
kal, például az ipari parki fejlesztések révén, 
több új beruházás, bővítés is megvalósul a 
településen. Közös sikernek nevezte, hogy 
Komárom az elmúlt öt esztendőben nemcsak 
kilábalt a pénzügyi krízisből, de önerőből 
komoly gazdasági előrehaladást ért el. 
 
Az eseményen az Egressy Béni Alapfokú 
Művészeti Iskola adott koncertet. (rg)

Közös sajtótájékoztatón ismertette a 26. Komáromi Napok prog-

ramját dr. Molnár Attila Dél-, és Stubendek László Észak-Komárom

ELŐKÉSZÜLETBEN A 26. KoMÁroMI NApoK

  Egy város, két ország

polgármestere.
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A településkép védelméről szóló, 2016. évi LXXIV. törvény egyik eszköze a Településképi arculati

kézikönyv, melyet minden településnek el kell készítenie, készíttetnie. A készítés folyamatába be kell

KÉSZÜL KoMÁroM VÁroS TELEpÜLÉSKÉpI ArcULATI KÉZIKöNyVE

szépülő városközpont

vonni a város nyilvánosságát is. E cikkel szeretnénk tájékoztatni a tisztelt komáromiakat,

és kérni segítségüket,  hogy járuljanak hozzá pozitív példákkal a könyvkészítés adatgyűjtési fázisához.

Milyen célt szolgál ez a kézikönyv? 
 
Segíti az építtetőket, beruházókat, akik 
Komáromban szeretnének építkezni, tájé-
koztatja őket a város elvárásairól az épített 
környezettel kapcsolatban, bemutat pozitív 
példákat, bemutatja a Város épített öröksé-
gét, javaslatot tesz az épületek elhelyezésére, 
formai kialakítására, anyaghasználatára.
Segíti a tervezőket, lehetőséget biztosít az 
építészeti konzultációra. 
 
Segíti a számonkérést, ellenőrzést  
a tervezett, és megépülő épületek épí-
tészeti színvonalával kapcsolatban. Az 
Arculati Kézikönyvhöz készül majd egy 
Településképi Önkormányzati rende-
let is, mely gondoskodik a kézikönyv-
ben megfogalmazottak betartásáról.
A Településképi arculati kézikönyv nem 
része a város településrendezési eszközeinek, 
de azokkal együtt segíti Komárom építésze-
ti fejlődését, az épített környezet harmoni-
kusabbá tételét. 
 
Mit tartalmaz a Településképi arculati 
kézikönyv? 
 
A település bemutatását, építészeti öröksé-
gét, értékeit. 
 
A település különböző építészeti karakterű 
részeinek lehatárolását. Ez a városunkban, 
Komáromban különösen fontos, mivel a 

három nagy településrész Szőny, Komárom 
és Koppánymonostor meglehetősen eltérő 
építészeti karakterű, mások a múltbeli 
építészeti értékei, és más jellegű épülete-
ket szükséges tervezni, építeni ezekben a 
városrészekben. Ezzel a területi lehatáro-
lással erősíti az ott lakók identitástudatát, 
biztosítja az építészeti folytonosságot. 
 
Tartalmaz építészeti ajánlásokat az épületek 
tömegére, anyaghasználatára, beépítésére 
vonatkozólag, ezeket beépítési vázlatokkal, 
tömegvázlatokkal támasztja alá. 
 
Jó példákat is bemutat a kézikönyv, ezzel is 
segítve az építtetőket, akik így meg tudják 
mutatni a tervezőjüknek, ha nekik is tetsző 
jó példákat találnak. A Településképi ar-
culati kézikönyv alapelve, hogy nem tiltani 
kell, hanem jó példákat bemutatni, inspi-
rálni az építtetőket, építészeket, hogy minél 
szebb épületeket hozzanak létre, ezzel is 
szépítve városunkat, lakókörnyezetünket. 
 
Ki készíti a Településképi arculati kézi-
könyvet? 
 
A Város Önkormányzata, a helyi polgárok 
és civil szervetek, az építésztervezők és a 
Polgármesteri Hivatal munkatársai készítik, 
készíttetik a városi főépítész vezetésével, 
koordinálásával. Az előkészítés része az 
adatgyűjtés, a fotók elkészítése, a helyben 
elkészített szövegek végleges összeállítását a 

Lechner Tudásközpont végzi. A konzultáci-
ókban részt vesz az Építészeti és Építésügyi 
Helyettes Államtitkárság, a megyei állami 
főépítész és a Megyei Építészkamara. 
 
Miben kérjük Komárom város lakosságá-
nak segítségét? 
 
Komárom Város építészeti örökségét 
összegyűjtöttük, rendelkezésünkre áll 
az adatbázis, de kérjük Komárom város 
lakosságát, hogy az elmúlt 20-30 évben 
megépült, általuk pozitív példának gondolt 
épületekről tájékoztassanak bennünket, le-
gyen az lakóház vagy kereskedelmi-szolgál-
tató épület, közintézmény vagy ipari épület. 
Csak pozitív példákat kérünk, a kézikönyv 
a megjelent módszertani útmutató szerint 
negatív példákat nem tartalmazhat. 
 
A kézikönyv készítése során a lakosságot, 
civil szervezeteket tájékoztatjuk a folyamat 
állásáról. 
 
A pozitív példákat kérjük Siklósi József 
városi főépítésznek e-mailben elküldeni a 
foepitesz@komarom.hu címre. Ugyanerre a 
címre küldhetik el esetleges kérdéseiket is.  
 
Az adatgyűjtés 2017. április 30-án zárul le.
                                                                  
      
     Siklósi József 
                   városi főépítész

„Lakókörnyezetünk színvonala életünk 
minőségének egyik legfontosabb – még ha 
olykor figyelmen kívül is hagyott – felté-
tele. Otthonunk, valamint tágabb érte-
lemben vett épített és természeti környe-
zetünk, az utca szépsége és korszerűsége 
nagymértékben hozzájárul emberi létünk 
méltóságához...” 

Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A diákok egy héten át tanulhatnak 
benne a 21. század legmodernebb esz-
közeivel, tabletekkel, notebookokkal, 
Lego-robotokkal és 3D-s nyomtatóval. A 
program célja, hogy bemutassa, hogyan le-
het izgalmassá, érdekessé tenni az oktatást, 
igazodva a folyton változó világ kihívásai-
hoz. 

A rendezvényen részt vett Czunyiné dr. 
Bertalan Judit digitális tartalomfejlesztésért 
felelős kormánybiztos, dr. Kancz Csaba, 
Komárom-Esztergom megyei kormány-
biztos és Popovics György megyei elnök. 
Városunkat Turi Bálint alpolgármester 
képviselte.

- A konténertanterem létrejöttét két dolog előzte 
meg. Tavaly pénzügyi oktatóprogrammal 
jártuk az iskolákat. A nagy érdeklődés során 
rájöttünk, hogy a hasonló tartalmakra igény 
van. Másrészt a kormány elfogadta a digitális 
oktatási stratégiát. A Mobidik program lényege, 
hogy megmutassuk, a 21. századi eszközök 
igénybevételével a tanulás érdekes és izgalmas 
lehet. Nem akarunk szembemenni a tankönyvi 
oktatással, inkább annak tartalmát szeretnénk 
kiegészíteni - tudtuk meg Matolcsy Miklós-
tól, a PontVelem Nonprofi t Kft. ügyveze-
tőjétől.

A konténertanterem padjait és székeit úgy 
állították össze, hogy azok az óra jellegétől 
függően tetszés szerint variálhatóak legye-
nek. Alkalmas a frontális oktatásra, a 2-3-4 
fős csapatmunkára, de akár közösségi térré 

is átalakítható. Eszközei között találunk 
érintőképernyős televíziót, notebookot, 
tabletet, de 3D-s nyomtatót és szkennert is.

- Nagy öröm számunkra, hogy a mi iskolánk az 
első, ahol a diákok kipróbálhatják a konténer-
tanterem nyújtotta előnyöket. Az oktatásnak 
elsőként kell reagálnia a világban bekövetkező 
változásokra. Mi szeretnénk olyan intézmény 
lenni, ahová jó járni - mondta Kiss Mária 
igazgatónő.

A Mobidikben folyó tanórai munka során 
szó esik a fenntarthatóságról, a pénzügyi 
tudatosságról és a programozásról, míg 
szakkörökön elsajátítható a 3D-s nyomtatás, 
a Lego-robotika vagy a kódolás is.

- A kormány elfogadta a digitális oktatási stra-
tégiát, melynek célja az iskolai környezet digi-
talizálása, pedagógiai-módszertani tartalmak 
kidolgozása, és a tanulók egyéni felkészülésének 
támogatása. Kiválóan alkalmas erre a Mobidik 
konténertanterme - mondta Czunyiné dr. 
Bertalan Judit. A kormánybiztos hozzátette: 
a mobil tanterem az ország minden pedagó-
giai oktatási körzetében egy-egy hetet tölt 
el, összesen négyezernél több diákot ér el. 
Az oktatókonténer felszereléséhez társa-
dalmi felelősségvállalás alapján olyan cégek 
járultak hozzá, melyek fontosnak tartják az 
oktatás fejlesztését.

A PontVelem Nonprofi t Kft. a jövőben 
további 15 konténertanterem kialakítását 
tervezi.  
    rg

Február elején érkezett meg a Feszty Iskolába a Mobil Digitális

Iskola, vagyis a Mobidik, konténertanterme. Az innováció a Pont-

KoMÁroMBA ÉrKEZETT A MoBIDIK

  sUlinEt

Velem Nonprofit Kft. fejlesztése.

Szeretetben, békességben

február közepén ismét szépkorú komáro-
mit köszöntött dr. Molnár Attila polgármes-
ter. Jády Béláné, Jolika néni 95. születés-
napját ünnepelte.

Jolika néni aktív éveiben a kereskedelemben 

dolgozott, bolti pénztárosként. Istennek hála, 

mind a mai napig kiváló szellemi állapotnak 

örved. Ugyanakkor elmondta: sajnos a járás 

már nehezére esik. Évek óta nem mozdult 

ki a házból sem orvoshoz, sem üzletbe, de 

teljesen ellátja magát. 

- Higgyék el nekem, a család a legfontosabb. 

Bár fi am - aki velem élt - hosszan tartó beteg-

ség után két éve elment, a lányom és az uno-

káim nagy szeretettel vesznek körül – mondta 

Jolán néni. Az ünnepelt naponta tévét néz, 

olvas, rádiót hallgat, érdeklik a világ dolgai, így 

a politika és a színházi élet is.

Jolika néni ajándékkosarat és miniszterel-

nöki köszöntő oklevelet vehetett át. (se)



- A KSH adatai szerint 2016 tizenegy 
hónapjában 58 ezer vendégéjszakát töltöttek 
el nálunk, míg 2015-ben egész évben 54 ezret. 
Az ide látogatók általában 3 éjszakát időznek 
el a városban, ami azért pozitívum, mert nem 
csupán átutaznak, de meg is nézik Komáro-
mot. A legnagyobb érdeklődés most is a Brigetio 
Gyógyfürdő és a Monostori erőd iránt volt. 
Jelenleg 17 szálláshelyen 222 szoba áll a ven-
dégek rendelkezésére, a kempingekkel együtt ez 
mintegy 1500 fős kapacitást jelent. A legtöbben 
a közép-dunántúli régióból érkeznek. A fürdő 
miatt a külföldi vendégek száma picit maga-
sabb a belföldiekénél - mondta el Szentesi 
Tamás, a Komáromi Turisztikai Egyesület 
vezetője. 
 
A szervezet tavaly több kiállításon népsze-
rűsítette Komáromot, jártak többek közt 
a Hungexpón, Debrecenben és a Nemzeti 
Vágtán. Elkészült a Komárom kalauz, ami 

36 oldalon és három nyelven tájékoztat vá-
rosunk nevezetességeiről és szolgáltatásairól. 
A kiadvány a Hello Touristtal, a Kirándul 
az osztállyal és az éves rendezvénynaptárral 
együtt idén is kiadásra kerül. 
 
Az Egyesület több pályázatot is benyújtott, 
ezek működésre, marketingtevékenységre, 
eszközbeszerzésre és kerékpárpark létreho-
zására irányulnak. Az elmúlt időszakban 
bővítették a Tourinform iroda kínálatát, 
ahol most ajándéktárgyak is kaphatók, sőt 
az országban egyedüliként itt vásárolhatók 
meg Szegedi Katalin illusztrátor nosztalgia-
medáljai és lenyomat-másolatai.  
 
    rg

Növekedett a városunkban eltöltött vendégéjszakák száma, 

továbbá új szolgáltatásokkal bővült a Tourinform iroda kínálata.

vEndég a háznál

A Komáromi Turisztikai Egyesület számos többnyelvű kiadványt

készített, amelyek nemcsak Komárom látnivalóit, de a szolgáltatá-

sokat is népszerűsítik. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy városunk

egyre kedveltebb célponttá váljék a turisták körében.

EgyrE TöBB TUrISTA ÉrKEZIK

TUrIZMUS6
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Őskori kirándulás  
az idegenvezetők világnapján 
 
A Klapka györgy Múzeum harmadik 
alkalommal csatlakozott az idegenvezetők 
világnapjához. Az érdeklődőket ezúttal 
Komárom őskorába kalauzolták vissza, hi-
szen városunk Kr.e. 1800 körül már lakott 
településnek számított. Ugyan egységes 
lelőhely nincs, számtalan töredék azonban 
előkerült. A múzeum rendezvényén Kisné 
cseh Julianna régész tartott előadást. 
 
- Első alkalommal virtuális sétára hívtuk a helyi-
eket, ahol a gát nyomvonalán zajló ásatásokat 
ismertettük. Tavaly a volt mezőgazdasági kom-
binát épületét tekintettük meg közösen, hiszen 
itt kap majd helyet az ELTE Tudásközpontja 
és a múzeum is. Idén Komárom őskorába „lá-
togattunk”, hiszen a Klapka György Múzeum 
őskori leletanyaggal is rendelkezik, noha a ró-
mai építkezések során sok minden elpusztult. 
Ez egészült ki a 2006-ban a Szombath család 
területén előkerült kerámiatöredékekkel és Le-
gát István gyűjtésével, illetve a gátnál végzett 
kutatások során szintén értékes őskori leletek 
kerültek elő - tudtuk meg a Klapka György 
Múzeum igazgatónőjétől, Számadó Emesétől. 
 
Az őskor igen tág időtartamot jelöl, megha-
tározhatatlan népek, népcsoportok kulturális 
hagyatékát őrzi. Az emberré válás időszaká-
tól, vagyis az utolsó jégkorszaktól az első írott 
források megjelenéséig tartott. 
 
- Komárom területe kiváló földrajzi adottsága-
inak, elsősorban a Dunának köszönhetően 
letelepedésre alkalmas terület volt, így Kr.e. 
1800 óta folyamatos megtelepedésnek 
lehetünk tanúi. Az őskőkorból vagy pattintott 
kőkorszakból egyelőre még nem kerültek 
elő nyomok, de a csiszolt kőkorszak, vagyis a 
neolitikum időszakából már igen. A legszá-
mottevőbb és legkiterjedtebb megtelepedés 
a bronzkor időszakában figyelhető meg. Ekkor 
az edénydíszítési technikájáról elnevezett ún. 
dunántúli mészbetétes edények kultúrájának 
népe szállta meg Szőny területét - mondta el 
Kisné Cseh Julianna régész. Emlékanyaguk, 
kőből, csontból, agyagból, fémből és üvegből 
készített eszközeik, szerszámaik, fazekas ter-
mékeik, fegyvereik és ékszereik a város szá-
mos pontján kerültek elő a földből. Jelentős 
leletre bukkantak a gát nyomvonalán végzett 
ásatások során, melyek közt mamutcsontok 
is vannak. Ezeket külön tárlóban csodálhatták 
meg a látogatók.  
 
    se
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Előbújtak barlangjukból... 
 
A hideg időszak végének közeledtét a száj-
hagyomány szerint az bizonyítja a legjob-
ban, hogy a medvék ilyenkor előbújnak téli 
rejtekhelyükről. A kedves népszokáshoz 
kapcsolódva városunkban számos prog-
ram várta a kicsiket és a nagyobbakat.  
 
Mintegy 350 plüssmackó kapott helyet 
a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési ház 
színpadán, ahol február 3-án medvenapot 
szerveztek. A programra a város óvodásait 
és kisiskolásait várták. A belépő ezúttal is egy 
maci volt. 
 

Az eseményen a zsebsün együttes vidám 
dallamai szórakoztatták a gyerekeket. A 
kiállított plüssfigurák egytől-egyig nagy zsófi 
gyűjteményéből származnak. 
 
A napról senki nem távozott üres kézzel, 
mindenki mackó formájú kekszet kapott, míg 
a petőfisek a játszóház során macis ceruza-
tartót készítettek. 
 
Február 2-án rendezték az immár hagyo-
mánnyá vált mackótestvér-találkozót a Városi 
sportcsarnokban. Az eseményen városunk 
óvodáinak mackócsoportjai találkoznak évről 
évre. A rendezvény házigazdája idén a szőnyi 
Színes Óvoda volt.  
 
A remek hangulatú délelőttön közel 150 
gyermek vett részt. A „mackós” játékok és fel-
adatok idén is nagy sikert arattak. A találkozó 
végeztével minden csoport emléklappal és 
ajándékokkal tért vissza óvodájába. 
 
A hagyományokhoz híven minden évben 
megtartják a medvenapot a Közösségi 
házban is. tavaly játszóházzal, idén interaktív 
mesejátékkal várták a gyerekeket. 
 
A rendezvényre a város szinte valamennyi 
óvodájából és iskolájából közel 300 gyermek 
érkezett. A kicsik a napszínpad társulat okos 
– öko környezettudatos mesesorozatának 
a Téli álom című részét tekintették meg. (se)

TUrIZMUS 7
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2008-ban, a reneszánsz évében tartották 
az első reneszánsz napot Szőnyben. Azóta 
minden esztendőben vásári forgatag és Má-
tyás király udvarát idéző hangulat csalogatja 
az érdeklődőket a helyi művelődési házba. 
 
- Ez az év első rendezvénye, ahol a kézművesek 
találkozhatnak egymással. Volt csuhéfonónk, 
nemezelőnk, textilbaba-készítőnk, szövőnk, 
hímzőnk, fafaragónk, tűzzománcosunk, kőfa-
ragónk, csipkeverőnk. Minden évben hagyomá-
nyos kézműves gasztronómiával is gazdagítjuk 
a rendezvényt, hiszen van sajt- és mézkészí-
tőnk - tudtuk meg Nyikus Annától. 

A kézművesvásár mellett a gyerekeket 
játszóház és bábelőadás várta. A Bábuci 
Bábszínház ugyancsak Mátyás udvarát 
idézte meg. Mellettük fellépett a Duna 
Népdalkör, míg az Újhold Régizene- és 
táncegyüttes táncházzal kedveskedett a kö-
zönségnek. Új fellépőként látták vendégül a 
Győri Gitáregyüttest.  
    se

A Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület 25 

alkotója vett részt a kilencedik alkalommal megrendezett rene-

ÚjjászülEtés

szánsz napon a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házban.

rENESZÁNSZ NAp SZŐNyBEN
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Asszonyfarsang Szőnyben 
 
Maskarában, citerazene és népdaléneklés 
mellett vigadtak az asszonyok a szőnyi 
petőfi Sándor Művelődési ház által immár 
negyedik alkalommal megszervezett 
asszonyfarsangon, ahová csak a hölgyek 
kaphattak bebocsátást, illetve a babos 
kendőt viselő urak. 
 
- Az asszonyfarsangról a 15. századtól kezdve 
vannak írásos feljegyzések. Főleg a Dunántú-
lon tartották ezeket a mulatságokat, a szlovák 

és a német nemzeti kisebbségek éltették a 
hagyományt. Az asszonyoknak régen nem 
volt szabadidejük, évente egyszer kaptak 
kimenőt. Ilyenkor vagy valamelyiküknél, vagy 
a kocsmában vagy a fonóban szervezték meg 
az asszonyfarsangot.  
 
A nők ezen alkalmakkor bort ihattak és akár az 
éjszakát is a mulatságban tölthették. Manap-
ság Borsodban és a Mátra vidékén tartanak 
asszonyfarsangokat - tudtuk meg a program 
szervezőjétől, nyikus Annától. A szőnyi mű-
velődési házban negyedik alkalommal került 
sor a mulatságra, amit fánksütő versennyel is 
összekötöttek. 
 
- Ma már annyiféle recept található, így nálunk 
is volt csöröge, túrós, almás, szalagos, rózsa-
fánk... Örömünkre szolgál, hogy egyre többen 
neveznek a versenyre - tette hozzá nyikus 
Anna. 
 
A legjobb három helyezett oklevelet, az első 
pedig asszonybort kapott. A hangulatról a 
napraforgók Citerazenekar és a Duna nép-
dalkör gondoskodott.  
 
    se

Az Anya, Apa és én, együtt ügyeskedünk 
sorozat második fordulójára öt komáromi 
család nevezett egy-egy művel. A versek 
értékélésében Telegdi Ágnes írónő volt a 
könyvtár dolgozóinak segítségére. A győz-
tes a 2. osztályos Szabó Gréta lett 
 
További hír a könyvtár háza tájáról, hogy 
nemrég lezárult a „A tél, ahogy kevesen 
ismerik” elnevezésű fotópályázat is. A 
február 17-ei díjkiosztón 4 iskola 11 diákja 
69 fotóval vett részt. 
 
1. hely: Vági-Kővári Jázmin 
(Dózsa György Általános Iskola) - Jégtörzs 
2. hely: Kovács Zsolt  
(Szent Imre Római Katolikus  
Általános Iskola) - Duna-parti jégtáblák 
2. hely: Varga Levente  
(Jókai Mór Gimnázium) - Zúzmarás fák  
3. hely: Harcos Dominik  

(Jókai Mór Gimnázium) - Jégkristály 
 
Különdíjasok: 
 
1. „Asszociatív értékű fotó”  
- Szűcs Flóra (Szent Imre Római Katolikus 
Általános Iskola) 
2. „Ellentétek összhangja”  
Kerper Dávid (Szent Imre Római Katolikus 
Általános Iskola) 
3. „Egyszerűben meglátni a nagyszerűt”  
Joó Barnabás - Lábnyomok  
(Feszty Árpád Általános Iskola)

4. „Legjobb közeli kép”  
Varga-Kővári Jázmin - Dérsövény 
(Dózsa György Általános Iskola)

5. „Gábor Fotó különdíj”  
- Bán János (Szent Imre Római  
Katolikus Általános Iskola)

Február 15-én került sor az Ijesztő télűző elnevezésű versírópályá-

zat értékelésére és díjkiosztójára a komáromi Gyermekkönyvtárban.

vErs mindEnkinEk

A feladat az volt, hogy családi körben írjanak a gyerekek télűző

busóval kapcsolatos verset.

A LEgJoBB VErSEKET ÉS foTóKAT DíJAZTA A gyErEKKöNyVTÁr

A megnyitón Horváth Krisztina, a Komá-
romi Városgazda Nonprofit Kft. közműve-
lődési szakembere köszöntötte a művészt és 
az érdeklődőket. Németh Szilvia gyermek-
kora óta foglalkozik rajzolással, és most 
a Városgazda Nonprofit Kft. segítségével 
bemutathatta alkotásait a nagyközönségnek. 
 
– 2010-től hobbiból kezdtem el alkotni. Célom 
az volt, hogy megmutassak az embereknek egy 
olyan környezetet, ami rólam szól, megérinti 
őket és az érzéseiket – mondta el a grafikus. 
 

Rajzaiban az öt érzékszerv mutatkozik meg 
leginkább, a szem, az orr, a fül, a nyelv és a 
kéz. Ahogyan az emberek életében fontos 
az első pillantás, az első barátság, az első 
csók vagy az első szerelem, úgy Németh 
Szilvia életében is fontos, hogy első, önálló 
kiállítása megvalósulhatott. 
 
A képeket hétfőtől péntekig 14 és 18 óra 
között lehet megtekinteni, március 21-ig. 
 
(Forrás: kemma.hu)

A fenti címmel nyílt meg Németh Szilvia bemutatkozó tárlata 

február közepén az Arany 17. Rendezvényközpontban.

képEkbE zárt érzElEm

KIÁLLíTÁS AZ ArANy 17.-BEN

KULTÚrA8
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Dr. Török Katalin főorvos
Belvárosi Szemészet
Komárom, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 5.

www.sarosioptika.hu
Tel: +36 34/ 347 081
Nyitva: 
H-P: 9-17, Szo: 9-12

S á r o s i   O p t i k a

Elsőként Tasnádi László pszichológus gra-
fi káiból nyílt tárlat a gimnázium aulájában. 
A portrék mellett Komárom és Esztergom 
látnivalóit is megcsodálhatták a tanulók.

A zene bűvöletében címet viselő programon 
azok a fi atalok léptek fel, akik szabadide-

jükben énekléssel, zenéléssel foglalkoznak. 
Pőcze László vezetésével a hét folyamán 
néptáncoktatásra is sor került, és a diákok 
megnézhették a Valahol Európában című 
fi lmet. A rendezvénysorozatot színházi elő-
adás zárta, Gál Tamás színművész a Jókai 
moziban adta elő Arany János Buda halála 
című művét.

A Jókai Gimnázium művészeti hetén részt 
vett dr. Molnár Attila polgármester és 
Hamrák Zsófi a képviselőasszony is. 

    se

Kétévente rendezik meg a művészeti hetet a gimnáziumban mely-

nek célja, hogy a diákok minél több művészeti ággal ismerkedjenek

l’art poUr l’art

meg. Az idei repertoárban volt filmvetítés, néptánc, kiállítás, 

hangverseny és színházi előadás egyaránt.

MŰVÉSZETI hÉT A JóKAI gIMNÁZIUMBAN

KULTÚrA 9

Aranyeső a Sistrumon

februárban rangos megmérettetésen 
vettek részt a zeneiskolások. A szombat-
helyi Sistrumról előbb a trombitás Benyó 
Andor és Vida Vendel, majd Nagy Anna 
Mária hegedűs növendék tért haza arany 
minősítéssel.

A trombitás növendékek felkészítő tanára Szilli 
ákos volt, a zongorakíséretet Szilli Ilona látta 
el, - aki kiemelkedő korrepetitori munkájáért 
különdíjban is részesült - míg a hegedűs 
növendék felkészítő tanára takács hajnal-
ka volt, zongorán Bellus Dorottya kísért.

40 %
40 %
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A Szent Korona Komárom-
ban tartózkodására és  
V. László királyra emlékeztek

 
Az Endresz csoport 2010 óta az észak-
komáromi Egy Jobb Komáromért polgári 
Társulással karöltve szervez megem-
lékezést a Szent Korona Komáromban 
tartózkodására, illetve V. Károly városunk-
ban való születésére emlékezve. Az idén 
Észak-Komáromban tartott rendezvényen 
a Selye János Egyetem történész hallga-
tója, több díjnyertes pályamű szerzője, 
Bencze Dávid tartott előadást. 
 
- Keveset tudunk V. László életéről, hiszen 
mindössze 17 évet élt. Azonban tragikus sorsa 
már születése előtt kirajzolódott. Édesapja, I. 
Albert még a fia születése előtt pár hónappal 
elhunyt, az országot pedig osztrák kézre adta. 
Ezért kellett V. László édesanyjának, Erzsébet-
nek elhozatnia a Szent Koronát a visegrádi vár-
ból. Erre egyik komornáját, Kottanner Jánosné 
Wolfram Ilonát kérte meg. A Szent Koronának 
igen kalandos útja volt Komáromig, ahol pár 
napig tartózkodott - mondta az előadó. 
 
V. László az egyetlen olyan habsburg-házi 
király, aki Magyarországon, méghozzá 
Komáromban született 1440. február 22-én. 
zűrzavaros időket élt meg akkor az ország, 
amit tulajdonképpen a rendek irányítottak. Ők 
hívták be az országba uralkodónak a lengyel 
királyt, III. Ulászlót. így az 1440 májusában 
királlyá koronázott V. Lászlót csak az ország 
egyik fele ismerte el. 
 
- A rendek nem Magyarország érdekeit tar-
tották szem előtt, hanem saját meggazdago-
dásukat. Jó példa erre, hogy többször remek 
alkalom adódott volna az oszmán előretörés 
megakadályozására, ám erre nem került sor, 
ezért az oszmánok képesek voltak megerő-
södni - magyarázta a történész. 
 
V. Lászlót eljegyezték Valois Magdolna 
francia hercegnővel. Javában zajlottak az 
esküvői előkészületek, amikor a fiatal királyt 
heveny betegség támadta meg. három 
nappal később, mindössze 17 évesen hunyt 
el. A legújabb kutatások szerint fehérvérű-
ségben szenvedett. Az előadást követően a 
résztvevők megkoszorúzták V. László Anglia 
parkban álló szobrát.  
 
    se

- Selye János megállapítása különbözik 
a mai stressz fogalmától. Az emberek a 
stresszt idegi, pszichikai feszültségnek 
gondolják, noha előhívhatja biológiai, fizikai 
vagy kémia ártalom is - mondta dr. Szabó 
Katalin főmuzeológus. 
 
A stressz kezelésével már megjelenésekor 
foglalkoztak, Selye maga is sokat tett azért, 
hogy a laikusokkal megismertesse a folya-
matot. Hét könyvet írt a témában. Ezek 
közül a legismertebb az Életünk és a stressz. 
 
- Selye ebben a műben egy kiváló mondat-
tal írja le, hogyan kell kezelnünk a stresszt. 
„Harcolj mindig, ha a cél nemes, de ne állj 
ellen, ha nem érdemes.” Ez egy rövid, de 
nagyon tömör és jó megfogalmazás, amit 
érdemes követni - hangsúlyozta az előadó. 
 
Selye János maga is sokat tett azért, hogy 
munkáját el- és megismerjék. A stresszről 
alkotott nézeteit több országban ismerik, 
személyisége azonban megosztotta az 
orvostudományt. 
 
Selye János (Bécs, 1907. január 26. – Kana-
da, Montréal, 1982. október 15.) oszt-
rák-magyar származású kanadai vegyész, 
belgyógyász, endokrinológus. 
 

Édesanyja osztrák, édesapja magyar volt, ő 
maga Komáromban nőtt fel; róla nevezték 
el a komáromi Selye János Egyetemet és 
a Selye János Gimnáziumot. A városban 
szobrot is állítottak tiszteletére, egykori 
lakóházán, a Határőr utcában pedig emlék-
tábla látható. Tanult Prágában, Párizsban  
és Rómában is. Prágában szerezte meg 
orvosi diplomáját 1929-ben, ugyanott 
vegyészetből is doktorált.  
 
1929-1932 között a prágai egyetemen okta-
tott. 1932-től a kanadai McGill Egyetemen 
volt kutató.  
 
1945-1976 között Montréalban egyetemi 
tanár volt, ugyanakkor az amerikai hadsereg 
általános sebészeti tanácsadójaként mű-
ködött. A stressz kutatójaként szerzett vi-
lághírnevet. 1936-ban jelent meg erről első 
publikációja a Nature című folyóiratban. 
 
Az Életünk és a stressz című könyve 1964-
ben jelent meg magyarul, ami azonnal hihe-
tetlenül olvasottá és idézetté vált. Gyakran 
megfordult hazánkban, előadásokat tartott, 
interjúkat adott, és gyakran szerepelt külön-
böző televíziós műsorokban is. 
 
      rg

1907. január 26-án Bécsben született a neves kutatóorvos, a Komá-

romban felnőtt Selye János. 1936-ban a Nature című szaklapban 

110 ÉVE SZÜLETETT SELyE JÁNoS

 Egy csodálatos ElmE

jelent meg felfedezése, a generális adaptációs szindrómáról, vagyis

a stresszről. dr. Szabó Katalin, a Semmelweis Orvostörténeti

Múzeum főmuzeológusa tartott előadást.

KöZöS MÚLTUNK 11
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A délelőtti megemlékezésen részt vett dr. 
Molnár Attila polgármester, Turi Bálint 
alpolgármester, Molnárné dr. Taár Izabella, 
a komáromi járási hivatal vezetője, Hamrák 
Zsófi a önkormányzati képviselő, Bágyi 
Ferencné, a Komáromi Erődök Barátainak 
Egyesületének elnöke, valamint Vizeli 
Csaba, a Monostori Erőd Nonprofi t Kft. 
vezetője.

Egyes adatok szerint a második világhá-
borút követően 20 millió ember hurcoltak 
el a Gulag szigetvilágba, köztük 700 ezer 
magyart, akik közül 400 ezren sosem 
tértek vissza. A történtekről évtizedekig 
nem lehetett beszélni, így mindez nem vált 
a magyar nemzettudat részévé. A tények 
számtalan adatot tárnak elénk, bár ezek 
nem biztos, hogy az érzelmeinkre is hatnak. 
Ezért közelítette meg a Gulag történéseit 
egyedülálló módon Koltay Gábor Balázs 
Béla-díjas rendező, érdemes művész.

- Két művet vettem alapul. Alekszandr 
Szolzsenyicintől és Rózsás Jánostól. Ők 1949 
és 1953 között együtt raboskodtak a Gulagon. 
Barátság szövődött közöttük. Rózsás Jánost 
volt szerencsém személyesen is ismerni, hiszen 

könyvét én adtam ki a rendszerváltás után, és 
fi lmet is készítettem róla. Elmondta, nem tudja, 
hogy megbocsát-e, de nem felejt, ugyanakkor 
nem gyűlöli az orosz népet. Egyébként erre kér-
te őt Szolzsenyicin is. Rózsás János mindössze 
18 éves volt, amikor fogságba esett, kilenc évig 
raboskodott. Tökéletesen megtanult oroszul, 
és rengeteget olvasott. Úgy gondolta, hogy át 
kellett esnie mindezen, hogy jobban megértse a 
világ dolgait - mondta a rendező.

Koltay Gábor szerint Rózsás János annak 
köszönheti, hogy túlélte az embertelen 
megpróbáltatásokat, hogy soha nem fog-
lalkozott azzal, hogyan lehet előnyökhöz, 
plusz élelemhez jutni, vagy könnyebb mun-
kát kapni. Egyszerűen tudomásul vette a 
megváltoztathatatlan tényt, és hitt Istenben. 
Történetéből mi is hitet és bátorságot merít-
hetünk. A rendező ezúttal is a Magyarock 
Dalszínházzal dolgozott együtt, illetve két 
vendégművésszel, Gerdesits Ferenccel és 
Makrai Pállal. Az előadás megtekintése 
ingyenes volt. Koltay Gábor hozzátette, 
reméli, hogy másutt is bemutathatják majd 
a darabot, hiszen annak nem csupán az 
emléknapon van létjogosultsága. (rg)

Az Országgyűlés 2000. június 13-án február 25-ét a kommunista diktatúrák áldozatainak 

emléknapjává nyilvánította. Ez alkalomból városunk vezetői két helyszínen, a Lengyár udvarán 

A KoMMUNISTA DIKTATÚrÁK ÁLDoZATAIrA EMLÉKEZTÜNK

ti rabjai a FöldnEk

felállított kopjafánál és a Monostori erődben elhelyezett táblánál rótták le kegyeletüket. 

A csendes főhajtást követően mindkét helyszínen koszorúkat helyeztek el. Az este folyamán a Jókai

moziban mutatták be Koltay Gábor rendező Gulag című zenés történelmi darabját.

gulag alatt a sztálini Szovjetunió 
egészét behálózó munkatáborrend-
szerét értjük. (A Szovjetunió határain 
kívül egyedül Mongóliában működött 
a Gulag szervezetéhez tartozó munka-
tábor.) A táborokban a sztálini politika 
bel- és külföldi ellenzőit, hadifoglyokat, 
más ürüggyel (pl. „kulákság”) vagy vé-
letlenszerűen elhurcolt polgári lakoso-
kat kemény fi zikai munkára fogták, napi 
10–12 órát dolgoztatták őket, miközben 
élelem- és egészségügyi ellátásukról 
alig gondoskodtak. Feltételezések sze-
rint Sztálin rémuralma alatt körülbelül 
20 millióan haltak meg a táborokban. 
Magyarországról körülbelül 
700 ezer embert deportáltak a Gulagra, 
közülük 300 000 meghalt a rabság 
során. A Gulag táborok egyik legis-
mertebb foglya Alekszandr Iszajevics 
Szolzsenyicin matematikatanár volt, aki 
szabadulása után több könyvben írta 
meg élményeit az eredeti szovjet termi-
nológia szerint „javító-nevelő munka” 
céljából létrehozott táborok életéről.
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Százan rúgták a bőrt 
czibor Zoltán emlékére
 
Közel évtizedes hagyomány, hogy a Komá-
romi Sporthagyományokat Őrző Kerek-
asztal emléktornával emlékezik Komárom 
legendás labdarúgójára, czibor Zoltánra. 
Az idei rendezvényt február 19-én tartot-
ták a sportcsarnokban. 
 
A részt vevő 8 egyesület közel 100 labdarú-
gója összesen húsz mérkőzésen mérte össze 
tudását a labdarúgó felkészülési időszak 
utolsó szakaszában. Minden csapat serleg 
és oklevél díjazásban részesült. A torna 
eredményhirdetésén különdíjat kaptak a 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosok. A 
sporteseményt Komárom Város  
önkormányzata támogatta. 
 
részt vevő egyesületek: 
 
Komárom VSE, tatai AC, ESK, Ménfőcsanak, 
Ete SE, tatabánya FCE, Dunakanyar SE 
Szentendre, Koppánymonostori SE, Bábolna 
SE. 

A torna végeredménye: 
 
1. Dunakanyar SE Szentendre 
2. tatabánya FCE 
3. ESK Ménfőcsanak 
4. Komárom VSE 
5. Ete SE 
6. tatai AC 
7. Koppánymonostori SE 
8. Bábolna SE 
 
A torna különdíjasai: 
 
Legjobb kapus: Bódis Botond (tatabánya 
Gólkirály: Letenyei zalán (tatabánya) 
Legjobb hazai játékos: Antal Milán  
(Komárom VSE) 
    vt

A Magyar Sportlövő Szövetség 10 méteres 
Puska-Pisztoly Országos Bajnoksága zajlott 
nemrég Százhalombattán, melyről mind-
három komáromi egyesület légpuskásai 
érmekkel térhettek haza. 
 
A komáromi sportolók eredményei: 
 
ifjúsági női egyéni: 1. Horváth Lea, 
3. Horváth Zoé (egyaránt KVSE);
ifjúsági női csapat: 1. KVSE (Csúszka Ni-
kolett, Horváth Lea, Horváth Zoé); 
 
ifjúsági férfi csapat: 2. Finomító SLK 
(Koczkás Dávid, Pekler Zalán, Szabó 
Zsolt); 
 
junior női egyéni: 1. Horváth Lea (KVSE); 
 
junior női csapat: 2. KVSE (Csúszka Niko-
lett, Horváth Lea, Horváth Zoé); 
 
junior férfi csapat: 2. Finomító SLK (Pekler 
Zalán, Tóth Tamás, Vas Péter); 
vegyespáros, junior: 1. Bajos Gitta-Vas Péter 
(Finomító SLK), 2. Papp Zsófia, Pekler 
Zalán (Finomító SLK); 
 
vegyespáros, felnőtt: 2. Miskolczi Juli-
anna, Nagy Sándor (KVSE), 3. Hor-
váth Lea, Kapás István (KVSE);
felnőtt női egyéni: 3. Miskolczi Julianna 
(KVSE); 
 

felnőtt férfi egyéni : 1. Vas Péter (Finomító 
SLK), 3. Sidi Péter (Komárom Olympia 
SE) 
 
– Nagyszerű érzés Péni István és Sidi Péter 
előtt végezni, amivel magamat is sikerült 
meglepni, titkon a dobogó 3. fokát tűztem ki. A 
döntőnek mindenki egyenlő eséllyel vágott neki, 
a közepe táján 3 körös előnynél éreztem, nem 
ronthatom el az aranyat – fogalmazott Vas 
Péter. 
 
- A bajnokságról öt érmet sikerült hazahoznom. 
Ifjúsági és junior női egyéniben aranyérmet 
szereztem. Csapatban Horváth Zoéval és 
Csúszka Nikolettel egy aranyat és egy ezüstöt, 
míg vegyespárosban Kapás Istvánnal egy 
bronzot. Ez a megmérettetés nem csupán OB 
volt, de az utolsó kvalifikációs lehetőség az idei 
Európa Bajnokságra - mondta el Horváth 
Lea. A fiatal sporttehetség a következő 
hetet Mátraházán edzőtáborban tölti, majd 
idehaza folytatja a felkészülést az EB-re.  
 
Testvére, Zoé az OB-n egyéniben a dobogó 
harmadik fokára állhatott fel, csapatban egy 
aranyat és egy ezüstöt szerzett. A KVSE 
sportlövői az EB előtt egy szlovéniai és egy 
hazai versenyen vesznek még részt. Az idei 
Európa-bajnokságnak Maribor ad otthont, 
a versenyre március 6-a és 12-e között kerül 
sor. Horváth Lea 9-én, Miskolczi Julianna 
10-én áll rajthoz. 
  a kemma.hu cikke alapján

Hat bajnoki cím került a komáromi sportlövőkhöz. Vas Péter 

felülmúlta saját célkitűzését.

TAroLTAK A KoMÁroMI SporTLöVŐK

célba értEk

�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL
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rekordszámú 
résztvevő a focifarsangon

A körzeti diáksport bizottság, az oTp 
Bozsik-program, valamint a petőfi  Sándor 
Általános Iskola testnevelői munkaközös-
sége idén is megrendezte a városi focifar-
sangot a sportcsarnokban.

Vörösházi tibor szervező elmondta: örömteli, 
hogy folyamatosan növekszik a résztvevők 
létszáma. A kétnapos sportesemény mára 
kinőtte a csarnok méreteit, így a negyedik 
korcsoportos találkozókra csak későbbi 
időpontban kerülhet sor. A komáromi és a 
Komárom környéki általános iskolák fi ú- és 
lánycsapatainak részvételével zajlott, négy 
korcsoportos körmérkőzéseken 30 csapat 
rúgta a bőrt. Az eseményt az MLSz, a Komá-
rom körzeti diáksport bizottság, Komárom 
Város önkormányzata, a Gabi Bt. és a Bóbé 
Bt. támogatta. Az első helyezettek vándor-
serleget vehettek át, az első három helyezett 
éremdíjazásban részesült, minden játékos 
oklevelet, emléklapot és édességet kapott.

Megválasztották 
az Év kerékpárosát

Nemrég közgyűlést tartott a Brigetio 
Kerékpáros Sportegyesület, ahol bemu-
tatásra került többek között a herczeg 
Bálint grafi kus által tervezett új egyesületi 
arculat, valamint megválasztották az Év 
kerékpárosát is.

A díjat ezúttal Csintalan Miklósnak ítélt oda az 
Elnökség, aki kiemelkedő szervezői munkájá-
val, eredményeivel, aktivitásával érdemelte ki 
az elismerést.

Úszóink 20 érmet nyertek
Február 18-án Százhalombattán, a Szalai 
János Emlékversenyen 20 érmet érdemel-
tek ki a legfi atalabb komáromi úszók. A 33 
csapatból álló nemzetközi mezőny pontver-
senyében a Komáromi Úszóklub SE. a 10. 
helyen végzett.

Aranyérmesek: Bartalos Anna 50 m hát-
úszás és 50 m gyorsúszás; zseni réka 50 
m mellúszás. Ezüstérmesek: Bartalos Gábor 
50 m mellúszás; Czita Dániel 100 m gyors-
úszás; rózsavölgyi Dina 50 m hátúszás, 50 
m gyorsúszás és 50 m pillangóúszás; zseni 
Dóra 200 m gyorsúszás, 50 m gyorsúszás, 50 
m pillangóúszás és 100 m gyorsúszás.
Bronzérmesek: Bartalos Gábor 50 m pillan-
góúszás; Grúber Eszter 100 m mellúszás és 
50 m pillangóúszás; rózsavölgyi Déna 50 m 
mellúszás; tapolcsányi zalán 50 m mellúszás; 
zseni Dóra 100 m pillangóúszás; zseni 
réka 50 m hátúszás és 50 m gyorsúszás.

Elsőként a női döntőbe jutás dőlt el a 
Neumann Pillangók - Phoenix Fireball és 
az IBK Cartoon Heroes - SZPK Komárom 
mérkőzéseken - írja cikkében a hunfl oorball.
hu. A neumannos lányok 5-3-as eredmény-
nyel mentek tovább, míg az SZPK 10-9-re 
győzött és jutott ezzel a döntőbe.

A férfi ak mezőnyében a komáromi csapat 
ugyancsak a Mesehősökkel csapott össze, 
akárcsak a nőknél. Nemcsak a párosítás, 
hanem a végeredmény is megismétlődött, 
ezúttal azonban a hosszabbításig kellett 
várni a győztes találatra. A másik elődön-
tőben a házigazda Dunaújvárosi Egyetem 
csapata a bajnoki címvédő Phoenix Fireballt 
fogadta. A találkozón, bár az első gólt 
a hazaiak szerezték, végül kijött a két együt-
tes közötti kétosztálybeli különbség (OB3 
- OB1) és 10-1-gyel zárult a mérkőzés.

Másnap a döntőké volt a főszerep, mindkét 
nemnél a tavalyi mérkőzések ismétlődtek 
meg, így az SZPK mindkét csapata vissza-
vághatott ellenfelének a 2016-os vereségért. 
A női fi náléban szoros első harmad után a 
középső húsz percben elhúzott a Neumann, 
és az előnyből később sem engedtek, így 
magabiztosan lettek a 2017-es női Magyar 
Kupa győztesei.

A férfi ak között egy hároméves sorozat 
szakadhatott meg, hiszen a komáromiak 
ennyi ideje nem tudták legyőzni a Phoenix 
csapatát. 

Női Magyar Kupa döntő 2017
Neumann Pillangók - SZPK Ko-
márom 11-6 (4-4, 5-1, 2-1)

Legjobb játékosok: Szarvas Vera (Neu-
mann), Huszár Ágnes (SZPK)
Férfi  Magyar Kupa döntő 2017

Phoenix Fireball - SZPK Ko-
márom 2-4 (0-1, 1-1, 0-2)

Legjobb játékosok: Haris Tibor (SZPK), 
Hotz Erik (Phoenix)

További fl oorballos hír, hogy 80 csapat 
részvételével rendezték meg a fl oorball di-
ákolimpia országos döntőjét Veszprémben, 
ahonnan a szőnyi Bozsik József Általános 
Iskola két csapata is arannyal tért haza.

Először a III. korcsoportos fi úk szerez-
ték meg iskolájuknak a 12. fi ú fl oorball 
diákolimpiai címet, 6-5-re diadalmaskodva. 
Majd pár órával később a II. korcsoportos 
lányok is bajnokok lettek. Az iskola 
IV. korcsoportos fi úcsapata az 5. helyen 
végzett. A komáromi Feszty Árpád 
Általános Iskola fi úcsapatai II. kor-
csoportban a 2., III. korcsoportban a 
6. helyen zárták a küzdelmeket.

A középiskolások között a Jókai Mór 
Gimnázium 6-5-re nyert a Széchenyi ellen. 
Az V. korcsoportos lányok mezőnyében a 
Kultsár a 7. helyen végzett.
  Forrás: hunfl oorball.hu.

Az elődöntökkel kezdődött meg február végén az első ízben final 

four rendszerben megrendezésre kerülő Magyar Kupa döntő. 

A KoMÁroMhoZ KErÜLT A KUpA

győzElmi mámor

A férfiaknál az SZPK, míg a női mezőnyben a Neumann diadal-

maskodott.
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„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak

Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT!”

            

                       Kölcsey Ferenc

Március 15.
11.00 óra Kopjafás emlékpark, Komárom
Ünnepi beszédet mond dr. Borhy László egyetemi tanár, az ELTE-BTK dékánja
Ünnepi műsort adnak a Kultsár István Szakközépiskola diákjai

Közreműködik Horsa István és zenekara, Havay Viktória, 
és Korpás Éva népdalénekes, továbbá a Garabonciás Néptáncegyüttes

14.00 óra Pető�  Sándor Művelődési Ház, Szőny

Ünnepi beszédet mond dr. Kre� -Horváth Loránd alpolgármester 
Ünnepi műsort adnak a Bozsik József Általános Iskola diákjai
Közreműködik a Duna Népdalkör

16.30 Ünnepi műsor a Jókai szobornál, Észak-Komárom
17.00 Ünnepi műsor a Klapka téren, Észak-Komárom


