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Városunkban a közterületek elnevezé-
sét a Komárom Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a közterületek 
elnevezéséről és a házszámozás szabálya-
iról szóló 15/2014. (XI.25.) önkormány-
zati rendelete szabályozza. 
 
A központi címregiszterről és a címke-
zelésről szóló 345/214 (XII.23.) Kor-
mányrendeletben (a továbbiakban: KCR 
rendelet) foglaltak szerint egy Magyar-
ország területén található ingatlannak a 
központi címregiszterbe bejegyzett cím-
mel kell rendelkeznie, melynek feltétle-
nül tartalmaznia kell a közterületnevet,  
a közterületjelleget és a házszámot is.  
 
A KCR rendelet 2015. január 1-jei ha-
tálybalépését követően a jegyző hatáskö-
re lett az új házszám keletkeztetése,  
a meglévő cím módosítása vagy törlése. 
Az új rendszer elsődleges célja hogy jog-
szabályi keretek között az ingatlanok a 
valóságnak megfelelő házszámozással 
kerüljenek be egy közhiteles nyilván-
tartásba, elősegítve ezzel a beazonosít-
hatóságot és a tájékozódást. A további-
akban ezen nyilvántartásból nyeri ki  
az adatokat pl. a Járási Hivatal Földhiva-
tali Osztálya, a Kormányablak, a NAV. 
 
Komárom Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének 2017. november 15-i ülésén 
elfogadott bel- és külterületi utcák elneve-
zéséről szóló határozatai óta folyamatosan 
képezzük a címadatokat a külterületen és  
a zártkerteknél is, bízva abban, hogy ezzel 
az ott lakók mindennapi életét megkönnyít-
hetjük egy esetleges lakcímlétesítésnél vagy 
postai kézbesítésnél azzal, hogy nemcsak 
helyrajzi számmal, hanem utcanévvel  
és házszámmal azonosíthatnak egy címet. 
 

Többen tapasztalták már, hogy belte-
rületen is végzünk címmódosításokat. 
Ennek egyik oka a telekalakítási eljárás, 
amit az ügyfelek indítanak, a másik 
pedig az, hogy a KCR rendelet értelmé-
ben a belterületen minden ingatlannak 
címadatokkal kell rendelkeznie. A be-
építetlen telkeket is be kell számozni, 
és a több közterületről megközelíthető 
telkeket minden oldalról el kell látni 
házszámmal, emiatt több esetben  
az egész utcát újra kellett számozni.  
 
A címképzési eljárás során a lakók 
érdekeit figyelembe véve képezzük 
meg a címeket, tekintettel az utólagos 
ügyintézésekre, amelyek már a címkeze-
léssel érintett személyeket, ingatlanokat 
érintik. 
 
Az újraszámozott ingatlanok lakói  
a Komáromi Járási Hivatal Kormányab-
lak Osztályán a lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolványukat (lakcímkártyát) és  
a gépkocsijuk forgalmi engedélyét költ-
ségmentesen cseréltethetik ki. A közüze-
mi szolgáltatóknál a fogyasztásihely- 
módosítást szintén ingyenesen végezhe-
tik el. Amennyiben az ingatlan vállal-
kozás székhelyeként vagy telephelyeként 
van bejegyezve, ennek módosítása  
a cégbírósági eljárásban költségmentes, 
de az ügyvédi munkadíjat fizetni kell. 
 
A címkezeléssel érintett utcák, ingat-
lanok tulajdonosai már közhiteles és egy-
séges címadatokkal fognak rendelkezni, 
és ezzel megszűnnek a múltban kialakult 
esetleges adminisztrációs eltérések, 
amelyek a különböző nyilvántartások 
összhangjának hiányából fakadtak.  
    (X)

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX törvény 14/A. §-a alapján minden belterületi és külterü-

leti közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, 

amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló tör-

vény szerinti épület található.

Az Ön címe is megváltozhAt!



Juhász Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. útfejlesztési igazgatóhe-
lyettese elmondta, ezúttal a vízszintes 
merevítőelemek beemelése kezdődött meg. 
A tartóelemek a Dunán, uszályok segítsé-
gével érkeztek a helyszínre Csepelről. Az 
elemek egyenként 165 tonnásak. 
 
-   Fontos mérföldkő ez ahhoz, hogy 2019 
végén, 2020 elején az úthasználók birtokba 
vehessék a hidat és a kapcsolódó úthálózatot. 
Fontos projekt ez mind a magyar, mind a szlo-
vák állam számára, mert eredményeképpen egy 
újabb közúti kapcsolat jön létre. De fontos az 
Európai Unió számára is, mert a határmenti 
kapcsolatokat is erősíti, ennek megfelelően uniós 
forrással valósul meg a hídépítés az Európai Fi-
nanszírozási Eszköz jóvoltából. A két tagállam 
a projektet közösen bonyolítja le, a híd költségeit 
fele-fele arányban fizetik, uniós támogatással - 
mondta el a NIF ZRT. útfejlesztési igazgató 
helyettese.  
 
Szlovákia részéről is elhangzott egy tájékoz-
tató, majd Sitku László, a HÓDÚT Kft. 
építési igazgatója, a Hidászokért Egyesület 
elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Előadásában 

beszélt a jelenleg zajló munkafolyamatokról, 
részletezve az acélszerkezet gyártásának és 
szerelésének folyamatát. 
 
- Örömmel jelentettük be, hogy elindult az 
acélszerkezet szerelése. Hosszú hónapok gyártási 
folyamata után az első három elem elkészült. 
A szerkezetek Csepelről érkeztek a Dunán. 
A pályatest 37 elemből áll majd - mondta el 
Sitku László. 
 
A híd legmagasabb pontján a pilon 127 
méter lesz, és négyméteres szeletekből áll 
majd. A kivitelezés a jövő hónapban kerül 
ismét látványos szakaszba, mikor a pilonból 
is több látszik, valamint  a pályaszerkezetből 
8-10 darabot is összeszerelnek. Az építés 
többszörösen is „nemzetközi vállalkozás”.  
A pályatáblából öt egységet Lengyelország-
ban, kettőt a révkomáromi hajógyárban 
készítenek, a pilon Csehországból érkezik 
majd. 
 
- Sokkal többet jelent egy híd, mint egy 
építkezési objektum, magához vonzza a 
nemzeteket és a gazdaságot is fellendíti. Sokan 
jelentkeznek olyan cégek, amelyek itt kívánnak 

letelepedni. Nekünk, városvezetőknek nagyon 
fontos Észak- és Dél-Komárom fejlesztéseinek 
összehangolása. Bízom benne, hogy városunk 
új fejlődési szakaszba érkezik a hídépítésnek 
köszönhetően - mondta el Stubendek László, 
Észak-Komárom városvezetője. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester mindenkit 
arra biztat, hogy vegyen részt látogatóként  
a hídépítésben. A látogatóközpont – minden 
hónap utolsó szombatján, előzetes bejelent-
kezéssel - erre hivatott. 
 
- Komárom számára kiemelt fontosságú  
a hídépítés beruházása. Az egyik legnagyobb 
autóipari beszállító, a svájci Autonemum is  
az új híd miatt települt nemrég hozzánk.  
Gazdaságélénkítő szerepe tehát nem vitás,  
de ugyanilyen fontos az idegenforgalom szem-
pontjából is, és a város adóforintjait is gyara-
pítja majd. Elsődleges érdekünk, hogy mihama-
rabb megvalósulhasson - mondta  
a városvezető.  
 
 
    hd/rg

Az áthidAló megoldás
Megérkeztek az első hídelemek az új komáromi Duna-hídhoz. Ezzel kapcsolatban

tartottak sajtótájékoztatót a hídépítésért felelős intézmények és a kivitelezői kört

képviselő szakemberek június közepén az építkezést szemléltető látogatóközpontnál
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A Miénk a gát elnevezésű sportesemény 
résztvevői a Monostori erődből rajtoltak, 
útjuk a gátra vezetett. A közösségi ese-
ményre mintegy 30 szervezet nevezett, 
de futottak általános és középiskolások is. 
Bakos Sándor alezredes, az MVB (Megyei 

Védelmi Bizottság) titkára elmondta, a 
legfiatalabb, nyolc esztendős futó a Dózsa 
Iskolából érkezett.  
 
A nap délutánján az ÉDUVIZIG emlék-
táblát avatott a Rákóczi rakparton, a vasút-
állomással szembeni árvízvédelmi falnál. A 
gátat a 2017. évi építőipari Nívódíj-pályáza-
ton a bírálóbizottság „környezetvédelmi és 
vízügyi” kategóriában elismerő oklevélben 
részesítette – hangzott el az eseményen, 
ahol a beruházás megvalósítói közül első-
ként Német József, az Észak-Dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság igazgatója beszélt a 
díj kapcsán a leleplezésre váró emléktábla 
előtt. Mint elmondta, a pályázatot, amely a 
projekt megvalósulását szolgálta, még 2008-
ban nyújtották be, és mivel 2010-ben és 
2013-ban is jelentős árhullám volt a Dunán, 
így nem volt kérdéses a gát szükségessége.  
A beruházásban több mint 14 km árvízvé-
delmi vonalat építettek ki, amely az itt élők 
és javaik védelmére szolgál. 
 
Szó esett arról is, hogy a projekt összetett 
műszaki feladatok elvégzését feltételezte,  

szolgál és véd
Öt esztendővel ezelőtt, június 8-án rekordmagasságban tetőzött  

a Duna Komáromnál 845 centiméterrel. Akkoriban több ezren vettek

részt az árvíz elleni védekezésben, többek közt a vízügyi szervezetek-

NÍVÓS DÍJAT KAPOTT A GÁT

től, a honvédségtől, a rendőrségtől, a katasztrófavédelemtől

a büntetésvégrehajtástól, a közigazgatási, az önkormányzati és az 

önkéntes szervezetektől. Az összefogás volt az alapja a sikeres véde-

kezésnek. Az akkor kialakult közösségi érzésre emlékezve szerve-

zett emlékfutást a megyei védelmi bizottság június elején.

hiszen közben régészeti feltárás, vasúti 
funkció és védőhely-rekonstrukció is szere-
pelt a feladatok közt, amelyhez sok szerve-
zet összehangolt munkájára volt szükség. 
 
Az eseményen valamennyi, a projektért 
elismerést kapott résztvevő felszólalt. 
Bencsik Gabriella, a kivitelező konzorcium 
képviseletében beszélt arról az együttműkö-
désről, mely a beruházás során a kivitele-
zői partnerkörben elősegítette a gyors és 
szakszerű munkavégzést. Mint elhangzott: 
a gátépítés során több mint hatszázezer 
köbméter töltésanyagot építettek be, 
melynek jelentős része vízi úton érkezett. 

Ezt követően Déri Lajos a Solvex Kft. ré-
széről elmondta, a nívódíj azt mutatja, hogy 
a szakma elismeri ezt a rendkívül összetett 
munkát. 
 
Az elismerés adományozója, az Építőipari 
Mesterdíj Alapítvány nevében dr. Kiss 
Elemér méltatta a beruházást és annak 
megvalósítóit, majd leleplezték az em-
léktáblát. A több mint 7 milliárd forint 
összértékű munkát a kormány kiemelt 
állami beruházásként kezelte, de a gát talán 
mégis az itt élőknek a legfontosabb, hiszen 
a biztonságukat szolgálja.   
 
Erről is szólt a pohárköszöntőben dr. 
Molnár Attila polgármester, aki hozzá-
tette, a gát nemcsak a város biztonságát 
szolgálja, de emlékeztet az árvíz idején 
megtapasztalt példaértékű összefogás-
ra is. Zárógondolatként a városvezető 
köszönetet mondott a beruházásban 
résztvevők munkájáért. (hd/rg)
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Elismerést kaptak  
a legjobban teljesítő diákok 
 
Mintegy százötven kiváló sport-, illetve 
tanulmányi eredményt elért diákot köszön-
töttek június 11-én a Szabadság téren. A 
díjátadó ünnepségen a felkészítő tanárok 
és a szülők is részt vettek.  
 
- Ez a nap komáromi büszkeségeink napja. Az 
önkormányzat igyekszik minden segítséget 
megadni az iskoláknak versenyek, rendez-
vények támogatásával vagy akár a pályázati 
rendszerrel. Azok a beruházások, amiket meg-
valósítunk a városban, mind az ő érdekeiket 
szolgálják - mondta dr. Molnár Attila.  
 

Fontosnak tartjuk, hogy a továbbtanulást 
követően a diákok visszatérjenek ide, hogy 
Komáromban találják meg számításaikat.  
Ehhez különböző programokat indítottunk. 
Ilyen a bérlakás programunk, a bölcsőde- 
felújítás, a középiskolák energetikai kor-
szerűsítése, a Tám-Pont Család és Gyer-
mekjóléti Intézmény új helyre költöztetése, 
a családi otthonteremtési kedvezmények, 
az első házasulók vagy a gyermekek 
születésének  támogatása. Ez mind abba 
az irányba mutat, hogy Komárom élhető, 
szerethető kisváros maradjon, ahol jó élni, 
jó gyereket vállalni. Komárom visszavárja 
diákjait – fogalmazott a városvezető.

A rendezvényen az országos ver-
senyek első tíz helyezettje közé be-
került diákokat jutalmazták.   

- A nagy létszám mellett az ad értéket ezeknek 
a díjazásoknak, hogy a tanulmányi versenyek 
széles skáláján értek el szép eredményeket  
a tanulók, mint például az informatika vagy az 
idegen nyelv. A sportban a floorballtól, az atlé-
tikán, a tornán keresztül a focin, a kézilabdán, 
az úszáson át szerepeltek sikeresen a diákok. 
Ez azt jelenti, hogy mindenki megtalálja azt  
a területet, amiben kiemelkedően tud teljesíte-
ni. Ezek a gyerekek megtanulják, hogy  
a befektetett munkával sikereket lehet elérni – 
mondta Turi Bálint alpolgármester.  
 
Az ünnepség Fit Kid bemutatóval zárult.	
	
	 	 	 																kn/rg

Az ünnepségen a kórház, az alapellátás  
és a mentősök teljes állománya jelen volt, 
akiket dr. Molnár Attila polgármester, 
valamint dr. Lőrinczi Enikő, a Selye János 
Kórház főigazgatója köszöntött. 
 
Az idei évben 15 főigazgatói dicséretet,  
egy adjunktusi kinevezést és hat emléklapot 
osztottak ki. 
 
Köszöntötték és méltatták a nyugdíjba vo-
nuló munkatársakat is, így Kocsis Sándor-
nét, Nyitrai Ferencnét, dr. Pusztai Ferencet, 
dr. Cséplő Zsófiát, Nagyné Förhécz Máriát 
és Bagó Andrást.  
 
Ezt követően a képviselő-testület döntése 
alapján idén dr. Szabó Mária szakgyógy-
szerész és Hopka Zoltánné vezető asszisz-
tens vehették át Komárom Város Egészség-
ügyi Díját.  
 
Az ünnepség befejezéseként a címzetes 
főorvosi címek adományozására került sor, 
valamint az alapellátás és a mentősök is 
kiosztották elismeréseiket.  
 
    rg

Kérem A KÖvetKezőt!
Minden év július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe.

Ezen a napon született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. Ez

alkalomból került sor Komárom 

SEMMELWEIS NAP 2018

Dr. Szabó Mária szakgyógyszerész  
 
1961-ben szerzett diplomát a Sem-
melweis Orvostudományi Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Karán. 
Államvizsgázása óta ugyanabban a 
gyógyszertárban dolgozott. 1966-1996 
között, 30 éven keresztül vezette a 2/14. 
számú gyógyszertárat. Gyógyszerészek 
asszisztensek, szakasszisztensek les-
hették el tőle a szakma szeretetét. 1999 
és 2013 között a Selye János Kórház 
főgyógyszerésze volt. Napjainkban a 
Balzsam Patika helyettes vezetője. Az 
évek során a Magyar Gyógyszerészi 
Kamarában több funkciót is ellátott, 
jelenleg a Megyei Etikai Bizottság tagja.
Szakmai munkája mellett számos köz-
életi tevékenységben is szerepet vállalt. 
 
Hopka Zoltánné vezető asszisztens 
 
A tatabányai Egészségügyi Szakközép- 
és Szakiskola elvégzése után 1981-ben 
a Komáromi Városi Kórház sebészeti 
osztályára nyert felvételt, mint ápoló, 
később mint szakápoló. Részt vesz 
a kórház higiénés és infekciókontroll 
tevékenységekben is. 2000-ben felkér-
ték a sebészeti osztály osztályvezető 
ápoló helyettesi feladatok ellátására. 
2008-tól a Rendelőintézet sebészeti, 
urológiai és onkológiai szakrendelésén 
dolgozik. Évek óta végzi az onko-
lógiai betegek otthoni gondozását, 
ápolását.  2013-tól a Rendelőintézet 
vezető asszisztensi feladatait látja el.

Város Egészségügyi Díjának át-

adására is a Monostori erődben.



KULTÚRA6

Az idei esztendőben a család és a kultúra 
témáját járták körül a Klapka Múzeum 
munkatársai a műtárgyak tükrében. Június 
23-án este hat, nyolc és tíz órakor indult 
idegenvezetés. 
 
Számadó Emese igazgató előadásában hí-
res szerelmekről beszélt, mint Androméda 
és Perszeusz vagy Phaidra és Hippolütosz. 
Egy Priaposzról készült dombormű is 
található itt. 
 
Mivel a múzeum birtokában van Komá-
rom város 1903-as kéjelgési szabályrende-
lete, ezért a komáromi prostitúció pikáns 
témája is helyet kapott az előadásban.  
A Gyár utca és az Eszperantó utca sarkán 
állt a hatkéményes ház, mely kuplerájként 
funkcionált. 1963-ban bontották le. A Fel-
ső utca, a mai Gyár utca nyugati vége volt  
a vigalmi negyed. Észak-Komáromban  
3 bordélyház is működött. Átlagosan 3500 
katona állomásozott Komáromban. Egy 
1910-ből származó adat szerint 5 bordély-
házban 70 kéjnő folytatta tevékenységét 
az egyesített városban. Az előadás 18 éven 
felülieknek szólt, így a gyerekek ez idő alatt 
társasjátékozhattak.   
 
A Klapka György Múzeum teljes kollek-
tívája részt vett a tematika kidolgozásában 
és megvalósításában. Állandó programpont  
a „színházi előadás”, mely során egy őskori, 
egy ókori, majd egy második világháborús 
angliai jelenetet mutattak be. A rendezvény 
vendéglátással ért véget. A látogatók ötórai 
teát fogyaszthattak el angol módra teasüte-
mények kíséretében.  
 
A múzeumok éjszakáján, június 23-án szá-
mos programot kínált Komárom, valamint 
a szomszédos települések.  

Ennek ellenére nem volt hiány érdeklődő-
ben a koppánymonostori Dózsa György 
Művelődési Házban, ahol két tárlat 
nyílt meg ezen az estén. A Monostori 
Kulturális Egyesület által működtetett 
művelődési ház második alkalommal 
csatlakozott az országos rendezvényhez. 
 
- Ez a program jól mutatja, hogy a Monostori 
Kulturális Egyesület mindent megtesz azért, 
hogy a könnyedebb szórakozás mellett tartal-
mas kulturális programok is helyet kapjanak  
a városrészben - mondta Czita János alpol-
gármester.  
 
Szili Ferenc sok szállal kötődik Koppány-
monostorhoz. Az amatőr alkotó fotóin a 
település természeti szépségei és épített 
emlékei láthatók: a Duna, a Szent Pál-szi-
get, a Monostori erőd. Festményei között 
is találunk monostori indíttatásút.  
 
- Azért fotózok és festek, mert szeretném, ha  
a helyiek észrevennék, milyen gyönyörű kör-
nyezetben élnek – mondta Szili Ferenc 
 
Legát István helytörténész gyűjteménye  
a határőrség mint utolsó helyőrség haszná-
lati tárgyait mutatja be. Láthatunk itt régi 
egyenruhákat, alapjárőr felszereléseket, 
mint pl.: pisztolytokok, gyalogsági ásó, 
távcső, vagy NDK zseblámpa, de nyomon 
követhetjük a rohamsisakok fejlődését 
vagy a régi rendészeti lobogó változása-
it. Érdekesség, hogy az utolsó helyőrség 
megszűntével Komárom végleg elvesztette 
a katonaváros megjelölést.  
 
A kiállítás után az érdeklődőket kisvonat 
szállította a város más, a múzeumok éjsza-
kájához kapcsolódó programjaira.  

Több mint 100 hagyományőrző részvételé-
vel rendezték meg a kilencedik tüzértábort 
az erődben. A házigazda 1848-49-es For-
radalom és Szabadságharc Hagyományőr-
ző Közhasznú Egyesület mellett a fonyódi, 
a szombathelyi, a dabasi, a gyulai tüzérek, 
az ózdi Gömöri Lovas Egyesület, valamint 
a Fonyódi Gyermek Huszárcsapat közösen 
mutattak be csatarekonstrukciót. Nagy 
Péter, a helyi hagyományőrző egyesület 
elnöke elmondta:  
 
- Szeretnénk átadni a hazaszeretetet, amit 
mi a szüleinkről tanultunk. Kiadtunk egy 
könyvet Magyarország története az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc idejéből 
címmel. Ez a kötet azzal a mondattal zárul, 
ami majdnem minden 48-as zászló szalagján 
szerepelt: A hazáért és a nemzetért mindha-
lálig.  
 
A következő évtől a tüzértáborok helyett 
hagyományőrző találkozókat szerveznek. 
Ennek szellemében hívták meg a komáro-
mi honfoglaláskori, valamint a tatai török 
kori hagyományőrzőket. Meginvitálták a 
rendezvényre a bakonyi betyárokat és az 
Abdai Motoros Egyesület tagjait is, akik 
szintén a betyárkorszakkal foglalkoznak. 
Ők Rózsa Sándor korát idézték fel.  
 
A táborban résztvevő gyerekek számára 
rendkívül fontos a hagyományok megőr-
zése. Az éjszakát a sátorban töltötték.  
A hűvös idő ellenére egyetlen jajszó sem 
hagyta el a szájukat. Késő éjjel aludtak el, 
de kora reggel már az aznapi feladataikra 
készültek. A csatarekonstrukció során az 
1849. április 26-ai komáromi események 
elevenedtek meg.  
 
    kn

éjszAKA A múzeumbAn
A Múzeumok Éjszakája minden évben nyújt arra, hogy tudományosan szórakoztató

és szórakoztatóan tudományos formában beszéljenek az éppen aktuális témáról.

A MÚZUMOK ÉJSZAKÁJA VÁROSUNKBAN

�� Fotó: Hajnal Dóra
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Gasztronómiai siker  
a Nemzeti Regattán 
 
Idén több mint félszáz település részvé-
telével zajlott a balatoni vitorlás regatta, 
amelyhez sárkányhajóverseny és tele-
pülési ízek versenye is kapcsolódott. 
A versenybe városunk is benevezett.

A Balatoni Hajózási Zrt. a Balaton legrégebbi 
és legnagyobb hajózási társasága 2016-ban 
működésének 170. évfordulóját ünnepelte. 
A társaság számos szolgáltatást és prog-
ramlehetőséget kínálva szolgálja nemzeti 
kincsünket: a Balatont. A jeles jubileum méltó 
megünneplésére – hagyományteremtő 
szándékkal – a társaság három évvel ezelőtt 
hívta életre a Nemzeti Regatta – Magyar-
ország Településeinek Vitorlás Fesztiválja 
elnevezésű kétnapos siófoki rendezvényt. 

- Sajnos vitorlázásban és sárkányhajózásban 
idén nem születtek kiemelkedő eredmények. 
Vitorlázásban az 5 hajós futamban a 4. helyen 
végeztünk, sárkányhajósaink pedig a 20 csa-
patból bejutottak ugyan az első 11 közé, ott 
azonban kis különbséggel a Pakstól szenved-
tek vereséget - nyilatkozta Szentesi Tamás,  
a komáromi turisztikai egyesület menedzsere. 
 
- A gasztronómia területén azonban kiemel-
kedő eredményt értünk el! A főzőverseny 
első napján a halételek kategóriában a 
komáromi csapat első helyezést ért el a 
finn testvérvárosunk, Lieto polgármestere, 
Esko Poikela úr receptje alapján készült finn 
lazaclevessel (lohikeitto ja saaristolaisleipä). 
Az ételt Czakó Zsolt és Kocsis Tibor séfek 
készítették. Az esemény másnapján Komárom 
az egytálételek kategóriába nevezett Jókai 
bablevessel a szintén előkelő 3. helyezést 
érte el – tette hozzá Szentesi Tamás. 

    rg 
 

Varró Dánielnek korábban a Nők Lapjában 
jelent meg sorozata a gyermekeiről, az apává 
válásról. A feljegyzésekből született ez a 
válogatás. Az első három év rendkívül iz-
galmas időszak, ahogy a gyerekek rácsodál-
koznak a világra. Ezekből az évekből szinte 
semmilyen élményünk sincs, ezért a költő-
apuka már korábban elhatározta, hogy 
feljegyzi a mindennapok történéseit. Nagy 
igazságot lát abban, hogy a gyerekek azért 
érkeznek a világra, hogy tanítsák a szüleiket.  

- Nagy csodálattal figyelem, ahogy a világban 
boldogulnak. Sok mindent elleshetnénk tőlük. 
például a kudarckezelésük lenyűgöz. Amikor 
járni tanulnak és félpercenként elesnek, nagyon 
elkeserednek, de újra és újra továbbmennek. Ez 
az elszánt akarás csodálatos. Nagyon sokszor, 
amikor az ember felnőttként ingerült, rossz-
kedvű, undok, sokszor csak egy ölelésre lenne 
szüksége. 
 
Varró Dániel verses mesék szerzője is. A 
szereplőket gyakran gyermekei ihletik. 

- A következő könyvem „A szomjas troll” 
címet kapta, melyben skandináv verses meséket 
találnak az olvasók. A szereplőket a gyereke-
imről mintázom. Benne lesz a személyiségük, 
a világlátásuk. Az „A kis hablegény” című mese 
például a legkisebb fiamról szól, aki a testvéreit 
szeretné utánozni, de még túl kicsi hozzá, „A 
kíváncsi óratörpe” a középső fiamat jeleníti 
meg, aki szétszereli az alkatrészeket, de nem 

tudja összerakni, és mindenkinek lyukat beszél 
a hasába. 
 
A verses mesegyűjtemény szeptemberben 
jelenik meg. A „Csütörtök a kisördög”című 
több, rövid részből álló verses mesét először 
diafilmen tekintheti meg a közönség szintén 
szeptemberben, majd tavasszal olvashatják 
az érdeklődők képeskönyv formában is. (kn)

„AKi szépen butásKodiK”  
Három kisfia kalandjait, csibészségeit, csatározásait és megbéké-

léseit vetette papírra Varró Dániel költő. Ebből született meg a kü-

lönleges apanapló, amely a fenti címet kapta. A kötetet június elején

KÖNYVBEMUTATÓ

mutatta be a szerző a Jókai Mór Városi Könyvtárban.

Varró Dániel  
(1977. szeptember 11. Budapest) 
 
Első verseit 12 éves korában írta. 
Gimnazista kora óta publikál verseket 
és műfordításokat különböző irodalmi 
lapokban és folyóiratokban. 1996-tól 
az ELTE-BTK magyar–angol szakára 
járt, 1999-től a JAK műfordító füzetek 
szerkesztője. Öt önálló kötete jelent 
meg, emellett több (főleg gyerekeknek 
szóló) kötet társszerzője is.  Műfordítói 
tevékenységet végez, verseket, színda-
rabokat fordít.  
 
Drámafordításait és egyéb (önálló vagy 
másokkal közösen írt) színházi munkáit 
számos budapesti és vidéki színház 
tűzte műsorára. 2005 óta tagja a Szép-
írók Társaságának, 2008 óta pedig a 
MAOE (Magyar Alkotóművészek Orszá-
gos Egyesülete) tagja.  
 
Három gyermek,  
Misi, Jancsi és Béni édesapja. 
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- Milyen termékeket kínálnak a Komáro-
mi Levendula Házban? 
 
- Kozmetikumokat, melyek csodát tesznek az 
érzékeny, gyulladt, irritált bőrrel. Sok olyan 
kozmetikumunk van, ami kimondottan 
családok, gyerekek és kisbabák számára készült. 
Például az állatmintás szappan garantáltan 
megszeretteti a gyerekekkel a kézmosást. Szap-
panjaink organikus shea vajat, kókuszolajat, 
kókuszvizet, kecsketejet, kakaóvajat tartalmaz-
nak, melyek önmagában is ápolják a bőrt.  
Száz éves receptúra alapján készült édessége-
ket is kínálunk, ezenkívül kézműves szörpöt, 
pálinkát, sört, teát, kávét, nespresso kávékap-
szulát, gyógymézet. Habfürdők, testápolók, 
testvajak, masszázsolajak, fürdősók is megta-
lálhatók termékpalettánkon, melyek kényeztetik 
a testet és a lelket egyaránt. Lakberendezési 
tárgyak, díszek, textilek közül is válogathatnak 
a hozzánk betérők és büszkék vagyunk egyedi 
tervezésű, levendula mintás kerámiakollekci-
ónkra is. Minden termékünk alapja a leven-
dula. 
 
- Különlegességekkel is találkozhatnak  
a vásárlók?  

- Természetesen. Csak, hogy néhányat említsek: 
kínálunk levendulás körtelekvárt fehércsokolá-
déval vagy levendulás ribizliszörpöt. Kiemel-
ném levendula mézünket, mely belsőleg és külső-
leg is gyógyít. Szívesen fogyasztják azok is, akik 
általában nem szeretik a mézet. Különlegesség  
a 100%-os tisztaságú levendulaolaj, mely szin-
tén alkalmazható külsőleg és belsőleg is, többek 
között fejfájásra, belső gyulladásokra, kisebb 
vágásokra, csípésekre, elsőfokú égési sérülésre. 
Fontos hangsúlyozni, hogy minden termékünk 
hazai és magas minőségű összetevőkből áll. 
Olyan népszerű márkákat is forgalmazunk, 
mint a Magister, a Yamuna, a Pom-Pom,  
a Tulasi, a Fabula vagy az Evca.     
 
- Melyek a legnépszerűbb termékek? 
 
- Sokféle terméket keresnek a vásárlók. 
Népszerűek a levendulával töltött illatpárnák, 
melyeket a pihentető alvás érdekében a párna 
alá helyeznek az emberek, de egyre gyakrabban 
használják autók illatosítására is. A vásárlók 
egyik kedvence a vegyszer- és alumínium-
mentes, ugyanakkor hatékony izzadásgátló, 
melyeket olyan különleges illatkombinációkban 
kínálunk, mint narancs-cédrus, kókusz-menta, 

levendula-citrom vagy levendula-teafa.  
A Komáromi Levendula Házban a férfiak  
is megtalálják a számukra megfelelő koz-
metikumokat. A levendula pedig népszerű 
ajándékötlet. Különböző értékű utalványok 
vásárlására is lehetőség nyílik, ezenkívül 
tanácsadással és ajándékcsomagok összeál-
lításában is segítik a vevőket. Érdemes kö-
vetni facebook oldalukat, ahol az akciókról, 
a folyamatosan bővülő termékválasztékról 
tájékozódhatnak. A nagy igényre való 
tekintettel webshop létrehozását is tervezik  
a tulajdonosok.      (X) 
 

A természet érintése
A Komáromi Levendula Ház ajtaján belépve Provence levendulamezőin érezhetjük

magunkat.  Egy igazi gyöngyszemet hozott létre a város szívében a Jankó házaspár, Zsa-

nett és Zoltán. Üzletük arculatával és termékeikkel az exkluzivitást és a minőséget

képviselik. A sok elégedett, visszatérő vásárló bizonyítja, hogy nagy igény mutatko-

zik a 100%-ban természetes, vegyszer- és adalékanyag-mentes, natúr kozmetikumok

és gasztronómiai termékek iránt.  

Komáromi Levendula Ház 
 
Kalmár köz 7.  

(Aranykígyó Patika mellett)  

Telefon: 0630 505 95 72

Nyitvatartás: h-p: 9-17 szo: 9-13  

www.facebook.com/levendulaneked
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Rangos szakmai  
díjat kapott Horsa Istvánné  

Horsa Istvánné Fekete Zsuzsanna 
önkéntes néprajzi gyűjtőnek a Magyar 
Néprajzi Társaság Pro Ethnographia 
Minoritatum-emlékérmet adományo-
zott, a Felvidékről áttelepítettek ott-
honi életmódjának, hagyományainak, 
emlékanyagának gyűjtéséért, doku-
mentálásáért. Az ünnepélyes átadás 
nemrég zajlott a Néprajzi Múzeumban.

 
Horsa Istvánné 1997-ben ajándékozta a 
Komáromi Klapka György Múzeumnak a „Két 
haza egy szívben” felvidéki néprajzi gyűjte-
ményét, melynek gyarapítását, dokumentá-
lását és közzétételét a mai napig önkéntes 
tevékenységként végzi. A gyűjtött anyagból 
számos kiállítást rendezett, és előadást tartott 
itthon és az anyatelepüléseken egyaránt. 

Dolgozataival az Országos néprajzi és 
nyelvjárási pályázatokon több alkalommal is 
díjat nyert, illetve munkásságát itthon és több 
érintett felvidéki településen is elismerő és 
köszönő oklevéllel díjazták: Komárom Város 
Polgármesteri díja 2001-ben, Naszvadon: 
2005-ben, 2011-ben és 2017-ben (mert „hoz-
zájárult a falu történetének megörökítéséhez”), 
Komáromszentpéteren 2012-ben. Önkéntes 
néprajzi munkásságát a Néprajzi Társaság 
2003-ban Sebestyén Gyula-díjjal ismerte el.

Idén is rendkívül gazdag műsorral várták  
a szervezők a látogatókat az Igmándi 
erődbe.  
 
A programok között szerepelt koncert, 
fegyver-, hagyományőrző és lovasíjász be-
mutató, játszóház, lovagi hétpróba, bábelő-
adás és zenés mesejáték is.  
 
Számos kiállítást is felkereshettek  
az érdeklődők. Szőnyeg Artúr „Monarchia 
és I. világháború” emlékkiállítását, Nagy 
László faerezet festő valamint Bruncz 
János fafaragó mester alkotásait, a Szőnyi 
Alkotókör munkáit, Natalie Grekofski „Élő 
építészet és élő festészet egy új művészet tükré-
ben” című tárlatát, Legát István helytörté-
nész „Komárom utolsó helyőrsége” kiállítását 
valamint Endresz György, Magyar Sándor 
és Németh Zsigmond óceánrepülők tabló-
kiállítását. 
 
Az első nap estéjén a Bikini együttes adott 
koncertet, majd a Ladánybene 27 lépett 
színpadra a reggae kedvelőinek nagy örö-
mére. 
 
Egy évtizeddel ezelőtt a Hon-Napot egy 
baráti társaság szervezte meg. A rendez-
vénynek köszönhető, hogy végül felvették 
Endresz György óceánrepülő nevét. 
 
- Amikor kitaláltuk ezt a fesztivált, az volt  
a célunk, hogy a magyar kultúrát, történelmet, 
hagyományokat tartsuk szem előtt. Nem gon-
doltuk volna, hogy ez néhány alkalomnál többet 
megél, de a látogatóknak, a komáromiaknak és  
a támogatóknak köszönhetően már tizedik  

alkalommal vagyunk itt. Egy fesztivál ismert-
sége nagyon fontos. Most jutottunk el oda, amit 
értéke alapján a fesztivál megérdemel – mondta 
Arlett Tamás, az Endresz Csoport elnöke.

A Duna menti hagyományőrző ünnep véd-
nöke dr. Molnár Attila polgármester volt.  
 
Különleges bemutatóval készült a székes-
fehérvári Magyar Királyi Kardforgatók 
Rendje. Azt igyekeztek modellezni, hogy  
a középkor vitézei, miképp harcoltak  
az ellenséggel.   
 
Hatalmas érdeklődés övezte Kassai Lajos 
lovasíjász bemutatóját. A Kassai Lovasíjász 
Iskola 30 éves. Alapítója számára már  
a közösség a motiváció. Kassai Lajos a 
következő hónapokban Luxemburgban, 
Kanadában, az Egyesület Államokban  
és Ausztráliában tart edzőtábort.  
 
A jubileumi Hon-Napra sok család  
is ellátogatott az ország számos pontjáról,  
sőt külföldről is. A tatai születésű 
Udelhoven Hajnalka 22 éve él az Egyesült 
Államokban. Minden évben hazalátogat  
a gyermekeivel, hiszen fontosnak tartja, 
hogy megismerjék a magyar hagyományo-
kat.  
 
A Hon-Napon a Csík Zenekar és az Elekt-
ron Band is koncertezett. Fellépett még  
a Kossuth-díjas mesemondó, Berecz 
András, valamint a Regélő Fehér Táltos 
Dobcsoport.    
 
    kn/rg

honfoglAlás Az igmándibAn
Tizedik születésnapjához érkezett  a Hon-Nap, a Duna menti ha-

gyományőrző ünnep június második hétvégéjén.

JUBILÁLT A HON-NAP

Július 25-én, szerdán, 14 óra:  
 
Nyílt nap a Legiotáborban  
a Nemzeti Kulturális Alap és a Lechner 
Nonprofit Kft. által támogatott Komárom 
/ Szőny-Stadion úti régészeti feltárás 
megtekintése.  
 
Vezetést tart:  
Dr. Bartus Dávid ásatásvezető régész,  
az ELTE BTK dékánhelyettese.  
 

16 órakor a múzeum főépületében nyílik 
a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király 
Múzeuma (Visegrád) és a Balassa Bálint 
Múzeuma (Esztergom) vendégkiállítása,  
A Dunakanyar a késő római korban 
címmel.  
 
A kiállítást megnyitja:  
Buzás Gergely régész, múzeumigazgató 
Szakmai megnyitót tart:  
Gróf Péter régész,  
a Mátyás Király Múzeum munkatársai.  

A múzeum május folyamán a szőnyi vá-
rosrész területéről begyűjtötte a látóterébe 
került római kori kőfaragványokat. Ezek 
egy részét, valamint az Igmándi erőd 
udvarán lévő feliratos kőfaragványokat a 
Monostori Erőd Nonprofit Kft. jóvoltából az 
Igmándi erőd üres termeiben helyezték el. 
A kőfaragványok összegyűjtését, beszál-
lítását, elhelyezését és a kőtár előtti udvar 
rendezését a Dibusz Kft. támogatásként 
végezte.  A múzeum ezúton is köszöni 
Dibusz Péter ügyvezető segítségét! 
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SPORT 
PROGRAMOK 
ÉS VERSENYEK
#RÖPLABDA 
#LAKECUP 
#SZKANDER 
#SÖRIVÓ VERSENY  
#RUBINT RÉKA  
#CROSSFIT 
#BUNGEE RUN 
#SWEEPER 

HATALMAS BULIK A BEACHEN, HŐLÉGBALLONNAL SZÍNESÍTETT
NAPPALI PROGRAMOK ÉS VERSENYEK AZ IDEI LAKE UP-ON

Sátrazási lehetőséggel, foodpass-szal és további újdonságokkal vár mindenkit idén a régió egyik 
legnagyobb nyári bulija, a Lake Up fesztivál. Az idei évben ráadásul egy nappal tovább tombolhatunk 
majd a komáromi Holt-Vág partján, hiszen az eddigi 2 helyett immár 3 napon keresztül,  július 26-tól 
28-ig élvezhetjük a fesztiválhangulatot.

KOMÁRNO  |  HOLTVÁG 
JÚLIUS 26-27-28. 

A július 26-án startoló fesztivál zenei kínálatában 
mindenki megtalálhatja majd a stílusához leginkább 
passzoló előadót és bandát, hiszen a mulatós zenétől 
kezdve, a pop és rockon át a rap-ig több műfaj is képvi-
selteti magát a Lake Up-on.  A fellépők között találhatjuk 
Kis Grofót, Kállay Saunders Andrást, Pápai Jocit, Kasza 
Tibit, Zoltán Erikát és Geszti Pétert is. Mellettük a három-
napos fesztiválon találkozhatunk majd a Bëlga-val, a 
Children of Distance-szel és az Animal Cannibals-szel 
is, míg a szlovák előadókat a Desmod és Kali fogja kép-
viselni. A koncertek utáni késő esti hangulatért M Junior, 
Boogie, Bóli és Pollák, Bagó és Kovács mellett az egyik 
legismertebb szlovák lemezlovas, EKG, valamint a nagy 
tehetségnek tartott Yamina felel. 

Az esti bulira való ráhangolódást pedig a változatos 
nappali programok szolgálják majd.

 
NAPPALI LAZULÁS

A Lake Up egyik szenzációjaként szolgál majd július 
27-én és 28-án az a hőlégballon, mellyel felszállva nagy-
jából 60 m magasságból lesz megtekinthető a fesztivál 
helyszíne, a Holt-Vág környéke. Ha mégis a földön ma-
radnál, lesz rodeó bika is, melynek meglovagolásával 
bárki próbálkozhat. Az alacsonyabb adrenalinszint ked-
velői pedig a kellemes környezetű West ChillZone-ban, 
vagy a cocktail bár-nál lazíthatnak.

 

CSALÁDI PROGRAMOK
A kisebbeket a fesztiválra arcfestéssel várják, de 

abszolút kedvenceikké nagy eséllyel a két hatalmas 
méretű légvár és a pónilovak válnak majd. A nosz-
talgikus hangulatot pedig a 90-es évek retró játékai, 
mint a zsákban futás vagy épp patkódobálás szállítják.  
 
TIBI ATYA ELŐAD, RUBINT RÉKA MEGMOZGAT

A nappali programok közül a legnagyobb hú-
zóneveknek a Komáromban már többször is fel-
tűnő Rubint Réka, valamint a Facebookon 1,3 millió 
kedvelővel rendelkező Tibi atya számítanak majd.  
A népszerű magyar személyi edző ismét a feszti-
válozók aktív pihenéséért és átmozgatásáért lesz 
felelős július 28-án. Tibi atya a 290 ezer feliratkozó-
val rendelkező Zsozé atya és a feltörekvő Barthalos 
Andrea Instagram influencerek társaságában ad 
majd elő a közösségi médiában való sikeres sze-
replésről. 

Tibi atya előadására és Rubint Réka tré-
ningjére szóló jegyek elővételben meg-
vásárolhatóak a lakeup.sk weboldalról .  

SPORTPROGRAMOK ÉS VERSENYEK
Az idei Lake Up fesztivál a sportok szerelmeseinek és 

a versenyszellemű fesztiválozóknak is tartogat jó pár 
különlegességet. 

A Lake Cup nevet viselő röplabdabajnokság első 
mérkőzéseit szombaton már 9 órától megtekinthetjük 
a Holt-Vág strandröplabda pályáján. A versenyre 3 fős, 
vegyes összetételű (férfi és nő egyaránt) csapatok je-
lentkezhetnek. A nevezési díj elővételben 10 €/csapat, 
míg a helyszínen 14 €/csapat.  Az esemény színvonalát 
emeli a VK Spartak UJS Komárno röplabdásainak be-
mutató műsora, akik a közelmúltban vívták ki a szlovák 
extraligában való újbóli szereplést.

Ezzel egy napon kerül megrendezésre a Lake Up 
szkanderbajnoksága is, délután 13 órától. A fesztiválo-
zók női és férfi kategóriában mérkőznek majd meg. A 
bajnokság egy extra különlegességet is tartogat, hiszen 

a versenyeket Kis Gyula, kétszeres világkupa győztes és 
világbajnoki hatodik helyezett szkanderversenyző fogja 
vezetni.  A szkanderbajnokság nevezési díja elővételben 
5 €, a helyszínen pedig 8 € lesz. 

Mindkét bajnokság legjobbjai pénz- és tárgyjuta-
lommal gazdagodnak majd. A versenyekre való neve-
zéshez nem kell mást tenni, mint a lakeup.sk/ticket olda-
lon megvásárolni az adott versenyre vonatkozó jegyet. 

Az idei Lake Up ideje alatt egy kicsit más típusú, 
“gasztronómiai” verseny is megrendezésre kerül; a 
sörök kedvelői ugyanis egy sörivó és sör tartó verse-
nyen is összemérhetik majd tudásukat pénteken és 
szombaton egyaránt. 

A további sportprogramok kínálatát színesíti a 4 ol-
dalú klasszikus mászófal és a cross fit is. Szombaton, a 
fesztivál területén kialakításra kerülő crossfit pályán az 
érdeklődők egy versennyel egybekötött bemutatót lát-
hatnak majd, valamint 4 órán keresztül kipróbálhatják 
saját erejüket is.  

Az egyedi sportjátékok között megtalálhatjuk majd 
a bungee run-t és a söprögetőt is, melyeknél a legna-
gyobb kérdés, hogy ki tud tovább talpon maradni? A 
bungee run küzdelmeiben párosok csatáznak majd meg 
egymással és a gumikötelekkel, míg a söprögetőnél a 
mozgékonyság segítheti a “túlélést”.

 
SÁTRAZÁS ÉS FOODPASS

A fesztivál történetében első alkalommal le-
hetőség nyílik sátrazásra is a helyszínen, ez-
zel téve teljessé az abszolút fesztiválhangulatot. 
A Lake Up teljes idejére érvényes sátorjegy ára 5 €, me-
lyet csupán egy sátorra kell megvásárolni, függetlenül 
attól, hányan laknak majd benne. Emellett az idei Lake 
Up még egy újdonsággal várja a fesztiválozókat: eb-
ben az évben már egy úgynevezett foodpass is meg-
vásárolható lesz, mely igény szerint akár egész napos 

WORKSHOP
#TIBI ATYA #ZSOZÉ ATYA 
#RENDŐRÖK 
#MENTŐSÖK #TŰZOLTÓK

étkezést is biztosít. 
Váltsd meg jegyedet kedvezményes áron a nyár 

legnagyobb beach fesztiváljára a www.lakeup.sk 
weboldalon! 

Gyere ki a tóra és éld át Te is Komárom legnagyobb 
nyári buliját 3 nap és 3 éjjel, július 26-tól július 28-ig!

CSALÁDI SZÓRAKOZÁS
#HŐLÉGBALLON  #PÓNILOVAK  #RETRO 
FUN #ÓRIÁS LÉGVÁRAK  #COLOR PARTY 
#RÓDEO BIKA

RELAX A LAKE UP-ON
#CHILL ZONE #COCKTAIL BAR 
#SÁTOROZÁS

ZENE ÉS PARTY
#CHILDREN OF DISTANCE #BËLGA 
#KIS GRÓFÓ #KASZA TIBI #EKG 
#DESMOD #KALI #ZOLTÁN ERIKA 
#GESZTI PÉTER #KÁLLAY SAUNDERS...
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A Jánoskáé az év fagylaltja 
 
Néhány hete Szegeden került megrende-
zésre az év fagylaltja verseny, amelyen  
a komáromi Jánoska cukrászda cukrásza, 
Sztaracsek Ádám is részt vett. A verseny-
ről ráadásul nem is távozott üres kézzel, 
hiszen kreációival egy különdíjat, egy 
közönségdíjat és egy 3. helyet is sikerült 
bezsebelnie. 
 

A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartes-
tülete szervezte versenyt kedden Szegeden 
tartották a Virág Cukrászdában. A megméret-
tetésen negyven cukrász hetvenkét fagylaltját 
szakmai és közönség zsűri pontozta négy 
kategóriában. 
 
Az év fagylaltját a kézműves termékek közül 
választották, ezek természetes alap- és járu-
lékos anyagokkal, tejes fagylaltok esetében 
főzött alappal és kizárólag saját készítésű 
öntetekkel, pasztákkal, díszítésekkel,  
a hagyományos technológiai sorrendet betart-
va készültek, bemutatva a cukrász tudását és 
kreativitását. 
 
Sztaracsek Ádám két fagylaltjával indult eb-
ben a (kézműves) kategóriában, melyek közül 
a Hunyadi gesztenyés névre hallgató fagyija 
a különdíj mellett a közönségdíjat is elhozta, 
míg a ribizlis-málnás csokisorbetet a zsűri  
a dobogó harmadik helyével díjazta. 
 
A versenyről és a sikerről tegnap így nyilat-
kozott Facebook oldalán a fiatal cukrász:

“…élmény volt.. izgultam nagyon. Nagyon sok 
agyalásba, estékbe nyúló teszteléseimbe, 
álmatlan éjszakákba került. De azt hiszem, 
megérte! Köszönöm szépen Mindenkinek,  
aki mellettem volt, aki szurkolt...” 

(Forrás: sziakomarom.hu, MTI, Facebook)

A fogadtatás szívélyes, így gyorsan tágra 
nyílik a kapu, és máris az udvarban található 
régi kisházban találjuk magunkat. A fehérre 
meszelt falakon egykori kerti szerszámok, 
amelyekkel nagyapáink, dédapáink gondoz-
ták a vetést.  
 
Szőnyeg Artúr feleségének keresztanyjáé,  
a néhai Halovics Gizelláé volt a szőnyi ház. 
Az iránta érzett szeretetből hagytak meg 
mindent egykori környezetében. A kony-
hában most is ott áll a fakó kredenc, a falon 
falvédő, régi, kopottas asztal a székekkel.  
 
A tájház másik szobájában katonai erek-
lyék, első és második világháborús relikviák 
kaptak helyet. Kézifegyverek, obsitlevelek, 
katonai egyenruhák, kitüntetések, megany-
nyi emléktárgy a múltból, amelyek mind-
egyikéhez fűződik egy-egy történet. 
 
Szőnyeg Artúrt gyakran felkeresik, ha  
a padláson, kamrában régi tárgyat találnak 
az ismerősök. A tájház homlokzatán egykori 
mezőgazdasági szerszámok díszelegnek, 
idézve a paraszti világot.  
 
A komáromi gyűjtő gyermekkorában régi 
érméket gyűjtött, néprajzi és katonai emlék-
tárgyakkal immár két évtizede foglalkozik. 
Gyűjtőszenvedélye azonban korántsem 
öncélú, hiszen a tájház ingyenesen látogat-
ható óvodai és iskolai csoportok, valamint 

a múlt iránt érdeklődők számára. Ennek 
megteremtéséhez a komáromi önkormány-
zat támogatása is hozzájárult.  
 
A legrégebbi érték egy obsitlevél, de van 
itt 110 éves pásztortáska, régi bölcső, kard 
1850-ből, egy komplett makett-szekérgyűj-
temény, fegyveres ládák, de a legbüszkébb 
a bosnyák katonai imaszőnyegre, melynek 
hátoldalán egy címer is látható Akárhová 
néz az ember, valami magyar kötődésű 
különlegességet talál. Szőnyeg Artúr úgy 
véli, ezeknek a tárgyaknak azért van nagy 
jelentőségük, mert ezekből több nem készül 
már. Szerinte az ereklyék tanítanak. Rávi-
lágítanak a múltunkra, kultúránk, hagyo-
mányaink élettelen őrzői, a magyar ember 
kreativitásának csendes bizonyítékai. 
 
A tájházi kiállítást bárki meglátogathatja 
időpontegyeztetést követően. Érdemes, 
hiszen híre messzire eljutott. Még egy buda-
pesti forgatócsoport is használta díszletként 
a tájház konyharészletét. A film Mindszenty 
József bíboros életét dolgozta fel. 
 
Szőnyeg Artúr arra is rávilágított, hogy 
tájháza nem múzeum, itt a látható tárgyakat 
bárki a kezében tarthatja, megtapasztalhatja 
a fegyverek súlyát, megfoghatja a szekere-
ket, bekukkanthat a ládákba, és elmerülhet  
a régmúltban. A szervezett cso-
portokat maga a gyűjtő kalauzolja 
a régmúlt tárgyai közt. (hd/rg)

 filléres emléKeinK
A régmúltba kalauzol Szőnyeg Artúr tájháza. A gyűjtött tárgyak

közt garantált az időutazás. Számos emlék az 1800-as évekből való.

ÖTÉVES A SZŐNYI TÁJHÁZ
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KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
MEGÚJUL A KOMÁROMI JÓKAI LIGET ÉS KÖRNYEZETE 
 
 
Sikeresen pályázott Komárom Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program felhívására – a 170 M Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével megújul 
a Jókai liget és környéke. 
 
A TOP-2.1.2-16 „Zöld város kialakítása” című pályázat célja a városi közterületek környezettudatos, család- 
és klímabarát megújítása, a városi zöld környezet megteremtése, hogy a fejlesztések területe alkalmas legyen 
a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez. A belváros rendezvény- és 
idegenforgalmi központja a Jókai liget, illetve a Táncsics utca liget és a Bem József utca közötti szakasza. Itt 
található a Brigetio Gyógyfürdő, a camping, több szálloda és vendéglátóhely, valamint három középiskola is, 
emiatt a terület minden évszakban élettel teli.  

A Jókai liget mai funkciója elsősorban pihenőparki. A projekt keretében kertészeti megújítása, a meglévő 
növényzet ápolása, felújítása; funkcióbővítésként pedig a rendezvénytérként szolgáló terület felújítása, a 
szükséges infrastruktúra – elektromos csatlakozási pontok – kiépítése, zenepavilon és kiszolgáló (mosdó) 
épület létesítése, valamint szabadtéri fitness eszközök és további utcabútorok elhelyezése tervezett. A 
Táncsics utca zöldfelületei nem kellően intenzívek, klímajavító hatásuk elenyésző, ezért a jobb városi klíma 
és árnyékolás érdekében intenzívebb, kétszintes növényzet telepítése szükséges. A fejlesztés eredményeként 
megtörténik a járdák felújítása, valamint a Brigetio Gyógyfürdőt kiszolgáló, a város tulajdonában lévő, 
ingyenesen használható parkoló részbeni átépítése, lombos, klímatűrő fákkal való árnyékolása, a fürdőbejárat 
biztonságos és esztétikus gyalogos megközelítésének kialakítása és napelemes kerékpártároló elhelyezése. 

A 170 millió Ft támogatásból megvalósuló beruházás befejezésének tervezett napja 2021.01.15. 

 

További információ kérhető: 

Komáromi Városi Televízió 

2900 Komárom, Szabadság tér 1. 

Tel.: 34/341-941, komaromtv@novonet.hu 
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utca liget és a Bem József utca közötti szakasza. Itt található a Brigetio Gyógyfürdő, a camping, több szálloda és vendéglátó-
hely, valamint három középiskola is, emiatt a terület minden évszakban élettel teli. 
 
A Jókai liget mai funkciója elsősorban pihenőparki. A projekt keretében kertészeti megújítása, a meglévő növényzet ápolása, 
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további utcabútorok elhelyezése tervezett. A Táncsics utca zöldfelületei nem kellően intenzívek, klímajavító hatásuk elenyé-
sző, ezért a jobb városi klíma és árnyékolás érdekében intenzívebb, kétszintes növényzet telepítése szükséges. A fejlesztés 
eredményeként megtörténik a járdák felújítása, valamint a Brigetio Gyógyfürdőt kiszolgáló, a város tulajdonában lévő, in-
gyenesen használható parkoló részbeni átépítése, lombos, klímatűrő fákkal való árnyékolása, a fürdőbejárat biztonságos és 
esztétikus gyalogos megközelítésének kialakítása, és napelemes kerékpártároló elhelyezése. 
 
A 170 millió Ft támogatásból megvalósuló beruházás befejezésének tervezett napja 2021.01.15. 
 
További információ kérhető: 
Komáromi Városi Televízió 
2900 Komárom, Szabadság tér 1. 
Tel.: 34/341-941, komaromtv@novonet.hu

MEGÚJUL A KOMÁROMI JÓKAI LIGET ÉS KÖRNYEZETE 

Komárom Város Önkormányzata az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében, a 
Természet és kultúra prioritási tengelyen támogatási kérelmet nyújtott be az SKHU/1601/1.1 pályázati felhívására, 
melyet az Irányító Hatóság megvalósításra érdemesnek talált. A projekt neve: CULTPLAY - Interactive Thematic 
Parks - Innovative Use of Cultural Heritage, összköltsége: 2.873.580,08 EUR, ebből Komárom költsége: 326.622,00 
euró A pályázat támogatási intenzitása a magyar projektrészek esetén: 85% ERFA hozzájárulás, 10% Magyar Állam 
hozzájárulása és 5% önrész. 
 
A projektben részt vevő tíz településen egyedi tervezésű tematikus játszóterek épülnek, minden településen egy, a partner-
ségben szereplő másik település jelentős épített örökségét középpontba állítva. Így Érsekújvárban a régi vár makettje készül 
el, Tatán a gútai malom épül meg kicsiben játékos elemekkel, Észak-Komáromban a Csillag erőd mintájára készül játszótér, 
Dél-Komáromban az észak-komáromi Öregvár elevenedik meg játszótér formájában, Oroszlányban a vágsellyei Pázmány 
kastély, Kisbéren a gútai fahíd és a Lovarda mása épül meg, Gútán készül el a tatai vár mása, Ógyallán az oroszlányi Bá-
nyász Múzeum mintájára, míg Vágsellyén a majki kolostor mintájára készül játszótér. 
 
Emellett közös, turisztikát népszerűsítő programok megvalósítására is sor kerül. Mindegyik projektpartner településén 1-1 
turizmust népszerűsítő nyilvános esemény valósul meg, valamint a játszótereket bemutató és népszerűsítő kiadvány készül 
el, közös „brand“ alakul a játszóterekre. Közös célkitűzés, hogy a játszóterek bekerüljenek a térség turisztikai attrakciói közé. 
Komáromban a Jókai liget salakos pályájának helyén egy egyedi Uniplay komáromi erőd mászóvár valósul meg kiegészí-
tő játékelemekkel. A játszótér kialakítása mellett növénytelepítést és utcabútorok kihelyezését is tartalmazza a pályázat.

TEMATIKUS JÁTSZÓTÉR ÉPÜL A JÓKAI LIGETBEN 
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- Édesapám alapította a Hungaromix Kft.-t 
1989-ben. Ez volt az alapcég, amely az évek 
során átment családi vállalkozásba. 2011-ben 
létrehoztuk a Natur Press Team Kft.-t  
a növényi olaj préselésre, a korábbi vállalkozás 
pedig gépgyártással foglalkozott a továbbiak-
ban. Olyan saját fejlesztésű gépeket gyártottunk, 
amelyekkel a növényi olaj készítést végeztük. 
Eleinte takarmány vonalon tevékenykedtünk, 
majd 2011-ben kiköltöztünk Kisigmándra, 
és megkértük az élelmiszeripari engedélyt, így 
indítottuk az élelmiszeripari vállalkozást - 
mondta el Bagó Roland ügyvezető. 
 
Fő tevékenységük szerint kuriózum olajak 
előállításával foglalkoznak, hideg sajtolásos 
eljárással, finomítatlanul, tartósítószer- 
mentesen. Az alapanyagot nem a társaság 
termeli, de a beszerzéskor ellenőrzik azt. 
Jelenleg 14 féle alapanyagból készítik a kivá-
ló minőségű olajaikat, így például tökmag, 
mák, lenmag, feketekömény, máriatövis, 
homoktövis, vörös szőlőmag, barackmag, 
sőt, dió is szerepel a palettán. 
 
Az olajat saját fejlesztésű gépeikkel gyártják, 
vegyszermentesen, természetes előállítási 
folyamattal. Ennek köszönhetően a gyártás 

során az olajokban található vitaminok  
és nyomelemek nem sérülnek, így termékük 
egészséges élelmiszer. Sőt, egyes produktu-
mok kozmetikumként is alkalmazhatóak. 
Kukoricacsíra-olaj termékükre a Citystar 
Szakmai Elit figyelt fel, akik telefonon 
értesítették a komáromi vállalkozót,  
hogy díjjal tüntették ki.  
 
Az elmúlt esztendőkben dinamikusan 
fejlődött a társaság, de a díj tovább növeli 
hírnevüket.  
 
Bagó Roland azt reméli, hogy a kitün-
tetés népszerűsítheti a kukoricacsíra-olaj 
használatát. Már csak azért is, mert ezt az 
olajat még mindig leginkább takarmányként 
használják, pedig értékes élelmiszer is. 
 
A cég a jövőben bővíteni kívánja kisigmándi 
üzemét. Bagó Roland elmondta, komáro-
miakat is foglalkoztatnak, és napjainkban új 
termékek bevezetésén is dolgoznak. A leglé-
nyegesebb céljuk azonban a kiváló minőség 
megtartása, hiszen az elismerés birtokában 
ez már szélesebb szakmai körben is elvárás.  
 
    hd

sajtolt kukoricacsíra olajat.

vállalkozó, aki kisigmándi üze-

mében gyártja a Bagoila hidegen 

Az Év Kiváló Terméke-díjat ve-

hette át Bagó Roland, komáromi

SZAKMAI DÍJ

olAjozott munKA
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Szőnyi újra  
legyőzte a Himaláját 
 
Mi nagyobb vakmerőség, mint futva ne-
kivágni 480 kilométernek a Himalájában? 
Nekivágni mégegyszer! Éppen ezt tette 
Szőnyi Ferenc nemrég. 
 

A komáromi „Versenygép”, az ultra- és terep-
futás megszállottja nem elégedett meg azzal, 
hogy tavaly egyedüli teljesítőként lefutotta a 
világ egyik legkeményebb versenyét, a 480 
kilométeres Hell Ultra Race-t. Szőnyi Ferenc 
úgy döntött, ismét nekivág az embert próbáló 
terepnek, és megpróbálja megdönteni saját 
113 órás világcsúcsát. 
 
Szőnyi végül bravúrosan teljesítette is a 
Manaliból Lehbe vezető több száz kilométeres 
távot, a 2017-es világcsúcsánál négy órával 
gyorsabban, 108 óra alatt ért célba.  
 
                (a kemma.hu cikke alapján) 
 
 

Sidi légpuskában nyert 
 
A férfi puskásoknál légpuskában Sidi 
Péter, míg a 3x40 lövéses összetettben 
Péni István nyerte meg a sportlövők első 
világbajnoki válogatóversenyét. 
 
A Fehér úti lőtéren rendezett viadalon a 10 
méteres számban a világ- és Európa-bajnok 
Sidi 630,9 körös kiemelkedő eredményt ért el, 
a világranglista-vezető Péni pedig 627,4 körrel 
lett második. Az esemény másnapján aztán 
az 50 méteres viadalra került sor, melyben 
utóbbi 1178 körrel végzett az élen az 1171-el 
záró komáromi riválisa előtt. 
 
    (az MTI / kemma.hu cikke alapján) 

-   A megyeit megnyerve a bajnokság sorsa nem 
volt kérdés, de az osztályzó nagyon nehéz volt. 
Az utolsó három-négy hétben a csapat ennek 
vetett alá mindent Bozsik Péter vezetőedző 
irányításával. Szeretném megköszönni a város 
támogatását, amely lehetőséget nyújtott arra, 
hogy magasabb osztályban szerepelhessünk - 
magyarázta Beigelbeck Attila, a KVSE 
elnöke, aki azt is nyugtázta: nem csupán  
az anyagi és erkölcsi támogatás biztosított, 
de minden egyéb infrastrukturális és létesít-
ményi feltétel is.  
 
Az NBIII-ban már új elvárásoknak kell 
megfelelniük a fiúknak. 
 
Ezzel tisztában van a KVSE vezetője, de  
a játékosok is. Musitz Balázs csapatkapitány 
úgy fogalmazott, van még erő a folyta-
táshoz. Mint elmondta, jövőre is segíteni 
kívánja csapatát. Szerinte a gárda nagyon 
összetartó, pedig huszonéves és a negyvenes 
korosztályt képviselő játékosok is szerepel-
nek az együttesben. Talán ez az összetartás 
is hozzásegítette őket a feljebb jutáshoz. 
 
A csapat egyik kiemelkedő játékosa Kenesei 
Krisztián, aki a téli időszakban csatlakozott. 
Ő is méltatta a csapat teljesítményét.  
 
- Nagy elvárásokkal érkeztem. Úgy gondolom, 
jól beilleszkedtem. Kezdetben csereként, majd 
kezdőként játszottam. Úgy érzem, sikeres 
féléven vagyunk túl - magyarázta Kenesei 
Krisztián, aki húsz gólt rúgott a bajnokság-

ban és rájátszásban is további kettőt.  
A Városházán dr. Molnár Attila polgár-
mester, valamint a labdarúgó szakvezetés 
prominens tagjai köszöntötték a komáromi 
gárdát.  
 
- Akármilyen erős keretünk van, azért egy 
megyei bajnokságot úgy megnyerni, hogy 
szinte pontveszteség nélkül (egy vereséggel és 
egy döntetlennel) ez óriási siker. Czibor Zoltán 
városában fontos, hogy NBIII-as szintű 
csapatunk legyen, bízom benne, hogy sikerül 
megragadnunk ebben a ligában - mondta. 
 
Khéner László, az MLSZ megyei elnö-
ke, valamint dr. Kancz Csaba, az MLSZ 
megyei társadalmi elnöke arról beszéltek, 
hogy rendkívül fontos a megyei futball 
szempontjából, hogy minél több együttes 
minél magasabb osztályban szerepeljen és 
bizonyítson. 
 
Horváth Gyula, az MLSZ megyei elnök-
ségi tagja is szólt a fiúkhoz abban bízva, 
hogy Czibor Zoltán szellemisége, melynek 
az alapja a tisztelet, a szeretet, a labdarúgás 
iránti alázat és egymás megbecsülése, a jö-
vőben is meghatározza a csapat hozzáállását  
a sporthoz és a labdarúgáshoz. 
 
Az esemény végén Bozsik Péter bajnok 
legénysége ünnepélyes keretek közt vette  
át az aranyérmeket, a serleget pedig Musitz 
Balázs csapatkapitánynak nyújtotta  
át dr. Molnár Attila polgármester. (hd)

közepén a Városházán fogadták.

Szinte veretlenül nyerte a megyei futballbajnokságot a KVSE

így a fiúk az NBIII-ban folytathatják a szereplést. A csapatot június 

felsőbb osztálybA léphet

NB III-BAN A KOMÁROM

�� Fotó: Nagy Tamás / komaromhirado.hu
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Közel félszázan  
úszták le az 1 kilométert 
 
Az úszás az egyik olyan sportág, amelyben 
nagyhatalom vagyunk - fogalmazott Turi Bá-
lint alpolgármester a Brigetio Gyógyfürdő-
ben június 16-án, a magyar úszás napján.  
 
Az alpolgármester azt is elmondta, a város 
kifejezetten jól áll a sportlétesítmények terén. 
A versenymedencén és a fedett medencén 
túl további fedett uszoda létesítésén dolgo-
zik az önkormányzat. Arról is beszélt, hogy 
Komáromban minden gyermek megtanulhat 
úszni a város által támogatott és szervezett 
programban. Ezenkívül kiválóan működő, 
országos eredményekkel büszkélkedő úszó-
szakosztállyal is rendelkezünk. 
 
Turi Bálint gratulált mindazoknak, akik  
a magyar úszás napján teljesítették a 
kitűzött 1 kilométeres távot, majd érmeket 
és okleveleket adott át a résztvevőknek. 

Bielik Kevin, Takács Fábió és Máté Eszter 
külön figyelmet kapott, hiszen ők úszták le a 
leggyorsabban az adott távot, ezért ajándék 
belépőjegyet is kaptak az érem és az oklevél 
mellé. (hd/rg) 
 

A Tempo  
a legeredményesebb 
 
Nemrég Vértesszőlősön rendezték meg 
a tavaszi szezon utolsó karateversenyét, 
ahol a Tempo SE tagjai 27 érmet szerez-
tek. Filep Imre hétdanos mester tanít-
ványai elhozták a legeredményesebb 
csapatnak járó kupát is. 
 
- További büszkeségre ad okot, hogy a verse-
nyen az „Eddzen együtt a család!” program-
ban „nevelkedett” három szülő, Németh Tibor, 
Ravasz Sándor és Takács Márta is elindult, 
mindhárman sikeresen szerepeltek, érmeket 
nyertek – mondta Filep Imre. 
 
- Az egyesületünkben továbbra sem „verseny-
istálló” képzés folyik, hanem először karatézni 
tanítjuk a gyerekeket, nagy hangsúlyt fektetve 
a sportág hagyományos elméleti értékeire is, 
úgymint jellem, tisztelet, szorgalom, önuralom, 
akaraterő, és ha valaki szeretne élsportoló 
lenni, vállalva az ezzel járó megterhelést, 
természetesen arra is lehetősége van – tette 
hozzá a mester. 
 
A folytatás is mozgalmas heteket ígér: a 
Malomvölgyben rendezendő évzáró után a 
tempósok edzőtáborral és küzdelmi kurzu-
sokkal készülnek az őszi szezonra, amelynek 
kiemelt eseménye lesz a decemberi Fudokan 
Európa-bajnokság Szlovéniában. (rg)

- A fitness anyuka kategória különösen kedves 
számomra hiszen itt eredményhirdetéskor a 
kislányom is velem állhatott a színpadon. Az 
abszolút bajnoki címért valamennyi női kategó-
ria legjobbjával kellett megküzdenem.  
 
Ezt a címet először sikerült megszereznem, 
így a tavaszi szezont három hazai arany és 
két bronz, egy Európa-bajnoki ezüst és egy 
világbajnoki negyedik hellyel zártam. Nagyon 
boldog vagyok, hogy 12 év kihagyás után 
ilyen eredményesen sikerült a visszatérésem a 
versenysportba – nyilatkozta a testépítő.

További hír, hogy Dorina annak ellenére 
is a 4. helyen tudta zárni a Fülöp-szigeteki 
világbajokságot, hogy a versenybírók nem 
engedték indulni saját kategóriájában. Arra 
hivatkoztak, hogy túlságosan kidolgozott 
az izomzata. Így egy kategóriával feljebb, 
erősebb mezőnyben versenyezhetett.  
 
- Összességében úgy érzem, a bonyodal-
mak ellenére sikerült helytállnom, bár 
nem erre készültem, de elégedett vagyok 
az eredménnyel – írta a megmérettetés 
után sportolónő a Facebookon. (rg)

micsodA nő!
SZENZÁCIÓS FORMÁBAN CSAPÓ

győri Krypta Trófea versenyen.

díva - és a fitness anyuka kate-

góriában is aranyat szerzett a  

A komáromi testépítő Csapó 

Dorina nemrég a 35 éven felüli 

Az abszolút bajnok is Ő lett.

Az esemény kezdetén Beigelbeck Attila,  
a KVSE elnöke gratulált az eredményekhez.

 - Komárom büszke a fit-kid-es lányokra. 
Köszönet, hogy tovább öregbítették városunk 
hírnevét a nívós versenyeken. Félszáz verseny-
ző űzi ezt a sportot nálunk, közülük harmincan 
igazolt sportolók. Ahogy eddig, továbbra is 
segítjük a fiatalok sportolását anyagilag és er-
kölcsileg egyaránt - mondta dr. Molnár Attila 
polgármester.  
 
A gála alkalmával a tanfolyamon résztvevő 
lányok, az egyéni versenyzők, és a csapatok 
is bemutatkoztak.  
 
- Ebben az esztendőben is versenyeztünk, szép 
eredmények születtek. Tanfolyamos csoportjaink 
is egyre nagyobb létszámban működnek a Petőfi 

és a Dózsa Iskolákban. Ebben a tanévben  
a legjobb eredményeket hárman érték el. Suhaj-
da Flóra mind a három versenyén első helyezést 
ért el, valamint Somogyi Lola és Köbli Dorka 
szintén a dobogó legmagasabb fokára állhatott 
fel - nyilatkozta Vadkerti Ildikó edző.  
 
A KVSE Fit-Kid csoportjának vezetőedzője 
hozzátette: szeretné megköszönni a szülők 
egész éves támogatását, valamint edzőtársai 
Pintér Dorina, Pintér Alexandra és Suhajda 
Flóra segítségét.  
 
Július első két hetében Fit-Kid tábort 
rendeznek a Petőfiben, ahova nemcsak 
versenyzőket, hanem olyan kislányokat  
is várnak, akik soha nem találkoztak még 
ezzel a sporttal.   
                    kn/rg 

táncoló tAlpAK

ÉVZÁRÓT TARTOTTAK A FIT-KIDESEK

gát. A komáromiak június végén tartottak évadzárót a moziban.

A Fit-Kid  az elmúlt húsz évben meghódította Európa számos orszá-
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Komáromi sikerek  
a Floorball Diákolimpián 
 
Május hónapban zajlottak a floorball nagy-
kapus változatainak (unihoki 3+1, nagypályás 
5+1) országos döntői, amelyeket a kispályás 
olimpiától eltérően nem egy helyszínen, ha-
nem korcsoportonként az ország különböző 
településein rendeznek. A selejtezők után szép 
számmal továbbjutó komáromi iskolai csapa-
tok így bejárhatták az ország nagy részét. 

A legörömtelibb hír, hogy a Feszty Iskola Pak-
son megszerezte első floorball diákolimpiai 
bajnoki címét II. korcsoportos csapatával, míg 
az I. korcsoportban az ötödik helyen végzett. 
A bajnokcsapat tagjai: Illisics Miléna, Gjika 
Dániel, Gyöngyösi Tamás, Harcos Erik, Somo-
di Anna, Farkas Ádám, Dudás Kristóf, Szücs 
Daniéla, Kosdi Ákos és Illisics Dávid volt. A fel-
készítő edző Ráduly Zoltán, Sztojanov Olivér, 
a testnevelő Horváth Miklós volt. 
 
A Bozsik Iskola megismételte a tavalyi pará-
dés szereplését és ezúttal is négy országos 
bajnoki címet szerzett. Győzött az I., III., IV. 
korcsoportos lányok mezőnyében, valamint a 
III. korcsoportos fiúk fináléjában, ezáltal joggal 
kiérdemelve a „legjobb floorballos iskola” 
címet. Ifj. Galambos Tamás csapataiban a 
következő játékosok szerepeltek: Rezneki 
Panka, Pénzes Laura, Hegyi Bíborka, Rádoki 
Orsolya, Szlukovinyi Luca, Hajas Kata, Hajas 
Réka, Csáki Eszter, Csáki Emese, Kajtár Jáz-
min, Varga Anna, Ördög Lea, Molnár Bettina, 
Bélai Ninetta, Váradi Lili, Belházi Réka, Csák-
vári Adél, Borbély Bence, Dikácz Juvenál, 
Kiss Csaba, Tóth Zsombor, Pénzes Levente, 
Beigelbeck Tamás és Takács Attila. 
 
A komáromi középiskolák közül ezúttal az 
SZPK-s játékosokra épülő Jókai Gimnázium 
jutott el az országos döntők végjátékáig, 
sajnos a kispályás bajnokoknak most nem 
sikerült diadalmaskodniuk, de a fiúk nyaká-
ban szépen csillog az V. korcsoportos ezüst 
és a VI. korcsoportos bronzérem is. (gt)

- A megyei bajnokságot veretlenül hoztuk. 
A döntőben a tavalyi győztes OSE Spartans 
gárdáját sikerült legyőznünk. A Pest megyei 
erősebbnek bizonyult. A négyes döntőben Göd 
csapatával mérkőztünk. A győzelem elvárá-
sokat támaszt felénk. Igyekszünk sokáig fenn-
tartani ezt a színvonalat. Most az utánpótlást 
kellene felhoznunk magunk mögé. Fontos-
nak tartom, hogy magas színvonalú felnőtt 
kosárlabda legyen a városban. Bízom benne, 
hogy néhány évig még a megyei bajnokságok 
élvonalában tudunk maradni. Pest megye egyre 
nehezebb lesz, de megküzdünk vele – mondta 
Szentirmay Péter edző.  
 
Régen komoly kosárlabdaélet folyt a város-
ban, majd hosszú szünet következett. Négy 
évvel ezelőtt beindult a sikerszéria. A Ké-
mények bebizonyították, hogy a kosárlabdá-
nak létjogosultsága van Komáromban. 

- Ezt a kiváló eredményt a csapat magában 
hordozza. Régebben NB II-es kosárlabda volt  
a városban. A jelenlegi csapat néhány tagja 
a régi gárdának a magja. A komáromiak 
hosszú ideig az oroszlányi városi bajnokságba 
neveztek. Az forrta ki magát megyei bajnok-
sággá. A remek szereplés egyik kulcsa, hogy nincs 
csapaton belüli rivalizálás. Együtt dolgozunk, 
együtt harcolunk. Ez hozza az eredményeket. 
Mi erősebbek és gyorsabbak már nem leszünk, 
megpróbáljuk rutinból megoldani a feladatot – 
tette hozzá az edző. 
 
A Pest megyei bajnokság négyes döntőjében 
megválasztották a bajnokság All Starts 
ötösét, a legjobb játékosokat. A KVSE 
Kémények csapatából Radics Tamás és 
Szentirmay Péter is bekerült a keretbe.  
       kn

A legjobb dobás

DUPLA GYŐZELMET ARATTAK A KOSARASOK

Az elmúlt négy évben háromszor nyerte el a KVSE Kémények kosár-

csapata a Komárom-Esztergom- és a Pest megyei bajnoki címet.

Míg a többiek az iskolapadban ültek, 
az MLSZ Bozsik-programban résztve-
vő gyerekek, összesen 350-en, a tan-
évzáró körzeti futballfesztiválon 
mérhették össze tudásukat június 
elején a Czibor sporttelepen.  
 
A gyermeklabdarúgás népszerű. Ezt 
ismerte fel évekkel ezelőtt az MLSZ 
megyei szervezete, amely az egész tanév 
során foglalkozásokat tart az iskolákban, 
lebonyolítja a sulibajnokságok mérkőzéseit. 

- A mi feladatunk, hogy minél több gyermeket 
vonjunk be a labdarúgásba egészen az óvodás 
kortól. Az egyesület pedig a tömegből emeli ki 
azokat a tehetséges játékosokat, akikkel érdemes 
magasabb szinten foglalkozni - mondta 
Vörösházi Tibor szervező. A mérkőzéseket 
követően valamennyi gyermeket emlék-
éremmel, valamint egy a sportszerűséget 
hirdető kulcstartóval jutalmaztak.  
A sportcsoportvezetőket is megajándé-
kozták. A programban részt vevő iskolák 
pedig sportszerekkel gazdagodtak. (kn/rg)

sulifoci A sportpályán

VÉGET ÉRT AZ IDEI TANÉV BOZSIK-PROGRAMJA



A HÓNAP: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK20 SPORT20


