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Az ünnepélyes szalagátvágáson, valamint 
az azt megelőző sajtótájékoztatón Pölös-
kei Gáborné, az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium (ITM) szakképzésért 
és felnőttképzésért felelős helyettes állam-
titkára, Czunyiné dr. Bertalan Judit, tér-
ségünk országgyűlési képviselője, Kancz 
Csaba kormánymegbízott, valamint dr. 
Molnár Attila polgármester méltatták a 
beruházást. 
 
A munkálatok során a szakemberek elvé-
gezték a homlokzat, a lábazat, valamint a 
fitneszterem hőszigetelését, de sor került 
a csapadékvíz elleni szigetelés felújításá-
ra, és a lapostető is új réteget kapott.

 
Berczellyné Nagy Marianna az átadón 
elmondta: az elmúlt három évben folya-
matosan újították fel a megyei szakképző 
intézményeket, összesen mintegy 1 milliárd 
forint értékben.  
 
Sipos Sándorné, az iskola igazgatónője 
emlékeztetett: 1992 óta nem volt ekkora 
volumenű fejlesztés az intézményben. Igaz, 
hogy az elmúlt évek során épült edzőterem, 
sportpálya, történtek nyílászárócserék, 
az udvar pedig térőburkolatot kapott, de 
a jelenlegi fejlesztés mértékéhez fogható 
beruházás közel 30 éve nem valósult meg a 
Kultsárban.  
 
Pölöskei Gáborné úgy fogalmazott: a hazai 
gazdaság képzett munkaerőért kiált, vissza 

kell állítani a szakképzés presztízsét! A 
kormány az utóbbi két évben felújította az 
állami kézben lévő szakképzőintézmények 
felét. A 21. századi fejlesztés még csak 
most kezdődik, ezért elengedhetetlen az új 
digitális tartalmak bevezetése.  
 
- Olyan szakképzést kell folytatnunk, amit a 
gazdasági környezet igényel – zárta gondola-
tait a helyettes államtitkár. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester hangsú-
lyozta, hogy számos beruházás zajlik ma 
Komáromban, mely a 20.000 fős kisvárosok 
közül a legdinamikusabban fejlődő település 
Európában.  
 
- Nemrég adtuk át a bölcsődét és az Újszállási 
utat az ipari parkban, néhány napja számol-
tunk be a szőnyi fejlesztésekről is. Folyik az 
új Duna-híd és Csillagerőd építése. Büszke 
vagyok rá, hogy három év alatt 3 milliárdot 
tudunk fordítani intézményeinkre. Mindez azt 
szolgálja, hogy valódi otthonunknak tekintsük 
Komáromot! – fogalmazott a városvezető. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit a leginnovatí-
vabb megyének nevezete Komárom-Eszter-
gom megyét, ahol mintaértékű a szakkép-
zési fejlesztés.  
 
- A jelen beruházás teljes mértékben a 
Centrum megtakarításából jött létre. E 
tény is azt bizonyítja, hogy az új fenntar-
tói struktúra jó gazdája az intézményeknek 
- tette hozzá a képviselőasszony. (rg)    

Szalagavató 
Február 12-én hivatalosan is megtörtént a Kultsár Szakközép-

iskola 120 millió forintból felújított épületének átadása.
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Több mint negyed évszázada nem volt ekkora fejlesztés az intézményben

 

Több jut karitatív célra is 
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egye-
sületének komáromi csoportja február 
14-én tartotta az éves rendes közgyűlését 
a szőnyi Nagyboldogasszony templomban. 
Az istentiszteletet követően 14 új tag is 
ígéret tet. 
 
A tagság a Kossuth utcai Fogyatékosok 
Nappali Intézményében kezdte meg tanácsko-
zását. Itt köszöntötte az egybegyűlteket és az 
éppen felavatott új máltai tagokat dr. Molnár 
Attila polgármester, aki az ünnepi alkalmon 
fontos bejelentést tett: a komáromi csoport az 
idei esztendőben 3 millió forint támogatásra 
számíthat.  
 
Molnárné dr. Taár Izabella, a komáromi járási 
hivatal vezetője is megköszönte a máltai 
szervezet áldozatos munkáját. Ezt követően 
Tonomár István saját versét szavalta, majd 
kezdetét vette a szavazás az egyes napiren-
di pontokkal kapcsolatban. Az ülés fontos 
résztvevője volt Bondor Lajos régióvezető, aki 
rávilágított: a komáromi szervezet munkája 
kivételes és példaértékű. 
 
Horváth István elnök a tavalyi évre vonatkozó 
pénzügyi helyzetről beszélt, majd előrevetítette 
a 2019-es esztendő legfontosabb feladatait, 
programjait és ismertette a költségvetés 
számait.  
 
Szó esett a tavalyi eredményekről is. Két bajba 
jutott családot mentettek meg a kilakolta-
tástól, 18 családnak nyújtottak segítséget 
a beiskolázáshoz, 140 érintett vett részt a 
paralimpián, és a rendhagyó napon, táboruk-
ban 33 gyermek nyári kikapcsolódásához 
járultak hozzá, Adni öröm akciójukban közel 
két és fél tonna élelmiszert gyűjtöttek össze. 
Az év folyamán 540 élelmiszercsomagot 
adtak a lakosságnak, 26 család részére 
vásároltak fát egymillió forint értékben, 
ruharaktáruk tavaly száz napot volt nyitva. 

Az elmúlt év sikerei közt említhető az is, 
hogy elkészült a Fogyatékosok Nappali 
Intézményében a megálmodott közösségi tér 
és az új füves sportpálya. Az idei esztendő 
terve, hogy bekerítsék ezt a létesítményt, 
és mosdóval bővítsék. Célkitűzéseik közt 
szerepel, hogy az önkormányzatra támasz-
kodva segítsék a lakásproblémákkal küzdő 
fiatalok, nehéz helyzetben lévő családok 
otthonhoz jutását, és hogy valamilyen módon 
enyhítsék a rászorulók lakbérterheit.

„A hit védelme, és a szegények szolgálata” 
- így szól örökös jelmondatuk, amely az idei 
esztendőre is meghatározza az önként vállalt 
feladatokat.  
 
    hd
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Köszönet a boldog évekért! 
 
Február elején töltötte be 90. életévét, 
Juhász Károly Andrásné, Gizike néni. 
A szépkorú asszonyt családi körben, 
házában köszöntötte fel dr. Molnár Attila 
polgármester és a körzet képviselője, 
Dombay Gábor.  
 

Gizike néni korát meghazudtoló szellemi 
és egészségi állapotnak örvend, ahogy 
a mondás tarja, 20 évet nyugodtan leta-
gadhat... Kávéval és süteménnyel kínálja a 
látogatókat. A köszöntés alkalmával meg-
tudjuk, hogy Gizi néni az Alföldön született, a 
”nagyalföldön” - ahogy ő fogalmaz - Szolnok 
megyében, Kisújszálláson. Férjével is ott 
ismerkedett meg, hogy aztán 1961-ben 
Nagyigmánd-Szőkepusztára költözzenek. A 
családfő a helyi gazdaságban vállalt állást, 
Gizi néni pedagógus lévén szintén helyben 
tanított. Házasságukból egy fiúk született, 
unokájuk is már 30 éves. A család 1972-
ben költözött Komáromba, Gizike néni itt az 
egykori Gyermekvárosban kezdett dolgozni, 
onnan is ment nyugdíjba 1984-ben.  (rg)

Gizike néni az Alföldről került  
városunkba több mint negyven éve

Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester 
köszöntőjében a Kincset ér! törekvéseiről, 
valamint a program eredményeiről tájékoz-
tatta a jelenlévőket, majd gratulált a díjazott 
óvodásoknak és intézményeiknek.  
 
Mint elhangzott: a célcsoportban közel 
ezer komáromi érintett. A program ugyanis 
olyan áthidaló egészségügyi prevenciós 
előadássorozat, melyben nagycsoportos 
óvodásokat, valamint általános iskolásokat 
foglalkoztatnak. Elsősorban interaktív 
ismeretterjesztő programokkal nevelnek 
az egészséges életre. Mindehhez komoly 
szakembergárdát is mozgósít az önkor-
mányzat által finanszírozott törekvés. Dr. 
Kreft-Horváth Loránd alpolgármester 
kiemelte, hogy a program tematika mentén 
állt össze, és többszörös országos akkredi-
tációt élt meg. Nagy előnye, hogy az iskolák 
törvény által előírt prevenciós tevékenységét 
is átvállalja.  

- Ugyan törvényi kötelezettség is, de még fonto-
sabb az, hogy amit gyermekkorban a kisgyer-
mek vagy a kamasz elsajátít, azt felnőttkorban 
szülőként és nagyszülőként alkalmazza. Az 
egészséges életmódra való felkészítés szükségsze-
rű annak érdekében, hogy az egészségmegőrző, 
egészséget óvó szokások rögzüljenek  - mondta 
el a programot koordináló alpolgármester. 
Köztudott, hogy számos területet érint a 
városi prevenciós tevékenység. Az egész-
séges életmód alapkövei így például a 
mindennapi testmozgás, az egészséges 
étkezés, a megfelelő higiéniai szabályok 
betartása, de kitér a program a baleset-
megelőzésre, a szexuális megbetegedések 
megelőzésére, a drogprevencióra és az 
alkoholfogyasztással összefüggő problémák 
ismertetésére is. Az egyes korosztályok-
nak megfelelő tálalásban, minden olyan 
területet érintenek a programban, amelyek 
a fiatalok egészségét veszélyeztetik. 

Dalok az egéSzSégről
Évek óta gondozza a város a Kincset ér! egészségügyi prevenciós programot, melynek részeként február 13-án

a Jókai moziban adott koncertet a város óvodásainak a Zsebsün együttes. A gyerekzenekar fellépését megelő-

MINDNYÁJUNKNAK KINCSET ÉR! 

zően két rajzpályázat eredményhirdetésére is sor került. Az egyik a programba beérkezett művekhez, a másik

a közeljövőben megjelenő Almacsutka című egészségvédelmi kiadvány illusztrációihoz kapcsolódott. A rajzokat

a mozi előterében tekinthették még az odalátogató érdeklődők.

�� A számos területet érintő Kincset ér városi egészségügyi  
prevenciós programban több ezer gyermek vesz részt minden évben

gyerekek_1.indd   1 2019.01.20.   12:01:50
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Évek óta gondozza a város a Kincset ér! egészségügyi prevenciós programot, melynek részeként február 13-án

a Jókai moziban adott koncertet a város óvodásainak a Zsebsün együttes. A gyerekzenekar fellépését megelő-

zően két rajzpályázat eredményhirdetésére is sor került. Az egyik a programba beérkezett művekhez, a másik

a közeljövőben megjelenő Almacsutka című egészségvédelmi kiadvány illusztrációihoz kapcsolódott. A rajzokat

a mozi előterében tekinthették még az odalátogató érdeklődők.

A Kincset ér! mellett számos egyéb, nem 
akkreditált egészségügyi intézkedést is 
bevezetett a városvezetés, amelyek mellett 
továbbra is szerveződnek majd egészség-
védelmi rendezvények. Ilyen lesz például 
május 18-án a Richter Egészségváros prog-
ram a Jókai ligetben, ahol szűrővizsgálatok 
várják majd az érdeklődőket.  
 
Az esemény végén a Zsebsün együttes mu-
zsikált a közönségnek. A zenekar közel tíz 
éve ontja magából az egészséges életmódra 
nevelő dalait.  
 
A gyerekek pedig - ahogy az lenni szokott – 
ezúttal is tapssal hálálták meg a produkciót.  
 
               hd/rg
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- Az ember eljut egy idő után oda, hogy mun-
káját tovább kell adnia egy fiatalabbnak, mert 
elfáradt - összegezte döntését a leköszönő 
vezető. 
 
A kezdetekre jó szívvel emlékezett vissza. 
Abban az időben a klub egyfajta hiányt 
pótolt. Olyan közösség született, amelyben 
tevékeny nyugdíjasok találtak egymásra. 
Bera Jánosné még aktív éveiben vállalta a 
vezetői feladatot az akkori szakmai irányító, 
Mészáros Zsuzsanna kérésére. Tizennyolc 
fővel alapították meg klubjukat, amelynek 
élére az akkori legfiatalabbat választotta a 
közösség. 
 
Az alapítás történetéről, a hőskorról és a 
klubélet legszebb pillanatairól is szó esett 
az ünnepségen. Felszólalt Kerekes Tibor, 
a Szőnyi Kulturális Egyesület elnöke, aki 
megköszönte Bera Jánosné helytállását, 
szorgalmát és kedvességét, mellyel sok 
klubtagot segített át a nehezebb időkön. 
 
Bera Jánosné úgy fogalmazott, hogy egy 
nyugdíjas klubot másképpen kell vezet-
ni, mint akár egy irodalmi kört, hiszen 
a tagságban nagy szükség van az emberi 
odafigyelésre. 
 
- Néha egy kérdés, egy mondat is elég volt 
ahhoz, hogy érezzék a törődést és a támogatást 
a klubtagok. Én egyedül nem sokra mentem 

volna. Kellett egy lelkes 
csapat, amelyik velem 
van, segít, és hisz ben-
nem. Egy ilyen csapatot 
sikerült összehozni, 
ebben az volt a legszebb 
- magyarázta.  
 
A tisztújításra ösz-
szehívott találkozón 
a korábbi vezetőnek 
virágcsokrot és 
ajándékot adott át a 
SZŐKE vezetése, 
a művelődési ház 
szakmai vezetője, 
Nyikus Anna és az új 
klubvezető. A staféta-

botot Németh Györgyné vette át, aki elődje 
nyomdokaiban járva igyekszik folytatni a 
megkezdett munkát.  
 
- Mindenképpen szeretném megköszönni a 
tagság bizalmát. A jövőben megpróbálunk 
újítani is, és megnyerni ügyünknek fiatalabb 
nyugdíjasokat - mondta a megválasztott 
klubvezető.  
 
...és még egy hír a városi időseket tömörítő 
klubok életéből: nélkülöző, nehéz sorsú 
gyerekeknek szervezett gyűjtést a Komá-
romi Nőklub. Február 18-án az Arany 17. 
Rendezvényközpont egy termében válogat-
ták a folyamatosan érkező felajánlásokat: 
ruhaneműt, cipőt, játékokat, tartós élelmi-
szert és tisztítóeszközöket, amit egy IX.  
kerületi óvodának kívánnak eljuttatni. Az 
adománygyűjtés Filotás Lászlóné ötletéből 
fakadt, aki a szűkölködő gyermekeket fog-
lalkoztató óvoda internetes felhívására úgy 
érezte: cselekednie kell. Az egyik dobozban 
egy bűbájos baba után nyúlva magyarázta: 
ezt a negyven esztendős babát egy idős asz-
szony ajánlotta fel. Megható, hogy kedvenc 
gyermekkori játékát küldte el a rászoruló 
gyerekeknek. A klub tagjai az adományo-
zóknak megköszönték a jótékonykodást, 
majd lelkesen csomagoltak tudván, hogy 
igyekezetükkel sok kisgyermeknek szerez-
nek örömet.    hd/rg

tiSztújítáS
Bera Jánosné 22 év után búcsúzott a Szőnyi Nyugdíjas Klub vezetői

szerepkörétől. A tagság nemrég ünnepélyes körülmények között

VEZETŐVÁLTÁS A SZŐNYI NYUGDÍJAS KLUBNÁL

köszönte meg áldozatos munkáját.

�� Németh Györgyné, az új és Bera Jánosné a leköszönő vezető
�� Fotó: Hajnal Dóra
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Az Igmándi úton található, jelenleg még 
elhagyatott, komoly felújításra és átalakí-
tásokra szoruló ingatlan a város tulajdona. 
Az egykori méntelep, majd kombinát 
épülete – az esedékes korszerűsítés után – 
múzeumként működhet úgy, hogy abban az 
ELTE Régészeti Tanszékének kihelyezett 
oktatóközponti szerepét is betöltheti. 
 
A közbeszerzési eljárást követően, várható-
an tavasszal a kivitelezés is megkezdődhet, 
egyrészt az állagmegóvás, másrészt az új 
elképzelések megvalósítása érdekében. 
 
Számadó Emese múzeumigazgató azon 
reményét fejezte ki, hogy jövő évben 
megnyílhat a minden igényt kielégítő új 
múzeumi épület. Első lépésben a földszinti 
rész nyílna meg, ahol az állandó római kori 
kiállítás kaphat majd helyet némi átrendezés 
után. Ezzel kapcsolatban nagyobb lépté-
kekben gondolkodnak, hogy a Brigetióban 
feltárt épületek mintájára rekonstrukciók is 
szerepelhessenek példatárként. A látogatók 
megnézhetik majd a legszebb tárgyi emlé-
keket és falfestményeket is, többek között az 
ókori lakomajelenetet ábrázoló falfestményt, 
a közel két évtizedig a raktárban nyugvó, s 
jelenleg restaurálás alatt lévő részeivel kiegé-

szítve. Főképp a fiatalok érdeklődéséhez és 
a mai modern múzeumok képéhez igazodva 
kiterjesztett virtuális és valóságos bemutatá-
sok is helyet kapnak a kiállításban. Az épü-
letben kialakítanak időszaki bemutatóteret, 
múzeumpedagógiai foglalkoztatót, raktárat, 
kávézót. Az emeleten irodák, kisebb gyűjte-
ményi raktárak és egy könyvtár kap helyet, 
ahol a kutatómunkát végzők és a régész-
hallgatók is dolgozhatnak. Egy későbbi 
időpontban jöhet létre a város helytörténeti 
kiállítása ugyanitt. Helyet kaphat - többek 
közt - Horsa Istvánné önkéntes néprajzi 
gyűjtő „Két haza egy szívben” elnevezésű,  
a felvidéki kitelepítések témakörét bemutató 
néprajzi gyűjteménye. Az értékes válogatást 
– amit család-, gazdálkodás- és életmód- 
történetek, egyéb forrásanyagok gazdagíta-
nak - 1997-ben adományozta a múzeumnak 
a gyűjtő. Folyamatos bemutatása régi 
adóssága a városnak.  
 
A várva várt fejlesztés kiszolgálja majd a 
múzeumi lét egyéb elvárásait és előírásait, 
beleértve az állományvédelmi feladatokkal 
járó szabályokat is. 
 
A múzeumigazgató azt is elmondta, hogy 
jelenleg a főépület minden zegzuga raktár

kultúrtér
Komoly változást hoz a múzeum és városunk életébe is két előre-

mozdító építkezés. Kezdődik a volt mezőgazdasági kombinát átépí-

ÚJ MÚZEUM, ÚJ LEHETŐSÉGEK 

Az új kiállítótermek XXI. századi módon mutatják be Brigetio leletanyagát

ként üzemel, ahol ásatásonként több ezer 
tárgyat tárolnak.  
 
A MOL városrészben idegenforgalmi 
látogatóközpont épül a Stadion úton. 
Előzménye a római kori Limes magyaror-
szági, szlovákiai, ausztriai és németországi 
szakaszainak világörökségre való jelölése 
volt. Az elképzelések szerint a 2017-ben a 
molaji sportpályákkal szemben, a brigetiói 
légiótábor területén feltárt, mintegy 600 
m2 alapterületű, reprezentatív épület kerül 
bemutatásra, melyben – a régészek sze-
rint - vélhetően 375. november 17-én I. 
Valentinianus császár elhunyt, és amely-
ben utódját, II. Valentinianust császárrá 
kiáltották ki. A terület a jövőben olyan, 
idegenforgalmi látványosságnak számító 
régészeti parkká alakul, melyben interaktív, 
családbarát szolgáltatások várják majd a 
látogatókat. Amennyiben idén júniusban 
a világörökségi cím elnyerése is sikerrel 
jár, akkor rendkívüli híre és látogatott-
sága lehet a római régészeti parknak, 
Komáromnak és környékének. (hd/rg)

tése, ahová a múzeum főépülete költözik, valamint szintén hama-

rosan indul a Brigetio látogatóközpont-beruházás is.

 

Barangolás Rauscher  
György csodálatos világában 
 
Az idegenvezetők világnapja apropóján 
szervezett a fenti címmel előadást a múze-
um február 23-án.  
 
Az érdeklődők előtt kitárult az 1902-ben 
született festőművész rövid életútja, valamint a 
korszakban megfestett jómódúak, arisztokra-
ták és hírességek, akiknek Rauscher György 
örökkévalóságot teremtett festményein ke-
resztül. Az előadás a  hallgatóságot az 1920-
as évek sztárvilágába kalauzolta, melybe a 
művész kivételes tehetsége és sármja révén 
bejáratos volt.  
 
További múzeumi hír, hogy városunk érté-
keit vándorkiállítás mutatja be ezekben 
a hetekben. Csaknem 40, a Komáromi 
Értéktárban szereplő helyi kincset ismerhet-
nek meg közelebbről a komáromi diákok.

A tárlat februárban a Petőfi Iskolában volt 
kiállítva, majd márciusban a Bozsik Iskolában, 
áprilisban pedig a Jókai Mór Gimnáziumban 
lesz látható.  
 
                (hd/nt)



A HÓNAP: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7KULTÚRA 7

A Városháza impozáns díszterme adott 
otthont a komáromi eseménynek, mely 
Jókai Mór író életműve előtt tisztelgett 
a magyar széppróza napján. Gál László 
Latinovits-díjas versmondó szavalattal és 
Medveczky Szabolcs zeneszerző zongorajá-
tékkal köszöntötte a megjelenteket. Az est 
programját Hamrák Zsófia önkormányzati 
képviselő, tanácsnok, az esemény szervezője 
ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. Megra-
gadta az alkalmat arra is, hogy elmondja: 
immár nyolcszáz azoknak a magyaroknak 
a száma, akik Komáromban kapták vissza, 
vagy szerezték meg magyar állampolgársá-
gukat. 
 
Ezt követően bemutatta a rendezvény 
két fontos vendégét: elsőként dr. Keszegh 
Margitot, a Jókai Közművelődési és Múze-
um Egyesület elnökét, a Magyar Kultúra 
Lovagját, aki egyesületének történetéről, és 
a magyar széppróza napjának jelentőségéről 
beszélt. Az egyesület fontos civil szervezete 
Észak-Komáromnak, de tevékenysége és 
szellemisége határtalan, akár Észak- és Dél-
Komárom kapcsolata. A szervezet alakulása 
1911-re nyúlik vissza, újjáalakulásuk 2000-
ben történt, jelenleg több mint 180 taggal 
működnek. Nevükhöz fűződik a Kultúr-
palota épületének megléte, Jókai szobra 
a múzeum udvarán, vagy épp a Jókai-díj 
megalapítása és adományozása. Értékmentő 

törekvésük, hogy Jókai neve a jelenben és a 
jövőben is megmaradjon a köztudatban.  
 
- Mivel a magyar költészetnek, a magyar drá-
mának és a magyar népmesének is van napja, 
ezért a Magyar Írószövetség Gál Sándor József 
Attila-díjas író-költő-publicista, a Magyar 
Művészeti Akadémia tagja javaslatára hatá-
rozott úgy, hogy a magyar széppróza napját 
is ünnepeljük meg. A Komáromban született 
Jókai Mór írói tevékenysége páratlan. Ő nevelte 
ki a magyar széppróza olvasóközönségét, ezért 
szinte magától értetődő volt, hogy az írófejdelem 
születésnapja legyen az emléknap – folytatta 
beszédét dr. Keszegh Margit elnök, aki ezt 
követően Gál Lászlónak adta át a szót. Az 
est közreműködő szereplője Gál Sándortól 
idézve olvasta fel azt a gondolatot, mely 
szerint az irodalom és a magyar széppróza 
közösségeket összekötő kapocs, közösség-
erősítő lehetőség. 
 
 - A magyar széppróza napja alkalmas lehet 
az irodalom újraegyesítésére, a Trianonban 
leszorított érrendszerek fellazítására, a magyar 
irodalom békéjének megteremtésére - szólt ki 
hangosan az idézetből, mely a teremben ülők 
számára is üzenettel bíró tartalommal bírt.” 
 
A folytatásban Kustyán Ilona  előadásából 
Jókai életéről tudtunk meg számos, eddig 
 

az iroDalom egyeSíti a nemzetet
A Magyar Írószövetség kezdeményezésére minden esztendőben Jó-

kai Mór születésnapján, február 18-án ünnepeljük a magyar szép-

A MAGYAR SZÉPPRÓZA NAPJA ÉS A KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL VÁROSUNKBAN

próza napját szerte a Kárpát-medencében.

talán kevésbé ismert részletet. Kustyán 
Ilona a  Jókai Közművelődési és Múzeum 
Egyesület titkára elmondta: Jókai Mór 
1825. február 18-án délután 4 órakor szü-
letett. Észak-Komáromban az évfordulói 
kapcsán a református templomban meg-
szólal a harang a nagy írónak, Komárom 
szülöttének tiszteletére. Az előadó hossza-
san beszélt családi, szülői, rokoni és baráti 
szálakról, melyek átszőtték az író életét. 
Komárom mellett Pápa is fontos állomása 
volt Jókai életének, hiszen ott ismerte meg 
Petőfi Sándort, valamint Orlai Petrich 
Somát. A hallgatóság azt is megtudhatta, 
hogy Jókai festőművész szeretett volna 
lenni, végül az irodalom lett számára a hal-
hatatlanságot hozó életút, amelyre minden 
komáromi büszke lehet.  
 
És, ha már a magyra kultúra nagyjainál 
tartunk, február 15-e és 17-e között ismét 
egy teljes hétvégén át várták az érdeklődő-
ket országszerte a kulturális központokba, 
művelődési házakba a Magyar Népművelők 
Egyesülete által 13 évvel ezelőtt útjára in-
dított Kultúrházak éjjel-nappal program-
jaira. „Mindennap értéket adunk!” mottó 
alatt a Dózsa György Művelődési Ház is 
csatlakozott a programsorozathoz. 
 
Czita János alpolgármester úgy fogalma-
zott: az országos kezdeményezés azért is 
fontos, mert a művelődési házak ilyenkor 
a hosszabb nyitvatartással és szerteágazó 
programjaikkal alternatívát kínálnak a 
kulturált kikapcsolódásra.  
 
A nap során felléptek a szenior örömtánc 
résztvevői Illés Ildikó vezetésével, majd a 
Dialóg Színházi Egyesület jóvoltából Be-
reményi Géza-Cseh Tamás-Soóky László: 
Azonos esőben való létezés címmel pódi-
umjátéknak adott teret a művelődési ház. 
A rendezvénysorozat idején Legát István 
helytörténeti kutató kiállítása is meghosz-
szabbított nyitvatartással állt az érdeklő-
dők rendelkezésére. A tárlat egyébként új 
tárgyakkal, így egy korabeli grófi hintó 
fennmaradt lámpájával, valamint hat darab, 
Kopócsi Tibor hagyatékából származó 
vadásztrófeával is bővült.  
 
 
    hd

Az est programját Hamrák Zsófia önkormányzati képviselő, tanács-
nok, az esemény szervezője ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. 
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Februárban minden évben elérkezik a 
szőnyi medvenap, abban pedig Nagy 
Zsófi különleges tárlatának ideje. A fiatal 
édesanya nyolc éve gyűjti a játékmackókat. 
Idén ismét közszemlére tette mintegy 
ötszáz darabos gyűjteményét. A programra 
a szőnyi óvodások és kisiskolások, valamint 
a Gesztenyés apróságai is ellátogattak, 
illetve jelen voltak a Máltai fiataljai is. Évek 
óta hagyomány, hogy mackóval a kézben 
jön ide a kíváncsi hallgatóság, teljesítve 
Nyikus Annának, a szőnyi művelődé-
si ház szakmai vezetőjének kérését. 

A mackók egy része a színpadon kapott 
helyet, de jó pár kiszorult a pódiumról. 
A minden színben pompázó macisereg 
valósággal lázba hozta a látogatókat. Aki 
itt járt, az biztosan választott magának egy 
kedvencet a pihe-puha szőrmókokból.  
 
De nemcsak a mackók varázsolták el a 
gyerekeket, hanem a színpadon szórakoz-
tató RépaRetekMogyoró társulat zenés 
előadása is, akik egyórás produkciójukban 
ugyancsak nem nélkülözték a medvés 
dalokat. A gyerekek örömére megénekel-
ték Micimackót, daloltak a csokis fánkról, 
a mackók kedvenc eledeléről, és eljárták 
dörmögve és brummogva a Medvetáncot 
is. Az énekes páros beavatta a kicsiket a 

medvés népi időjóslásba is. Az évszázados 
megfigyelésen alapuló medvés jóslat szerint, 
ha február 2-án a téli álmot alvó medve 
felébred, kibújik barlangjából, és ekkor 
napsütésre ébredve meglátja saját árnyé-
kát, amitől „,megijed”, akkor visszabújik, 
és tovább álmodja téli álmát, vagyis még 
messze a tél vége. Ha azonban hideg időt 
talál, akkor kinn marad, mert érzi, hogy 
hamarosan vége a télnek, rövidesen meg-
enyhül az idő, és eljön a várva várt tavasz...
A legkisebbek talán most először hallhattak 
a medvés hiedelemről. A dalos délelőttről 
senki nem ment haza üres kézzel, hiszen a 
szervezők medvés színezőket osztottak.  
 
A Kistáltos Maci csoportja érezhette legin-
kább otthon magát abban a tárlatban, amely 
a tornatermükben nyílt meg február első 
hetében. A több száz darabos plüssmackó 
kiállítás jó részét Molnár Sándornénak, az 
egyik óvodás nagymamájának gyűjteménye 
tette ki, de kiállításra került Hinsicz Tímea 
óvónő mesekönyvgyűjteménye is. Volt itt 
óvodás maci, hintázó medvebocs és olvas-
gató kismedve is. Nagy Ágnes óvodavezető 
saját darabjait is elhozta, ő büszkélkedhetett 
a legöregebb mackóval, amit becses családi 
ereklyeként őriz immár több évtizede. 
Mint elmondta, a plüssmackó világhódító 
útja a huszadik század elején kezdődött. 

a meDvenaptól a reneSzánSzig
Medvenap, reneszánsz nap, kiállítás és asszonyfarsang. A múlt hó-

napban nem volt olyan hét, hogy ne lett volna valami program a 

TAVASZVÁRÁS A VÁROSBAN

Petőfi Művelődési Házban.

Az első, 1902-ben Margarete Steiff 
műhelyében készült. Majd az Amerikai 
Egyesület Államokban Theodore Roosevelt 
egy vadászata ihlette a Teddy maci névre 
keresztelt típust. Az elnök nem volt hajlan-
dó lelőni egy fogságba ejtett fekete bocsot, 
csak azért hogy sajtófotók készülhessenek 
az eseményről. Ennek hatására készítették  
a Teddy’s bear-t, vagyis Teddy mackót, mely 
világhódító sikert aratott.  
 
A Városgazda Kft. tavaszváró programmal 
készült február 8-ra. A város valamennyi 
óvodájából invitálták a nézőket a Fabula 
Bábszínház előadására a Közösségi házba. 
Zsédenyiné Horváth Krisztina program-
szervező elmondta: bábszínházi élménnyel 
kívántak csatlakozni a medvés programok-
hoz. A bábszínház a Brumi és a téli álom 
című mesét adta elő. A medvebarlangban 
játszódó történet főszereplői olyan medve-
bocsok, akik nem akarnak téli álmot aludni, 
mert azt unalmasnak tartják. Aztán hirte-
len mesés kalandban találják magukat...A 
Fabula most először járt Komáromban. A 
fővárosban szobaszínházként működnek 
1991 óta, gazdag repertoárral és szép külle-
mű kesztyűs bábokkal. 
 
Terített asztal mellé várták az asszonyfar-
sangra érkezőket. Február 15-én már kora 
délután hangos női mulatság vette kezdetét. 
Az asztalokon ínycsiklandó fánkkülönle-
gességek sorakoztak, ezeket kóstolgatva 
hangolódtak a vigasságra a hölgyek. Volt itt 
hagyományos csöröge és szalagos fánk is, 
mely utóbbi az oldalán kirajzolódó világos 
csíkról kapta a nevét. A farsangi csemege 
mellé az édesszájúaknak házi lekvárt is 
kínáltak. A felhozatalban krémes csoda-
fánkot is ízlelgethettek a jelenlévők, mely 
egy modern receptúra alapján készült, és 
rögtön sokak kedvencévé is vált. A Duna 
Népdalkör és a Napraforgók Citerazenekar 
tagjai közül többen a fánksütő versenybe is 
beneveztek, melyben titkos szavazás útján 
dőlt el a helyezések sorsa. A legfinomabb 
fánk készítője konyhai kiegészítőket nyert.  
 
Nyikus Anna, a szőnyi művelődési ház 
szakmai vezetője elmondta, az asszony-
farsangot évről évre kifejezetten a lányok, 
asszonyok szórakoztatására szervezik meg 
a régi paraszti kultúra hagyományait alapul 
véve. 

Ismét több száz mackót állítottak ki  a medvenapon
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Az asszonyfarsangról a 15. századtól kezdve 
vannak írásos feljegyzések. Főleg a Du-
nántúlon 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 valame-
lyiküknél, a kocsmában vagy a fonóban 
szervezték meg az asszonyfarsangot. 
 
A nők ezen alkalmakkor bort ihattak és 
akár az éjszakát is a mulatságban tölthették. 
Ittak, mulattak, hangoskodtak. Az ünnep-
lők körében most is akadt betévedt kakukk-
tojás: egy-egy babos kendőbe bújt férfi is 
elvegyült a nótás társaságban.  
 
Ez alkalommal a Duna Népdalkör baráti 
köre, a dunaalmási dalosok is ellátogattak a 
mulatságra, ahol gyorsan előkerült a tangó- 
harmonika és a nótás jókedv. Az asszonyok 
végül kreatív, kézzel készített jelmezeikben 
perdültek táncra.  
 
A hagyományos tájképfestészet műfaját érzi 
leginkább magáénak az oroszlányi Sztancsik 
Zsuzsanna, aki nyugdíjas éveiben, 2012-
től alkot, elsősorban olajfestékkel készült 
képeket készít. Kiállítását február 21-től 
láthatták a komáromiak a szőnyi művelődé-
si házban, melynek előterében kaptak helyet 
a csodás művek.  
 
Sztancsik Zsuzsanna festőművész, bár 
kacsintgatott a képzőművészet irányába, 
és iskolai rajztanára is tehetségként tekin-
tett rá, de miután nagycsaládba született, 
testvéreire sokat vigyázott, segített a 
szülőknek, így a saját képzése és önmeg-
valósítása elmaradt. Ezért is tanult ki olyan 
szakmákat, amelyekben kézügyességét, 
kreativitását kamatoztatni tudta. Így például 
a cukrászatot vagy a nőiruha-készítést, 
de általános gépészettel is foglalkozott. 

Az első festményét már férje bátorítására 
készítette el. Az első téli táj otthonát díszíti. 
2012-től tagja lett egy budapesti műte-
remnek, ahol festőtársaitól is sokat tanult, 
velük közös kiállításokon mutathatta be a 
természetben festett alkotásait. Az ihletet 
kirándulások alkalmával és jól sikerült 
fotókból meríti. A tájképfestészet mellett 
különösen kedveli a csendéleteket, és időn-
ként állatokról is fest. 

A napi teendők mellett az alkotónak most 
akad ideje a festészetben való kiteljesedésre. 
Az alkotói folyamatokat tekintve kísérletező 
típus, akinek még sok terve van. Elképzelése 
szerint csipke- és szőrmefestésre a jövőben 
több időt szánna. 
 
Sztancsik Zsuzsanna számára a festészet 
öröm. Mint fogalmazott: szinte megáll az 
idő, ha fest...A romantikus témák kedvelője 

szereti a nosztalgikus hangulatokat eredmé-
nyező alkotásokat. Számos kiállítása volt 
már megyénkben, és Budapesten is. 
Több mint egy évtizede már, hogy 
reneszánsz nappal köszöntik a tavaszt 
Szőnyben. Az épület nagytermét idén 
is kézművesek népesítették be az elmúlt 
hétvégén. Az érdeklődők megismerkedhet-
tek a fafaragás, a hálókötés, a fazekasság, 
a csipkeverés, a szövés, a gyapjúhímzés, 
valamint a csuhé- és babakészítő mestersé-
gek fogásaival. 
 
- Az első ilyen jellegű rendezvényünket a 
reneszánsz évében 2008-ban szerveztük meg, 
azóta folyamatosan próbáljuk bővíteni a prog-
ramot. Idén 20 kézműves hozta el a portékáit. 
Ez a minden esztendőben visszatérő kulturális 
esemény az első alkalom az évben, hogy a 
hosszú téli hónapok után ismét találkozhatnak 
és bemutatót tarthatnak a Komárom-Eszter-
gom Megyei Népművészeti Egyesület alkotói 
- tudtuk meg Nyikus Annától. 
 
– Ezúttal a foltvarró klub és a praktika 
klub tagjait is meghívtuk, népszerűsítettük 
a komáromi ládákat, a tavaszváró esemény 
előfutára pedig Sztancsik Zsuzsa néhány napja 

nyílt olajfestménykiállítása volt – tette hozzá 
a főszervező. A vásári forgatagot zenés mű-
sorok is színesítették. Délelőtt a reneszánsz 
muzsikát játszó Klausz Consort családi 
zenekar, később a Duna Népdalkör szóra-
koztatta a jelenlévőket. A nap zárásaként az 
Újhold Régizene- és Táncegyüttes mutatott 
be korabeli táncokat.  
 
    hd/rg

Estébe nyúlóan mulatoztak az asszonyok

 Az Újhold Régizene- és táncegyüttes bemutatója           Fotó: Nagy Tamás
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Művészeti héttel  
emlékeztek az írófejedelemre 
 
1950-ben vette fel a helyi gimnázium Jókai 
Mór nevét. Az oktatás 1964 óta működik 
a jelenlegi épületben. A névadó iránti 
tisztelet jelenként az intézmény évtizedek 
óta ünnepli Jókai 1825. február 18-ai szüle-
tésnapjának évfordulóját. Az iskola ezúttal 
is művészeti héttel emlékezett városunk 
neves szülöttére. 
 

Udvardyné dr. Mühlenkampf Erika intézmény-
vezető elmondta, hagyományosan Jókai-
napot tartottak kétévente. Az idők során kibő-
vült a programtár: a köztes években egyhetes 
programsorozatot szerveznek, így a kétévente 
visszatérő rendhagyó héten a diákok művészi 
énjüket is bemutathatják. Az igazgatónő 
hozzátette, ezzel nem csupán a regényíróra kí-
vánnak emlékezni, de egyfajta lelki táplálékot 
is igyekeznek nyújtani.  
 
A programok nagy részébe a jelenlegi és 
a volt diákokat is bevonják. Február 18-án 
nyílt meg az egykori jókais Bognár Balázs 
művésztanár grafika és fotókiállítása, de volt 
filmvetítés és néptáncoktatás is Pőcze László 
néptáncművész jóvoltából. A hét során a zene 
is teret kapott, instrumentális és énekes da-
rabokat adtak elő a művészetekre fogékony 
diákok.  
 
Február 21-én, csütörtökön Gál László 
Latinovits-díjjal kitüntetett szavaló és Horváth 
Márk politológus, a gimnázium egykori diákjai 
színesítették zenés irodalmi műsorukkal a heti 
programot. A könnyűzenében, elgondolkodta-
tó dalszövegekben és versekben gazdag iro-
dalmi délután emlékezetes percekkel szolgált 
a hallgatóságnak. Az eseményen részt vett dr. 
Molnár Attila polgármester és Hamrák Zsófia 
önkormányzati képviselő, tanácsnok is. 
 
    hd

Gál László és Horváth Márk  
egykori jókais diákok adtak műsort

Hosszú idő után megint zenekar alakult 
a Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban 
Udvardy Péter tanárral az élen. A Jókai 
Koktél névre keresztelt új gimnazista 
együttes Nagy Dávid diák kezdeménye-
zése, hiszen az említett tanár úrral ko-
rábban is zenéltek már alkalmanként. Az 
új formáció állandósult, és elsősorban az 
iskolai közösség szórakoztatása érdekében 
fogtak neki a munkának. Úgy tervezték, 
hogy a diákság körében kedvelt könnyű-
zenével is gazdagítják a jókais közeget. 

- Tavaly decemberben egy Mikulás-rendez-
vényre alapítottuk meg az együttest, amit 
Jókai Koktél névre kereszteltünk, azért, hogy 
ezzel is jelezzük az általunk képviselt műfaji 
sokszínűséget, mondta el Udvardy Péter, aki a 
zenekart a tehetséggondozás egy olyan formája-
ként is értelmezi, amely összeköttetésben van a 
közösségi élet szolgálatával is. Ez volt az egyik 
kiindulópont. Igyekeztek az egyéni képességeiket 
az iskolai ünnepségekre összecsiszolni, miköz-
ben ők is azt tehették, amit nagyon szeretnek: 
muzsikálnak. 
 
A szólógitáros Nagy Dávid saját öccsét 
invitálta a csapatba, így Dominik basszus-

gitárosként, majd Méri Martin dobosként 
állt be a bandába, ezután még Zentai Tamás 
ritmusgitáros is csatlakozott az együttes-
hez. Céljuk nemcsak az örömzene, hanem 
hogy egyfajta közösséget teremtsenek a 
gimnáziumban. Kezdetben a zeneiskolában 
próbáltak, újabban pedig keresik a helyüket.  
 
Repertoárjuk most áll össze, mellyel a 
sokszínűségre törekednek. Az örömzenével 
nincs is más céljuk, mintsem elsősorban 
közvetíteni a zene szeretetét, másrészt a tar-
talmas dalszövegekkel olyan értéket átadni, 
amelyből a hallgatóság is építkezni tud. 
Iskolai ünnepségen biztosan felbukkannak a 
jövőben, megteremtve az élőzene varázsát. 
 
Az ötletgazda gitáros külön örül annak, 
hogy testvérével egy bandában zenélhet. 
Csak a dobos tanult zeneiskolában, a 
többiek lelkesedésből, otthon, autodidakta 
módon ismerkednek a hangszerükkel. 
Láthatóan és hallhatóan igyekeznek egymás 
tudására alapozva egyszerűen jól érezni 
magukat a zenében, amelyből – azt ígérik 
- a Jókai Gimnázium tanulói közössé-
ge márciusban is profitálhat.  

    hd

jókai koktél
Sokan emlékezhetünk az egykoron jókaisokból alakult a '90-es 

években berobbant nagyszerű formációra: a Jomogiz együttesre.

ÚJ ZENEKAR A GIMNÁZIUMBAN 

A negyvenesek közül bizonyára sokan szívesen gondolnak vissza

rájuk, nemcsak nosztalgiából, hanem, mert remekül muzsikáltak,

mindig hangulatos, táncos bulikat szerveztek. 

 Jókai Koktél (balról jobbra): Nagy Dávid (gitár), Méri Martin (dob), Zentai Tamás (gitár),  
Udvardy Péter (ének), Nagy Dominik (basszusgitár)            Fotó: Hajnal Dóra
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Aki járt a február 16-án és 17-én meg-
rendezett Kockanapok eseményen, a 
legócsodákat látva azt gondolhatta, hogy 
a kiállító gyermekkora óta gyűjti a legót. 
Zentai Ferenc magángyűjtő azonban 
rácáfolt erre. Minden vágya ellenére gyer-
mekkorában nem jutott hozzá a praktikus, 
elnyűhetetlen és mindig élményt nyújtó 
játékhoz. Ma már szinte elképzelhetetlen, 
de akkoriban csak a tehetősebbek tudták 
megvásárolni, sok esetben külföldről kellett 
beszerezni az egyes tematikus darabokat.  
 
Az idei Kockanapok is nagy sikert aratott 
városunkban. Az Arany 17. Rendez-
vényközpontba folyamatosan érkeztek 
az érdeklődők, akik lelkesen  fürkészték 
a színes kockákból összeállított, temati-
kus terepasztalokat. Rendkívüli látványt 
nyújtott egy-egy monumentális építmény, 
mint például  a mintegy 22 ezer kockából 
álló Taj Mahal. A Star Wars, Gyűrűk ura 
és Disneyland terepasztalok mellett a ha-
gyományos témák, mint a város, a járművek 
és a rózsaszín lánylegó is szerepet kapott. 
A kiállító több tucat egyedi motorizált 
építménnyel is kedvezett látogatóinak. (hd)

kocka minDen mennyiSégben
Legóból mindent meg lehet építeni, vallja Zentai Ferenc, aki

immár másodszorra hozta el egyedülálló gyűjteményét hozzánk.

A LEGO-KIÁLLÍTÁSON JÁRTUNK
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Elvásik a veres csillag  
Wass Albertre emlékeztünk 
 
A Panoráma Világklub az elmúlt más-
fél évtizedben kapcsolatait egyfelől a 
Kárpát-medence magyarsága és a világba 
szétszóratott honfitársaink között szerve-
zi, másfelől megszólítja és bekapcsolja a 
Világklub-hálózatba a Magyarország és 
a magyarság iránt rokonszenvet érző, ér-
deklődő, barátságot ápoló idegen népek, 
nemzetek fiait is. A klubhoz Komárom is 
csatlakozott, melynek elnöke Turi Győzőné 
lett. 
 

A klub Wass Albert erdélyi magyar író és 
költő halálának 21. évfordulójára szervezett 
ünnepi megemlékezést február 15-én, a 
Városháza dísztermébe. Az esten Turi Bálint 
alpolgármester köszöntője után dr. Tanka 
László, főszerkesztő, a Wass Albert Emlékév 
főszervezője, a Panoráma Világklub alapító 
elnöke mutatta be az író-költő munkássága 
előtt tisztelgő Örökségkönyvet. 
 
Közreműködött Tarics Péter, felvidéki Wass 
Albert Örökség-díjas előadóművész, Wincze 
B. András dalszerző, gitáros-énekes, Marcsa 
Nikolett, a Duna Népdalkör és dr. Turi Adrienn. 
A megemlékezésen levetítésre került Szalay 
Róbert Wass Albert nyomában című filmjének 
egy részlete is. A rendezvény műsorvezetője 
Joó Géza producer-rendező, a Panoráma 
Világklub alelnöke volt. 
 
- 2018 végére a világ öt kontinensének 95 or-
szágában eddig összesen 244 társklubunk jött 
létre, hazánkban 85, határain kívül 159 alakult. 
Fórumainkon, rendezvényeinken a magyar 
értékek és teljesítmények közvetítése, hazánk 
jó hírnevének erősítése a célunk. Kiemelt 
eseményünk az évenkénti Magyar Világtalál-
kozó rendezvénysorozata, amelyen közéleti-, 
művészeti és civil elismerések is átadásra 
kerülnek. A IX. Magyar Világtalálkozóra május 
12-19. között kerül sor - tudtuk meg dr. Tanka 
László elnöktől.  
 
    rg

Turi Győzőné elnök  
köszönti a hallgatóságot

KÖZÖS MÚLTUNK12

Az emléknapon Kovács Béla országgyűlési 
képviselőnek, a Független Kisgazdapárt 
főtitkárának meghurcoltatásáról is megem-
lékezünk, akit a szovjet hatóságok a kom-
munista érával szembeni kiállása miatt tar-
tóztattak le 1947. február 25-én, majd nyolc 
éven át tartottak fogva a Szovjetunióban. 
A főtitkár raboskodott a Gulagon, majd 
1951. szeptember 25-től az Állambiztonsági 
Minisztérium moszkvai központi börtöné-
ben. 1955-ben szabadult, 1956-ban vállalt 
még politikai szerepet az új Nagy Imre-kor-
mányban, majd elhagyta az országot. Esete 
a demokrácia és az emberi szabadságjogok 
semmibe vételének szimbólumává lett. 

A kutatások szerint közel százmillió 
azoknak az áldozatoknak a száma a 
világon, akiket a kommunista diktatúra 
valamilyen formában kiiktatott, ellehetet-
lenített, vagy meggyilkolt. Ezen a napon 
emlékezünk meg azokról az áldozatokról 
is, akiket a kommunizmus árnyéká-
ban bebörtönöztek, vallattak, kínoztak, 
megbélyegeztek, és még többen lehetnek, 
akiket lelkükben nyomorítottak meg.
Az áldozatok emlékére a Monostori erőd-

ben található – a Gulag emlékévben állítta-
tott - emléktáblánál is gyertyát gyújtottak, 
koszorúztak és főhajtással tisztelegtek a 
városvezetők, majd a Jókai moziban Török 
Ferenc: 1945 című alkotását vetítették.  
 
Blaskó József tanár felvezetésében az 
emléknap előzményeiről, annak jelképéről 
is szólt a jelenlévőkhöz. Mint fogalmazott: 
azért ezt a napot választotta a Magyar 
Országgyűlés a kommunizmus áldoza-
tainak emléknapjává, mert ezen a napon 
bizonyosodott be, hogy hazánk nem tud 
demokratikus útra lépni. 1945 korszakvá-
lasztó dátum. A megjelenteket köszöntő 
pedagógus fontos kérdést feszegetett: 

- Napjainkban, harminc évvel a rendszervál-
tás után, amikor szabadon tudunk erről meg-
emlékezni, érdekes lehet, hogy vajon hányan 
lehetünk, akik legalább egy percet emlékeznek 
azokra az áldozatokra, akiknek azt köszönhet-
jük, hogy nemzetünk még él, diktatúra nélkül, 
demokráciában....  
 
 
    hd

egy eSzme éS milliók halála
A Lenfonógyár területén található kopjafánál koszorúzott 

dr. Molnár Attila polgármester, Molnárné dr. Taár Izabella 

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

járási hivatalvezető és Hamrák Zsófia önkormányzati képviselő,

tanácsnok a kommunizmus áldozataira emlékezve február 25-én.

Ez a nap a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja im-

már 2000. június 13-a óta, a Magyar Országgyűlés döntése alapján.

�� Koszorúzás a Lengyár területén felállított kopjafánál
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Érmekkel indult a szezon  
 
A komáromi úszók az év első versenyén, 
Szombathelyen, a IV. Savaria Kupán vettek 
részt regionális megmérettetésen, ahol 
számos egyéni csúcs mellett 17 érmet 
sikerült szerezniük. 
 
Aranyérmesek: Kusnier Dávid (2010) 50 m 
gyorsúszás, 50 m mellúszás, 50 m hátúszás 
és 50 m pillangóúszás; Tapolcsányi Áron 
(2009) 50 m mellúszás és 50 m pillangó-
úszás; Vincze Lujza (2009) 50 m hátúszás; 
Zseni Réka (2010) 50 m pillangóúszás. 
 
Ezüstérmesek: Czita Dániel (2008) 50 m 
hátúszás és 50 m pillangóúszás; Tapolcsányi 
Áron (2009) 50 m gyorsúszás; Vincze Lujza 
(2009) 50 m pillangóúszás, valamint Zseni 
Réka (2010) 50 m gyorsúszás; 50 m mell-
úszás és 50 m hátúszás. 
 
Bronzérmesek: Tapolcsányi Áron (2009) 50 
m hátúszás és Vincze Lujza (2009) 50 m 
gyorsúszás. 
 
 
A Bozsik aranyat ér! 
 
Január 19. és 21. között Kazincbarcikán 
rendezték meg a 2019-es év diákolimpiai 
döntőjét. Városunkból 4 iskola 14 csapat-
tal jutott be a kispályás floorball országos 
viadal fináléjába.  
 
A Bozsik Iskola idén is elnyerte a trófeát, ezál-
tal megőrizte a tavaly is kiérdemelt ”Legered-
ményesebb általános iskola” kitüntető címet. 
 

Kettős győzelem  
a megyei kosárbajnokságon 
 
Február elején kettős győzelmet aratott 
a KVSE KÉMÉNYEK csapata az U11 -es 
Komárom-Esztergom megyei kosárlabda- 
bajnokság harmadik fordulójában Komá-
romban.  
 
KVSE – Tatai Teknősök: 50 : 22 
KVSE - Oroszlány Hunyadi II.: 39 : 31 
 
A győztes csapat tagjai: Győrfi Ákos, Győrfi 
Gergő, Hajnal Natan, Hájas Attila, Horváth 
Bálint, Horváth Botond, Csomó Örs, Molnár 
Balázs, Szentirmay András, Petrák Dávid, 
Petrák Dorka, Horsa Borcsi. 
 
A csapat vezetőedzője Petrák Richárd volt.

- 2018-ban is városunk egyik legnagyobb lét-
számú sportágát működtettük a városban, több 
mint 90 úszóval. Szakál Bence és Iglódi Attila 
edzőkkel Czibor Noémi és Kontra Martina 
oktatták az ovis úszókat, akik mellett jóga-
oktató is segítette a munkát. Kiss Gyula edző 
irányításával pedig a triatlon sportágat kezdtük 
felépíteni. Az úszósulinkból 16 új versenyzőt 
igazoltunk 100 %-ban saját úszásoktatási 
programból. Összesen 42 versenyen 477 érmet 
nyertek el úszóink. A Magyar Úszó Szövetség 
országos ranglistáján hét versenyzőnk került az 
első tíz legjobb korosztályos közé. 35-en szerez-
ték meg a szövetség szintidőkhöz kötött minő-
sítését. Összesen 204 minősítésből 69 arany, 74 
ezüst és 61 bronzminősítésnek örülhettünk. 19 
gyermek – tehát a versenyzői létszám egyhar-
mada - teljesítette az aranyminősítést, mely 
az úszóklub magas színvonalú munkáját is 
mutatja - mondta el Szeidl Balázs elnök. 
 
A rendezvényen – az érmek számán alapuló 
pontozás alapján - díjazták az egyes úszó-
csoportok szorgalmát, helytállását és dobo-
gós helyezéseit. A szülők és hozzátartozók 
ezúttal nem a medence mellett szembesül-
hettek a munka és a kitartás gyümölcsével. 
 
Külön említést kapott, hogy országos 
úszóbajnokságon hat versenyző szerzett 
döntős, pontszerző helyet. Ők: Tapolcsányi 
Áron, Zseni Dóra, Gálik Krisztián, Dikácz 

Bence, Takács Fábió és 
Bielik Kevin. A megyei 
diákolimpiai fordulón 
öt komáromi bajnok-
kal büszkélkedhettek. 
Vámosi Hanna, Vizi 
Gergő, Zseni Réka, 
Vörös Cintia és Tóth-
Békevári Liliána. A 
felvidéki úszósporttal 
is erős kapcsolatot 
ápolnak. Több révko-
máromi gyermek is 

Dél-Komáromban edz. Így például Dikácz 
Bence, aki idén négy korosztályos országos 
csúcsot, szlovák rekordot állított fel a tizen-
négy évesek korcsoportjában, kétszer 400 m 
vegyes úszásban, 1500 m gyorsúszásban és 
800 m gyorsúszásban. Három versenyző-
jük: Gálik Krisztián, Takács Fábió és Zseni 
Dóra meghívást kapott a Magyar Úszó 
Szövetség Jövő Bajnokai tehetséggondozó 
programjába.  
 
A Jövő Bajnokai Program országos tehet-
séggondozó program, amely kilenc régióra 
osztja az országot. Régiónként 32 gyer-
meket jelölnek ki. A három megyére szóló 
közép-dunántúli régióból a 2018-as or-
szágos úszóbajnokságon elért eredményeik 
alapján választották ki a három komáromi 
fiatalt, ami ugyancsak hatalmas elismerés az 
úszóklubnak.  
 
A Komáromi Úszóklub tehát tavaly is ki-
váló eredményekkel zárt. Az aranyjelvényes 
úszók teljesítménye is azt mutatja, hogy erős 
utánpótlással rendelkeznek, ami jó alap a 
fejlődésre. 
 
Szeidl Balázs elnök ezúttal a jelenlévők 
előtt köszönte meg az úszóklubot támoga-
tó szponzoroknak, hogy támogatásukkal 
hozzájárultak az ünnepelt sikerekhez.  
        hd

a víz érintéSe
A Komáromi Úszóklub február elején összegezte és házi díjátadó-

val is ünnepelte a tavaly elért eredményeket. A sportolók családo-

EREDMÉNYES ÉVET ZÁRTAK ÚSZÓINK

san érkeztek az Arany 17.-be, hogy meghallgassák Szeidl Balázs

elnök összefoglalóját. Az eseményt dr. Molnár Attila polgármes-

ter is megtisztelte, aki külön megköszönte a városunknak hírne-

vet hozó úszósikereket.

A jövő úszóreménységeit is díjazták
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Labdarúgó-tornával rajtolt  
a Czibor-emlékév 
 
Nagyszabású emléktornát rendezett a 
Komáromi Sporthagyományokat Őrző 
Kerekasztal február 24-én a Városi 
Sportcsarnokban. A Komárom VSE U11-es 
korosztályos labdarúgócsapata mellett 
a Honvéd FC Budapest, a Budai Futball 
Club, az MTK Budapest, az FC DAC Duna-
szerdahely, az Academia Brosvszky Arad, 
a Bábolnai SE, a Petőházi SE, az FC STK 
Samorin és a KFC Komarno együttese is 
pályára lépett. Az eseményen dr. Molnár 
Attila polgármester is tiszteletét tette. 
 
– A Czibor Zoltán Emléktorna végigkísérte 
a Komáromi Sporthagyományokat Őrző 
Kerekasztal elmúlt tíz évét, hiszen minden 
esztendőben igyekeztünk megemlékezni az 
Aranycsapat legendás balszélsőjéről, városunk 
egyik leghíresebb sportemberéről – mondta 
Vörösházi Tibor.  
 
A Kerekasztal elnöke hozzátette: idén Czibor 
Zoltán születésének 90. évfordulóját ünne-
peljük. Az emléktorna méltó felvezetése a 
városvezetéssel közösen meghirdetett Czibor- 
évnek. 
 
Az egésznapos torna rendkívül izgalmas 
mérkőzéseket hozott, és az FC Budapest 
Honvéd győzelmével zárult. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésen Horváth Gyula az MLSZ 
Komárom-Esztergom megyei igazgatósá-
gának elnökségi tagja, Kozenkow Ferenc, a 
Czibor Zoltán Emlékszoba megalapítója és 
Herczeg Csaba, a Komárom VSE Labdarúgó 
Szakosztály vezetője adta át az okleveleket, az 
érmeket és a győztesnek járó serleget. 
 
A Czibor Zoltán Emléktorna végeredménye: 
 
1. FC Budapest Honvéd 
2. KFC Komárno 
3. Budai Futball Club 
4. Komárom VSE 
5. MTK Budapest 
6. Bábolnai SE 
7. FC DAC Dunajska Streda 
8. Petőházi SE 
9. FC STK Samorin 
10. Academia Brosovszky Arad 
 
Különdíjasok: 
 
A torna legjobb kapusa: Halmann Márk (KFC 
Komárno) 
A torna gólkirályai: Majoros Dániel (FC DAC 
Dunajska Streda) és Csóka Gergely (Budai 
FC) 
A torna legjobb játékosa: Schön Botond (FC 
Budapest Honvéd) 
A torna legjobb komáromi játékosa: 
Horváth János (Komárom VSE)  (nt)

Dr. Molnár Attila polgármester elmondta, 
hogy nagy hagyománya van ennek a kezde-
ményezésnek.  
 
– A mindennapi munka mellett a hivatali és 
a hatósági dolgozóknak is szükségük van arra, 
hogy kiszakadjanak a mindennapok szürkesé-
géből, és hogy a baráti kapcsolatokra helyezzük 
a hangsúlyt. Ez a sportesemény nemcsak az 
összetartozást szimbolizálja, de a mozgásra és 
az egészséges életmódra is felhívja a figyelmet – 
emelte ki a polgármester. 
 
Vincze István volt válogatott labdarúgó, 
aki a 24 Óra csapatát erősítette, a tornával 
kapcsolatban megjegyezte, hogy nagyszerű 
ez a kezdeményezés, amelyről más hazai 
települések is példát vehetnének. 
 
A torna nem mindennapi küzdelmeket 
hozott, amely végül a tűzoltóság győzelmé-
vel zárult. Az ezüstérmes a 24 Óra csapa-
ta, a bronzérmes pedig a dél-komáromi 
önkormányzat együttese lett, amely harcos 
mérkőzésen az észak-komáromi önkor-
mányzat csapatát győzte le. Ötödik helyen 
a mentőállomás, hatodik helyen pedig a 
rendőrség együttese végzett. 

A torna legjobb kapusa Farkas László 
(Komáromi Rendőrség), a torna legjobb 
játékosa pedig Vincze István (24 Óra) lett. 
A torna gólkirálya címet Kolonics Bálint 
(Komáromi Tűzoltóság) harcolta ki. 

    nt

Foci, barátok közt
Ötödik alkalommal rendezték meg a Tavaszváró Futball Tornát

a sportcsarnokban, ahol az észak- és dél-komáromi önkormányzat

BRONZÉRMES LETT ÖNKORMÁNYZATUNK

mellett a mentőállomás, a rendőrség és tűzoltóság, valamint a 

24 Óra megyei napilap csapata mérte össze erejét és ügyességét.

Az önkormányzat végül az érmet érő harmadik helyen zárta a tornát 
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Sikert sikerre halmoz- 
nak a petőfis tornászok 
 
Február elején Budapesten rendezték 
meg a torna diákolimpia területi döntőjét, 
ahol az ország seregnyi csapata mérte ösz-
sze tudását a különböző korcsoportokban. 
A Petőfi az I-es és a II-es korcsoportban 
indított csapatot. 
 
-  A megyei forduló megnyerése után újabb 
célt tűztünk ki magunk elé, az első hat közé 
szerettünk volna kerülni, és bejutni az orszá-
gos döntőbe. Az I. korcsoportos fiúk végül a 
dobogó 3. fokára állhattak fel. A versenyen 
egyéni összetett bajnokot is avattak: büszkesé-
günkre a címet a 3. a osztályos Mózes János 
Áron szerezte meg – nyilatkozta Vadkerti 
Ildikó edző. A II. korcsoportos fiúk a 8. helyen 
végeztek.  
 

Ez év elején Esztergomban rendezték meg 
a lánytorna diákolimpia megyei döntőjét. A 
versenyen minden petőfis csapat dobogóra 
állt, így továbbjutott az országos elődöntőbe. 
Az I. korcsoportos csapat a 2. helyet szerezte 
meg. A II. korcsoportos csapat a 3. helyet, 
a III-IV. korcsoportos pedig a bronzérmet 
szerezte meg. 
 
És ezzel mémg nincs vége a petőfis sikerek-
nek, hiszen az elmúlt év végén több meghívá-
sos versenyen vettek részt a tornászok.  
 
A veszprémi versenyen a legfiatalabb lányok 
szerepeltek kimagaslóan, 4. helyen végeztek. 
A fővárosban szintén a 4. helyet szerezték 
meg, alig pár tizeddel lemaradva a dobogóról.  
 
A legkisebbekből álló fiúcsapat a 3. helyen 
végzett! Kimagasló teljesítményt nyújtott 
Mózes János, aki a teljes mezőnyben egyéni 
3. lett. A többi petőfis csapat a középmezőny-
ben végzett.  
 
    vi/rg

Dr. Mészáros János elnök az elmúlt öt év 
sportdiplomáciai eredményeiről is beszá-
molt. Kitért többek között olyan témákra, 
mint a világversenyeken való szereplés, 
a karate kiemelt sporttá válása, az iskolai 
karateoktatás, valamint az egyetemi szintű 
karateképzés ügye. 
 
Az ünnepélyes eseményen a 2018-as év leg-
eredményesebb karatésait, edzőit, mestereit 
értékelték és díjazták.  
 
Városunkból a Tempo Karate SE verseny-
zője, Csajághy Levente és edzője, Filep 
Imre részesült elismerésben a Fudokan 
Európa-bajnokságon elért bajnoki címért. 
 
További karatés hír, 
hogy február 9-én 
rendezték a Halom 
kupát: a Tempo 
Karate Se ifjú ver-
senyzői megkezdték 
a 2019-es verseny-
szezont.  
 
- Minden induló 
a saját szintjének 
megfelelő kategó-
riában mérethette 
meg magát. Külön 

öröm, hogy a 16-17 éves junior korosztályban 
katában és kumitében egyaránt házi dön-
tőre került sor, ahol Pataki Bence mindkét 
versenyszámban diadalmaskodott Csajághy 
Leventével szemben. Ez a verseny volt az első 
állomása a novemberi Stuttgartban rende-
zendő Fudokan világbajnoksággal végződő 
felkészülési idénynek – nyilatkozta Filep Imre 
vezetőedző. 
 
Eredmények: 
 
Köteles Ákos:  
kata 1. hely 
 
Nagy Alex:  
utánpótlás kata 2. hely,  
utánpótlás kumite 2. hely 
 
Csajághy Levente:  
kata junior 2. hely, kumite junior 2. hely 
 
Ravasz Benedek:  
utánpótlás kata 3. hely, kumite 3. hely 
 
Bazsó Ákos Viktor:  
kata 3. hely 
 
Pataki Bence:  
kata junior 1. hely, kumite junior 1. hely. 
 
 
    fi/rg

harcművéSzet FelSőFokon
A Magyar Karate Szakszövetség február 5-én a fővárosi Stefánia

Palotában tartotta a 2018-as év értékelőjét és díjátadó gáláját.

MAGAS RANGÚ KITÜNTETÉST KAPTAK A TEMPÓSOK

Az ünnepi sporteseményen a komáromi Tempo Karate SE vezető-

sége és egy sportolója is elismerést vehetett át.

Remekül szerepeltek a komáromi karatésok a Halom kupán

Filep Imre mester  
és Csajághy Levente a díjátadón
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