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INTÉZZE ÖNKORMÁNYZATI ÜGYEIT ELEKTRONIKUSAN!

Kényelmes és gyors megoldás nyújt  
a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozás- 
indítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos 
ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden magyarországi  
településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgál-
tatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen 
és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden nap-
ján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményeinek adminisztrációs feladatai 
sokkal könnyebbé válnak.  
 
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali 
látogatások száma pedig tovább nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivo-
nat kiállítása, gépjármű- és építményadó-bejelentés, szociális támogatási kérelem 
benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétele, iparűzésiadó-bevallás és még 
sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a személyes ügyintézé-
sek közé tartoznak, és automatikusan a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. 
Ez a kép azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali 
Portálon keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor 
időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is. 
 
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít, és ahogy a szemé-
lyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben is végigvezet minket 
a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, 
majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a 
szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsab-
ban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, 
mint korábban.  
 
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos 
helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online 
űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-papír szolgáltatást lehet igény-
be venni. 
 
Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a rendszer, és az űr-
lapok általános adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított 
időt. A felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított 
helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a folyamatok 
aktuális állapotát, és megnyithatják a lementett űrlapokat.  
 
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is 
kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket, és távolról is lekér-
hetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát. 
 
Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu web-
oldalon érhető el, melyet településünk weboldalán is megtalálnak.
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Az ülésen dr. Molnár Attila polgármester 
és dr. Baksa-Ströcker Renáta adták át a dél-
komáromi kitüntetetteknek a Díszpolgári 
címet, a Pro Urbe és a Polgármesteri díjakat. 
 
Komárom Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Komárom Város Díszpolgára 
címet adományozott Stubendek Lászlónak, 
Észak-Komárom korábbi polgármesterének. 
Komárom Városért emlékérmet vehetett át 
Horsa Istvánné, Grónai Sándor, Medveczky 
Szabolcs, Pekler Zalán és Sztaracsek Ádám. 
 
Az idei esztendőben Polgármesteri díjban 
részesült Turi Győzőné, ifj. Fellner Tibor és 
Tokodi Tibor (posztumusz). 
 
Észak-Komárom képviselő-testülete az idei 
évben Díszpolgári címet adományozott 
Koltay Gábor, Balázs Béla-díjas filmren-
dező, érdemes művésznek, Dél-Komárom 
díszpolgárának. Pro Urbe díjat kapott Kiss 
Péntek József pedagógus (posztumusz), a 
GIMISZ diákszínjátszó csoport, az ÉS?! 
Színház, a Vidám Iparisták Színjátszó Köre, 
valamint a VISZTA alapítója, rendezője, és 
Keszegh István matematika-fizika szakos 
tanár, a Selye János Gimnázium volt igazga-
tója. Polgármesteri díjat ez évben dr. Gustáv 
Skodácek sebész főorvos, Ferencz László 
mérnök, a helyi röplabda klub elnöke, 
Laboda Róbert, az Eötvös Utcai Alapiskola 

pedagógusa, a KompAkt „zöld” egyesület, 
valamint Vincze István 44-szeres váloga-
tott labdarúgó, az észak-komáromi csapat 
vezetőedzője vehette át. 
 
Komárom Város Díszpolgára 
 
Stubendek László, Észak-Komárom 
korábbi polgármestere 
 
A Gömör vármegyei Rimaszécsen szüle-
tett 1953-ban, régi tanítói családban. Az 
általános iskolát szülőfalujában, a közép-
iskolát a nagyhírű kassai magyar ipariban 
végezte. Ezután a Brünni Műszaki Főiskola 
Villamosmérnöki Karának hallgatója lett. 
Friss diplomásként a komáromi hajógyár-
ban kezdett el dolgozni. Ezután a mezőgaz-
dasági gépgyárba került. A rendszerváltást 
követően a városi önkormányzat képvise-
lő-testületének tagjává választották, majd 
hat éven át a város alpolgármestere volt. Az 
alpolgármesteri megbízatás után a 2000-es 
években az önkormányzat városfejlesztési, 
majd a nemzetközi kapcsolatok és idegen-
forgalmi bizottságának elnökeként vett részt 
Komárom fejlesztésében. „A két Komárom 
érdekében kifejtett munkássága elismeréseként“ 
2005-ben  Pro Urbe Komárom díjat kapott. 
A 2014-es önkormányzati választásokon 
Észak-Komárom polgármesterévé válasz-
tották. Polgármesterként a két városrész, 

Észak- és Dél-Komárom közös, egy-Ko-
márom tudat megerősítésén munkálkodott, 
ami mindig kölcsönösen viszonzásra talált 
Dél-Komárom vezetésénél is. Továbbra is 
tevékeny szereplője a civil életnek is. Több, 
mint tizedik éve elnöke Észak-Komárom 
egyik legrégibb és legnagyobb taglétszámú 
magyar szerveződésének, a városi Csema-
doknak. Kiállításokat, előadásokat, hang-
versenyeket és fesztiválokat szerveznek. A 
Concordia vegyeskarban énekel és a Szent 
András-bazilikában orgonál. A Komáromi 
Imanapok egyik szervezője, és tagja a Ma-
gyar Egyházzenei Társaságnak és a Szent 
György Lovagrendnek. Vallja a két városrész 
– egy Komárom eszmét. 
 
Komárom Városért (Pro Urbe) emlékérem 
Horsa Istvánné önkéntes néprajzi gyűjtő  
 
1939-ben született Gútán. 1969 és 1993 
között a Komáromi 318. számú Ipa-
ri Szakmunkásképző Intézet műszaki, 
építőipari tanára volt. Még aktív pedagó-
gusként kezdte a múlt értékeinek fényképi 
gyűjtését az általa alapított iskolai szak-
ma- és várostörténeti szakkör vezetőjeként. 
Tanítványaival a helytörténeti szakkör 
keretében keresték és dokumentálták 
Komárom építészeti örökségét és a külön-
böző szakmák neves helyi képviselőit. 

Közös ünnep a Duna Két partján
EGY VÁROS, KÉT ORSZÁG

Immár 28. alkalommal rendezte meg Észak - és Dél-Komárom önkormányzata a Ko-

máromi Napokat. Városunk ünnepe ezúttal is a közös testületi üléssel kezdődött

április 26-án, melynek ezúttal az észak-komáromi Tiszti Pavilon adott otthont.



28. KOMÁROMI NAPOK4

Több, azóta a múzeumba került kézirat, 
fénykép és videó őrzi e munkásság emlékét 
és szolgál a városra vonatkozó építés- és 
helytörténeti kutatások alapjául. A Ko-
máromi Klapka György Múzeummal 
1996-tól kezdett együtt dolgozni. Gyűjtési 
és dokumentálási tevékenysége egyfajta ösz-
szekötő kapocs az otthon maradottak és az 
áttelepítettek között. Előadásai, kiállításai, 
valamint múzeumpedagógiai tevékenysége 
a különböző szakfolyóiratokban, mint a 
Néprajzi hírek vagy a Honismeret, is megje-
lennek. 2001-ben Komárom Város Polgár-
mesteri díjában részesült.  
 
Munkásságát itthon és több érintett 
felvidéki településen is elismerő és kö-
szönő oklevéllel díjazták: így Naszvadon 
2005-ben, 2011-ben és 2017-ben, és 
Komáromszentpéteren 2012-ben. Önkéntes 
néprajzi munkásságát a Néprajzi Társaság 
2003-ban Sebestyén Gyula-díjjal ismerte el. 
Az Önkéntes Néprajzi Gyűjtő Szakosztály-
ban évek óta aktív szerepet vállal. 2018-
ban a Magyar Néprajzi Társaságtól Pro 
Ethnographia Minoritatum emlékérmet 
kapott, a határon túli magyar kisebbségek 
hagyományos kultúrájának kutatásában 
elért kiemelkedő eredményéért. 
 
Grónai Sándor thai boxoló 
 
Komáromban született 1979-ben. Sport-
karrierjét 1994-ben a komáromi Tempo 
Karate Egyesületben kezdte, Filep Imre 
mester tanítványaként. A karatéval eltöltött 
évek alatt többszörös országos bajnoki első 
helyezéssel, kétszeres világkupa arany-, és 
kétszeres világkupa bronzéremmel, Közép-
Európa-kupa aranyéremmel, valamint stílus 
világbajnoki bronzéremmel öregbítette vá-
rosunk hírnevét. A versenyzés mellett edzői 
és bírói tevékenységgel is építette sportágát.  
 
2006-ban sportágat váltott kick-boxra és 
thai boxra, így a győri Unicentrál Bulls 
Kick-Box és Thai Box Sportegyesületben 
folytatta munkáját. 2006 óta komáromi 
thai box világbajnok, négyszeres thai box 
Európa-bajnok, háromszoros K-1 Világku-
pa győztes, tizenegyszeres K-1 és thai box 
magyar bajnok, háromszoros K-1 szlovák 
bajnok, kétszeres K-1 cseh bajnok, K-1 oszt-
rák bajnok és thai-box nemzetközi bajnok, 
valamint a K-1 és thai-box magyar váloga-
tott sokszoros kerettagja.  
 
A kick-box és thai-box sportágban a ver-
senyzés mellett edzői és bírói tevékenységet 
is végez. 2009-ben saját sportegyesületet 
indított Alexandros Kick-Box és Thai box 
Sportegyesület néven. 

Medveczky Szabolcs karmester  
 
Budapesten született 1979-ben. Zenei 
tanulmányait ütőhangszeres szakon először 
Budapesten, azt követően Győrött végezte. 
A 2004. évtől a komáromi Egressy Béni 
Zeneiskola korrepetitora, majd 2005-től a 
mai napig is a Győri Nemzeti Színház meg-
becsült karmestere, korrepetitora, valamint 
zeneszerzője. Már gyermekkorában kész-
tetést érzett, hogy a saját belső világát érő 
hatásokat a zene sokszínű nyelvén keresztül 
fejezze ki. Húszas évei elején még csak 
hangszereléssel és átírással foglalkozott. 
Első komolyabb műve a Komáromi ünnepi 
mise címet kapta, melyet 2009-ben mutattak 
be. 2010 tavaszán felcsendült első zongo-
raversenye, majd ezt követően Mikolasek 
Zsófiával együtt zenés mesejátékot írt az 
Egressy Béni Zeneiskola növendékei szá-
mára, melynek bemutatóját 2011 tavaszán 
rendezték. Az Ali Khodzsa és a bölcs kisfiú 
története című mesejáték sikeres ősbemuta-
tóját még két teltházas előadás követte.  
 
Számos sikeres produkciót készített Vizeli 
Csabával, a Magyarock Dalszínház veze-
tőjével együtt. 2012-ben Komárom Város 
Kultúrájáért díjában részesült. 2015 nyarán 
megalakult a Komáromi Kamarazenekari 
Egyesület, amelynek Medveczky Szabolcs 
az elnöke azóta is. Az egyesület célja: Ko-
márom és környéke zenei életének fellendí-
tése, segítése, továbbá Észak- és Dél-Komá-
rom zeneszerető közönsége zeneirodalmi 
ismereteinek minél szélesebb bővítése. A 
város kulturális zenei rendezvényein való 
állandó részvétele mellett zenélési lehető-
séget biztosít a zenei pályát választó fiatal 
tehetségek, valamint a muzsikát kedvelő és 
amatőr módon művelő zenészek számára 
is. Az általa vezetett kamarazenekar évente 
4-5 koncertet ad többféle stílusban, magas 
színvonalon. 
 
Pekler Zalán sportlövő 
 
Tanulmányait a Petőfi Sándor Általános 
Iskolában valamint a Jókai Mór Gimnázi-
umban végezte Komáromban. 2009-ben 
ismerkedett meg a sportlövészettel, és 2010 
óta tagja a komáromi sportlövész klubnak. 
Az edzője Kisvárdai István, aki már több 
olimpikont is nevelt a magyar válogatottba. 
2010 óta számos hazai és nemzetközi érmet 
sikerült szereznie. Az első egyéni országos 
bajnoki címet 2012-ben szerezte, azóta már 
több mint 25-szörös országos bajnok lett. 
2019-re már négyszeres Európa-bajnoknak 
mondhatja magát és egyszeres világbaj-
noknak. Összesen 11 éremmel rendelkezik 
a junior Európa - és világbajnokságokról. 

2018-ban a magyar olimpiai csapat tagja 
volt az Ifjúsági Olimpián, Buenos Airesben. 
Egyéniben itt kilencedik helyezést ért el, 
míg vegyes párosban aranyérmet szerzett, 
így ifjúsági olimpiai bajnoknak mondhatja 
magát. Az elmúlt két évben két világcsúcs 
részese is volt. Az elsőt a 2017. évi világ-
bajnokságon lőtték csapatban, amely csúcs 
azóta is fennáll. A második világcsúcsát 
egyéniben sikerült elérnie a 2017. évi 50 mé-
teres junior Európa-bajnokság 60 méteres 
fekvő versenyszámában. 2018 óta a magyar 
sportlövő válogatott olimpiai kerettagja, s 
fiatal kora ellenére már ott szeretne lenni a 
2020-as tokiói olimpián, amire reális esélye 
van.  
 
Sztaracsek Ádám cukrász 
 
1993-ban született cukrász szülők legkisebb 
gyermekeként. Ádám 3. fiútestvére Jánoska 
döntött úgy, hogy továbbviszi a cukrász 
szakmát, azonban egy betegség követ-
keztében fiatalon életét vesztette. Családi 
cukrászdájuk a fiukról kapta a nevét, így lett 
Jánoska cukrászda. Ádám az orvosi pálya 
felé nyitott volna, azonban érettségi után 
2012-ben úgy határozott, hogy kitanulja a 
cukrász szakmát. Eleinte kicsit nehézkesen 
ment, azonban folyamatosan fejlesztette, 
képezte magát a cukrászati artisztikai 
munkák, a karamell munkák, a dísztorták, 
a fagylaltok és a desszertek területén. 2018-
ban a Magyarország tortája versenyen döntős 
lett 2 tortával is, végül a Komáromi kisleány 
tortával sikerült elhoznia az első helyezést, 
így komáromi lett az ország tortája. A tava-
lyi évben az év fagylaltja versenyen kézmű-
ves kategóriában bronzérmet és közönségdí-
jat is magának tudhatott. 
 
Polgármesteri díj 
 
Turi Győzőné  
 
Sok ezernyi komáromi családhoz hason-
lóan Turi Győzőné életét, sorsát is dön-
tően meghatározta a XX. századi magyar 
történelmi tragédia: a felvidéki magyarságot 
sújtó kitelepítés. A család – követve a többi 
felvidéki magyart- Komáromba költözött. 
A honvágy a Duna másik oldalán fekvő Izsa 
közelébe hozta őket, s Szőnyben települtek 
le. A sok, hozzájuk hasonló sorsú család 
szoros közösséget hozott létre a városrész-
ben. Az általános iskolát már Szőnyben 
kezdte, majd a Jókai Mór Gimnáziumban 
érettségizett. Több szaktanfolyamot is 
elvégzett, s könyvelőként dolgozott, mindig 
komáromi munkahelyen.Munkáját kiváló 
dolgozó kitüntetéssel ismerték el.  Igazi 
közösségi lényét az a vezérelv kíséri, 
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hogy tenni kell embertársainkért, de tenni 
mindig csak felelősséggel szabad. 
 
Alapítója a Szőnyért, Molajért Cselekvők 
Közösségének, alelnöke a Városunkért 
Klubnak. Szorgalmazta városunk aktív tag-
jainak csatlakozását a világ magyarságáért 
síkra szálló Panoráma Világklubhoz, ennek 
komáromi elnökeként Wass Albert-estet 
szervezett a komáromiak nagy örömére. 
Férjével együtt egyik vezetője a termé-
szetjáró szakosztálynak, bejárták hazánk 
szép tájait. Többször sikeresen teljesítette a 
Gerecse 50-et, a Vértes 50-et, és az Írottkő 
70-et. Évente rendszeresen részt vett a 
magas-tátrai túrán. Majd 30 éve járja Erdély 
tájait, 2006-ban nyerte el s büszkén viseli 
a Tiszteletbeli székely címet. Erdélyben 
részese volt a Madarasi Hargitán állított 
kettős kereszt és a Nyerges-tetőn állított 
kopjafa megszületésének.  
 
Nélkülözhetetlen tagja a felvidékiek 
sorsának megmutatását felvállaló Kecskés 
László Társaságnak és a Rákóczi-szövetség 
komáromi alapszervezetének. A keresztényi 
értékek mentén ezer szállal kapcsolódik az 
egyházi közösségekhez is. Wass Albert írta: 
„minden ember egyforma, de az ember annyit 
ér, amennyit a közösség érdekében dolgozik”.  
Turi Győzőné, - izsai felvidéki gyökereit 
soha nem feledve - életerejét, szervező-
készségét új szülőföldje, szeretett városa, 
Komárom szolgálatába állította. 
 
Ifj. Fellner Tibor 
 
1976-ban született Szőnyben. Családja 
révén tősgyökeres koppánymonostori, amire 
mindig büszke volt. Asztalosmesterként 
dolgozik, munkáját nagy szeretettel és 
kellő szakmai tudással végzi. Folyamatosan 
képezte magát, hogy hivatását kifogásta-
lanul végezhesse. A Monostori Kulturális 
Egyesület alapító és elnökségi tagja. Az 
egyesület rendezvényeit szívügyének 
tekinti, fő szervezője az augusztus 20-ai 
ünnepségeknek, de a költészet napja, Luca- 
nap, húsvéti állatsimogató, falunap, szüreti 
felvonulás mind-mind a nevéhez fűződik. A 
Monostori Dalárdának szintén alapító tagja. 
Szabadidejében elhivatottan foglalkozik 
Koppánymonostor helytörténeti kincsei-
nek felkutatásával, ötletadója volt a Dózsa 
György Művelődési Házban található, 
Legát István gyűjteményéből 2017-ben nyílt 
Monostori mesterségek című állandó helytör-
téneti kiállítás létrejöttének, melyet kétkezi 
munkájával is segített. Önzetlen munkájával 
mindig támogatja a monostori művelődési 
ház körüli fenntartási feladatokat, nevéhez 
fűződnek a monostori hirdetőtáblák és a 

Komárom Város Önkormányzata által 
állíttatott Trianon-emlékharang fából ké-
szült szerkezete is a keze munkáját dicséri.  
Jelenleg saját ötletének megvalósításán, egy 
állatsimogató létrehozásán dolgozik.  
 
Tokodi Tibor (posztumusz) 
 
Móron született 1949-ben, felvidéki ma-
gyar család gyermekeként. Középiskolás 
diákéveit a Komáromi Jókai Mór Gimnázi-
umban töltötte, ahol 1967-ben érettségizett. 
Műszerész végzettséget szerzett. Informati-
kusként, rendszergazdaként 23 évet dolgo-
zott a Komáromi Polgármesteri Hivatalban. 
A 90-es évektől tevékenyen részt vett az 
országgyűlési és a helyi önkormányzati 
választások lebonyolításához szükséges 
informatikai rendszer működtetésében. 
Sportszeretete már kamaszkorában meg-
nyilvánult, diákéveiben rendszeresen részt 
vett az atlétikai versenyeken, a labdarúgó és 
kosárlabda-tornákon. A labdarúgás iránti 
szenvedélyét híven tükrözte, hogy játék-
vezetői képesítést szerzett. Rendszeresen 
vezetett mérkőzéseket a megyei bajnokság-
ban. A ’90-es években aktívan részt vállalt 
a Komárom-Komarno Nemzetközi Utcai 
Futóverseny szervezésében. A sport iránti 
elhivatottsága, különösen a kézilabda iránti 
szenvedélye vezette arra, hogy munkája 
mellett ellássa a Komáromi Atlétikai Klub 
elnöki tisztségét. Tőle telhetően mindent 
megtett annak érdekében, hogy a női és 
férfi kézilabdacsapat egyre feljebb és feljebb 
léphessen a ranglistán. Évente megszervezte 
az Új kenyér kupát. Örök szenvedélye volt a 
tenisz is, amit nyugdíjasként is fáradhatat-
lanul űzött. Játékszeretete sokakat magával 
ragadott, igyekezett átadni játéktudását. 
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Dr. Molnár Attila polgármester és Keszegh 
Béla észak-komáromi városvezető a Komá-
romi Napok programfüzetében olvasható 
közös köszöntőjükben így fogalmaztak „Ko-
márom egy város, mely a Duna két oldalán, két 
ország területén helyezkedik el. E gondolat szel-
lemiségének jegyében Észak- és Dél-Komárom 
önkormányzata idén immár 28. alkalommal 
rendezi meg közösen a Komáromi Napokat. A 
programsorozat kezdete, április 26., kitüntetett 
dátum közös történelmünkben. 1849-ben e na-
pon az egyesített hazai erők sikerrel tartóztatták 
fel a sokszoros túlerőben lévő császári csapatok 
ostromát! Az elmúlt közel három évtized alatt a 
rendezvény térségünk legnagyobb, legszínesebb 
programot kínáló, magas színvonalú produk-
ciókat felvonultató szezonnyitó fesztiváljává 
nőtte ki magát.” 
 
A bevált hagyományt folytatva idén is a dél-
komáromi Jókai liget és az észak-komáromi 
Klapka tér és környéke szolgált helyszínéül a 
programoknak. 
 
Április 24-én rendezték meg a II. Arany-
csapat Kupa – Kárpát-medencei nemzetközi 
teremlabdarúgó tornát középiskolások ré-
szére, amelyen számos magasrangú vendég 
mellett részt vett Németh Zsolt, az Ország-
gyűlés Külügyi Bizottságának elnöke is. 
Szintén e napon mutatta be a Magyarock 
Dalszínház Az elátkozott királylány című 
zenés mesejátékot a Jókai moziban. 

Április 25-én délelőtt kezdődött a hagyo-
mányos történész konferencia a Monos-
tori erőd falai közt, míg délután a Klapka 
György Múzeumban nyílt meg a „Csataké-
pek - Komárom az 1848/49-es szabadságharc-
ban” című tárlat. Szintén e napon 19.00 órá-
tól mutatta be a Klapka című rockmusicalt 
a Magyarock az észak-komáromi Tiszti 
Pavilonban. 
 
Április 26-án az erődben a Tengerészeti 
emlékműnél koszorúzás vette kezdetét, 
majd miközben a Brigetio Tavernában épp 
folyt a Szót kérünk! ifjúsági konferencia 
a Szabadság téren 11 órakor az Egressy 
Fúvószenekar műsora után került sor a 
hivatalos megnyitóra. A komáromi csata 
emléknapján Észak- és Dél-Komárom kép-
viselő-testülete idén is megtartotta közös 
ünnepi testületi ülését, ezúttal a Duna észa-
ki partján, a Tiszti Pavilon dísztermében. 
A ceremónián került sor a kitüntető címek 
átadására. 
 
Délután a Jókai ligetben, a Bridgestone 
színpadon kezdetét vette a háromnapos 
fesztivál, melyet idén is a Szabó Ferenc által 
dirigált Egressy Fúvószenekar vezetett fel. 
Este a Blues Walkers, a Neoton sztárjai 
és Vincze Lilla koncerteztek. A Magyar 
Lovas Színház idén ünnepelte fennállása 
15. évfordulóját. A jubileumra háromnapos 
gálaelőadással készültek, melynek premier-
jére szintén e napon került sor.  

Április 27-én a szőnyi református temp-
lomban a Tatai Református Egyházme-
gye XXIX. Kórustalálkozója zajlott. Az 
„egykori” komáromi labdarúgó csillagok 
is találkoztak egymással a Czibor Zoltán 
Városi Sporttelepen, ahol ezúttal a MOL 
futballcsapatának történetét bemutató tárlat 
nyílt. A labdajátékok szerelmesei egyébként 
a Koppánymonostor - Ács, U14 labdarúgó 
mérkőzést, a Koppánymonostor-Zsámbék 
U19 labdarúgó-mérkőzést és a KVSE - 
Körmend NB II. női felnőtt kézilabda 
mérkőzést is végigszurkolhatták aznap. 
Szombaton este az idén 40 éves Vox Femina 
Női Kar tartott jubileumi hangversenyt a Jé-
zus Szíve római katolikus nagytemplomban. 
 
Vasárnap reggel 9 órakor kezdődött a 
Mini Komárom Futóverseny a 3-15 éves 
korú gyermekek részére, 10 órától pedig az 
Erőd Kupa labdarúgó tornára került sor a 
Czibor sporttelepen, ahol a Külügyminisz-
térium, Komárom Város Önkormányzata, 
a Magyar Színészválogatott, a Nemzeti 
Sport, Észak-Komárom Önkormányzata és 
a Komárom Allstars válogatott mérkőzött 
meg egymással. 
 
A torna előtt Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter Szöllősi Györggyel, 
a Nemzeti Sport főszerekesztőjével és dr. 
Molnár Attila polgármesterrel tartott
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közös sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy 
mint a Czibor Emlékév fővédnöke, 50 millió 
forint támogatást nyújt a jubileumi eszten-
dő programjainak megrendezéséhez. Az 
események közül kiemelkedik az augusztus 
23-án, Czibor Zoltán születésének 90. év-
fordulóján bemutatásra kerülő „Rongylábú” 
című új Magyarock-musical. 
 
Szintén e napon rajtolt el a 45. Komárno 
– Komárom Nemzetközi Szabadidős 
Utcai Futóverseny az észak-komáromi 
sportcsarnok elől. Közben a Cziboron már 
javában zajlott a Komárom VSE –Tata-
bánya SC U17 és U19 bajnoki labdarú-
gó-mérkőzés, a gimnáziumban pedig a 
röplabdásoknak szurkolhattunk. A szőnyi 
Petőfi Művelődési Házban a Zene-Barátság 
Fesztivál várta a népzene szerelmeseit. 
E nap délutánján a „felvidéki hadjára-
tot” folytató izsai huszárokat is fogadták 
Városháza mögötti Alapy-parkban.

A Bridgestone színpadon és a Mylan 
partysátorban egymás követték a kon-
certek. Szinte felsorolni is lehetetlen, ki 
mindenki szórakoztatta a nagyérdeműt. 
A már felsoroltakon túl zenélt a Corelosa, 
a SweetHell Rock Band koncert, a Pataki 
Művek, a Támadás Egy Idegen Bolygóról, 
az Elit Osztag, a Dori’s Day és a Crazy 
Little Queen Tribute Band. Óriási han-
gulatú bulit nyomott az Edda, a Piramis, 
vagy épp a Kowalsky meg a Vega. Dj-zett 

Miller, Szecsei, Bárány, Yamina, Willcox, 
Bedecs b2b Bagó, Antonyo, Newik és Free. 
A nagyszínpadon volt Tavaszi Tánckupa, 
fellépett a Garabonciás, de bemutatkozott a 
Bindi Bollywood tánccsoport és a Brigetio 
Bellydance hastáncosai is. 
 
A Játszudvarban a gyerekek és a családok 
kapcsolódhattak ki. Kézművesfoglalkozást 
tartott itt a Komáromi Tám-Pont Család- 
és Gyermekjóléti Intézmény, a Kemence 
Egyesület, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat komáromi csoportja. Fellépett 
az Aranyudvar mesezenekar, a Bábuci 
Bábszínház, Lui bűvész, a Kemence Báb-
csoport, a Tücsökszabi Móka, a Kisvirág 
Bábcsoport, volt interaktív gyerekműsor 
Színes feketerigó címmel, a Szőnyi Lovas 
Egyesület lovagoltatással várta a kicsiket. A 
Monotinik pedig április 29-én mutatta be 
Fura című előadását a Jókai moziban. 
 
A hagyományos események sem maradtak 
el, így a Veteránmajális – Oldtimer autó 
és motorkerékpár-kiállítás, a játék a Forrás 
Rádió sátrában, a „nyitott kapuk” a Móra 
Iskolában, a Tóth Mihály focitorna a Czibor 
sporttelepen, a május elsejei horgászverseny 
a Rüdiger-tavon és az ugyaninnen induló 
túranap. 
 
Május 1-jén, illetve az azt megelőző napok-
ban az Endresz Csoport az önkormányzat-
tal közösen konferenciával és táblaavatással 

emlékezett az 1919-es komáromi áttörésre, 
mely épp 100 évvel ezelőtt az utolsó kísérlet 
volt a trianoni békediktátum miatt ketté-
szakított város területi épségének helyreál-
lítására.  
 
A kísérőrendezvények között idén is 
kilátogattattunk a Mediawave-re, vala-
mint az ErődFeszt nyitóbulijaira, mely a 
családi programokon túl (operett műsor, 
a KicsiÓriás gyerekzenekar koncertje, a 
Mátyás király mesejáték bemutatója) többek 
között olyan húzónevekkel csábított, mint 
az idén 30 éves Tankcsapda, a 15. születés-
napját ünneplő Halott Pénz, Deniz, Majka, 
Király Linda és Király Viktor, vagy épp Rú-
zsa Magdolna. A háromnapos dzsemborit a 
komáromi Elektron Band koncertje zárta. 
 
- A Komáromi Napok nekünk, komáromiaknak 
nem csupán az összetartozást, a példamutatást, 
a barátságot, a szeretet és a hagyományainkhoz 
való ragaszkodást jelenti, de mindazt a szám-
talan emléket is, mely közös otthonunkká teszi 
Komáromot! - nyilatkozta az eseménysorozat 
végén dr. Molnár Attila polgármester. 
 
A szponzoroknak köszönjük a támogatást! 
Mindazoktól, akik helyhiány miatt kimarad-
tak, elnézést kérünk!  
 
 
 
         rg
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90 éves fenn- 
állását ünnepli a Petőfi 
 
1928. szeptember 3-án nyitotta meg kapuit 
a Komáromi Magyar Királyi Állami Polgári 
Fiút és Leány Iskola, a mai Komáromi 
Petőfi Sándor Általános Iskola. Ezt a jeles 
évfordulót ünnepelték meg április 17-én 
az intézményben. A vendégeket, egy-
kori pedagógusokat és diákokat Szabó 
Dóra és Vörösházi Tibor pedagógusok 
köszöntötték, kiemelten Czunyiné dr. 
Bertalan Juditot, térségünk országgyűlési 
képviselőjét, Molnárné dr. Taár Izabellát, 
a Komáromi Járási Hivatal vezetőjét, 
Vereckei Juditot, a Tatabányai Tankerületi 
Központ igazgatóját, dr. Takács Ádámot, 
a Tatabányai Tankerületi Központ szakmai 
igazgatóhelyettesét, Lébényi Zoltánt, az 
alapító igazgató leszármazottját, valamint 
dr. Molnár Attila polgármestert és Czita 
János alpolgármestert. 
 

Molnár Csabáné igazgató az ünnepségen 
elmondta, hogy az intézmény működése jó 
példája annak, hogyan kell megőrizni a múlt 
értékeit, elkötelezetten dolgozni a jelen ered-
ményeiért, melyből a jövő fakad. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester nem érkezett 
üres kézzel a születésnapra, hiszen polgár-
mesteri keretéből 2 millió forintot ajánlott fel az 
iskolának, amelynek köszönhetően megva-
lósulhat egy szabadidőpark az intézmény 
udvarán. 
 
A köszöntők és beszédek után díjazták 
egy korábbi pályázati felhívás győzteseit, 
majd az iskola diákjai mutattak be műsort. 
Az ünnepségen Gál László Latinovics-díjas 
versmondó két előadással is közreműkö-
dött. Ezt követően a fogalmazásversenyben 
győztes diákok olvasták fel pályaművüket, 
majd Volincsák Luca 8.b osztályos tanuló, a 
Kazinczy megyei verseny győztese szavalt. 
Zárásként a testnevelés-tagozatos diákok 
tartottak ízelítőt repertoárjukból és az Egressy 
Béni Református Művészeti Középiskola 
Quadruplex Klarinét Kvartett műsorát hall-
gathatták meg a jelenlévők. Az ünnepség 
után Számadó Emese, a Komáromi Klapka 
György Múzeum igazgatója nyitotta meg 
Gábor László fényképész „Komárom akkor és 
most” című kiállítását az iskola aulájában. (nt)

Dr. Molnár Attila polgármester az átadón 
hangsúlyozta: az önkormányzat minden 
tőle telhető módon igyekszik megteremteni 
a legváltozatosabb sportolási lehetőségeket 
a városban.  
 

- Nemrég adtuk át a Bozsik és a Petőfi Iskola 
felújított sportpályáját, a gimnáziumban pedig 
átépítettük a tornatermet. De, hogy ne csak 
a tárgyi feltételekről essék szó: bevezettük a 
minden komáromi kisgyermek tanuljon meg 
úszni programot, melyet immár kilencedik éve 
sikeresen bonyolítunk a Brigetio Gyógyfürdővel 
közösen. A városban mintegy 1500 diák sportol 
a különböző egyesületekben, ami országos 
szinten is kiemelkedő. Ezek a beruházások is 
azt szolgálják, hogy felhívjuk a figyelmet az 
egészséges életmódra. 
 

Az összesen közel 70 millió forintból 
korszerűsített pályák átépítéséhez a Magyar 
Kézilabda Szövetség fejlesztési programja 
járult hozzá. A pályaátadókon a városvezető 
mellett Czunyiné dr. Bertalan Judit, térsé-
günk országgyűlési képviselője is tiszteletét 
tette. 
 
Április közepén a Jókai Legerősebb Embere 
verseny apropóján avatták fel az új szabadté-
ri kondiparkot. A létesítmény a Rüdiger-tó 
partján áll, közvetlenül az új 200 méteres 
rekortán borítású futókör mellett.  
 
Turi Bálint alpolgármester az átadón 
kiemelte, reméli, hogy minél többen 
veszik majd igénybe az új szabadtéri 
sporteszközt, hiszen a szabad leve-
gőn való sportolás az egészségmegőr-
zés legeredményesebb módja. (rg)

MiénK a pálya!
ÚJ PÁLYÁK, ÚJ FITNESZ PARK

Városunkban az elmúlt néhány hétben három sportlétesítményt 

is avattak. A Kultsár és a Feszty új pályát kapott, míg a Rüdiger tó

partján új szabadtéri kondipark létesült.

Az új pálya felavatása a Kultsár szakközépben... 
(A fotón balról jobbra: egy kultsáros diák, Turi Bálint alpolgármester, Bercellyné Nagy Marianna,  

a szakképzési centrum főigazgatója, dr. Molnár Attila polgármester, Czunyiné dr.  
Bertalan Judit, térségünk országgyűlési képviselője, Marosi László, a Magyar Kézilabda Szö-

vetség alelnöke, és Becker Balázs, a KVSE kézilabda szakosztály szakmai igazgatója)

...és a Feszty Iskolában

Kondipark épült a Rüdiger tó mellé

A legjobbak díjat is kaptak
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Az iparűzési adó  
városunk fejlődésének alapja 
 
Március végén a Városháza dísztermében 
mondott köszönetet adózóinak Komárom 
városvezetése. 
 
Az eseményen részt vett dr. György László, 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
gazdaságstratégiáért és szabályozásért fele-
lős államtitkára, Czunyiné dr. Bertalan Judit, 
a térség országgyűlési képviselője, dr. Kancz 
Csaba kormánymegbízott, Popovics György, 
a megyei közgyűlés elnöke, Molnárné dr. Taár 
Izabella a komáromi Járási Hivatal vezetője, 
Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármes-
tere, valamint a városvezetés és a vállalatok 
képviselői.  
 
Dr. Molnár Attila köszöntőjében kiemelte: 
fontos, hogy legalább évente egyszer számot 
adjunk arról, hova kerültek és mire fordítjuk 
azokat az adóforintokat, amelyeket a városban 
működő vállalatok fizetnek be és ezzel a 
település költségvetését gyarapítják. Emel-
lett köszönetét fejezte ki a polgármester a 
kormánynak is, hogy több hazai város mellett, 
kiemelten kezeli Komárom fejlődését is.  
 
- Komárom jelenleg Európa egyik legdinamiku-
sabban fejlődő kisvárosa. A mostani időszak-
ban mintegy 80 milliárd forint fejlesztési forrás 
érkezik a városba. Jelenleg is zajlik a Csillag-
erőd több mint 6 milliárd forintos kulturális célú 
felújítása, ahová a Szépművészeti Múzeum an-
tik szobormásolat-parkja költözik hamarosan. A 
Monostori erődtől néhány száz méterre új híd 
épül a Dunán, amely évszázadokra határozza 
majd meg a térség gazdasági lehetőségeit. 
Emellett számos ipari parki projekt, így az SK 
Battery Hungary Kft-vel hazánk legnagyobb 
zöldmezős beruházása, és további egyéb 
beruházás zajlik a városban, amelyek mind azt 
szolgálják, hogy az itt élők közös otthonuknak 
tekinthessék városunkat, Komáromot – emelte 
ki a polgármester. 
 
Dr. György László beszédében elmondta, 
hogy csak azoknak a városoknak tud a kor-
mány segíteni, amelyeknek vannak megvaló-
sítható stratégiái, azaz tudják, hova szeretné-
nek eljutni, és van is elég erejük ahhoz, hogy 
ez meg is valósuljon.  
 
- Komárom polgármestere és a komáromiak 
ilyen közösséget alkotnak – emelte ki az 
államtitkár.  
 
A köszöntők és beszédek mellett a rendez-
vény fényét Varga Bence zenetanár külön-
leges éneklő poharas zenei produkciója, 
valamint Korpás Éva népdalénekes műsora 
színesítette.  
             (24 Óra)

Hókné Szelőczei Anna intézményvezető 
köszöntőjében a használható nyelvtudás 
megszerzésének fontosságáról beszélt. 
Bercellyné Nagy Marianna szerint pedig 
ezzel a fejlesztéssel egy régi álom valósult 
meg. 
 
Czunyiné Bertalan Judit elmondta: nem 
csupán egy új labort kapott az iskola, de az 
azt lehetővé tevő pályázat a nyelvtanárok 
továbbképzését is támogatja.  
 
A Tatabányai Szakképzési Centrum pedig 
angol és német nyelvű képzést szervez a 
diákok számára. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester beszédében 
hangsúlyozta: Komárom Európa egyik leg-
dinamikusabban fejlődő kisvárosa jelenleg.  
 
- Oktatási intézményeinkre három év alatt 3 
milliárd forintot tudunk fordítani. Számos, a 
tanulókat is érintő támogatást vezettünk be 
az elmúlt években. Ilyen többek között, hogy a 
diákok helyi járatokon való utazási költségeit az 
önkormányzat állja, de gondolhatunk a szintén 
támogatott oltási és prevenciós programunkra 
is. Felújítjuk a gimnáziumot, energetikailag 
korszerűsítettük a Kultsárt. A Bozsik, a Feszty 
és a Petőfi új pályát kapott.  

 

Az Esély Otthon projektünk keretében 
bérlakást és bértámogatást biztosítunk, és 
persze nem feledkeztünk meg a legkisebbekről 
sem: az önkormányzat átvállalta valameny-
nyi óvodás és a bölcsődés étkezési költségeit is. 
Ipari parkunkban zajlik hazánk legnagyobb 
zöldmezős beruházása, a dél-koreai akku-
mulátorgyártó cég, az SK Battery Hungary 
Kft. építkezése. A társaság a jövőben jelentős 
munkaerő-kapacitást foglalkoztat majd, így 
mindennél fontosabb lesz a megszerzett tudás 
és a nyelvtudás, amelynek tökéletesítésében, 
elmélyítésében a most átadott labor sokat 
segíthet – zárta gondolatait a polgármester.

 
 
        rg

Beszélni neM nehéz

ÚJ NYELVI LABORT KAPOTT A SZÉCHENYI

Április elején átadták a Széchenyi Iskola új nyelvi laborját. A be-

ruházás összesen mintegy 20 millió forintba került.

Czunyiné dr. Bertalan Judit az átadót követően ki is próbálta az új labort
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„Az év ipari parkja” és  
az „energiatudatos önkor-
mányzat” címet is elhoztuk 
 
Az önkormányzat még 1998-ban nyerte el 
az Ipari Park címet, amely akkor nyolcvan 
hektáron kezdte meg működését.  
 
A park az utóbbi két évtized során jelentő-
sen bővült. A ma már 120 hektáros területet 
nemrég olyanok választották beruházásuk 
helyszínéül, mint a lengyel Alumetal, a svájci 
Autoneum, a kínai BYD, vagy épp legutóbb a 
dél-koreai SK Innovation is. 
 
Ezen beruházások értéke meghaladja a 116 
milliárd forintot és összesen több mint ezer 
munkahelyet teremtenek a városban – ami 
indokolttá teszi a cím odaítélését.  
 
A díjat dr. Molnár Attila polgármester vette át 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisz-
tertől, illetve Ésik Róberttől, a HIPA elnökétől. 
 
Az év technológia-intenzív beruházása címet 
a városunkban építkező, dél-koreai SK Battery 
Hungary Kft. kapta. 
 
Az „energiatudatos önkormányzat” elismerést 
Áder János köztársasági elnök jelenlétében 
Czita János alpolgármester vette át az Ország-
házban még a tavasz elején. 
 
A díjat minden évben több olyan önkormány-
zatnak ítélik oda, amelyek lehetőségeikhez 
mérten próbálnak tenni az energiahatékony-
ság, az energiafelhasználás területén, így 
a hazai települések sorában élen járnak a 
klímaváltozás elleni küzdelemben.  
 
 - Városunk azzal érdemelte ki a díjat, hogy az 
utóbbi időszakban számos olyan épületener-
getikai és energiahatékonysági beruházás 
valósult, illetve valósul meg, amelyek mérhető 
megtakarítást eredményeznek. Ezek közé tar-
toznak többek között az Aprótalpak Bölcsőde, 
a gimnázium, a Feszty Iskola, a Csillag és a 
Tóparti Óvoda teljes energetikai korszerűsíté-
se. Ezek mellett a hamarosan induló geotermi-
kus projektünk, a Jókai liget megújulását célzó 
Zöld város program, valamint az elektromos 
töltőállomások létesítése, és a helyi klímastra-
tégia kidolgozása voltak azok a legfontosabb 
projektek, amelyek hozzásegítettek a díj 
elnyeréséhez. Köszönet ezért valamennyi 
komárominak! - fogalmazott az elismeréssel 
kapcsolatban dr. Molnár Attila. 
 
            (MTI/rg)

A fenti témában tartott sajtótájékoztatót 
Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk 
országgyűlési képviselője, dr. Molnár Attila 
polgármester és a Fiatal Lokálpatrióták 
Egyesülete (FILO) április 16-án a szőnyi 
bérlakásoknál. 
 
Dr. Molnár Attila elmondta, az önkor-
mányzat a helyi foglalkoztatókkal is együtt-
működve a munkaerő helyben maradását 
tűzte ki célul. Az “Esély Otthon” projekt-
ben lakhatási és munkavállalást ösztönző 
támogatásban részesítik a fiatalokat. 
 
- Fontos, hogy a városunkban élő 18-35 év 
közötti fiatalok helyben tudjanak egzisztenciát 
teremteni. A projekt lehetőséget kínál arra is, 
hogy a nálunk letelepülni szándékozó, hiány-
szakmákban dolgozók számára vonzóvá váljon 
városunk. Az „Esély Otthonnak” köszönhetően 
21 önkormányzati bérlakást újítunk fel, ame-
lyekbe pályáztatás útján a hiányszakmákban 
dolgozó fiatalok költözhetnek be. A lakhatás 
biztosításán kívül a projektidőszakban a helyi 
munkavállalást ösztönző anyagi támogatásban 

is részesülhetnek a célcsoport tagjai – nyilat-
kozta a városvezető. 
 
Elhangzott az is, hogy a dél-komáromi gaz-
dasági társaságok, közigazgatási egységek, 
szolgáltatók álláshirdetései ezentúl egyetlen 
felületen a komaromvar.hu oldalon jelen-
nek meg. 
 
Nagy Nikolett és Vajda Bence a FILO 
részéről elmondták, egyik legfontosabb cél-
kitűzésük a fiatalok életkezdésének támoga-
tása. Ezért nemrég azzal a kéréssel keresték 
meg dr. Molnár Attila polgármestert, hogy 
kerüljön visszavezetésre az önkormányzat 
által biztosított fiataloknak szóló, egyszeri 
vissza nem térítendő első lakáshoz jutási 
támogatás. 
 
A FILO felvetésére pozitív válasz érkezett. 
A támogatási rendszer részleteinek kidol-
gozása folyamatban van, annak bevezetése 
néhány hónapon belül várható. 
 
    rg

esély itthon

MÉG TÖBB TÁMOGATÁST KAPNAK A FIATALOK

Bérlakást és munkavállalást ösztönző támogatást kaphatnak a 

komáromi fiatalok és …és visszavezethetik az első lakáshoz jutási

támogatását is.

Vajda Bence és Nagy Nikolett (a kép bal oldalán) a FILO részéről kezdeményezték  
a fiatalok első lakáshozjutási támogatásának visszavezetését
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Célegyenesben  
a szabadstrand  
és a Dunamente Kártya 
 
A szabadstrand júliustól modern környe-
zettel várja a pihenni és kikapcsolódni 
vágyókat. 
 

Czita János alpolgármester elmondta, hogy 
az önkormányzat 150 millió forint fejleszté-
si támogatást kapott a kormánytól, illetve 
a Magyar Turisztikai Ügynökségtől, hogy 
rendbe tegye a partszakaszon található 
szabadstrandot. Csaknem ezer négyzetméter 
zöldfelület újul meg, lépcsőket és járdákat 
alakítanak ki a parton, ingyenes vízvételi 
pontot létesítenek, padokat és utcabútorokat 
helyeznek ki, valamint pihenőhelyeket, mini 
játszóteret, vizesblokkokat, öltözőket és baba-
mama „szobát” is terveznek. 
 
A nemrég kialakított kajak-kenu kikötő 
szomszédságában létesülő szabadstrandon 
kerékpártároló is épül, valamint biztosítják a 
szelektív hulladékgyűjtést is. Emellett a vízből 
mentéshez és elsősegély-ellátáshoz szüksé-
ges eszközök is rendelkezésre állnak majd. 
 
Szintén turisztikai téma, hogy összefogtak 
megyénk idegenforgalmi szervezetei: 
május elsejétől a Dunamente Kártyával a 
térségbe látogatók csaknem 150 helyen 
vehetnek igénybe különböző kedvezmé-
nyeket. 
 
A kártya egyedülálló módon, határon átnyúló 
rendszerével alkalmas lesz arra, hogy az 
elfogadóhelyek látogatásakor a vendégek 
különböző kedvezményekben részesüljenek. 
A látogatók akkor juthatnak hozzá térítésmen-
tesen a tartózkodási idejük időtartamára érvé-
nyesített kártyához, ha a kártyarendszerhez 
csatlakozott 30 szálláshelyek valamelyikén 
minimum két éjszakát eltöltenek. A kártyá-
val felkereshető látnivalók, igénybe vehető 
szolgáltatások száma eléri a 150-et. További 
információ a www.dunamente-card.com 
weboldalon.   
 
                (komaromhirado.hu)

A jubileumi alkalomra szervezett ünnepsé-
güknek az Aranytál étterem adott otthont, 
ahol a mintegy kilencven fős tagságot terí-
tett asztal mellé ültették. Az esemény talán 
sokakat késztetett elgondolkodásra, hiszen 
az egyesület alakulásakor a jelenlévők aktív 
éveik elején jártak. Bár az évek elszálltak, a 
legtöbbjükön most sem látszik a kor.  
 
A szórakozás hangulatát Alex Tamás 
zeneszerző, dalénekes alapozta meg, aki a 
Nyugdíjasok Országos Szövetségének aján-
dékműsorát hozta el Komáromba. A mű-
vész közkívánatra elénekelte a Szépkorúak 
Himnuszát, mely után a Nyugdíjasok 
Országos Szövetségének elnöke, Némethné 
Jankovics Györgyi köszöntötte a megjelen-
teket. A rendezvényen felléptek a Garabon-
ciás Néptáncegyüttes fiataljai is, akik rövid 
műsorral kedveskedtek a szépkorúaknak. 
 
Szabó Edit egyesületi elnök meghatódva 
szólt a tagsághoz. A múltidézésben három 
régi tagot is kiemelt a vezető: Csordás 
Józsefné 23 éve, míg Németh Józsefné és 
Maszlavér Lászlóné 18 éve tagjai a szerve-
zetnek. Hűségüket és segítő tevékenységü-
ket díszoklevéllel jutalmazta a vezető. 
 

Az eseményen részt vett a Megyei Nyugdí-
jas Szövetség elnöke, Troják Frigyes is, va-
lamint a helyi szépkorúakat tömörítő egye-
sületek és klubok: a Szőnyi Nyugdíjas Klub 
vezetője, Németh Györgyné, a Monostori 
nyugdíjas Klub, élén Dikász Lászlóné, és a 
Komáromi Nőklub irányítója, Vas Gyuláné 
is. Ők közös ajándékot nyújtottak át Szabó 
Editnek, a jubiláló Komáromi Nyugdíjas 
Egyesület vezetőjének, a születésnapos 
egyesületnek címezve.  
 
Dr. Molnár Attila polgármester és dr. 
Kreft-Horváth Loránd alpolgármester sem 
érkeztek üres kézzel. A városvezető kiemelt 
támogatásban részesítette az egyesületet a 
kerek évforduló okán. Szabó Edit ki-
emelte, programjaikat számos kirándulás, 
túra, előadás és színházlátogatás tarkítja. 
Ezeken túlmenően aktív szereplőként 
csatlakoznak a városi rendezvényekhez, a 
helyben megvalósuló önkéntes törekvé-
sekhez. Újabban a sport is fontos szerepet 
játszik köreikben. Mottójuk szerint céljuk 
az, hogy a nyugdíjas évek is úgy telje-
nek, hogy mindenki jól érezze magát. A 
jubileumi estére ez bizonyára igaz volt, 
hiszen mindenki a mulatság szép emlé-
kével térhetett haza az ünnepségről. (hd)

öröKKé fiatalon

30 ÉVES NYUGDÍJASOK

Harminc esztendeje működik a Komáromi Nyugdíjas Egyesület, 

mely nemcsak gazdag programot kínál a szépkorúaknak, de közös-

séget is ad. A tagság néhány hete ünnepelt.

A legrégebbi tagok hűségéz és segítő tevékenységét díszoklevéllel jutalmazták

Czita János alpolgármester:  
júliustól várja a fürdőzőket a szabadstrand 

Fotó : Nagy Tamás 



A HÓNAP: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK12 KULTÚRA12

A kettészakított Komárom az idei esz-
tendőben kéz a kézben ünnepelte a jeles 
eseményt április 11-én az észak-komáromi 
Kultúrpalota dísztermében, ahol a jelenlévő-
ket Michač Szilvia, a Kárpátia Sport Polgári 
Társulás szervezője és Pallag György, a 
szervező társulás elnöke köszöntötte. 
 
Ezt követően Duray Miklós író, egyete-
mi tanár, Batta György költő, színműíró, 
szerkesztő, Szentesi Zöldi László újságíró, 
valamint Oláh Kálmán Pro Urbe díjas tanár 
beszélgetésével terelhette a közönség figyel-
mét olyan témákra, mint a magyar líra, a 
magyarság, vagy a nemzettudat.  
 
A magyar költészet azonban nem csupán 
egy ünneplést érdemlő irodalmi műfaj. Erre 
világított rá Szentesi Zöld László újságíró 
is, aki szerint a versek a léleknek olyan mély 
tartományaiba hatolnak, amire semmi-
lyen más műfaj nem képes. A vers talán az 
egyedüli, mely alkalmas az emberi létezés 
lényegéről magabiztos és hiteles megnyil-
vánulásra, s ezzel a lét értelméhez kerülünk 
egy kicsit közelebb. 
 
A Komárom önkormányzata és a Kárpá-
tia Sport Polgári Társulás által közösen 
szervezett eseményen az irodalom kedvelői 
örülhettek, hiszen sikeres és kedvelt előadók 
és művészek mélyítették el a témát. Köz-
reműködött Boráros Imre Kossuth-díjas 
színművész, Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas 
színművész, Gál László Latinovits-díjas 
előadóművész, Nagy Ferenc versmondó, 
Bukovszky Orsolya, valamint az ugyan-

csak észak -és dél-komáromi tagokból álló 
Borostyán Együttes. 
 
Tavaszi verseket zengtek a gyermekszavalók 
 
A Komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár 
gyermekrészlege immár harmadszorra 
rendezte meg Tavaszváró március elnevezé-
sű versmondó délelőttjét. Április 12-én két 
helyszínen: a Közösségi Ház nagytermében 
és a gyermekkönyvtárban is fogadták az 
óvodásokat. A korosztály számára nem 
idegen a vers. Sok mondókát, költeményt, 
mesét és dalocskát ismernek. A legbátrab-
bak azonban magabiztosan szavalták tavaszi 
témájú versikéiket, megteremtve ezzel a 
versmondó délelőtt jó hangulatát. Bár az 
esemény nem a versenyzésről szólt, mégis 
hirdettek legeket. 
 
Egy kávéházi délután Ady Endre világából  
 
Ugyancsak a költészet napja ihlette a 
koppánymonostori városrészben meg-
hirdetett versdélutánt, amely alkalmával 
szavalóversenyt tartottak, rajz és esszéíró 
pályázatban pedig eredményt hirdettek 
április 12-én. Az esemény az idei jubile-
umi esztendő révén Ady Endre világába 
kalauzolt. A Monostori Kulturális Egylet 
igyekezett kávéházi hangulatot varázsolni 
a művelődési ház falain belül. Az aulában 
rajzkiállítás fogadta a látogatókat. Az alko-
tások elkészítéséhez Ady Endre Balzsam 
tündér postája című költeménye szolgált 
alapul. A pályázat kiírója ugyanis ehhez 
a vershez várt illusztrációt. A szavalókat 

szakmai zsűri értékelte, élén Oláh Kálmán 
középiskolai tanárral. A délutánban egy 
rekordkísérletet tettek hivatalossá. Itt történt 
meg Dvihallyné Oszuskó Sarolta komáromi 
költő rekordjának beállítása, aki várakról írt 
verseivel kerülhetett a hazai legek közé. A 
versünnep kiemelkedő pillanata volt a költő-
nő sikerének bejegyzése. A Magyarországi 
Rekordok Diplomáját Gál Gábor rekord- 
regisztrátor adta át számára. A rendezvény 
gálaműsorral zárult. 
 
Vidám versreggeli a KicsiÓriás együttessel 
 
Zenés-verses műsorral lepte meg a he-
lyi óvodásokat a Komáromi Városgazda 
Nonprofit Kft. április 17-én, amikor a 
KicsiÓriás együttessel gyermekkoncertet 
szervezett. Ismert könnyűzenei dallamokat 
és saját szerzeményeket is kínált a most 
debütáló komáromi együttes. Az Arany 17. 
koncertteremmé változott. Az óvodások 
már az első dal után felpattantak a sző-
nyegről és táncra perdültek. A hangszerek 
kavalkádjában gitárt, dobot, basszusgitárt, 
szájharmonikát, nagybőgőt is hallhattak 
a kicsik, sőt az ütőhangszerek közt olykor 
még kolomp is csörömpölt. A KicsiÓriás 
együttes ismert dalokból és kevésbé ismert 
gyermekslágerekből válogatott egy csokor-
ral, megénekelve állatokat, mesebeli angyalt, 
a nagyváros zaját, és őszi éjjeleket. Tették 
mindezt Weöres Sándor, József Attila, 
Pósa Lajos, Erdős Virág, Tamkó Sirató 
Károly, Lackfi János versein keresztül. A 
dalok közé illesztett, könnyed hangvételű 
költeményeket Gál László szavalta el. (hd)

szállj KölteMény!
KÖLTÉSZET NAPI KÖRKÉP

A magyar költészet napját 1964 óta április 11-én, 

József Attila születésnapján ünnepeljük.  Ebből

az alkalomból a magyarság minden évben irodal-

mi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, talál-

kozókkal és versenyekkel tiszteleg a hazai líra 

előtt. Városunk olyan település, ahol mindig

is szerepe volt és lesz a kultúrának. Nem vélet-

len tehát az sem, hogy a magyar költészet napja

kulturális küldetéssel bíró.
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Az akció időtartama: 2019. április 8. – június 9. 

Az akció során a LifeStyle 3 és 3i lencsék 30%, a MyStyle V+ és WorkStyle V+ szemüveglencsék 

pedig 25% kedvezménnyel rendelhetőek. További részletek az üzletben!

Sárosi Belvárosi Szemészet Optika 1963
2900 Komárom, Bajcsy-Zs. E. u. 5.

Tel: +36 34/347-081

GYEREK  
NAP  

HABPARTY

GYEREKKONCERTek

rendőrautók

tűzoltóautók

kézműves foglalkozás

május 25. 10h 

interaktív játékok

Igmándi ErődMONOSTORI

ERod

Országos Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Filmfesztivál



A HÓNAP: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK14 KULTÚRA14

 

Az irodalom szeretete 
 
Az elmúlt hónapban több nívós eseményen 
is részt vehettek a könyvek szerelmesei. 
 
Az olvasás szeretete indította el az írói pályán 
Fábián Janka írónőt, aki március 22-én 
vendégeskedett a könyvtárban. Az író-olvasó 
találkozóra érkezőket Turiné Kiss Adrienn 
könyvtáros köszöntötte.  
 
A Vácon született írónő alapvetően angol-
történelem szakos tanár. Írói álnevét egyik 
nagymamája iránti tiszteletből vette fel. 2009-
től minden esztendőben jelent meg kötete, így 
volt miből válogatni, a komáromi találkozón 
elsősorban a Rózsalugas című romantikus 
történelmi mű került előtérbe. 
 
Kisikolások várták a Közösségi Házban 
Bosnyák Viktória ifjúsági regényírót, aki a 
gyermekkönyvtár meghívására április 4-én ér-
kezett városunkba. Könyvei igen népszerűek, 
gyakran járnak kézről kézre a helyi gyermek-
könyvtárban is. A kicsik többsége jól ismeri 
a Tündérboszorkányt, az Analfa visszatért, 
a Mantyusokat, vagy akár a Klott Gatya ne 
fárassz című köteteket. Az írónő mostanság 
az író-olvasó találkozók mellett Szirtes Marcell 
színész kisfiúval járja az országot a Sirály a 
király című könyvéből írt zenés darabjával. 
 
A kölcsönkért gyufa című komédiával lépett 
színpadra április 2-án a Tatabányai Orfeusz 
Társulat a Szőnyi Színház sorozatban a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban. A népi humorral 
gazdagon fűszerezett előadás a 19. századi 
Finnországba, a fejlődés sodrából kimaradt 
tanyavilágba és kisvárosba kalauzolta a nézőt 
a székely viccekre jellemző humorral. 
 
„Megértük az új tavaszot” címmel, magyar 
költők verseiből válogatva tartott irodalmi estet 
Gál László Latinovits-díjas szavaló és Kreft-
Horváth Márk zenész, azaz az Őrzők együttes 
március 21-én a Városháza dísztermében. A 
duó néhány hónapja alakult. Céljuk, hogy a 
hazai költők, írók hagyatékát minél szélesebb 
körben megismertessék a nagyközönséggel, 
mert vallják, hogy ezt az örökséget őrizni, 
ápolni, gondozni és továbbadni szükséges.
Számos Cseh Tamás- és Dinnyés József-dal 
is elhangzott a lélegzetelállító műsorban, de 
az est során a közönség hallhatta Ady Endre, 
Ratkó József, Soóky László, József Attila, 
Gyula Diák, Reményik Sándor költeményeit, 
valamint feldolgozott magyar népdalokat is.  
 
Az Őrzők együttes a legközelebbi összeállítá-
sát októberre ígéri.  
 
    hd

Március 27-én hagyományteremtő 
szándékkal vezették be az Első Egressy 
Regionális Trombitaversenyt a köztudat-
ba. Az esemény főszervezője Szilli Ákos 
tanszakvezető trombitatanár volt, aki már 
1985 óta tanít a komáromi zeneiskolában, 
a tanszak élén. Bátran kijelenthető, hogy a 
hangszer népszerűsége töretlen, ez kö-
szönhető a pedagógus szakmai felkészült-
ségének és személyiségének egyaránt. 17 
művészeti iskola 36 hangszeres növendéke 
mutatta meg tudását az oktatási intéz-
mény színpadán zongorakísérettel. Neves 
zsűrit sikerült a zeneiskolai verseny mellé 
állítani. A zsűri elnöke volt Török István, 
az Operaház szóló trombitása, nyugalma-
zott tanár, Ausztriából érkezett dr. Simon 
Zsolt, a bécsi Richard Wagner Konzer-
vatórium professzora, valamint Horváth 
László trombitaművész, a győri Richter 
János Zeneművészeti Szakközépiskolából. 
Bronzminősítés szerzett Apáti Bianka, 
ezüstöt Bencsik Barnabás és Bohunka 
Orsolya, míg aranyminősítéssel Elek József, 
Vida Vendel és Benyó Andor térhetett 
haza, aki Nívó-díjat is kapott. A növen-
dékek felkészítő tanára Szilli Ákos, aki a 
legjobb felkészítő tanári különdíjat vette 
át a zsűritől. A zongorakíséretet Hikisch- 
Szilli Ilona tanárnő látta el, a legjobb 
zongorakísérőnek járó különdíjat vette át.
 
Április 3-án, a Mosonmagyaróváron 
rendezett I. Kamarazene Találkozón az 
iskola kamaracsoportja aranyminősítést 
nyert, valamint a növendékek különdíjban 

részesültek. A 
Tatán tarott megyei 
Menner Bernát 
szólóhangszeres 
versenyről szintén 
éremesővel tértek 
haza a komáromi 
zeneiskolások, míg 
Szkubenics Eszter 
magánénekes, 
Chrisztu Olympia 
növendéke har-
madik helyezést 
ért el a „Dallam 
Hangja” tehet-
ségkutató ének-
versenyen Tata-

bányán. Az április közepén rendezett In 
Medias Brass Rézfúvós Kamarazenei 
Fesztiválról a zeneiskola rézfúvós ka-
maracsoportja különdíjjal tért haza. 

Április 16-án a hangszerek közül a zongora 
kapott szerepet. Az V. Egressy Regionális 
Zongoraversenyen - melyet Turi Bálint 
alpolgármester nyitott meg –, a zsűriben 
Nagyné Szűcs Éva zongoraművész, a 
székesfehérvári Hermann László Zenemű-
vészeti Szakgimnázium és Művészeti Iskola 
tanára, valamint Borbély László zongo-
raművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem tanára hallgatta a produkciókat. 
Az alkalomra 16 művészeti iskolából 52 
zongorista növendék érkezett. Bronzmi-
nősítést szerzett Koppány Kata (felkészítő 
tanára: Bellus Dorottya), és Szakál Zsóka 
(felkészítő tanára: Erdélyi Judit). Bicskey 
Tamara (felkészítő tanára: Erdélyi Judit) 
és Zseni Réka (felkészítő tanára Hikisch- 
Szilli Ilona) ezüst, míg Hikisch-Szilli Ilona 
növendéke Fikner József, és Prágay Marian-
na tanítványa, Musitz Áron aranyminősítést 
szerzett. Sulics Barnabás (felkészítő tanára: 
Hikisch- Szilli Ilona) nívódíjat kapott. 
 
A fővárosi I. Egressy Béni Nemzetközi Ze-
neiskolai Versenyen Szilli Ákos tanítványa, 
Benyó Andor (trombita) korcsoportjában 
első helyezést ért el.  
 
    hd/rg

hangról hangra

NAGYSZERŰ EREDMÉNYEK A ZENEISKOLÁBAN

Sorra nyerik a versenyeket a komáromi zeneiskola növendékei.
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A fiatalok (13-18 évesek) érzékenyítő, ön- és 
társismereti, koncentrációs, improvizációs 
játékokon keresztül kezdték meg az ismer-
kedést a dráma- és színjátszás világával, és 
olyan, korosztályukat érintő problémák kö-
zös megértésével, amelyekről a hétköznapok 
során ritkán adódik alkalmuk beszélni, ho-
lott gyakran találkoznak azokkal. Januárra 
kristályosodott ki, hogy a társaság leginkább 
a kiközösítés témájával szeretne foglalkozni, 
ekkor kezdődött a későbbi előadás közös 
előkészítése, majd a próbafolyamat. 
 
Lassan összeállt az előadás anyaga és a 
szövegkönyv: a fókuszban a „furcsaság” áll. 
Az, hogy így vagy úgy, de mindenki fura. 
Arról a többség dönt, hogy melyik furcsaság 
tekinthető menőnek és melyik kiközösíten-
dőnek. A tinédzserek küzdelmei mellett a 
felnőtt világ válságát is bemutató darabban 
az útkeresés és az önazonosság megtalálása 
kerül a középpontba – és a kérdés: Van 
értelme? Minek van értelme? A „gyerekek” 
jelenetei közös improvizációkon alapulnak, 
emellett Tasnádi István Kettős: játék című 
darabjából, valamint Jane Teller Semmi 
című regényéből kölcsönöztek szövegeket;  

a „felnőtt” szál pedig Rakovszky Zsuzsa 
Májá fátyla című novellájának dramatizá-
lása. 
 
A Fura című darabot elsőként Komárom-
ban, a Dózsa György Művelődési Házban 
láthattuk, március 13-án. Ezzel a darabbal 
indult a csapat a Közép-Dunántúli Regio-
nális Diákszínjátszó Találkozóra, amelyre 
Veszprémben került sor március 16-17-én. 
A Monotinik előadása elképesztő ered-
ményt ért el: ezüst minősítéssel térhettek 
haza a gyerekek, Ölveczky Péter kiváló 
színészi munkájáért különdíjban részesült, 
Konczer Kinga pedig csoportvezetői külön-
díjat kapott. 
 
A Monotinik tagjai: Baladincz Emese, 
Bereznai Bernadett, Hanke Laura, Herbszt 
Laura, Hetzmann Zsuzsanna, Hilyák Lili, 
Kaszás Gergely, Natkai Roland Máté, 
Ollé Emese, Ölveczky Péter, Volincsák 
Luca. Gratulálunk! Az előadást a Ko-
máromi Napok programjainak keretein 
belül ismét láthattuk, június 17 – 21. 
között pedig színjátszó táborban vehetnek 
részt a 12-20 év közötti fiatalok. (kk)

Vastaps

EZÜSTMINŐSÍTÉST KAPOTT A MONOTINIK

Tavaly októberben Konczer Kinga magyar szakos tanár és dráma-

pedagógus gyermek- és diákszínjátszó rendező vezetésével indult

városi színjátszó kör városunkban. A siker máris hangos!

A Monotinik nagy sikerek előtt állnak!

 

Bábos mesevilág  
 
Ismét kalandra hívta a helyi gyerekeket 
a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. 
égisze alatt bonyolított, Zsédenyiné Hor-
váth Krisztina szervezésében visszatérő 9. 
Báboda napok.  
 

Az eseménysorozatban március végén 
Vígh-Boda Mária zenés bábos kerekí-
tő foglalkozása várt a legkisebbekre az 
Arany 17. Rendezvényközpontban. 
 
A nyitányon a Színes Óvoda csöppségei vet-
tek részt, azt követően pedig egyórás nyitott 
műhelymunka várta a betérőket.  
 
Március 29-én ismét bábos program szólt 
a komáromi gyermekekhez. A Mamlasz 
királyság krónikája címmel a veszprémi 
Kabóca Bábszínház, szórakoztatta a mintegy 
háromszáz óvodást az Arany 17.-ben. 

A kilencedik alkalommal visszatérő esemé-
nyen kiállítás is nyílt azokból a harisnya- és 
zoknibábokból, amelyeket a helyi óvodások 
és óvodák készítettek. Kézműves csodákkal 
neveztek a Komáromi Színes, a Tóparti- és a 
Csillag Óvodából.  
 
- A bábok képesek megnevettetni, félelmet és 
szánalmat kelteni a nézőkben. Olyan szórako-
zást nyújthatnak, amelynek során a bábozók 
és a nézők is közösen kapcsolódhatnak ki. 
Talán ezért is van, hogy az előadó-művészet 
ezen formája szinte egyidős az emberiséggel: 
elődeink korán felismerték, hogy a fából és ál-
latbőrből készített, növényi kivonatokból nyert 
anyagokkal festett, díszített maszkok és figurák 
alkalmasak lehetnek a közösség szórakoz-
tatására, tanulságos történetek eljátszására, 
valamint az istenekkel való kapcsolattartásra.
Hazánkban az első hivatásos bábszínházi elő-
adások az 1940-es évektől kerültek műsorra. 
A családi programba is mindenképp érdemes 
néha-néha egy bábelőadást beiktatni - nyilat-
kozta sédenyiné Horváth Krisztina. 
 
A Báboda idén is elérte eredetileg kitűzött 
célját: sikerült előcsalnia a gyerekek határtalan 
képzelőerejét, általuk és alkotásaikon keresz-
tül életre kelt az élettelen, szerepet kapott a 
bűvös mesevilág, amelyben nincs lehetetlen.  
 
       hd

KULTÚRA16
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A törekvés fő támogatója a Városgazda Kft., 
amely ezúttal is jelentős gépi erővel és sze-
mélyi állománnyal járult hozzá az akcióhoz. 
Rajtuk kívül sok magánszemély és helyi cég 
is az ügy mellé állt. 

Juhász Mártonnak, a cég parkfenntartási 
vezetőjének hívószavára rengetegen érkez-
tek saját szerszámmal, sőt a legkisebbek is 
felkészültek a munkára, többen közülük 
kicsi gereblyével, metszőollóval álltak neki a 
bozótos felszámolásának.  
 
A Fiatal Lokálpatrióták Egyesületéből Vaj-
da Bence és Nagy Nikolett elnökségi tagok 
egyöntetűen úgy vélekedtek, hogy kör-
nyezetünk megóvása kötelességünk. Mint 
fogalmaztak, akkor teszünk leginkább a 
jövőért, ha gyermekeinket már egészen kicsi 
korban a környezet védelmére neveljük.  
 
Dr. Mézesné dr. Lőrinczi Enikő a kór-
ház főigazgatója elmondta, hogy a tavaszi 
nagytakarítás hasznát nemcsak a gyógyulni 
vágyó betegek érzik, a nemes akció eredmé-
nye a kórház dolgozóira is jó hatással van. 
 
Szarka György szakember rávilágított, a 
közel héthektáros természetvédelmi terület 

helyreállításáért már sokat tettek korábban 
is. Mintegy két-három hektáron bozótot 
irtottak, veszélyes fákat vágtak ki, és a 
madarakról is gondoskodtak odúk kihelye-
zésével. A madaraktól elvett életteret most 
is megnövelték, több tucat új odút helyeztek 
ugyanis ki a jelenlévő gyerekek Bognár 
Balázs tanár irányításával.  
 
Megtisztultak a kertet szelő utak, a fák 
törzsei a kúszónövényektől, az aljnövényzet 
a bozóttól, a veszélyes fákat is kivágták. A 
japán akácokat, török mogyorót és a tölgye-
ket műszeresen is megvizsgálták.  
 
Dr. Molnár Attila polgármester, aki maga 
is részt vett az akcióban, úgy fogalmazott: a 
kórházkert védendő érték. Az önkormány-
zat pályázati lehetőségeket is keres azért, 
hogy megtalálja a terület rendbetételéhez 
szükséges forrásokat, de a kórház díszter-
mének megújítása is fontos törekvésként 
említhető. 
 
Nem ez volt az egyetlen tavaszi környezet-
szépítő akció a városban, hiszen csaknem 
száz önkéntes gyűlt össze a Dunapart Va-
dásztársaság felhívására nemrég a Fenyves 
erdőben található vadászháznál. A szerve-
zők célja az volt, hogy az illegálisan lerakott  

taVaszi nagytaKarítás

KÖRNYEZETSZÉPÍTÉS VÁROSSZERTE

Szép, tavaszi időben szépült ismét a kórházkert parkja néhány hete,

amikor mintegy száz önkéntes igyekezett tenni a természetvédel-

mi terület megóvásáért. Az akció a „Te szedd"-hez kapcsolódott.

Nagy Nikolettés és Vajda Bence a FILO tagjai is takarították a kórházkertet

és elszórt hulladékokat összegyűjtsék, és a 
Nakor Kft. által felajánlott konténerekben 
elszállítsák azokat a Natura 2000 védett 
erdőből. Az akció főszervezője Czita János 
alpolgármester volt. 
 
A Komáromi Erődök Barátainak Egyesü-
lete idén is kitakarított a Monostori erőd 
Dunai bástyájától az Erzsébet hídig húzódó 
területet. 
 
Dombay Gábor önkormányzati képviselő, 
egyesületi tag elmondta a társaság egyik 
fontos célkitűzése a környezet védelme.  
 
- A Duna-part sokak számára kedvelt 
pihenőhely, így fontos, hogy tiszta környezet 
fogadja az idelátogatókat, arról nem is beszélve, 
hogy az EuroVelo kerékpárút megépítése 
és a szabadstrand létesítése után a terület 
turiszikailag még inkább felértékelődik majd, 
így annak rendben tartására is külön ügyel-
nünk kell - tette hozzá a képviselő. 
 
Idén is folytatódott a „Zöld kéz” elnevezésű 
faültetési program is. Mintegy 130 facseme-
tét ültettek el a komáromiak április elején 
a Honfoglalás úti parkban, a Csillagerőd 
melletti területen, az Európa Parkban, 
valamint a koppánymonostori sportpálya 
melletti területen, az Ipari Park környeze-
tében. A kezdeményezésre számos család 
jelentkezett, emellett több komáromi civil 
szervezet és vállalkozás is csatlakozott a 
programhoz. 
 
A komáromi családok mellett a kezde-
ményezéshez csatlakozott VG Komarom 
Kft, a BYD Electric Bus&Truck Hungary 
Kft., a KAYSER Automotive Hungária 
Kft., a Racemark International Kft., az 
Alumetál Group Hungary Kft., az Agrotec 
Magyarország Kft., a Mediterrán Garden 
Kertészeti Áruda, az ENVOX-Bau Kft. és 
a Fiatal Lokálpatrióták Egyesülete is. 
 
     
            (hd/nt/rg)

KÖRNYEZETÜNK18
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A nap házigazdája: Barabás Évi 

09:20 Érkezés az Egészségsétáról a TAM TAM DUÓ
  kíséretében
09:30 KVSE FIT-KID műsora
10:00 Köszöntő
10:45 TORNA KATUS ATTILÁVAL
13:45 Garabonciás Folklór Együttes
14:15 SZTÁRFELLÉPŐ: KOCSIS TIBOR
17:00 Happy Dance Akrobatikus
  Rock & Roll Sporttánc Egyesület
17:30 Adományátadás

SZÍNPADI PROGRAM SZŰRÉSEK

• Prosztataszűrés (PSA)
• Csontritkulásszűrés – csontsűrűségmérés 
• Koleszterinszint- és vérnyomásmérés 
• Szív- és érrendszeri kockázatfelmérés 
• Érszűkület-vizsgálat 
• Bőr- és körömgombaszűrés 
• Asztmaszűrés 
• BMI, testzsír-, magasság-, testsúlymérés 
• Neuropátia szűrés cukorbetegeknek 

VÉRADÁS 13:00-17:00

CSALÁDI PROGRAMOK

• Gyermeksarok, játszóház 
• Bábszínház 
• Lifestyle Boulevard 
• Elsősegélynyújtás bemutató 
• Játékos természettudomány –
   látványos bemutatók és interaktív kísérletek
• Virtuális gyárlátogatás
• Rendőrkutyás bemutató

TANÁCSADÁSOK

• Patikai tanácsadás 
• Memóriazavar 
• Szorongás és depresszió 
• Nőgyógyászati tanácsadás 
• Tanácsadás kismamáknak 
• Változókori problémák 
• Fogamzásgátlással kapcsolatos kérdések 
• Mell-önvizsgálat tanácsadás
• Táplálkozási tanácsadás
• Gyógytorna és tanácsadás
• Addiktológia prevenció (alkohol, drog,
   dohányzás) 
• Ételintolerancia tanácsadás

A szervezők a programváltoztatás 
jogát fenntartják. www.egeszsegvaros.hu

A programokon való részvétel ingyenes.

AZ ADOMÁNYPONTGYŰJTÉS MENETE
A Richter Gedeon Nyrt. 2.000.000 Ft alapadományt ajánl fel a Selye János Kórház
számára, kolonoszkóp beszerzésére.

Az adományalapot a résztvevők minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért
járó adományponttal növelni tudják, hiszen a Richter pontonként 300 forinttal megemeli
az alapadomány összegét. Minél aktívabban cselekszik valaki saját egészségéért, annál
nagyobb mértékben járul hozzá a kórháznak szánt adomány gyarapításához.

RADVÁNYI DOROTTYA RUDOLF PÉTERBÉRES ALEXANDRA SZILY NÓRA BARABÁS ÉVIKATUS ATTILA JAKSITY KATA

TÁMOGATOTT INTÉZMÉNY: SELYE JÁNOS KÓRHÁZ
ADOMÁNYCÉL: KOLONOSZKÓP BESZERZÉSE

KOMÁROM VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

SELYE JÁNOS KÓRHÁZ
KOMÁROM 

AGORA SÁTOR 

11:30 Bemutatkozik a Selye János Kórház
12:00 Beszélgetés RUDOLF PÉTER
 színművésszel 
12:45 A bőr és a körmök gombás fertőzései
13:15 Férfi asság és szívügyek – beszélgetés
14:00 Nem tűntem el – Richter Gedeon
 portréfi lm vetítése Rudolf Péter
 főszereplésével  
15:00 Ép lélekkel ép test 
15:30 Varázslatos gondolatok – a memória
 csodálatos világa 
16:00 Csontritkulás – megelőzés és kezelés 
16:30 Kérdezze meg gyógyszerészét! –
 beszélgetés
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Egeszsegvaros

2019. MÁJUS 18.

KOMÁROM • JÓKAI LIGET

RICHTER A NŐKÉRT SÁTOR

11:30 Szily Nóra: Változás, változtatás 40 felett –
 avagy lehet-e újrakezdeni, és ha igen:
 HOGYAN?
12:15 Zsiros László Róbert: Inspirál vagy frusztrál
 az online világ? – Magánélet vs. közösségi
 média
13:00 Béres Alexandra: A csoda benned van! –
 Az egészséges táplálkozásról 
13:45 Jaksity Kata: Felelősen magadért –
 A női egészségvédelemről
15:00 Szily Nóra: Szenvedéllyel égni jó,
 de kiégni nem… Hogyan kerüljük el?
15:45 Béres Alexandra: Az egészség érték! –
 Mozgástrükkök a mindennapokra
16:30 Női egészség – nőgyógyászati beszélgetés 
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A komáromi áttörés  
100. évfordulójára emlékeztek 
 
Az áttörés 100. évfordulójának tiszteletére 
az Endresz Csoport Egyesület és a Jobb 
Komáromért Polgári Társulás kezdemé-
nyezésére a képviselő-testület Komáromot 
az „összetartozás városának” nyilvánította.

1919--ben a csehszlovák hadsereg elkezdte a 
Vix-jegyzékben odaítélt területek elfoglalását. 
A magyarok számára egyértelművé vált, hogy 
az ideiglenesnek gondolt csehszlovák meg-
szállás állandósult, ezért április 30-ról május 
1-jére virradóan több ponton támadást indítot-
tak a megszállt városrész visszafoglalására.  
 
A dél-komáromi, tatai és győri vagongyári 
munkásokból, tatabányai bányászokból, vörös 
katonákból, háborúból hazatért és leszerelt 
katonákból álló 1700 - 3000 fős csapat megtá-
madta a csehszlovák helyőrséget. Kezdetben 
sikeresen nyomultak előre, de hajnalban a 
megszállók Érsekújvár felől a vasúton erősítést 
kaptak, és megkezdték a két tűz közé került 
támadók visszaszorítását. A csehszlovák legi-
onisták sok embert agyonlőttek, az Erzsébet-
szigeten muníció nélkül maradt támadókat 
pedig egytől egyig kíméletlenül felkoncolták.  
Az áldozatokat 1919. május 4-én temették 
el az észak-komáromi katolikus temetőben. 
Sírjuk fölé 1929-ben síremlék került, a vasúti 
Duna-híd déli hídfőjénél pedig Komárom 
Város Tanácsa 1959. május 1-jén avatott 
emlékművet.  
 
Tiszteletükre április 28-án több emlékmisét 
mondattak, míg április 30-án „Vérrel vagy 
érvvel” címmel emlékkonferenciát szerveztek. 
Május 1-jén az észak-komáromi katolikus 
temetőben volt koszorúzás, szintén ezen a 
napon emléktáblát avattak az Erzsébet híd 
déli hídfőjénél, ahol Georg Spöttle, a Néző-
pont Intézet elemzője és dr. Molnár Attila 
polgármester szólt az egybegyűltekhez. A 
vasúti hídnál pedig emlékkeresztet állítottak, 
itt Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnö-
ke és Czita János alpolgármester mondott 
beszédet. Közreműködött többek között 
Boráros Imre Kossuth-díjas színművész.

A Monostori erődben április 13-án ren-
dezett esemény a hagyományok szerint 
koszorúzással kezdődött. A múltidézés a 
Klapka-terem falai közt folytatódott, ahol 
dr. Molnár Attila polgármester köszöntőjé-
ben kiemelte: a megélt sorsokon változtatni 
nem tudunk, de emlékezni és emlékeztetni 
nemcsak kötelességünk, hanem felelőssé-
günk is. Az egyházi áldás után Czunyiné 
dr. Bertalan Judit, térségünk országgyűlési 
képviselője szólt a megjelentekhez. El-
mondta: egész generációk maradhatnak ki 
a „nemzet lelkének építéséből”, ha azok, akik 
a történelem sötétebb esztendeiben is éltek, 
nem tudják hitelesen megfogalmazni a 
valóságot.Keszegh Béla, Észak-Komárom 
polgármestere annak a véleményének adott 
hangot: a szlovák és a magyar kormány 
korábbinál jobb viszonya alkalmas lehet 
arra, hogy „értelmesen álljunk rendezetlen 
dolgainkhoz”. 
 
A Felvidékről kitelepítettek életereje, hite 
és optimizmusa reményt ad nekünk, hogy 
részt vegyünk abban a küzdelemben, amely 
ma Európában és Magyarországon is folyik 
– kezdte beszédét a KDNP frakcióveze-
tője. Harrach Péter hozzátette, a Benes-
dekrétumok nélkülözték a nemzetközi jogi 
és az emberi alapokat, hazafiságra hivatkoz-
tak, de ez a hazafiság sovinizmus volt, mert 
nem tisztelte más népek jogait 
 
Úgy fogalmazott: „E szomorú eseménysor 
lehetőséget teremt számunkra, hogy átgondol-

juk, mit jelent a hiteles patriotizmus.” Harrach 
Péter szerint a nyílt társadalom ideológiája 
arról szól, hogy egy multikulturális társada-
lomban egymás mellett élő idegen kultúrák 
között lehet választani, és a választás útjá-
ban állnak a hagyományok, az európai ke-
resztény identitás. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy Európában küzdelem folyik, két világ 
küzd egymással. A közösségekre épülő 
hagyományos értékek, az európai keresztény 
identitás és az a világ, amelyet e helyett ránk 
akarnak erőltetni, és amely „Európa lelkének 
megcsúfolása”. Az emléknapon közremű-
ködött Oláh Kálmán Pro Urbe díjas tanár, 
Farkas Béla tárogatóművész, valamint 
Mészáros János Elek énekművész. (az MTI 
cikke alapján / rg) 

A kitelepítésekről: 
 
Az 1945 májusa és októbere között hatályba 
léptetett, a kassai kormányprogramban 
meghirdetett, és ma is érvényben lévő 
Benes-dekrétumok a magyar és német 
lakosságot tették felelőssé a háborús bűnö-
kért, Csehszlovákia akkori széthullásáért: a 
nemszláv népességet megfosztották állam-
polgárságától, vagyonától és állásától. Több 
mint 200.000 magyar kényszerült elhagyni 
tehervagonokban az akkori Csehszlovákia 
területét, javait kényszerűen hátrahagyva. A 
kitelepített magyarokat szállító első szerel-
vény 1947. április 12-én, az utolsó 1949. 
június 5-én indult, e két időpont között szinte 
naponta vitték a kijelölt családokat, összes 
ingóságukkal együtt, Magyarországra.

2012-ben dr. Molnár Attila polgármester kezdeményezésére az 

Országgyűlés április 12-ét a kitelepítettek emléknapjává nyilvání-

BennünK él a Magyarság

A FELVIDÉKRŐL KITELEPÍTETTEKRE EMLÉKEZTÜNK

totta. Az eseeményről a Kecskés László Társaság közel két évti-

zede emlékezik meg, 2010 óta az önkormányzattal közösen.

Az idei esemény fővédnöke Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője volt
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„A vitézség kerékpárútján”  
 
Április közepén avatták fel „A vitézség 
kerékpárútját” városunkban. A húsz 
állomásból álló 70 kilométeres szakasz 
az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc helyi vonatkozásait mutatja be.

Dr. Mikolasek Sándor elmondta, az adott 
helyszíneken kihelyezett történelmi tablókon 
események és érdekességek olvashatóak a 
48-as időkből. Az ötletgazda hozzátette,  
a táblák kihelyezését a Komáromi Rotary Klub 
is támogatta. 
 
A kerékpárút, illetve a kerékpártúra útvonala 
a volt mezőgazdasági kombinát épülete elől 
indul, attól az ingatlantól, ahová hamarosan a 
Komáromi Klapka György Múzeum költözik 
majd át.  Az útvonal az Erzsébet hídon át 
vezet Észak-Komáromba, majd  ki Ácsra, 
ahonnan kis kitérővel, Csém és Mocsa érinté-
sével érkezik vissza városunkba. 
 
A táblákon olvasható ismertetőszövegek-
hez Számadó Emese, a Klapka György 
Múzeum igazgatója nyújtott szakmai 
segítséget, a lektorálást Hermann Róbert 
történész, a tervezést pedig Ölveczky 
Gábor grafikus és Kreitl Edit végezte. (rg)

A szlovák-magyar istentisztelet egyház-
történeti jelentőségűnek mondható, mivel 
ilyen alkalom még nem volt a gyülekezetek 
életében. A közös istentisztelet ötlete az 
ökumenikus imahét alkalmával merült fel, a 
megvalósítást mindkét fél nagy örömmel és 
lelkesedéssel várta. 
 
Az istentisztelet kezdetén Helena Aggová, 
a szlovák gyülekezet felügyelője köszön-
tötte a szép számmal megjelent gyüleke-
zetet. A bűnvallás szlovák, az úrvacsora 
liturgiája magyar nyelven hangzott el. A 
liturgiában Jana Kačicová Horňáková és 
Menyesné Uram Zsuzsanna szolgált. Isten 
igéjét Zsid 4,14-16 alapján Menyes Gyula, 
a dél-komáromi evangélikus gyülekezet 
lelkésze hirdette. Az igehirdetés tolmács 
segítségével szlovák nyelven is elhangzott. 
A gyülekezeti énekek között szlovák és 
magyar korálok is voltak, az imádságokat 
és az Apostoli hitvallást mindenki a maga 
nyelvén mondta. Az istentiszteleten a dél-
komáromi evangélikus gyülekezet kórusa 
is énekelt. Az alkalom zárásaként – orgona 
és harsonakísérettel – két nyelven hangzott 
fel Luther éneke, az „Erős vár a mi Istenünk”. 

Az esemény testvéri beszélgetésekkel és 
szeretetvendégséggel zárult. 
 
Böjt első vasárnapján valóban Istentől 
megáldott alkalmon lehettünk együtt is-
tentiszteleti közösségben szlovák és magyar 
evangélikusok. Jó volt megismerni egymás 
énekeit, liturgiáját, közösen imádkozni, s 
érezni azt, hogy Isten ígérete szerint minden 
szívünkből fakadó szót meghallgat, akár 
szlovák, akár magyar nyelven mondjuk. Az 
úrvacsora közösségében megtapasztalhattuk 
a bűnbocsánat örömét, és azt, hogy általa 
valóban egy testvéri közösséggé lehetünk 
nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. 
 
A közös istentisztelet hagyományteremtő 
céllal jött létre. Bízunk benne, hogy Isten 
segítségével és áldásával újra és újra össze-
gyűlhetünk az ő nevében, hogy két nyelven 
imádkozzunk az egy Istenhez, aki remény-
ségünk szerint meghallgatja a szívből hozzá 
fohászkodókat. 
 
 
 
       Angyal-Cseke Csaba

„hol szeretet és  
egyetértés, ott az isten!”

SZLOVÁK-MAGYAR ISTENTISZTELETET TARTOTTAK ÉSZAK-KOMÁROMBAN

Böjt első vasárnapján különleges, kétnyelvű istentiszteleten 

vehettek részt a szlovák és magyar evangélikusok az észak-komá-

romi templomban.

Az istentisztelet 
A képen balról jobbra: Jana Kačicová Horňáková, Menyesné Uram Zsuzsanna és Megyes Gyula) 

(Fotó: evangelikus.hu)

A történelmi kerékpárútvonal ötletgazdája  
dr. Mikolasek Sándor (bal oldalon) volt.  

Fotó: Hajnal Dóra 
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Pekler Zalán EB-aranyat lőtt 
 
Újabb aranyéremmel gazdagította gyűjte-
ményét a fiatal komáromi tehetség. Ezúttal 
Eszéken állt dobogóra.  
 
A magyar szövetség közösségi oldala szerint 
első lett a futócéllövő Palánki Klaudia a 40 ve-
gyes versenyszámban, valamint a Klenczner 
Márton, a komáromi Pekler Zalán és Török 
Ferenc összetételű légpuskás csapat. 
 
Legutóbb Buenos Airesben szerzett ara-
nyat a légpuskás fiatal a nemzetközi vegyes 
csapatversenyben a mongol Enkhmaa 
Erdenechuulunnal az oldalán Buenos 
Airesben. Városunkban tavaly novemberben 
díszoklevéllel is jutalmazta dr. Molnár Attila 
polgármester a tehetséget.  (kemma.hu) 
 

Országos úszórang- 
listára került Dikácz Bence 
 
A Komáromi Úszóklub SE. versenyzői 
március végén Szombathelyen, a Colonia 
Claudius Sabariensum úszóversenyen 
vettek részt. 13 érmet hoztak! 
 
Dikácz Bence 200 m mellúszásban a magyar 
korosztályos országos ranglista második 
legjobb idejét úszta 2:27.29-cel. Lapzártakor 
kaptuk a hírt, hogy az április végi székesfe-
hérvári felmérőn Takács Fábió ezüstérmes 
lett, míg Dikácz a 15 éves fiúk országos 
ranglistájának második legjobb idejével 
nyerte meg a 400 méteres vegyesúszást, 
május első hétvégéjén pedig a szlovák 
úszóválogatott tagjaként a Nemzetközi 
Olimpiai Reménységek Versenyén harcolta 
ki a bronzérmet 200 méter mellen. (szi)

Szijjártó Péter kiemelte, hogy idén ünneplik 
a sportoló születésének kilencvenedik és 
első válogatottságának hetvenedik évfordu-
lóját. A programsorozatot a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium 50 millió forinttal 
támogatja.  
 

Dr. Molnár Attila polgármester hozzátet-
te, hogy a jövő év közepéig tartó emlékév 
keretében Rongylábú címmel musical 
készül Czibor Zoltán életéről, valamint 
szobrot állítanak az Aranycsapat komáromi 
tagjának, utánpótlás tornákat tartanak és 
emlékkonferenciát szerveznek. (MTI)

a „rongyláBú”
90 ÉVE SZÜLETETT CZIBOR

Büszkék lehetünk sportmúltunkra és az eredményeinkre, Magyar-

országnak az egyik legjelentősebb erőforrása a sportmúltja –

 mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Komáromi Napok

Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szijjártó Péter  
külgazdasági és külügyminiszter és dr. Molnár Attila polgármester a sajtótájékoztatón

alatt tartott a Czibor Zoltán-emlékévet megnyitó sajtótájé -

koztatón, a labdarúgó nevét viselő sporttelepen.

Néhány héttel ezelőtt az SZPK-DESEF 
női és a férfi felnőtt csapatának is sikerült 
megszereznie a Magyar Kupát Debrecen-
ben. Az aranyat érő együtteseket dr. Molnár 
Attila polgármester fogadta nemrég a 
Városházán. A kupagyőztesek köszöntőjén 
dr. Kreft-Horváth Loránd és Turi Bálint 
alpolgármester, valamint ifj. Galambos 
Tamás, a Szőnyi Palánkdöngetők Körének 
elnöke is részt vett.  
 
Mindezeken túl z SZPK-Kayser 
női floorballosai bajnoki arany-
érmet is  szereztek! (rg)

CsúCsCsaptoK

TÖRTÉNELMI FLOOR-SIKER

SPORT22
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Sikerszéria a Tempónál 
 
A százhalombattai országos Fudokan 
bajnokságon összesen 21 érmet nyert a 
tempós különítmény. 
 
Filep Imre mester kiemelkedőnek értékelte 
a szereplést, külön öröm, hogy ebben idén 
a 16-17 éves korosztályban Pataki Bence, 
Buzás Tamás és Csajághy Levente egymással 
vívták a döntőket. Pataki nem mellékesen 
mindent megnyert, amiben elindult ezen a 
bajnokságon. 

 

A komáromiak hét aranyat hoztak, így Bazsó 
Ákos Viktor (két arany), Csajághy Levente, 
Köteles Ákos, Pataki Bence, Rigla Regina 
Amararilla és Véber Éva is a dobogó legfelső 
fokára állhatott. 
 
Nemrég rendezték meg a kakusei országos 
bajnokságot is, amelyen szintén a Tempo 
képviselte városunkat.  
 

A versenyen kiemelkedett Bazsó Ákos telje-
sítménye, aki katában és kumitében egyaránt 
bajnoki címet szerzett, valamint a junior fiúk 
eredményei, akik katában és kumitében is 
a dobogó minhárom fokát elfoglalták. Még 
egy hír az egyesület háza tájáról: március 
utolsó napján Ajkán rendezték meg az I. WKF 
Sun-Dome kupát. A versenyre közel 400 
nevezés érkezett. A hét tempós versenyző 
szintén nagyszerű eredményeket ért el. (fi/rg)

Az I. korcsoportos fiúk kiérdemelték, hogy 
elnyerjék a Magyarország diákolimpiai 
bajnoka”címet! A csapat tagjai Mózes János 
Áron, Mészáros Milán Péter, Simonics 
Konrád, Kalmár Kende, Vörös Adrián volt. 
Mózes János egyéniben ezüstöt érő helyen 
végzett! 
 
Az I. korcsoportos lányok nagyon erős me-
zőnyben bemutatott szép gyakorlataikkal a 
11. helyig jutottak. A csapat tagjai: Petrák 
Dorka, Sáfrány Johanna, Köbli Dorka, Ha-
lápi Petra, Nadalai Viktória, és Vörösházi 
Hanna Flóra volt. A felsős tanulók egyé-
niben szerepeltek, és szabadon választott 
gyakorlatokkal mutatkoztak be. Vigh Fanni 
és Kocsi-Horváth Eliza végül a közép-
mezőnyben végeztek. Fanni a kötelező 
gyakorlatokkal döntőbe jutott. Gratulálunk 
Vadkerti Ildikó testnevelő tanítványainak! 
 
A KVSE sportolói fit-kid dance „A” kate-
góriás és fit-kid II. osztályú versenyen jártak 
nemrég Balatonfüreden. Több korcsoport-
ban zajlott a megmérettetés, melyben a 
mieink 16 versenyzővel vettek részt.  
 
Eredmények: 
 
1. korcsoport: 1. Somogyi Lola, 2. hely Köbli 
Dorka, 2. korcsoport: 5. hely Sáfrány Johanna, 
7. hely Schmölc Luca, 5. korcsoport: 4. hely 
Kocsi-Horváth Eliza, 5. hely Takács Elizabet, 
7. korcsoport: 5. hely Szajkó Sára, 8. korcso-
port: 1. hely Bese Csilla, 2. hely Lidák Luca, 9. 
korcsoport: 2. hely Botló Patrícia.  

- Nagyon büszke vagyok a lányokra, 
gratulálok nekik! Az tmég meg kell 
jegyeznem, hogy koránál maga-
sabb kategóriában, II. osztályban 
versenyzett Petrák Dorka, aki így 
is 6. helyen végzett, valamint Vigh 
Fanni, aki az 5. helyen fejezte be a 
versenyt. Müller Réka, Szakmári 
Lilla, Bittman Nikolett, Szigetlaki 
Leila, bár kiemelkedő helyezést 
nem értek le, nagyon szép gyakor-
latokat mutattak be – nyilatkozta 
Vadkerti Ildikó a Petőfi Iskola 

testnevelőtanára, a csapat vezetőedzője. A 
tréner külön megköszönte a felkészítésben 
való segítséget Pintér Alexandrának, Suhaj-
da Flórának és Erdős Jennifernek is. 
 
Tornafronton kapcsolódó hír, hogy pár 
hete a somogyjádi Berczik Sára Emlékver-
seny regionális döntőjén jártak a KVSÉ-s 
sportolók. A lányok összesen 9 aranyat és 19 
dobogós helyet szereztek. Bajnok lett Lipót 
Júlia, Jobbágy Leila, Laposa Kitti, Kocsi-
Horváth Boglárka, Molnár Gréta, a serdülő 
korosztályos egyéni csapat, valamint a II. 
korcsoportos karikacsapat. 
 
- A  felkészülés kiválóan sikerült, sokat dolgoz-
tunk, de megérte! Március elején részt vettünk 
egy meghívásos versenyen Szigetszentmiklóson, 
ahol nagyon erős és népes mezőnyben remekül 
indítottuk a szezont. Így bizakodva vághat-
tunk neki a kvalifikációs versenyeknek. Nagyon 
elégedett vagyok a lányok teljesítményével, 
minden várakozást felülmúltak – nyilatkozta 
Kovács Ágnes vezetőedző.  
 
A versenyzőket Kovács Ágnes vezetőedző, 
valamint Hegyi Tamara, Varga Kitti, Tóth 
Andrea készítették fel.  

 
             (vi/ká/rg)

Mozgó Világ

ARATTAK A PETŐFIS TORNÁSZOK ÉS A FIT-KIDESEK

Április 13-án Budapesten rendezték meg a torna diákolimpia or-

szágos döntőjét. A Petőfit két csapat és két egyéni versenyző 

képviselte. A siker ezúttal sem maradt el!
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