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TARTALOM2

Az uniós projekt a vége felé közeledik a Fesztyben 
 

2017-ben két felvidéki - az ógyallai és a királyhelmeci - alapisko-
la közösen a  komáromi Feszty Árpád Általános Iskolával, egy 
határon átívelő – KIP ON LEARNING - európai uniós projekt 
keretében, együttműködési megállapodást kötöttek.  
 
Ennek az volt a célja, hogy a Magyarországon már működő Komplex 
Instrukciós Programot meghonosítsák a szlovákiai magyar isko-
lákban is. A program elsősorban a hátrányos helyzetű, leszakadó 
társadalmi státuszú tanulók megsegítésére, felzárkóztatására való, de 
jól szolgálja a tehetségek gondozását is. 
 
Mivel a Feszty Iskolában már nagy sikerrel alkalmazták, így 
a magyar kollégák belefogtak a szlovákiai kollégák kép-
zésébe. A kétéves program lassan a vége felé közeledik, 
melynek része volt többek között sportnapok, workshopok,  
nyílt napok, családi napok megszervezése is. (X)
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AKTUÁLIS 3

A köszöntő ünnep első részében a kiváló 
tanulmányi eredménnyel rendelkező, illetve 
országos tanulmányi versenyben bizonyító 
diákoknak gratuláltak, majd a délután foly-
tatásában a kiváló sporteredményeket hozó 
tanulók sikereit ismerték el.  
 
Dr. Molnár Attila kiemelte, büszke a város 
tanulóira.  
 
- Hagyományos alkalmunkon 220 eredményes 
diákot jutalmaztunk. Valamennyien vagy 
országos, diákolimpiai eredményt értek el, 
bizonyították képességüket a sport területén 
és a tanulmányi versenyeken: programozás, 
matematika, magyar, vers- és prózamondás te-
rületén. Az elismerésük kötelességünk és a felelős-
ségünk is. Miután komáromi intézményekről, 
komáromi diákokról van szó, egyértelmű szá-
munkra, hogy díjazzuk tudásukat, akaratere-
jüket - érvelt az ünnepségen a városvezető. 
Ezúttal egyéni és csapateredményeket is ju-
talmaztak a Városháza dísztermében, mely 
mindkét alkalommal zsúfolásig megtelt. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester arra is rávi-
lágított: a város folyamatban lévő beruházá-
sai is kötődnek az oktatáshoz.  
 

- Három év alatt hárommilliárdot fordítunk 
intézményeink modernizálására, ezzel pedig 
diákjaink tanulási körülményeinek javítására. 
Legyen szó akár az iskolaépületek felújításáról, 
mint tettük azt a Feszty és a Kultsár esetében, 
jelenleg pedig a Jókai Gimnáziumban, vagy 
akár azok sportlétesítményeinek korszerűsíté-
séről, mint az a Bozsik, a Petőfi és a Kultsár 
esetében is megtörtént. Az egykori RAKSPED 
területén a Családsegítő új épülete áll majd,  
ifjúsági közösségi terekkel, a volt kombinátban 
pedig a múzeum és az ELTE régészeti tanszé-
kének tudásbázisa kap helyet.  Külön oktatási 
alapot biztosítunk a költségvetésben, ezáltal az 
intézményi rendezvényeket, a kirándulásokat 
tudjuk segíteni - mondta a polgármester.   
 
Hozzátette: Komárom sportváros. Egye-
sületeinkben közel másfélezer diák sportol, 
ami országos szinten is kiemelkedőnek 
számít a hasonló méretű települések 
között. Az önkormányzat évek óta sikerrel 
folytatja a „Minden komáromi gyermek 
tanuljon meg úszni!” programot, a Rüdiger 
tó partján futókör és szabadtéri kondipark 
épült, a Laktanya közben pedig még az 
idén elkészül az új grund focipálya. (hd/rg)

A KIEMELKEDŐ DIÁKOKAT KÖSZÖNTÖTTÉK

Jó tanuló, jó sportoló diákok teljesítményét ismerte el a városve-

zetés, dr. Molnár Attila polgármester és Turi Bálint alpolgár-

mester, június 13-án a városháza dísztermében.

Akikre büszkék vAgyunk! 
 

Átadták az  
egészségügyi elismeréseket
 
Dr. Révész Katalin belgyógyász szakorvos 
és Szabó Gyuláné védőnő részesültek 
városi elismerésben június 17-én. A 
képviselő-testületi ülés alkalmával adták 
át számukra ugyanis Komárom Város 
Egészségügyi díját. A két elismert szakem-
bernek dr. Molnár Attila polgármester és 
dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester 
gratulált, de méltatásukat követően elisme-
réssel tekintett munkásságukra az egész 
grémium. 

 

Dr. Révész Katalin 1988-ban szereztt általános 
orvosi diplomát a budapesti Semmelweis 
Orvostudományi Egyetemen. Három gyer-
meke nevelése mellett 1989-ben kezdte meg 
munkásságát a Selye János Kórház belgyó-
gyászati osztályán. 1994-ben belgyógyász 
szakorvosi vizsgát tett. 1998-ban a Magyar 
Diabetes Társaság diaetológusa lett, és ezután 
a kórházban hivatalosan is megkezdődött a 
diabetes ambulancia működése. A cukorbe-
tegek számának növekedése miatt már úgy 
érezte, hogy a járóbeteg-ellátásban sokkal 
teljesebb munkát tudna végezni diaetológus-
ként. 2006 óta a belgyógyászati szakrendelés 
vezető főorvosa, emellett a diaetológiai szak-
ambulancia vezetője.  
 
Szabó Gyuláné 1978-ban diplomázott a 
budapesti Orvostovábbképző Intézet Egész-
ségügyi Főiskolai Kar védőnő szakán. Először 
Mórichidán területi védőnőként helyezkedett 
el, 1982-től városunkban területi, majd fjúsági 
védőnőként tevékenykedik. Aktívan részt vett 
a„Kincset ér” városi egészségügyi prevenciós 
program kialakításában. A Magyar Vörös-
kereszttől 1996-ban bronz, 2007-ben pedig 
ezüst fokozatú kitüntetést kapott. 2018-ban 
„Móra Ferenc-díjban” részesült. Az Egész-
ségügyi és Szociális Bizottság külsős tagja. 
Jelenleg a Komáromi Szociális Közalapítvány 
munkáját segíti. Gratulálunk a díjazottaknak!  
 
                  hd/rg

�� Dr. Molnár Attila polgármeser és Turi Bálint alpolgármester gratulálnak a diákoknak / Fotó: Nagy Tamás

�� A képen (balról jobbra) a két kitüntetett: 
dr. Révész Katalin belgyógyász  
és Szabó Gyuláné védőnő

�� Fotó: Nagy Tamás



 

Szertelenül buliztak
 
Trambulinnal, társasjátékokkal, X-box 
játékkal, csocsóval és még sok más 
sporteszközzel várták a sportcsarnokba a 
komáromi fiatalokat június 21-én, a késő 
délutáni órákban. Az eseményt a TÁMP-
PONT Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézmény szervezte.  
 

Októberig havonta egy alkalommal tér vissza 
majd ez a szabadidős rendezvény, amely 
arra is lehetőséget ad, hogy a város fiataljai 
megismerjék a helyi sportköröket, sportága-
kat, választani tudjanak azokból a kínálkozó 
lehetőségekből, amelyekhez a helyi infrastruk-
túra is rendelkezésre áll.  
 
Az első, június 21-ei alkalommal számos 
eszköz került elő a szertárból. Néhányan 
pingpongoztak, kosárra dobtak, vagy éppen 
a trambulinban ugráltak, a fiúk pedig kapura 
rúgtak.  
 
A július végi programban bemutatkoztak a 
röplabdások, valamint látványos bemutatót 
adtak a KVSE Fit-kides lányok. A mozgásban 
gazdag ingyenes program során a vendéglá-
tás is biztosított volt a fiatalok számára: zsíros 
és vajas kenyérrel, idényzöldséggel, málna-
szörppel vendégelték meg a résztvevőket.  
 
Az eseménysorozat a hasznos időeltöltést 
célozza meg, megteremtve az aktív sportolás 
alapjait is. A rendezvényt bonyolító Családse-
gítő Intézmény munkatársai jártasak abban, 
hogy megtalálják a csellengőket is, így rájuk, 
a kulcsos gyerekekre kifejezetten számítanak 
a következő alkalmakon, amikor ugyancsak 
rendelkezésre áll majd minden a szertelen 
bulizáshoz.  
 
A város EFOP-os pályázata által támo-
gatott programsorozat legközelebb 
július 19-én, majd augusztus 16-án, 
szeptember 13-án és október 18-án 
tér vissza a sportcsarnokba. (hd)

VISSZATEKINTŐ4

A Monostori erődbe visszatérő esemény 
idején tombolt a kánikula, így az időjárás 
nem kedvezett túlzottan a négylábúaknak, 
de tartóiknak és a munkában bővelkedő 
bíráknak sem. Erre a versenyre kifejezetten 
azokat a kiállítókat várták, akik az év Eu-
rópa Kutyakiállítására tartottak Ausztriába, 
Welsbe. Több ezren iktatták be Komá-
romot versenyprogramjukba az ausztriai 
kiállítás előtt. 
 
Az európai szintű megmérettetéssel főkép-
pen a volt szovjet nyelvterületről érkező 
mezőnyt szólították meg, mondta el Korózs 
András, a szövetség elnöke. 
 
Orosz, litván, észt és svéd kiállítók is 
szerepeltek a hazaiak és a szomszédos 
országokból érkezők mellett. A három nap 
alatt mintegy 4500 kutya küllemi bírálatát 
végezték el. Ebből mintegy 3000 külföldi 
vendég volt, így a rendezvényt igazán sike-
resnek könyvelhették el. Ezzel a kiállítással 
is jó pontot szerzett a Szövetség a magyar 
kinológia számára. 
 

A grémium mindig rendkívül érzékenyen 
fordult a magyar fajták irányába, hiszen 
népszerűsítésük célkitűzés köreikben. Az 
idei esztendőben újító elképzeléssel dolgoz-
nak. Korózs András elmondta: a magyar 
fajtásoknál is igény mutatkozik arra, hogy 
egyedeiket nemzetközi bírák is láthassák, 
értékeljék. Az őszi kiállításon a magyar 
pásztorkutyákra fókuszálnak, mely csopor-
tot várhatóan norvég bíró mustrálja majd. 
 
A hagyományok szerint ősszel tér visz-
sza a nagy kutyakiállítás városunkba, a jól 
bevált programelemekkel, bemutatókkal, 
örökbefogadási nappal. A szövetség felelős 
szemlélettel gondol a menhelyre kényszerült 
ebekre is, ezért a helyi állatvédő egyesületet 
is invitálja az őszi alkalomra. 
 
A tervek szerint október első hétvégéjén 
érkeznek ismét vissza a Monostori erődbe, 
amikor újra nyitott kapukkal várják a hazai 
és külföldi tenyésztőket, valamint a külön-
böző fajták laikus csodálóit.  
 
    hd/rg

KUTYAKIÁLLÍTÁS VOLT A MONOSTORI ERŐDBEN

Kutyakiállításaival évről évre rekordokat dönt a Magyar Ebte-

nyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. A pünkösdi hétvé-

ezúttal mintegy 4500 kutya küllemi bírálatát végezte el a nem-

Házikedvencek A porondon

zetközi bírói testület. 

�� Évről évre rekordot dönt a résztvevők száma (A fotó egy korábbi rendezvényen készült)



VISSZATEKINTŐ 5

Azt hinné az ember, hogy mindenki 
tisztában van a hulladékgyűjtő sziget 
funkciójával, de nem így van. Akadnak 
olyanok, akik a szigetet arra használják, 
hogy megszabaduljanak feleslegessé vált 
berendezési tárgyaiktól, illetve a háztartási 
hulladéktól. Ennek ékes bizonyítéka volt 
az a hatalmas szeméthalmaz, amelyben 
a különböző háztartási hulladékokon túl 
ruhaneműket, használt pelenkát, palackokat 
is találtak az önkéntesek. A zöldterületről 
még egy kiselejtezett csillár is előkerült. 
Dacolva a szúnyogcsípésekkel, a maroknyi 
csapat csupán egy pár kesztyűvel, néhány 
zsákkal, és környezetvédő szemlélettel 
felvértezve állt munkába. A szemétszedő 
alakulat felszámolta az illegális lerakóhelyet, 
zsákokba válogatták a hulladékokat azon 
töprengve, hogy másoknak vajon miért csak 
a hulladékgyűjtő mellé sikerült eljutni a 
szeméttel. A Csillag lakótelep lakói is joggal 
bosszankodnak az itteni állapotok miatt. 
 
A kommunális gyűjtő is rendelkezésre áll, 
valahogy mégis előfordulnak ilyen esetek. 
Méghozzá nem is ritkán. Nagy Nikolett, a 
FILO szervező tagja elmondta: szervezetük 
számára rendkívül fontos irány, alapvető 
célkitűzés a környezetvédelem, ebben a 

szellemben segítették a város önkormányza-
tát szemétgyűjtő akciójukkal. 
 
- Fontos, hogy felszámoljuk városunkban az 
illegális szemétlerakóhelyeket, hiszen itt élünk, 
ebben a környezetben neveljük gyermekeinket, 
így környezetünk tisztasága nem hanyagolható 
el - nyomatékosította Nagy Nikolett.  
 
A FILO tagjaihoz csatlakozott több észak-
komáromi ifjúsági önkéntes is a KOMISZ 
berkeiből. Akciójuk nem egy alkalomra 
szólt, a jövőben is folytatódik a város más 
pontján.   
 
A szemétgyűjtő „kommandóban” a város 
önkormányzatát képviselte Dombay Gábor 
önkormányzati képviselő és Havran-Tóth 
Bernadett környezetvédelmi referens, aki 
most is igyekezett megragadni és segíteni az 
önkéntes felajánlás lehetőségét. 
 
 
         hd

ÖNKÉNTESEK TAKARÍTOTTAK

A Csillag lakótelepen található szelektív hulladékgyűjtő sziget

környékén szedték a szemetet a FILO, vagyis a Fiatal Lokálpatri-

óták tagjai június 17-én a késő délutáni órákban.

rend A lelke...
 

Tapasztalatcsere 
 
A tatai Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság szervezésében június elején 
tanulmányútra érkeztek a vendégek a 
szőnyi Kemence Egyesülethez a Duna 
két partjáról. Az alkalmon az aktuális 
foglalkoztatásügyi kérdésekre kerestek 
válaszokat.  
 
Az Egyesület programjain az elmúlt esztendő-
ben számos olyan témát boncolgattak már, 
mint a férfiak és nők társadalmi szerepe, a nők 
elhelyezkedési nehézségei, az egyenjogúság, 
az alternatív foglalkoztatás, de foglalkoztak a 
családalapítással, illetve a GYES után a mun-
kaerőpiacra való visszatéréssel összefüggő 
problémák feltárásával is. A szőnyi egyesü-
letben számos kisebb, a témával foglalkozó 
közösség is létrejött az elmúlt időszakban, 
melyeket a Nők a központban elnevezésű 
projektjük tömöríti.  
 
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 
véleménye szerint a tanulmányúton olyan 
mintákkal találkoztak, amelyek valóban meg-
teremtik az esélyegyenlőséget szűkebb és 
tágabb értelemben is.  
 
Illés Kádek Kata, a tatai Magyary Zoltán Nép-
főiskolai Társaság projektvezetője elmondta: 
egy EFOP-projektnek köszönhetően foglalkoz-
hatnak a nemek közti esélyegyenlőség kér-
déskörével. Műhelymunkák és tanulmányutak 
segítségével járják körbe a témát és keresnek 
megoldásokat.  
 
- Éves szinten hat műhelymunkát és négy 
tanulmányi kirándulást szervezünk, emellett 
a Nemzetstratégiai Kutatóközponttal együtt-
működve egy százfős mintán keresztül felvett 
kutatást is lebonyolítunk. A tanulmányutak 
egyik sarokpontja, hogy olyan műhelyeket láto-
gassunk meg, ahol a férfi-női esélyegyenlőség 
témájában előrehaladott megoldásokkal ta-
lálkozhatunk. A Kemence Egyesület rendkívül 
példamutató módon építi a családi alapokon 
álló szervezetét, amely az édesanyák foglal-
koztatását elősegítve igyekszik a munkaerő-
piaci integrációt segíteni. Igyekeznek továbbá 
a családokat egységes egészként kezelve 
támogatni, hogy újra megtalálják azt a belső 
egyensúlyt, amely ahhoz szükséges, hogy 
értékes munkát tudjanak végezni - magyarázta 
látogatásuk apropóját a projektvezető. 
 
A vendégek és a meghívott érdeklődők 
a tanulmányi kiránduláson olyan témákat 
boncolgattak, mint a családon belüli egyenjo-
gúság, vagy a munka-család összehangolásá-
nak lehetőségei.   
 
Az eseményt Popovics György megyei 
közgyűlési elnök nyitotta meg. (hd/rg)

�� A FILO önkéntesei és helyi lakók takarítják a hulladéklerakó környékét
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 borbAn Az igAzság

Régi, szép hagyományt ápolnak hazánkban a borlovagrendek. Az immár harminc

éves múlttal rendelkező Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa, illetve 

annak tíz éve alakult esztergomi legációja június elsején borlovagavatót, valamint 

előléptetési ceremóniát rendezett Komáromban. A borlovagrend tagjai díszes öltö-

zékben vonultak fel a Szabadság térről indulva a város főutcáján. 

Nagyszabású ünnepségüket nem rejtették 
véka alá: annak látványos mozzanatait a 
lakosokkal is megosztották oly módon, 
hogy bárki figyelemmel kísérhette díszes 
menetüket. A borlovagokat a főúton mazso-
rettek és fúvósok kísérték, egészen a Jézus 
Szíve Római Katolikus Templomig, ahol 
ünnepi mise vette kezdetét, melyet Bros 
Gergely Béla katolikus plébános celebrált. A 
szertartást követően a ceremónia a Monos-
tori erődben folytatódott.  
 
Az esztergomi legáció élére évekkel ezelőtt 
a komáromi Bondor László került, aki 
borlovagként, első legát tisztségében, a 
borlovagrend tagjaival arra törekszik, hogy a 
borkultúrát megismertesse, a borfogyasztást 
népszerűsítse, és kulturált módjait tanítsa. 
Működésük során évente egy karitatív célt 
is kitűznek maguk elé. Tőle megtudtuk, a 
borlovagok politikára, felekezetre, gazda-
ságra és egyéni érdekekre való tekintet nél-
kül tevékenykednek. Kitűzött céljaik közt 
szerepel a borral kapcsolatos kulturális és 
gasztronómiai gyakorlat megismertetése és 
népszerűsítése, melyen túl kiállnak a keresz-
tény értékek mellett, terjesztik és védelme-
zik azokat. Elismerik az igaz nemes lélek 
erejét, köreikben a tiszteletbeli tisztség- és 
hivatalviselés a közjót szolgálja. Lovagrend-
jük a középkori lovagrendi hagyományokon 

alapul, síkra szállnak az emberi méltóságért, 
szorgalmaznak jótékonysági törekvéseket, 
az önzetlenséget és a barátságot. Tesznek a 
békéért, hiszen a borban való bőség, a béke 
termékenységének igazolása. A borlo-
vagrend tagjai hétköznapi találkozóikon, 
borkóstolókon és nagyobb összejöveteleken 
is az egyes lovagrendhez köthető, egységes 
díszruhát és „insigniát” viselnek, alapvető 
ugyanis náluk az a szemlélet, hogy megjele-
nésükkel is egységet, egyenlőséget sugároz-
zanak. Köreikbe nemcsak bortermelőket, 
borászokat várnak, a lovagrend célkitű-
zései szélesebb skálán értelmezhetőek.
Érdekesség, hogy saját újságot is szerkeszte-
nek a bor témakörében. 
 
A borlovagrendben megadják a módját az 
új tagok avatásának, valamint a rendbéli 
előléptetésnek is. Csak meghatározott 
létszám alapján és csak évente egy alkalom-
mal szerveznek ilyen jellegű ünnepséget. 
Az esztergomi legáció büszke lehet, hiszen 
Komáromban hét főt avattak fel és nyolc 
rendbéli tagot léptettek elő. Az eseményt 
Ausztriából az Európai Borlovagrend felső 
vezetői képviselete is megtisztelte jelenlé-
tével.  
 
A városunkban tartott rendezvény 
előzménye három évvel korább-

ra nyúlik vissza. Akkor volt utoljára 
Komáromban ilyen találkozójuk.
A Monostori erődben Janza Kata és Kocsi 
Dénes előadók zenés köszöntővel szóra-
koztatták a vendégeket, majd a többfogásos 
díszvacsora ideje kötetlen hangulatú beszél-
getésre teremtett lehetőséget.  
 
    hd/rg

VÁROSUNKBAN GYŰLTEK ÖSSZE A BORLOVAGOK
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A Hon-Nap egy olyan fesztivál, mely a 
magyar kultúra köré szerveződik, igényes, 
színvonalas programokkal. Az évek során a 
rendezvény törzsközönsége is kialakult, de a 
fellépők körében is népszerű. 
 
- A fesztivál egyik sajátossága, hogy reggel 9-től 
éjfélig szünet nélkül követik egymást a fellépők. 
Erre nagy az igény. Van, hogy a fellépők keres-
nek meg minket azzal, hogy szeretnének részt 
venni a hagyományőrző ünnepen. Ennek az 
üzenete, hogy ők is úgy gondolják, egy színvo-
nalas program részesei. Szeretnénk kibővíteni 
a rendezvényt, akár Észak- és Dél-Komárom 
között. Olyan változtatásban gondolkodunk, 
ami új impulzusokat hoz a fesztiválba – 
mondta Arlett Tamás, az Endresz Csoport 
Egyesület elnöke. 
 
Három kiállítás is várta az érdeklődőket. 
Szőnyeg Artúr második világháborús 
témájú, Nagy László faerezet festő: Őseredet 
című, valamint Bihari István: Komáromi 
erődrendszer – A világörökség várományosa 
elnevezésű tárlata. Mindig új és érdekes 
előadással készül Szántai Lajos neves mű-
velődéstörténész is, aki idén Utak a múltba, 
emlékek a jövőből címmel tartott előadást. 
 
A gyerekeknek játékos ügyességi feladato-
kat kellett teljesíteniük a lovagi hétpróbán, 
de rendőrkutya-bemutatóval, bábelőadással 
és zenés mesejátékkal is szórakoztatták 
őket, sőt a kardforgatás rejtelmeivel is meg-
ismerkedhettek.  
 
A solymászbemutató egy biológiaórával is 
felért számukra, hiszen sok érdekességet 
tudhattak meg a sólymokról, baglyokról és 
más madárfajokról. A madarak sokszor a 
nézők felett centiméterekkel repültek, sőt 
néhány alkalommal egy-egy látogató fején 
landoltak.  
 
Fegyver-, baranta- és betyárbemutató, 
valamint Hamza Viktória szabadidomító 
produkciója is színesítette a programot. 
 
Fellépett a Regélő Fehér Táltos Dob-
csapat, Deák Bill Gyula és az Egyéb 
Veszély zenekar . Nagy érdeklődés övezte 
Kassai Lajos lovasíjász bemutatóját. A 
11. Hon-Nap a Historica és az Isme-
rős Arcok koncertjével zárult. (kn)

A XI. HON-NAPON JÁRTUNK

Hagyományőrző bemutatók, gyerekprogramok, koncertek. 11. alka-

lommal szervezték meg a Hon-Napot, a Duna menti hagyomány-

őrző ünnepet június 7-én és 8-án az Igmándi erődben, az Endresz 

csAk A múltAt ismerve épülHet A jövő!

Csoport szervezésében, az önkormányzat, a helyi vállalkozók és a 

több nonprofit szervezet összefogásával. 

�� Az idei Hon-Napon többek között sólymász bemutató...

�� ...számos színvonalas kiállítás...

�� ...és hagyományőrző-bemutató is várta a látogatókat        Fotók: Kánya Nikoletta
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A 170 évvel ezelőtti Komáromba kalauzolta 
el az érdeklődőket június 22-én a Klapka 
György Múzeum. Az intézmény idősza-
ki kiállítása az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc komáromi ábrázolásáról szól, 
ehhez kapcsolódva, a látogatók a tudomá-
nyos kutatásokból és irodalmi forrásokból 
ismert érdekes történeteket hallgathatták 
meg, tudományosan szórakoztató és szóra-
koztatóan tudományos formában. 
 
- Szó esett a bakonyi zsiványok cselekedeteiről, 
csakúgy, mint Lebstück Máriáról, aki Lebs-
tück Károly néven lépett be a hadseregbe, és a 
főhadnagyi rangig jutott. Huszka Jenő: Mária 
főhadnagy című operettje is róla szól. Ha a 
visszaemlékezéseknek hinni lehet, muníci-
ót hozott Komáromba, így április 26-án a 
városban tartózkodott. Fontos szerepet játszott 
abban, hogy a magyaroknak sikerült áttörniük 
a komáromi ostromzárat. Az előadás során szó 
esett Damjanich sérüléseinek körülményeiről 
is. Hermann Róbert történész kutatásainak 
köszönhetően az is kiderült, hogy Damjanich a 
jobb lábát törte el. Létezik egy metszet Haynau 
és Klapka találkozásáról, ami a valóságban 
nem történt meg. Szeptember 27-én Hay-
nau csak Klapka egyik követével találkozott 
Herkálypusztán a vár kapitulációjának 
aláírása kapcsán. A program zárásaként egy 
diskurzust hallhattunk a dunai konföderáció 
elvéről – mondta Számadó Emese, a Klapka 
György Múzeum igazgatója.  
 

A rendezvényen a múzeum munkatársai 
működtek közre: Számadó Emese, Burai 
László, Füssy Józsefné, Pokornyi Gábor, 
Ölveczky Balázs, Horváth Krisztina Margit 
és Simon Ferencné. A technikát Török 
Csaba biztosította. 
 
A Monostori erődben hagyományőrző 
találkozóval készült az 1848/49-es Forra-
dalom és Szabadságharc Hagyományőrző 
Közhasznú Egyesület. Tüzérségi és ostor- 
bemutatóval, valamint gyerekprogramokkal 
várták az érdeklődőket. Bemutatkoztak 
a Honfoglalás Kori Hagyományőrzők, a 
Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület, a lakiteleki Muraközi János 
Honvéd Hagyomány és Lövész Egylet és 
Abda Rock Nemzetség is, akik az 1800-as 

évek betyárvilágát jelenítették meg.   
 
- A cél a magyar hagyományok megtartása, 
és a láng átadása a fiataloknak. Úgy vélem, 
ha a hagyomány elveszik, elveszik a nemzet 
is – mondta Mislai Máté György, az Abda 
Rock Nemzetség tagja. Hozzátette: a 
betyárok viselete abból állt, amit megsze-
reztek Általában bő ujjú inget, bő nadrágot, 
vastag övet, más néven tüszőt és pitykés 
mellényt viseltek, a legfontosabb eszköz 
pedig a karikás ostor volt. Nagykarimájú 
kalapjukat darutollal vagy árvalányhajjal 
díszítették. Viseletükhöz tartozott még a 
szalonnázó bicska, a kendő, a kapszli tartó, 
az elöltöltős fegyver, valamint az ivócsanak 
a pálinkához. Az 1848/49-es Forradalom és 
Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú 
Egyesület tüzérségi bemutatóval készült. 
A résztvevők ki is próbálhatták a korabeli 
fegyvereket. Király András és Anka Gergő 
karikás ostorozása is nagy sikert aratott. 
A XX. századi katonai hagyományőrzést 
vállalta fel a 2006-ban alakult Perczel Mór 
Honvéd Hagyományőrző Egyesület. 
 
 - A hagyományőrző egyesületek és a honvédség 
közötti összekötő kapocs szerepét töltjük be. A 
fiatalok legtöbbször a mi bemutatóinkon élik 
meg először, hogy mit is jelent a nemzetvédelem 
– mondta Békási Imre, az egyesület alapító-
ja. Az erődben ingyenes tárlatvezetésen és 
éjszakai kazamatatúrán is részt vehettek a 
látogatók a Múzeumok éjszakáján. (kn/rg)

KULTURÁLIS DZSEMBORI A MÚZEUMBAN ÉS AZ ERŐDBEN

Ahogy az észtendők óta lenni szokott, úgy ez évben is csatlakozott a Komáromi 

Klapka György Múzeum és a Monostori erőd az országos múzeumok éjszakájához.

éjszAkA A múzeumokbAn

�� Idén az 1848-49-es események voltak fókuszban a múzeumi előadásokon

�� Fegyvermustra az erődben             Fotók: Kánya Nikoletta
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„Játszani örökké, komolyan” 
 
Az ember nem arra született, hogy stressz-
ben, megfeszülve éljen.  A játékot, mely 
segít élni, túlélni és megélni a találkozást,  
a kalandot, a hétköznapokat és az ünnepe-
ket – nem szabad elfelejtenünk.  
 
Schäffer Erzsébet Pulitzer-emlékdíjas újságíró, 
író, publicista, a Nők Lapja munkatársa tartott 
előadást a címben olvasható mottóval június 
13-án a Jókai Mór Városi Könyvtárban. 

Az idő túl lassan múlik azoknak, akik 
szenvednek, túl gyorsan azoknak, akik 
boldogok. De akik játszanak, azok szá-
mára az idő egyszerűen nem létezik 
– vallja az írónő. Előadása során számos 
történetet mesélt a hallgatóságnak. 

- A játékra való képesség nem függ a kortól. 
Tanulhatnánk idős barátnőmtől, Zsófi nénitől, 
aki már sajnos nem él, de fantasztikusan 
sütött, mindig tudta, hol lesz jó koncert, és 
mik a lóverseny eredményei. Külön élete 
volt a szemben lakó Zoli bácsival, aki hármat 
villantott be tükörrel az ablakán, ha lefolyt 
a kávé. A jelzésre Zsófi néni tálcára tette 
a tegnapról maradt sütiket, fogta a botját 
és átbicegett. Megbeszélték a nap híreit, 
megették a süteményt, megitták a kávét egy 
kis snapsz kíséretében, és „elröppentették 
a napot” – mondta Schäffer Erzsébet.

A játékkal a párkapcsolatokon lehet a 
legtöbbet javítani. Legyünk néha lazák, 
szabályszegők. Tegyünk olyat, ami megál-
lítja a másikat – tette hozzá a publicista.

Schäffer Erzsébet úgy véli, tudatosan kell élni, 
választani. Ahogy Karinthy Ferenc naplójában 
olvashatjuk: „Ahogy idősödöm, még inkább 
válogatok. Én már csak jó bort iszom, jó ételt 
eszem, csak jó könyvet veszek a kezembe, és 
jó emberek társaságát keresem.”  
 
    kn

Másik Lehel, Molnár Árpád, Kuczmann 
Ágnes, Végh Edina és Balogh Attila alapító 
tagok, akik a mai napig zenélnek és éne-
kelnek a csapatban. A zenekar olyan neves 
művészekkel lépett már színpadra, mint 
Makrai Pál, Csengeri Attila, Mészáros Ár-
pád Zsolt vagy Varga Miklós. Folyamatosan 
keresik az új utakat, szívesen próbálkoznak 
különböző műfajokkal. A Legénybúcsú volt 
az első olyan színpadi produkció, amelyet 
élőzenekari kísérettel állítottak színpadra. 
 
- Jó, hogy a tagok más oldalukról is be tud-
nak mutatkozni. Szívfájdalmam, hogy nem 
játszom hangszeren, így a színpadon nem 
tudok hozzátenni a produkciókhoz. Én hozom 
a dalokat, volt, amelyiket fordítottam is. Pró-
bálom terelgetni őket, mint jó színpadi vezető. 
Egy zenés, színpadi műfajnak az az igazi 
csúcsa, amikor élőzenekari kísérettel a zenekar 
is együtt él a művel – mondta Vizeli Csaba, a 
Magyarock Musical Band alapító tagja. 
 
Kuczmann Ágnes 11 éve az együttes éneke-
se. - Nagy öröm, hogy olyan neves művészekkel 
dolgozhatunk együtt, mint Mészáros Árpád 

Zsolt, Makrai Pál, Gerdesits Ferenc. Nagy 
megtiszteltetés, amikor Csengeri Attilával 
állhatok a színpadon, hiszen az operaház 
fantomját az „igazi fantommal” énekelhetem 
el. Több próbára lenne szükségünk, de az évek 
során mindenki családos lett, így nehéz megol-
dani. Én is próbálom megtartani az egyen-
súlyt a család és a karrier között – mondta az 
énekesnő. 
 
Az évek alatt rengeteg szép emlék és vicces 
történet született. 
 
- Az egyik fellépés alkalmával kiderült, hogy 
átfedés van a Dalszínház és a Musical Band 
időpontjai között. Elmentünk zongorista és 
énekesek nélkül. Végül ezt is megoldottuk, 2 és 
fél órás koncertet hoztunk össze, ahol minden-
féle dal előkerült. Annyira jól sikerült, hogy 
visszavárnak bennünket ebben a formációban 
is. Az, hogy itt zenélünk, lemondásokkal jár a 
családjaink részéről és a mi részünkről is. Azon-
ban igyekszünk helytállni és kiszolgálni  
a közönség igényét – mondta Molnár Árpád, 
a Magyarock Musical Band alapító tag-
ja.     kn

SZÜLETÉSNAPOT ÜNNEPELT A MAGYAROCK MUSICAL BAND

A Magyarock Dalszínháznak sok zeneértő tagja van. Innen jött

az ötlet, hogy musicalslágereket szólaltatnak meg élőben. A Ma-

gyarock Musical Band 2008-ban lépett először színpadra. A siker

egy életen át kell játszAni!

azóta is töretlen. Június 15-én fennállásuk 11. évfordulóját ünne-

pelték a Szabadság téren.

�� Schäffer Erzsébet volt a könyvtár vendége

�� A legismertebb és legsikeresebb musical-betétdalok csendültek fel              Fotó: Kánya Nikoletta
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Jókai másképp 
 
Finom étkek sorakoztak a Dózsa György 
Művelődési Ház terített asztalán június ele-
jén, amikor a koppánymonostori Őszirózsa 
Nyugdíjas Klub tartotta rendhagyó össze-
jövetelét. Új kezdeményezésük révén Jókai 
napra várták a tagtársakat. Az író legked-
vesebb ételeit nevezték a háziversenybe. 
 
Rendkívüli találkozójukon főzőtudományukkal 
idézték a régmúltat, Jókai Mór korszakát. 
Dikász Lászlóné köszöntőjét követően erről 
az időszakról és Jókai feleségéről, Laborfalvi 
Rózáról beszélt Oláh Kálmán tanár, majd 
elfoglalta helyét a szakmai zsűriben: egy szak-
avatott szakács és egy cukrász mellett. 
 
Az esemény előzménye, hogy tavaly az Őszi-
rózsa Nyugdíjas Klub Balatonfüreden, a Jókai 
villában járt. Itt számos fontos információt 
megtudhattak az íróról, családjáról, életéről, 
munkásságáról és szokásairól is. A balatoni 
élmény hatására továbbgondolták a Jókai-kul-
tuszban rejlő lehetőségeket, és főzőversenyt 
hirdettek köreikben.  
 
- Mint azt Balatonfüreden hallottuk: Laborfalvi 
Róza annyira szerette férjét, hogy minden ké-
rést teljesítette, mindent megfőzött neki, ezért 
gondoltuk, hogy mi is megidézzük ezekkel a 
kedvelt ételekkel Jókait - mondta el Dikász 
Lászlóné klubvezető. Volt itt sztrapacska, 
babgulyás, paprikás csirke csipetkével, tócsni, 
kapros túrós, vagy éppen a lebbencsleves az 
asszonyok főzőtudományának köszönhetően. 
 
A tízféle ételt - melyek a mai háztartásokban 
szinte már alig szerepelnek - , odahaza főzték 
meg az asszonyok, a Dózsa György Művelő-
dési Házban pedig szakmai zsűri értékelte az 
étkeket.  
 
Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub rendhagyó 
összejövetelét Czita János alpolgármester is 
megtisztelte jelenlétével, aki örömmel kóstolt 
a koppánymonostori asszonyok által készített, 
ízletes étkekből.   
 
A finomságokat felvonultató találkozó után 
sem maradnak egymás társasága nélkül a 
klubtagok. Júliusban Mosonmagyaróvárra 
készülnek strandolni, augusztusban pedig ke-
nyérszentelő ünnepre. A klub nyitott társaság, 
így továbbra is várják a hozzájuk csatlakozni 
szándékozó fiatalabb és idősebb nyugdíjas 
társakat.  
 
    hd

- Szükséges, hogy ráébresszük az embereket, 
mennyire fontos a közösséghez tartozás élményét 
megélni a mindennapokban. Az összes szőnyi 
közösség a rendezvény mögé állt. Dr. Kreft-
Horváth Loránd alpolgármester és Takács 
József önkormányzati képviselő ötlete volt, hogy 
egy horgászverseny köré szervezzünk családi 
napot. Külön köszönet ezért a horgászegyesü-
letnek. Minden segítséget megadunk, hogy az 
ilyen közösségi rendezvények meghonosodjanak 
a városban – nyilatkozta a polgármester. 
 
A megnyitót követően díjazták a Kemence 
Egyesület makettpályázatának legjobb 
alkotóit. A helyi közösségek színpadi 
produkciókkal készültek. Fellépett a 
Zsebibaba Bölcsőde, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat komáromi csoportja, a 
Street Generations, a Kemence Egyesület 
bábcsoportja, a Bozsik iskolások, a Szí-
nes Óvoda járó gyerekek és a Fit-Kid. 
Falunapi főző- és horgászversenyt is hir-
dettek.  
 
- A horgászversenyen 35 nevezőnk volt, gyere-
kektől a felnőttekig. A főzőverseny résztvevői a 
Szőnyért, Molajért Tanácsadó Testületet alkotó 
egyesületek 13 csapata, akiknek marhapörköltet 
kellett készíteniük. A zsűri elnöke Galambos 
Csaba volt. Nevezési díj nem volt, a húst és a 
hagymát mi biztosítottuk. Szomódról meghív-

tunk egy kovácsmestert, aki a szakma rejtelme-
ibe avatta be az érdeklődőket, és ólomfigurát 
öntött a gyerekeknek, melyet ingyen hazavi-
hettek. Meghívtuk a szőnyi őstermelőket is, 
akik bemutatták termékeiket a rendezvényen – 
mondta Benczik Attila, a Szőnyi Dolgozók 
Sporthorgász Egyesületének elnöke. 
 
A Kemence Egyesület és a Szőnyi Lovas 
Egyesület makói vendégeket fogadott, akik 
versenyen kívül főzték a marhapörköltet, 
hagyományos hozzávalókkal és fűszerezés-
sel valamint természetesen makói hagymá-
val.  
 
A Nőklub tagjai 30 kg lisztből készült 
burgonyás lángossal kínálták a vendégeket. 
A falunapi Tóth Gyula emlék horgászver-
senyen gyerek kategóriában Völgyi Péter 
szerezte meg az első helyet. A felnőtteknél 
Nagy Lajos lett az első. A főzőversenyen 
pedig a „Szőnyi Lányok”marhapörköltje bi-
zonyult a legjobbnak. A Házitej Ökotermék 
csapata pedig különdíjban részesült. Zenei 
produkciók is színesítették a programot. 
Fellépett a KicsiÓriás gyerekzenekar, az 
Overnight, a Whiskey and Wedding, 
Tippán József „Juzuf” és az Elektron Band.  
 
    kn

A SZŐNYI FALUNAPRÓL JELENTJÜK

közösséget építenek
Június 8-án reggel megtelt a Kórház-tó környéke. Első alkalom-

mal rendezték meg a szőnyi falunapot a Kállay Ödön Parkban.

A programokat a Szőnyért, Molajért Tanácsadó Testület szer-

vezte és a Szőnyi Dolgozók Sporthorgász Egyesülete koordinálta. 

��Marcsa Nikoletta épp a falunapot megnyitó  
dr. Molnár Attila polgármestert és dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármestert konferálja fel             
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Három kategóriában lehet címeket 
elnyerni. A díjak nem szakmai jellegű-
ek, mindhárom kategóriában a legtöbb 
szavazatot begyűjtő fürdő nyer, voksolni a 
www.azevfurdoje.hu honlapon lehet. A 
szavazók között értékes nyereményeket – 
wellnesshétvégét, a nyertes fürdőkbe szóló 
belépőket, ajándékcsomagokat – sorsolnak 
ki. A korábbi évekhez hasonlóan idén 
is három kategóriában versenyezhetnek 
a fürdők. Nyertest három kategóriában 
hirdetnek: 
 
Az Év Fürdője 2019 
Az Év Regionális Fürdője 2019 
A Helyiek Kedvenc Fürdője 2019 
 
Az elmúlt években többször is előkelő 
helyen végző Brigetio Gyógyfürdő idén az 
Év Regionális Fürdője kategóriában verse-
nyez. A fürdőnkre a www.azevfurdoje.hu 
honlapon lehet szavazni. Egy szavazó mind 
a három kategóriában leadhatja a voksát.  
 
(www.komthermal.hu)

AZ ÉV FÜRDŐJE KERESTETIK

A termalfurdo.hu június 1. és augusztus 31. között immár ötödik

alkalommal szervez közönségszavazást: ismét hazánk legjobb 

fürdőit keresi.

  szAvAzzunk  
  A brigetio gyógyfürdőre!

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

Tel: +36 34/347-081

Calvin Klein, Lacoste, Polaroid napszemüvegek
Akciós  

napszemüveglencsék! 
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A piavei csata  
hőseire emlékeztek
 
A második piavei csatában elesett 639 
Radetzky-huszárra emlékezett városunk 
a Frigyes laktanyában elhelyezett emlék-
műnél.  
 
Joseph Wenzel Radetzky 1810-ben kitün-
tetésként kapta meg, hogy a Komáromban 
állomásozó ötös huszárezred viselje a nevét. 
Az emlékművet az ezred és hősi halottak 
emlékére és kegyeletére 1931. június 15-én 
állították fel és leplezték le a volt császári és ki-
rályi Radetzky huszárezred tagjai és hozzátar-
tozói. Az emlékmű egykori átadása után egy 
társaság 2500 pengős betétkönyvet adott át 
az akkori polgármesternek, Alapy Gáspárnak, 
hogy Komárom közössége minden év június 
15-én mondasson gyászmisét a huszárokért, 
a városvezető pedig koszorúzza meg az 
emlékművet minden év június 15-én 11 óra-
kor, mert akkor dúlt leghevesebben a piavei 
ütközet. 101 évvel ezelőtt, 1918. június 15-én 
vette kezdetét az Osztrák-Magyar Monarchia 
utolsó nagyobb offenzívája az olasz hadszínté-
ren. A hadvezetés utolsó, megkésett kísérletet 
tett arra, hogy előnyt tudjon kovácsolni az 
1917-es caporettói áttörésből, ám a vállalkozás 
keserves kudarccal végződött, amely végül 
megroppantotta a birodalom haderejét, és 
közvetlenül járult hozzá a későbbi vereséghez. 
 
A rendezvényen Udvardy Péter, a Jókai Mór 
Gimnázium tanára mondott beszédet.    
 
A Monarchia hadereje a piavei katasztrófával 
teljesen kivérzett. Olyan vereséget szenvedett 
el, mint az olaszok a caporettói áttörés során, 
ám a birodalom nem kapott olyan jellegű 
katonai segítséget a központi hatalmaktól, mint 
az olaszok az Antanttól. Ez pedig el is döntötte 
a dualista állam és benne hazánk sorsát. A 
Radetzky huszárezred a 23. hadtestbe tartozó 
I. lovashadosztály részeként a Piave-deltánál 
állomásozott. A csapatok elhelyezkedését és 
az ott uralkodó körülményeket vitéz Pongrácz 
Pál írásából ismerhetjük meg: „A lovashad-
osztály április hó 21-től kezdve volt állásban. 
Távolság az ellenségtől 10–50 lépés. Állások 
néhol derékig vízben. Fedezék, miután leásni 
nem lehetett, úgyszólván semmi, pár homok-
zsák. A felváltás igen nehéz, részben a nagy 
kiterjedés, részben az állandó nehéz aknatűz 
miatt. Mozgás csak éjjel volt lehetséges, 
mert a terep sík, s az olaszoknak nagyszámú 
léggömb megfigyelői a terepet teljesen belát-
ták. Ebben a pokolban volt az ezred felváltás 
nélkül 6 hétig.” A többi már történelem...

A megemlékezés résztvevői Kreft-Horváth 
Márk zenés műsorát és Miletics Anton 
trombitajátékát hallgathatták meg, majd 
megkoszorúzták az emlékművet. (kn/rg)

Idén 10 szervezettel kiegészülve emlékeztek 
a történelmi Komárom vármegye lakóival, 
képviselőivel együtt, több, mint 60 telepü-
lésről a trianoni békediktátum aláírásának 
99. évfordulójára, a nemzeti összetartozás 
napján. 
 
– Szeretnénk, ha június 4-én nem külön-kü-
lön, kis csoportokban, lehajtott fővel, hanem 
felemelt fejjel együtt emlékeznénk. Mert tudjuk, 
ha valaki egyedül álmodik, az csak egy álom, 
ha sokan álmodunk együtt, az egy új valóság 
kezdete. A szervezők nem titkolt célja, hogy 
Komárom a történelmi Komárom Vármegye 
székhelye legyen, a trianoni békediktátum 100. 
évfordulójának vidéki központi helyszíne. Erre 
történelme és földrajzi helyzete egyaránt pre-
desztinálja. Ehhez kérjük mindenki segítségét. 
Dolgozzunk együtt, valósítsuk meg közösen ál-
mainkat - mondta Arlett Tamás, az Endresz 
Csoport Egyesület elnöke. 
 
A megemlékezésen dr. Somogyi Alfréd 
református lelkipásztor mondott beszédet. 
 
- Évtizedekkel ezelőtt lázadó vakmerőségnek 
tűnt volna erről a városról azt mondani, hogy 
„az összetartozás városa”. S ma már plakát 
hirdeti ezt a jelmondatot, ami melegséggel tölti 
el a lelkemet. Egyre büszkébbek vagyunk a 
Felvidék fővárosára: az összetartozást hirdető 
Komáromra. Lélekben és fejben dől el az, hogy 
feldaraboltaknak éljük-e meg a kollektív sorsun-

kat, vagy összetartozó nemzetként viselkedünk. 
Ez bennünk dől el: egyénekben. Itt bent: a 
szívünkben. Ott, ahol a nemzeti identitásunk 
lakik, az Istenben, vetett hitünk szomszédja-
ként. Létezik egy bibliai ige, ami sok mindenre 
rávilágít és magyarázatot ad, így szól: „Ne 
mozdítsd el az ősi határt, amelyet őseid jelöltek 
ki!” Ha belegondolunk, ez az isteni utasítás 
a becsületről szól. Mert kell, hogy a világban 
legyen egyfajta rend. S ha őrzöd és fenntartod 
ezt a rendet, akkor ebben becsülettel helytállsz. 
Nekünk a lelki Nagy Magyarországot kell 
munkálnunk magunkban, s magunk között. 
Újra ki kell jelölni a nemzet határköveit, s azo-
kat visszahelyeznünk az eredeti helyükre. El-
sősorban a keresztyén hitet és az erkölcsöt, mint 
szilárd alapot, s erre építve a munka becsületét, 
az értékhű nevelést, a tisztességet, s a közös-
ségi áldozatvállalást. Ezeket a határköveket 
ugyanis Isten igei tiltása ellenére elmozdították 
a lelkekben. A lelki határköveinket magunkban, 
egyen-egyenként kell helyre állítanunk. Kezd-
jük így: „Hiszek egy Istenben”. Majd folytathat-
juk azzal, hogy „Hiszek egy hazában” „Hiszek 
egy isteni örök igazságban” „Hiszek Magyar-
ország feltámadásában”! - mondta a Pozsonyi 
Református Egyházmegye esperese. 
 
A megemlékezésen Horváth Márk, Gál 
László Latinovits-díjas versmondó és Oláh 
Kálmán tanár adott műsort. A rendez-
vény zárásaként a résztvevők megko-
szorúzták a Turul emlékművet. (kn)

99 ÉV, 99 FÁKLYA

összetArtozunk
Öt évvel ezelőtt kötötte össze trianoni megemlékezéseit fáklyás

menettel az észak-komáromi Te Ügyed Polgári Kör és a dél-komá-

romi Endresz Csoport, a trianoni határon át. 

KÖZÖS MÚLTUNK 13
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Grónai ismét vb aranyat nyert!
 
Komáromi harcosunk, a helyi Alexandros 
Muay Thai Gym versenyzője és veze-
tőedzője május végén lépett ringbe az 
olaszországi Riminiben rendezett Kombat 
League – Boxeur Des Rues világbajnoksá-
gon. 
 

Grónai a döntőben határozott küzdelemmel, 
egyhangú pontozással búcsúztatta szicíliai 
ellenfelét, megszerezve ezzel az újabb bajnoki 
címét a Muay Thai szabályrendszerben 63,5 
kg-ban. Felkészítő edzői ezúttal Nagy ”Tüske” 
Péter és Katona Éva voltak. (rg/ké) 
 

Két bajnoki címet  
is elhozott a Tempo 

 
Több mint ezer nevezővel rendezték meg 
a WKF magyar bajnokságot. A versenyen, 
amelyen valamennyi stílus képviseltette 
magát, főként katában volt nehéz érmet 
szerezni. A komáromi Den Shin Dojo spor-
tolói, Pataki László 3 danos és Filep Imre 7 
danos mester vezetésével, mindkét napon 
tatamira léptek. 
 
A 14 év felettiek kategóriájában Véber Éva 
katában és kumitében is bronzérmet nyert. 
A junior férfi (61 kg) osztályban versenyző 
Csajághy Levente végig magabiztosan 
vezetve győzte le ellenfeleit. Így a tavaly 
szerzett Fudokan Európa-bajnoki címe 
mellé idén a magyar bajnokit is elhódítot-
ta. A 13 évnél fiatalabbak között a 9 éves 
Bazsó Ákos Viktor (34 kg) lett a bajnok. A 
10 éves utánpótlás kumite kategóriában 
(30 kg) Ravasz Benedek harmadik, illetve a 
Bazsó Ákos - Köteles Ákos - Ravasz Bendek 
összetételű katacsapat szintén a harmadik 
helyet érdemelte ki. Filep Imre 7 danos mester 
a verseny után elmondta: az utóbbi évek 
legeredményesebb szezonja van mögöttük, 
hiszen két bajnoki címet több mint 10 évvel 
ezelőtt sikerült nyerni ezen a versenyen! (rg/fi)

- A versenyek jól sikerültek. A diákolimpiák, a 
Vidék Bajnokság és az országos megmérettetések 
is összejöttek a lányoknak. Sokat fejlődtünk idén 
is, sok minden sikerült, amit tavaly még nem 
tudtunk véghez vinni. Két csapatot neveztünk 
az Országos Diákolimpiára. Nagy örömünkre 
mindkettő az ötödik helyen végzett. Az őszi 
Országos Bajnokságra 3 indulónk is továbbju-
tott: Váradi Emma, Nagy Eszter és Dombay 
Kata. 
 

A gála résztvevőit dr. Molnár Attila polgár-
mester köszöntötte. A városvezető támoga-
tásáról biztosította a sportegyesületet.  
 
- A mai világban nagyon fontos a sport, így a 
ritmikus gimnasztika is, hiszen a közösséghez 
tartozás élményét élik meg a gyerekek.  
 
Köszönetet mondott a szülőknek, hozzátar-
tozóknak, valamint az edzőknek: Papp-
Závoczky Georginának, Polgárné Ónodi 
Mónikának, Polgár Cintiának és Auxner 
Petrának a sok munkáért.  
 
Az év során jól teljesítő lányokat díjjal 
jutalmazták.  
 
A lányok néhány hét pihenőt követően 
háromhetes edzőtáborral kezdik meg a 
felkészülést a következő évre. Új érdeklődő-
ket és gyakorlott versenyzőket is várnak. A 
részletek megtalálhatók a Fouetté Ritmikus 
Gimnasztika Sportegyesület facebook 
oldalán (www.facebook.com/fouettergse). (kn)

GÁLÁT RENDEZETT A FOUETTÉ

díjeső A legjobbAknAk
A Fouetté Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület nemrég évzáró

gálával ünnepelte a tanév végét. Az óvodás és iskolás korosztály

mutatta be az év során tanult egyéni és csapatgyakorlatokat 

június 8-án a Városi Sportcsarnokban. Komáromból, Ácsról és

Győrből is érkeztek versenyzők.

�� Bemelegítés a gála előtt                 Fotó: Kánya Nikoletta

�� A legkiemelkedőbb eredményt  
elérő sportolókat díjazták / Fotó: Kánya Nikoletta
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Komárom a  
megyei úszótabella élén 
 
Június közepén Komáromban a Brigetio 
Gyógyfürdő és a Komáromi Úszóklub SE. 
közösen rendezte meg a Komárom-Eszter-
gom Megyei Úszó Bajnokság idei második 
fordulóját. 
 
A csapatok közötti versenyben 350 ponttal vá-
rosunk úszói nyertek, így 557 ponttal átvették 
a vezetést az összesített pontversenyben. 
 
Az itthoni rendezésű versenyen a komáromiak 
26 arany-, 22 ezüst- és 21 bronzérmet nyertek. 
 
    szb 
 

Miénk a gát!
 
2013. június 8-án Komáromra figyelt az 
ország, hiszen a Dunán levonuló árhullám 
a Duna több szakaszán rekord vízállásokat 
eredményezett. Komáromnál 845 centi-
méteren tetőzött, nagy kihívást jelentett az 
árvízi védelem. 
 
A válsághelyzetben megtapasztalt össze-
fogás emlékét idézve immár másodszorra 
szervezték meg a „Miénk a gát!” elnevezésű 
futóversenyt június 7-én a Monostori erődből 
rajtolva. A Komárom-Esztergom Megyei 
Védelmi Bizottság a tavalyi megmérettetés 
sikerén felbuzdulva teremtett hagyományt 
ennek a sporteseménynek. A futóversenyt a 
város önkormányzata is támogatta.  
 
A meghívásos versenyt éppen azoknak szer-
vezték meg, akik a védekezésben helytálltak a 
dunai gáton, ahol 2013-ban hősies és kitartó 
munkával akadályozták meg a víz áttörését. 
A mezőnyben voltak honvédek, tűzoltók, 
rendőrök, vízügyesek, önkéntes mentőszerve-
zetek tagjai, és közigazgatási szereplők is. Az 
eseményen észak-komáromi futók és komáro-
mi iskolások is bizonyítottak. A nagy létszámú 
mezőnyben 220 versenyzőt üdvözölhettek, 
mintegy 25 szervezetből.  
 
A nevezők három távból válogatva indulhat-
tak: a leghosszabb 16,9 km-es, a közép 8,45 
és a rövid 4,2 km-es távokon. A teljesítendő 
távok hosszúságait is az akkori vízszint száma-
ihoz igazították.  
 
A rendkívüli összefogásra emlékeztető 
esemény a jövőben is folytatódhat, hiszen a 
verseny a szervezetek közti együttműködést 
is erősíti.  
 
    hd

A rekordszámú nevezések után az országos 
elődöntőkkel kezdődtek tavasszal a küz-
delmek, ahonnan három komáromi iskola 
– Bozsik, Feszty és Jókai – is kvalifikálta 
magát az országos döntőkbe, amelyek a 
kispályás diákolimpiával ellentétben nem 
egy helyszínen, hanem korcsoportonként és 
nemenként más és más településen kerültek 
lebonyolításra. Így elég sokat és - többször 
is - elég messzire kellett utazni az érintett 
iskoláknak! Viszont megérte, mert számos 
siker született az unihoki (3+1) ill. a nagypá-
lyás (5+1) döntőkön.  
 
A Bozsik József Általános Iskola januári 
két kispályás bajnoki címe mellé ezúttal 4 
országos bajnoki címet szerzett, továbbá 
két ezüstöt, egy IV. és V. helyezést, me-
lyekkel megőrizte a három éve birtokolt 
„Legeredményesebb Floorball Iskola” címét 
is. Ugyanis az általános iskolák között 
megszerezhető 16 (8 kiskapus, 8 nagykapus) 
bajnoki címből 6-ot idén is megnyert!  
 
A jókaisok ezüstig jutottak, a miskolci 
döntőben büntetőpárbajban maradtak alul 
a dunaújvárosiakkal szemben, és a Feszty 
Árpád Általános Iskola csapatai is megáll-
ták a helyüket a döntőkben!  
 

Diákolimpiai bajnokok: 
 
Bozsik lány II. korcsoportos  
nagypályás csapat 
Bozsik lány III. korcsoportos  
unihoki csapat 
Bozsik lány IV. korcsoportos  
nagypályás csapat 
Bozsik fiú IV. korcsoportos  
nagypályás csapat 
 
Ezüstérmesek: 
 
Bozsik fiú II. korcsoportos  
nagypályás csapat 
Bozsik fiú III. korcsoportos unihoki csapat 
Jókai fiú VI. korcsoportos nagypályás csapat 
 
         gt

ÚJABB BOZSIKOS FLOORBALL-ARANYAK

diAdAlmenet
A tanév végéig tartottak a floorball sportág nagykapus válto-

zatának diákolimpiai országos döntői.
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