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MÚZEUMI KÖZLEMÉNY 
TISZTELT KOMÁROMIAK!  
 
A Komáromi Klapka György Múzeum, Komárom 
régészeti és történeti emlékeinek gyűjtője, néprajzi 
hagyományainak, elsősorban a Felvidékről áttelepí-
tettek, s idővel itt megtelepült családok életmódjá-
nak kutatója, a valaha élt komáromi képzőművészek 
emlékeinek ápolója, s a tevékenységéhez kapcsoló-
dó szakirodalom gyűjtője. 
 
Elsődleges feladata, hogy széles körben végzett ku-
tatási eredményeit, a kulturális és a szellemi örökség 
javait kiállítások és kiadványok, múzeumpedagógiai 
foglalkozások, könyvtára és kutatószolgálata révén 
megismertesse Komárom lakosaival, a gyermek- 
és ifjúsági korosztállyal, az egyes szakterületek 
kutatóival és a nagyközönséggel. További feladata, a 
felsőoktatásban tanulók részére széles körű szakmai 
segítség nyújtása. 
 
Történelmi adottságai miatt, rendezvényein keresz-
tül, céljának tekinti a két Komárom szellemi egysége-
sülését, s ennek érdekében együttműködik mindkét 
város közművelődési, közgyűjteményi intézményei-
vel, politikamentes civil egyesületeivel, helytörténeti 
és néprajzi kutatóival. Munkatársai és önkéntesek 
segítségével végzi kiállítási tevékenységét, amelyhez 
a két város lakossága segítségével végzi gyűjtőmun-
káját, s ezért működésével mindkét Komárom és 
környékük lakossága érdeklődésére számot tart. /
Küldetésnyilatkozat. Jóváhagyta Komárom Város 
Képviselő-testülete 129/2013 (2013.06.20.) számú 
határozatában./ A fenti Küldetésnyilatkozat 
tükrében 1996 óta közel 80 időszaki kiállítást 
rendeztünk és 24 helytörténeti, ill. 11 régészeti 
katalógust jelentettünk meg. Ezek mindegyike 
munkatársaink, Horváth Krisztina Margit restaurátor-
múzeumpedagógus,  Pokornyi Gábor történész, 
Rabi Lenke könyvtáros, Számadó Emese régész-tör-
ténész, Burai László és Ölveczky Balázs tárlatve-
zetők, és önkéntes segítőink közös munkájának 
eredménye. Köszönjük Turi Zsolt, Hrala Gyula és 
Fehér Tamás helytörténészeknek, Kozenkow Ferenc 
önkéntes teremőrnek, Bálint Ferenc történésznek, 
Szabó Csaba és Kovács Péter levéltárosoknak, 
Márkiné Tárnok Eszter, Bakulár István, Legát István 
és Szőnyeg Artúr helytörténeti gyűjtőknek, hogy 
kutatásaikkal, gyűjtéseikkel, vagy írásaikkal az eltelt 
években segítették munkánkat. 
 
Helytörténeti kiállításaink és kiadványaink, a 
levéltári-könyvtári kutatások mellett elsősorban 
a gyűjtött és felajánlott anyagokat tartalmazzák.  
2018-2019-ben a következő személyek ajándékoz-
ták meg a Komáromi Klapka György Múzeumot 
személyes tárgyaikkal, dokumentumaikkal, fényké-
peikkel, bútoraikkal, könyveikkel: Ábrahám Zsolt 
Tamás, Bakulár István, Béres Elemérné, Bilkó Ist-
vánné, Bálint Ferenc, Borbély László, Borda Márton, 
Boross István, Bugyik Ferencné, Eichinger Jánosné, 
Fehér Tamás, Hegedüs Gyuláné, Herczeg Csaba, 
Hojka Jánosné, Horváth Miklósné, Hrala Gyula, 
Kecskés Ágnes, Kecskés Júlia, Legát István, Lőrincz 
Ferencné, Mahovics Antal, Marcsa Lajosné, Márkiné 
Tárnok Eszter, Miklós Józsefné, Mikolasek Zsófia, 
Nagy Éva, Nagy József, Nagy Mária, Nagyné Szabó 
Lenke, Óváriné Furján Rita, Ölveczky Viktorné, Pintér 
Zsuzsanna, Salamon István, Sápi Józsefné, Sopo-

nyai István, dr. Szekeres György, Szurmay Judit, dr. 
Szűcs Alíz, Szűcs Béla Albert, Tarics Péter, Turcsik 
Katalin, Turi Zsolt, dr. Vida István, Vizkelety Gábor, 
Vizkelety Noémi, Zachar Imre. Köszönjük nekik 
továbbra is kérünk mindenkit, hogy ha bármilyen, 
a régi Komárom, Szőny és Monostor történetével 
(iparosok, hivatalnokok, művészek, sportolók, az 
erődök, katonaság, történelmi események stb.) kap-
csolatos dokumentuma, tárgya, fotója, képeslapja, 
könyve van, és szívesen felajánlaná a köz javára, 
keressen meg minket, hiszen a várostörténet szem-
pontjából érdekes relikviákkal bővülhet a múzeum 
gyűjteménye és a létrejövő állandó kiállítás. De ha 
olyan történetet tud Komárommal kapcsolatban, 
amelyet szívesen ráhagyományozna az utókorra, 
akkor is szívesen állunk rendelkezésére! A felaján-
lásokat a 06 34/344-697-es telefonszámon, vagy 
az emese@kgym.hu e-mail címen várjuk! Kérjük 
mindezt azért is, mivel a tervek szerint 2021-ban 
megnyílik a múzeum új főépülete, amelynek az 
emeleti részén, a megnyitást követő néhány éven 
belül a Komárom történetével foglalkozó kiállítás 
kap majd helyet 
 
Köszönetet mondunk mindazon cégeknek, akik 
valamilyen módon folyamatosan segítik, támo-
gatják munkánkat: Dibusz Kft., Fater Bt., a Sped-
Depo Kft., Városgazda Nonprofit Kft. Köszönjük a 
komáromi és környéki oktatási intézményeknek és 
közgyűjteményeknek, egyesületeknek és egyházi 
szervezeteknek – a Duna mindkét partján - az egész 
éves együttműködést. És persze köszönjük Komá-
rom Város Önkormányzata széles körű támogatását, 
amely lehetővé teszi céljaink elérését.  
 
A múzeum működteti az 1972-ben alakult Ko-
máromi Múzeumbarát Kört. Ennek tagjai minden, 
a múzeum által szervezett rendezvényről meghívót 
kapnak. A kör tagjai átlagban havonta egyszer törté-
neti előadáson vehetnek részt, illetve minden évben 
kirándulunk is. A felvétel folyamatos, de sajnos 
minden évben el is veszítünk néhány kedves tagot. 
Így az utóbbi két évben Bilkó István, Hegedüs Gyula, 
Herczeg Károly, Kecskés Lászlóné, Koczka Valéria, 
Palotás Gáspár és Solymos Ervin távozott a Körből. 
Nyugodjanak békében! 
 
A múzeum 2020-ben három nagyobb kiállításra 
készül. Egyrészt Trianon 100. évforulójára „Város-
építő polgármesterek” címmel Dél-Komárom kiépí-
tésével (középületek, intézmények, iparosok, keres-
kedők, hivatalnokok stb.) és a folyamatot elkezdő, ill. 
levezénylő dr. Tooth Zsigmond és dr. Alapy Gáspár 
tényleges polgármesterekkel foglalkozunk. Másrészt 
megújítjuk a Czibor Zoltán Emlékszobát és az új 
kiállításhoz az Aranycsapat legendás balszélsője 
életéről, elsősorban annak komáromi vonatkozása-
iról egy katalógust is kiadunk.  Harmadrészt a 60 
éve meghalt Kállay Ödön ószőnyi aljegyző, Szőny 
történetének kutatója és a brigetiói leletek gyűjtője 
életéről és munkásságáról rendezünk kiállítást.
Mindegyik kiállításhoz 2020. március 15-ig kérjük és 
várjuk a felajánlásokat, legyen az fotó, tárgy, doku-
mentum, vagy egy történet. Mert ne feledjék, mi a 
köz gyűjteménye vagyunk! A múzeumba beke-
rült tárgyak és elmondott történetek közkinccsé 
válnak, megőrizzük és kiállítások, tanulmányok 
formájában nyilvánosságra hozzuk! 
 

       Számadó Emese múzeumigazgató
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AKTUÁLIS 3

A képviselő-testületnek 12 tagja van: dr. 
Molnár Attila polgármester (FIDESZ-
KDNP) Takács József (FIDESZ-KDNP, 
1-es számú választókörzet), dr. Kreft-
Horváth Loránd (FIDESZ-KDNP, 2-es 
számú választókörzet), Nagy Nikolett 
(FIDESZ-KDNP, 3-es számú választó-
kerület), Hajnal Dóra (FIDESZ-KDNP, 
4-es számú választókörzet), Dombay Gábor 
(FIDESZ-KDNP, 5-es számú választó-
körzet), Vajda Bence (FIDESZ-KDNP, 
6-os számú választókörzet), Szabó István 
(FCK EGYESÜLET, 7-es számú válasz-
tókerület), Czita János (FÜGGETLEN, 
támogató: FIDESZ-KDNP, 8-as számú 
választókerület), Horváth Zsolt (FCK 
EGYESÜLET, kompenzációs listáról), dr. 
Nemes Andrea (KMRM-DK-JOBBIK-
MSZP-MINDENKI MAGYAROR-
SZÁGA-MOMENTUM, kompenzációs 
listáról), és dr. Konczer Erik (KMRM-
DK-JOBBIK-MSZP-MINDENKI 
MAGYARORSZÁGA-MOMEN-
TUM, kompenzációs listáról). Az ülésen a 
képviselők esküt tettek és átvették megbízó 
leveleiket a választási bizottság elnökétől. 
Megválasztották az alpolgármestereket is. 
Komárom város főállású alpolgármestere 
Turi Bálint, társadalmi megbízatású alpol-
gármestere dr. Kreft- Horváth Loránd és 
Czita János lett. Az alakuló ülés zárásaként 
Máté László református esperes és Bros 

Gergely katolikus plébános Isten áldását 
kérte a testület munkájára. Egy héttel 
az alakulóülés után október 30-án ismét 
összeült a grémium a városházán. Azokat 
a témákat tárgyalták meg, amelyekben 
elengedhetetlen, hogy határidőre döntés 
szülessen.  
 
- Egy új ciklus kezdetén mindig át kell tekinteni 
a korábbi struktúrát, hogy megfeleljen azoknak 
az új kihívásoknak, amelyekkel szemben állunk 
- mondta dr. Molnár Attila polgármester. 
 
- A bizottsági struktúrát tekintve próbáljuk 
áthelyezni a hangsúlyokat, például a Pénz-
ügyi, Városfejlesztési, Egészségügyi és Szociális 
Bizottságban külön stratégiai ágazatként 
kell, hogy szerepeljen a szociális szféra és az 
egészségügy. Nem 
véletlenül kapott 
helyet a városfejlesz-
tés- és a pénzügypo-
litika mellett. Ezeket 
a kérdésköröket 
szeretnénk összekap-
csolni. A Humán-
ügyek Bizottságát 
tekintve leginkább az 
oktatás, a kultúra, az 
ifjúságügyi döntések 
felkarolása kapnak 
kiemelt szerepet. Egy 

város működőképességét, adóbevételeit az segíti 
elő, ha beruházók érkeznek. Ezért fontos az 
ipari park fejlesztése, de emellett van egy másik 
pillér, amelyet erősíteni kell, ezt pedig az ide-
genforgalom és a turizmus. Ezt a területet külön 
tanácsnok látja majd el. Stratégiai ágazatnak 
számít a sport, ezért jött létre a Sportbizottság. 
Egy városüzemeltetési ügyek tanácsnoki pozíciót 
is létrehoztunk, ennek betöltője a mindennapi 
komfortérzetet segítő fejlesztéseket felügyeli 
majd. A legnagyobb hangsúlyt a Környezet-
védelmi és vállalkozásfejlesztési Bizottság 
az úgynevezett “zöld bizottság” kapta. Ez a 
környezetvédelemmel, a természetvédelemmel, 
állatvédelmi kérdésekkel, részben a vállalko-
zás fejlesztéssel foglalkozik. Fókuszban van a 
klímastratégia, a megújuló energiák kérdése. 
A polgármester hozzátette: látszik, hogy 
ezekre a kérdésekre elsősorban a fiatalok 
fogékonyak, ezért mindenképpen számí-
tunk rájuk a zöld ügyek képviselete kapcsán. 
A megválasztott bizottságok, azok elnökei, 
valamint az egyes területek tanácsnokai: 
Pénzügyi, városfejlesztési, egészségügyi és 
szociális bizottság, elnöke: Vajda Bence. 
Ügyrendi, összeférhetetlenségi és vagyonnyi-
latkozat-kezelő bizottság, elnök: Dombay 
Gábor. Humán ügyek bizottsága, elnöke: 
Hajnal Dóra. Környezetvédelmi és vállal-
kozásfejlesztési bizottság, elnöke: Takács 
József. Sportbizottság, elnök: Horváth Zsolt. 
A testület az idegenforgalmi és testvérvá-
rosi kapcsolatokért felelős tanácsnoknak 
választotta Nagy Nikolett képviselőt, 
míg a városüzemeltetési ügyek tanácsno-
ka Szabó István képviselő lett. (kn/rg)

MEGALAKULT AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Október 24-én megalakult városunk új képviselő-testülete. Az ülésen dr. Homonnai Bendegúz, a vá-

lasztási bizottság elnöke ismertette a választás eredményeit, majd a városvezető tett esküt.

NeküNk komárom az első!

�� Eskütétel a díszteremben                      

�� Alakuló ülés a díszteremben          
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Az egybegyűlteket dr. Molnár Attila 
polgármester és Vajda Bence, önkormány-
zati képviselő, a Pénzügyi, városfejlesztési, 
egészségügyi és szociális bizottság elnöke, 
Hajnal Dóra képviselő asszony jelenlétében 
köszöntötte. 
 
- Köszönjük, hogy nap mint nap felbecsülhe-
tetlen és pótolhatatlan szolgálatot végeznek 
városunkért, a komáromiakért. Köszönjük, 
azt a fáradhatatlan, áldozatos, sokszor embert 
próbáló hozzáállást, amellyel ápolják, gondoz-
zák társainkat! A következő években tervezzük 
az Idősek Otthona és Otthonházának bővítését, 
felújítását, kortárs segítő hálózat kiépítését kö-
zépiskolások körében, az egészségügyi program-
hoz kapcsolódva az Egészségváros rendezvény 
folytatását, térítésmentes tüdőgyulladás elleni 
védőoltás biztosítását az időseknek, az alap-
szintű újraélesztési tanfolyam folyamatossá té-
telét. Ugyanitt említem a fiatalok első lakáshoz 
jutásának támogatását, a kelengyepénz duplá-
jára emelését, a Komárom visszavár! program 
bevezetését, a bérlakásállomány növelését. 
Városunkban igyekszünk a lehetőségeinkhez 
mérten a kellő figyelemmel és alázattal fordulni 
Önök felé. Erre szolgál a mai nap is, ahol méltó 
ünnepség keretében vehetik át a városvezetés 
és a képviselő-testület által adományozott 
Salkaházi Sára-díjat azok, akik a városi 

szociális ellátás területén példamutató munkát 
végeznek. Gratulálunk nekik! – fogalmazott 
beszédében Vajda Bence. 
 
2019-ben Salkaházi Sára-díjat kapott 
Hörömpöli Erzsébet, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület Komáromi 
Csoportjának és a Fogyatékosok Nap-
pali Intézményének önkéntese, valamint 
Keszthelyi Kálmánné bölcsődei gondozó. Az 
elismeréseket a polgármester, valamint dr. 
Kreft-Horváth Loránd alpolgármester és 
Vajda Bence adta át a kitüntetetteknek. 
 
Hörömpöli Erzsébet 2012 óta vesz részt aktí-
van a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egye-
sület Komáromi Csoportjánál és a Fogyatékosok 
Nappali Intézményénél is, mint önkéntes. 
Tavaly avatták taggá. Máltai ruharaktárban, 
élelmiszerosztásban, jótékonysági munkában, 
beteglátogatásban, gondozásban rendszeres 
segítő. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fo-
gyatékosok Nappali Intézményében folyamato-
san vesz részt a gondozottak mindennapjaiban, 
meghallgatja, amennyiben lehetősége van, segíti 
is őket. Tevékenyen segítette az intézmény hátsó 
udvarán a magaságyás elkészítését. Rendszere-
sen részt vesz az intézmény rendezvényein, le-
gyen az kirándulás, sport, kulturális vagy egyéb 
jellegű program (sérült emberek napja Fővárosi 

Állatkertben, paralimpia, nyári tábor prog-
ramjai stb). Empatikus, segítőkész, gondoskodó, 
amire az ellátottaknak nagy szükségük van 
 
Keszthelyi Kálmánné, Anikó 1980. október 
1-jén az érettségi megszerzése után kezdett dol-
gozni a Komárom Város 1. számú bölcsődéjében 
gondozónőként. A következő évben a tatabá-
nyai Egészségügyi Szakközépiskolában kezdte 
meg tanulmányait, ahol csecsemő- és kisgyer-
meknevelő oklevelet kapott, ezután nevezték 
ki gondozónőnek. 2002-ben szakgondozói 
bizonyítványt szerzett. Munkáját lelkesedés, 
tudatosság, a kővetkezettségre és a minőségre 
való törekvés, a gyermekek szeretete jellemzi. 
Csoportjába minden szülő bizalommal vitte 
legféltettebb kincsét, a gyermekét, mert tudatá-
ban volt annak, hogy ott biztonságot, szeretetet, 
nevelést és fejlesztést kap. 2011-ben, a Minivár 
Bölcsőde indulásakor, kisgyermeknevelőként egy 
éven keresztül a koppánymonostori tagintéz-
ményben dolgozott. Tanácsaira, meglátásaira 
munkatársai hallgatnak, bármikor számíthat-
nak rá. Empatikus egyénisége révén tisztelet 
övezi a kollektíván belül. 
 
Az est végén Janza Kata és Egy-
házi Géza zenés összeállítással 
kedveskedtett a megjelenteknek. (rg)

KITÜNTETÉSEK A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA ALKALMÁBÓL

November 12-e a szociális munka napja, ez alkalomból Komárom Város Képviselő-testülete minden

esztendőben két olyan személyt tüntet ki, akik kiemelkedő szolgálatot végeznek a város szocális

másokat megajáNdékozNi a legértékesebb!

ellátása területén. Az idei díjak átadására november 11-én került sor a Városháza dísztermében.

�� Az idei kitüntetetteket Keszthelyi Kálmánnét (balra) és Hörömpöli Erzsébetet (jobbra) köszönti  
dr. Molnár Attila polgármester, dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester és VajdaBence képviselő
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Lépj a szívedért! 
 
A Magyar Vöröskereszt komáromi 
szervezete szerteágazó tevékenységet 
folytat. Tavaly indították el a hagyo-
mányteremtő célú, a cikk címében 
olvasható elnevezésű szabadidős 
sportprogramot. A nemzetközi sétára 
október közepén bázisiskolájuktól, a 
Petőfi Sándor Általános Iskolától indul-
tak az öt fős csoportok és az egyéni 
jelentkezők. Az egyes állomásokon 
különböző feladatokat kellett teljesíte-
niük a résztvevőknek.  

- Az egészségmegőrzésen, az egész-
ségesebb életmódra való nevelésen túl 
fontos, hogy a résztvevők a két városrész 
történelmével, a két ország vöröskeresz-
tes hagyományaival is megismerkedjenek. 
Egészségügyi, környezetvédelmi és humo-
ros totóval is készültünk – mondta Oláh 
Gábor, a szervezet helyi csoportjának 
vezetője. 
 
Komáromból közel kétszázan vágtak neki 
a sétának. Borbély László feleségével 
érkezett.  
 
- Jónak tartom ezt a kezdeményezést, szí-
vesen megyek minden olyan rendezvény-
re, ami megmozgat. Ez egyre fontosabb 
a kor előrehaladtával. Én rendszeresen 
teniszezem, hiszen az is olyan sport, 
amelyben több generáció játszik, minden-
ki igényének megfelel és természetben, jó 
társaságban lenni önmagában is pozitív 
dolog. 
 
Az állomásokon frissítővel, gyümölcs-
csel, pogácsával várták a résztvevőket. 
A legjobban teljesítők nívós díjazásban 
részesültek, mint például belépő a 
Brigetio Gyógyfürdőbe vagy a Tatai 
Kalandparkba. Ezen a napon csocsó- és 
pingpongmérkőzéseket is játszhattak 
az érdeklődők, sőt még az újraélesztés 
technikáját is megtanulhatták. (kn)

ÉLELMISZEROSZTÁS A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

a rászorulókat várták
élelmiszerosztást szervezett a 
tám-PoNt Család és gyermekjóléti 
iNtézméNy NéháNy hete. a Nélkülöző 
Családok alaPvető élelmiszerekből 
álló Csomagokat vehettek át a közös-
ségi házbaN. 
 
Folytatódott a Komáromi Tám-Pont Csa-
lád- és Gyermekjóléti Intézmény berkeiben 
az élelmiszerosztás. Október 15-én várták 
a látókörükben lévő családokat, személye-
ket, akik jogosultság alapján vehették át az 
élelmiszercsomagokat. Az élelmiszerosztás 
korábban európai uniós forrásból valósulha-
tott meg. A város akkor sem engedte el az 
anyagi hátrányban lévő rászorultak kezét, 
amikor a központi támogatás megszűnt, 
hiszen az önkormányzat támogatásával 
évente két élelmiszerosztást is szervez a 
Családsegítő intézmény.  
 
A program kezdete óta sokat változott a 
csomagok összetétele, de mindig a tartós 
élelmiszerekre koncentrálnak. Napjainkban 
– az igények alapján -  alapvető élelmi-

szerek kerülnek az összeállításba. Ezúttal 
közel három tonna élelmiszerből több mint 
háromszázötven csomagot állítottak össze. 
Igyekeznek a legkülönfélébb élelmiszerek-
kel segíteni, így az eddig nyújtott tej, liszt, 
cukor, tészta és olaj mellett újabban már 
felvágott is kerülhet a nehezebben élők 
asztalára ebből az adakozásból. Változó a 
kedvezményezettek létszáma. Az előze-
tes felmérések mellett a helyi intézményi 
rendszer vezetői is kérnek ajánlást, hogy kit 
vegyenek fel a részesülők listájára. Az intéz-
mény számos kiegészítő programot is lebo-
nyolít az önkormányzati támogatás mellett, 
ilyen például a Magyar Élemiszerbankkal 
közös „ételmentő” akció is. 
 
A Komáromi Tám-Pont Család- és Gyer-
mekjóléti Intézmény munkatársai örömmel 
végzik az osztás körüli feladatokat, mert jól 
tudják, hogy sok családnak tudnak örömet 
szerezni ezzel. Az intézmény a közeljövő-
ben játékok gyűjtését kezdeményezi, amely 
felajánlások a karácsonyi rendezvényükön 
találnak majd gazdára.  
          la

DÍSZOKLEVELET KAPTAK A PRÍMA DÍJASOK

Prímák közt a legjobbak

Néhány hete a város hivatalos Facebook 
oldala számoltunk be róla, hogy a ko-
máromiak közül Medveczky Szabolcs 
karmester, zeneszerző megyei Príma Díjat, 
Zakor József családi gazdálkodó az év 
agrárvállalkozója díjat, míg Borsos Balázs 
és Óvári Attila, a B&Q Kft. ügyvezető 
igazgatói valamint Géringer László, a 
Géringer Autó-Motor Kft. tulajdonosa 
az év vállalkozója díjat vehette át a me-

gyei Príma Gálán. A kitüntetetteknek ma 
délután dr. Molnár Attila polgármester, 
Turi Bálint és Czita János alpolgármesterek 
jelenlétében Komárom Város Díszokle-
velét nyújtotta át településünk hírnevének 
öregbítéséért, anyagi és szellemi értékei-
nek gyarapításáért, rangjának emeléséért, 
valamint a magyar nemzet érdekében 
kifejtett erkölcsileg példamutató életpályá-
jukért és helytállásukért. Gratulálunk! (rg)

�� Az elismerések átadására a Városházán került sor



VISSZATEKINTŐ6

 
A diákönkormányzat olyan képvise-
let, amelyben a diákok önmagukért 
tehetnek. A DiViSz Komárom, vagyis a 
Diákönkormányzatok Városi Szövetsé-
gének helyi szervezete beszélgetésre, 
együttgondolkodásra hívta a környék 
településeinek diákönkormányzatait 
november elején az Arany 17. Ren-
dezvényközpontba. A tanácskozáson 
Hajnal Dóra a humán bizottság elnöke 
is rész vett, hiszen az önkormányzat 
számára kiemelt jelentőségű a fiatalok 
támogatása. 
 
- Itt vannak velünk Tata, Győr, Esztergom 
és Bábolna diákönkormányzatai. A mai 
nap a kapcsolatépítésről szól. Fontos 
célkitűzésünk továbbá, hogy a diákokat 
bevonjuk a programokba, rendezvények-
be és valós közösségi életet éljenek. Álta-
lában mindenki a telefonjával van elfoglal-
va, ami elég nagy probléma. Szeretnénk, 
ha mindenki nyitna a másik felé és egy 
elfogadó közösség jönne létre – mondta 
Szentirmay Anna, a Diákönkormányzatok 
Városi Szövetségének elnöke. 
 
Az elmúlt időszakban a DiViSz helyi 
szervezete azzal a kéréssel fordult 
az önkormányzathoz, hogy amennyi-
ben lehetséges, úgy szeretnének egy 
közösségi téret. Ez a probléma hama-
rosan megoldódik hiszen a szervezet a 
jelenleg épülő Nonprofit Szolgáltatóház-
ban kaphat majd helyet. A nap során 
a fiatalok a híd látogatóközpontjából 
megtekintették az új komáromi átkelő 
építését, részt vettek városnézésen, a nap 
zárásaként pedig éjszakai fürdőzés várt 
rájuk a Brigetio Gyógyfürdőben. (kn)

ÚJ ALAPOKON A VÁROSI IFJÚSÁGI KÖZÉLET

„tízeN túliak társasága"
A nemrég megalakult új képviselő-testület még nagyobb hangsúlyt

kíván fektetni a városi fiatalokkal való kapcsolattartásra, és to-

vábbra is kíváncsi a véleményükre, javaslataikra, ötleteikre.

Lépj fel! - ezzel a mottóval ösztönözte a 
fiatalokat a helyi DIVISZ, valamint a 
Nemzeti Ifjúsági Tanács az október 26-i 
fórumon. A résztvevők tájékozódhattak a 
helyi fiatalokat érintő ügyekben: az oktatási 
helyzettel, az érdekképviseleti lehetőségek-
kel, valamint a Duna két partján működő 
szervezetek együttműködési irányaival 
kapcsolatban. 
 
Djogni Joel Ségnon, a Nemzeti Ifjúsági Ta-
nács elnökségi tagja elmondta, a hatékony 
párbeszéd megteremtése a cél a döntésho-
zók és a fiatalok között. Ennek terepe lehet 
akár egy megyei ifjúsági nap, akár egy helyi 
találkozó is, ahová a döntéshozókat, város-
vezetőket is meghívják, hogy válaszoljanak 
a fiatalságot érdeklő, helyben felmerülő 
kérdésekre.  
 
Komáromban a törekvés sikerrel valósult 
meg, hiszen a komáromi fiatalok egy kerek-
asztal-beszélgetésbe vonták be a nemrégi-
ben megválasztott képviselő-testület három 
legfiatalabb tagját: Nagy Nikolettet, Hajnal 
Dórát és Vajda Bencét. Mindhárman 
beszéltek az önkormányzat által a fiata-
loknak kínált kedvezményrendszerről, így 
többek között az Esély Otthon pályázatról, 
az első lakáshoz jutás és az első házasság-
kötés támogatásáról, az önkormányzat által 
biztosított kelengyepénz megduplázásáról, 

a kismamák és a diákok helyijáratokon 
való térítésmentes utazási lehetőségének 
biztosításáról, valamint további együttmű-
ködésükről és támogatásukról biztosították 
a fiatalokat.   
 
Az önkormányzat képviseletében érke-
zett vendégek bejelentették: Komárom-
ban is megalakulhat az Ifjúsági Tanács 
a fiatalok aktív részvételére számítva. 

Hajnal Dóra önkormányzati képviselő 
elmondta, a DIVISZ-nek, vagyis a Di-
ákönkormányzatok Városi Szövetségének 
számos korábbi érdeme van. 
 
- Igyekeztünk tolmácsolni az ifjúságot érintő 
kedvezményrendszer részleteit, valamint arra 
buzdítottuk a fiatalokat, hogy aktív részvétellel 
álljanak ki érdekeikért, tegyenek magukért, kor-
társaikért és jövőjükért, szervezzék meg felnőtt 
létük alapjait úgy, hogy közben városunkat is 
gazdagítsák javaslataikkal és szerepvállalá-
sukkal.   
 
Szentirmay Anna, a DIVISZ elnö-
ke elmondta, a komáromi házigazdák 
mellett tatai szereplői is voltak a tanács-
kozásnak. Beszélt a fiatalok helyzetéről 
is, valamint törekvéseikről, amelyekkel 
színesíthetik a város kulturális életét.

A fiatalok vallják, hogy egy nagyobb közös-
ségben több a kreatív ember, több az ötlet, 
ezért folyamatosan toboroznak kortársakat. 
Jó példaként követhető számukra a Nemze-
ti Ifjúsági Tanács tevékenysége.  Az ifjúsági 
nap alkalmával problématérkép is készült, 
amelyben feltárták a helyi fiatalok igényeit. 
A most felmerült kérdések megválaszolása 
lesz a közeljövő feladata.  
                 (la/rg)

�� (balról jobbra) Vajda Bence, Nagy Nikolett és Hajnal Dóra képviselők,  
valamint Szentirmay Anna DiViSz elnök a tanácskozáson    
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Nemzetközi  
programban a Kistáltos 
 
Az Európai Unió által kiírt és támoga-
tott Erasmus programban vesz részt 
a Kistáltos Óvoda, amely program az 
iskolások és óvodások kapcsolatát 
hívatott támogatni. A pályázatban a 
komáromi intézményen kívül bolgár, 
lengyel és két spanyol óvoda szerepel 
még. A „Flying words” elnevezésű pá-
lyázat célja, hogy a különböző orszá-
gokban élő 3-12 éves korú gyerekek 
saját történeteket, meséket, képregé-
nyeket írjanak. Használják képzeletü-
ket, és ismerjék meg más országok 
kultúráját.  
 
- A pályázat Robert Swartz elméletére 
épül, amit teljesen új módszerként ismer-
tünk meg a projekt kezdetén. A gyerekek 
kreativitását a zenén keresztül igyekszik 
felébreszteni és meseírásra ösztönözni. A 
projekt kiindulópontja egy Európa-térkép 
volt. Az azon található képzeletbeli vonat 
Spanyolországon, Lengyelországon és 
jó nagy kacskaringót téve, Bulgárián 
keresztül hazánkba érkezik, miközben 
egyre több gyerek száll fel rá. Ehhez 
választottunk zenét, amelyhez mesét írtuk 
a gyerekek örömére - magyarázta az 
óvodavezető.  
 
A harmadik találkozó Lengyelországban 
volt nemrég, ahol a Kistáltos prezentáci-
óval mutatta be az elkészült alkotásokat. 
Három zenéhez írtak mesét, így a Ko-
máromi kislány című népszerű és ismert 
népdalhoz, a Karib-tenger kalózai műhöz, 
valamint harmadikként a Repülj velem! 
című dalhoz, ami a „Boldog óvoda” prog-
ramban is szerepelt már korábban egy 
másik pályázat keretében. 
 
A Kistáltos feladata a projektben, hogy 
egy képregényt, illetve egy végtelen 
mesét készítsen. A programban részt-
vevők alkotásaiból és illusztrációiból a 
tervek szerint egy együttes mű: könyv és 
nemzetközi rajz- és fotókiállítás is születik 
majd. A pályázat zárására jövő év májusá-
ban városunkban kerül sor.  
 
    la

TÖBB SZÉPKORÚT IS KÖSZÖNTÖTTEK

boldog idők
Az elmúlt hetekben több komáromi szépkorút is köszöntött szüle-

tésnapja alkalmából dr. Molnár Attila polgármester és az adott

körzet önkormányzati képviselője.

1929-ben a Miskolc melletti Felsődobszán 
született Kisvárdai Laci bácsi, akit dr. 
Kreft-Horváth Loránd alpolgármesterrel 
otthonában, családi körben köszöntött fel a 
városvezető. 
 
Hála Istennek, Laci bácsi mind a mai napig 
egészen kivételes fizikai és szellemi állapot-
nak örvend. Ottjártunkkor elmesélte, hogy 
1948-ban vonult be katonának Szentend-
rére, ahol épp akkor alakult meg az első 
légvédelmi tüzérosztály. 
 
Feleségével 1952-ben esküdtek egymásnak 
örök hűséget. 1957-ben Pestszentlőrincen 
szerelt le. Karhatalmi szolgálatra nem 
jelentkezett, hanem még abban az évben a 
MÁV-nál helyezkedett el, onnan is ment 
nyugdíjba 1983-ban. A társaságnál töltött 
évek alatt volt jegyvizsgáló, vonatvezető, 
és vonatkezelő is. Házasságukból két fiuk 
született, sajnos az idősebb, László már 
jó néhány éve nincs velük, öccsét, Istvánt 
pedig - aki jelenleg a Finomító SLK elnöke 
–az országos lövészsport egyik legkiválóbb 
edzőjeként, szakembereként ismerhették 
meg a komáromiak. Az elmúlt évtizedek 
alatt két unokával és három dédunokával 
bővült a család. 
 

November 5-én három szépkorút is felköszön-
tött a polgármester, valamint Takács József és 
Vajda Bence képviselők. 
 
A 95 éves Szabó Istvánné, Irénke néni 
kiváló egészségnek örvend, úgy fizikailag, 
mind szellemileg remek állapotban van. 
Kijár a kertbe, ellátja a ház körüli teendőket, 
sőt meg is főz olykor. Szerető, gondoskodó 
család veszi körül, ottjártunkkor is lányával 
együtt fogadott minket. 
 
A szintén 95. születésnapját ünneplő Fekete 
Ferencné, Julika néni tősgyökeres komáro-
mi. A Lengyárban dolgozott, majd a helyi 
ruhatisztítóból ment nyugdíjba közel 40 
évvel ezelőtt. Három lánya közül sajnos az 
egyik tragikusan korán ment el, két másik 
lányának családja 7 dédunokával és egy 
ükunokával örvendeztette meg. 
 
Bencze Jánosné, Veronika néni Szomó-
don született, ott is ment férjhez. A család 
később Naszályon telepedett le. Először 
az almásfüzitői olajfinomítóban dolgozott, 
majd a postán helyezkedett el, onnan vonult 
nyugállományba. Az évek során két lánya, 
három unokája és egy dédunokája született. 
 
Isten éltesse mindannyiukat!        rg
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�� Isten éltesse Laci bácsit, Irénke nénit, Veronika nénit és Julika nénit!
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NÉPMŰVÉSZET HETE SZŐNYBEN

...mit rejt a ládafia? 
Immár tizedik alkalommal invitálta találkozóra citerázó barátait a Szőnyi Nap-

raforgók Citerazenekar és a Duna Népdalkör. Október elején hat együttes, egy 

szólista és egy páros mutatta be műsorát a népművészet hete nyitónapján.

A Petőfi Sándor Művelődési Házban 
zajlott rendezvény a hagyományoknak 
megfelelően közös énekléssel indult. A 
rendezvényen Hajnal Dóra önkormány-
zati képviselő köszönetet mondott Nyikus 
Anna és Bedecs Ilona szervezőknek, hogy a 
hagyományőrzés ezen formája időről időre 
otthonra lelhet a művelődési házban. A 
találkozón fellépett a felvidéki Nagyabonyi 
Citerazenekar, a bajnai Boróka Citera-
csoport, a tatabányai Bányász Dalkör, a 
Bocsi-Barsi Duó, Nagy András, a Sústya 
Citerazenekar, a Zengődeszka Citeraze-
nekar valamint a házigazda Napraforgók 
Citerazenekar és a Duna Népdalkör.  

November 6-án őszi dekorációkat, ajtódí-
szeket és csokrokat készíthettek az érdek-
lődők, másnap pedig Vietnám különleges 
világába kalauzolta el hallgatóságát Szenczi 
Jánosné, a Fehérvári Kézművesek Egyesüle-
tének elnöke. Az előadó több hasonlóságot 
is felfedezett hazánk és az ázsiai ország 
népművészete között. A szőttesek motí-
vumaiban találta a legtöbb azonosságot, 
hiszen csillagrózsát, gránátalmát, életfát ők 
is megjelenítenek az alkotásokban.  
 
A kelengye- és a katonaládákról szólt a 
népművészet hete szakmai napja novem-
ber 9-én. A megyei kézművesek rengeteg 

kutatómunkát végeztek, amelynek célja, 
hogy minél több komáromi ládát leljenek 
fel. Nyikus Anna, az egyesület elnöke 
elmondta: A „komáromi ládák” témakö-
rét új projektben folytatják. Szakköröket 
szerveznek óvodásoknak, iskolásoknak és 
felnőtteknek. Remélik, hogy a programban 
egy gyerekeknek szóló kifestő, valamint egy 
módszertani kiadvány is születik majd.  
 
Busa Mónika, a tatai Német Nemzetiségi 
Múzeum néprajzosa a kelengyeládákról tar-
tott előadást, amelyek fő funkciója a tárolás 
volt. Elmondta, hogy a láda a házasulandó 
fiatal lány egész életére szóló háztartási 
textíliákat tartalmazta. Érdekesség, hogy 
a pólya mellett a 
szemfedő kendő 
is bekerült, hiszen 
ahogy a születés, 
úgy a halál is az élet 
természetes része.  
 
Dr. Schmidtmayer 
Richárd, a tatai 
Kuny Domokos 
Múzeum igazga-
tója előadásában 
a katonaládák 
szerepéről beszélt. 
A katonaládák a 19. 
század végén jelen-

tek meg a védkötelezettség kiterjedésével. A 
ládák aztán színben és méretben változtak, 
de a lényeg végig az maradt, hogy a vaságy 
végében elférjenek. Az azonosíthatóság 
miatt nevet, vagy monogramot, valamint a 
település, vagy akár az alakulat nevét is ráír-
ták, ahol a katona szolgált. Ezeket a ládákat 
családon belül örökölték.  
 
A megyei Népművészeti Egyesület új 
projektje, hogy ládákat fogadnak örökbe. 
Nemcsak tárgyakat., hanem az azokról 
készült fotókat is befogadnak, amelyeket 
virtuális galériában gyűjtenek össze. Az 
egész közösséget megérintette az a gesztus, 
amikor a rendezvényen Legát István hely-
történeti gyűjtő átnyújtott számukra egy 
kelengyeládát, Hajnal Dóra önkormányzati 
képviselő pedig egy levelesládát, amely ko-
rábban egyesületi tagjuk, Füriné Nagy Edit 
férjének családi tulajdonában volt.  
 
A szakmai napon a különböző nagyságú 
és díszítésű ládák mellett vasalatokat és 
kovácsolt eszközöket is megtekinthettek az 
érdeklődők. A programsorozat zárásaként 
bútorfestők tanulmányozták és hasonlí-
tották össze a kutatómunka során fellelt 
ládákat.  
 
         kn

�� Hajnal Dóra képviselő asszony is adományozott egy komáromi ládát
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RENDHAGYÓ MÚLTIDÉZÉS A MÚZEUMBAN

ma is taNultam valamit
Az elmúlt hetekben több érdekes előadást is meghallgathattak aztok, akik részt

vettek a Komáromi Klapka György Múzeum rendhagyó történelemóráin.

Alapy Gáspár néhai polgármester letar-
tóztatásának évfordulóján, október 17-én 
tartott előadást Számadó Emese múze-
umigazgató Komáromi sorsok, 1944 címmel 
az Arany 17. Rendezvényközpontban. Az 
előadással a holokausztot elszenvedőkre és a 
politikai üldözöttekre emlékezett a Klapka 
György Múzeum Múzeumbarát köre. 
 
Mint elhangzott: 1944 az egész ország és 
Komárom számára is sorsfordító esztendő 
volt. Márciusban a német csapatok meg-
szállták az országot, ezzel felgyorsult a 
zsidóellenes törvények megvalósítása, amely 
alól Komárom sem volt kivétel. A sorstra-
gédia ma is felfoghatatlan veszteségeket 
okozott. 
 
- Először a sárga csillagot kellett viselni a zsi-
dóknak. Ezután megépült a gettó. Alapy Gás-
pár a végsőkig próbált ellenállni a zsidótörvé-
nyeknek, de próbálkozásai rendre meghiúsultak. 
Június elejére a gettó már állt, majd ezt követő-
en a zsidókat munkatáborokba és Auschwitzba 
hurcolták. A koncentráció folyamatában hat 
körzetre, zónákra osztották az egész országot. 
Komárom a harmadik zóna második csendőrte-
rületére esett, Komárom összpontosítási hely lett. 
Ez azt jelentette, hogy nemcsak komáromiakat, 
de környékbelieket is szállítottak ide a gettóból. 
A transzporthely a Monostori erőd volt, innen 
június 13-án, illetve 16-án Kassán keresztül 
összesen 5040 embert deportáltak Auschwitz-
ba. Az öregeket, a betegeket, a 13-14 év alatti 
gyerekeket azonnal meggyilkolták, a többieket 
munkára fogták - mondta el Számadó Emese 

múzeumigazgató. 
A múltfeltáró elő-
adáson a megidézett 
visszaemlékezésekből 
elhangzott, hogy min-
dig Mengele osztályo-
zott. Ha valakin sebet 
talált, akkor egyértel-
műen gázba küldte. 
A jobbra küldöttek 
életben maradhattak, a 
balra sorakoztatottak a 
halálba meneteltek.  
Komáromban (a Duna 
két partján) az üldözés 

előtt összesen 2300 zsidó élt, közülük az 
elhurcolást követően csupán 248-an tértek 
haza. 
 
- Az emberek nagy része a koncentrációs 
táborokban halt meg. Az egyik legborzasztóbb 
történet, hogy 1944. december 24-én fiatal nyi-
las csoportok járták a várost és kikeresztelkedett, 
de zsidó származású lakosokat a Duna jegére 
terelték, ahol agyonlőtték őket, vagy puskatussal 
ütötték a jég alá. Több mint száz komáromi 
lelte így halálát - mondta el a múzeumigaz-
gató, aki Komárom történelmi erődjeinek 
második világháborús szerepéről is me-
sélt. Az Igmándi erőd a holokauszt idején 
munkaszolgálatos laktanyaként működött, 
a Csillagerőd pedig 1944 októberétől bünte-
tőtábor volt. Október 17-én tartóztatták le a 
súlyos cukorbetegséggel küzdő Alapyt. Sor-
sa megpecsételődött. Először a Monostori 
erődbe, majd a Csillagerődbe vitték, innen 
december 21-én került a dachaui koncent-
rációs táborba. Halálának pontos időpontját 
nem tudjuk, de a hivatalos dokumentumok 
azt írják, hogy február 5-én vesztette életét. 
Olyan értesülés is napvilágot látott, amely 
szerint már a vagonban távozott az élők 
sorából. 
 
- A történetek egyik szereplője a Szociáldemok-
rata Párt komáromi elnöke, Horváth József, 
akit ugyancsak a Csillagerődben tartottak 
fogva. Alapy Gáspárral jól ismerték egymást, 
szinte állandó konfliktusban voltak. A Csillag-
erődben azonban sorsuk egyformán kilátásta-
lannak tűnt. Horváth Józsefnek azonban a va-

gonból sikerült megszöknie, miután családtagjai 
lefizették az őröket. Magával akarta vinni 
Alapyt is, de a polgármester már nem volt olyan 
állapotban, hogy menekülni tudjon - mondta 
el előadásában Számadó Emese.  
 
Egy újabb nap a múzeumban - Pompeii elne-
vezésű rendezvényén a Komáromi Klapka 
György Múzeum villámelőadásokkal járta 
körbe a római kor legnagyobb természeti 
katasztrófáját, a Vezúv kitörésének tragédiá-
ját. Nem véletlenül tették a múzeumi prog-
ramot október 24-re, hiszen ezen a napon 
hajnalban tapasztalták először a földrengést 
Pompeii lakói.  
 
- Délidő körül már sokkal nagyobb rengés 
rázta meg a várost. Aki a Vezúv felé tekin-
tett, láthatta: kitört a tűzhányó. Hatalmas 
füstoszlop szállt fel mintegy harminc kilométer 
magasan. Ezt követően a tűzhányó Pompeiire 
és Herculáneumrea, Oplontisra ontotta magából 
a vulkanikus köveket. A természeti katasztrófa 
október 24-én hajnalban kezdődött és másnap 
reggel 7 óra körül ért véget - mondta el Szám-
adó Emese múzeumigazgató, aki részlete-
sen elmagyarázta hallgatóságának a vezúvi 
vulkánkitörés mozzanatait, valamint azt, 
hogy miképpen hatott a lakosokra a tragé-
dia. A hamu és törmelék hatalmas energi-
ával érkezett. A folyamat rendkívüli hővel 
járt, ami Herculáneum esetében 500 Celsius 
fokot, Pompeji esetében 300—350 Celsius 
fokot jelentett. Az embereket vagy a hamu, 
vagy a lezúduló törmelék temette el, sokan 
a hősokk miatt lelték halálukat. Számadó 
Emese előadásában arra is rávilágított: 
Pompeiinek közel azonos számú lakosa volt, 
mint Brigetionak. Mint elmondta, a Vezúv 
kitörését az új kutatások és a történetírás ok-
tóber 24-re teszi, ezt számos lelet igazolja.A 
múzeumi munkatársak közül Burai László 
is a vezúvi pusztításról beszélt, Pokornyi 
Gábor Plinius feljegyzéseit ismertette, 
Ölveczky Balázs pedig a pompeii kutatások 
tudományra tett hatásról szólt. Horváth 
Krisztina restaurátor a gipszöntvények ke-
letkezéséről és vizsgálatáról tartott előadást, 
a programot foglalkozás zárta. 

           la
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FESZTIVÁL A TÓPARTON

halParti
Hal, halászat, hajózás, halételek. Október 26-án minden a hal 

körül forgott a Bocska-tavon. Igazi közösségépítő rendezvényt

szervezett a Bocska család.

A hagyományteremtő szándékkal tető alá 
hozott rendezvényen sokszínű programmal 
várták a látogatókat. Az eseményt, melyen 
Nagy Nikolett és Vajda Bence képviselők 
is részt vettek, dr. Kreft-Horváth Loránd 
alpolgármester nyitotta meg. 
 
- A komáromi halfesztivál tipikusan jó példája 
annak, amikor egy komáromi vállalkozó kö-
zösséget épít - kezdte köszöntőjét az alpol-
gármester, aki köszönetét fejezte ki a város 
nevében a hagyományteremtő törekvéshez. 
A fesztivál létrejöttét civil szervezetek, az 
önkormányzat és lelkes magánszemélyek 
támogatták. Része volt a szervezésben a 
Szőnyi Horgászegyesületnek is. Az ese-
ményre több ezer érdeklődő volt kíváncsi, 
nemcsak Komáromból, de a környező 
településekről, illetve a Felvidékről is.  
 
Bocska Edit szervező úgy fogalmazott: 
Komárom halászati múltjára való tekintettel 
fontosnak tartják, hogy a városnak is legyen 
saját halfesztiválja, illetve az sem titkolt 
szándékunk, hogy színesítsék városunk őszi 
programkínálatát.  
 
- A fesztivál célja a halfogyasztás népszerűsíté-
se, illetve, hogy gyarapítsuk a lakosságnak  
a halászattal, horgászattal kapcsolatos tudását 
- mondta el a szervező. 
 

Az érdeklődők részt vehettek halfő-
ző- és horgászversenyben, halászati 
bemutatón, egy hatalmas akváriumban 
pedig bemutatták a különböző halfaj-
tákat,  többek között a vizákat is.

Bocska Edit szervező arra is rávilágított: a 
középkorban Komárom a vizáiról volt híres, 
az egyik leghíresebb vizafogó pont volt a 
város, ezért jelenítették meg a fesztivál logó-
jában is ezt a halat. A népszerű főzőverseny 
és a horgászverseny már a reggeli órákban 
elkezdődött. A főzőviadalban nem kimon-
dottan halászlét vártak, a bográcsokban, 
sütőrácsokon ezúttal egyéb halkülönleges-
ségek készültek. 
 
Az esemény alkalmával az előzetesen 
meghirdetett rajzpályázat legeredményesebb 
alkotóit is díjazták a helyszínen felállított 
színpadon. Érkeztek rajzok óvodások-
tól, iskolásoktól, sőt a fogyatékkal élők is 
alkottak. A rendezvény különleges színfoltja 
volt Janka Ferenc vízijármű-bemutatója, 
amelyben norvég gyártmányú hajókat 
vonultatott fel.  A sikeres nap koncertekkel 
zárult: Rhino, Csordás Tibi (a Fiesta éneke-
se), valamint a nótavilág képviselői, Jolly és 
Suzy, illetve DJ Bóli szórakoztatták az első 
komáromi halfesztivál közönségét. 
        la

 
Közönségtalálkozó  
a könyvtárban 
 
Benkő László írónak a napokban jelent 
meg az 54. kötete, termékeny alkotó. A 
Magyar Írószövetség és a Történelmi 
Regényírók Társaságának tagja. Írt 
a tatárjárásról, a Honfoglalás-trilógia 
és a híres Zrínyi-sorozat szerzője, de 
alkotója egy érzelmes kutyatörténet-
nek és egy modernkori bűnügyi ka-
landregénynek is. A népszerű szerző 
október 15-én volt a Jókai Mór Városi 
Könyvtár vendége. 
 
Az író-olvasó találkozón azt is megtudhat-
ták a közönség soraiban ülők, hogy mi-
ként és milyen hatásokra íródtak művei, 
mi hitelességének alapja, és hol kezdődik 
a fikció, hol végzett kutatómunkát és 
egyáltalán, mi mozdította meg benne az 
írói vénát. Ezekre az olvasói kérdésekre 
igyekezett választ adni az ismert irodalmi 
személyiség. A Mátyás-tetralógia második 
kötete mostanság jut el a könyvesboltok-
ba, így ez is terítékre került.  
 
- Kossuth Lászlón, Herczeg Ferencen, 
Gárdonyin, Fekete Istvánon nőttem fel. 
Arra gondoltam, hogy a történelmet 
játékos módon kellene megismertet-
ni - mesélt motivációjáról az azóta már 
nyugalmazott pedagógus, akinek 
műveiben szinte mindig van romantikus 
szál is. Ahogy azt megtudtuk: egy-egy 
mű írását komoly kutatómunka előzi meg. 
Jellemző, hogy a történetek helyszínére 
is ellátogat, így rendkívül sokat utazik. 
Jó példája volt ennek a Zrínyi-sorozat. 

- Három kötetből áll, bemutatva Zrínyi 
Miklós költő, hadvezér, hadpolitikus 
életútját és külön könyvben Zrínyi Ilonát. 
Életútjuk megismerésére elutaztam 
Szigetvárra, Nagykanizsára, a Felvidéken 
Újvárra valamint Pozsony környékére, de 
jártam Horvátországban és Ausztriában is, 
hogy lássam a történelmi alakok egykori 
környezetét.  
 
Az ihlet Benkő László író számára nem lé-
tező fogalom. Inkább indíttatásnak nevezi. 
A sikert akkor érzi, ha olvasóival beszél-
get, ebben rejlik az író-olvasó találkozók 
valódi jelentősége.  
 
    la

�� Az első szőnyi halfesztivált óriási buli zárta            Fotó: Facebook/bocskato
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A SZŐNYI MÁRTON NAPI SOKADALMON JÁRTUNK

NiNCs szebb állat, miNt a lúd
A Szőnyért Molajért Tanácsadó Testület szervezett Márton-na-

pi mulatságot november 11-én. A program a Színes Óvoda korábbi

kezdeményezéséből nőtte ki magát. 

A hagyományok szerint az óvodából indult 
a lámpás felvonulás. Az aprócska kezekben 
ott fénylett a kis lámpás, amit a rendezvényt 
megelőzően készítettek a gyerekek. A 
kicsik a huszadik alkalommal megrendezett 
Márton-napra dalocskákat, mondókákat 
tanultak, ezzel is éltetve a hagyományt. A 
lámpás felvonulás a Kossuth utcán keresztül 
vezetett a Szőnyi Lovas Sportegyesület 
és a Kemence Egyesület tanyájára, ahol a 
Hárompatak zenekar húzta a talpalávalót. 
Az eseményen tűzzsonglőrök is szórakoz-
tatták a mintegy kétszáz érdeklődőt, akiket 
zsíros kenyérrel, hagymasalátával kínáltak. 
A mulatságért érdemes volt a szervezőknek 
fáradozniuk: kiváló közösségi élményben 
volt része annak, aki nem hagyta ki a 
késő őszi, estébe nyúló rendezvényt. (la)

SZEMÉLYRE SZABOTT  
HOYA MULTIFOKÁLIS LENCSÉK 

35% KEDVEZMÉNNYEL!

Az Ön Opticnet optikája:

Az akció időtartama: 
2019.11.02-2020.01.31.
Részletek az üzletben.

Sárosi Optika 
Dr. Török Katalin főorvos 

Belvárosi Szemészet Optika 1963 
Komárom, Bajcsy - Zsilinszky u. 5. 

www. sarosioptika.hu 
Tel: + 36 34 / 347- 081
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Három generációval az egészségért  
 
Komárom mindig nagy hangsúlyt 
fektetett az egészségügyi prevenció-
ra, a megelőzésre. Az önkormányzat 
nemrég sikeresen szerepelt az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által kiírt, a 
címben olvasható elnevezésű pályáza-
ton. A program lényege, hogy házi-
orvosokból álló praxisközösségeket 
kell létrehozni, akik segítik egymás 
betegeit, és közös programokat szer-
veznek.  
 
Városunkban dr. Jánosi Anita, dr. Kreft-
Horváth Loránd, dr. Paksy Magdolna 
valamint dr. Bíró Barnabás felnőtt-, és dr. 
Zsilka Ilona gyermekháziorvos alkotja a 
praxisközösség tagjait.  
 
A program részleteiről tartott előadást dr. 
Kreft-Horváth Loránd egészségügyért 
felelős alpolgármester október elején a 
Nőklub szervezte rendezvényen az Arany 
17. Rendezvényközpontban.  
 
- A programban kiemelt figyelmet kapnak 
a szűrővizsgálatok és a népbetegségnek 
számító problémák, legyen az kettes 
típusú cukorbetegség, magas vérnyomás, 
vagy épp bárminemű szív- és érrendszeri 
betegség. Tartunk demencia- és érszű-
kületi szűrést, vérnyomásmérést, diétás 
tanácsadást is. Ezenkívül olyan négy-
szemközti foglalkozásokat is szervezünk a 
páciensekkel, amelyekre az alap rendelési 
időben nincs lehetőség. Nagyon fon-
tos, hogy a szülők is tisztában legyenek 
azzal, miért kell a gyereknek mindennap 
mozogni, zöldséget, gyümölcsöt adni, 
milyen a megfelelő étrend egy kisgyermek 
számára. Ezért a szülőket bevonva, a 
gyermekegészségügyi prevenciós ellátás-
ra fókuszál a program, amelyben a gyer-
mekorvos és az asszisztens tanácsokkal 
is tud segíteni – mondta dr. Kreft-Horváth 
Loránd.  A Három generációval az egész-
ségért program egy évre szól. A városi 
praxisközösségen kívül létrejött egy kistér-
ségi is, amelynek munkájában komáromi 
háziorvosok is részt vesznek. (kn/rg)

ÖSSZEFOGTUNK LEVIÉRT ÉS LAURÁÉRT

segítettüNk!
Jótékonysági süteményvásárt szerveztek az SMA 2-vel diagnoszti-

zált kisfiú, az enyingi Levente utókezelésére, valamint a beteg

ácsi édesanya, Laura orvosi költségeinek biztosítására.

A Crohn-beteg ácsi édesanyának, Laurának 
és az SMA 2-vel diagnosztizált enyingi Le-
vinek gyűjtöttek adományokat jótékonysági 
süteményvásár keretében Komáromban. 
Laurát jelenleg Németországban kezelik, de 
teljes gyógyulásához családjának százmil-
lió forintra lenne szüksége. Ehhez járult 
hozzá Medveczky Nikoletta és csapata, 
akik kétmillió forintot gyűjtöttek össze. 
Kiderült az is, Leventének 768 730 forintot 
utalnak át. Komárom ismét példát mutatott 
összefogásból! 
 
November 3-án, vasárnap a Jókai téren 
gyűlt össze hatalmas tömeg azon a süte-
ményvásár, amelyet egy fiatal anyuka és 
egy kisfiú gyógyulásának érdekében hívtak 
életre. Medveczky Nikolettától, az egyik 
szervezőtől megtudtuk, minden várakozá-
sukat meghaladta a segítők száma. 
 
Az adományokért cserébe a sütemény, tea 
és kávé mellett arcfestés és csillámtetoválás 
is járt, táncos produkciók is színesítették 
a gyűjtés idejét. Adománygyűjtő ládákat 
helyeztek ki minden pultnál, és minden-
ki eldönthette, hogy Levit, vagy Laurát 
támogatja, de a legtöbben mindkét beteg 
gyógyulásához hozzájárultak. 
 
A szintén SMA-beteg Zente után a majd-

nem kétéves Levinek is összegyűlt a múlt 
hét végén a 700 millió forint, így megkezd-
hetik génterápiás kezelését az Egyesült 
Államokban. A gyűjtés másik kedvezmé-
nyezettje a súlyos Crohn-beteg ácsi édes-
anya, Laura, akinek költséges németországi 
kezelésére gyűjtenek. A fiatal nőt nemrégi-
ben szállították át egy németországi kórház-
ba, ahol egy magyar orvos vállalta további 
kezelését. Laurának minimum 4-5 havi 
külföldi gyógykezelésre lenne szüksége, így 
összesen 100 millió forintot kell összegyűj-
tenie a családnak. (24Óra / kemma.hu)

SMA-izomsorvadás 
A spinális izomatrófia vagy gerinc ere-
detű izomsorvadás egy ritka öröklődő 
betegség, amit az SMN gén hibája okoz, 
és a gerincvelő mozgató idegsejtjeinek 
a fokozatos elvesztését eredményezi. Az 
idegsejtek pusztulása fokozatos izom-
gyengeséget, sorvadást okoz a kapcsoló-
dó izmokban. 
 
A Crohn-betegség 
A bélrendszer nyálkahártyájának - 
gyakran mélyen az érintett bélszakasz 
szöveteibe hatoló - gyulladásos, has-
menéssel és fájdalommal járó, és akár 
az életet is veszélyeztető betegsége.

�� Közel 3 millió forint gyűlt össze      Fotó: kemma.hu
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Advent Komáromban
December 1. (vasárnap) 
17.00  Adventi gyertyagyújtás, Gyertyát gyújt Dr. Molnár Attila 
  Komárom város polgármestere
	 	 Betlehem	megáldása	a	történelmi	egyházak	képviselőivel
  Énekel a város – közös ünnepi éneklés a Szabadság téren 
17.30  Gubás Gabi gyerekkoncert 
18.30  Kovács Kati adventi koncertje

Kiegészítő programok 16.00–19.00 
Szabadság tér • Csillagszóró családi játékpark • Adventi fotósarok • Karácsonyi lovasfogat 
• Ünnepi Fényfestés 
Arany 17. Rendezvényközpont •	Mézeskalácsműhely	a	Komáromi	Nőklubbal
•	Csizmafényesítő	kézműves	foglalkozás	a	DIVISZ	közreműködésével	
•	Kecsketejes	szappankészítő	műhely	•	Komáromi	Civilek	Adventi	Vására	

December 6. (péntek)
17.00  Kopogtató ünnepek,	KicsiÓriás	Zenekar	koncertje	
  Mikulás a Szabadság téren 

December 7. (szombat)
17.30  Varázstükör Katolikus Színjátszó Kör műsora  
18.15  Petőfi Sándor Általános Iskola karácsonyi műsora 
Kiegészítő programok 16.00–19.00
Szabadság tér • Csillagszóró családi játékpark • Adventi fotósarok
Arany 17. Rendezvényközpont •	Kismester	Kézműves	Klub	adventi	kézműves	műhelye
16.30  Komáromi apukák karácsonyi meséje, mesét olvas Gál László

December 8. (vasárnap)
15.30  Adventi Áhítat – a Komáromi Kamarazenekari Egyesület 
  és a Vox Femina Nőikar koncertje, Polgármesteri hivatal díszterme  
17.00  Adventi gyertyagyújtás,	gyertyát	gyújt	Komárom	Idősügyi	Tanácsa		
17.30  Wolf Kati adventi koncertje  
18.30  Inverz duó koncertje   

Kiegészítő programok 16.00–19.00 
 Szabadság tér • Csillagszóró családi játékpark • Adventi fotósarok • Karácsonyi lovasfogat 
• Ünnepi Fényfestés 
Arany 17. Rendezvényközpont •	Mézeskalácsműhely	a	Komáromi	Nőklubbal	
•	Karácsonyi	kézműves	alkotóház	a	Komáromi	Nyugdíjas	Klubbal	
•	Komáromi	Civilek	Adventi	Vására	• Gyertyaöntés

 December 14. (szombat)
16.00  Szeretni jó,	Kemence	Bábcsoport	bábelőadása	
17.00  Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda ünnepi műsora 
18.00  Valami nagy nagy tüzet kéne rakni,	Őrzők	Együttes	adventi	műsora		

Kiegészítő programok 16.00–19.00 
 Szabadság tér • Csillagszóró családi játékpark • Adventi fotósarok 

Arany 17. Rendezvényközpont •	Kismester	Kézműves	Klub	adventi	kézműves	műhelye
16.30  Komáromi apukák karácsonyi meséje,	mesét	olvas	Egyed	Gábor	

December 15. (vasárnap) 
17.00  Adventi gyertyagyújtás, Gyertyát gyújtanak a Diákönkormányzatok 
	 	 Városi	Szövetségének,	Fiatal	Lokálpatrióták	és	a	Cserkészek	tagjai	
  Egressy Béni Zeneiskola előképzős növendékeinek karácsonyi műsora
17.30  Détár Enikő adventi műsora
18.30  Betlehem kis falujában, Adventi népzenei koncert, 
  közreműködik	Korpás	Éva	és	Zenekara	

Kiegészítő programok 16.00–19.00 
 Szabadság tér • Csillagszóró családi játékpark • Adventi fotósarok • Karácsonyi lovasfogat 
• Ünnepi Fényfestés  

Arany 17. Rendezvényközpont •	Mézeskalácsműhely	a	Komáromi	Nőklubbal
•	CHOKOMAZE	Csokimanufaktúra	adventi	csokoládékészítő	műhelye	
•	Komáromi	Civilek	Adventi	Vására	

December 21. (szombat) 
17.00  Gájer Bálint karácsonyi koncert
18.30  For You Acapella adventi koncertje

Kiegészítő programok 16.00–19.00 
 Szabadság tér • Csillagszóró családi játékpark • Adventi fotósarok 
Arany 17. Rendezvényközpont •	Adventi	kézműves	műhely	gyerekeknek	
•	Grincsfakészítő	műhely	felnőtteknek	(előzetes	regisztrációhoz	kötött)	
16.30  Komáromi apukák karácsonyi meséje 

December 22. (vasárnap)
A Város Karácsonya
16.30  Katolikus Kórus ünnepi műsora
17.00  Adventi gyertyagyújtás a történelmi egyházak képviselőivel
  Adventi szeretetvendégség karácsonyi süteménnyel, forralt borral, teával
17.30  Vincze Lilla–Hole Anna-Popper Péter trió adventi koncertje 
18.30  Komáromi Evangélikus Kórus adventi műsora
19.00  „Boldog ünnepet!” Mészáros Tamás adventzáró műsora

Kiegészítő programok 16.00–19.00 
Szabadság tér  • Csillagszóró családi játékpark • Adventi fotósarok • Karácsonyi lovasfogat 
• Ünnepi Fényfestés • Adventi kosaras körhinta •	Élő	Betlehem	
Arany 17. Rendezvényközpont  •	Mézeskalácsműhely	a	Komáromi	Nőklubbal
•	Adventi	kézműves	alkotóház	gyerekeknek	•	Komáromi	Civilek	Adventi	Vására	

2019. december 1–22. • Szabadság tér

A PROGRAMOK INGYENESEK! 
Információ: horvathkrisztina@varosgazdakft.net

Tel: 06 70 436 01 40 

Szervező: Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. 
Támogató: Komárom Város Önkormányzata
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EGYÉNI MÓDSZERREL IDOMÍT

a suttogó
Hamza Viktória 2009-től foglalkozik a lovak szabadidomításával, 

amely módszer az állatok viselkedésének megismerésén alapszik. 

Hét lova szinte családtagnak számít az életében. 

- Tizennégy esztendeje lovagolok rendszeresen. 
2009-ben volt számomra egy sorsdöntő pont, 
egy francia lovas idomárnak a műsorát láttam, 
ami motivációt és ihletet adott ahhoz, hogy ko-
molyabban foglalkozzam a lovak viselkedésével. 
Rengeteg információt gyűjtöttem, figyeltem a 
lovaimat és mások állatait is, különösen azokat, 
amelyek ménesben éltek. A testbeszéd a lovak 
között egy jelrendszer. Ez alapján próbáltam a 
saját mozdulataimmal megértetni magamat a 
lovakkal – magyarázta Hamza Viktória. 
 
A fiatal lóidomár kényszerítés nélkül veszi 
rá lovait az együttműködésre, ehhez olyan 
mozdulatokat tesz, amit a lovak jól ismer-
nek. Ezt a testbeszédet használják a lovak 
az egymás közötti kommunikációban is. 
A kontaktpálca a kéz meghosszabbítására 
szolgál, a jelek megerősítését segíti, funk-
cióját minden esetben a használat módja 
határozza meg. 
 
Hamza Viktória rendkívüli és megindító 
lovas számait számos helyi, hazai és nem-
zetközi környezetben láthatták már az ér-
deklődők. A produkciók jól mutatják, hogy 
milyen kivételes harmóniában él Viktória a 
lovaival. Előadását szemlélve azonban csak 
kevesen gondolnak bele abba, hogy mennyi 
munka, türelem és idő áll a produkció 
mögött. Tőle tudtuk meg, hogy az intenzív 

gyakorlásra napi szinten másfél órát tud 
szánni. Ennél sokkal több időt fordít állatai-
nak viselkedés-vizsgálatára, a megfigyelésre. 
Viktória eszköze a lovaktól elesett testbe-
széd, a mozdulatsorokat utánozza, majd 
közvetíti az állatok irányába, akikkel irigy-
lésre méltó láthatatlan kötelék köti össze. 

- A lovak egymás között a ménesben hierarchi-
kus sorrendet alakítanak ki, e hierarchiának az 
ember is részévé válhat, ha közöttük él. A cél 
az, hogy kiérdemeljük az alfa szerepet, hogy a 
ló minket válasszon vezetőnek, akit bárhova 
követ. Ez kizárólag feltétel nélküli kölcsönös 
bizalommal és tisztelettel érhető el! A lovak rez-
gések alapján sokkal könnyebben tájékozódnak, 
a hang számukra csak másodlagos dolog. Sokkal 
inkább a testbeszéd, tekintet az, amit először 
„olvasnak” és értelmeznek, ez bennük genetika-
ilag kódolt – tette hozzá a fiatal szakember, 
aki úgy érzi, pályájának még csak kezdetén 
van.  
 
Számos tervet szövöget a jövőt illetően. 
Műsorával igyekszik eljutni mindenhová, 
ahová hívják, akár nemzetközi porondra 
is. Megtudtuk azt is, hogy munkájához 
elkelne egy fedeles lovarda, hogy kedve-
zőtlen időjáráskor se kelljen lemondania 
a lovakkal való közös munkáról. (la)

Ifjú tehetségeink 
a Pávában és az X-Faktorban 
 
A nagyigmándi Janovszki Csenge és a 
komáromi Ördöngös Népzenetanoda 
Bandája is megmutatta tehetségét a 
Fölszállott a páva új, gyerekévadában. 
A komáromi kötődésű, akkusztikus 
stílusban feldolgozott dalokkal bemu-
tatkozó Inverz Duo pedig az X-Faktor 
zsűrijét nyűgözte le. 

 

Az Ördöngös Népzenetanoda Bandája 
Janovszki Csengével bekerült a Fölszál-
lott a páva válogatójába, sőt onnan is 
továbbjutottak, és bár a november 1-jén 
közvetített műsorból már nem sikerült 
feljebb jutni, mi, komáromiak így is méltán 
vagyunk büszkék rájuk! A komáromi 
banda tagjai: Janovszki Csenge (ének), 
Kozma János (hegedű), Méhes Mihály 
(kontra), Horsa Borbála (cselló), Méhes 
Gergely (nagybőgő). Korpás Éva felvidéki, 
többszörösen díjazott énekesnő, valamint 
zenei téren az Ördöngös Népzenetano-
da alapítója, a Príma díjjas Horsa István 
készítette fel a gyerekeket a népzenei 
tehetségkutatóra.  
 
Az énekes-gitáros Császár Dániel indult 
már az X-Faktorban 3 éve, a komáromi 
Demissie Efraim pedig háttértáncos volt 
több showműsorban is, most az Inverz 
Duoval arattak sikert az X-Faktorban. 
Bár a mentorházból végül nem kerültek 
be az élő adásba, nekik is nagy gra-
tuláció jár! (kemma.hu / rtl.hu / rg)

�� Hamza Viktória az egyik bemutatón                   Fotó: Facebook / hamza.viki

�� Az Ördöngős Népzenetanoda Bandája  
Fotó: Ördöngős Népzenetanoda

�� Az Inverz Duo az X-Faktorban 
Fotó: Facebook / demissie.efraim
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Sidi két számban is nyerte 
 a 300 méteres Ek-döntőt 
 

A dél-komáromi Sidi Péter a standard 
puska 3×20 lövéses számban és a 
nagyöbű szabadpuska 3×40 lövéses 
versenyben is aranyérmet nyert a Fran-
ciaországban rendezett 300 méteres 
Európa-kupa-döntőben. 
 
A komáromiak világ- és Európa-bajnoka – 
a viadal eredményközlője szerint – stan-
dard puskában 590 körös teljesítménnyel 
végzett az élen, míg a 120 lövéses szám-
ban 1183 körrel diadalmaskodott. 
 
Sidi előbbiben egy, utóbbi számban 
pedig két körrel utasította maga mögé 
az ezüstérmes norvég Simon Claussent. 
(MTI) 
 

Csapatgyőzelem az úszóknál 
 
A szeptemberi alapozást követően el-
kezdődtek az úszóversenyek, ahonnét 
városunk úszói rendszerint érmekkel 
térnek haza. 
 
Szeptember végén Székesfehérváron 
kezdődött a versenyszezon. Itt négy 
komáromi összesen hét alkalommal állt 
dobogóra. A versenysorozat október 
közepén Százhalombattán folytatódott, 
úszóink 8 érmet szereztek. 
 
Végül október utolsó szombatján 
utánpótlás csapatunk 37 versenyző-
vel vette be a Veszprém-Vas Megyei 
Úszósuli Körversenyt, ahol a 15 közép- 
és nyugat-dunántúli egyesület között a 
legtöbb pontszámot gyűjtöttük össze, 
megnyerve ezzel a háromfordulós 
sorozat első állomását Pápán. (szb/rg)

SPORTTÖRTÉNELMET ÍRT SZŐNYI

CsúCshatás
Többször használtuk már az emberfeletti jelzőt Szőnyi Ferenc

kapcsán, az viszont, amit most Mexikóban véghezvitt, olyan, amit

ember még soha: másodjára is teljesítette a 76 km úszásból 3600

Szőnyi Ferenc ultrafutó történelmet írt 
Mexikóban, amikor a huszadik maratoni 
táv lefutása után beért a célba, ezzel pedig 
teljesítette a hússzoros ironmant. A verseny 
október 5-én indult, azóta a komáromi 
Vasember már leúszott 76 kilométert, ke-
rékpározott 3600 kilométert, végül lefutott 
844 kilométert. 2010-ben már teljesítette a 
lehetetlennek tűnő kihívást, és most újra ő 
az első, aki kétszer is abszolválta a kihívást. 
A kiváló sportember 523 óra alatt teljesítette 
a dupla decaironmant, három hétig szó 
szerint éjjel-nappal falta a kilométereket, rá-
adásul betegség is nehezítette a dolgát. Még 
az úszás alatt a klórós víz kimarta a száját, 
utána az emésztésével is akadtak gondok, 
lázas is volt, de nem adta fel egy pillanatra 
sem. 
 
Kerékpárra már jobb erőben ülhetett, ott 
volt egy kisebb baleset, amikor az egyik ver-
senytárs elé vágott. Szerencsére komolyabb 
sérülés nem történt, aztán mire teljesen 
rendbe jött a gyomra, egy óriási vihar úgy 
megtépázta a versenypályájukat, hogy egy-
más után kapta a defekteket. Ez sem szegte 
Szőnyi kedvét, folyamatosan javítva az 
eredményét küzdötte fel magát a második 
helyig. A viharos idő később is megnehe-
zítette a dolgát, de eső vagy éjszakai hideg 
sem tántorította el: volt, hogy azért kezdett 
hajnal háromkor futni, hogy ne fázzon 

a sátorban. A második helyet megőrizve 
futott be végül a célba, mi mással, mint a 
Komárom feliratú magyar zászlóval, ami 
már védjegye lett a versenyeken. 
 
Facebook-oldalán így fogalmazott a célba 
érés után: „még dolgozik egy darabig az ember-
ben az adrenalin, néhány napig még álmomban 
is futok majd, az biztos, de ez az úszómedence 
csak rémálmaimban jöjjön elő újra.” Hozzátet-
te, hét kilót fogyott a hússzoros ironmanen, 
így van mit pótolni. 
 
Szőnyi Ferencnek nem ez volt az első 
emberfeletti teljesítménye. A Nemzetközi 
Ultratriatlon Egyesület világranglistájá-
nak hatodik (kategóriájában első) helyén 
álló komáromi sportoló a közelmúltban 
Svájcban és Ausztriában is teljesített ötszö-
rös ironmant, tavaly a tízszeres ironman 
sem fogott ki rajta New Orleans-ban, de a 
Himalája sem tudta legyőzni: a világ legke-
ményebb ultrafutó-versenyének tartott The 
Hell Race-en a 480 kilométeres futóver-
senyt kétszer is teljesítette. 2018-ban a Ma-
gyar Érdemrend Lovagkeresztet is átvette, 
ultratriatlon sikereinek elismeréseként. A 
Vasember 43 évesen kezdett el sportolni, és 
úgy fest, 55 évesen sem állhatja útját semmi, 
ha egyszer nekivág valaminek.  
 
           24 Óra / kemma.hu

km kerékpározásból és 844 km futásból álló hússzoros ironmant.

SPORT16

�� A Vasember ismét megcsinálta a húszszoros Ironmant! 
Fotó: origo.hu
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ELKÉPESZTŐ KARATE SIKEREK

széP volt sráCok!
A komáromi karatésok az egyesület fennállásának

legnagyobb sikerét érték el a VIII. fudokan karate 

vb-n. Hét érmet hoztak!

A versenyen a magyar válogatott tagjaként 
három komáromi tempós, így Buzás Tamás, 
Csajághy Levente és Pataki Bence verseny-
zőként, Filep Imre hét danos mester pedig 
válogatott edzőként vett részt.                
 
Pataki Bence junior kata-kumite világbajnok 
lett, Csajághy ugyanebben a számban a 3. 
helyet hozta el, míg Buzásnak kumitében a 
bronzérem került a nyakába. A junior csapat 
katában és kumitében is a dobogó harmadik 
helyén zárt. 
 
- Az eredmények elérését nehezítette, hogy a 
16-17 éves korosztályban világviszonylatban is 
ritkaság számba megy, hogy egy versenyző két 
kategóriában, küzdelemben és katában is baj-
nok legyen, főként úgy, hogy a kata döntő után 
pihenés nélkül következzen a küzdelmi selejtező 
– nyilatkozta Filep Imre mester.  
 

- Pataki Bence a két évvel ezelőtt rendezett 
világbajnokságon is aranyérmet nyert, és most 
sem adta alább! Hatalmas siker, hogy katában 
és kumitében is sikerült bajnoknak lennie! 
Katában, illetve a 61 kg-os kumite kategóri-
ában nem sokon múlt a házi döntő, mivel a 
másik ágon Csajághy Levente is alig maradt 
le a döntőről. Buzás Tamás eredménye azért is 
kiemelkedő, mert az elmúlt évben lábtörés, majd 
súlyos hasi műtét hátráltatta a felkészülését. 
Mindhárom versenyző saját nevelés, 5-6 éves 
korukban kezdték, azóta évről évre fejlőd-
ve érték el ezt a sikert. ami külön büszkeség 
számunkra – tette hozzá az edző.  Az elmúlt 
három esztendőben minden világverseny-
ről aranyéremmel tértek haza a tempósok. 
2017-ben Pataki Bence világbajnoki címet, 
tavaly Csajághy Levente Európa-bajnoksá-
got, idén pedig, szintén Pataki, kata-kumite 
világbajnokságot nyert. 
 

27 egyesület közel 300 egyéni versenyzője 
adta le jelentkezését az I. Shotokan Liga 
WKF országos bajnokságra. A versenyt 
néhány hete rendezték Budapesten. 
 
A komáromi Tempo Karate SE Filep Imre 
7 danos mester vezetésével vett részt a baj-
nokságon, amely az őszi versenyszezon első 
megmérettetése volt, valamint az október 
végi Fudokan Világbajnokságra való felké-
szülést is szolgálta. 
 
A mester elégedett a szerepléssel, hiszen 
nemcsak, hogy valamennyi komáromi 
versenyző döntőbe jutott, de a junior 
kategória összes versenyszámában bajnoki 
címet is sikerült szerezni! Pataki Bence 
ismét kirobbanó formát mutatott, hiszen 
katában és kumitében egyéniben, illetve 
katában csapatban is győzni tudott! (fi/rg)
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FOLYTATÓDIK A THAI-BOX SIKERSZÉRIA

keméNykötésűek

Horváth Martin, az Alexandros Muay Thai Gym versenyzője WFC

magyar bajnoki címet szerzett felnőtt Muay Thai 60 kg-os

súlycsoportban.

A komáromi harcos határozott küzdelem-
mel, egyhangú pontozással nyerte el az 
érmet, ezzel az őszi szezonban immár har-
madszor állhatott a dobogó legfelső fokára. 
 
Korábban a komáromi egyesület négy ver-
senyzővel vett részt a Sopronban rendezett 
II. West Hungarian Fight Muay Thai 
és K-1 gálán. Ott is kiváló eredmények 
születtek. Horváth Martin 63,5 kg-ban K-1 
szabályrendszerben első helyen végzett.  
 
Szintén a dobogó legfelső fokára állhatott 
Jakatics Balázs, aki 82k g-ban K-1 sza-
bályrendszerben bizonyult a legjobbnak, 
csakúgy, mint Samai Norbert, aki 60 
kg-ban K-1 szabályrendszerben nem talált 
legyőzőre. Mészáros Anna pedig 63,5 
kg-ban a muay thai szabályrendszerben a 
2. helyen végzett. A sportolókat ezúttal is 
Grónai Sándor készítette fel.  
 
                    (ké/rg)
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�� Horváth Martin 63,5 kg-ban K-1 szabályrendszerben hozott aranyat
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Bronzot hozott  
a fitkides Mózes János Áron 
 
Október 25-e és 27-e között szervezte 
meg a Magyar FitKid Szövetség a XVII. 
Fit Kid Európa Kupát, amelyen hét 
ország közel 600 versenyzője mutatko-
zott be. 

 

Hazánkban ez a sportág inkább a lányok 
körében népszerű, de nemzetközi szinten 
fiúk is szép számmal vannak jelen. Az I. 
osztályú megmérettetésen az egyetlen 
komáromi fitkides fiú, Mózes János Áron 
is indulási jogot, aki így nem csupán 
városunkat és a Komárom VSE-t, de 
Magyarországot is képviselte! A komá-
romi fiúnak spanyol ellenfelekkel kellett 
összemérnie tudását. A magyar szurko-
lótábor óriási tapsától csak úgy zengett 
a csarnok. János egy remek gyakorlat 
bemutatása után, végül a dobogó har-
madik fokára állhatott fel Gratulálunk neki 
és felkészítőinek, így Vadkerti Ildikónak, 
Pintér Alexandrának, Suhajda Flórának és 
Erdős Jennifernek is! 
 
A sporté volt a főszerep november 8-án 
az éjfélig tartó Sport8 elnevezésű rendha-
gyó programon a Petőfiben. A rendezvény 
egyben Kiss János egykori testnevelő, 
igazgatóhelyettes emléke előtt is tiszte-
leg – mondta Molnár Csabáné igazgató. 
Társasjáték, X-boksz, sorverseny, fit- kid 
bemutató, tollaslabda, kosárlabda, 
csocsó, pingpong és a sokak által kedvelt 
labdarúgás várt a résztvevőkre. Ezen az 
estén a legváltozatosabb sportágak is 
bemutatkoztak. Vadkerti Ildikó testnevelő 
elmondta: minden évben próbálnak vala-
mi újdonságot hozni, így idén volt jimstick 
bemutató, vagy épp spinning, jóga is A 
diákönkormányzat szabadulószobát is 
szervezett, amely igen népszerű volt, egy 
lesötétített teremben kellett megtalálni a 
kincset rejtő ládikát.  
    la/rg

ÉVZÁRÓT TARTOTTAK A TENISZEZŐK

tisztelt ász
A megyei és a városi teniszbajnokságok résztvevőit, a legeredmé-

nyesebb teniszezőket díjazták november 7-én a KVSE teniszszak-

osztályának vacsorával egybekötött évadértékelőjén.

A csapatok tagjait dr. Molnár Attila pol-
gármester, Keszegh Béla észak-komáromi 
polgármester, Beigelbeck Attila, a KVSE 
elnöke, valamint Becker Balázs, a tenisz 
szakosztály vezetője, a megyei teniszszö-
vetség elnöke köszöntötte. A rendezvényen 
részt vett Horváth Gyula sportbarát és 
Horváth Zsolt önkormányzati képviselő is.  
 
A 2019-es évet pozitívan zárta a tenisz 
szakosztály - kezdte évértékelő gondolatait 
Becker Balázs. 
 
- Városunkban két megyei -egy férfi felnőtt és 
egy öregfiúk-, valamint egy utánpótlás csapat-
ban folyik a munka. A felnőtt férfi együttesünk 
és az öregfiúk 2019-ben aranyérmes lett. A 
fiatalok is nagyon szép eredményeket értek el a 
nyári korosztályos felvezető versenyeken, ahol 
saját korosztályukban mérethették meg magu-
kat - mondta el a szakosztályvezető. 
 
Több mint egy évtizede zajlik a csapatbaj-
nokság, amely Európában is egyedülállónak 
mondható, miután egy városban, de két 
országban rendezik meg évről évre, közel 
száz sportoló részvételével. 
 
- Az amatőr csapatbajnokság a mozgás, a sport 
szeretetére hívja fel a figyelmet, és az összetar-
tozás szellemiségét is erősíti, hiszen Észak- és 
Dél-Komáromban váltják egymást a mér-
kőzések. Tavasszal és ősszel is 10-10 fordulós 
küzdelem veszi kezdetét, komoly rangadókkal. 

Szeretnénk felújítani a meglévő sportpályáin-
kat, szabadidős kondiparkjainkat, futópályá-
inkat, meglévő sportlétesítményünket, és arra 
biztatni a komáromiakat, hogy minél többet 
mozogjanak - mondta dr. Molnár Attila pol-
gármester az ünnepi díjátadón, aki játékos-
ként szintén részt vesz a bajnokságba. 
 
- Ez a mai este is jól mutatja közös értékeinket. 
Az együttműködés más sportágakban, például 
a kézilabdában is tetten érhető. Bízom benne, 
hogy minél több ilyen együttműködés alakul a 
jövőben. Közös célunk, hogy egészséges, sportos 
várost építsünk – tette hozzá Keszegh Béla 
észak-komáromi városvezető.  
 
A polgármesterek egyetértésben ráztak 
kezet egymással, kiemelve: a kultúrának és 
a sportnak is fontos szerepe van abban, hogy 
a közösséghez tartozás élményét megélhes-
sük. 
 
Az évadzáró alkalmával méltatták az 
utánpótlás korú teniszezők eredményeit 
is. Becker Balázs elmondta: 2011-től a 
KVSE teniszszakosztályán belül indított 
„tenisz-suliban” Koncsol Ferenc oktató 
segítségével ismerkedhetnek meg a gyer-
mekek a sportággal. Az edző mintegy 
harminc fiatallal foglalkozik rendszere-
sen. A májustól szeptemberig tartó városi 
csapatbajnokságon mintegy 100 játékos 
ragadott ütőt 17 és 74 éves kor között. A 
győzelmet a tavalyi évhez hasonlóan ismét 
a Géringer csapat szerezte meg. (la)
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��Mózes János Áron edzői körben
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