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vÍrusos és bakTeriális  
FerTőzésT okoznak a kullancsok

ismét lehet pályázni a várOsi 
vállalkOzói támOgatási alap fOrrásaira!

• A város 2011. évi költségvetésében 50 millió forintot különített el 
a mikrO-, kis- és középvállalkOzásOk támOgatására, melyet pályáza-

ti fOrmában a következő tevékenységekre lehet igényelni: 

• pályázAtokhoz, hitelkérelmekhez visszAtéríten-
dő önrész biztosításA 5.000.000 forintig

• pályázAtok, hitelkérelmek készítésével összefüggő kiAdások részbeni meg-
térítése visszA  nem térítendő támogAtás formájábAn 200.000 forintig

• vállAlkozók, és/vAgy munkAvállAlóik részére visszA nem téríten-
dő képzési támogAtás személyenként 100.000 forintig

• rendezvények kiAdásAinAk részbeni megtérítése visszA nem té-
rítendő támogAtás  formájábAn 100.000 forintig.

a támOgatásOkkal összefüggő pályázati felhívás és adatlapOk letölt-
hetők A www.komArom.hu honlApról, illetve A vállAlkozásfejlesz-

tési alapítvány kOmárOmi irOdájában ezekről részletes tájékOztatást 
is kAphAt (2900 komárom, árpád utcA 21. telefon: 34/345-305). 

A pályázAtok befogAdásA és elbírálásA A fenti keretösszeg felhAsználásáig tArt.

Tisztelt Komáromiak!
Komárom Város Önkormányzata ingyenes parlamenti látogatásokat szervez.

Jelentkezni a titkarsag@komarom.hu e-mail címen, vagy  
a 34-541-301-es telefonszámon lehet.

A jelentkezésnél kérjük adja meg nevét, címét és telefonszámát.
A látogatások időpontját a jelentkezők számától függően változó dátummal, 

szombati napokon tervezi az önkormányzat.

HúsvéTi Foszlós  
kalács sonkáHoz

HúsvéTi sonkasaláTa
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Az első 150 nap
Az október 13-i alakuló ülés óta mintegy 150 nap telt el.  
Az elmúlt időszak  legfontosabb döntéseiről,  
ügyeiről Dr. Molnár Attila polgármesterrel  
az áprilisi lakossági fórum után beszélgettünk.
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- Polgármester Úr, melyek azok a főbb 
kérdések, amelyekben sikerült dön-
tést hozni az elmúlt időszakban?

- Ha megnézzük, hogy ez a 150 nap sok 
vagy kevés, akkor láthatjuk, hogy igen ke-
vés. Mégis úgy tűnik, mintha már nagyon 
régóta végezné a munkáját a testület. Nagy 
elánnal vetettük bele magunkat a feladatok-
ba. Öt testületi ülésen 64 napirendi pontot 
tárgyaltunk meg. Hosszú idő óta először, 
már február első napjaiban elfogadott 
költségvetéssel rendelkezett Komárom. 
Ez azért fontos, mert a működőképesség 
egyik alapja az, hogy a városnak legyen jó-
váhagyott költségvetése. Az elmúlt években 
mindig jóval későbbi időpontokra tolódott 
a büdzsé elfogadása. Ezért a beruházások, 
fejlesztések nehezen tudtak indulni. Intéz-
ményeink működését is úgy kellett bizto-
sítanunk, hogy még nem állt rendelkezésre 
költségvetés. Ez mára végre megváltozott. 
A mostani költségvetés „a lehetőségek 
költségvetése”. Alapokban gondolkodtunk. 
Meghatároztuk azokat a stratégiai irányo-
kat, amiket fontosnak tartunk Komárom 
életében. Intenzív munkában vagyunk. 
Lakossági fórumokon, illetve a megválasz-

tott szakmai tanácsadó testületek tagjaival 
próbáljuk meg végigtekinteni a költségve-
tés  fő irányvonalait. Meghatározni azokat 
a részterületeket, amelyekre hangsúlyt 
kívánunk helyezni. Fontos megismernünk 
a központi pályázatok tartalmát. Az Új 
Széchenyi Terv megjelöl egy irányvonalat, 
az ehhez kapcsolódó pályázatok kiírása 
azonban csak most fog megtörténni. Mi 
azokba az irányokba próbálunk a fejleszté-
sek területén elmozdulni, amire pályázati 
lehetőség lesz. 
 
- Milyen beruházásokat terveznek?

- Már a választások előtt is nyilvánosságra 
hoztunk egy átfogó programtervezetet, ez 
részletesen tárgyalja azokat az elképzelése-
ket, amelyeket ebben a ciklusban szeretnénk 
megvalósítani. Erre az alapra fog épülni a 
munka- és gazdasági programunk. Meg 
kell teremtetnünk Komárom „másik lábát”, 
amelyik az ipari park mellett biztosítja majd 
a város működőképességének fenntartá-
sát. Városunknak egyedülálló adottságai 
vannak. Értem ezalatt termálvizünket, 
infrastruktúránkat vagy épp Észak- és 
Dél-Komárom kapcsolatát. Ezért egy 
nagyarányú fürdőfejlesztést szeretnénk 

elkezdeni még ebben az évben. Ennek az 
előkészületei már megkezdődtek. Több-
milliárdos beruházás lesz, melyhez szeret-
nénk felhasználni az Új Széchenyi Tervet 
és más pályázati forrásokat is. Meglévő 
fürdőnket olyan szintűvé kell felújítani, ami 
valóban európai körülményeket biztosít az 
idelátogatóknak. Emellett egy minőségi 
gyógyszálló megépítésével az egészségturiz-
mus irányába próbálnánk meg fejleszteni a 
helyi idegenforgalmi ágazatot. Ha ezt meg 
tudjuk valósítani, több ezer munkahelyet 
teremtünk, az adóbevételek kapcsán hosz-
szútávra megalapozzuk Komárom jövőjét.  

A következő évek beruházásai közé fog 
tartozni a geotermikus energia kihasználása. 
Szintén milliárdos beruházásról beszélünk. 
Szakembereink szerint, ha a termálvizet 
felhasználva próbáljuk meg intézménye-
inket, illetve a lakóövezeteket a távfűtés 
rendszerébe bekapcsolni, éves szinten 
120-130 millió forintot spórolhatunk. 
Elengedhetetlen továbbá, hogy egy magas 
színvonalú kulturális központunk legyen. 
Sajnos ilyennel Komárom jelenleg nem ren-
delkezik. De ugyanez igaz a sport területére 
is. Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy egy 
multifunkcionális csarnokot hozzunk létre.

„Nagyarányú für-
dőfejlesztést szeret-
nénk elkezdeni még 
ebben az évben. 
Ennek az előkészü-
letei már megkez-
dődtek. Többmil-
liárdos beruházás 
lesz, melyhez szeret-
nénk felhasználni az  
Új Széchenyi 
Tervet is.”

dr. molnár AttilA polgármester
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- Mikor kezdődhet a gya-
korlati megvalósítás?

- Én a tettek embere vagyok. Azon vagyok, 
hogy pörgessem a dolgokat, és a hivatalban 
is ezt kérem a kollégáktól. Szeretném, ha 
minél hamarabb megvalósulnának ezek 
a beruházások. Tudni kell azonban, hogy 
nagyon sok múlik a pályázati struktúrán. 
Minden pályázaton való részvételnek az 
alapfeltétele az, hogy elő legyen készít-
ve. Ennek egyetlen egy lehetősége van, 
hogy a terveket, illetve azt az előkészítő 
munkát, amit meg kell tennünk, időben 
elvégezzük. Mi erre készen állunk.

- Visszatérve a közelmúlt eseményei-
re, történt néhány szerkezeti változás 
is az önkormányzat működésében.

-Igen, módosítottuk a szervezeti és mű-
ködési szabályzatunkat. Átszerveztük a 
közterület-felügyeletet. A városőrségként 
működő, megemelt létszámú szolgálat a 
jövőben a nap 24 órájában ingyenes zöld 
számon lesz elérhető. Hozzájuk bármikor 
fordulhatnak majd a komáromiak. Ez 
főleg hétvégén fontos. Bízom abban, hogy 
április 1-től a rendszer működni tud. 

Meg fogjuk erősíteni a hivatalon belüli 
kontrolling rendszert, hogy megállítsuk 
az elmúlt évek pazarló gazdálkodását. A 
komáromi kis- és középvállalkozók támo-
gatására, elsősorban a pályázati önrészek 
biztosítására, 50 millió forintos pénzala-
pot hoztunk létre. Ennek a pénzalapnak 
a felhasználására a Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvánnyal kötünk egy együttműködési 
megállapodást. Ha van olyan helyi vállal-
kozó, aki azért nem tud részt venni egy 
pályázaton, mert hiányzik az önrész hozzá, 
akkor az önkormányzat jóvoltából ezt mi 
biztosítani fogjuk. Felállt egy pályázatíró 
csoport is az önkormányzaton belül, ame-
lyik tanácsadással fog segítséget nyújtani 
majd a vállalkozóinknak, illetve a helyben 
működő civil szervezeteinknek. További két 
nagyon fontos döntést emelnék még ki az 
elmúlt 150 napból. Az egyik a GAMESZ, 
az Alsófokú Oktatási Intézmények Gaz-
dasági Hivatala, illetve a Sportiroda, mint 
intézmény megszüntetése. Először ez utób-
biról ejtenék néhány szót. Egy gazdasági 
társaság sokkal hatékonyabban tudja a helyi 
sportéletet szervezni, illetve a sportlétesít-
ményeket fenntartani, mint egy intézmény. 
A nagyobb települések vagy zrt. vagy kft. 

formájában tartják fenn ezeket az ingatlano-
kat. A képviselő-testület ezért döntött úgy, 
hogy megszünteti a sportirodát, és létrehoz 
egy nonprofit kft.-t, úgy, hogy a városhoz 
kerül át valamennyi sportlétesítmény, amely 
eddig a sportegyesületek tulajdonában volt. 
Egy átláthatóbb, egyszerűbb és hatékonyabb 
rendszert lesz ez. Sportcélra egyébként idén 
minden eddiginél többet, 100 millió forintot 
különítettünk el, szemben a tavalyi 32 mil-
lióval. Szeretném, ha minél több komáromi 
gyermek és felnőtt sportolna. A GAMESZ 
tekintetében árnyaltabb a helyzet, ott kény-
szerdöntés született. Az átvilágítás során 
elképesztő pénzügyi visszaélésekre derült 
fény. Büntetőjogi következményei lesznek 
az ott feltárt hiányosságoknak, visszaélé-
seknek. Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy 
ezt az intézményt megszüntetjük. Feladatait 
részben az önkormányzat, részben pedig 
a város gazdálkodási társasága, a Saxum 
Kft. vállalta át. Természetesen a döntés 
előtt konzultáltunk az ott dolgozókkal, 
és kevés kivételtől eltekintve egyetértés-
re találtunk. Belülről ők is látták, hogy 
a helyzet tarthatatlan. Azt gondolom, 
hogy a következményeket azoknak kell 
vállalniuk, akik ezt a helyzetet előidézték. 
Ez már a nyomozóhatóság dolga lesz. 

�� Folytatás a következő oldalon

dr. molnár AttilA polgármester
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- Mi történt a korábban ott dolgozókkal?

Egy részük nyugdíjba ment. Akik sá-
rosnak érezték magukat, már korábban 
más munkahely után néztek. A többieket 
vagy a Saxum Kft.-nél, vagy az önkor-
mányzatnál foglalkoztatjuk tovább.

- Térjünk át a jelenlegi beruházásokra. 

Leginkább szembetűnő a városrehabilitációs 
projekt. A Petőfi Iskolát nemrég adták át. 
Most a Jókai tér, a Szabadság tér, illetve 
az Arany János utca 17. és a mozi felújí-
tása zajlik. Ha minden jól megy, akkor 
április végére végeznek a szakemberek. 
Megjegyzem, a választásokat követően 
megbíztam egy műszaki ellenőr társa-
ságot, akik felügyelik a beruházásokat. 
A korábbi tapasztalatok szerint ugyanis 
komoly minőségi kifogások merültek fel 
egy-egy munkával kapcsolatban. Ehelyütt 
nem állom meg, hogy rátérjek egy olyan 
témára, ami a régió valamennyi lakosát 
érinteni fogja. Az új Duna-hídról beszélek. 
Nemrég tartotta Komáromban első ülését 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Társu-
lás, illetve a szlovákiai partner társaság. 

A tárgyaláson kiderült, hogy a szlovák 
fél jóval előrébb tart, mint azt korábban 
gondoltuk. Részükről 2013-ban megkez-
dődhetne a kivitelezés. Mérföldkő volt 
ez a találkozó. Komárom teljesen nyitott 
a további tárgyalások helyszínének biz-
tosítására, minden tőlünk telhetőt meg 
fogunk tenni annak érdekében, hogy ez a 
beruházás minél előbb megvalósulhasson.
 
-Többször találkozott már Anton 
Marekkal, Észak -Komárom polgármes-
terével. Mi volt a találkozók eredménye?

-Kizárólag pozitív tapasztalataim vannak. 
Pár hét alatt több megbeszélést folytattam 
Észak-Komárom új polgármesterével, 
mint az elődeink összesen. Megbeszéltük 
azokat az irányokat, amelyeket szeretnénk 
a későbbiekben együtt felvetni. Így például 
tervezzük a közös munkatestületi ülések 
megkezdését. Mindketten fontosnak tart-
juk, hogy olyan testületi üléseink legyenek, 
ahol konkrét napirendi pontokat tárgyalunk 
majd meg. Hamarosan sor kerül rendezési 
és fejlesztési terveink közös áttekintésére. 
Megvizsgáljuk, hogy milyen közös köz-

szolgáltatásokat tudunk a két városrészben 
együtt bevezetni. Fontos a kultúra, a sport 
és az oktatás területe, ahol szintén együtt 
tudunk működni. Már most is folyamat-
ban van több olyan pályázat, amelyeket 
Észak- és Dél-Komárom együtt adott be. 
 
-  Hamarosan kezdődik a Komáromi 
Napok. Hol tartanak az előkészületek? 

-Az előkészítő munkák befejeződtek. Arra 
kértem Marek Anton polgármestertársa-
mat, hogy ebben is gondolkodjunk közösen. 
Eddig volt Észak-Komáromi Napok és Dél-
Komáromi Napok, de nem volt Komáromi 
Napok. Ütötték egymást a programok. 
Most összhangba hoztuk a két településrész 
programjait, ilyen tekintetben elmondhat-
juk, hogy ez lesz az első olyan igazi Komá-
romi Napok, amit Észak- és Dél-Komárom 
lakossága is magáénak érezhet. Széles 
skálán mozognak majd a rendezvények. A 
program felkerül városunk megújult hon-
lapjára (www.komarom.hu) is. Reményeim 
szerint mindenki fog találni magának olyan 
eseményt, melyre szívesen kilátogat majd. 

rg

„ez lesz az első igazi kOmárOmi napOk”
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górcső alatt  
az egészségügy

A közelmúltban kezdődött és előreláthatólag május  
második feléig tart a komáromi Selye János Kórház  

átvilágítsa. Az eddigi fejleményekről Dr. Kreft-Horváth  
Loránd egészségügyért felelős alpolgármestert kérdeztük.
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- Alpolgármester Úr, miért volt szükség az 
átvilágításra? 
 
- Mielőtt kérdésére válaszolnék, le kell 
szögeznem, hogy hazánkban nincs még 
egy olyan település, mint Komárom, amely 
éves szinten a társadalombiztosítási finan-
szírozáson túl mintegy 300 millió forint 
többlettámogatásban részesítené kórházát. 
Azt azonban látni kell, hogy egészségügyi 
rendszerünk komoly forrásproblémákkal 
küzd. Tavaly év végén volt szerencsém ott 
lenni Tatabányán, ahol Dr. Szócska Miklós, 
egészségügyért felelős államtitkár úr úgy 
fogalmazott: a második Orbán-kormány 
kivéreztetett egészségügyet örökölt, így 
a 2010-es esztendő a túlélésről szólt. Az 
alapvető cél csupán a munkahelyek meg-
őrzése és a rendszer működőképességének 
biztosítása lehetett. Ugyanakkor az idei 
évre világos fejlesztési irányokat jelölt ki a 
kabinet. Legfontosabb feladatnak az orvos- 
és szakdolgozói kivándorlás megállítását 
említette akkor az államtitkár úr, aki külön 
kiemelte, hogy az ellátási filozófiának vál-
toznia kell. Hangsúlyozta, hogy a kórházi 
adósságállomány-növekedést és az egészség-
ügyi megvonásokat le kell állítani! Önkor-
mányzatunk ezzel összhangban kezdte meg 
a vizsgálatokat. Az már most látható, hogy a 
megoldás az erőforrások koncentrációjában 

van. Ki kell alakítani egy 
hatékonyságot ösztönző 
finanszírozási rendszert.  
Ezen irányelvek alapján 
kijelenthetem, elkötele-
zettek vagyunk abban, 
hogy a Selye János Kórház 
továbbra is magas szakmai 
színvonalon működjék. 
 
- Hol tart most az ellen-
őrzés? 
 
 - Azért, hogy lássuk, hogy 
ennek a bizonyos 300 mil-
liós többlettámogatásnak 
mik az okai, önkormány-
zatunk teljes körű stra-
tégiai átvilágítást rendelt 
el. A tevékenység mind a 
pénzügyi, mind pedig a 
gazdasági és a számviteli 
területekre is kiterjed. 
Egyelőre nem szeretnék 
sem jóslásokba, sem az ügy 
részleteibe bocsátkozni. Az 
átvilágítást végző szakem-
berek május második felére 
ígérik a vizsgálat eredmé-
nyét, akkor kapunk átfogó 
képet arról, hogy jelenleg 
milyen gazdálkodási gya-

korlat jellemzi a Selye János Kórházat. Egy 
biztos azonban, a konzekvenciák levonása 
után olyan intézkedéseket hozunk majd, 
ami a betegellátás minőségét nem befolyá-
solja, sőt javítja azt.  

- Említette, hogy az egészségügyi finan-
szírozás terén országos, rendszerszintű 
problémával állunk szemben, hol van a 
bajok gyökere? 
 
- Elavult a rendszer. Az egészségügy nyeli 
a közpénzeket, mindannyiunk pénzét. 
Ezt nemcsak a betegek sínylik meg, de az 
orvosok, a nővérek, a szakápolók, egyszóval 
valamennyi egészségügyi dolgozó is. Véle-
ményem szerint többek között ez az oka a 
jelentős orvos-kivándorlásnak. Ezzel a mo-
dellel ugyanis nem jut elegendő forrás sem a 
betegekre, sem pedig a munkakörülmények 
javítására. Ez nem tartható fenn. Az elmúlt 
években a kormányzat képtelen volt úgy be-

avatkozni, hogy a betegellátás biztonsága ne 
sérüljön, egyszersmind javuljon a minőség, 
ugyanakkor a finanszírozás racionálisabb, 
kiszámíthatóbb és kevésbé pazarló legyen. 
Az elmúlt hónapokban azonban számos 
szakmai egyeztetés történt. Profilátszerve-
zés várható ugyan, de kormányzati célki-
tűzés, hogy valamennyi kórházunk magas 
szinten tudjon működni.  
 
- Visszatérve Komáromra, milyen közép-
távú céljai vannak az önkormányzatnak az 
egészségügy területén? 
 
- Általánosságban minden szinten javítani 
szeretnénk a jelenlegi rendszeren. Konk-
rétabban: céljaink között szerepel egyes 
diagnosztikai eszközeink cseréje. Jelenlegi 
műszereink ugyanis évenkénti javításra 
szorulnak, karbantartásuk gazdaságtalan. 
Kórházunk modern, nagy kapacitású labo-
ratóriuma nem megfelelő kihasználtságú, 
ezért át kell tekintenünk, hogy milyen in-
tézkedések, többletfeladatok mellett lehetne 
a gazdaságos működést biztosítani. Meg 
fogjuk szüntetni a párhuzamos ellátáso-
kat, ez nemcsak kórházunkat terheli, de a 
betegeket is. Fontos például, hogy a jövőben 
adott típusú törés esetén ne készüljön egy 
betegről több helyen több röntgenfelvétel is. 
Megvizsgáljuk, hogy a reumatológiai jellegű 
gyógyászati ellátásokkal kapcsolatban, így 
például a fiziko- és fürdőterápiára milyen 
további fejlesztéseket kellene elvégeznünk 
Társadalmunk egyre idősödik. Sok a 
gyógyulni vágyó, mozgásszervi betegségben 
szenvedő társunk.  

Elgondolkodtató, hogy a betegek ilyen 
remek minősített gyógyvízzel rendelkező 
településről, mint Komárom, miért mennek 
máshová kezelésre, vállalva a fél vagy épp 
az egy éves várakozást is. A komáromi 
gyógyulni vágyókat helyben kell ellátnunk. 
Önkormányzatunk a jövőben mindinkább 
figyelemmel kíséri majd a hazai és az uniós 
egészségügyi, illetve gyógyturizmusra 
irányuló pályázatokat. Reményeink 
szerint ezek bevonásával, illetve a meglévő 
intézményeink fejlesztésével a jövőben egy 
hatékonyabban működő, a betegek érdekeit 
jobban kiszolgáló helyi egészségügyi ellátást 
tudunk majd felépíteni.     
                                                                      rg

„Célunk, hogy a Selye János 
Kórház továbbra is magas szak-

mai színvonalon működjék!”

dr. kreft-horváth loránd Alpolgármester 
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GEOTERMIKUS hőELLáTó 
RENdSZER KIALAKíTáSáRA 

PáLyáZIK KOMáROM

Bár Komárom óriási termálvízkészlet-
tel rendelkezik, energetikai hasznosí-
tására mindeddig mégsem fordítottak 
elengendő figyelmet. A tervek szerint a 
geotermikus energiát a jövőben a városi 
intézményrendszer fűtésére is fel kíván-
ják használni. Az önkormányzat már 
meg is bízott egy céget a tervek elkészí-
tésével. Jelenleg az engedélyezési eljárás, 
valamint a részletes megvalósíthatósági 
tanulmány kidolgozása van folyamat-
ban. Az Új Széchenyi Terv keretein belül 
pályázat nyújtható be, melynek megva-
lósulása esetén Komárom éves szinten 
több százmilliós megtakarítást érhet el.

Nemrég a komáromi városházán dr. Mol-
nár Attila polgármester és dr. Sztruhár 
Gyula, a Komárom-Esztergom Megyei 
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vány ügyvezető igazgatója írta alá a ko-
máromi székhelyű kis- és középvállalko-
zások támogatására vonatkozó 50 millió 
forintos támogatási szerződést. A támo-
gatási program áttekinthető és egyszerű. 
Az önkormányzaton belül felállt egy 
pályázatíró csoportot, mely a pályázaton 
való minél eredményesebb részvételben 
segíti a helyi kis- és középvállalkozókat. 

50 MILLIóS TáMOGATáS A KIS- éS 
KöZéPVáLLALKOZáSOKNAK

„éVTIZEdES PRObLéMáT 
OLdOTTUNK MEG“

Komárom önkormányzata a jövőben 
a bevitt törzstőkének megfelelő szava-
zati aránnyal képviselteti magát a helyi 
Komthermál Kft.-ben. Ezzel a lépéssel az 
önkormányzat egy évtizedek óta húzódó 
ügynek tett pontot a végére. A polgár-
mester hozzátette: a napokban az utolsó 
kistulajdonos részét is kivásárolja az ön-
kormányzat. Így miden akadály eláhárul  
az elől, hogy a város saját kezébe vegye 
a fürdő sorsát. Az önkormányzat tervei 
között a jövőben pályázatok bevonásával 
nagyarányú fürdőfejlesztés, és egy mi-
nőségi gyógyszálló megépítése szerepel.

A közelmúltban került sor az első Város-
házi Beszélgetésekre, melynek témája az 
alkotmányozás volt. A délután meghívott-
jai dr. Balsai István, az alkotmányügyi, 
igazságügyi és ügyrendi bizottság elnöke, 
dr. Turi-Kovács Béla, a bizottság tagja, dr. 
Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium, infrastruktúráért felelős államtit-
kára, térségünk országgyűlési képviselője 
és Czunyiné dr. Bertalan Judit, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja, országgyűlési 
képviselő voltak. A házigazda szerepét dr. 
Molnár Attila polgármester töltötte be.  
 
Dr. Balsai István hangsúlyozta, hogy az ere-
deti alkotmány 1949-ben született meg, egy 
olyan korszakban, mely azóta is rányomta 
bélyegét hazánkra. “Az alkotmányozó 
munka már tíz hónapja folyik, eddig több 
mint 70 órát szántunk a megvitatására, és 
még előttünk áll két teljes parlamenti nap. 
Én bízom benne, hogy húsvétra átadhatjuk 
Önöknek az ország új alaptörvényét” - fo-
galmazott az elnök. 
 
 

Dr. Turi-Kovács Béla kiemelte, hogy az új 
alaptörénynek garantálnia kell a szegények, 
a gyengék felemelkedését, a magyar termő-
föld és a víz, mint nemzeti kincs védelmét, 
valamint az öröklés és a tulajdonszerzés 
szabályozását. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit felszólalásában 
leszögezte, az ország 20 éve alkotmányozás-
ban él. A kormánymegbízott hangsúlyozta, 
hogy egy társadalmi, strukturális előme-
netelre van szükség. Egy új értékrendre, 
melyet az alaptörvény is képvisel majd. 
 
- Rákosiék célja a múlt teljes eltörlése volt. 
Az 1949-es alkotmány szövegére a szov-
jet nyomás volt hatással. Az elmúlt nyolc 
évben több olyan dolog történt, melynek a 
jövőben nem szabad megtörténnie. Nem 
engedhetjük meg, hogy növekedjen az 
államadósság, a hiány. A nemzeti vagyont 
nem lehet eltékozolni. Erre az új alaptör-
vény garanciát nyújt majd. Az új alkot-
mány nyugat-európai jellegű lesz, melyen 
nem lehet majd fogást találni - vélekedett 
az új alaptörvényről dr. Völner Pál. 

.                                                                   rg

Húsvétra kész az 
alaptörvény

Legnagyobb adózóit köszöntötte a 
komáromi önkormányzat április 7-én. A 
Városfejlesztési és Idegenforgalmi Szak-
mai Tanácsadó Testület alakuló ülésével 
egy időben megrendezett  programon 
mintegy 50 cég képviselője vett részt.
A Városháza nagytermében dr. Molnár 
Attila adott rövid áttekintő értékelést az 
önkormányzat idei büdzséjéről, valamint 
a rövid- és középtávú fejlesztési elképze-
lésekről. A város első embere elmondta: 
az elmúlt időszak megfontolt gazdasági 
intézkedéseivel sikerült kiszámítható útra 
állítani a várost. A polgármester ezután 
részletesen bemutatta a következő idő-
szak beruházásait. Többek között szólt az 
útfelújítások ütemezésének fontosságáról, 
az új védőnői épület kialakításáról, az ipari 
park közműrendszerének további fejleszté-

séről, a Szivárvány óvoda tornaterem-épí-
tési terveiről, a gázvezetékek felújításának 
lehetőségéről, valamint a geotermikus 
energia kihasználására vonatkozó projekt-
ről. Komárom kitörési pontját az ipari parki 
cégek munkahelyteremtő képessége mellett 
az idegenforgalomban, a turizmusban, 
azon belül is a gyógy- és egészségturizmus-
ban jelölte meg. „Tavaly Komáromban 3,3 
milliárd forint folyt be az iparűzési adóból. 
Ebből mintegy 2 milliárdot fordítottunk 
az intézményeink fenntartására, 1 mil-
liárdot pedig a fejlesztésekre. Ez nem 
maradhat így. „El kell érnünk, hogy az 
iparűzési adóból a jelenleginél jóval több 
fordítódjon fejlesztésekre. Célunk továbbá, 
hogy intézményhálózatunk fenntartása a 
szakmai színvonal további emelése mellett 
a mostaninál kevesebbe kerüljön” - zárta 
gondolatait dr. Molnár Attila.                rg

A legnagyobb  
adózókat köszöntötték
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A húsvét eredeti üzenete ott 
rejtezik a szimbólumokban

A húsvét a keresztyén egyházak legfontosabb ünnepe. Egy óegyházi döntés nyomán  
vált mozgóünneppé, hiszen minden évben a tavaszi napéjegyenlőséget követő első  

holdtölte utáni első vasárnapra esik. Manapság inkább a vallást gyakorlók  
számára hordoz szellemi jelentést,  bár a szimbólumok és a  jelképek  

révén mindnyájan szembesülünk a húsvét eredeti üzenetével.
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- Miért tekinthető a húsvét a keresztyén 
egyházak legfontosabb ünnepének? 
 
- Zeffirelli híres Jézus-filmjének zárójele-
nete jut erről eszembe. A templomszolga, 
aki Jézus üldözőinek oldalán áll, hallja a 
hírt, hogy a sír üres. Ő is kiszalad, hogy 
megnézze, és amikor azt látja, hogy a sír 
valóban üres, csak egy szót mond: elkezdő-
dött. Ez szerintem kifejezi a lényeget, hogy 
a keresztyén hit valójában egy üres 
sírboltban kezdődött el. Úgy 
is mondhatnánk, hogy a 
húsvét a keresztyén 
hit születésnapja. A 
konkrét fizikai, 
testi halál utáni 
új életre kelés, 
a feltámadás a 
keresztyénség 
sajátos üzenete, 
hittartalma, 
mely más 
vallásokban nem 
található meg. 
 
- A húsvétot megelőzi a 
40 napos nagyböjt. Mi ennek a 
jelentősége? 

- A húsvétot megelőző böjt nem is annyira 
a húsvéthoz, sokkal inkább a nagypénteki 
keresztre feszítéshez kapcsolódik. Jézus 
az utolsó páskára készülve megjövendölte 
tanítványainak, hogy mi fog vele történni 
Jeruzsálemben. A nagypénteki keresztha-
lálra a kereszténység úgy tekint, mint a nagy 
váltságmű lényegére, központjára.  
 
Az emberiség bűneinek megváltásáért Jézus 
a saját életét adta. Aki ezt az engesztelő 
halált hiszi, a maga számára is érvényes-
nek fogadja el, az kegyelemből megkapja a 
bűnbocsánatot. A váltsághalál szenvedéssel 
jár, az életről való lemondással. Erre készül 
a keresztyén egyház a 40 napos nagyböjttel. 
A különböző egyházak másként élik meg a 
böjtöt. A római katolikusoknál megvannak  

ennek a maga szertartásai, míg a protestáns 
egyházaknál a böjtöt főleg a lelki tartalma 
felől közelítik meg. A húsvét közeledtével 
egyre többet foglalkozunk ezzel a váltság-
művel. Olyan alkalmakat szervezünk, ahol 
az igehirdetések Jézus szenvedéseiről és a 
halálával szerzett engesztelésről szólnak. 
Sokáig úgy tartották, hogy a nagypéntek 
a református egyház legnagyobb ünnepe. 

 
 
-Mennyire tartják manapság fontosnak az 
emberek, hogy a lelkükben is megünne-
peljék a húsvétot és ne csupán egy hosszú 
hétvégévé váljon? 
 
- Amióta szekularizálódott a társadalom, 
és a mindennapokra már nincs olyan nagy 
kihatással az egyház, azóta a húsvét inkább 
csak a vallást gyakorló emberek számára a 
hitélet egyik kiemelkedő alkalma. Azon-
ban a templomba nem járó, a vallást nem 
gyakorló emberek is közel kerülnek ilyenkor 
a húsvét valódi üzenetéhez a jelképek, a 
szimbólumok által. Hiszen a nyúl, a bárány, 
a tojás mind-mind keresztyén üzenettel bír-
nak. Így ha nem is tudatosan, de ők is részt 
vesznek a húsvét megünneplésében.  

- Elmondaná, hogy ezek a jelképek milyen 
keresztyén eredetre utalnak? 
 
- Az ősegyházban a húsvét összekapcsoló-
dott a kereszteléssel. Kezdetben a megke-
resztelendőket lenyomták a víz alá, majd a 
kevés vízzel való meghintést alkalmazták 
a keresztelésnél. Ebből támadt az a képzet, 
hogy az a víz, ami húsvétkor éri az embert, 
annak valami életkötő jellege van. Ebből 

alakult ki a locsolkodás szokása. Jó 
alaposan meglocsoljuk a lányo-

kat ilyenkor, hogy aztán 
az életerő eltöltse 

őket, és ezáltal a 
termékenység 

is biztosítva 
legyen.  A 
bárány 
maga Jézus. 
Ennek 
szintén egy 

ószövetségi 
előtörténete 

van, ahol a bű-
nökért egy hibát-

lan áldozati bárányt 
kellett bemutatni. Ezért 

beszélnek az újszövetségi iratok 
úgy Jézusról, mint áldozati bárányról. 

-Átvonatkoztatják rá ezt az ószövetségi 
jelképet.   
 
A nyúl gyors futásával arra utal, hogy az 
apostolok gyorsan futottak, amikor meg-
hallották az asszonyoktól, hogy üres a sír. 
A tojásból úgy bújik ki a csibe, hogy kitöri a 
tojás héját, és egy új élet lesz belőle. Ez azt 
fejezte ki, hogy Jézus is a maga sziklasírjából 
így jött elő. Amikor pedig eldugdosunk a 
házban különféle apróságokat, csokoládékat 
a gyermekeknek, hogy találják meg, ez ab-
ból ered, ahogy az asszonyok keresték Jézus 
holttestét. Ezekben a szimbólumokban 
mind-mind ott rejtezik az eredeti húsvéti 
történet, illetve az ezen alapuló keresztyén 
igehirdetés továbbélése.  
 
                                                                       se

beszélgetés máté lászló 
református lelkésszel
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Jubilál a 
Komáromi NapoK

április 26-áN huszadiK alKalommal pezsdül fel a 
duNa Jobb és bal partJáNaK laKossága. miNt aNNyi 

más területeN, így a Komáromi NapoK programJábaN 
is érvéNyesül maJd a város vezetéséNeK úJ iráNyvoNa-

la, mely elsősorbaN a hagyomáNyoK előtérbe  
Kerülését és a miNőségi Kultúra haNgsúlyozását Jelzi.
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A kerek évforduló, a huszadik 
jubileum lehetőséget ad arra, hogy 
lezáruljon egy korszak, és kezdetét 
vegye valami új, ami tulajdon-
képpen nem jelent mást, mint a 
hagyományokhoz való visszatérést. 
Olyan programok kerülnek előtér-
be, melyek jobban illeszkednek a 
történelmi múlthoz, elsősorban a 
komáromi csatához. Éppen ezért 
a Komáromi Napok ideje alatt 
különböző témák köré kiállításo-
kat és konferenciákat szerveznek a 
városban. Így ismét lesz levéltáros 
és történész konferencia, amelyek 
mellett új színfoltként jelenik meg 
a testvérvárosok  küldöttségeinek 
szervezett műhelymunka,  a határon 
átnyúló fejlesztéseket bemutató nap, 
vagy a gyermekrajzok lélektani tar-
talmaira irányuló szakmai előadás. 
A szakmai tömörüléseknek ezúttal 
a városháza díszterme ad otthont. 

Változik a testvérvárosok részvétele 
is a programban. A tavalyi kiha-
gyás után idén ismét meghívást 
kaptak a küldöttségek, ráadásul 
szerepük is átértékelődik. Az 
önkormányzatok a testvérvárosi 
kapcsolatok új tartalommal való 
megtöltésére törekednek, melyre a 
műhelymunkák és a közös gon-
dolkodás révén várják a jövőbeli 
közös útmutatásokat, törekvéseket.

A Komáromi Napok továbbra is a 
komáromiaknak, a komáromiakról 
szól. Ezért is van évről évre egyre 
nagyobb bemutatkozási lehetőségük 
a helyi kulturális élet szereplőinek. 
Nem csoda hát, hogy most is ren-
getegen jelezték részvételi szándé-
kukat, jóval többen, mint azt a szer-
vezők gondolták. Azonban az idei 
rendezvény időpontja húsvétot kö-
vetően, a ballagások hetére esik, így 
a szervezők nem tartották szeren-
csésnek a zsúfolt programajánlatot. 

A hét közepe táján a Jókai liget is 
megtelik élettel, ahol a Magyarock 
Dalszínház Klapka-musicalje 
mellett felcsendülnek a Kormorán 
ismert dalai is. A liget megfelelő 
helyszíne lesz a komáromi kötődésű 
népzenekar bemutatkozására is. Így 
Horsa István és zenekara kíséreté-
ben, Korpás Éva népdalénekes köz-
reműködésével táncházzal színesí-
tett folklór-délutánba csöppenhet 
az érdeklődő közönség. A népzenei 
vonalat követi Szvorák Kati hang-
versenye is, melynek méltó hely-
színe a református templom lesz.

Nagy hangsúlyt fektettek idén 
is a két városrész programjainak 
összehangolására. A jubileumi 
év érdekessége, hogy a nyitóün-
nepséget közösen tartja Észak- 
és Dél-Komárom vezetése. A 
kerek évfordulóra való tekintettel 
a hídon egy óriásplakát-kiállí-
tás mutatja be az elmúlt húsz év 
fontosabb állomásait, történéseit.
A fő helyszínt továbbra is Monos-
tori erőd adja, amely történelmi 
környezet a gazdag és színvonalas 
programok mellett megteremti a 
családi kikapcsolódás lehetőségét is. 
Korábban voltak ugyan ellenvetések 
a Monostori erőddel kapcsolatban 
a távolság és a megközelíthetőség 
miatt, azonban a helyszín bevált, így 
senkinek sem kell lemondania egyik 
programon való részvételről sem, a 
városból pedig különjáratú autóbu-
szok segítik a ki- és a hazajutást.  

A szokásokhoz híven csütörtö-
kön nyit és május elsejével zárul a 
sörsátor, ahol a  helyi zenekarokon 
(pl. Royal Express, Elektron Band) 
kívül fellép a Pokolgép, a Republic, 
az Első Emelet vagy a Neoton. A 
fi atalok alternatív irányzatainak ad 
fellépési lehetőséget a Dunai bástyá-
ban kiépített Zúzdaplacc, ahol az is-
mertebb komáromi zenekarok (Elit 

Osztag, M-Nélkül, Vesztegzár) 
mellett a szervezők lehetőséget biz-
tosítanak a kezdők bemutatkozására 
is helyi tehetségkutató versennyel. 

Az erőd külső lejtőjén az előző 
évhez hasonlóan a vásári hangu-
lat az uralkodó, ahol a kalandra 
vágyók válogathatnak a különféle 
körhintákra, ügyességi akadályok-
ra épülő vidámparkban. Az erőd 
belső udvarán azonban nyugodtabb 
hangulatra építenek a szervezők. A 
kézművesvásár és játszóház mellett 
a történelmi sarokban hagyomány-
őrző bemutatókkal várják a csalá-
dokat, a kikapcsolódni vágyókat.  

Mint látható, a huszadik Komáromi 
Napok programjában a mennyiségi 
és a minőségi arányok eltolódtak 
az utóbbi javára. Azonban ez nem 
jelenti a jól bevált és kedvelt iskolai, 
illetve sportrendezvények elmara-
dását. Továbbra is szurkolhatunk 
a különféle versenyeken, a kötél-
húzáson vagy a Feszty-duatlonon. 
A szervezők értéket szeretnének 
teremteni a Komáromi Napokon, 
mely a hagyományokra, a történel-
mi múltra épül.   
                                                       se

A szervezői oldal

Az 1848-49-es forrAdAlom és szAbAdsághArc hAgyományőrző egyesület április 26-án 
11 órAkor koszorúzássAl egybekötött megemlékezést tArt A rAdetzky szobornál.

A részletes progrAmot keresse postAládájábAn,  vAgy A www.komArom.hu oldAlon.
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than mór: a kOmárOmi csata

A két Komárom 1992 óta közös rendez-
vénye a Komáromi Napok, amely minden 
évben április 26-ával kezdődik. A dátum a 
szabadságharc egyik kiemelkedő hadászati 
fegyvertényének, komáromi vonatkozás-
ban pedig mindenképpen a legjelentősebb 
és legdicsőségesebb eseményének állít 
emléket, nevezetesen az 1849. április 26-i 
komáromi csatának. A tavaszi hadjárat 
végén vagyunk. Komáromot március 20-a 
óta bombázza Balthasar Simunich oszt-
rák altábornagy. A lakosság kimenekült 
a város északi részén lévő Cigánymezőre, 
minél távolabb az ágyúk hatóerejétől. 
A várban Török Ignác tábornokot, aki 
rangidős tisztként január 5-től töltötte be 
a várparancsnoki tisztséget, április 10-én 
felváltotta Lenkey János tábornok. Lenkeyt 
a várvédők parancsnokává nevezték ki, de 
ideiglenesen, Guyon Richárd tábornok 
megérkezéséig (április 20.), a várparancs-
noki feladatokat is ellátta.  A Görgey Artúr 
tábornok vezette magyar fősereg főoszlopa, 
az I. és III. hadtest, április 18-án átkelt a 
Garamon, elindult délnyugati irányba, és a 

nagysallói ütközetet követően, április 22-én 
észak felől felszámolta a császári-királyi 
ostromzárat és bevonult Komáromba. A 
Duna jobb partjára való átkelés azonban 
egyelőre lehetetlen volt, mivel a két part 
közti hajóhidat az osztrákok már szétlőtték. 
A honvédek és a lakosság összefogásának 
eredményeként készült el az új híd, egy 
rögtönzött talphíd. Ezen a hídon kelt át 
április 25-től 26-ra virradó éjjel az I. és III., 
valamint a várőrséget alkotó VIII. hadtest, 
és megtámadta a Duna jobb partján lévő 
cs. és kir. zároló erőket.  A Knezić Ká-
roly ezredes vezette csapatok az új-szőnyi 
sáncokból verték ki a cs.-kir. csapatokat, a 
Görgey vezette jobbszárny az ácsi erdőben, 
a Damjanich János tábornok vezette közép-
had Herkály- és Csémpuszta térségében, a 
balszárnyon pedig Klapka György tábornok 
Mocsa és Ó-Szőny között támadt. Nagy-
sándor József tábornok a Feldunai hadsereg 
lovasságát vezette. A küzdelem du. 1 óra 
körül ért véget és ezzel a tavaszi hadjárat is. 
A magyar fősereg elérte ugyanis fő hadmű-
veleti célját: az ellenséges hadsereg kiűzését 

(a cs.-kir. fősereg visszavonult Győr felé) és 
Komárom felmentését. Komárom fontos-
ságát, szabadságharcban betöltött szerepét 
mutatja, hogy falai között nyolc tábornok 
(néhányan itt még csak ezredesi rangban), 
későbbi aradi vértanú is megfordult. Török 
Ignác és Aulich Lajos (későbbi hadügymi-
niszter) mellett, csak ezen a napon, vagyis 
április 26-án itt harcolt Damjanich János, 
Knezić Károly, Lenkey János, Nagysándor 
József, gróf Leiningen-Westerburg Károly 
és Poeltenberg Ernő, aki ugyan már csak a 
csata után, du. 3 óra körül érkezett huszár-
ezredével a Duna jobb partjára. Ez a nap 
mintegy elővetítette azt a szerepet, amelyet 
Komárom a továbbiakban betöltött, neve-
zetesen, hogy még akkor is tudta tartani 
magát, amikor már minden elbukott. 
Köszönhette ezt egyrészt Klapka György 
tábornoknak, aki május 21-től Komárom 
várának és várőrségének parancsnoka volt, 
a várvédők helytállásának, a civil lakosság 
kitartásának, és természetesen magának a 
komáromi erődítésnek, amely fontos adu, 
tárgyalási alap volt a várvédők kezében. (se)

Történelmi visszatekintés
Komárom város napja: 1849. április 26.
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A 20. Komáromi Napok változatos programokkal vár 
minket. A 30. születésnapját ünneplő Elektron Band 
mellett mi most a négy „nagy” fellépőt kérdeztük.

Az új Album szimbolikus jelentést hordoz
A Magyar Örökség-díjas Kormo-
rán zenekarnak télen jelent meg új 
albuma Magyar Kettős címmel. 
Mint azt az együttes vezetője, 
Koltay Gergely elmondta, 2009-
ben kipróbált valami újat, amit 
örömmel fogadott a hallgatóság. 
A Tüzek előtt, tüzek után című 
album felvételéhez ugyanis a világ 
minden tájáról, így Sydneyből, Los 
Angelesből, Melbournből érkeztek 
énekesek, hogy dalban mondják el 
mindazt, amit fontosnak tartanak. 
Mostani lemezük témáját szintén 
egy aktualitás, a kettős állampolgár-
ság adta, erre utal a címadó dal. A 
Kormorán így határon túli előadók-

kal egészült ki, köztük a Társulatból 
is ismert Vadkerti Imrével és a 
vajdasági Fehér Nórával. De meghí-
vást kaptak énekesek Kárpátaljáról 
és Erdélyből egyaránt, ez pedig 
szimbolikus jelentést kölcsönöz az 
új lemeznek.  Azt is mondhatnánk, 
hogy ez a Kormorán egyik legkülö-
nösebb albuma, melyen a határokon 
átívelő magyarság tudata hatja át a 
vad hangzásokkal és lírai betétekkel 
teli dalokat. A lemezbemutató kon-
certturné márciusban indult útjára, 
Győrben például 10 ezer ember előtt 
játszott a zenekar. -Harmincöt évvel 
ezelőtt alapítottam a Kormoránt. 
Azóta arra törekszem, hogy a zene 

és a szöveg eszközével kifejezzem 
mindazt, ami számomra fontos az 
életben. Úgy érzem, hogy a Jóisten 
kijelölt számomra egy utat, amin 
végig kell mennem. Az új lemez 
miatt kicsit át is alakult az együt-
tes. Az eredeti felállásból négyen 
maradtunk, Szűts István, Zsoldos 
Tamás, Gáspár Álmos és jóma-
gam - mondta el Koltay Gergely-, 
valamint csatlakozott hozzánk 
Antoni Arnold és Herpai Sándor. 
A turné egészen augusztusig tart 
majd, a Kormorán nemcsak az 
országot, de a környező magyarlakta 
területeket is bejárja ezen idő alatt. 

a neOtOn-slágereket ma is imádják

A 80-as, 90-es évek nagyhírű 
együttese, a Neoton Família 
2005-ben alakult át a Neoton 
Família Sztárjaivá. Csepregi Éva, 
Végvári Ádám, Baracs János 
és Bardóczi Gyula ugyanis a 
remekül sikerült Puskás Ferenc 
Stadion-beli koncert után dön-
tötték el, hogy továbbra is játszani 
szeretnék a jól ismert slágereket. 
Az eredeti felállás kiegészült 
Lukács Lászlóval és feleségé-
vel, Andreával, illetve 2007 óta 
Csepregi Éva fi a, Heatlie Dávid 
ül a dobok mögött. Népszerű-
ségük az elmúlt években mit 
sem kopott, ma is hihetetlen 
bulihangulatot teremtenek, bár-
hol álljanak is színpadra. Tavaly 
például hatvan élőkoncertet 
adtak, és az idei naptáruk is szé-

pen betelt. A tavaszi szezont egy 
fergeteges koncerttel indították a 
debreceni Főnix csarnokban, ahol 
az Első Emelettel együtt léptek 
fel. – Egy újabb nagy dobással 
készülünk. Április 5-én, Buda-
pesten a  Művészetek Palotájában 
egy akusztikus koncertet adunk, 
ahol a jól ismert slágerek áthang-
szerelve szólalnak meg, illetve 
felcsendülnek eddig nem hallott 
dalok is. Terveink szerint ebből a 
komáromi közönség is kap majd 
egy kis ízelítőt. A nyár folyamán 
indul be az igazi koncertsze-
zon – mondta el Végvári Ádám. 
A koncertek anyagát sorban 
rögzítik, így ha minden a tervek 
szerint alakul, akkor hamarosan 
egy új lemezt is piacra dobnak 
a Neoton Família Sztárjai.

időpont: 04. 29. 20:00h

helyszín: mOnOstOri erőd

időpont: 04. 27. 19:00h

helyszín: jókai liget

csepregi éva

�� Folytatás a következő oldalon

A részletes progrAmot keresse postAládájábAn,  vAgy A www.komArom.hu oldAlon.
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új Arcát mutAttA meg A republic
Hazánk méltán legismertebb zenekara, a 
Republic a tőle megszokott módon rend-
hagyó koncerttel lépett fel március 14-én 
a Budapesti Kongresszusi Központban. 
A jól ismert republicos dalok klasszikus 
hangzással csendültek fel, emellett a nagy 
zeneszerzők, így Paganini, Hacsaturján, 
Grieg, Bartók és mások műveit szólaltat-
ták meg a saját hangzásukra átformálva. 
– 2009-ben kértek fel bennünket arra, 
hogy a miskolci Operafesztiválra készít-
sük el a klasszikusok átírását. Mindez 
nem volt könnyű feladat, annak ellenére 
sem, hogy a korábbi Republic-albumokon 
már szerepeltek instrumentális dalok. 
Az Operafesztiválon nem volt túl jó a 
terem akusztikája, mi is éreztük, hogy 
nem úgy szólnak a dalok, ahogy kellene. 
Ezt követően még kétszer álltunk szín-
padra ezzel a repertoárral, Nyírbátorban 
és Debrecenben, ahol végre tökéletesen 
összeállt a hangzás. Ezért döntöttünk úgy, 
hogy március 14-én egy exkluzív koncertet 
adunk Budapesten, nagyzenekarral, 20 
vonóssal – mondta el a Republic basszus-

gitárosa, Boros Csaba. A nagysikerű kon-
certről felvétel is készült, így aki lemaradt 
erről a fellépésről, az hamarosan CD-n 
hallgathatja meg az új hangzású dalokat. 
Az együttes tavasszal koncertturnéra indul, 
ahol természetesen a jól ismert Republic- 

számok hangzanak majd el. Boros Csaba 
azonban elárulta, hogy a május elsejei 
komáromi fellépésen azért a közönség kap 
egy kis ízelítőt a klasszikusokból is, mert 
a műsorba beépítettek egy feldolgozást, 
amit instrumentálisan szólaltatnak meg.

húsz év után újrA első emelet
Az 1980-as évek egyik 
meghatározó popegyüttese, 
az Első Emelet 2008-ban, a 
budapesti SYMA csarnok- 
beli koncerten döntötte el, 
hogy  visszatér  a magyar 
könnyűzenei életbe. A fi úk 
hamar aktivizálták magukat, 
sorra tettek eleget a koncert-
meghívásoknak országszer-
te. Húsz év kihagyás után 
megjelent az Első Emelet 
legújabb lemeze, Megyek a 
szívem után címmel. Óriási 
sikert aratott fellépésük az 
X-faktor döntőjében, amit 
hárommillió ember látott a 
TV-ben. A hosszú téli hóna-

pokat maguk mögött tudva 
a fi úk már meg is kezdték a 
következő koncertszezont. 
Március 26-án a debreceni 
Főnix csarnokban léptek fel 
a Neotonnal együtt, április 
30-án pedig a komáromi 
közönség hallgathatja meg a 
jól ismert Első Emelet-
dalok mellett az új szerze-
ményeket is. - Jövőre lesz a 
zenekar 30 éves. Ezt pedig 
egy nagyszabású koncerttel 
kívánjuk megünnepelni, 
2012 decemberében - 
mondta el a zenekar egyik 
tagja, Tereh István.

időpont: 04. 30. 20:00h

helyszín: mOnOstOri erőd

időpont: 05. 01. 20:00h helyszín: monostori erőd

A részletes progrAmot keresse postAládájábAn,  vAgy A www.komArom.hu oldAlon.
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Az Elektron Band 1981-ben alakult, azonban 
a történet jóval korábbra nyúlik vissza. Minden 
egy kisfi úval és a tangóharmonikával kezdődött. 
A zenekar frontemberét, Fikner Józsefet ugyan-
is egészen kiskorától elbűvölte a muzsika, vasár-
nap délutánonként imádta hallgatni a szomszéd 
bácsi harmonikázását Négy éves volt, amikor 
megkapta élete első hangszerét, melyen magától 
tanult meg játszani. Édesapja amatőr szinten 
zenélt, öccse, Ernő is jó hangokat tudott kicsalni 
a hangszerekből. Így aztán nem csoda, hogy a 
hatvanas-hetvenes évek beat-korszakának szele 
hamar utolérte a nagyigmándi testvérpárt. Első 
zenekarukat, a Casinót 1977-ben alapították 
Tárkányon. Hamar ismertté váltak a környéken, 
hiszen remek bulikat csináltak a megyében, de 
játszottak Győrben és Pesten is. Ahol felléptek, 
ott a művelődési házak zsúfolásig megteltek, 
mindenki ropta a táncot az akkoriban befutott 
zenekarok ismert dalaira. Akkor ugyanis más 
idők jártak mint ma. A fi úknak eszükbe sem 
jutott saját dalok szerzése, ők csak a nagyok 
slágereit akarták a lehető legjobban eljátszani. 
A banda sikerét másrészt a hangtechnika adta. 
A hetvenes-nyolcvanas években nem lehetett 
könnyen hozzájutni a hangszerekhez vagy a 

szükséges berendezésekhez. Volt, hogy 30 ezer 
forintot (akkoriban ez egy fél Zsiguli ára) költöt-
tek erősítőre. Pénzszűkében azonban jobb híján 
maguk oldották meg a kérdést. Fikner József és 
Ernő nem hiába tanultak elektronikai szak-
mát, ezen  ismeretek birtokában saját maguk 
készítettek hangtechnikai eszközöket. Vidéki 
zenekarok ilyen jó hangtechnikai berendezé-
sekkel nem rendelkeztek, irigyelték őket nem 
egyszer még a pesti bandák is. A siker ellenére a 
Casino mégis feloszlott. Lényegében a katonai 
szolgálat miatt, hiszen a tagok nagyjából egy 
időben lettek sorkötelesek. 

A Fikner család ezt követően Komáromba 
költözött, ahol a zenélésnek tradíciója volt. 
Olyan együttesek működtek a városban mint 
a Horizont, a Só vagy a Help. A zenekar 
újjászervezése mégsem ment könnyen, mert a 
testvérpárral senki sem akart szóba állni. Végül 
Denk Jánossal Fülöp Lászlóval Bánkúti Árpád-
dal megalakult 1981 nyarán az Electron Band. 
Az új formáció is hamar befutott, alig két év 
alatt a fél országot bejárták. Nem sokkal később 
egy lánnyal, Talabér Andreával bővült a csapat. 
Abba az időben igazi szenzációnak számított 
egy jó hangú éneksenő. Nem véletlen hát, hogy 

1983 az ország közepén, Pusztavacson találta 
a zenekart, ahol az Electron Band egyik válto-
zatával a PV 83-mal léptek színpadra, ráadásul 
saját dalokkal. A csapat életében nem okozott 
törést a 80-as, 90-es évek diszkókorszaka sem. 
Egyszerűen váltottak, megtanulták az aktuális 
slágereket, amiket a rockkal kevertek, így aztán 
mindig volt közönségük is. 

Meghatározó helyük volt ebben az időben a ko-
máromi Csokonai Művház, valamint a  kisbéri 
Pokol söröző, melynek klub hangulata és sza-
badtéri színpada csak úgy vonzotta a fi atalokat. 
Nem egyszer játszottak 500-1000 fős tömeg 
előtt. Újabb váltást jelentett az Elektron Band 
életében a vendéglátós korszak. . A fi úknak 
megint sikerült kifogniuk a megye egyik legjobb 
éttermét, a tatai Aranypontot. Négy éven át 
játszottak itt, heti hat napot, és mindig telt ház 
előtt. 1991-ben leégett az étterem, vele együtt a 
zenekar teljes felszerelése is a tűz martaléka lett. 
A bandát azonban ez sem törte meg. A lendület 
és a fanatizmus vitte őket tovább. Egy hónappal 
később már újra játszottak, a szükséges berende-
zések nagy részét  megint maguk készítették el. 

Ebben az időben hét éven keresztül rend-
szeresen kijártak Ausztriába alkalmi ren-
dezvényekre,  mindenhol büszkén vállalva 
komáromi mivoltukat. Az utóbbi években is 
állandó résztvevői a megyei rendezvényeknek, 
a sörfesztiváloknak, a klubkoncerteknek és a 
szalagavatóknak. Mint mondják, egyre nehe-
zebb, hiszen a jelenlegi gazdasági helyzet bizony 
nem kedvez az élő buliknak. Ismertségük és 
tehetségük révén többször lehetőségük nyílt 
volna megízlelni a celeb-létet. Ők azonban soha 
nem vágytak hamis sztárságra, mindig tisztában 
voltak azzal, hogy hol a helyük a világban. A 
közönséget akarták és akarják szórakoztatni 
ma is. Fellépéseiken harminc év elteltével sem 
muszájból játszanak, hanem szívvel-lélekkel, 
a közös zenélés öröméért. Jövőbeli terveik 
közt szerepel egy rövid, de színvonalas műsor 
összeállítása. Az Elektron Band szeretne igazi 
koncert-zenekarrá változni, ahol megmaradna 
a közös játék öröme és a stílusok sokfélesége. 

                                                                           se

szívvel-lélekkel a 
közönségnek játszani
egy zenekAr, mely túlélte A diszkó és A mulAtós hAkni korszAkát. melyet nem állí-
tott meg semmi, hiszen tAgjAi fAnAtikusAn hittek A zene erejében. hArminc év után 
mA is minden bulijukon szívvel-lélekkel játszAnAk, ezért imádjA őket A közönség. 
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Optimistán bele a reménytelenségbe
A költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve 1964 óta minden évben  
április 11-én ünnepeljük hazánkban. A jeles alkalomból Dörner György színművész 
lépett fel a Csokonai Művelődési Központban. Az „Optimistán bele a reménytelenségbe”  
címet viselő esten magyar költők versei, és megzenésített költemények hangzottak 

- Eléggé furcsa címet adott előadóestjé-
nek. 
 
- Szerintem egyértelmű a címválasztás, 
benne van egyfajta tendencia. Az ember 
nem lehet pesszimista!  De nézzen körül a 
világban! Lehet optimista? Nem! Így tehát 
kénytelenek vagyunk optimistán menni a 
reménytelenségbe. Valószínűsítem, hogy 
ezzel sokunk életérzését eltaláltam.  
 
- Honnan jött az ötlet, hogy összeállítsa 
ezt az estet?  
 
- Ihlet nem nagyon kellett, hiszen színész-
ként sok verset megtanultam. Egyébként is 
meghatározza az életemet a költészet. Nem 
tudok kibújni a bőrömből. Lapozgatom a 
köteteket, megtetszik egy vers, visszala-
pozok, hogy újraolvassam. Ekkor már egy 
része a fejemben marad. Pár nap múlva újra 
előveszem, megint elolvasom és szinte meg 
is tanulom. Petőfi, Arany, Weöres Sán-

dor, Illyés Gyula, Babits Mihály verseiből 
válogattam. Néha elhagzik egy-egy Kölcsey 
vagy Döbrentei költemény is. Ez mindig 
a pillanatyni diszpozíciótól függ. Van egy 
gerince az előadásnak, de ha úgy gondolom, 
akkor fölcsapom az egyik kötetet, elmon-
dom a verset, mert úgy érzem, hogy az adott 
pillanatban az oda illik.  
 
- Gondolom azért úgy válogatta össze a 
verseket, hogy a nagy kedvencek köztük 
legyenek? 
 
- Az, hogy éppen ki a kedvenc költőm, ná-
lam eléggé hullámzó. Most például Weöres 
Sándor, de volt, hogy Adyt szerettem job-
ban. Elmaradhatatlan Arany, Babits és Pe-
tőfi. Az ő verseik folyamatosan jelen vannak 
az előadóestjeimen. Úgy gondolom, hogy ők 
nem csak költők, de gondolkodók is. Hiszen 
attól költő valaki, hogy vannak gondolatai 
és azt kitűnően meg tudja fogalmazni. 
Elsősorban a gondolatnak kell dominálnia a 
költészetben. Nem elhanyagolható az sem, 

hogy olyan nyelven írtak, ami a harmadik 
legritmusosabb nyelv a világon. Az első a 
latin, a második az ógörög, de ezek már 
holt nyelvek. Csak ezt vajmi kevesen tudják, 
főleg, mert elhallgatják ezt a tényt.  
 
- Mit gondol, mennyire meghatározó az 
emberek életében manapság a költészet? 
 
- Nehezet kérdez! Azt tudom, hogy az én 
életemben nagyon meghatározó. Azonban 
amikor az „Optimistán bele a reményte-
lenségbe” címet viselő előadóestemmel 
járom az országot, akkor azt tapasztalom, 
hogy sokan kíváncsiak rá. Egyébként úgy 
látom, hogy hullámokban van érdeklődés 
a költészet iránt. Főleg olyan eseménye-
ken mint a költészet napja vagy a magyar 
kultúra napja. Egyébként pedig az oktatás 
elég nagy hiányosságának tartom, hogy az 
iskolákban nem keltik fel az érdeklődést 
a versek, a költészet iránt. Túl azon, hogy 
nem kell kívülről megtanulni a verseket sem 
az általános, sem a középiskolákban, olyan 
költőket sem oktatnak az egyetemeken, aki-
ket pedig illene. Elsősorban azért érdemes 
a költők gondolatait kívülről megtanulni, 
mert az ember tudja ezeket saját gondolat-
ként is használni. Támaszkodhat a költőkre, 
mert ők sokkal szebben, jobban meg tudják 
fogalmazni azokat az érzéseket, amik ben-
nünk vannak. Én például sokszor élek ezzel 
a lehetőséggel, tehát egy-egy költő gon-
dolatát úgy használom, mint a sajátomat. 
Szerencsére ez mindig olyankor van, amikor 
találkozik a két gondolat. 
 
- Színművészként mennyire tudja köze-
lebb hozni az emberekhez a költészetet? 
 
- Semmi esetre sem tudom pótolni az 
oktatás hiányosságait, de igyekszem! A 
színházban is mindig elmondom a kollé-
gáknak, hogy mindenkinek érdemes egy 
ilyen verses, prózás, énekes összeállítást 
csinálnia, és végigjárni vele az országot. 
Van értelme, hiszen ha a közönség-
nek csak egy része is válik fogékony-
nyá a költészet iránt, már megérte. 

                                                                                             se

   dörner györgy színművész

dörner györgy színművész
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A kullancsok világszerte körülbelül 300 
betegséget terjesztenek, ezek többsége azonban 
nem veszélyes az emberre. Magyarországon a 
vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás, illetve a 
baktérium okozta Lyme-kór fordul elő nagyobb 
számban. Nem árt az óvatosság és az odafi -
gyelés, ugyanis nagyjából ezer kullancsból egy 
fertőzött vírussal, de legalább száz baktérium-
mal. Vagyis csak minden ezredik csípés okozhat 
vírusos, de minden tizedik bakteriális fertőzést. 
Ez utóbbi ellen pedig egyelőre nincs oltóanyag. 
A kullancscsípés által okozott vírusos agyve-
lő- és agyhártyagyulladás azonban védőoltással 
megelőzhető. Az oltás természetesen nem véd 
magától a kullancscsípéstől, csupán a vírusfer-
tőzéstől. A tartós védettség eléréséhez 3 oltásból 
álló alapimmunizálás, illetve háromévenkén-
ti emlékeztető oltás szükséges. - Ajánlatos 
magunkat és gyermekeinket is beoltatni, hiszen 
az oltóanyag könnyen hozzáférhető, bárme-
lyik háziorvosnál felíratható. Egy biztonságos, 
régóta használt szerről van szó - mondta 
el Dr. Kreft-Horváh Loránd háziorvos.
A Lyme-kór szempontjából Közép-Európa a vi-
lág egyik legfertőzöttebb területének számít, ami 
ellen még nem létezik védőoltás, ezért is fontos, 
hogy mielőbb észrevegyük a kullancscsípést. A 
betegség legelső tünete a csípés körül megjelenő 
bőrpír, az úgynevezett Lyme-folt. Ez azonban 
csak az esetek nyolcvan százalékában jelent-

kezik. A további tünetek, mint a fejfájás, láz, 
fáradtság, izületi- és izomfájdalom, a náthához 
és az infl uenzához nagyon hasonlóak, azonban 
sokkal súlyosabb következményekkel járhatnak. 
- Amennyiben a bakteriális fertőzést időben 
észreveszik, egy tíz napos antibiotikumos keze-
léssel gyógyítható. A nem időben és megfelelően 
kezelt Lyme-kór viszont teljesen tönkreteheti 
a szervezetet. Megtámadja az ízületeket, a 
szívet, sőt idegrendszeri tüneteket is okozhat, 
majd teljes rokkantság lehet a vége. Ezért is 
elengedhetetlen a kullancsvizit. Természetjárás 
után, ha be vagyunk oltva kullancscsípés ellen, 
akkor is nézzük át magunkat, családtagjainkat, 
hiszen az oltás a Lyme-kór ellen nem véd. Ha 
24 órán belül eltávolítjuk a parazitát, akkor 
nem okoz fertőzést. Ugyanis a kullancs először 
megszívja magát vérrel, majd amikor visszaköp, 
akkor fertőzi meg a szervezetet. A baktérium a 
potrohában van. Amennyiben az időkorlát miatt 
nem tudunk orvoshoz fordulni, akkor célszerű 
sajátkezűleg eltávolítani a kullancsot. Az sem 
baj, ha a feje beszakad, mert egy egyszerű orvosi 
beavatkozással eltávolítható, de akkor már nincs 
honnan visszaköpnie a kórokozót. Arra azonban 
ügyeljünk, hogy ne nyomjuk össze a potrohát, és 
ne kenegessük a csípés helyét olajjal, mert az elő-
segíti a visszaköpést - tudtuk meg a háziorvostól. 

                                                                              se

1. Természetjáráskor lehetőleg kerül-
jük a sűrű bozótokat, aljnövényzetet. 
húzzunk hosszú nadrágot és hosszú 
ujjú felsőrészt.

2. A hosszú hajat fonjuk be, tűzzük 
fel. Viseljünk vászonsapkát.

3. A kerti munkát befejezve vagy 
természetjárásból hazatérve vegyük 
szemügyre gondosan a hajlatokat 
és a deréktájat, ahova a kullancsok 
előszeretettel befúrják magukat. 

4. Kullancsriasztó szer vásárlásá-
nál ügyeljünk arra, hogy a gyártó 
legalább 6-8 órás hatékonysá-
got szavatoljon a termékért.

Vírusos és bakteriális 
fertőzést okoznak a kullancsok

A tavasszal együtt nem csupán 
a természet éled újjá, de megje-

lennek a nem kívánt élősködők, 
a kullancsok is. A gyakori esők, 
a harmatos lombok, a kellemes 

meleg időjárás kedvez a parazita 
szaporodásának. A hiedelem-

mel ellentétben nem csupán az 
erdőt, mezőt járva szedhetünk 

össze egy-egy kullancsot, ha-
nem a városok zöld területein is.

kullAncs (iXodes ricinus)

jóTANáCSOK

Lézetzik védőoltás az agyvelő- és agyhártyagyulladás ellen
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- A 2010-es évet hogy értékeled, 
az eredményeket is beleértve?

-Jobban sikerült, mint a 2009-es év, 
hiszen nálunk a 2010-es év az olimpiai 
kvalifikációs világbajnokságot jelentette, 
ahonnan egy aranyérmet és egy ezüstér-
met hoztam haza az első magyar olimpiai 
kvalifikáció mellett. A világbajnokságról 
15 olimpiai pontot sikerült elhoznom, 
ami rekordnak számít, s ennek köszönhe-
tően a sportlövő szövetség költségvetése 
több mint duplájára emelkedett.  A hab 
a torta tetején az volt, hogy az évet sike-
rült világranglista-vezetőként zárnom.

 - Most hol edzel és kivel?

- Komáromban a 10 méteres lőterünket 
nem tudom használni minőségi munkára, 
mert kinőttük a 4 lőállásos pincelőteret, 
és állandó a zsúfoltság, így a légfegyveres 
versenyszámban a fővárosban edzek. Míg 
50 méteren, ha tehetem, akkor lőterünket 
használom, de ezt csak tavasztól őszig 
tudom, hiszen nem fedett, így téli felké-

szülésre alkalmatlan. A téli felkészülés 
pedig nagyon fontos, hiszen nem dobha-
tok el két olimpiai versenyszámot azért, 
mert nem tudok télen edzeni, így ebben 
az időszakban Németországban veszek 
részt nemzetközi edzőtáborokban.
  
- A Komáromi VSE-vel mi-
lyen a kapcsolatod?

- A Komáromi VSE-nek az utolsó utáni 
lehetőséget is megadtam, hogy rendezzék az 
áldatlan állapotokat, ami nem sikerült. Na-
gyon fájó pont volt, hogy a 2008-as olimpiai 
felkészülés során egészen októberig saját 
zsebből kellett megelőlegezni a költségeket, 
majd a MOB olimpiai felkészülési támo-
gatását is megkérdőjelezték a vezetők, hogy 
azt az olimpiai felkészülésre kellett volna-e 
költeni, máskülönben hogyan fizették volna 
ki a focista edzőket...  
 
Hiba volt nem azonnal otthagyni a klubot, 
mert nagyon sokat ártott ez a szemlélet. 
Ennek ellenére a mai napig segítem őket, 
nem a klub miatt, hanem a felnövekvő 

utánpótlás miatt. A kapcsolata-
imat kihasználva a felszerelések 
beszerzésénél milliós összegeket 
tudunk spórolni, de ez így van 
rendjén, hiszen eljutottunk odáig, 
hogy Komárom a sportlövészet 
fellegvára.  
 
-Olaszországban voltál Európa-
bajnokságon, ahol aranyérmet 
szereztél. Számítottál-e erre?
-Az egyéni aranyérmem mellett 
nagyon örültem, hogy a szintén 
komáromi versenyző Somogyi Pé-
terrel egy csapatban bronzéremig 
jutottunk, amire utoljára 1990-ben 
volt példa. Szóval körvonalazódik 
egy új csapat, amely sokra hivatott. 
Remélem, minél több komáromi 
versenyző követi a példánkat, hi-
szen itthon már a legjobbak közé 

tartoznak, de a nemzetközi élmezőny eléré-
séhez még nagyon sokat kell dolgozniuk.

 
-Milyen megmérettetésen ve-
szel részt a közeljövőben?

- A legközelebbi versenyem egy világkupa 
lesz Sydneyben. Ez olimpiai kvalifikációs 
verseny, de mivel már az első lehetőséggel 
megszereztem a kvótát, ez nem játszik 
szerepet nálam. Az időeltolódás mindig 
nagy problémát jelent ezeken a versenyeken, 
mert anyagi okokból nem tudunk hamarabb 
kimenni, mint ahogy azt más csapatok te-
szik. Ennek ellenére szeretnék érmet nyerni.
 
-Mit vársz az ötkarikás játékoktól?

- Az olimpia még nincs a látómezőm-
ben, mert mindig a következő versenyre 
koncentrálok. Majd annak is eljön az 
ideje, és azon dolgozom, hogy ott is 
a legjobb formában versenyezzek.

                                                                   n.lzs

„Azon dolgozom, hogy a 
legjobb formában versenyezzek”
múlt hónApbAn lApzártánkkor kAptuk A hírt, hogy olimpikonunk, sidi 
péter ArAnyérmet szerzett A bresciAi légfegyveres európA-bAjnokságon. 
A sportlövész AzótA világkupát nyert dél-koreábAn is. A jövőről beszélgettünk

sidi péter OlimpikOn spOrtlövőnk
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Egy célért tekernek
 ez nem csupán eGy szakoszTály, sokkal Több annál

Tizenéves fiúk társaságában ülök egy komáromi kávézóban. A Kassák KSE égisze alatt műkö-
dő kerékpár-szakosztály vezetője, Buzás Tamás előzőleg próbált felkészíteni erre a találkozó-
ra. Persze van, amire nem lehet. Ilyen egy csapatnyi kamasz. Osztják egymást rendesen és engem 
is kóstolgatnak, azonban az elviccelt válaszokon át is érezni lehet, hogy a fiúk imádják azt, amit csi-
nálnak: a bringázást. Ugyanis az FBI, vagyis Fiatal Bringások Innovációja több mint egy szakosz-
tály, több mint puszta kerékpározás. Ők egy igazán összetartó baráti társaság a közös célokért.

Hogyan váltak a Tekergő csigák nevet viselő 
túrakerékpárosok FBI-osokká? A csapat 
történetét a vezető, Buzás Tamás eleve-
nítette fel. Mindig is a szenvedélye volt a 
kerékpározás, a Kassák KSE palettájáról pe-
dig hiányoztak a bringások. Így 2005 táján 
egy kisebb baráti társaság verődött össze, 
akik rendszeresen túrákat szerveztek. Hol 
Kőszegre, hol a Balatonra vagy Ausztriába. 
A Komárom-Kékestető távot a maga 212 
kilométeres távolságával és az 1014 méteres 
szintkülönbségével 14 óra 24 perc alatt tel-
jesítették. Komárom városa ekkor figyelt fel 
rájuk, és megkapták a zászlóvivő rangot.  
 
Ezt a lehetőséget kihasználva pályáztak is az 
önkormányzatnál egy területre, ahol kiala-
kíthatták dirt-pályájukat. A vízmű mögötti 
területen kaptak 1100 négyzetmétert, azon-
ban a tavaszi esőzések hamar elmosták a 
pályát, ami gyakorlatilag használhatatlanná 
vált. A csapat életében nagy törés követ-
kezett be 2007-ben, amikor Buzás Tamás 
több mint fél millió forintot érő kerékpárját 
ellopták. A vezető bringája nélkül kény-
telenek voltak valamennyi programjukat, 
fellépésüket lemondani. A szakosztály a 
feloszlás szélére sodródott. Megismerkedtek 
azonban a BMX-es csapattal, Tamásnak 
sikerült új kerékpárt vásárolnia, és egy évvel 

később újra elkezdőd-
hettek a túrázások és a 
versenyzés. Kapcsolatokat 
építettek más városok 
bringásaival, a kőszegi-
ekkel, a pestiekkel vagy a 
pécsiekkel. Nem sokkal 
később Tamásnak családi 
okok miatt el kellett ad-
nia a kerékpárját, melyet 
azóta sem tudott pótolni. 
A fiúk a megpróbálta-
tások ellenére egyszer 
sem adták fel álmaik 
megvalósulását. Kere-
kezésüknek több célja 
van. Egyrészt szeretné-

nek bejutni az iskolákba, hogy a KRESZ 
szabályaival megismertessék a fiatalokat. 
Rendszeresen bemutatókat tartanak, 
sorra döntik saját rekordjaikat. Legutóbb 
az Autómentes Világnap alkalmából az 
emberek átugrásában jeleskedtek. Az évek 
során próbáltak jó kapcsolatot kialakítani 
a rendőrséggel, hogy elkerüljék a felesleges 
igazoltatásokat és feljelentéseket. Mert bi-
zony nem minden komáromi szíveli a brin-
gásokat. Nekik is szeretnék bebizonyítani, 
hogy céljaikat nem mások kárára kívánják 
elérni, bár pálya híján sokszor a lakótele-
pek aszfaltjain kénytelenek gyakorolni. 
 
A szülők azonban boldogok, mert gyerme-
keik nem haszontalanul, hanem sportolással 
töltik szabadidejüket. A szülők nevében az 
egyik anyuka, akinek két fia is a szakosz-
tály tagja, elmondta, hogy Buzás Tamás 
hatalmas terhet vesz le a vállukról. Nekik 
már nem kell izgulniuk, hiszen mindig 
tudják, hogy gyermekeik merre járnak, 
mit csinálnak. - A fiatalember többet 
tesz annál, minthogy csak kerékpározik a 
fiatalokkal. Küzd és harcol értük, versenyre 
viszi, túráztatja őket, úgy, hogy mindig 
valami fontos történelmi látnivalót is 
felkeresnek, így tanulnak is ezek a fiatalok 

– mondta a négygyermekes családanya. 
Való igaz: több korosztály, több stílusban 
egy célért küzd itt. Egy használható pályá-
ért és a kerékpározás népszerűsítéséért. Ez 
nem csupán egy szakosztály, sokkal több annál. 
Olyan összetartó, baráti társaság kovácsoló-
dott össze, akik a szabadidejük nagy részét 
is együtt töltik. Úgy működnek, mint egy 
nagy család, ha kell, akkor a kerítésfes-
tésben, ha kell, akkor meg a kistestvérre 
vigyázásban segítenek egymásnak.
 
És úgy tűnik, hogy régi dédelgetett vágyuk 
is valóra válhat. Hamarosan elkészülhet a 
dirt-skate pálya a Monostori Erőd Nonpro-
fit Kft. tulajdonában lévő területen, egészen 
pontosan a parkoló és a lovarda közti részen. 
A pálya megépítésével Komárom a bringá-
sok igazi fellegvárává válhatna. Ne feledjük 
azt sem, hogy Komárom az Atlanti-óce-
ántól a Fekete-tengerig húzódó Euro Velo 
6-os útvonalának a része. A projektnek 
köszönhetően elkészült az Erőd körút is, 
melynek köszönhetően körbekerekezhetünk 
a három erődön és a városon is.  
 
Ezen túlmenően a pálya egy ifjúsági 
találkozóhellyé válhatna, ahol egyedül-
álló sportolási lehetőségre nyílna mód. A 
dirt-skate pálya kialakítása azonban 25-30 
millió forintba kerül. Mint azt Buzás 
Tamás elmondta, benyújtották pályázatukat 
az önkormányzatnál, most az elbírálást 
várják. Az FBI-os fiúk azonban addig sem 
tétlenkednek. Bemutatkoznak a Jókai Mór 
Gimnáziumban és a Kistáltos Óvodában, a 
Komáromi Napokon egy Trafix Ride felvo-
nuláson láthatjuk őket, hogy megmutassák 
a városnak, mennyien is szeretnék, hogy 
megépüljön a pálya. Ezenkívül tartanak egy 
Ride 2011 elnevezésű labirintus versenyt, 
melyhez egy Night Ride is kapcsolódik, 
ahol a résztvevők egy extrém éjszakai kaza-
mata bicajos bulin vehetnek részt.  
                                                                       se
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húSVéT hAVA

A húsvét a keresztények legfontosabb ünne-
pe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének 
ünnepe is. A Biblia szerint Jézus – pénteki 
keresztre feszítése után – a harmadik napon, 
vasárnap feltámadt. Áldozatával megvál-
totta minden ember bűnét, feltámadásával 
pedig győzelmet aratott a halál felett. 

A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a 
mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem 
esnek a Julián-naptár szerinti év ugyanazon 
napjára minden évben. A Nap mozgása 
mellett a Hold mozgásától is függ a dátum . 
Az első niceai zsinat 325-ben határozott úgy, 
hogy az egyház tagjai a húsvétot ugyanazon 
a vasárnapon ünnepeljék, éspedig legyen 
a keresztény húsvét időpontja a tavaszi 
napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő 
vasárnap. Sajnos ennek meghatározására 
nem jelöltek ki módszert, így például az 
alexandriai pátriárka és a római pápa alá 
tartozó egyházrész másképpen számította 
a húsvét időpontját. Később a 6. század-
ban alkotta meg Dionysius Exiguus azt 
az eljárást, amely azóta is az alapját képezi 
a húsvét időpontja kiszámításának.

Az ünnepkör előkészületi ideje a nagy-
böjt, amely Jézus negyvennapos böjtjének 
emlékére, önmegtartóztatására tanít, zárása 
pedig a pünkösd.  Virágvasárnap a húsvét-
vasárnap előtti vasárnap, nagyböjt utolsó 
vasárnapja. Jézus bevonulása Jeruzsálem-
be, ahol a nép ünnepelte. Ilyenkor barkát 
szentelnek, s körmenetben vonulnak be 
a templomba. Nagypénteken Igeliturgia 
van, áldoztatással. A papok teljes csend-
ben vonulnak be a templomba, és az üres 
oltárszekrény előtt leborulnak.  Nagy-
szombaton napközben semmilyen szertar-
tás nincs. A szombat esti misét vasárnap 
vigíliájának nevezik. Húsvét vigíliája az év 
legszebb, de legbonyolultabb szertartása. 

Húsvétvasárnap délelőtt ünnepi szentmisét 
tartanak. Ehhez a naphoz tartozik az étel-
szentelés hagyománya. A délelőtti misére 
letakart kosárral mentnek a hívők, melyben 
bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. A 
húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisz-
tus vérét, a tojás pedig az újjászületést jelké-
pezi. Húsvéthétfőn sok népszokás él, példá-
ul a locsolkodás és a hímes tojás ajándékozás. 
Többen bibliai eredetet is tulajdonítanak 
a locsolkodás hagyományának is, eszerint 
a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás 
hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek 
lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. 
A húsvéti tojások piros színe egyes feltéte-
lezések szerint Krisztus vérét jelképezi. 

(forrás: wikipedia)
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húsvéti foszlós  
kalács sonkához

Elkészítés: 
 
A hozzávalókat összegyúrjuk, jól kidagasztjuk, és 1 órán át lan-
gyos helyen kelesztjük. Ha megkelt, formázzuk - pl. fonjuk - és to-
vábbi fél óráig kelesztjük. Hideg sütőbe téve megsütjük. Ha már 
szép színe kezd lenni, megkenjük langyos tejjel a tetejét, és így 
sütjük készre.  Több cukrot is tehetünk a tésztába, s akkor éde-
sebb kalácsot kapunk, ami lekvárral nagyon finom reggelire.

Ugron Zsolna első regénye valóságos utazás báltermeken és 
mosókonyhákon, palotákon és romokon, szövevényes roko-
ni kapcsolatokon és egy sodró szerelmen át a pesti nyüzsgés-
ből a Kárpátok lábához – majdnem az Üveghegyen túlra.

uGron zsolna:

úrilányok erdélyben

ulpius-Ház, 2010

263 oldal

éleTrajz

baloGH kálmán Gipsy 
cimbalom band:

délibáb

narraTor records

2010

Balogh Kálmán a világ legismertebb cimbalmosai közé tartozik. A 
népzenétől a kortárs komolyzenéig, a klezmertől a dzsesszig terjed zenei 
portfóliója. A zenekari felállás sem a megszokott, hiszen a hagyomá-
nyosnak mondható hegedű, cimbalom, nagybőgő összeállítást trombita 
és gitár egészíti ki. Nyugodt szívvel nevezhető világzenének, hiszen 
repertoárjukban megfér egymás mellett a magyar autentikus népzene 
csakúgy, mint a spanyol flamenco muzsika, vagy akár a különböző 
balkáni népzenék. Balogh Kálmán és zenekara most bemutatásra 
kerülő, Délibáb című albuma nem a trendeket, hanem a saját útjuk 
új állomását hozza. Személyesebb, elmélyültebb, líraibb - talán ez 
hiányzik az örök cigány esküvőként felfogott mai világzenéből? Ez a 
dalgyűjtemény az eddigi albumokhoz képest leginkább közös mun-
ka eredménye. A lemezen vendégszerepelnek Váczi Eszter, Herczku 
Ágnes és a legjobb cigány férfi énekesként tartott Balogh Gusztáv. 
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Hozzávalók:
- 20 dkg rétesliszt 
- 34 dkg simaliszt 
- 2 db tojás 
- 2 evőkanál cukor 
- 1 kávéskanál só 
- 2 dl langyos tej 
- 0,8 dl olaj 
- 1 csomag szárított élesztő

húsvéti sonkasaláta
Hozzávalók:
30 dkg főtt füstölt sonka
5-6 karika házikolbász
4-5 főtt tojás
2 dl tejföl
3-4 szem hónapos retek
1 közepes fej lilahagyma
só
bors
piros arany

Elkészítés: 

A sonkát, a kolbászt, a retket és a lilahagymát apró kockákra vágjuk. 
A tojások sárgáját kiszedjük, külön tálba tesszük. A fehérjét ösz-
szekockázzuk, hozzáadjuk a sonkához. A sárgáját szétnyomkodjuk, 
a tejföllel simára keverjük, fűszerezzük, majd a sonkás keverékre 
öntjük. Hűtőben picit állni hagyjuk, hogy összeérjenek az ízek.

rendező: 
kathryn bigelOw
Operatőr: 
barry ackrOyd

szereplők: 
jeremy renner 
(williAm jAmes)
christOpher 
sAyegh (beckhAm)

Az Irakban dolgozó amerikai bombaosztag tagjai talán a világ legve-
szélyesebb munkáját végzik. Nap mint nap bombákat hatástalanítanak 
a háborús övezet kellős közepén. Életük azon múlik, hogy sikerül-e a 
megfelelő zsinórt elvágni idejében. Számukra Bagdadban mindenki 
potenciális ellenség, ezért belső konfliktusaik ellenére össze kell tar-
taniuk. William James bombaspecialista őrmester megszállottan nem 
vesz tudomást a halál közelségéről társaitól eltérően, akik egyszerűen 
csak túl akarják élni a már alig néhány napos küldetést. Összebarát-
kozik egy helyi kisgyerekkel, Beckhammel, és amikor egy bombarak-
tárban hozzá hasonlító holttestre bukkan, keresni kezdi a tetteseket.

a bOmbák földjén
(the hurt locker)



cÍm: 2900 komárom, iGmándi úT 12., 
millenium üzleTHáz, 1. emeleT

TeleFon:06-30-345-4769

nyiTvaTarTás: HéTköznap 9-Től 18-iG, szombaTon 8-Tól déliG 

WWW.ceraGemkomarom.Hu

A nyugAti világbAn, így hAzánkbAn is Az egészség mindAddig csAk igen ritkán kerül terítékre, míg 
minden gördülékenyen megy körülöttünk. sAjnos, legtöbbször csAk Akkor kezdünk igAzán foglAl-

kOzni vele, amikOr már nagy a baj, amikOr már elviselhetetlenül fáj, hasOgat, vagy amikOr már elője-
gyeztek minket mŰtétre.

vAn egy rendkívüli AjánlAtunk számodrA! látOgass el hOzzánk, és tedd próbára segédeszközeinket, 
melyeket használva megőrizheted egészségedet, növelheted energiádat, és megdöbbentő 

eredményeket érhetsz el A hAngulAtod jAvításA terén is!

látOgass el hOzzánk, a  ceragem komárom bemutAtótermünkbe, Ahol személyesen is segítsé-
gedre leszünk, hogy minél előbb újrA élvezhesd Az élet szépségeit, 

melyeket Az egészség hiányA fAkóvá tehet.

A komáromi központunkbAn nApontA 200 embernek biztosítjuk, hogy korlátlAn AlkAlommAl, 
térítésmentesen kipróbálhassa a ceragem master-t, mely az egyetlen Olyan gyógymasszázságy 
mA mAgyArországon, mely orki (orvos-, és kórháztechnikAi intézet) tAnúsítvánnyAl rendelkezik. 
A tAnúsítvány igAzoljA, hogy A ceragem-e gyógymasszázságy gyógyászati segédeszközként való 

hAsználAtrA AlkAlmAs.

az eddigi klinikai és vendégtapasztalatOk alapján, a következő kórcsOpOrtOkba 
sOrOlható betegségek kezelésében segített a ceragem master kiváló eredménnyel: 

•gerincproblémák,  AllergiA,  AsztmA,  migrén,  bőrbetegségek,  
A bélrendszer és A gyomor betegségei,  csontrendszeri betegségek,  cukorbetegség,  

daganatOs megbetegedések,  fOg- és szájbetegségek,  fül-, Orr- és gége betegségei, 
•A hormonrendszer és A pAjzsmirigy rendellenességei,  idegrendszeri betegségek,  máj-, és epe beteg-
ségek,  mozgásszervi betegségek,  nemi szervek betegségei,  urológiAi problémák,  A szem betegségei, 

•szenvedélybetegségek,  szív- és érrendszeri problémák,  A vese betegségei,  meddőség.


