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áTépíTés ElőTT a dunai básTya

mEgkapTák TúlórapénzükET a TűzolTók

köszönTésEk városszErTE

szEkszárdon járT a vox FEmina kórus

bárki a FEllEgEkbE rEpülhETETT

ínycsiklandó ízkavalkád

azT mondják, nincs még Egy ilyEn buli  
Európában

ünnEp

szEnT isTván királyunk ünnEpE

ErkEl-opEra a monosTori Erőd 
színpadán -  
inTErjú dráFi máTyás színművésszEl

proFil

krETaív kiállíTás Több száz kiállíTóval 

kéT évTizEdE kuTaTják a vásárTErET -
inTErjú dr. borhy lászló régésszEl

EndrEsz csoporT:  
akik a múlTaT ismErvE épíTik a jövőT

szélsőségEs nyarunk volT - 
inTErjú gubicskó barnabás  
TűzolTó századossal

Egészségünk

miérT Fáj a lábam?

sporT 
Fő cél a szakmai sTáb  
és a jó csapaTok FElállíTása -  
inTErjú hErczEg csabával,  
a kvsE vEzETőjévEl 
 
aki jáTékosból lETT Edző - 
inTErjú lászló péTErrEl,  
az szpk nokia csapaT EdzőjévEl 

sidi mEgvédTE Európa-bajnoki címéT!

gaszTró  
aszalT szilvás csirkEbaTyu 
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A vállAlkozáSfejleSztéSI AlApítvány közleménye

Komárom 2011. évi költségvetése 50 millió forintot biztosított a Vállalkozási Támo-
gatási Alapra, a városban működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztési programjaihoz 
visszatérítendő önerőre, az önerő igényléssel és fejlesztésekkel összefüggő pályázati 
kiadásokra, képzési, vállalkozói rendezvények programjai vissza nem térítendő támo-
gatására. Az év folyamán eddig mintegy 22 millió forintot nyújtottunk a vállalkozások 
képzési programjaihoz, amelyek nagyon sokrétűek voltak. A vállalkozók nyelvi, szá-
mítástechnikai képzésekhez, hegesztő, gépjárművezető, vendéglátó, hűtőgépszerelő, 
munkavédelmi, közbeszerzési tanácsadói oktatásokhoz igényeltek támogatást, tehát 
rendkívül népszerű és sikeres a programnak ez a része. A megítélt képzési támogatási 
összeg már meghaladja az év végéig tervezett keretet, így az Alapot működtető bizott-
ság a képzési támogatásokra vonatkozó pályázatok befogadását átmenetileg szünetel-
teti. A fejlesztésekhez szükséges visszatérítendő önerőre, a - vissza nem térítendő - pá-
lyázati kiadásokra és vállalkozói rendezvényekre szóló pályázatokat továbbra is várjuk.

A komárom-eSztergom megyeI önkormányzAt értékeSítenI kívánjA

• a tatabányai 2090 helyrajzi számú, Tatabánya, Semmelweis u. 2. szám alatt találha-
tó, 26.719 m2 alapterületű Szent Borbála Kórház 1. telephelyét (volt „bányakórház”)

• a tatabányai 5780/4 helyrajzi számú, Tatabánya, Erdész u. 5-7. szám alatt ta-
lálható, 8.750 m2 alapterületű irodaházát (volt ÁNTSZ-székház)

• a tatabányai 8057 helyrajzi számú, Tatabánya, Réti u. 83. szám alat-
ti, 3399 m2 alapterületű ingatlanát (volt csecsemőotthon) 

• a tatai 3426/97 helyrajzi számú, Tata, Diófa u. 18. szám alatt találha-
tó, 11.152 m2 alapterületű volt középiskola és kollégium ingatlanát,

• a komáromi 4813/14 helyrajzi számú, Komárom, Iskola u. 12. szám alat-
ti, 895 m2 alapterületű kivett gyermekotthon megnevezésű ingatlanát,

• a balatonudvari 796/4 helyrajzi számú, Balatonudvari, Erkel Ferenc u. 
24. szám alatt található, 1941 m2 alapterületű üdülő ingatlanát.

Ajánlattételi határidő: 2011. szeptember 15.    11 óra. 
Az ingatlanokról, illetve az értékesítés feltételeiről részletes tájékoztató található a 

www.kemoh.hu honlapon, továbbá írásos és szóbeli tájékoztató  
kérhető a 34/517-110-es telefonszámon, illetve   

a Megyeháza (Tatabánya, Fő tér 4.) III. em. 322-es irodájában.
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Tisztelt Komáromiak!

A városi közterület-felügyelet a hét minden napján, 0-tól 24 óráig elérhető  
a 06-80-102-653  
ingyenes zöld számon.  

Bejelentenivalójukat hétköznapokon, és a hétvégén is megtehetik.   
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Elhibázott pénzügypolitika
Komárom éveken át kivételes helyet foglalt el a hazai önkormányzatok között. A város  
relatíve magas összegű iparűzésiadó-bevételeket könyvelhetett el. A gazdasági válság  
azonban sajnos már a Duna-parti településen is érezteti hatását. A fejlesztések azonban  
nem állnak meg, a hivatal dolgozik. Hornig Rudolfné alpolgármesterrel beszélgettünk.

-A svájci frank az egekben, az USA lemi-
nősítése elkerülhetetlen volt, az Európai 
Unió Görögország megmentésén dolgozik, 
recseg-ropog a pénzügyi rendszer, de mi a 
helyzet Komáromban? 
 
- Sajnos a gazdasági válság elérni látszik 
bennünket is. Az eddig kiváló anyagi kon-
díciókkal bíró komáromi önkormányzat is 
szűkösebb időszak elé néz. Nem túlzok. Az 
elmúlt esztendőkben iparűzési adóból több 
mint 20 milliárd forint folyt be a város kasz-
szájába. Mire költötték a pénzt, kérdezzük 
ma joggal. Közel egy éve vettük át a város 
vezetését, ma már tisztán látszik, hogy az a 
fajta költségvetési politika, amit a korábbi 
polgármester által vezetett hivatal gyakorolt, 
egyszerűen nem tartható. Felélték a jövőt. 
Komáromnak nincs egyetlen fillér megtaka-
rítása sem, pedig lett volna miből. Az akkor 
még ellenzékben lévő jobboldali képviselők 
éveken át hangoztatták, hogy tartalékot kell 
képezni. Nem tették meg. Most úgy állunk, 
hogy legnagyobb adózóink piaci pozícióinak 
átmeneti gyengülése miatt közel 1 milliárd 
forinttal kevesebbet tudnak befizetni a város 

büdzséjébe, ez azt jelenti, hogy egyhar-
mad rész iparűzési adónk kiesik. Ha nem 
változtatunk, nem ésszerűsítjük intézmény-
rendszerünk fenntartási költségeit, nem 
marad fejlesztésre pénzünk. Csak egy példa: 
Szekszárd városának iparűzésiadó-bevétele 
megközelítőleg fele Komároménak, mi 
ehhez képest intézményeink fenntartására 
több mint 2 milliárdot költöttünk éves 
szinten. Ez így nem mehet tovább. Jelenlegi 
intézményrendszerünk ezen körülmények 
között fenntarthatatlan. További problémát 
vet fel, hogy korábban nem megfelelő mó-
don kezelték az utófinanszírozott pályázato-
kat, így ez is a mi nyakunkba hullik vissza. 
Mit is jelent ez? Egyszerűen fogalmaz-
va, annyit, hogy ma a pályázatokat úgy 
számolják el, hogy előbb az önkormányzat 
kifizeti, aztán később, „utófinanszírozással” 
jut hozzá a pénzéhez. Sajnos korábbról 
több pályázat elszámolása is ránk maradt. 
Ezért fordulhat elő, hogy évekkel ezelőtt 
kiírt pályázatok „számláját” is nekünk kell 
kiegyenlíteni. A város korábban csupán „pár 
tízmilliós” pályázatokon vett részt, a másfél 
milliárdba kerülő városrehabilitációs projekt 

azonban egészen más kategória. Itt csak 
az önrész 300 millió volt, amit az önkor-
mányzat fizetett, ezen felül pedig az említett 
utófinanszírozás miatt nagyon nehezen 
jutunk hozzá a pénzünkhöz. Egy szó, mint 
száz: spórolnunk kell! 
 
-A gazdasági problémák ellenére azért az 
élet megy tovább, várhatók-e fejlesztések a 
városban? 
 
- Természetesen. A műszaki osztály most 
készít egy több évre szóló, átfogó felújítási 
koncepciót. Megnézzük, megtervezzük, 
hogy melyik évben melyik utcák burkolatát 
szükséges felújítanunk. Nem ad hoc módon 
kerül sor tehát a munkálatokra, hanem 
ésszerű terv szerint. 
 
-Gondolom, nemcsak utcák újulnak meg 
 
- Így van. Néhány hónapon belül megkez-
dődik a Szivárvány Óvoda tornaterem- 
építésének, valamint a védőnői szolgálat 
kialakításának közbeszerzése. A védőnők 
ezzel egy új, korszerű, az anyukáknak és a 

�� Folytatás a következő oldalon

HornIg rudolfné AlpolgármeSter
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kicsiknek is minden téren jobban megfelelő 
környezetbe kerülnek. Az új központot a 
volt tüdőgondozó épületében alakítjuk ki. 
Az önkormányzat most vizsgálja annak 
lehetőségét, hogy a szőnyi kisiskola épületé-
ben bérlakásokat alakíthasson ki. Azt gon-
dolom a jelen gazdasági és szociális helyzet-
ben rendkívüli jelentősége van egy átfogó 
bérlakás-programnak. Folyik a MOLAJ 
városrészben található Cathedra Központ 
bővítésének tervezése is. Elképzeléseink 
szerint a központ a jövőben kultúrházként 
funkcionálna. És ha már a kultúránál és a 
közművelődésnél tartunk, a könyvtár a köz-
eljövőben új épületbe, a Közösségi Házba 
költözhet majd át. Ez a projekt egyelőre még 
tervezési fázisban van. 
 
- Alpolgármester asszony nemrég részt vett 

egy Duna menti kerékpárút kialakításához 
kapcsolódó tárgyaláson. Mondana erről 
néhány szót? 
 
- A Duna menti településeket összekötő 
kerékpárút létrehozása a települések kiemelt 
és évtizedes célja, egyben része a Duna Stra-
tégiának. Az ominózus találkozón a Gönyű 
– Esztergom Duna-szakasz városvezetői 
mellett egy a kerékpárforgalmi és turisztikai 
régiófejlesztési tapasztalattal rendelkező cég 
képviselői, a kerékpárforgalmi létesítmények 
tervezésében vezető társaság munkatársai, 
valamint Garancsi István miniszterelnöki 
megbízott vett részt. A találkozó célja a pro-
jekt előkészítési pályázatainak megtárgya-
lása volt. Véleményem szerint településeink 
szerencsés helyzetben vannak, hogy fekvé-
sünknél fogva lehetőségünk nyílik ked-

vező feltételekkel benyújtani a pályázatot. 
Ugyanakkor a fejlesztés felelősség is. Az ál-
lam csak olyan projektek mögé áll, amelyek 
komplex megoldást nyújtanak. Azaz nem 
állhatunk meg a kerékpárút kiépítésénél, 
hanem térségi szintű kerékpárforgalmi és 
turisztikai célú hálózatot kell létrehoznunk, 
európai színvonalú szolgáltatás kialakításá-
val. Ha valamelyik elem hiányzik, a turista 
nem fog jönni. A kerékpárút megépíté-
séhez kapcsolódó pályázatra létrehozott 
konzorcium vezetője Komárom lett. Úgy 
gondolom, ez óriási lehetőség, ugyanakkor 
felelősség is városunk számára. Összefog-
lalva a következő feladatok állnak előttünk: 
racionalizálni a forrásokat, hogy véghez-
vihessük azokat a fejlesztéseket, melyek 
Komárom jövőjét határozzák majd meg. (rg)

�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL
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Átépítés előtt a Dunai bástya
A Monostori Erőd Hadkultúra Központ fejlesztésének egyik jelentős állomásához érkezett.

Júliusban került sor a „Dunai bástya, kikötői 
fogadótér fejlesztése” című projektjük nyitó-
rendezvényére. Az eseményen részt vett dr. 
Cser-Palkovics András, a Közép-Dunán-
túli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, 
dr. Temesvári Balázs, a Közép-Dunántúli 

Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető 
igazgatója és dr. Molnár Attila, Komárom 
polgármestere is. Az erőd tavaly januárban 
nyújtotta be pályázatát a Közép-Dunántúli 
Regionális Operatív Program felhívására. 
A 470 millió forintot meghaladó beruházás 

megvalósításához mintegy 390 millió vissza 
nem térítendő támogatást nyertek. A 83 
milliós önrészt a nonprofit kft. biztosította. 
A Dunai-bástya alsó szintje jelenleg nem 
látogatható, a fejlesztés során azonban egy 
komplex kiállító- és szolgáltatóterem várja 
majd a látogatókat. A megvalósítás során 
figyelembe veszik a műemléki irányelveket, 
így az épületet eredeti formájában őrzik 
meg, a megújult helyiségekben a fogadótér, 
illetve az állandó és az időszaki kiállítások 
kapnak helyet. Az épületrész a felújítás 
révén alkalmassá válik egyéb rendezvények, 
így esküvők, konferenciák, céges és családi 
összejövetelek megtartására. A Dunai 
bástya előtti partszakaszon várótermet és 
információs pontot alakítanak ki. Ez bizto-
sítja majd a világörökség címre pályázó erőd 
elé telepítendő kikötőn keresztül érkező 
vendégek fogadását és kiszolgálását. A 
projekt révén új munkahelyek létesülnek, a 
turisztikai vonzerőt jelentő Monostori erőd 
szolgáltatásai bővülnek majd. Ez a beruhá-
zás az erőd más fejlesztéseivel együtt azt a 
célt szolgálja, hogy a komáromi erődrend-
szer komplex, önfenntartó, európai rangú, 
határon átnyúló kulturális központtá váljon.

„Helytörténeti padokat” kapott Koppánmonostor
A Komáromi Talpasíjászok Egyesület 
két éve új kezdeményezést indított útjára 
Komárom koppánmonostori városrészén.  
 
A település gyökereit, helyi értékeit állítva 
középpontba, helytörténeti tanösvényt 
terveztek készíteni, amely a település tárgyi, 
természeti és épített örökségeit mutatja 
be, valamint a településrész példamutató 
szülötteinek állít emléket. A tanösvény 
egy-egy padot, és az azokhoz tartozó, fából 
faragott bemutató táblákat tartalmazza, 
egyetlen kivétellel. A település nevét adó, 
Koppán monostorához köthető kőoroszlánt 
tavaly emelte az egyesület. A szoborhoz 
idén tavasszal, Pénzes Imre kőfaragó mester 
jóvoltából, pad és tájékoztató tábla is készült. 
Július 25-től öt napos nemzetközi művészeti 
tábor zajlott a helyi művelődési házban és a 
szomszédos panzió udvarán, ahol kilenc el-
ismert művész készítette a faragott padokat. 

Ungvári Mihály kötegyáni mester vezeté-
sével nemzetközi összefogással készültek 
a remekművek, amelyek kihelyezését 
még ebben az évben tervezi az egyesület. 
Emlékpadot kapott az ácsi erdőben őshonos 
téltemető virágunk, viza halfajunk, valamint 
a bőgőshajó is. A művészek emléket állí-
tottak a készíttető egyesület székhelyeként 
szolgáló Mag-háznak, a helyi kápolnának és 
a szőlőhegynek.  
 
A helyi szülöttek közül emlékpadot kapott 
Tuba János, a Tornyos villa tulajdonosa, 
egykori országgyűlési képviselő, a Komá-
romi Lapok korábbi szerkesztője, Hiszek 
Nándor volt iskolaigazgató és Tóth Kálmán 
egykori kántortanító. Hiszek Nándor igaz-
gató-tanító a Haladás férfi dalkör, illetve a 
Polgári Lövészegylet és a Hitelszövetkezet 
alapítója volt. Országos hírű mintaméhész-
ként is tevékenykedett, mindemellett pedig 

a költészetben is jeleskedett, bár írásai nem 
maradtak fenn. Tóth Kálmán a gyermekek 
okítása mellett a település közösségi életét 
irányította. A nehéz időkben gyermek és 
felnőtt színjátszó kört alapított és vezetett, 
a falu hagyományait ápolta, gondozta. Az 
elszakított országrészekből és az anyaország 
több településéről érkezett művészek közel 
húsz éve kezdték meg a közös művésze-
ti célokat megvalósító vidékfejlesztési 
programot a Kötegyáni Baráti Kör keretein 
belül. Az elmúlt évek során a tagság közel 
150 művészt hozott össze a Kárpát-me-
dencéből, akik évente több művészeti 
tábort valósítanak meg, ezzel is segítve 
a helyi kezdeményezéseket. Az alkotók 
többéves szakmai kapcsolatot és együtt-
működést ápolnak a koppánmonostori 
Mag-ház szervezeteivel. A tábort Komá-
rom Város Önkormányzata és a Nem-
zeti Civil Alapprogram támogatotta.
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RÖVIdEN

A közeljövőben új, korszerű térfigyelő 
kamerarendszer épül ki Komáromban.
Az új rendszer lényege, hogy különbö-
ző funkcióval rendelkező egységek, így 
a térfigyelő és segélyhívó rendszer, vagy 
épp a traffipax összehangolt, egységes fe-
lületen működnek majd. Ezzel növekszik 
a kihasználhatóság és a hatékonyság, va-
lamint csökken az üzemeltetési költség.  
 
A rendszer képes lesz térfigyelésre, rend-
számfelismerésre, sebességmérésre, köz-
lekedési elemzésre, segélyhívásra, köztéri 
tájékoztatásra, és más riasztó rendszerek 
jelzéseinek fogadásara. 

TÉRFIGYELő KAMERA-
RENdSZER ÉPüL

Új bUSZ ÁLL FORGALOMbA

Egy huszonnégy esztendős, többször fel-
újított Ikarus autóbuszt a jövőben - a város-
ban már jól ismert - Credo típusú váltja fel.  
 
Mint azt Németh Tamás, a Vértes Volán 
Zrt. vezérigazgatója elmondta, Komárom 
mindig nagy hangsúlyt fektetett a helyi 
közlekedés színvonalára, így magától 
értetődő, hogy növekszik az utasok szá-
ma. A tágasabb, kényelmesebb autóbusz 
forgalomba állításával az utazóközönség 
is elégedettebb lehet. A jármű alacsony-
padlós kivitelű és kihajtható rámpával 
rendelkezik, ami megkönnyíti a kere-
kesszékkel közlekedők fel- és leszállását.  
 
Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgár-
mester a közlekedési vállalat és a város 
jó kapcsolatáról elmondta, hogy a cég 
a szolgáltatás magas színvonalú ellátása 
mellett támogatással is segíti az itt műkö-
dő intézményeket, civil szervezeteket. A 
szakképzési hozzájárulás terhére az idén 
a Kultsár István Ügyviteli Gazdasági 
Szakközépiskola részesül anyagi segítség-
ben. A támogatást a gyakorlati oktatás 
fejlesztésére, a kiváló elhelyezkedési le-
hetőséget biztosító logisztikai ügyintéző 
és reklámmarketing ügyintéző képzésre, 
valamint eszközök vásárlására fordíthatja 
az intézmény.

Köszöntések városszerte

A kerek évfordulót családi-baráti körben 
ünnepelték meg a szőnyi Petőfi Sándor 
Művelődési Házban. A jeles napon tisz-
teletét tette dr. Molnár Attila, Komárom 
polgármestere is, aki jókívánságaival és 
ajándékaival együtt nemcsak az önkor-
mányzat, de a Magyar Köztársaság kormá-
nyának emléklapját is átadta Lajos bácsinak. 
Születésnapja alkalmából felköszöntötte őt 
Nagy Attila, szőnyi református lelkész is. 
A születésnapos 1911. július 7-én született 
Monoron. Villanyszerelőnek tanult, majd a 
vasútnál helyezkedett el. 1933-ban vonult 
be katonának, ám a kétéves szolgálat letelte 
után az 1938-as mozgósítás miatt újra fel 
kellett vennie az egyenruhát. A leszerelést 
követően ismét a vasúthoz került. 1939-ben 
megnősült, feleségével, Pintér Juliannával 
öt gyermeket neveltek fel. Lajos bácsi a 
MÁV-tól ment nyugdíjba 1966-ban. Lajos 
bácsi lányától megtudtuk, hogy édesapja ma 

is jó egészségnek örvend. Pár évvel ezelőttig 
nem is járt orvosnál. Az ünnepelt jelenleg 
Szőnyben él. Mindennapjait 11 unokája 
és 15 dédunokája teszi még boldogabbá. 
Másik születésnapost is köszönthettünk 
nemrég. Június 20-án 90. születésnapját ün-
nepelte Tóth Lajosné, Irénke néni, aki saját 
elmondása szerint még mindent megcsinál: 
mos, főz, takarít, ellátja az egész háztartást. 
„Különösen finom a rétese, aminek mind 
a mai napig maga nyújtja a tésztáját” – veti 
közbe, fia, Attila. Megtudtuk, hogy Irénke 
néni családja felvidéki, martosi gyökerű. Úri 
szabó édesapja a húszas években Argentíná-
ba emigrált. A gyerekeket édesanyja nevelte 
fel. „Nehezen éltünk, de szeretetben” – 
állapítja meg az ünnepelt a családi fénykép-
album nézegetése közben, majd hozzáteszi, 
nagyon készül a hétvégére, mikor is nagy 
családi körben köszöntik majd fel.  (rg)

100. születésnapját ünnepelte Móricz Lajos bácsi,  
így hivatalosan is ő lett Komárom legidősebb polgára.

HAmrák zSófIA képvISelő éS dr. molnár AttIlA polgármeSter Irénke nénInél
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Szekszárdon járt  
a Vox Femina kórus
Június végén Szekszárd városa adott otthont a Pedagógusok Országos Kórustalálkozójának.  
A szervezők 26 kórust, (több mint 800 énekest) hívtak meg az ország minden részéből,  
amelyek egy időben, négy különböző helyen koncerteztek. Az önkormányzat részéről a  
kétnapos út kísérője Hamrák Zsófia képviselő-tanácsnok asszony, a kórus tiszteletbeli tagja volt.

A városvezetők és a zenei élet kiválóságai a 
helyi sportcsarnokban fogadták a késő esti 
órákban megérkező kórustagokat, kórusve-

zetőket. A zsú-
folásig megtelt 
teremben ünne-
pélyes keretek 
közt került sor 
a Fasang Árpád 
díj átadására, 
amely nagy 
elismerést 
jelent a kórusok 
életében.  
 
Idén a díjat 
Hoffmann-né 
Kemenes Vera 
a komáromi 

Vox Femina kiváló karvezetője nyerte el, 
aki kórusát ezen a találkozón is a vastapsig 
vezényelte. Az est fénypontja, a megható 

összkari éneklés volt, mikor is a több mint 
nyolcszáz kórustag együtt énekelte a sárközi 
népdalokat, majd Bartók Béla - Farsang 
Árpád: Népdalfeldolgozások című darabja 
végül Liszt Ferenc: Magyar ünnepi dalát, 
Csányi Ottó vezetésével adták elő.  
 
Az eseményteli nap után a közösen elköltött 
vacsora, majd tánc, szórakozás kezdődött. 
A vendéglátók finom szekszárdi konty-
alávaló nedűvel gondoskodtak a jó han-
gulatról, amely éjfélig tartott. A találkozó 
másnapján a kórustagok a városban zajló 
Szent László Napok forgatagában töltöt-
ték a délelőttöt, ismerkedtek a kedves kis 
tolnai várossal.A programot Komárom 
Város Önkormányzata támogatta. 

Bárki a fellegekbe repülhetett
Augusztus 6-án a Vásártér adott otthont a 2. Szőnyi Repülőnapnak. A Szőnyi Kulturális  
Egyesület és a Csokonai Művelődéi Központ egész napos családi programjában kicsik  
és nagyok is megtalálták a számukra legérdekesebbet. Kora délután a helyi és környékbeli  
együtteseké volt a főszerep, később a különböző bemutatók tették még látványosabbá a repülőnapot.

Mint azt a szervezőtől, Nyikus Annától megtudtuk, idén több 
szempontból is bővült a rendezvény. A helyi repülősök mellett már 
a messzebbről érkezőket is vonzotta a program, a szakmai beszél-
getés lehetősége és a kiállítások színvonala. Gazdagodtak egy városi 
színpaddal, ahol hagyományteremtő jelleggel idén is a helyi és a 
környékbeli együttesek kaptak bemutatkozási lehetőséget. Többek 
közt színpadra állt a Zsebsün együttes, a Pro Urbe-díjas Duna 
Népdalkör, vagy az almásfüzitői Napraforgók citeraegyüttes. Az 
esti szórakoztatásról pedig a harmincadik születésnapját ünneplő 
Elektron Band gondoskodott. A repülőnap védjegyévé vált a győri 
Aero Klub Góbé típusú vitorlázógépe, melyről Bedő Lajos elmond-
ta, hogy ugyan a gép már nem üzemképes, de az ilyen és ehhez 
hasonló repülős programokon nagy látványosságot jelent, főleg 
a gyerekek számára. A kora esti órákban a Vásártérre látogatók a 
különböző bemutatóknak örülhettek. Égbe szálltak a sárkány- és a 
siklórepülősök, a bátrabbak pedig kipróbálhatták a hőlégballonos 
liftezést. A programot Komárom Város Önkormányzata támogatta.

(se)
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A városrehabilitáció kísérőprogramjaként 
július 29-e és 31-e között megrendezett 
három napos minifesztiválon volt minden, 
mi szem- s szájnak ingere. A kondérokban 
ínycsiklandó étkek főttek, a kemencék-
ben pedig különleges pékáruk sültek. 
Marhapörkölt, ropogósra sült csülkök, 
egyszerű kacsazsíros, hagymás-paprikás 
fehér kenyér, kemencéslángos. A bor- és 
ételkóstolók mellett számos zenés színpadi, 
és gyermekprogram, valamint játszóház 
várta a családostól érkező komáromiakat és 
környékbelieket. A „puccs” péntek délután 
4 órakor vette kezdetét. Az Ízek tere! ünne-
pélyes megnyitója után Nyári Imre cim-
balom és hegedűművész magyar nótákkal 
szórakoztatta a közönséget, ezt követően a 
Vidám Fiúk teremtettek remek hangulatot, 
a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas éveket 

megidéző műsorukkal.  Szombaton már 
háromnegyed egykor gyűltek a versenyzők. 
A bográcsokban füstölt csülkös, debrece-
ni kolbászos Jókai bableves rotyogott. A 
gasztronómiai megmérettetésre 4 csapat 
jelentkezett. A Kocsis Tibor királyi mester-
szakács vezette, helyi vendéglátósokból álló 
öttagú zsűri végül a Mackó Kuckó levesét 
hozta ki győztesnek. Az önkormányzat 
csapata a harmadik helyen végzett. Ezalatt 
már javában tartott a gyermekfőzőcske, a 
színpadon pedig rendre váltották egymást a 
produkciók. A Nagykéri Mórinca citeraze-
nekar után ismét Nyári Imre húzta, vonta, 
pengette a talp alá, illetve az estebédhez való 
nótákat. Fél öttől Völner Eszter és Stummer 
Marci dzsessz-standardokkal, valamint a 
pop és rockzenei dzsessz-átértelmezésekkel 
szerzett kellemes perceket a közönségnek. 

Hattól a Gesztesi Vagányok együtténeklős, 
együtttapsolós sramlizenéje zárta a napot. 
Persze csak a Jókai téren, hiszen a Szabad-
ság tér pont ekkor „nyitott”. Itt a Zenés 
Nyári Esték keretében került színpadra 
Lehár Ferenc: A víg özvegy című operett-
je, az Operettvilág Együttes előadásában. 
Vasárnap délután 2 órakor Steve Taylor 
pánsíp-koncertjével kezdődtek a rendezvé-
nyek. Modrovits József és Szabó Zsuzsa a 
legismertebb operettekből állítottak össze 
egyveleget, majd kaptunk egy szeletnyi 
Párizst: Bardóczy Attila egy szempillantás 
alatt idevarázsolta a Champs-Élysées-t. A 
háromnapos rendezvényt a László testvérek 
musical-műsora zárta.  
 
                                                        (rg)

A néha-néha szemerkélő eső és a júliusi ősz ellenére is kiváló programokon vehettek részt azok, akik  
kilátogattak a komáromi Európai Dalos Gasztropuccsra. Dr. Molnár Attila polgármester szerint  
ismét egy remek nyári programot sikerült szervezni, amelyet hamarosan újabbak követnek majd.

Ínycsiklandó ízkavalkád
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Azt mondják, nincs még egy 
ilyen buli Európában
Fantasztikus járgányok, benzingőz, gumi-égetés, lowride bemutató, fergeteges  
buli és természetesen az elmaradhatatlan szexi autómosás – így a legegyszerűbb  
jellemezni mindazt, ami augusztus 5-7. között zajlott a Monostori erődben.

Közel 1300 amerikai autónak adott otthont 
a történelmi terület, ahová szebbnél szebb 
négykerekűek érkeztek Európa számos 
országából: Ausztriából, Németországból, 

Szlovákiából, Svájcból, Belgiumból, Cseh-
országból, Lengyelországból, Hollandiából.  
Idén már tízedik alkalommal került sor a 
Nemzetközi Amerikai Autók Fesztiváljá-
ra. Az idei rendezvényt Hornig Rudolfné 
alpolgármester asszony nyitotta meg. 2002-
ben mintegy 350 autóval indult a rendez-
vény, mára ez a szám meghaladja az ezret.  
A szervezők állítják: Tatabánya-Komárom-
Győr vonzáskörzetében ez az egyik 
legérdekesebb rendezvény, programokkal, 
koncertekkel. Nem csupán az autó-őrültek 
látogatják, hanem egész családok. Minden-
ki megtalálja itt azt, ami őt érdekli. Amíg az 
apukák az amerikai csodákat szemlélik, ad-
dig az anyukák vásárolgathatnak, és garan-
tált, hogy a gyerekek sem fognak unatkozni. 
Nem csoda hát, hogy a NAAF az erőd leg-

látogatottabb rendezvénye, idén is mintegy 
20 ezren voltak rá kíváncsiak. Már pénteken 
megkezdődött a bemelegítés a szombati 
gumifüst-versenyre, volt szlalom- és leg-
hangosabb autóverseny, lowrider bemutató 
és Bif Foot autótaposás, amikor is „két 
szörny” palacsintát csinált a kimustrált japán 
autókból. A csúcspontot mindenképpen a 
szombati felvonulás jelentette. Délben min-
denki egyszerre nyomta padlóig a gázpedált, 
felbőgtek a V8-ak, és a dübörgő konvoj 
útnak indult. Az autók tulajdonosai egytől 
egyig állítják: nincs ahhoz fogható érzés, 
amikor az ember amerikai járgányt vezet. 
Ebből az életstílusból kaphattak egy kis íze-
lítőt mindazok, akik a kilátogattak a tízedik 
Nemzetközi Amerikai Autó Fesztiválra. (se)

Cadillac Eldorado, Chevrolet Impala, 
Ford Thunderbird, Mustang Shelby 
– nem csupán amerikai autók, hanem 
egy életérzés közvetítői: hatalmas 
monstrumok, V8-as motorral, óriási 
tankkal, mindent beborító krómdí-
szítéssel és meseszerű fecskefarokkal.  
Ha megpillantunk egy ilyen csodát, 
eláll a szavunk, eszünkbe jut, hogy 
milyen jó lenne a naplementében las-
san cirkálni, közben hallgatni a motor 
gurgulázó hangját. Ez az amerikai 
szabadság hangja...  



TÉMA10

Szent István  
királyunk ünnepe

Augusztus 20. történelmünk legrégibb ünnepe, hiszen gyökerei még a 11. századra  
nyúlnak vissza. Persze az évszázadok folyamán a politikai és az egyházi hatalom is másként  

értelmezte Szent István napját, ennek megfelelően megpróbálták a saját ideológiájuk  
középpontjába állítani. A hányattatások után igazi rangját 1991-ben szerezte vissza,  

amikor az Országgyűlés hivatalos nemzeti és egyházi ünneppé nyilvánította augusztus 20-át. 
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�� Folytatás a következő oldalon

A hányattatás időszaka

1771-ben az egyházi reformokat végrehajtó XIV. Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek 
számát, aminek augusztus 20-a is áldozatul esett. Mária Terézia (1740-1780) azonban ismét el-
rendelte a Szent István-nap megtartását. A királynő előbb Bécsbe, majd Budára hozatta a Szent 
Jobbot, melyet a legenda szerint az 1083-as szentté avatáskor épen találtak a koporsóban. A relikvia 
tiszteletét már az 1222-es Aranybulla törvénybe iktatta. István jobb kézfeje a tatárjárás vagy a török 
pusztítás időszakában eltűnt, csak a 16. század vége felé bukkantak rá egy raguzai kolostorban. 
Miután visszakerült Budára, augusztus 20-án körmenetben vitték végig a városon. Szent István-
napja az 1848-49-es szabadságharc leveréséig állami és egyházi ünnep volt, ekkor azonban a hatalom 
betiltotta, hiszen István a független magyar államot jelképezte. 1891-ben Ferenc József munkaszü-
neti nappá nyilvánította augusztus 20-át, össznépi megünneplésére azonban nem kerülhetett sor, 
mert a Monarchia területén élő egyéb felekezetek és a nemzetiségek is tiltakoztak ellene. Ennek 
ellenére augusztus 20-a 1945-ig nemzeti ünnep maradt. A két világháború között összefonódott 
a revíziós gondolatokkal, vagyis a Szent István-i, tehát a Trianon előtti Magyarország határainak 
visszaállítására való törekvéssel. Nemritkán az irredenta mozgalmak központi elemévé vált. 

A törvénylátó naptól Szent István napjáig

Augusztus közepe eredetileg fontos dátum volt a 11. században, melyhez több szokás és hie-
delem társult. A néphit szerint ekkor keltek útra a gólyák, ez volt a málnaszedés ideje, illetve e 
nap időjárásából jósolták meg az őszi gyümölcstermést is. I. István (1000-1038) pedig minden 
évben augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján tartotta meg a törvénylátó napot Fehérvá-
ron, ahol a királyi tanács is összeült. A dátum fontosságát tovább növelte, hogy élete vége felé a 
beteg király ezen a napon ajánlotta fel országát Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is ezen a 
napon halt meg. Augusztus 15-e továbbra is törvénylátó nap maradt egészen Szent László ural-
kodásáig. A lovagkirály ugyanis 1083. augusztus 20-án VII. Gergely pápa hozzájárulásával 
oltárra emeltette, vagyis szentté avatta I. István relikviáit a székesfehérvári bazilikában. Szent 
István napja kezdetben sokkal inkább a hatalom legitimációját szolgálta, semmint a király szemé-
lyes tiszteletét. A változás a 12. századtól figyelhető meg, amikor a szigorú és olykor kegyetlen, 
ámde mindig igazságos Szent István alakja összefonódott a Mária-tisztelettel. Augusztus 20-a, 
mint egyházi ünnep, I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382) kezdve szerepel a naptárban. 
Első királyunk kultusza elterjedt a bajor és a német városokban. 1686-ban a Szent Liga feje, XI. 
Ince pápa elrendelte, hogy Buda vára töröktől való visszafoglalásának évfordulóján az egész ka-
tolikus világ évente emlékezzen meg Szent István ünnepéről. A vár visszafoglalása eredetileg 
szeptember 2-án történt, ám az egyház továbbra is ragaszkodott az augusztusi időponthoz.

A kommunista dogma

A kommunista hatalomátvételt követően a vezetés augusztus 20-át, nemzeti és vallási tartalma miatt 
nem tartotta vállalhatónak. Teljes megszüntetésére azonban nem került sor, ehelyett saját ideológiájuk 
szerint átalakították azt. Így lett először Szent István ünnepéből az „új kenyér ünnepe”, mely azon-
ban egyáltalán nem kommunista találmány. Dátuma sem esett egybe augusztus 20-ával. Az új kenyér 
napját a középkori Magyarországon július 15-én, az apostolok oszlása ünnepén tartották. Az ismert 
Szent István-napi eseményt, amikor nemzetiszínű szalaggal átkötött kenyérrel köszöntik a vendéget, 
Darányi Ignác, az egykori földművelésügyi miniszter találta ki, aki az aratósztrájkok megfékezése érde-
kében aratóünnepeket szervezett. A kommunisták később augusztus 20-át megtették az új szocialista 
államalapítás és az új alkotmány napjává, melyet 1989-ig eszerint az ideológia szerint ünnepeltek.  
Az igazi hagyományok csak a rendszerváltást követően tértek vissza. Szent István napjának 
igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg. Az első szabad választáson létrejött Országgyű-
lés 1991. március 5-i döntése a nemzeti ünnepek - március 15., augusztus 20., október 23. - kö-
zül Szent István napját emelte a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe rangjára. (se)
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Erkel-opera  
a Monostori erőd színpadán
A komáromi közönség augusztus 20-a alkalmából a Monostori erődben tekintheti meg Erkel Ferenc méltán 
híres operáját, a Bánk bánt, méghozzá a Teátrum színházi polgári társulás előadásában. Egy olyan társulá-
séban, melynek nincs állandó társulata és művészeti szakemberei, állandó próba- és színházterme. A siker 
mégis garantált, hiszen a Teátrum tagjainak hite a színház erejében az anyagi gondok ellenére is töretlen.

Honnan jött az ötlet, hogy pont 
Erkel operáját állítsák színre? 

Ez számomra egy diákkori álom meg-
valósulása. Márcsak azért is, mert az 
egykori osztályfőnököm a pozsonyi 11 
éves, általános műveltséget nyújtó magyar 
középiskolában állandóan táplálta bennünk 
a magyarságtudatot. Ez az 50-es évek 
végén nagy dolognak számított. Ő hívta 
fel a figyelmünket a Hazám hazámra vagy 
a Bordalra. Azonban a Felvidéken magyar 
operát nem játszottak. Ha jól tudom, akkor 
pár évvel ezelőtt mutatták csak be Pozsony-
ban A kékszakállú herceg várát. Engem 
3-4 évvel ezelőtt keresett meg Tarics Péter, 
hogy csináljuk meg közösen a Bánk bánt. 
Ő azonban olyan összeget mondott, amit 
lehetetlenség lett volna kifizetni. Így a 
dologból nem lett semmi. Tavaly volt Erkel 
születésének 200. évfordulója. Ekkor dön-

töttem úgy, hogy most vagy 
soha! Szerencsére találtam 
egy olyan lelkes embert 
mint Medveczky Szabolcs, 
aki két hét alatt szétírta a 
zenét egy 30 fős zenekarra. 
Így tavaly augusztus 21-én 
sikeresen bemutattuk a 
Bánk bánt, és azóta is 
járjuk vele a vidéket.
Egy polgári társulásról 
van szó. Nem volt nehéz 
összeszedni a szereplőket?

Egy polgári társulás 
valóban „szedett-vedett” 
emberekkel dolgozik, 
hiszen csak a színházból 
nehéz összeszedni a színé-
szeket, ők ugyanis nagyon 
elfoglaltak. Operához még 
nehezebb. Elsősorban a 
Felvidékről gyűjtöttem 
magam köré a tehetséges 
műkedvelő énekeseket. A 
társulat kiegészült ma-
gyarországi énekesekkel 

is. A darabban szerepel többek közt Rózsa 
Sándor, Csonka Zsuzsa, Kosár Szabolcs, 
Illés Gabriella. Egyikük sem mondott 
nemet a felkérésre, pedig elképesztően kevés 
pénzért kell játszaniuk. Nagyszerű lett a 
női és a férfi énekkarunk is. Táncosokat 
azonban nehezen találtam. A városom-
ban nem volt olyan, aki a 4 perces táncot 
felvállalta volna. Végül ez is megoldódott. 

Előbb említette, hogy a Bánk bánnal 
járják a vidéket. Milyen volt a fogadtatás, 
hiszen azért az opera nem könnyű műfaj?

Egy éve járjuk a faluhelyeket, mert sze-
retném, ha a színház a vidéki emberekhez 
is eljutna. Nagy többségük ugyan ismeri 
a Hazám hazám áriát, de az egész operát 
már kevesen. A rádióban hallhatnak csak 
ilyen műfajú dalokat, ott meg nyivákolásnak 
tűnhet. Így ők nem fognak pénzt kiadni 

azért, hogy a pesti vagy a pozsonyi operába 
menjenek. Ha azonban helybe visszük a 
darabot, akkor már csak kíváncsiságból 
is eljönnek. Mi pedig elértük a célunkat, 
mert a vidéki közönség vevő lett az oprára. 
Több kis szlovákiai magyarlakta telepü-
lésen játszottuk már a Bánk bánt nagy 
sikerrel. Pereden például a tanító néni hozta 
el a diákjait. Nagy szívfájdalmam, hogy 
Komáromban nem valósult meg a diákelő-
adás, mert a Városi Művelődési Központ 
700 eurót kért a terembérlésért, amit nem 
tudtunk volna megfizetni. A dél-komáromi 
előadást követően augusztus 21-én, a búcsi 
református templomban adjuk elő a darabot. 
Még nem tudjuk, hogyan állítjuk ott össze a 
díszletet, de valahogy biztosan megoldjuk. 

Mint mondta, a Bánk bán színrevitele 
egy nagy álom volt. Van még olyan darab, 
amit feltétlenül szeretnének bemutatni?

Most a Luxemburg grófjával készülünk, 
Medveczky Szabolcs már „írja” a zenéjét. 
Volt két ősbemutatónk is. Pruzsinszky 
Sándortól a Marcibányi-ház, mely egy 
1849 utolsó napján játszódó drámai vízió és 
Jókairól szól. A Rákóczi-évforduló kapcsán 
színre vittük Gyüre Lajos A rebellis című 
történelmi játékát is, melynek központi 
figurája a 18-19 éves Rákóczi. Ezenkívül 
bemutattuk a Mágnás Miskát és a Gül 
babát is.  
 
Főleg komoly darabokat tűz-
tek műsorra. Ez tudatos volt?

A Teátrum tulajdonképpen egy vidám 
darabbal, a Csókos asszonnyal indult. 
Elsősorban azért, mert a színház egyre 
ritkábban lép fel a vidéki kis színpado-
kon. Én pedig szerettem volna valahogy 
visszaszerezni a közönséget. Ezért kezdés-
nek egy vidám darabot kellett bemutat-
nunk, hogy a közönség újból megszokja a 
színházba járást. Bejött! Ezt követhették 
a komolyabb darabok, melyek a magyar-
ságról, a magyarsághoz szólnak. (se)
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Mit jelent a kreatív ipar kifejezés?  
 
A kreatív ipar egy olyan ágazat, amely a 
kultúrát használja alapanyagként, eredmé-
nye pedig gyakran funkcionális. Azokat a 
szellemi tevékenységeket foglalja magába, 
melyekhez egyéni alkotókészség, kreativi-
tás, innováció szükséges. Ezek a területek 
a következőek: előadóművészet, építészet, 
divat, számítástechnikai szolgáltatások, 
hirdetés, interaktív szabadidős szoftverek 
fejlesztése, régiségek és művészeti tárgyak, 
fotó/film/videó készítése és terjesztése, 
kiadói tevékenységek, dizájn és vizuális 
kommunikáció, kézművesipar és forma-
tervezés, zene, televízió és rádió, turizmus, 

örökségvédelem, sport, 
szabadidős szolgálta-
tások, múzeumok és 
könyvtárak. 
 
Miben rejlik a kreatív 
ipar jelentősége? 
 
Olyan világban élünk, 
ahol soha nem látott 
mértékben áramlanak 
az új ismeretek, mely 
információk feldol-
gozásánál fontos az 
innováció és az elemző 
gondolkodásmód. 
A kreatív iparágak 
jelensége már csak 
azért sem hanyagol-
ható el, mivel azok 
terjeszkedésével nő 
a versenyképesség, 
megsokszorozódik a 
munkahelyek száma, 
s ezáltal emelkedik a 
lakosság életszínvona-
la, jóléte is.  
 
Milyen programot 
szerveznek és mi 
ennek a célja? 
 

A Magyarország-Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007-
2013 keretén belül az EU finanszírozásával 
valósul meg a „Kreatív HUSK kiállítás és 
vásár” elnevezésű programsorozat, melynek 
a komáromi Monostori erőd szolgál helyszí-
néül. A szeptember 15-18. között megren-
dezésre kerülő eseményen a szervezők – fő 
koordinátora az észak-komáromi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség, társult partnerei 
pedig a Szenci-Bazini Regionális Fejlesztési 
Ügynökség és a győri székhelyű Kisalföldi 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – mintegy 
300 kiállítónak tudnak ingyenes kiállítási és 
árusítási lehetőséget biztosítani. A rendez-
vény célja, hogy azok a kreatív iparágban 

dolgozók is bemutatkozhassanak a nagykö-
zönség előtt, előadhassanak workshopokon, 
akiknek eddig anyagi okok miatt nem nyílt 
erre módjuk. A kreatív gazdaságban tevé-
kenykedő vállalatok igényelhetik továbbá 
az adatbázisba való bekerülést, amely a 
pályázat honlapján, valamint nyomtatott 
formában is megjelenik majd. A rendez-
vényre mintegy tízezer látogatót várunk, 
akik számára a belépés ugyancsak díjmentes 
lesz. Különböző kísérőrendezvényekkel, 
egész napos szórakoztató programokkal 
készülünk; érdekes előadások hangzanak 
majd el a pályázati forrásokról, az építészet-
ről vagy a vidékfejlesztésről. Plakátversenyt 
is meghirdettünk.  
 
Kik állíthatják ki termékeiket a rendez-
vényen? 
 
A rendezvényen minden olyan határ menti 
gyártó kiállíthat, aki a kreatív iparágban 
tevékenykedik, mind Magyarországon, 
mind Szlovákiában. Sok szeretettel várjuk 
a jármű-és hajógyártással, textil-és ruházati 
cikkekkel, acél- és vasfeldolgozással foglal-
kozókat, grafikusokat, képzőművészeket, 
kézműveseket, borászokat és az élelmiszer-
iparban tevékenykedőket, reklámkészítőket, 
lakberendezőket, valamint a média és a 
nyomdák stb. jelentkezését.  
 
Hogyan lehet jelentkezni? 
 
A jelentkezési lapok megtalálhatóak a 
www.kva.hu weboldalon illetve kikérhetik 
e-mailben a manager@rrakn.sk. Ezeket ki-
töltve kell visszajuttatni legkésőbb július 31-
ig. Ha valakinek további kérdése merülne 
fel, hétfőtől péntekig 8.00-16.30 az alábbi 
elérhetőségek egyikén állunk rendelkezé-
sükre: 00421 35 7733105. Azt javaslom, 
bárki, akit csak kicsit is érdekel, keressen 
fel minket bátran, hiszen nem minden 
nap adódik lehetőség arra, hogy valaki 
ingyenesen mutatkozhasson be több ezer, 
az ország bármely pontjáról érkező vendég 
előtt. Éljenek tehát a lehetőséggel! (se)

Kretaív kiállítás több 
száz kiállítóval
Az Észak-Komáromban működő Területi Fejlesztési Ügynökség szeptember 15-18. között a Monostor erődben 
rendezi meg „Kreatív HUSK“ elnevezésű kiállítását. Az esemény a „Kreatívny priemysel/Kreatív Ipar“ című 
pályázat része. Az eseményen 300 kreatív ipari vállalkozás, kézműves és iparművész, üzleti és szakmai szer-
vezet, valamint képzési intézmény vesz részt. A részletekről Vasi Emmát, az ügynökség vezetőjét kérdeztük.

vASI emmA ügynökSégvezető
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Két évtizede  
kutatják a Vásárteret

Az ELTE Ókori Régészet Tanszéke húsz éve végez  
ásatások a szőnyi Vásártéren. Idén június 25. és július 22. 

között 30-40 diák kutatta tovább a területet dr. Borhy 
László vezetésével. Az elmúlt két évtizedben számos jelen-

tős leletre bukkantak az ókori polgárváros területén. Idén 
pedig az egyes számú isnula déli kiterjedését keresték.

�� Folytatás a következő oldalon
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Évről évre több lelet kerül elő a föld mélyéről

Húsz éve kutatják már a területet. Ho-
gyan értékelné az elért erdeményeket, 
melyek voltak a legsikeresebb évek?

Az ásatások egyértelmű sikerét jelzi, hogy 
évről évre visszajövünk Szőnybe. Jó érzés 
tudni, hogy mindig tervezhetjük a munka 
folytatását.  Azt mondanám, hogy folya-
matos munka zajlik itt, folyamatos ered-
ményekkel, időnként pedig kiemelkedő 
leletekkel. Sok sikeres évre emlékszem 
vissza. Ezek egyike 1994, amikor megtalál-
tuk a mennyzetfreskó töredékét. Ez közel 
10 éves feladatot adott nekünk. Egyrészt a 
freskó restraurálása, másrészt az ábrázolás 
értelmezése terén. 1996-ban, mindössze 
négy évvel az ásatások megindulása után 
létrehoztuk a múzeumot. Két évvel később 
három szarkofágot találtunk, érintetlenül, 
nagyon gazdag mellékletekkel. Említ-
hetném továbbá az állatbőrökkel díszített 
oldalfaltördéket, az újabb szarkofáglele-
teket 2007-ből, illetve azokat a Brigetio 
had- és közigazgatástörténetére vonatkozó 
feliratokat, melyek tovább gazdagították 
ismereteinket a településről. Egyérteműen 
az eredményeink közé sorolnám a pub-
likációinkat, a múzeum kiadvány- és 
katalógussorozatának folyamatos megje-
lentetését, amely szisztematikusan feldol-
gozza a múzeum gyűjteményét, kezdve a 
csontfaragványoktól a vésett ékkövekkel 
díszített ékszereken át a kőfaragványokig 
és a feliratokig. Legutóbbi kiadványunk, a 
falfestmények katalógusa igen pozitív nem-
zetközi visszhangra talált, hiszen egy teljes 
falfestménykatalógust sikerült összeállíta-
nunk. Nem is beszélve a számtalan cikkről,  
szakdolgozatról és doktori disszertációról, 
amely az ásatás anyagából készült. Mind-
ezeknek köszönhetően Brigetio beépült az 
oktatásba, a hazai és a külföldi kutatásba. 
 
Idén hol és milyen eredmény-
nyel folytatták az ásatásokat?
Két nagyobb helyszínen zajlott a kuta-
tás. Egyrészt annak az épületblokknak, 
insulának a déli részén, amelyet az ásatások 
kezdete óta egyre nagyobb kiterjedés-
ben kutatunk. Itt három évvel ezelőtt 
egy nagy udvart és az udvart keletről 
határoló falat tártuk fel. Idén ennek az 
udvarnak és a falnak a déli lehatárolódását 
kerestük, de még mindig nem találtuk 
meg. Korábban keleti-nyugati irányban, 
40 méter hosszan már sikerült lehatá-
rolnunk ezt az insulát, hiszen mindkét 
oldalát kőlapokkal burkolt út szegélyezi.
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Az épületblokk észak-déli kiterjedése jelenleg 
50 méter, de mindkét irányban továbbhalad. 
Mivel egy gazdasági udvarról van szó, így a 
gazdasági tevékenységre utaló leleteket talál-
tunk, malomköveket, gabonatároló edényeket, 
amphorákat. Megpróbáltunk az udvar legké-
sőbbi római szintje alá is lehatolni. Nagyon 
szépen látszanak az egymásra rakódó rétegek, 
ahogy ezt az udvart felújították, a különböző 
megsüllyedéseket feltöltötték, gyalogjáró-
kat alakítottak ki, téglalapokból kirakott kis 
folyosót, ahol közlekedni lehetett.  Az ásatások 
másik része az épületblokk keleti részén zajlott, 
ahol egy újabb insula húzódik. Itt korábban 
találtunk egy csatornát is, most annak az északi 
folytatását kutattuk. 
 
Sikerült igen érdekes megfigyeléseket tennünk. 
Rábukkantunk egy útfelületre, amely pillanat-
nyilag 20-30 méteres hosszúságban ismert, és 
az első számú insulát határolja keleti irányból. 
Az utat kőlapokkal burkolták, a süllyedéseket 
pedig többször kijavították, sóderrétegekkel és 
tégladarabokkal.  Az úttól keletre húzódik egy 
épület, amelynek igen érdekes periodizációját 
figyeltük meg. Itt még az ókorban egészen az 
alapozásig elbontottak egy korábbi épületet, 
törmelékkel kitöltötték, egy téglás-habarcsos  
omladékréteg elterítésével planírozták, majd 
erre a szintre építkeztek később. A földből itt 
korábbi időszakból származó edénytöredékek, 
fémtárgyak és érmék kerültek elő.  
 
Említette, hogy sok még az ismeretlen rész. 
Vannak már arra vonatkozó elképzelések, 
hogy hol folytatják jövőre az ásatásokat?

Mindig megvárjuk az utolsó kutatási napot, 
hiszen ilyenkor áll össze az új eredményekkel 
kibővített alaprajz. Csak ennek tükrében tudjuk 
megtervezni a következő évet. Amennyiben 
lehetőségünk nyílik rá, akkor az előbb emlí-
tett épültkomplexum még ismeretlen részeit 
szeretnénk feltárni. Munka van bőven, hiszen 
északi-déli irányban továbbhaladhatunk még. 
Már tudjuk, hogy egy viszonylag szabályos 
szerkezetű várossal van dolgunk, szabályos 
utca- és csatornahálózattal. Az utcahálózaton 
belül lakótömbökkel, kis sikátorokkal, lakó és 
gazdasági részekkel számolhatunk. A pol-
gárvároson kívül tervezzük, hogy a katonai 
táborban, illetve az azt körülvevő táborváros 
területén is sikerül újabb ásatásokat kezdenünk. 
A légifotók alapján a táborváros területén is jól 
azonosítható ház- és utcarendszer bontakozik 
ki. Ezért szeretnénk ott is ásatásokat folytatni a 
jövőben.   
 
                                                                          (se)

dr. borHy láSzló vezető régéSz bemutAtót tArt
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Akik a múltat ismerve építik a jövőt
Július közepén, a dicsőséges óceánrepülés 80. évfordulója alkalmából az Endresz  
Csoport repüléstörténeti konferenciát tartott a Jókai moziban. A hagyományőrző  
egyesület nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a város és a magyarság múltja hűen  
tovább éljen a köztudatban. Az Endresz Csoport képviselőjével beszélgettünk. 

A konferencia fő témája az 1931-es óce-
ánrepülés volt. Mi is történt pontosan 80 
évvel ezelőtt? 
 
A Trianoni békediktátum után 11 évvel, 
1931-ben a világ nagy ámulatára a meg-
csonkított Magyarország felülmúlta más 
nemzetek repülőinek teljesítményét. A 
Kanadába kivándorolt Magyar Sándor 
kezdeményezésére 1929-ben bizottság jött 
létre, mely az óceánrepülés megszervezé-
sével Trianon magyarságot sújtó terheire 
kívánta felhívni a figyelmet. Ezért is került 
a Justice for Hungary (Igazságot Magyar-
országnak) felirat a gépre. A repülő 25 ezer 
dolláros vételárát közadakozásból próbálták 
fedezni, ám mindössze 5 ezer dollár gyűlt 
össze. Szalay Emil azonban felajánlotta 
teljes vagyonát, így meg tudták vásárolni azt 
a Lockheed Siriust, mely a koraszak legsi-
keresebb gyártmánya volt. Endresz György 
és Magyar Sándor 1931. július 15-én, helyi 
idő szerint 13:40-kor szállt fel a Harbour 
Grace-i repülőtérről. A közel 5200 kilomé-
teres távot 25 óra 40 perc alatt teljesítették. 
Ugyan a végső szakaszon, amikor már csak 
30 kilométer volt a végcélig, kényszerleszál-
lást hajtottak végre, mégis három világcsú-
csot állítottak fel: ők jutottak a legmesszebb-
re a kontinens belsejébe, legrövidebb idő 
alatt repülték át az Atlanti-óceánt, ráadásul 
a repülés átlagsebessége is minden korábbi 
próbálkozást felülmúlt.   
 
Endresz György és Magyar Sándor  
világcsúcsot döntött. Tettük mégis kevés-
sé ismert. Mi lehet ennek az oka?  
 
Manapság ez valóban egy teljesen isme-
retlen rekord, ám nem volt mindig így. 
Endresz Györgyről utakat, tereket neveztek 
el a Horthy-rendszerben. Azonban az ezt 
követő politikai rendszernek egyáltalán nem 
volt érdeke, hogy napirenden tartsa a nem-
zeti eszmét. Gondoljunk csak bele, hogy a 
repülő oldalán az előbb említett Justice for 
Hungary felirat szerepelt. A pilóták tehát 
nem csak rendkívüli sportteljesítményt 
produkáltak, de a nemzet tragédiájára is fel-
hívták a figyelmet. A kerek évforduló most 
sokat lendített az óceánrepülés tényének 
megismertetésében. Én a mi konferencián-
kon kívül két nagyobb országos szintű ren-

dezvényről tudok. A Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum egy kamarakiállítást rendezett, a 
Magyar Sándor Repülőegyesület és Bicske 
városa pedig egy repülős emléknapot.  
 
Hogyan értékelné a konferenciát? 
 
Endreszék nagyszerű tette adta az apro-
pót, de a konferencia az I. világháborútól a 
70-as, 80-as évekig tekintette át elsősorban 
a magyar katonai repülés történetét. Én 
úgy gondolom, hogy komoly előadókat, 
ha szabad így fogalmaznom, a magyar 
repüléstörténet legkiválóbb ismerőit sike-
rült meghívnunk. Többek között itt volt 
Zétényi-Csukás Ferenc, akinek édesap-
ja Horthy István kormányzó-helyettes 
repülőparancsnoka volt, és Szentgyörgyi 
Dezső pilóta, a legeredményesebb magyar 
vadászpilóta fia. Kuriózumként említhe-
tem, hogy nagyon érdekes előadást tartott 
Németh Zsigmond, aki az 50. évfordulón 
1981. július 18-án megismételte Endreszék 
repülését. Ahhoz, hogy Magyarországon 
leszállási engedélyt kaphasson, feltételül 
szabták, hogy a repülőgépre nem festhetik 
fel az eredeti gép nevét. Ennek ellenére 
15.000 ember várta a Ferihegyi repülőtéren 
a bátor magyar pilótát. Az előadások élvez-
hetőek voltak a laikusok számára is, de az 
adott terület szakértői szintén megtalálták a 
számításukat. Mindenki nagyon komolyan 
vette ezt a jeles évfordulót, jelzi ezt, hogy 
az infrastruktúráért felelős államtitkár, dr. 
Völner Pál első kérésre, örömmel vállalta 
el az esemény védnökségét. A rendezvény 
a Vasmacska Étteremnél található Óceán-
repülő emlékkőnél rövid megemlékezéssel, 
koszorúzással zárult.     
 
Ez volt az első ilyen jellegű konferencia. 
Tervezik, hogy lesz folytatás? 
 
A rendezvény a visszajelzések alapján is 
sikeres volt, azt azonban tudni kell, hogy 
az Endresz Csoport nem repülős egyesü-
let, hanem Komárom helytörténetével, a 
történelemmel, a hagyományok ápolásával 
foglalkozó baráti társaság. A konferenciát 
elsősorban a névadónknak kijáró tiszteletből 
szerveztük meg, ez erkölcsi kötelességünk is 
volt. Jelmondatunk: Csak a múltat ismerve 
épülhet a jövő! Ennek fényében nagy hang-

súlyt fektetünk arra, hogy a várost érintő 
eseményekre méltón emlékezzünk. Komá-
rom történelmi város, noha sokáig múltját 
nem tekintve az előző rendszerben alapított, 
előzmények nélküli város szintjére próbál-
ták süllyeszteni. Maximum az 1848/49-es 
eseményekkel volt illendő foglalkozni. A 
közös múlt ápolásában Észak- és Dél-Ko-
máromnak is össze kell fognia. Hiszen ne 
feledjük, hogy egy honfoglaláskori, vagy ha 
Brigetiot is ide vesszük, akkor egy római 
korig visszavezethető településről van szó. 
Nekünk a hagyományőrzés területén nem 
csak jogaink, de kötelességeink is vannak. 
Örülünk, ha más civil csoportok vagy 
magánszemélyek jelennek meg új kezdemé-
nyezésekkel. Jó volna egyre több középis-
kolást látni tartalmas, műveltséget bővítő 
rendezvényeken. Reméljük, eljön ennek is 
az ideje. Persze vannak pozitív kezdeménye-
zések. Ilyen volt például, amikor a trianoni 
évforduló kapcsán a komáromi iskolák 
emléktúrát szerveztek.  
 
A jövőben mire készül az Endresz  
Csoport? 
 
Rengeteg dolgot tervezünk, ízelítőnek 
néhány: legközelebb novemberben az első 
bécsi döntésre emlékezünk majd, a Felvidék 
Magyarországhoz történő visszacsatolására. 
Terveink közt szerepel egy helytörténeti 
vetélkedő, mely Komárom 1938 és 1945 kö-
zötti történelmével foglalkozik. Személyes 
visszaemlékezések segítségével szeretnénk 
megismerni az időszak valós helytörténetét, 
felkutatva a korszakra még emlékező adat-
közlőket. Lombhullás után tovább folytatjuk 
a Csillag erőd állagmegóvását, már első 
alkalommal is számos, a város értékeit óvó 
polgár csatlakozott hozzánk, reméljük ez 
ősszel sem lesz másképp. Szeretnénk egy 
helytörténeti tanösvényt, és a Komárom Vá-
rosi Növénykert – azaz: egy arborétum – lét-
rehozásáról sem mondtunk le. Foglalkoztat 
még a monostori szeméttelep körbeárkolása 
az illegális hulladéklerakás megakadá-
lyozására. Nyílván, ha többen vagyunk, 
egyre több és színvonalasabb programot 
tudunk megvalósítani. Ezért aztán örömmel 
vesszük mindenki érdeklődését, jelentke-
zését, javaslatát, közreműködését. Elérhe-
tőségünk: info@endreszcsoport.hu  (se)
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„A környezettudatos viselkedés az élet 
minden területén áthatja mindennapja-
inkat” – kezdi nyilatkozatát a szakember. 
„Az önmagával és környezetével szemben 
is igényes komáromi ember tevékenységé-
vel megelőzheti a vízkárok keletkezését, 
és segítheti a városvezetés és a védelmi 
szakemberek munkáját. Ehhez az alábbi 
szabályokat érdemes betartanunk: figyeljük 
a szűkebb és tágabb lakókörnyezet állapotát, 
ha az ingatlan vízkároknak kitett helyen 
fekszik, biztosítást kell kötni rá, és folyama-
tosan figyelni a kisebb nagyobb folyóvizek 
járását. Ugyanígy figyelni érdemes az időjá-
rás alakulását az írott-, és elektronikus sajtó 
híradásaiban (www.met.hu, www.idokep.
hu, www.koponyeg.hu), nyomon követni az 
időjárási portálok előrejelzéseit; ha nagyobb 
csapadékot jeleznek előre meg kell nézi, 
mit tehetünk a fenyegető károk megelő-
zése illetve csökkentése érdekében. Ehhez 
érdemes kikérni a szakemberek véleményét 
is. Tisztán, megközelíthető állapotban kell 
tartanunk a lakóingatlanokkal határos vízel-
vezető árkokat, a földeken futó belvízárkok 
medreit, el kell távolítani belőle a felesleges 
növényzetet, ugyanakkor nem szabad 
tétlenül néznünk, hogy a mederbe felesleges 

tárgyakat dobáljanak. Ajánlott figyelemmel 
kísérni az ingatlanok környezetében álló 
fák egészségi állapotát, a kisebb száradó 
ágakat levágni, a járda felett az ágakat 2 
méter magasságig lemetszeni, de érdemes 
a kiszáradt növényzet eltávolítását kérni a 
közterület kezelőjétől (Állami Közútke-
zelő, önkormányzat, stb.), tulajdonosától. 
Fontos, hogy tilos átvágni az ár- és belvíz-
védelmi töltéseket, nem szabad használni 
a depóniákat. Ha építkezésbe fog valaki, 
annak megkezdése előtt javasolt az építési 
hatóságnál meggyőződni arról, hogy kell-e 
vízkárokra számítani, és mennyire védett 
azok ellen az építési terület, ezzel együtt 
gondoskodni érdemes a lakhelyen a káros 
víz elvezetéséről. A társadalmi összefogás 
szép példája lehet, ha másokkal összefogva 
előkészületeket teszünk annak érdekében, 
hogy az esetleges káros vizek az elvezetésük 
érdekében épített önkormányzati, társulati, 
állami tulajdonban lévő védművekhez tar-
tozó árokrendszerbe jussanak. Az ingatla-
nokon keletkező csapadékvizet nem szabad 
a szennyvízhálózatba vezetni, sajnos erre 
sok példa van. Csak kérni tudom, de szintén 
nagyon fontosnak tartom, hogy szükség 
esetén vegyünk részt minél többen a vé-
delmi munkában, akár információval, akár 

tevőlegesen is segítsük a védekezésben részt 
vevőket, és sose felejtsük el, hogy a víz nem 
ismer határokat, a károk megelőzése, mér-
séklése nem csupán az egyéni érdekek miatt 
fontos. Ugyanígy kérem, ha lehetőség van 
rá, segítsünk a helyreállításban, lehetősége-
inkhez mérten munkával, adományokkal, 
pénzzel vagy egyéb módon. Nagy segítség 
lehet már az is, ha a vihar elvonulása után 
az ingatlanok közelében lévő közlekedési 
útvonalakat megtisztítjuk a lehullott falevél-
től, ágaktól. Ugyanígy segíthetjük a felgyűlt 
csapadékvíz elvezető hálózatba jutását, a 
rácsok tisztításával, átereszek átjárhatóságá-
nak biztosításával. Legfontosabb azonban a 
pontos informá-ciók adása a károk elhárítá-
sában részt vevő állami, önkormányzati és 
katasztrófavédelmi erőknek (Polgármesteri 
Hivatal, Saxum Kft, Tűzoltóság, Polgári 
védelmi Kirendeltség, Rendőrség, stb.). 
 
A komáromi Polgári Védelem elérhetősége: 
Gubicskó Barnabás tűzoltó százados, 
kirendeltségvezető 
 
+36(34)541-334 
2900 Komárom, Szabadság tér 1. 
Tel.: +36(34)340-297; fax: +36(34)340-305 
e-mail: pv@komarom.hu

Szélsőséges  
nyarunk volt

Az idei nyár igen kétarcú volt, egyik napról a másikra szélsősé-
gesen változott az időjárás. A forró, kánikulai hőséget többször 
hirtelen váltotta fel a kora őszi, viharos esőket hozó, nyirkos, 
hűvös idő. A következőkben a Komárom-Esztergom Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Komáromi Székhelyű Polgá-
ri Védelmi Kirendeltsége vezetőjét, Gubicskó Barnabás tűz-
oltó századost kérdeztük, mit kell, mit lehet tennünk vihar-
károk esetén, hogyan segíthetjük a szakemberek munkáját.

gubIcSkó bArnAbáS 
tűzoltó SzázAdoS



EGÉSZSÉGüNK20
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nyiTvaTarTás:  
héTköznap 9-Től 18-ig,  
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www.cEragEmkomarom.hu

Miért fáj a lábam?
Ha tényleg kíváncsi, ebben a cikkben könnyen megtalálhatja a választ!

Az alábbiakban segítséget szeretnénk nyújtani azoknak, akik még mindig fájdalmak között, csalódottan élnek. 
Először is el kell dönteni, hogy az OKOT akarjuk megszüntetni, vagy továbbra is csak a tüneteket kezelgetjük?

Képzeljük el, hogy otthon csöpög a csap. 
Elzárhatjuk többször is, de ha a tömítés 
nem jó, még mindig csöpögni fog. Kihív-
hatjuk a szerelőt is, de mit szólnánk, ha azt 
mondaná, hogy: „EZEN NEM LEHET 
SEGÍTENI, ÉLJEN VELE EGYÜTT!” 
Bizonyára mérgesek lennénk. Egészsé-
günkkel is ugyan ez a helyzet, ha csak a 
tüneteket kezelgetjük, és nem a kiváltó 
okot szüntetjük meg. Ha az okot kezdjük 
el megszüntetni kitartó munkával, szépen 
folyamatosan megszűnnek a tünetek is. 
 
Tegyük fel, hogy lakásunkban nem világít 
egy lámpa. Mit tennénk? Valószínűen 
kicserélnénk az izzót. És ha a vezetékkel 
van a gond vagy a kapcsoló nincs felkapcsol-
va, esetleg áramszünet van, akkor az izzót 
hiába cserélgetjük, még mindig nem fog 
világítani. Ha figyelmesen olvassa a most 
következőket, akkor könnyen rátalálhat a 
megoldásra. Hallott már olyan emberről, 
akinek azért zsibbad vagy fáj a lába, térde 
és csípője, mert kimutatható probléma van 
a derekánál a gerincével? Talán azt is sokan 
tudják, hogy porckorongsérv esetén akár le 
is bénulhatunk. Ezen láb, térd és csípőpana-
szokat 5 pár idegpályaköteg okozza, melyek 

ezen testrészeinkkel vannak kap-
csolatban. Hogy választ kapjunk 
eredeti kérdésünkre kanyarod-
junk el testünk más részeihez, a 
karjainkhoz is. Hallott már olyan 
emberről, akinek azért zsibbad 
vagy fáj a karja, válla és nyaka, 
mert kimutatható probléma van 
a nyaki gerincénél? Igen, ez is 
gyakran megtörténik. Ezen kar-, 
váll- és nyaki panaszokat másik 7 
pár idegpályaköteg okozza, mivel 
a gerinc menti probléma ezekre a 
helyekre sugárzik ki. Ez összesen 
12 pár idegpályaköteg. Az emberi 
testben 33 pár ilyen idegpályakö-
teg található. Felmerül a kérdés, 
mire való a többi? A válasz nagyon 
egyszerű, testünk egyéb részeit, 
szerveit idegzik be. Így többek 
között van olyan része gerincünk-
nek, mely a szívműködésünkért 
felelős, és van olyan is, mely a 
hasnyálmirigyműködésünket be-

folyásolja. Ezért az előbbi példánál maradva 
könnyen megérthető, hogy szívpanaszok, 
cukorbetegség vagy egyéb tünetek alkalmá-
val gerincünk hibáit is korrigálnunk kell, 
hogy egészségesebbek lehessünk. Ha Önt is 
érdekli, hogy saját panaszaival kapcsolatban 
hogyan tud változást elérni, akkor az alábbi 
felsorolásban keresse meg saját tüneteit, és a 
CERAGEM garantálja a megoldást. 
 
Fejfájás, migrén, álmatlanság, magas 
vérnyomás, pszichés betegségek, ideg- ösz-
szeroppanás, emlékezethiány, krónikus 
fáradtság, szédülés, allergiás betegségek,  
orbánc, szembetegségek, fülfájás, ájulási 
zavarok, idegfájdalom, ideggyulladás, 
arcbőr-betegségek, ekcéma, szénanátha, 
légcsőhurut, hallászavar, torokgyulladás, 
rekedtség, hangszálgyulladás, torokfájás, 
nyakmerevség, mandulagyulladás, nyak- és 
vállfájdalmak, köhögési rohamok, pajzsmi-
rigy-betegségek, megfázások, nyálkatömlő- 
gyulladás, teniszkönyök, kar- és kézfájda-
lom, köhögés, légzési problémák, asztma, 
szívproblémák, mellkasi fájdalmak, hörghu-
rut, tüdőgyulladás, influenza, mellhártya-
gyulladás, vérpangás, vértolulás, epeprob-
lémák, sárgaság, övsömör, májproblémák, 

vérszegénység, vérkeringési problémák, láz, 
alacsony vagy magas vérnyomás, gyomor-
panaszok, gyomorfekély, emésztési zavarok, 
cukorbetegség, gyomorfekély, gyomorhurut, 
immungyengeség, csuklás, allergia, ekcéma, 
vesepanaszok, érelmeszesedés,  bőrgyulla-
dás, bőrhólyagok, reuma, bélgáz, meddőség, 
székrekedés, vastagbélgyulladás, vérhas, 
hasmenés, sérv, vakbélgyulladás, izomgörcs, 
savtúltengés, nehéz légzés, visszérgyulla-
dás, húgyhólyag-panaszok, menstruációs 
panaszok, vetélés, ágybavizelés, térd, klimax 
ospanaszok, lumbágó, vizelési panaszok, 
lábak vérkeringési zavara, duzzadt boka, 
lúdtalp, lábfáradtság, lábgörcsök, csípőfi-
cam, gerincgörbület, aranyér, viszketegség, 
farkcsontfájdalmak 
 
Valószínűleg nem sikerült felsorolni az ösz-
szes létező testi tünetet, de egy közös vonás 
így is megfigyelhető mindegyiknél. Minden 
panaszunk oka a gerincünk különböző 
részeinél keresendő. Ahhoz, hogy ezen 
fájdalmak, problémák nélkül élhessünk, 
nem elég kezelgetni őket, rendbe kell tenni 
ezek forrását, a gerincünket is. Ebben tud 
segítségünkre lenni a CERAGEM orvos-
technikai eszköz. Amíg ezt nem tesszük 
meg, addig folyamatosan, halmozottan 
lesznek jelen életünkben a panaszok.

Még szerencse, hogy ez a megoldás 
minden CERAGEM KÖZPONTOK-
BAN INGYEN megtapasztalható, hogy 
ne érjen minket több csalódás. (X)
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Fő cél a szakmai stáb  
és a jó csapatok felállítása
2011. július 1-jével Herczeg Csaba vette át a KVSE futball-szakosztályának irányítását.  
Az aktív játékosként is tevékenykedő Herczeg véleménye szerint a komáromi foci  
előtt még nagy jövő állhat, ám ehhez kemény munkára és megfelelő vezetésre van szükség.

Hogyan került a futball-szakosztály élére? 
 
Nagyjából hat éve a KVSE elnökségi tagja 
vagyok. 2005-től négy éven keresztül vezet-
tem a labdarúgó szakosztályt. Két év szünet 
után újra felkértek, én pedig elvállaltam a 
feladatot.  
 
A szakosztály vezetése mellett van más 
kapcsolata is a labdarúgással? 
 
Igen, hiszen jelenleg is aktívan futballozom 
Dunaalmáson. Így most a szakosztály veze-
tését és a játékot egyeztetnem kell. Termé-
szetesen a labdarúgó szakosztály vezetésével 
kapcsolatos dolgaimat fogom előtérbe 
helyezni. Rengeteg teendőm van, de az aktív 
sportot sem szeretném abbahagyni. A nyári 
időszak különösen zsúfolt, hiszen ilyenkor 
zajlanak a nevezések, átigazolások, játék-
engedélyek kikérése és nem utolsó sorban 

a csapatépítési feladatok. Szeptembertől 
pedig, ha beindul az összes bajnokság, akkor 
a lehető legtöbbet szeretnék pályaközelben 
maradni, hogy láthassam, mire van szükség 
a jó eredmények eléréséhez. Jelenleg nyolc 
csapatunk van, így megközelítőleg 150 lab-
darúgó versenyeztetését kell szerveznem. A 
bajnoki szezon augusztus 21-én kezdődik, 
de előtte felnőtt csapatunk két kupameccset 
játszik, augusztus 7-én és továbbjutás esetén 
14-én.  Az edzések már minden korosztály-
ban javában zajlanak. Szóval akad munka 
bőven. 
 
Milyen tervei vannak a jövőt illetően?  
 
Mindenekelőtt szükség van egy jó szakmai 
stáb felállítására, illetve minden korosz-
tályban jó, összetartó csapat kialakítására. 
A felnőttek esetében az eredmények sem 
elhanyagolhatóak. Hiszen támogatásokból 

élünk, és egyik szponzor, támogató sem 
szívesen patronál egy olyan csapatot, ame-
lyik nem eredményes. Kiemelném, hogy a 
város a legnagyobb támogatónk, még sose 
hagytak cserben bennünket, amit ezúton is 
nagyon köszönök.  
 
Milyennek látja összességében a komáro-
mi focit?  
 
Véleményem szerint sok a tehetséges fiatal. 
Azt a hagyományt, hogy helyi, nagyrészt 
komáromi játékosokat foglalkoztatunk, 
szeretném megtartani. Úgy gondolom, 
hogy ha megfelelő a támogatási rendszer 
és megfelelő munka zajlik, akkor Komá-
romban szép jövő várhat a focira. Jelenleg 
két csapatunk, a 13 és a 15 évesek már az 
NB II-ben játszanak. Ebből hosszú távon 
remekül építkezhetünk, és nem marad-
hat el felnőtt csapatunk sikere sem. (se)

Aki játékosból lett edző
Júliusban új edző került a floorball-csapat élére. László Péter, aki 11 évig maga is játékos volt,  
nagy kihívást lát az új feladatban. A fiúk már meg is kezdték a felkészülést  
az új szezonra, mely az OB 1-be feljutó csapatok miatt az eddiginél színesebbnek ígérkezik.

Miért döntött úgy, hogy elvállalja az OB 
1-es csapat edzését? 
 
11 évig játszottam. Úgy érzem, hogy ezalatt 
az idő alatt játékosként mindent elértem.
Nem volt több kihívás. Egyébként is szeret-
tem volna edző lenni. Hat évig tréningez-
tem az utánpótlás csapatunkat, így az volt az 
eredeti elképzelés, hogy az OB 1-es csapat 
alatt indítunk egy OB 1 B-s csapatot. Ösz-
szeszedtük volna a fiatalokat, vagy azokat, 
aki az OB 1-ben keveset játszanak, illetve 
a tavalyi U 16-osok közül is hoztam volna 
föl játékosokat. Azonban sajnálatos módon 
az edzőnk megbetegedett, így én kaptam a 
megtisztelő feladatot.  

Mennyivel lesz más Önnek vagy a 
játékosoknak ez az új felállás?

 
Szerintem először furcsa lesz nekik is és 
nekem is. Ugyan másfél évig voltam már a 
csapat edzője, de akkor még játékosként is 
tevékenykedtem. Nagy feladat áll előttem, 
hiszen ugyanazoknak a fiúknak leszek a fel-
készítője, akikkel, mondjuk, 10 évig együtt 
játszottam. Ráadásul vannak nálam idősebb 
játékosok is, de bízom benne, hogy a jó 
munkát értékelni fogják. Teljes odaadással 
csinálom majd a rám bízott feladatot. Ez 
számomra is egy óriási kihívás. Nem is 
beszélve arról, hogy a felnőtt csapatnál más-

fajta edzésre van szükség mint az utánpót-
lásnál. Sokkal jobban fel kell készülnöm az 
edzésekre és a meccsekre is.  
 
Milyennek látja edzői szemmel a csapatot?   
 
Mindenféleképpen kiemelném, hogy a csa-
patban szinte csak komáromiak játszanak. 
Az évek során családias hangulat alakult ki. 
A legtöbb játékos ifi kora óta együtt játszik, 
ezért képesek egymásért küzdeni, a pályán 
pedig mindent föláldozni a minél jobb ered-
ményért. Szerintem ezért is tudtunk ilyen jó 
eredményeket elérni.  

�� Folytatás a következő oldalon
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Milyen változásokra lehet számítani a 
csapaton belül? 
 
Nagy változások nem lesznek, ami eddig jól 
működött, az megmarad. Illés Lászlótól so-
kat tanultam, és 11 éve közvetlenül tapasz-
taltam, hogyan épül fel egy edzés, hogyan 
kell készülni egy mérkőzésre, melyik játékos 
mire képes. Én személy szerint a kemény 
munka híve vagyok. A felkészülés július-

ban kezdődik. Mivel pár idősebb játékos 
munkahelyi elfoglaltság vagy tanulás miatt 
kevesebbet tud majd játszani, ezért szükség 
lesz a fiatalításra, ami nem egyszerű feladat. 
20-21 fős kerettel vágunk neki a bajnokság-
nak, és igyekszünk hasonló sikereket elérni, 
mint eddig. A nyáron két tornán veszünk 
részt, Érden és Prágában. A szeptemberben 
kezdődő bajnokság pedig sokkal színesebb-
nek ígérkezik. Az OB 1-ben már nem csak 
budapesti csapatok vannak, hiszen feljutott 

a Szolnok, utazunk még Dunaújvárosba és 
Debrecenbe is.  
 
Tizenegy év után nem fog hiányozni a 
játék? 
 
Az edzői teendők ellenére nem hagy-
tam abba a játékot. Van egy OB 3-as 
csapatunk, így amint időm és lehető-
ségem engedi, ott játszom majd. (se)

Gratulálunk Péter! -  
Sidi megvédte Európa-bajnoki címét!

A világbajnok magyar sportlövő elképesztő 
fölénnyel, 4.2 körrel teljesített jobban, mint az 
ezüstérmes olasz Marco Di Nicolo, míg a har-
madik a bolgár Anton Rizov lett. A komáromi 
Sidi számára az olimpiai kvalifikáció szem-
pontjából nem volt tétje az Eb-nek, ugyanis a 
tavalyi vb-n már megszerezte a londoni kvótát. 
„Nagyon koncentráltam a döntőben, és remekül 
lőttem, ritka az ilyen jó teljesítmény világverse-
nyek döntőjében. Már az alapversenyben is jól 
ment az álló,de nem volt ez ennyire egyszerű, 
keményen megdolgoztam érte. Nem lazítok, 
mert még fontos versenyek várnak rám itt az 
Európa-bajnokságon” „ – mondta Sidi a cím-
védés után. A többi magyarnak már nem ment 
ilyen jól vasárnap, férfi dupla trapban Bognár 
Richárd 11., Gerebics Roland 13., míg Palkovics 
András 19. lett, a csapat pedig negyedik. A női 
sportpisztolyosoknál Csonka Zsófiának a 12., 
Tobai-Sike Renátának a 32., Babicz Sárának pe-
dig a 35. hellyel kellett beérnie, csapatban pedig 
a hatodik hellyel. (forrás: nemzetisport.hu )

Sidi Péter 1273.4 körrel magabiztosan nyerte meg a nyolcas  
finálét a férfi szabadpuskások összetett számában a belgrádi  
Európa-bajnokságon - írja cikkében a nemzetisport.hu.

24 órán át futottak
Július végén lezajlott az Erő’D 
próba elnevezésű futóverseny. A 24 
órás megmérettetést a Komáromi 
Európai Futó Egyesület (KEFE) 
szervezte. 
 
Az 1 órás versenyt férfi kategóriában Bíró 
Károly Róbert nyerte, a nők között Orosz 
Helga végzett az élen. A 6 órások között 
Orbán Csaba Kabóca és Sebestyén Linda 
futottak be elsőként. A 12 órás versenyben  

Pék Imre és Bors Ágota, az esti megmé-
rettetésben Vajas Roland és Böszörményi 
Edit ért elsőként célba. A 24 órás távot az 
erősebb nemből Kiss Zsolt, míg a hölgyek 
közül Zoltán Judit teljesítette a legjobb 
idővel. Félmaraton távon Érdy Gábor és 
Almási Éva, a maratoni távon Kovács 
Balázs és Lubics Szilvia, a 12 órás váltó-
futásban az Esztergomi Futócsajok, míg a 
24 órás váltófutásban a komáromi KEFE-
csapat végzett az élen. 
 

A pálya idén megszerezte az IUTA szö-
vetség bronzminősítését. Ezzel alkalmassá 
vált nemzetközi minősített ultra versenyek 
megrendezésére is.  
 
További eredmények a www.komarom.hu 
oldalon olvashatók. Az esemény Komá-
rom Város Önkormányzata támogatta.

�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL
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Aszaltszilvás csirkebatyu

Elkészítés: A kifilézett csirkemellekből 8 vékony szelet húst alakítunk ki. Kicsit kiklopfoljuk és besózzuk őket. Ha lehet, már előző este be-
áztatjuk az aszalt szilvát a vörösborban, hogy jól magába szívja. (Ha nincs erre mód, akkor 2-3 percre a mikróba tesszük a beáztatott szilvát, 
ez is segít, hogy gyorsabban puhuljon.) 
 
A csirkemellszeletekre 1-1 szelet sonkát, majd egyik felükre 1-1 szelet sajtot és 2-2 szem aszalt szilvát teszünk, a másik felüket pe-
dig ráhajtjuk. A kapott batyukat baconcsíkokkal körbetekerjük, majd egyenként alufóliába csomagoljuk, és tűzálló tálban egy-
más mellé fektetve előmelegített sütőbe tesszük kb. 30 percre. Ekkor óvatosan kicsomagoljuk őket, és a keletkezett szaftot alá-
juk öntve még kb. 10 percre visszatoljuk a sütőbe, hogy a szalonnacsíkok szépen megpiruljanak. (forrás: mindmegette.hu)

Hozzávalók:

2 db csirkemell 
25 dkg szeletelt bacon 
8 szelet szellősonka 
15 dkg edami sajt 
kb. 15 dkg kimagozott aszalt szilva 
2 dl vörösbor 
só




