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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.   
                                                                                                            

Sajtóanyag 

A „Komárom-Komarno területrendezési dokumentumainak és fej-
lesztési programjainak összehangolása közös összehangolt fejlődé-

sük érdekében” (HUSK/0901/1.5.1/0005)  c. projekthez.

 
A Komárom Város Önkormányzata mintegy 37 ezer euró összegű európai uniós támogatás nyert a 
„Fejlesztési dokumentumok összehangolása” című pályázatával a Magyarország-Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatásával. A támogatási szerződés aláírására a 
napokban került sor. A pályázat célja a két város gazdasági, kulturális, infrastrukturális fejlesztése-
inek, beruházásinak összehangolása. Ennek következtében hosszú távú célkitűzésként jelenik meg 
a későbbiekben bizonyos intézmények és létesítmények közös használata. A pályázat keretében a 
két város területrendezési, fejlesztési terveinek egyes részei egységes formában és összehangolt 
tartalommal kerülnek átdolgozásra. A dokumentumok kidolgozása során a két város minden terü-
letet felölelő fejlesztéseinek áttekintésére külön-külön is sor kerül. Célunk a két város fejlesztési 
terveinek összhangba hozatala és racionalizálása a sport, a gyógyászat és a kulturális ágazatok 
területén. Mindezen közös fejlesztésekhez kell igazítani a két város rendezési tervét. A közös beru-
házások és fejlesztések között kiemelt fontosságú az új Duna-híd építése. A projekt megvalósítása 
a közreműködő szervezet által kiadott Támogatói szerződés aláírásától számított 11 hónapig tart.  
 
A Magyar Állam és az Európai Unió által a szlovákiai vezető partnernek nyújtott támogatás össze-
ge 99.600 euró ( kb. 27.888.000 Ft), emellett Komárom, mint külföldi partner 37. 300 euró ( kb. 
10.444.000 Ft ) támogatást kapott.

A projekt 2011 júliusában indult útjára, és 2012 májusában zárul.
 
A projekt workshoppal egybekötött ünnepélyes nyitó rendezvényét 2011. augusztus 24-én 10.00 
órai kezdettel, Komárom Város Polgármesteri Hivatalának nagytermében (2903 Komárom, Szabad-
ság tér 1.) tartották.

 
Komárom és Komarno közös céljainak kitűzése és aktív kétoldalú együttműködése már hosszabb 
ideje tart. A két város már 1993-ban aláírt egy megállapodást, hogy összhangba hozzák a városok 
fejlesztési terveit. A két partner között 2006-ban kezdődött meg a tényleges együttműködés az új 
Duna-híd pályázati keretek között megvalósuló tervdokumentációjának készítésével.

 
A fejlesztés tartalma: 

A pályázat várható eredményei között tudható egy még hatékonyabb együttműködés - gazdasági-, 
kulturális-, szociális-, egészségügyi-, sport és egyéb területeken egyaránt, -valamint az ezekhez 
kapcsolódó beruházások racionalizálása. Az anno kettészakított város ezáltal több területen újra 
visszanyerheti egységét.

 
A pályázat keretein belül a fejlesztési dokumentumok elkészítésén túl különböző konferenciák, 
workshopok, szakkonferenciák és konzultációk is megrendezésre kerülnek.

 
A projekt címe: Fejlesztési dokumentumok összehangolása

 
Azonosítója: HUSK/0901/1.5.1/0005

Fő kedvezményezett: Komárno Város Önkormányzata
Külföldi partner: Komárom Város Önkormányzata (2900 Komárom, Szabadság tér 1.)
A támogatás összege: 136. 900 euró
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Szeptember 1-jén a városháza dísztermében búcsúztatták el dr. Szöllősy Ferenc  
nyugdíjba vonuló címzetes főjegyzőt a hivatal dolgozói és a város vezetői. A főjegyző, 
aki szinte intézménynek számított Komárom életében, 40 év munka után vonult vissza.

Dr. Szöllősy Ferenc 1972-ben szerezte meg 
a jogdoktori címet, ezt követően, 1974-ben 
érkezett Komáromba. Még ugyanebben 
az évben megnősült, házasságából három 
gyermek született. A biztos családi háttér-
nek köszönhette, hogy az elmúlt évtizedek-
ben kitartóan végezhette munkáját.  Dr. 
Szöllősy Ferenc elérzékenyülten búcsúzott 
munkatársaitól. „Barátságok szövődtek ez 
alatt a 40 év alatt. Sok kollégát elbúcsúz-
tattam már, és ez mindig rossz érzéssel 
töltött el. Most azonban kifejezetten fájó ez 
a pillanat, hiszen a munkám volt az életem. 
Ezzel egy szakasz lezárult. Ám jó szívvel 

emlékszem vissza, hiszen szép és tartal-
mas életpályát jártam be Komáromban. 
Köszönöm mindenkinek, hogy elfogadott, 
hogy bízott bennem, hogy közösen oldottuk 
meg a felmerülő problémákat. Csak akkor 
lehet eredményes munkát végezni, ha 
közösségben dolgozik az ember. Én közös-
ségben dolgoztam” - mondta a leköszönő 
főjegyző. Külön erre az alkalomra érkezett 
Komáromba a testvérváros, Naumburg 
küldöttsége is.  Dr. Szöllősy Ferenc mun-
kásságát a magyar kormány többször is 
elismerte, hiszen az évek hosszú sora alatt 
kiérdemelte az aranykeresztet, a miniszteri 
dicséretet és a címzetes főjegyzői címet is.

„Új alapokra  
helyezzük a finn kapcsolatot „
A Komáromi Napokon ismerhette meg a közönség a kiváló táncosokból álló Tikki finn néptáncegyüt-
test. Nemrég az ő meghívásuknak tett eleget Komárom kulturális küldöttsége, akik a Garabonciás Tánc-
együttessel, a kistérségi Újhold régitánc együttessel és kísérőzenekarukkal utaztak az északi országba.

A két, magas színvonalon működő amatőr társulat a XII. Pori Folk 
Fesztiválon szerepelt. Magyar néptáncokból és reneszánsz táncok-
ból álló műsoruk nagy sikert aratott a fesztivál második napjának 

kiemelt programjaként. Négy nap alatt 
Poriban táncos workshopok mellett a város 
megismerésére és tengerparti kirándulásra is 
jutott idő. A küldöttséggel tartott a szerve-
zésben is oroszlánrészt vállaló Komáromi 
Finn-Magyar Baráti Kör két tagja is, akik a 
nyelvtudásukkal sokat segítettek az út során. 
Poriból Lietoba utazott tovább a csapat, abba 
a városba, amely mindkét Komárom testvér-
városa, és amellyel éppen 20 éve kezdődött a 
magyarországi Komárom kapcsolata.  
 
Felléptek a táncosok a Lietoi Napok nyi-
tóünnepségén, egy iskolában és egy idősek 
otthonában , majd műsorukkal színesítették a 
kapcsolatfelvétel jubileumát ünneplő est prog-
ramját , amelyen részt vett városunk képviselő 
testületének delegációja is.  
 
Hamrák Zsófia, a testvérvárosi kapcsolato-
kért felelős tanácsnok elmondta: Komárom a 

jövőben új alapokra kívánja helyezni finn testvérvárosával, Lietoval 
való kapcsolatát. „Az évekkel ezelőtt kötött együttműködést ideje 
új tartalommal megtöltenünk” – fogalmazott a tanácsnok asszony.

Leköszönt a főjegyző

Dr. szöllősy Ferenc
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Államtitkári egyeztetés
a kerékpárútról
A Duna menti kerékpárúthálózat fejlesztési elképzeléseiről egyeztettek a hazai és a szlo-
vákiai állami vezetők, valamint az érintett térség elöljárói Komáromban.

Az elmúlt hónapokban a magyar-szlovák 
Duna mentén számos kezdeményezés 
indult, amelyek a jelenlegi kerékpáros 

viszonyok javítását 
célozzák. A 
projektek között 
azonban még 
nincs összhang, 
a rendelkezésre 
álló források 
szűkössége miatt 
is célszerű egy 
közös, összehan-
golt fellépés annak 
érdekében, hogy a 
tervezett fejlesz-
tések mindegyike 
belátható időn 

belül megvalósulhasson. A magyar-szlovák 
kiírás keretében összesen elnyerhető összeg 
400 000 és 2,5 millió euró közötti, a teljes 

keret 4,7 millió euró. Hornig Rudolfné 
alpolgármester elmondta: látható, hogy a 
fejlesztések néhány éven belül képesek a 
régió kerékpárútvonalát átalakítani. Ehhez 
azonban a felek közötti egyeztetésre, a 
tervek összehangolására, a források racio-
nális megosztására van szükség. A CESI 
főtitkára, Ocskay Gyula ezért kezdemé-
nyezte ezt az egyeztetést, amelyen Érsek 
Árpád szlovák államtitkár mellett dr. Völner 
Pál, infrastruktúráért felelős államtitkár, 
Garancsi István, a természetjáró és kerék-
páros turizmus, úthálózat és közlekedés 
fejlesztéséért felelős miniszterelnöki meg-
bízott, valamint a térség településvezetői és 
műszaki szakemberei vettek részt.  
 
                                                                       rg

A városé a kombinát épülete
A Komáromi Mezőgazdasági Részvénytársaság ingatlanja évek óta üresen,  
kihasználatlanul állt. Az önkormányzat most megvásárolta az épületet.

A többszintes, tucatnyi irodahelyiséggel, étkezővel, belső 
termekkel rendelkező egykori székház kifejezetten kedve-
ző elhelyezkedésű, városrendezési szempontból stratégiai 
fontosságú helyszínen található. Az ingatlan a város egyik 
fő útvonala mellett áll, közel a belvároshoz, és a helyi 
Rüdiger tóhoz.  
 
„A városvezetés semmiképpen sem engedhette meg, 
hogy az épületet sorsára hagyja, esetleg olyan befektetők 
jussanak hozzá, akik nem az adottságainak megfelelően 
használnák ki a benne rejlő lehetőségeket” – fogalmazott 
dr. Molnár Attila polgármester. A képviselő-testület zárt 
ülésén egyhangúlag döntött az ingatlan megvásárlásáról.  
 
„Kifejezetten előnyös feltételekkel jutottunk hozzá az 
épülethez, főként akkor, ha meggondoljuk, hogy egy 
mintegy 1400 m2 nagyságú, 4000 m2 telekterületű, eme 
letes, közművesített ingatlanról van szó, mely ráadásul a 
város szívében helyezkedik el” – tette hozzá a városvezető.  
Az épület funkciójáról a későbbiekben dönt a testület. rg
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Augusztus 26-án a polgármester, Hor-
váth Gyula és Horváth Zsolt képviselők 
Pintér Mihálynét, Komárom szépkorú 
polgárát köszöntötték.

Anna néni kilencvenedik születésnapját 
ünnepelte, aki e jeles alkalomból nem 
csak a város, de Magyarország minisz-
terelnökének, Orbán Viktornak em-
léklapját is átvehette. Anna néni a helyi 
Lengyárban dolgozott telefonközpontos-
ként, majd háztartásbeli lett. Férje, Pintér 
Mihály a vasútnál helyezkedett el, innen 
is ment nyugdíjba. Két gyermekük szüle-
tett. Négy unokája és három dédunokája 
van: Horváth Norbert, Horváth Lea és 
Horváth Zoé. Az idős hölgy jelenleg a 
komáromi szociális otthonban él.

SZÉPKORú KÖSZÖNTÉSE

A RENdKíVüLI TESTüLE-
TI üLÉSEN TÖRTÉNT

Komárom képviselő-testülete szept-
ember 2-án rendkívüli testületi ülést 
tartott. Komárom Város Egészségügyi 
Prevenciós Programjának keretében idén 
is meghirdette a város az egészségügyi 
prevenciós pályázatát. A meghirdetett 
pályázat keretösszege 6 millió forint volt. 
A felhívásra 39 anyag érkezett. A testü-
let döntött a pályázók támogatásáról. 
 
Az ülésen a városvezetés tárgyal-
ta a Komáromi Városi Sportegyesü-
let támogatási kérelmét. Az összeget a 
sportlövők olimpiai felkészülésére, va-
lamint a labdarúgó-szakosztály után-
pótlás-játékosainak NB-II-ben való 
indulására fordítja majd az egyesület.  
 
A képviselők módosították továbbá a he-
lyi Gondozási Központ dokumentuma-
it, az Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító 
Okiratát, tárgyalták és elfogadták a sport-
közművelődési célú pályázati támogatá-
sokkal kapcsolatos elszámolásról szóló 
beszámolót, valamint meghatározták az 
éves vis major keret felosztási elveit.

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

Közös területfejlesztési  
terv készülhet
Észak- és Dél-Komárom közös területfejlesztési  
koncepció kidolgozására nyújtott be pályázatot. 

Dr. Molnár Attila polgármester beszédé-
ben rámutatott: Észak- és Dél-Komárom 
egy város, amelyet a történelem viharai 
kettészakítottak. Épp ezért elengedhetet-
len, hogy a városvezetők összehangolják 
fejlesztési elképzeléseiket. „Az első erre 
irányuló közös képviselő-testületi mun-
kaülést még 2008-ban kezdeményeztük. 
Akkor határozatban állapodtunk meg a 
területfejlesztési koncepcióink összehango-
lásáról. Ez a későbbiekben számos területre 
kiterjedhet majd, gondolok itt elsősorban 
a közszolgáltatásokra, a szemétszállítás-
ra, a vízellátásra, a kultúra vagy épp az 
egészségügy területére” – fogalmazott a 
polgármester. A városvezető hozzátette: 
„Észak-Komárom kiváló állapotú kulturális 
létesítményekkel rendelkezik, ugyanígy a 
mi Selye János Kórházunk az egyik legkor-
szerűbb kórház a környéken, így nem biztos 
hogy Észak-Komáromnak egészségügyi 
nekünk pedig kulturális kiadásokra kellene 
költeni az egyébként is szűkös büdzsét. 
Sokkal inkább egymás létesítményeinek 
a minél jobb kihasználására kell töreked-
nünk, és területfejlesztési koncepciónkat is 

ehhez kell igazítanunk. Komárom kitörési 
pontja a turizmus. Épp ezért a közeljövő-
ben nagyarányú fürdőfejlesztésbe fogunk, 
amelyhez terveink szerint gyógyszállóépítés 
is társulna. Városaink közös területfejlesz-
tési koncepciójának további hangsúlyos 
eleme az új Duna-híd megépítése, mely 
várhatóan a következő kormányzati ciklus-
ban készülhet el”. A hivatalos közlemény 
szerint Komárom Város Önkormányzata 
mintegy 37 ezer euró összegű európai uniós 
támogatás nyert a „Fejlesztési dokumentu-
mok összehangolása” című pályázatával, a 
Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013 
támogatásával.  A pályázat célja a két város 
gazdasági, kulturális, infrastrukturális fej-
lesztéseinek, beruházásinak összehangolása. 
Ennek következtében hosszú távú célkitű-
zésként jelenik meg a későbbiekben bizo-
nyos intézmények és létesítmények közös 
használata. A pályázat keretében a két város 
területrendezési, fejlesztési terveinek egyes 
részei egységes formában és összehangolt 
tartalommal kerülnek átdolgozásra. 
 
                                                                      rg
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A Komáromi Gyógyfürdő eddig kizá-
rólag a helyiek számára biztosított ked-
vezményes belépőt, mostantól azonban 
az észak-komáromiak is olcsóbban jut-
hatnak jegyhez. Tóth Boldizsár, a fürdő 
ügyvezető igazgatója elmondta: mind-
azon látogatók, akik személyi igazol-
vánnyal, vagy bármilyen más hivatalos 
okirattal igazolni tudják, hogy állandó 
lakhelyük Észak-Komáromban van, 
kedvezményes belépőjegyet válthatnak a 
fürdőbe. „Azt szeretnénk elérni, hogy a 
komáromi strandot minden komáromi 
magáénak érezze és látogassa, éljenek bár 
a Duna jobb vagy bal partján” – fogal-
mazott az igazgató.

OLcSóBBAN  
jUThATNAK jEGYhEZ

MEGÁLLAPOdÁST KÖTÖTTEK

Az önkormányzat és a Komáromi Ipari 
Park Egyesülés nemrég új kétoldalú meg-
állapodást írt alá a Monostori Erődben. A 
dokumentum a várost, valamint az ipari 
parkot érintő veszélyhelyzetek kezelésé-
nek teendőit foglalja össze.

Az utóbbi években igencsak megszapo-
rodtak a természeti katasztrófák.  Ennek 
tudatában az önkormányzat valamint az 
Ipari Park Egyesülés felismerte azt, hogy 
a közöttük meglévő jó partneri viszony 
mellett szükség van olyan szoros együtt-
működésre, amely a feladatok pontos rög-
zítése miatt írásos formát is kíván. A meg-
állapodás külön tárgyalja egy esetleges 
dunai árvíz közös védelmi stratégiájának 
teendőit, valamint az ipari parki dolgozók 
veszélyhelyzetben történő elhelyezését.  
 
A dokumentum értelmében veszélyhely-
zet esetén a Nokia dolgozói segítenek a 
városi védelmi munkálatokban, az ön-
kormányzat pedig vállalja, hogy az ipari 
parki munkavállalókat árvíz vagy egyéb 
katasztrófa idején, amennyiben szüksé-
ges, úgy saját intézményeiben helyezi el. 
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„Magyar melódiák”
Államalapításunk és Ukrajna függetlenségének 20. évfordulója 
alkalmából az Ungvári Filharmónia Kamaraegyüttes „Magyar 
melódiák” címmel adott koncertet a komáromi Városházán.

„a függetlenség napja” 
 
Ukrajna 1991. aUgUsztUs 24-én kiáltotta ki 
függetlenségét a korábbi fák országaitól 
(még korábban szovjetUniótól), amelyet 
egy december 1-jén megtartott választá-
son az Ukránok többsége támogatott. az 
országban azóta többpártrendszer működik. 
a 48 és fél millió lakosú ország állam-
formája: köztársaság. még Ugyanebben az 
évben kisebb konfliktUs alakUlt ki Ukrajna 
és oroszország között a krím-félsziget 
hovatartozásáról. 1994-ben bill clinton 
amerikai és leonyid kravcsUk Ukrán elnök 
egyezményt kötött Ukrajna nUkleáris fegy-
vereinek leszereléséről. 2004-ben leonyid 
kUcsma elnök bejelentette, hogy nem indUl 
az elnökválasztáson. két jelölt mérkőzött 
meg: viktor janUkovics, aki mind kUcsma, 
mind oroszország támogatását maga mögött 
tUdhatta, illetve viktor jUscsenko, aki a 
nyUgatra nyitás politikáját tartotta szem 

előtt. a lezajlott választásokon a hivatalos 
eredmények szerint parányi többséggel vik-
tor janUkovics győzött, ám az ellenzék hívei 
tüntetésekbe kezdtek kijev Utcáin, új válasz-
tásokat követelve, a keleti régiókban történt 
választási csalásokra és megfélemlítésekre 
hivatkozva (narancssárga forradalom). az 
alkotmánybíróság végül megsemmisítette a 
választási eredményeket. a győztes narancs-
sárga forradalmat követően a nyUgati ori-
entáltságú viktor jUscsenko vált Ukrajna 
elnökévé. viktor janUkovics 2006-ban, négy 
hónapos politikai válság Után lett Ukrajna 
miniszterelnöke, de csak rövid ideig maradt a 
posztján, miUtán a 2007-es választásokat is-
mét a narancsos forradalmat vezető pártok 
nyerték, és így jUlija timosenko alakíthatott 
kormányt. viktor janUkovics a régiók párt-
jának színeiben 2010-ben a szavazatok több 
mint 48 százalékával megnyerte az Ukrán 
elnökválasztást, majd röviddel ezUtán miko-
la azarovot nevezte ki miniszterelnöknek.

A városvezető nyitóbeszédében elmondta: 
rendkívüli jelentősége van az ilyen találko-
zásoknak, közös ünnepeknek. Az ukrán 
és a magyar nemzet is sokat szenvedett a 
XX. század során. Népeinket évtizedeken 
keresztül idegen hatalmak tartották meg-
szállás alatt, mígnem aztán a kilencvenes 
évek mindkét országban változást hoz-
tak. Ismernünk kell egymás történelmét, 

hagyományait, hiszen csak így élhetünk 
egymás szomszédaiként tiszteletben és 
megértésben. Az est során az ungvári ka-
maraegyüttes elsősorban a páratlan magyar 
népdalkincsből adott ízelítőt.  Az esemény 
szervezője a Komáromi Ukrán Kisebbségi 
Önkormányzata volt, a programot az Ukrán 
Országos Önkormányzat, valamint Komá-
rom Város Önkormányzata támogatta. rg 
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Szent Istvánt ünnepeltük
Augusztus 20-án Komáromban  

több különböző helyszínen  
folytak az események. Állam-
alapító szent királyunkat több 

ezer komáromi ünnepelte.

Délelőtt startolt a hagyományos Fenyves 
futás a koppánymonostori Fenyves tábor-
nál. A versenyzők két távon, 3,2 és 13,2 
kilométeren mérhették össze kitartásukat. 
Ugyanekkor kezdődött a II. Jurta és Íjász 
Találkozó a Csillag erődben, ahol az ostoros 
és íjászbemutatók mellett lovas és baranta- 
bemutató, csatajelent, állatsimogató, kéz-
műves-foglalkozások és kézműves termékek 
vására várta a látogatókat. Természetesen, 
Szent István napja lévén, kenyérszentelésre 
is sor került.

Ugyancsak 
délelőtt 10 
órakor a Fa-
lusi Pékség 
hagyomá-
nyos kenyér-
sütésével 
kezdődött a 
program a 
szőnyi Pe-
tőfi Sándor 
Művelődési 
Házban. 
A kenyér-
szentelésre 
délután 
kettőkor, 
Sárai János 
képviselő 
beszéde, 
valamint a 
Pro Urbe- 
díjas Duna Népdalkör és a Talpalatnyi 
Színház ünnepi műsorát követően került sor 
a ház udvarán. Koppánymonostor ugyan-
csak kenyérszenteléssel ünnepelte Szent 
Istvánt. Az esemény délután három órakor 
kezdődött a helyi Dózsa György Művelő-
dési Házban. 
 
Ez az esztendő volt az első, hogy közö-
sen ünnepelte augusztus 20-át Észak- és 
Dél-Komárom. „1083-ban, a VII. Gergely 
pápa által kijelölt napon, augusztus 20-án 
avatták szentté Árpád-házi Szent István 
királyunkat a fehérvári bazilikában. Ekkor 
Árpád-házi Szent László király uralkodott, 
aki elrendelte, hogy minden évben augusz-
tus 20-a, Szent István napja, mint szent 
ünnep megtartasson. A rendszerváltás után 
ez az ünnep ismét visszanyerte régi fényét 
és Kárpát-medence-szerte sok helyütt meg-

ünneplik, így városunkban is” - ezekkel a 
szavakkal nyitotta meg Dráfi Mátyás Jászai 
Mari-díjas színművész Észak- és Dél-Ko-
márom közös augusztus 20-i ünnepségét. 
Az eseményre a két évvel ezelőtt felavatott 
Szent István szobor előtt került sor. 
Dr. Molnár Attila, Komárom polgár-
mestere ünnepi beszédében elmondta: 
Észak-Komáromban érezte meg, mit jelent 
igazán magyarnak lenni. Ott, ahol még a 
Himnusz is másképp csendül fel. - A hit 

éltette Szent István királyt 1000 évvel 
ezelőtt. Szemben a köznép akaratá-
val, neki országot kellett alapítania.

Dr. Molnár Attila a Szent István szobor 
örök érvényű jelentéséről is beszélt, amely 
véleménye szerint jól tükrözi azt az érték-
teremtő gondolkodást, amit ez a nemzet 
képvisel. „Komáromi polgárként pedig kü-
lönösen fontosnak tartom elmondani, hogy 
az államalapítás óta egy nemzet vagyunk. 
Jómagam is egy komárominak vallom 
magam, egy komárominak” - zárta ünnepi 
beszédét Komárom polgármestere 
 
Észak-Komárom önkormányzatát Sza-
bó Béla alpolgármester képviselte, aki 
történelmi eseménynek nevezte a két 
városrész közös ünnepségét. „Kivételes 
alkalom ez a mai, hiszen egy több mint egy 
évezredet átölelő érték előtt tisztelgünk. 
Joggal vagyunk büszkék arra, hogy az igazi 
emberi értékek megismerésének kérdésében 
összehoz és összetart minket” - hangzot-
tak Szabó Béla szavai. A jeles eseményen 
részt vett a Komárom-Esztergom megyei 
kormányhivatal kormánymegbízottja, 

Czunyiné dr. Bertalan Judit is, 
aki augusztus 20-át minden 
magyarok ünnepének nevezte. 
„Ez az egyetlen olyan ünnep, mely 
tükrözi keresztény voltunkat, 
államalapításunkat, összetartá-
sunkat és azt a hitet, mellyel 1000 
éven át a Kárpát-medencében 
meg tudtuk tartani önmagunkat. 
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Nagy szó ez, hiszen mindenki emlékszik a 
herderi jóslatra, amelynek értelmében ma 
már nem kellene itt lennünk, amely szerint 
2011-ben már nem is létezik a magyarság. 
Ma nem másért állhatunk itt, Európa 
közepén, hanem azért, mert volt egy Szent 
Istvánunk. Ami utána történelmünkben 
következett, az már nem feltétlenül a 
dicsőséges évszázadok kora. Ám amikor 
Amerikában épp csak sarjadt a független-
ség eszméje, amikor Európa számos állama 
még csak az önállóság gondolatával barát-
kozott, mi már túl voltunk a tatárjáráson, a 
török rabigán és megvívtuk saját forradal-
munkat. Mindenképpen ezt kell hordoz-
nunk Szent István hagyatékából, mert 
mi ez, ha nem üzenet, a mi küldetésünk, 
a mi kötelességünk, hogy a mögöttünk 
lévő 1000 évből újabb 1000 évet építsünk” 
- hangzottak a kormánybiztos szavai. A 
közös ünnepség koszorúzással ért véget.  
 
A nap további részében, este 8 órakor 
került sor Erkel Ferenc: Bánk bán című 
operájának díszbemutatójára a Monostori 
erődben. A darabot az észak-komáromi 
Teátrum Színház adta elő. A mintegy 800 
fős hallgatóság előtt elmondott ünnepi 
beszédében dr. Molnár Attila polgármester 
úgy fogalmazott: „Szent Istvánra bánk 
báni sors méretett, a cselekvés kötelessége 
együtt a belső vívódással. Az államalapító 
mögött mindig is ott volt AZ EMBER, 
az örök életért kiválasztott, nagyobb terhet 
cipelő zarándok, az a szent, aki tudta: azt 
teszi, amit kora megkövetel tőle. Ami tény: 
nincs még egy olyan sztyeppei nép, amely 
be tudott volni tagozódni a kereszténység 
és az antik kultúra által meghatározott eu-
rópai kultúrába, csak a magyar. Augusztus 
20-án éppen ezért nem csupán államalapí-
tó szent királyunkat ünnepeljük, hanem azt 
a nemzetet is, amely alkalmas volt ezer éve 
arra, hogy a történelem fő sodrába kerül-
jön” – zárta gondolatait a polgármester. 
 
Az ünnep tiszteletére a komáromi Magyar 
Lovas Színház a Honfoglalás című film 
rockopera-változatát mutatta be.  
 
A programsorozat záróakkordjaként 
vasárnap este 19 órától a Vivace Zenei 
Egyesület szervezésében, Német Pál 
karmester vezényletével, a Savaria Ba-
rokk Zenekar adta elő Antonio Caldara 
(1671-1736) Szent Istvánról, Magyar-
ország első királyáról írt oratóriumát.

A rendezvényeket Komárom Város  
Önkormányzata támogatta. 
 
                                                              se / rg
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Délelőtt 11 órakor a Mesekocsi Színház 
„Micimackó” előadása nyitotta a napot, 
majd a Fekete Gyémántok mazsorett- 
csoport tartott látványos bemutatót. Később 
a Monostori Dalárda lépett színpadra, 
majd Párkányi Kolos bűvész kápráztatta 
el a közönséget szemfényvesztő trükk-
jeivel. Mindeközben Bohunka Éva néni 
patchwork kiállítását is megtekinthették 
az érdeklődők, vagy épp részt vehettek az 
egész napos kézműves-foglalkozásokon. 

Volt ujjbábkészítés, arcfestés, gyöngyfűzés, 
horgászat és állatfigura ragasztás is.  Az 
igazi nagy durranásra azonban délután 5 
óráig kellett várni, mikor is a zsúfolásig 
telt Dózsa György Művelődési Házban a 
megasztáros Tolvai Renáta adott koncertet. 
Hat órától a Nemzeti Színház művészeinek 
operettműsora következett, majd utcabál és 
tűzijáték zárta a napot.Másnap egész napos 
focitorna vette kezdetét a helyi Berecz De-
zső Sporttelepen. Az önkormányzat csapata 

mellett a helyi Koppánymonostori Dózsa 
SE, a Zetor öregfiúk és a tatai öregfiúk 
léptek pályára. A soraiban a polgármesterrel 
felálló önkormányzat csapata az első helyen 
végzett. Második a tatai öregfiúk, harmadik 
a koppánymonostori csapat, míg negyedik 
a Zetor lett. A programot Komárom Város 
Önkormányzata támogatta, a szervező a 
Monostori Kulturális Egylet és  a Koppány-
monostori Sport Egyesület volt.  
                                                                      rg

Több száz érdeklődő, bűvészműsor, ugrálóvár, bab- 
gulyás, sör, bor, pálinka, zsírosdeszka, operettslágerek 
és a Megasztár-győztes Tolvai Renáta műsora várta az 
érdeklődőket a 16. Koppánymonostori Falunapon.

Falunap Monostoron
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Szomorú vasárnap  
- A bemutató - 

A városrehabilitációs 
projekthez kapcsolódóan 
mutatta be az észak- 
komáromi Jókai Színház 
Müller Péter darabját, 
a Szomorú vasárnapot. 
Ezzel a darabbal ért véget 
a Zenés Nyári Esték elne-
vezésű programsorozat.

A zenés melodráma központi alakja az 
örökzöld sláger szerzője, Seress Rezső. A 
kamaradarabban a zeneszerző halála után 
visszatekint életére, amelyet feleségével, 
Helénnel és a kiskocsma hűséges pincérével, 
Janival együtt mesél el közönségének. A 
Szabadság tér a rossz idő ellenére teljesen 
megtelt, sokan Fabó Tibor Jászai Mari-
díjas színésszel együtt énekelték Seress 
dalait, köztük a darab címadó dalát, a 
Szomorú vasárnapot. Ugyan a Zenés Nyári 
Esték sorozat a Jókai Színház bemutató-
jával véget ért, ám a városrehabilitációs 
projekthez tartozó programok ősz-
szel is folytatódnak majd. A következő 
hónapokban Komárom terei ismét a 
zenétől és a tánctól lesznek hangosak.

Egy dal mind felett 

Seress Rezső (Budapest, 1889. novem-
ber 3. – Budapest, józsefváros, 1968. 
január 11.) zeneszerző, zongorista.

A gazdasági világválság idején Pestet is elérte 
a munkanélküliség szele, Seress is szoron-
gott, ekkor vállalta el Jávor László „Szomorú 
vasárnap”-jának megzenésítését. A dallam 
szerzése lassan haladt, a költő türelmetlen-
kedett. Azonban egy este Seress a Fórum 
kávéházban előadta a verset. A dallam simult 
a szöveghez, melyet c-moll hármashangzatok-
kal tett borzongatóvá. A megbízó határtalan 
örömmel fogadta a dalt. Egy Arányi Kornél 
nevű, Zeneakadémiát végzett fiatalember öt 
pengőért lekottázta azt fütty után. A paksa-
métát Jávor rögtön a Csárdás Kiadóhoz vitte. 

Az első hetekben semmi érdeklődés nem volt 
iránta. Seress ezt újabb kudarcként élte meg. 
Elkeseredettségéből a Délibáb egy híre űzte 
ki, mely közölte, hogy Kalmár Pál, a kor neves 
énekese repertoárába helyezte a Szomorú 
vasárnapot. A zeneszerző azonban nem 
örülhetett a hírnek, mert lassan kezdtek elérni 
hozzá a hírek. 
 
Szőts Ernő, a rádió igazgatója meghalt, s 
a dal bemutatója elmaradt. A kudarcból 
aztán aggódás lett, ahogy bemondták, hogy 
öngyilkosságot követett el egy cseléd, s a 
lúgkövet ivott lány teteme mellett a Szomorú 
vasárnap kottáját találták meg. Egy hét múlva 
Lédig László pénzügyminiszteri tanácsos 
egy taxiban fejbelőtte magát, s búcsúlevele 
mellett a Szomorú vasárnapot találták. 1935. 
november 7-én a 8 Órai Újságtámadást indított 
a dal és a szövege ellen, „gyilkos sláger”-nek 
nevezte, s csak megcsonkítva közölte. 

Svájci, olasz, francia, német újságok vegye-
sen cikkeztek a „Szomorú vasárnap”-ról. 
A világmédia már „öngyilkos himnusznak” 
nevezte. A hangulat Európából átterjedt 
Amerikába is, ahol a The New York Times már 
arról számolt be, hogy Budapesten tömegek 
ugrottak a Dunába a dal hatása miatt. Az 
egésznek az iróniája, hogy Magyarországon 
még ekkor alig volt híre a Seress-Jávor műnek. 
Így amikor egy francia úr Pesten ezt a számot 
kérte, a zongorista nem tudott mit kezdeni 
a kuncsaftjával. Végül kiderült, hogy melyik 
műről van szó, s nemcsak meghallgatta az 
úr, hanem magával vitte a kottát a párizsi 
Olimpia színpadára. A bemutatót követve 
Seress világhírűvé vált, a nagyvilág megismer-
te a szerzőt is. Eközben Magyarországon a 
szakma még mindig nem tartotta semmire. 

Seress Rezső 1968-ban 78 éves korában 
levetette magát lakása erkélyéről. Ugyan túlélte 
a zuhanást és ájult állapotban a MÁV-kórházba 
szállították, de később, január 11-én megfoj-
totta magát a dróttal, ami a gipszét tartotta.
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Becsengettek 
Szeptember elsején több mint 2800 diák kezdte meg  
a 2011/12-es tanévet Komárom valamelyik iskolájában.  
Az önkormányzat által működtetett általános iskolákba 
az idén 5 gyermekkel kevesebbet írattak be, mint egy  
évvel korábban, így összesen 164 kis elsős ült be a padba.
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A monostori Dózsa György Általános 
Iskolában nem csupán tanévnyitót, de 
átadási ünnepséget is tartottak, hiszen 100 
négyzetméterrel bővült az intézmény egyik 
szárnya. Sor került a teljes energetikai meg-
újításra, korszerű világító- és fűtőtesteket 
helyeztek el az épületben. Elkészült a 150 
adagos konyha, mely a Napsugár Óvoda 
gyermekeinek étkezését is biztosítani tudja. 
A vizesblokkok szintén a felújított épület-
részben kaptak helyet. Az így megszépült 
iskolában összesen 140 gyermek kezdte 
meg a tanévet, nyolc tanulócsoportban 
és három napközis csoportban. Mint azt 
az igazgatónő, Hojka Jánosné elmondta, 
idén is hagyományos tantervi osztályokat 
indítottak, de működik az iskolában két 
néptánccsoport és számos szakkör. Ezen 
kívül nagy hangsúlyt fektetnek a sportra, a 
tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra.
Ugyancsak megszépült környezetben csön-
gettek be a Feszty Árpád Általános Iskola 
540 diákjának. Az energetikai felújítás az 
elmúlt tanévben befejeződött, a diákok 
már akkor megtapasztalhatták a korsze-
rű körülményeket. A több hónapig tartó 
munkálatok során az iskola levált a Csillag 
lakótelepi fűtőműről, melynek műszaki álla-
pota már nem tudta garantálni a folyamatos 
működést. Az épület egyedi gázüzemű 
fűtőberendezést kapott, a rásegítést pedig 
a napkollektorok látják el. Korszerűsítették 
a vízhálózatot és a világítást, átalakították 
a vizesblokkokat. Egy lift beépítésével 
megvalósult az akadálymentesítés is. A nyár 
folyamán pedig a tornaterem padlózata újult 
meg. A Fesztybe 70 elsőst írattak be, így 
az iskola három első osztályt indíthatott. 
APetőfi patinás épülete a városrehabilitációs 
pályázatnak köszönhetően tündököl-
het újra a régi fényében. A neobarokk 
stílusban épült iskolát 1998-ban ugyan 
felújították, de akkor nem került sor a 
főbejárat rekonstrukciójára és az akadály-
mentesítésre. A projekt során több más 
munkálattal együtt ez is megtörtént. A 
2011/12-es tanévet közel 400 diák kezdte 
meg a Petőfi megszépült falai közt, nyolc 
alsó és tíz felső tagozatos osztállyal. Két 
első osztályt nyitottak 34 kisdiákkal. 

A szőnyi Bozsik József Általános Iskolában 
291 gyermek kezdte meg az idei tanévet, az 
elsősök száma 38, így két osztályt nyitottak. 
Ahogy azt az igazgatónő, Potháczky Mária 
elmondta, pedagógiai programjuknak 
három kiemelt része van: az informatika, a 
nyelvoktatás és a sport. Az informatikát már 
első osztálytól oktatják, a hatodik, a hetedik 
és a nyolcadik osztályban pedig lehetőség 
van a kiscsoportos nyelvtanulásra. A testne-
velés a kiemelt szakkörök révén valósul meg. 

Nem városi költségvetésből működik a 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola, 
ahová idén 21 elsőst írattak be. – Iskolánk 
létszáma évek óta stabilnak mondható, 
jelenleg 137 diákunk van. Amíg a gyer-
mekek pihentek, a tanárok és a szülők 
közösen elvégezték a tisztasági mesze-
lést. Nagy örömünkre megérkeztek az 
új számítógépek és az interaktív táblák. 
Amennyiben megkapjuk a szakhatósági 
engedélyt, akkor használatba vehetjük a 
kialakított sószobát, mely nem csak az 
asztmás gyermekek számára kiváló. Lehető-
ség lesz majd különböző foglalkozások 
megtartására is. Pihenhetnek és játszhatnak 
benne iskolánk és óvodánk gyermekei – 
tudtuk meg Peredi Ágota igazgatónőtől.  
A Jókai Mór Gimnáziumban a hagyo-
mányos gimnáziumi osztály mellett emelt 
szintű angol és német nyelvi osztályok is 
nyíltak, és nem hiányozhatnak a pálya-
orientáló képzések sem. Így lehetőség van 
film és média, természettudományi-kör-
nyezetvédelmi, matematikai-programozó, 
informatika, belügyi rendészeti ismeretek 
elsajátítására is. A hatosztályos gimnázium-
nak jelenleg 58 diákja van, 28 hetedikes és 
30 nyolcadikos. A diákok összlétszáma 345.   

A Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítványi 
Középiskola és Kollégium összesen 140 
diákkal kezdte meg a tanévet. A tanulóknak 
több szakmacsoportban van lehetőségük ta-
nulni, így például a közlekedés, a művelődés 
és a kommunikáció, a vendéglátás-turizmus, 
a kereskedelem-marketing, az informatika 
és a vendéglátás-idegenforgalom terüle-
tén. Újdonságként indult az idei évben az 
elektrotechnika szak. Az iskolában érettségi 

utáni OKJ-s szakképzésekre is van lehető-
ség a logisztika, a vendéglátás, az elektroni-
ka, az oktatás (sportszervező,- menedzser), 
az ügyvitel, a kereskedelem-marketing és a 
közlekedés területén. Ezek nappali és esti 
tagozaton egyaránt elvégezhetők. Működik 
a felnőttek középiskolája, ami érettségit ad. 

A K-EMÖ Kultsár István Szakközépisko-
lája és Szakiskolájában 382 diák tanul majd 
a 2011/12-es tanévben. – Három új osztályt 
nyitottunk, akilencedik évfolyamon, egy 
ügyviteli szakmacsoportos osztályt, egy 
kereskedelmi-marketig üzleti adminisztrá-
ciós osztályt és természetesen a testnevelés 
tagozatos (oktatási szakmacsoport) osztályt. 
A reklám-marketing ügyintéző szakot 
13. évfolyamon érettségi utáni szakképző 
osztályban 32 fővel indítjuk - tudtuk meg 
az iskola igazgatójától, Turi Bálinttól. 

A K-EMÖ Széchenyi István Közgazdasági-
Informatikai Szakközépiskola alapító 
okirata 360 főben maximalizálja a diákok 
létszámát, s idén is ennyi tanuló kezdte 
meg az évet. A nyolcadik osztályt végzet-
tek számára érettségire felkészítő képzést 
kínálnak közgazdaság és informatika 
szakmacsoportban, vagy az általános tanterv 
szerint (4 év) vagy nyelvi előkészítős kép-
zéssel (angol, német, 5 év) ami heti 16 óra 
intenzív nyelvtanulást jelent. Van érettsé-
gire épülő szakképzésük rendszergazda 
és pénzügyi-számviteli szakon egyaránt. 

A K-EMÖ Alapy Gáspár Szakiskola, 
Szakközépiskola és Kollégium 400 diákja 
számára hét szakmában kínálnak képzést, 
így a gépészetben, az elektronikában, 
a könnyűiparban, a szociális és egyéb 
szolgáltatások terén, az egészségügyben 
és a művészet-kommunikáció területén. 
Lehetőség van az érettségi megszerzésé-
re is a szakközépiskola két osztályában, 
a gépészek és informatikusok részére. 
A K-EMÖ Móra Ferenc Általános Iskola, 
Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kész-
ségfejlesztő Szakiskolába 102 tanuló jár 
majd. Az általános iskolában 5 csoport, 
a szakiskolában pedig 4 csoport kezdte 
meg a tanévet.                                        se
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Rendőrök  
az iskolában
A gyermekek biztonsága, a jövő generá-
ciójának biztonságos életvitelre nevelése 
a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-
főkapitányságnak is kiemelt célja, hisz a 
gyermekek a legsérülékenyebbek, legyen 
szó közúti közlekedési balesetről, élet- vagy 
vagyon elleni bűncselekményekről. Ők 
azok, akik életkorukból adódóan nem érzik 
a veszélyt a közlekedési helyzetekben vagy - 
biztonságot nyújtó közeg híján - az élet más, 
számukra ismeretlen szituációiban.  
 
A tudatos közlekedési magatartás kialakí-
tásában, a bűncselekmények megelőzésében 
a felkészítésnek, a szülői példamutatásnak, 
a tanórai és a tanórán kívüli közlekedésre 
nevelésnek meghatározó szerepe van. 
 
A Rendőrség 2008. szeptember 1-jével 
hirdetette meg „Az iskola rendőre” progra-
mot, amely az eddigi tapasztalatok alapján 
nagymértékben segítette a gyermekek 
védelmére irányuló bűn- és baleset-megelő-
zési tevékenységet. A program egyik célja 
volt, hogy a rendőrség közelebb kerüljön az 
ifjúsághoz, és ezáltal „pozitív rendőrkép” 
alakuljon ki a gyermekekben, szülőkben és 
pedagógusokban.  
 
„Az iskola rendőre” program részeként a 
tanárok és a diákok közvetlenül fordulhat-
tak problémáikkal, kérdéseikkel az iskola 
rendőréhez. Az előző tanévben Komá-
rom-Esztergom megyében 94 iskolában 66 
iskolarendőr segítette a pedagógusokat és az 
iskolásokat.  
 
A 2011/2012. tanévben „Az iskola rendőre” 
program folytatódik. Szeptemberben rend-
őrök segítik a gyermekek biztonságos köz-
lekedését azoknál az iskoláknál, ahol nincs 
jelzőlámpás gyalogátkelőhely, illetve ott, 
ahol a város forgalma megköveteli a rendőri 
jelenlétet. A tanév során az iskola rendőrei 
osztályfőnöki órák keretében adnak tájékoz-
tatást a korosztályt érintő baleset-megelőzé-
si információkról, a közlekedés veszélyeiről 
és a helyes közlekedési magatartásról. 
 
Tankönyvcsomagot is kapnak a kisiskolások 
és tanáraik. A pedagógusoknak egy „Pe-
dagógus naplóba” gyűjtötték össze azokat 
a közlekedéssel kapcsolatos ismereteket (a 
KRESZ alapjait), melyeket a tanév során 

- akár szakkörökön, akár osztályfőnöki 
órákon – megtaníthatnak a diákoknak. A 
„rendőrségi tankönyvcsomag” része továbbá 
egy ismeretterjesztő füzet, melyben színes 
illusztrációkon mutatják be a balesetve-
szélyes helyzeteket, illetve azok elkerülé-
sének módját. A csomag harmadik része a 
szülőknek szól. Egy üzenőfüzet útján ők is 
bekapcsolódhatnak a helyes közlekedésre 
nevelés programjába. Otthon a gyerekekkel 
együtt olvasva a füzetet, játékos úton tanít-
hatják csemetéiket. 
 
A szuperbringa-akció is folytatódik a szep-
temberi tanévkezdéssel. Az iskolarendőrök 
2011. május hónapban az illetékes megyei 
kormányhivatal közlekedési felügyelő-
ség szakembereivel közösen az oktatási 
intézményekben vizsgálják át a gyermekek 
kerékpárjait, hogy azok megfelelnek-e a 
jogszabályi előírásoknak, azaz alkalmasak-e 
a biztonságos közlekedésre. Amennyiben 
az ellenőrzés során a kerékpár az előírások-
nak megfelel, akkor a kerékpár vázára egy 
„SZUPERBRINGA” igazolást (műszaki 
matricát) kell felragasztani, amely 2012. 
december 31-ig érvényes. Annak a gyer-
meknek, akinek kerékpárja nem felel meg 
a műszaki előírásoknak, tájékoztató levelet 
állítunk ki.   
 
A „Szuperbringa” program keretében az 
általános iskolások a kerékpározás szabá-
lyaival, a jármű technikai kezelésével is 
megismerkedhetnek. A tanfolyam célja, 
hogy az arra jelentkező tanulók a felkészí-
tés során kellő mértékben elsajátítsák az 
önálló, szabályos, biztonságos és kultu-
rált kerékpáros közlekedéshez szükséges 
alapvető elméleti és gyakorlati ismereteket. 
A felkészítés egy elméleti és egy gyakor-
lati vizsgával zárul. A sikeres kerékpáros 
vizsga, illetve a „KERÉKPÁROS IGA-
ZOLVÁNY” megszerzésének feltétele az 
önkéntes tanfolyam elvégzése, valamint az 
elméleti és a gyakorlati vizsgán legalább 
80%-os teljesítmény elérése. A tanfolyamon 
(szakkörön) kizárólag 5-8. osztályos tanulók 
vehetnek részt.   
 
                                 Léber Gabriella r. hdgy.

                                                     sajtóreferens

Azok a munkavállalók, akiknek álta-
lános- vagy középiskolás gyermekük 
van, iskolakezdési támogatásban 
részesülhetnek munkaadójuktól. 
Az összesen évi 23 400 forint ked-
vezményes adózású hozzájárulást 
mindkét szülő igénybe veheti, vagyis 
a támogatás gyermekenkénti ösz-
szege elérheti a 46 800 forintot. 
Az évente egyszer adható támoga-
tást 2011. július 1-től október 31-ig 
tankönyv, taneszköz, valamint ruházat 
vásárlására lehet felhasználni. 

A beiskolázást Komárom önkor-
mányzata többféleképpen támogatja. 
Vannak kifejezetten önkormányzati 
juttatások, és olyanok is, melyek 
az állami költségvetésből, de az 
önkormányzaton keresztül jutnak 
el a családokhoz.  Állami segítség-
gel juthatnak ingyen tankönyvhöz 
a nagycsaládosok (3 gyermektől), 
a tartósan betegek (mindazok, akik 
emelt összegű családi pótlékot 
kapnak) és a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülők, 
vagyis a szociálisan rászorultak, ahol 
az egy főre eső havi jövedelem nem 
haladja meg a 37 050 forintot, illetve 
egyedülálló szülő esetén a 39 900 
forintot. Komárom önkormányzata 
támogatja továbbá azokat a rendkívüli 
gyermekkedvezményben részesülő 
családokat, ahol az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az 55 
ezer forintot. Ebben az esetben az 
önkormányzat gyermekenként 5000 
forinttal támogatja az iskolakezdést. 
Lehetőség nyílik az étkeztetési hoz-
zájárulás igénylésére is, ami szociális 
alapon 25, 50, 75 vagy 100 százalékos 
támogatást jelent. A nagycsaládosok 
és a tartósan betegek esetén alanyi 
jogon 50 százalékos kedvezmény jár, 
míg a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülők esetében 
a nyolcadik osztályig ingyenes az ét-
keztetés, a középiskolában pedig 50 
százalékos a támogatás mértéke. se
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Zajlik a munka  
a városi diáktanácsban
Európa számos országában évtizedek óta működnek gyermek-, ifjúsági és diákönkormányzatok, melyek 
célja az adott korosztály érdekképviselete, társadalmi szerep- és felelősségvállalása. Az Élettér-, a Kere-
csen Ifjúsági Egyesület, valamint Komárom város önkormányzatának elképzelése sikeresen találkozott 
2010 őszén, így idén májusban 30 fővel hivatalosan is megalakult a Komáromi Városi Diáktanács.

Az ifjúsági- és diákönkormányzatok 
közös jellemzője, hogy mindig a fiatalok 
aktív kezdeményezésére jönnek létre. 
A felnőttek csak segítik, koordinálják a 
munkát, de nem irányítják. Ma már diák-
önkormányzatok működnek szinte min-
den általános és középiskolában. Elsősor-
ban a tanulóközösség érdekeit képviselik 
azáltal, hogy az őket érintő kérdésekkel 
foglalkoznak. Ezek nagy része általában 
a tanulók szabadidejének eltöltésével, a 
programszervezéssel, az iskolai oktatást 
segítő tevékenységekkel függ össze. 

A települési gyermekönkormányzatok 
célja pedig az, hogy az adott településen 
élő fiatalok létrehozhassák saját képvise-
lő-testületüket, annak érdekében, hogy 
korosztályuk érdekeit képviselni tudják 
azáltal, hogy együttműködnek településük 
önkormányzatával. Az önkormányzatban 
munkát vállaló fiatalok elsajátítják és megér-
tik a demokratikus működés szabályait, 
problémamegoldó képességük nő, megta-
nulnak pályázatot írni, programot szervezni 
és számos nem formális képzésen vesznek 

részt. Persze a 
gyerekönkormány-
zat működése csak 
akkor lehet sikeres, 
ha a város önkor-
mányzata pénzesz-
közöket és döntési 
jogköröket ad át, 
illetve ha a véle-
ményüket az őket 
érintő kérdésekben 
nemcsak kikérik, de 
komolyan is veszik. 
Az elmúlt tanévben 
városi kezdemé-
nyezés indult a 
diákönkormányza-
tok összefogására, 
városi szinten való 
közös gondolkodá-
suk előmozdítására, 
melyhez minden 

oktatási intézmény, s annak diákönkor-
mányzatai is csatlakoztak ötleteikkel, javas-
lataikkal. Mindeközben a városban működő 
ifjúsági szervezetek, csoportok és velük 
foglalkozó szakemberek egy városi diákön-
kormányzat életre hívásán gondolkodtak, 
ennek érdekében az elmúlt évben ifjúsági 
tanácskozást is szerveztek a Mag-házban.
A Turi Bálint alpolgármester által életre 
hívott, Monostori Éva és Vizeli Ágota által 
koordinált, a város valammenyi iskolájának 
véleményét figyelembe vevő Komáromi 
Városi Diáktanács újszerűségét pont az adja, 
hogy ötvözi a település gyermek-, ifjúsági 
és diákönkormányzatának minden pozití-
vumát, mindkét kezdeményezést egy közös 
egyégbe fogja. A tanács hivatalos életre 
hívásáról a negyedik alkalommal meg-
rendezett Ifjúsági Konferencián született 
döntés, melynek ebben az évben a Kultsár 
István Szakközépiskola adott otthont. A 
közel 250 fős részvétellel zajló megbeszélé-
sen a fiatalok elhatározták, hogy a létrejövő 
tanács 30 főből álljon, két főt delegáljanak 
az iskolák, egyet a kollégiumok, a tagokat 
az újraválasztás és a visszahívás lehető-

ségével évente vagy kétévente válasszák, 
kéthetente tanácskozzanak, legyen egy 
működési alapszabályzatuk és folyamatosan 
tartsák a kapcsolatot a helyi önkormány-
zattal, illetve partnerszervezeteikkel. 

A Komáromi Városi Diáktanács elsőd-
leges célja, hogy a részvételi demokrácia 
alapvető szabályait (alapvető állampolgári 
jog és kötelesség, emberi jogok) játékos és 
interaktív formában megismertessék az 
álatános- és középiskolás gyermekekkel. 
Ehhez alapvetően szükséges a folyamatos 
és intenzív kapcsolattartás a városvezetés-
sel, egy állandó “tanácsterem” megléte, az 
előítéletek eltörlése, a jótékonysági rendez-
vények megtartása és az önkéntes tevé-
kenységek megszervezése. Természetesen 
a megalakulás után rögvest elkezdődött 
a munka is. Három hónapra ügyvezető 
elnökséget választottak, melynek feladata 
a diáktanács tevékenységének segítése, 
koordinálása és összetartása, valamint az 
őszi elnökségi választás megszervezése. 
A tavasszal beindult munka nyáron sem 
szünetelt. Két alkalommal adott otthont 
a koppánymonostori Mag-ház a 3 napos 
bentlakásos képzéseknek, ahol a fiatalok 
megkezdték a felkészülést, megtervezték az 
első közös rendezvényüket, melyet júliusban 
Tinédzsernap-ként sikeresen le is bonyolí-
tottak. Az iskolakezdéssel beindul a komoly 
szakmai munka is. Szeptember elején a 
koppánymonostori Fenyves táborban kétna-
pos közös stratégiaalkotáson vesznek részt 
a fiatalok, ahol elkészítik a diáktanács szer-
vezeti szabályzatát, a kétéves munkatervet, 
valamint megválasztásra kerül az ügyvezető 
elnökség. Az együttlét egyben tapasztalat-
csere is, hiszen a két nap elteltével újabb egy 
napot közös gondolkodásban terveznek a 
Tatai Városi Diákönykormányzat tagja-
ival. A Komáromi Városi Diáktanácsot, 
annak tagjait és tevékenységeit szeptember 
utolsó hetében, az Állampolgári Részvétel 
Hete rendezvénysorozat keretében teszik 
ismertté a város intézményeiben személyes 
jelenléttel, bemutatkozó anyagokkal. se
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Többedik alkalommal játszik már a komá-
romi közönség előtt. Mi az, ami mindig 
visszahúzza ide? 
 
Győrben születtem, ami itt van a közelben, 
így Komárom az első városok közé tarto-
zott, ahol koncertet adtam, 15 évvel ezelőtt, 
még gyermekként. Hogy hányadszor 
játszom itt, azt már nem is számolom. Az 
összes koncepciózus műsoromat elhoztam 
Komáromba, ezek között volt a Verdissimo, 
a Ráadás, a Bach 250, a Romantika Light, 
a Barokk Light, a karácsonyi műsor és a 
látványkoncert első része, mely elsősorban 
Mozart és Gershwin köré épült. Komá-
romban mindig egy nagyon lelkes és hálás 
közönség fogad, ezért szeretek itt játszani.   
 
Szeptember 21-én egy igazi különleges-
séggel lepi meg a közönséget. Hogyan kell 

egy látványkoncertet elképzel-
nünk? 
 
A látványkoncert egy új műfaj, 
ami azért érdekes, mert a 21. 
század emberének impulzus-
szintjére hozza a klasszikus 
zenét. Nem lehet elvárni senki-
től, hogy beül egy koncertre, 
ahol majd másfél órára 18. 
századi emberré változik át. A 
látványkoncert azonban segít 
ebben, megérteti a zenét és 
a miliőt, amelyben született. 
Színészi játékkal, táncjátékkal 
és Papp Norbert barátom gra-
fikáival tulajdonképpen egy vi-
deofilmet forgattunk, melyben 
megmutatjuk, hogy mi történt 
az adott zeneszerzővel, amikor 
a darabot írta. A hallgatónak 
és így már nézőknek lesz egy 
„aha-élménye”. Leomlik egy 
fal és közelebb kerül a klasszi-
kus zene világához. Persze elő-
fordulhat, hogy egy zeneszerző 
életének adott szakasza unal-
mas. Edvard Grieg például épp 
a tüdőbaját kúrálta miközben 
a Peer Gynt-öt komponálta. 

Ebben az esetben megmutatjuk, mi történik 
a zenében, pl. a világcsavargó Peer Gynt ka-
landjait, mely már sokkal izgalmasabb.  Az 
emberek ezek segítségével megértik, hogy 
miről szól a zene, és ha megértik, akkor 
szeretni is fogják.  Egyszerre tanulnak és 
kikapcsolódnak. Ez a klasszikus zene a 21. 
században. 
 
A műsor címe: Egy koncert kékben. Miért 
pont a kék színre esett a választás? 
 
Két nagyon emblematikus „kék” dara-
bot játszom. Az egyik a Kék rapszódia 
Gershwintől, a másik a Kék Duna-keringő 
Strausstól. Mindezek mellé még felsora-
kozik Edward Elgar - Parádé és Pompája, 
Grieg Peer Gynt szvitjéből néhány tétel, és 
Ravel Bolerója. Ha valaki el akarja kezdeni 

az ismerkedést a klasszikus zenével, akkor 
ez a koncert tökéletesen alkalmas rá. Azon-
ban mélyebbre is lehet merülni a klasszikus 
zene világban, amit a látvány és a zenetörté-
neti beszámolók adnak. 
 
Említette, hogy a 21. századi ember 
impulzusára kell hozni a klasszikus zenét. 
Mennyire tartozik ez a kedvelt műfajok 
közé, amikor a média csak úgy ontja az 
önjelölt sztárokat? 
 
A klasszikus zene azért indul a legtöbb 
esetben hendikeppel, mert alapesetben ez 
egy szűk csoport privilégiuma. Akik eljártak 
csellóórára gyermekkorukban, akik ének-
karban énekeltek, akik belenőttek ebbe a 
közegbe - mint például én, aki előbb hallot-
tam Verdi operát, mint mondjuk Princet - 
azok számára a klasszikus zene természetes. 
Ugyanúgy betesszük a lejátszóba Mozartot, 
mint mondjuk a Rolling Stones-t. Talán 
ettől gazdagabb egy kicsit a mi életünk, 
hiszen több variációból választhatunk, ha 
kikapcsolódásra vágyunk. Azt szeretném 
elérni, hogy a klasszikus zene mindenkié 
legyen. Mindenki jöjjön el, hallgassa meg, 
nézze meg és utána döntsön, hogy tetszett-e 
vagy sem. A tapasztalatom pedig az, hogy 
ha egyszer valaki eljön egy ilyen koncertre, 
akkor úgyis ott ragad. A klasszikus zenének 
nagyon komoly rajongótábora lehet. Ezt 
támasztja alá a munkám is. A közönség 
egyre nő, hiszen minden hangverseny után 
egy kicsivel többen vagyunk.  
 
A látványkoncert után mivel lepi meg 
rajongótáborát?  
 
Az Egy koncert kékben november vé-
géig leköti minden energiámat idehaza, 
tavaszig pedig Európa-szerte játszom. 
Készülőben van Liszt-műsor, mely Ro-
mantika Európában címmel megmutatja 
Lisztet és korát. Ezzel karácsony körül 
koncertezem majd. Tehát munka van 
bőven. Szeretnék öcsémmel, Rákász 
Dániel táncművésszel közösen dolgozni. 
Ez talán 2013-ra meg is valósulhat. se

A 2010-es kirobbanó sikerű Uránia Nemzeti Filmszínház-beli premier után most  
Komáromban is hallható lesz Rákász Gergely új műsora, az Egy koncert kékben,  
amelyben a klasszikus zenei élmény látvánnyal egészül ki. Nem egyszerűen csak felcsendül  
Gershwin Kék rapszódiája vagy Ravel Bolerója, hanem meg is elevenedik majd a szemünk előtt.

rÁkÁsz gergely lÁtVÁnykoncertje komÁromban

Egy koncert kékben

rÁkÁsz gergely orgonaművész
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Mesélő képeslapok…
Új sorozatot indítunk „Mesélő képeslapok” címmel, amelyben hónapról – hónapra, egy régi vagy új képeslapot, képet, fény-
képet mutatunk be Komárom északi és déli részéről, Koppánymonostorról és Szőnyről.  Látatjuk Önökkel, hogy milyen 
volt városunk régen és milyen napjainkban, melyek a változások. Célunk a képen láthatóról rövid történettel szolgálni, be-
pillantást adva településünk múltjába, s közben felhívni a figyelmet városunk értékeire, épületeire, műemlékeire.

Képeinken az 1928/29-ben 
városházának  és Magyar Királyi 
Pénzügyigazgatóságnak épült 
kétszintes épület látható 1942-
ben, 1973-ban  és 2011-ben. Az 
építmény terveit Gerstenberger 
Ágost és Árvé Károly budapesti 
tervezők,  sok fővárosi középü-
let megalkotói készítették.
Az építkezés 1928. április 19-én 
vette kezdetét, akkor még szán-
tóföldek és  üres telkek között, az 
1920 után kettészakított Komá-
rom középületek nélkül maradt 
déli városrészében, az 1926 / 
27-ben felépült Magyar Királyi 
Állami Polgári Fiú- és Leány-
iskolával szemben ( mai Petőfi 
Sándor Általános Iskola ). Ennek 
a földnek a tulajdonosa  gróf. 
Gyürky Viktorné volt, akitől ki 
kellett sajátítani ezt a területet.

A megindult munkában szinte csak 
helyi vállalkozók vettek részt. Ezek 
a mesterek, iparosok a következők 
voltak: föld-, kőműves- és üve-
gező munka: Soukal és Hajagos 
építési vállalkozó; ácsmunka: Beck 
Károly ácsmester; bádogosmunka 
és vízvezeték szerelés: Sircz János; 
asztalos-, lakatosmunkák: Petőcz 
János, Fejei Géza, Horváth 
István  és Papp Gábor; szobafestő 
és falmázoló munkák: Szratyil 
Ferenc iparos; cserepezés, burkolás, 
parketta: Palatinus és Gerla építő-
vállalkozók; villamos berendezési 
munkálatok: Könnyű Dániel és 
Társa Vállalkozók; kőfaragó mun-
kák: Komáromi Kálmán és társa. 
A munkák végezte után a lakhatási 
engedélyt a polgármester 1929. december 
18-án adta ki. A neobarokk épület a hom-
lokzatán látható Komárom Szabad Királyi 
Városa díszesen faragott címerével a déli 
városrész egyik meghatározó építménye. 
Bejáratától balra egy kő, bronz emléktábla 
található,  Márkus Péter szobrászművész  
alkotása. Ez Alapy Gáspárnak ( 1880 – 
1945 ), Dél –Komárom ( 1928 ), majd 
1939. július 15-től az újraegyesített város 
polgármesterének állít emléket. Állítatta 

Komárom városa 1996-ban, Komárom és 
Új – Szőny egyesülésének 100. évfordulóján. 
A Városháza előtti téren áll a Hősök em-
lékműve, mely egy mészkő alapzaton lévő, 
sebesülten is harcoló honvédet ábrázol. A 
bronzszobor Zsákodi  Csiszér  János  1928-
ban készített alkotása, mely az első világhá-
ború komáromi halottairól emlékezik meg. 

Az idők folyamán sok belső átalakítás 
volt az épületben.  A homlokzat 1978-
ban kapott új festést, 1982-ben az egyedi 

fűtés megszűnt, ekkor kapcsol-
ták rá a városi távfűtő hálózatra. 
2005-ben és 2006-ban végeztek 
teljes  felújítást az épületben.

Az előtte lévő téren és a hátsó 
udvari részen is sok változás történt 
a hosszú évek alatt. Régen volt itt 
parkoló, a téren egy út vezetett 
át. A fásításkor eredetileg  hegyi 
juharokat, gömbjuharokat és 
gömbeperfákat ültettek  ide.
2011 májusában fejeződött be a Vá-
rosháza előtt lévő Szabadság téren, 
az a nagyszabású munka, amely a 
tér teljes átalakítását eredményezte.

Részben új fák és növények ke-
rültek telepítésre, füves területek, 
kis utak  lettek kialakítva,  a teret  
díszburkolattal látták el. Számta-
lan pad, pihenőhely és szökőkút 
kapott helyett,  korszerű világítás-
sal szerelték fel, a Hősök szobra új 
talapzatra került. A téren megin-
dult az élet. A városrehabilitációs  
projekthez kapcsolódóan számtalan  
rendezvény volt már itt azóta. Elő-
ször gyermekeknek a „Gyermekeké 
a város” és a „ Nagy találkozás” 
címen. De volt itt  sportprogram 
is,  „Ébresztő Komárom! Mozdulj 
meg!” és „Olimpia Brigetióban” 
elnevezéssel. A Nyári zenés esték 
sorozaton belül a Magyarock 
Musical Band koncertezett a téren, 
de megtekinthették az Operett 
Világ Együttes előadásában Lehár 
Ferenc Víg özvegyét, és a komá-
romi Jókai Színház előadásában 
Müller Péter Szomorú vasárnap 
című darabját is.  Napjainkban a 

Szabadság tér 1 . szám alatt lévő Városházán 
a Polgármesteri Hivatal különböző szervei ( 
pl. adóhivatal, anyakönyvi hivatal, ok-
mányiroda stb. ) találhatóak, valamint más 
hivatalok, intézmények ( Klapka György 
Múzeum DDr. Juba Ferenc Magyar Ten-
gerésztörténeti Gyűjteménye, városi levéltár 
stb. ) is helyet kaptak, töltik meg élettel az 
épületet, mint megépítése óta már számta-
lan formában, mutatva ezzel a városunkban 
mindig is fontos központi szerepét. (tzs)

�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL
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Mint minden élőlény, az ember is életveszélyes fenyegetések sokaságának van kitéve. Meg kell tanulnunk 
együtt élni a veszélyekkel, és megtalálni a megelőzés legjobb eszközeit. Óriási előrelépésnek számít, hogy az 
orvostudománynak és más tudományoknak köszönhetően sikerült száműzni életünkből olyan veszélyeket, 
amelyeknek az előző generációk még reménytelenül ki voltak téve. Bár számos veszély már a múlté, számol-
ni kell azzal, hogy a jobb minőségű élet biztosítása érdekében, az új felfedezések révén újak jelennek meg.

A társadalmi és gazdasági fejlődés szük-
ségszerű velejárója, hogy egyre több olyan 
energiahordozót, alapanyagot, félkész, 
illetve készterméket állítanak elő, hoznak 
forgalomba, amelyek a környezetre és a 
lakosságra veszélyt jelenthetnek.  Veszélyes  
anyag bármely olyan anyag, amely ipari te-
vékenység következtében, illetve egy baleset 
során elegendő mennyiségben kiszabadulhat 
és veszélyeztetheti az emberek egészségét, 
biztonságát, vagyonát. Ebbe a csoportba 
tartoznak a robbanóanyagok, a radioaktív 
anyagok, a gyúlékony folyékony és szilárd 
anyagok, az éghető folyékony és szilárd 
anyagok, a mérgek, az oxidáló, toxikus és 
maró anyagok. Komárom földrajzi adott-
ságai, infrastrukturális viszonyai miatt a 
vegyileg veszélyeztetett települések közé 
tartozik, hiszen közúti, vasúti csomópont, 
határátkelőhely, és vízi szállítási útvonal 
mentén fekszik. A város remek adott-
ságainak következménye, hogy olyan 
ipari üzemek találhatók a területén, illetve 
közelében, amelyek gyártási technológiájuk 
során nagyobb mennyiségben használnak 
fel veszélyes anyagokat.  A környezetre ve-
szélyes szennyező anyagok kibocsátásának 
csökkentésében minden környezettudatos 
komáromi lakótársunk kiveheti a részét az 
alapvető és ismert szabályok betartásával, 
életvitelének, energiafelhasználásának 
átgondolásával, családi takarékoskodással. 
A katasztrófavédelmi szervezetek feladata 
(többek között) a lakosság megvédése, a 
nagy koncentrációban fellépő, és azonnali 
veszélyt jelentő vegyi szennyeződésektől. 
A veszélyes  anyagokkal kapcsolatos súlyos 

baleseti veszélyek ellenőrzéséről szóló 
Seveso II Európai Uniós Irányelv hazai 
bevezetése az ipari biztonság növelését, a 
környezet és a lakosság elsődleges védelmét 
segíti elő, komplex feladatként magában 
foglalja a megelőzés technikai oldalát és 
a lakosság védelmét szolgáló intézke-
déseket is. Az irányelvhez kapcsolódó 
jogszabályokon kívül más, szakterülettel 
összefüggő, tűzvédelmi, polgári védelmi, 
környezetvédelmi, munka-védelmi, építési 
engedélyezési rendelkezés is garanciát nyújt 
az üzemek biztonságos működéséhez. A 
SEVESO II irányelv szabályai alá tartozó 
üzemek Komáromban a MOL Bázistelep 
és a Rossi BIOFUEL Kft. Mindkét cég 
telephelye a volt kőolaj finomító területén 
van viszony-lag távol a lakott területtől, de 
kedvezőtlen szélirány mellett felléphetnek 
lakosságvédelmi feladatok. Mindkét üzem 
rendelkezik ún. Külső védelmi tervvel, 
amely egy veszélyhelyzet során teendő 
feladatrendszert foglalja magában, mind a 
káresemény felszámolása során teendőket, 
mind a lakosságvédelmi feladatokat.  Ezen 
üzemekre épülő, a kormányrendeletben 
foglalt kötelezettségként 2011. okt. 12.-én 
Komárom város külső védelmi terv részle-
ges gyakorlatára kerül sor a tervek szerint. 
Mindezen túl, amit a lakosság tehet saját 
védelmében: a hangosbemondókat és a helyi 
médiát figyelve a polgármester utasításait 
követve- elzárkózás, kitelepítés, kimene-
kítés. Sajnos hasonló jellegű káresetek a 
város bármely területén bekövetkezhetnek a 
veszélyes áruk szállításának balesetei során. 
Visszautalnék az augusztusban történt 

vasúti szállítás során fellépő szivárgásos ese-
ményre. A komáromi rendező pályaudvaron 
augusztusban történt veszélyes anyag (szti-
rol) szivárgás során a katasztrófavédelem 
biztosította a MÁV Vegyi Elhárító Szolgá-
lat átfejtési munkálatait, készen az esetleges 
kitelepítésre is. Erre szerencsére nem került 
sor. Ennek a folyamatnak része a közeljö-
vőben megjelenő új katasztrófavédelmi tör-
vény, és a végrehajtását elősegítő rendeletek 
sora, melyeknek hatályba lépését követően 
lehetőség lesz a közúti szállításon túl, a vízi, 
légi és vasúti szállítás ellenőrzésére is, növel-
ve ezzel a lakosság spontán biztonságérzetét 
a vegyi veszélyekkel szemben. Minden 
erőfeszítés ellenére, extrém esetre visszave-
zethetően előfordulhatnak ipari balesetek, 
amelyek veszélyhelyzeteket idézhetnek elő. 
A megfelelő lakosságvédelmi intézkedések 
szakszerű kidolgozása, azok megismerte-
tése és begyakorlása, az előre kidolgozott 
gyors és hatékony tájékoztatási-rendszerek 
megakadályozhatják, vagy jelentősen csök-
kenthetik a káreset következményeit. Ennek 
egyik legfontosabb eszköze az ipari üzemek 
hatásterületén élő állampolgárok részére 
készített tájékoztató kiadvány, amelyben a 
lehető legegyszerűbb módon, szemléletesen 
bemutatásra kerülnek a veszélyforrások és az 
ellenük hatásos védekezés elemei.  
 
                                          Gubicskó Barnabás
                                               tűzoltó százados

                                            kirendeltségvezető

Vegyi veszélyek



EGÉSZSÉGüNK 19

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

A CERAGEM megmentette a lábam!
Orvosok és a ceragem

Velem csodát tett 
a Ceragem

Minden reggel elindulok a komáromi Ceragembe, pedig ma már én is  
Ceragem tulajdonosként otthonomban javíthatom az állapotomat. Miért?

2011. május elejétől rend-
szeresen járok a komáro-
mi Ceragem központba 
és használom a Ceragem 
Master készüléket.

1976-ban sikeres koponyaműtétet hajtottak 
végre, egy ököl nagyságú cisztát távolítottak 
el a kisagy mellől. Alvászavarokkal, vérnyo-
más-ingadozással, hátfájással, merev nyak-
kal, váladékos, olykor száraz reggeli köhö-
gési roham-problémákkal éltem napjaimat. 
Mindkét lábam térdtől a lábfejig érszűkü-
letes volt. Úgy nézett ki, mindkét lábam, 
mintha térdig érő padlizsánlila, majdnem 
fekete csizma lenne rajta. Ezért kerestem 
fel a komáromi Ceragem központot. Sőt 
a testmagasságom 177 cm, ami az egykori 
katonai sorozáson mért magasságommal 

egyenlő! Tehát még nőttem is, mert jobb 
lett a gerincem! A nagyobb, jelentős és 
látványos javulások a Ceragem 100%-os 
infravörös hőmatracának kiegészítő haszná-
latával, valamint az ún. „fordított fekvés-
nek” köszönhetően történtek.  A Ceragem 
megmentette a lábam! Nagyon nagy 
hatással volt rám Park Dong Yeol európai 
elnökhelyettes úr, amikor a központban járt, 
nagyon sok biztatást és erőt adott a vele való 
találkozás. A gyógyuláshoz kitartás, sok-sok 
türelem és erős akarat kell, ami idővel hozza 
az eredményeket. Büszke vagyok, hogy egy 
ilyen nagyszerű családhoz tartozhatok!  X

„A kitartásnak, a 
rendszerességnek 
köszönhetően 
ezek a problémá-
im mára mind 
megszűntek!”

A nagyfokú csontritkulásom miatt a görgőt 
nem lehetett alattam elindítani, úgyhogy 
az oktatók – befekvés előtt – a tarkóm 
alá felvitték görgőt, manuálisan. A nyaki 
csigolya legfelső részén végig állt a görgő, 
és már az első 40 perc után, a 30 éve tartó 
erős migrénes fejfájásom elmúlt! A csont-
ritkulásom miatti erős fájdalmaim is pár 
alkalom után elmúltak. Az ingadozó magas 
vérnyomásomat rövid időn belül sikerült 
beállítani. Az orvos által felírt: napi 8 szem 

gyógyszert, 1 szemre lehetett csökkenteni és 
most normális vérnyomással élek. Nyolc éve 
gerincműtétem volt (titánnal vagyok össze-
csavarozva) emiatt nem tudtam hajolni, mo-
zogni. A sok fájdalomcsillapító sem jelentett 
megoldást, fájdalmaim nem múltak. Mára 
már az összes fájdalomcsillapító gyógyszert 
el tudtam hagyni, nincs fádalmam! Ma már 
ugyanúgy tudok hajolgatni és dolgozni, 
mint régen, amikor még egészséges voltam! 
A CERAGEM-nek köszönhetem a látvá-

nyos gyógyulásomat. Amióta a fájdalmaim 
megszűntek, azóta derűsen látom a világot! 
Tudok nevetni, és sokkal nyíltabb vagyok. 
Visszakaptam az egészségemet! Velem 
CSODÁT tett a CERAGEM, pedig azt 
mondják, hogy csodák nincsenek! Ezt meg 
tudom cáfolni, mert igen is vannak! Nagyon 
köszönöm a komáromi CERAGEM Köz-
pont vezetőinek!  
                                                                       
 
                                                                      X

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
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A dobogó eléréséhez  
változtatni kell a hozzáálláson
Illés László személyében új edző került a monostori focicsapat élére. Ugyan a baj-
nokság nem indult túl jól, hiszen idegenben és hazai pályán is kikaptak a fiúk, 
azonban a java még hátra van, az edző és a vezetőség is egy dobogós helyben bízik.

 
Nem először dolgozik már edző-
ként. Miért döntött úgy, hogy elvál-
lalja a monostori csapat edzését? 

Eredetileg úgy terveztem, hogy a nyarat 
pihenéssel töltöm. Megkeresett azonban 
a csapat vezetése, leültünk beszélgetni, és 
nagyon szimpatikusnak találtam az elkép-
zeléseiket. Leginkább az fogott meg, hogy 
a vezetőségi tagok társadalmi munkában 
végzik tevékenységüket, tehát semmiféle 
anyagi juttatást nem kapnak, mégis nagyon 
sokat áldoznak a monsotori foci jobbá 
tételére. Hogy csak egy példát említsek: 
az új edzőpálya társadalmi munkából 
épült fel.  A vezetőséget tehát nem a pénz 
vezérli, hanem hogy valami jót, maradandót 
csináljanak. Ezért vállaltam el a felkérést. 

Augusztus 
27-én elindult 
a bajnokság. 
Az első két 
mérkőzés 
nem alakult 
túl jól.  
 
Valóban két 
vereséggel 
kezdtük 
a szezont. 
Először a ta-
valyi második 
helyezettel, 
Gyermellyel 
játszottunk, 
akiktől 4:2-re 
kikaptunk. 
Ami még en-
nél is fájóbb, 
hogy hazai 
pályán sem 
tudtunk nyer-
ni. Fásultan, 
nagyon rossz 
felfogásban 
játszottunk. 
Az ellenfél, 

Bakonyszombathely, elhúzott 3:0-ra, innen 
a végén felálltunk 3:2-re, de egyenlíteni már 
nem tudtunk. Úgy gondolom, hogy a hoz-
záálláson mindenképpen változtatni kell. 

 

Mit ért a hozzáállásbeli változtatáson? 
 
Az a meglátásom, hogy alapjában véve na-
gyon sok ügyes játékosunk van, akik szinte 
egytől-egyig komáromi nevelésűek. Csak 

sajnos nem igazán edzettek és emiatt van-
nak fizikális lemaradásaik, ami nem öröm-
teli doldog. Az amatőr foci hátránya, hogy a 
játékosoknak sok esetben maguknak kell az 
anyagi kiadásokat fedezni, gondolok itt az 
utazásra vagy a cipővásárlásra. Így aztán ha 
adódik egy-egy munka, amiért több pénz 
jár, a fiúk elvállalják. Ez pedig az edzések 
kárára megy, hiszen nem tudnak ott lenni. 
A hátrány a játék során is megmutatkozik. 
Sokszor a meccsek előtti összeállítást nem 
az edző adja meg, hanem az élet. Én mindig 
azt mondom a játékosoknak, hogy senkinek 
nem kötelező fociznia. Azonban ha játszani 
akar, akkor azt csinálja rendesen, teljes erő-
bedobással. Remélem, hogy ez a szemlélet a 
későbbiekben erősödik. 
 
Milyen alapvető elvárások vannak akár a 
vezetőség, akár az Ön részéről a csapattal 
szemben? 
 
A vezetőség elvárása, hogy dobogós helyen 
végezzünk. Véleményem szerint még sok 
munka áll előttünk, hogy ezt teljesíteni 
is tudjuk.  Türelem kell hozzá, máshogy 
nem megy. Ez a csapat tavaly nagyon jól 
szerepelt. Kollégámmal, Nagy Gábor-
ral újoncként az ötödik helyen végeztek. 
Mindössze két pontra voltak a második 
helytől. Ezt szeretnénk idén túlszárnyal-
ni.  Kiválóan zajlik az utánpótlás-nevelé-
sünk is, az ifik két győzelemmel rajtoltak 

a bajnokságban. Szeretném elérni, hogy 
minél többen kijárjanak a meccsekre, a 
monostoriak és a nem monostoriak is. A 
körülmények adottak, a vezetőség támogat. 
Így a végeredmény csak rajtunk múlik. (se)

illés lÁszló eDző

„Nagyon sok ügyes játékosunk 
van, akik szinte egytől 
egyig komáromi nevelésűek”
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Czibor Zoltánra emlékeztünk
Czibor Zoltán legendás labdarúgó, az Aranycsapat tagja augusztus 23-án lett volna 82 éves. A 
kiváló sportoló 1997. szeptember 1-jén távozott. Komárom városvezetése, valamint a helyi Sport 
és Szabadidő Kft. munkatársai kedd reggel emlékeztek az egykori csatár és balszélső sírjánál.

Czibor Zoltán húga, Zsuzsanna elmond-
ta: testvére igazán nagylelkű ember volt. 
Úgy tartotta, mindazon képesség, amely-
nek birtokában van, Istentől ered. Így is 
viselkedett. Egész életében példamutatóan, 
szerényen, másokat segítve. „Szerény kö-
rülmények között éltünk, de anyánk tisz-
tességben nevelte mind a hatunkat. Zoli 
messze jutott, legenda lett, de szíve mindig 
is itt dobogott Komáromban. Amikor 27 
év emigráció után 1990-ben hazatért, csak 
ennyit mondott: itt vagyok igazán itthon”.  

Horváth Gyula sporttanácsnok Czibor 
személyes jó barátja volt. „Keresztyén em-
ber lévén, Zoli mindig segítő kezet nyújtott 
mindenkinek, nem kérdezte, merről jött az 
illető. Adott, mert szerette az embereket. 
Egész életében a szeretet vezérelte. Az Is-
ten áldja”. Dr. Molnár Attila polgármester 
szerint Czibor Zoltán szellemi hagyatéka 
felbecsülhetetlen. Az a szemlélet, amellyel 
a sporthoz, a labdarúgáshoz viszonyult, 
példa nélkül áll. „Zoli bácsi is az után-
pótlást tartotta a legfontosabb feladatnak. 

Magam is azt gondolom, hogy ha igazán 
erős, egészséges nemzetet akarunk nevelni, 
a sport és kiemelten a labdarúgás-után-
pótlás ügyét elsők között kell kezelnünk. 
Fontos, hogy városunkban, Komáromban 
is minél több fiatalt tudjunk megnyerni a 
futballnak. Szeretném, ha egyszer majd a 
Zoli bácsiról elnevezett sporttelepen focizó 
srácok közül kerülne ki a jövő Cziborja” - 
fogalmazott a polgármester.  
                                                                   (rg)

1948-ban, a MÁV-nál mozdonyvezető-
ként dolgozott az akkor nem egészen 19 
esztendős Czibor Zoltán. 1948 májusában a 
munka ünnepén Győrben a BLASZ ifjúsá-
gi válogatottja játszott Nyugat ificsapatával. 
Az ifjúsági válogatott szövetségi kapitánya, 
Mézes Sándor korábban felfigyelt a rendkí-
vül tehetséges srácra, és meghívta a BLASZ 
ellen játszó nyugati csapatba. Az itt nyújtott 
játékával felkeltette több élvonalbeli klub 
figyelmét is.  Végül az 1948-49-es bajnokság 
rajtja előtt a Ferencvároshoz került. Ebben 
a szezonban sikert sikerre halmoztak a 
zöld-fehérek, összeállt a legendás Budai-
Kocsis-Deák-Mészáros-Czibor támadósor. 
1950-ben állami döntés született a sport 
megreformálásáról, a Kispest a Honvédség 

csapata lett Honvéd néven, az Újpest a 
Belügyminisztériumé, az MTK Textilessé 
alakult át, a Ferencváros már korábban az 
ÉDOSZ-hoz került. A játékosigazolásban 
döntő szerepet kapott a hatalmi tényező, így 
megerősödött a Honvéd (katonai behívók-
kal vonták magukhoz a jó játékosokat), az 
Újpest. Czibor mindig is öntörvényű volt, 
felvetette magát egy iskolába, és a Csepelhez 
igazolt le a katonai behívó elől. Két évet fut-
ballozott a Csepeli Vasasban, majd a Bástya, 
később pedig a Honvéd játékosa. 
 
Az Aranycsapat és a Budapesti Honvéd

Az 1950-es évadtól kezdve állandó tagja 
volt a Budapesti Honvédnak és a magyar 
válogatottnak balszélsői pozícióban. Ez 
alatt az idő alatt nyert olimpiai bajnokságot 
(1952, Helsinki), Európa Kupa aranyér-
met (1953), VB ezüstérmet (1954, Bern), 
és a klubcsapattal együtt kétszer magyar 
bajnokságot is. A magyar bajnokságban, 
az 1955-ös idényben gólkirály lett Machos 
Ferenccel.   
 
A magyar válogatott címeres mezét először 
1949. május 8-án a Magyarország– Ausztria 
6:1-es mérkőzésen, utoljára pedig szintén 
Ausztria ellen, itthon, 1956. október 14-
én a 2:0-ra végződött mérkőzésen húzta 
magára. 43 válogatott mérkőzést játszott, 
17 gólt szerzett. Tagja volt az angolok elleni 
Wembley stadioni 6:3-as és a népstadionbeli 
7:1-es győzelemmel játszó csapatnak. A Bu-
dapesti Honvéd színeiben 58 gólt szerzett. 
1956-ban a forradalom bukása után nem 
jött haza.  

Az emigráció 
 
Olaszországban több klubot felkeresett, 
de nem szerződtethették. Ekkor a Barce-
lonához került 4 millió pesetáért (100 ezer 
dollár) három évre. 1959-ben a Barcelona 
hat év után megszerezte a spanyol bajnok-
ságot, 1958-ban és 1960-ban megnyerték a 
Vásárvárosok Kupáját-t, 1961-ben pedig az 
Európa-kupa döntőjében szerepeltek. Furcsa 
egybeesése a sorsnak, hogy a Barcelonával 
a Benfica ellen szinte megismétlődött a 
történelem: ugyanabban a stadionban (Bern, 
Wankdorf stadion) volt a mérkőzés, mint az 
Aranycsapat VB-döntőjének elvesztésekor, 
itt is vezettek, mégis veszítettek. Ez pedig 
meghatározta Czibor további pályafutását 
is, hiszen lejárt a szerződése, a Barcelona 
Czibor szerződését nem hosszabbította meg. 
Az Espanolhoz igazolt le egy évre, majd 
gyakorlatilag abbahagyta a játékot. Neki 
nem adatott meg, mint Puskásnak és Ko-
csisnak, a búcsúmérkőzés sem. Barceloná-
ban telepedett le, megnyitotta a Kék Duna 
nevű kocsmáját, fiával vezette, gyakorlatilag 
ebből élt. 1966-ban elvált a feleségétől. 
Később eladta a Kék Duna kávéházát is.  

Újra itton

1990-ben visszatért Magyarországra, 
Komáromba. Megalakította anyaegye-
sülete jogutódját, a Komáromi Football 
Clubot, amelynek elnöke volt. 1995-ben 
megkapta a Magyar Olimpiai Bizott-
ság érdemrendjét. Komáromban em-
lékszobát rendeztek be tiszteletére.

czibor zoltÁn
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„A siker receptje összeállt”
Komárom legeredményesebb sportolója, Sidi Péter egy arany- és két ezüstéremmel tért haza a  
belgrádi EB-ről. Sidit augusztus közepén fogadta Komárom vezetése. A sportlövő elismerésként  
megkapta Komárom Város Önkormányzatának emlékplakettjét. Sidi Péterrel a versenyről, az  
előtte álló megmérettetésekről és a komáromi sportlövészet helyzetéről beszélgettünk. 

Nemrég tért haza Belgrádból. Összességé-
ben hogyan értékelné a versenyt, magát a 
pályát és a többi versenyzőt?  
 
A verseny az év legfontosabb eseménye 
volt, hiszen a puska-pisztoly szakágban a 
négyévenkénti világbajnokság miatt idén az 
Európa-bajnokság volt a fő versenyünk. A 
belgrádi pálya a világ egyik legkomolyabb 
lőtere, amely számos világverseny otthona 
volt az elmúlt években. Idén EB és korong-
lövészetben VB-helyszín. A versenyzők az 
európai élmezőny tagjai, mely a világ elitjét 
alkotja, s ezt a kijelentést az is alátámasztja, 
hogy a tavalyi világbajnokságról az érmek 75 
százalékát európai versenyzők hozták el.  
 
Nagyon szép eredménnyel végzett a 
belgrádi EB-n. A két ezüstérem mellett a 
címvédés is sikerült, ami igazi ritkaságnak 
számít a sportlövészetben.  
 
Az olyan sportágakban, mint a sportlövé-
szet, ahol az idegek harca és a nagyon szoros 
élmezőny jellemzi a döntőket, jóslatokba 
bocsátkozni fejetlenség. Van, mikor a legna-
gyobb bajnokok maradnak ki a döntőkből, 
miközben egy-egy új meglepetésember is 
feliratkozik a döntő résztvevői közé. A cím-
védésre az ilyen kiélezett sportágakban, ahol 
tizedmilliméterek döntik el az érmek sorsát, 
nagyon ritkán kerül sor. Örülök neki, hogy 
a címvédésem sikeres volt, és a tavaszi lég-
fegyveres EB-aranyam mellé begyűjtöttem 

a nagypályán is az 
aranyérmet. Világ-
ranglista-vezetőként, 
világbajnokként és 
címvédőként sokak 
szemében ez elvárás 
lehetett, de sportlö-
vészetben nem eszik 
ilyen forrón a kását. 
Nézzünk csak körül 
olyan sportágakban, 
ahol a címvédést 
majdhogynem előre 
ki lehet osztani, s 
mégis elbuknak a 
nagy bajnokok, mint 

legutóbb az atlétikai 
VB-n Usain Bolt rövidtávfutó. A címvédés 
minden sportágban sokkal nehezebb, mert 
plusz pszichikai teherrel is jár.  
 
A belgrádi verseny utáni pihenőnek vége. 
Milyen megmérettetések várnak Önre a 
közeljövőben?  
 
A következő fontos verseny az országos 
bajnokság szeptember közepén, majd azt 
követően a világkupa döntő. Októbertől 
pedig megkezdődik az olimpiai felkészülés, 
edzőtáborok.  
 
Egy évvel az olimpia előtt szó szerint kirob-
banó formában van...  
 
A siker receptjét sikerült összeállítanom az 
edzőmmel, Herczegh Szabolccsal és kis csa-
patommal, így csak követnünk kell a bevált 
módszereket, s minden soron következő 
versenyen hozni kell a formát, illetve meg-
felelően kell időzíteni. Az olimpián döntőbe 
kell kerülni, és egy hasonló döntőbeli 
teljesítménnyel, mint a belgrádi Európa- 
bajnokságon, nem lehet gond.  
 
Európa- és világranglista vezetőként nem 
nehezedik Önre nagy nyomás egy-egy 
verseny előtt? 
 
A nyomás mindig rajtam van. Sajnos az 
MSSZ vezetősége nem partner abban, hogy 
profi felkészülést folytassanak a legjobb 
versenyzőink. S itt nem kell túl nagy 

dolgokra gondolni, hiszen 3-4 versenyzőről 
beszélhetünk a londoni olimpia kapcsán, 
de egyikünk sem érzi, hogy a szövetség 
vezetősége komolyan gondolná az olimpiát 
és az oda vezető utat, a felkészülést. Ennek 
következtében a nyomás is nagyobb, hiszen 
a segítség elmaradása mellett nagyon sok 
a rosszindulatú, irigy ember, aki hátrál-
tatja a munkát. De mint annyiszor, újra 
meg fogjuk mutatni, hogy így is tudunk 
nyerni. Az utóbbi években a hátizsákot 
majdhogynem egyedül kellett cipelnem, 
de mindenképpen arra törekszem, hogy az 
elmúlt évtized hanyatlása után a sportágban 
többen indulhassanak eséllyel a verse-
nyeken, együtt cipeljünk a terhet, együtt 
keltsük életre és építsük újjá ezt a sportágat. 
 
Beszéljünk egy kicsit a komáro-
mi sportlövészet helyzetéről is. 

A komáromi sportlövészet hazai viszony-
latban erős, utánpótlása jelentős. A KVSE 
sportlövő szakosztályánál  nem szabad lila 
ködbe burkolózni, mert akkor könnyen 
eltéveszthetik az irányt. Figyelniük kell a 
nemzetközi élmezőnyt, mert hiába a hazai 
jó szereplés, ha a nemzetközi élmezőny-
től egyre inkább leszakadnak. Óriási a 
konkurenciaharc, és a helytállásért fanati-
kus munkára van szükség. A felszerelések 
adottak ehhez, minden versenyző kezében 
olyan technika van, amivel világversenyt 
lehet nyerni, így ehhez a kőkemény munkát 
kell beletenni, hogy meglegyen a sikeres 
kombináció. Az inkább utánpótlással fog-
lalkozó KVSE sportlövő szakosztálynak a 
londoni szereplés illúziója helyett célszerűbb 
egy nyerő stratégiát kidolgozni, amivel a 
fiatalok 2016-ra eséllyel szállhatnak harcba 
a riói olimpiára való kijutásra. A másik 
komáromi klub, a Komárom Olympia SE, 
amelynek én is a versenyzője vagyok, jelen 
pillanatban 3 londoni kvótával rendelke-
zik - Bognár, Csonka, Sidi- és még két 
további versenyzőnek van nagy esélye kijutni 
Londonba: a korábbi olimpiai bajnok Igaly 
Dianának, és a tapasztalt Gerebics Roland-
nak. Jelen pillanatban a Komárom Olympia 
SE a legsikeresebb és legerősebb hazai 
sportlövő klub, amely az összes sportlövő 
kvótásunkat adja a londoni olimpiára. (se)

Dr. molnÁr attila polgÁrmester gratulÁl siDi péternek



GASZTRó 23

Mustban pácolt kacsacomb hagymás szőlővel

Elkészítés: A kacsacombokat megtisztítjuk, leperzseljük, megmossuk és leszárítjuk. Beletesszük egy tálba, ráöntjük a mustot, és letakarva, egy 
napon át, hűtőben pácoljuk. A felhasználás előtt letörölgetjük, sózzuk, a majoránnával megszórjuk. A zöldségeket megtisztítjuk és megmos-
suk. A sütőt 160 fokra (gázsütő 1. fokozat) előmelegítjük. Az egyik hagymát szeletekre vágjuk, beletesszük egy tepsibe, ráhelyezzük a com-
bokat. Mellétesszük a fokhagymákat, a babérlevelet, megszórjuk a borssal, és rátesszük a libazsírt. Aláöntünk 1 dl mustot, egy pici vizet, és a 
sütőben nagyon lassan, puhulásig sütjük (kb. 2 óra). Néha meglocsolgatjuk, és mikor már majdnem puha, melléhelyezzük a megtisztított bur-
gonyákat egészben, vagy felezve. Ha a hús és a burgonya egyaránt megpuhult, kivesszük a tepsit a sütőből, és a combokat átszedjük egy má-
sik hőálló edénybe. A sütőt felkapcsoljuk 200 fokra (gázsütő 3. fokozat), a combokat visszatesszük a sütőbe, hogy a tetejük ropogósra piruljon. 
A másik hagymát vékony cikkekre vágjuk. Serpenyőben megpirítjuk kicsit a mézet, rátesszük a hagymát, és összepirítjuk. Az újhagymát na-
gyobb darabokra vágjuk, a szőlőt félbevágjuk, kimagozzuk. Az újhagymát és a szőlőszemeket rádobjuk a mézes hagymára, összeforgatjuk. A 
krumplis, szaftos, zsíros tepsiből óvatosan leöntjük a zsírt (azt félretesszük, nagyon finom zsíros kenyérnek). A visszamaradt burgonyát és a szaf-
tot ráöntjük a szőlős hagymára. Összeforgatjuk, ha szükséges, fűszerezzük, és a megpirult combokkal tálaljuk. (forrás: mindmegette.hu)

Hozzávalók (4 személyre)

4 kacsacomb 
2 dl must (vagy szőlőlé) 
1 mokkáskanál szárított majoránna 
60 dkg apróbb burgonya 
10 gerezd fokhagyma 
2 kisebb fej vöröshagyma 
4 szál újhagyma 
2 babérlevél 
10 szem bors 
20 dkg libazsír 
1 teáskanál méz 
20 dkg szőlő
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