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A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET  
INGYENES ZÖLD SZÁMA 

 
06-80-102-653

FOGADÓÓRÁK SZŐNYBEN  
ÉS KOPPÁNYMONOSTORON 

 
2012. NovEMbER 22-éN DR. MoLNÁR ATTILA poLGÁRMESTER,  

vALAMINT SÁRAI JÁNoS éS TAKÁcS JóZSEF ÖNKoRMÁNYZATI KépvISELőK 
TARTANAK FoGADóóRÁT 16.00 éS 18.00 óRA KÖZÖTT  

A SZőNYI KIRENDELTSéGEN. 
 

2012. NovEMbER 29-éN DR. MoLNÁR ATTILA  
poLGÁRMESTER, vALAMINT cZITA JÁNoS ÖNKoRMÁNYZATI  
KépvISELő TART FoGADóóRÁT 16.00 éS 18.00 óRA KÖZÖTT  

A KoppÁNYMoNoSToRI DóZSA GYÖRGY MűvELőDéSI HÁZbAN.
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ADVENTI VÁSÁR - FELHÍVÁS

Komárom Város Önkormányzata és a Komáromi Kulturális, Sport és Szabad-
idő Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. adventi vásárt szervez  

2012. december 2. és 23. között a Jókai téren. 
 

A vásárra kereskedők, egyesületek, alapítványok jelentkezését várják a szervezők: 
iparművészeti, képzőművészeti alkotások, fajátékok, kézműves termékek, bőr- és 
kötöttáru, népi ihletésű ruhák, papíráru és könyv, ünnephez kötődő dísz- és aján-

déktárgyak, virágkötészeti termékek, csomagolt édességek árusítására,  
valamint vendéglátás kitelepülésével. 

 
A területfoglalási díj 255 Ft/m2/nap, amelynek befizetését megteheti bankszámlára 

(12029004-00204291-00100003),  
megjegyzésként feltüntetve: „adventi vásár”. 

A banki befizetést igazolását kérjük, a vásár ideje alatt tartsák maguknál. 
 

A vásárra csak a jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni.  
A jelentkezési lap letölthető a www.komarom.hu weboldalról, 

 illetve a nyomtatott formában a városháza információs pultjánál.

Kérjük e-mailben a hamrak.zsofi@komarom.hu címre  
küldjék el a jelentkezési lapot, vagy postán a Komárom Város  

Polgármesteri Hivatal 2900 Komárom, Szabadság tér 1. címre.
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A 2010. október 3-i önkormányzati választások alkalmával 
négy évre szóló felhatalmazást kaptunk a komáromiaktól,  
amit ezúton is köszönök. Azóta épp két esztendő telt el.  
Félidőhöz értünk tehát. Ilyenkor jó, ha az ember  megáll  
egy kicsit, visszatekint, számvetést készít, hogy mi az, amit 
sikerült teljesíteni, és mi az, ami a jövő feladatait gyarapítja. 

Félidőben  
Dr. Molnár Attila 

polgármester összefoglalója  
a kétéves munkáról
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Az elmúlt időszak önkormányzati tevékeny-
ségének pontos megértéséhez nélkülözhetetlen, 
hogy leszögezzünk két tényt. A választások 
előtt a város megtakarításokkal nem rendelke-
zett, ehhez pedig hozzájött még az ipari parki 
legnagyobb adózóink gazdasági megroppanása. 
Mindenezek olyan helyeztet eredményeztek Ko-
máromban, amelyben sajnos nem a beruházá-
sokon és a fejlesztéseken volt a hangsúly, hanem 
a válságkezelésen, a válságmenedzselésen, a 
működőképesség fenntartásában. 
 
Óriási tett, hogy ez, ezek között a mostoha felté-
telek mellett is teljesül, és sikerült elérnünk, hogy 
a város gazdasági helyzete stabil maradjon, sőt 
reményeink szerint a következő időszakban 
némi javulást is mutasson. 
 
A szükséges átvilágítás után egyfajta új pénz-
ügyi szemléletet alakítottunk ki a városban.  
 
Ennek az új időszaknak azzal ágyaztunk meg, 
hogy átszervezésre, illetve megszüntetésre került 
a GAMESZ, a Csokonai Művelődési Központ 
illetve a Város Sportiroda, amelyek feladata 
egyrészt az önkormányzat pénzügyi osztá-
lyához, másrészt pedig az újonnan létrehozott 
Komáromi Kulturális, Sport és Szabadidő 

Nonprofit Kft-hez került. Átalakítottuk továb-
bá a helyi adórendszert, és összevontunk városi 
feladatokat ellátó intézményeket. 
 
Mindezekkel egy időben a korábbi politikai 
alapon működő bizottságok helyét, a szakmai 
delegáltakból álló szakkollégiumok vették át. 
 
MuNKAHELY: 
 
Az utóbbi időszak munkaügyi szempontból 
sajnos próbára tette önkormányzatunkat. 
A legnagyobb ipari parki cégünk gazdasági 
problémái városunkra is hatással voltak. 
Ugyanakkor a város azonnali, hatékony 
és gyors segítséget adott a februárban 
bejelentett létszámleépítés érintettjei 
számára. Az önkormányzat aktív tagként a 
társasággal, valamint a munkaügyi közpon-
tokkal együtt kereste meg a minél hatéko-
nyabb megoldást annak érdekében, hogy 
az elbocsátásra kerülők rövid határidőn 
belül a versenyszférában találjanak állást. 
A cél érdekében mind a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, mind pedig a Nokia mun-
kacsoportot hozott létre, valamint a cég az 
átképzésekben is komoly szerepet vállalt a 
későbbiek során is. A városvezetés folyama-

tosan egyeztetett a munkavállalók sorsával 
kapcsolatban, hiszen az egzisztenciájukról, a 
megélhetésükről volt szó. Az önkormányzat 
a START-munkaprogramban való elhe-
lyezkedés lehetőségeiről is több egyeztetést 
folytatott. Örömmel jelenthetem, hogy erő-
feszítéseink sikeresek voltak. A munkanél-
küliségi rátánk 7,2 %, ami a megyénkben 
jelenleg a legjobb. A megyei átlag pedig 8,4 
%. Ebben szerepe van a közmunkának is. 
Jelenleg 118 embert foglalkoztatunk. 
 
Az ipari parki cégek jobb együttműködése 
érdekében megszerveztük az Ipari Parki 
Cégek Együttműködési Fórumát. 
 
A kis- és középvállalkozások támogatá-
sára a vállalkozásfejlesztési alapítvánnyal 
közösen pénzügyi alapot hoztunk létre. 
A több tízmilliós összegből képzéseket és 
pályázati önrészt tudunk finanszírozni. 
A gazdaság élénkítésével kapcsolatban 
megjegyzem továbbá, hogy városunk közös 
területfejlesztési tervet készít Észak- 
Komárommal, amely közép- és hosszútávon 
jelentős, az infrastrukturális fejlesztéseken 
keresztüli gazdasági fellendüléshez vezethet.
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BIZTONSÁG 
 
KÖZbIZToNSÁG 
 
Az önkormányzati választások után azonnal 
nekiláttunk a helyi közterület-felügyelet át-
szervezéséhez. A korábbi alacsony létszám-
mal dolgozó felügyeletet kibővítettük, 24 
órás ügyeletet állítottunk fel. A közterület-
felügyelet a 06-80-102-653-as ingyenes 
zöld számon a hét valamennyi napján 
hívható. A bejelentések száma több száz 
havonta, ebből is látszik, hogy a komáromi-
ak magukénak érzik a szolgálatot. 
 
A városi webkamera-rendszer fejlesztésére 
nemrég nyertünk el forrást. Így néhány hó-
napon belül Komárom térfigyelő rendszere 
új köztéri kamerákkal bővül majd, amelytől 
a közbiztonság további javulását várjuk. 
 
Komárom Város Önkormányzata tavaly 
kiemelt támogatásban részesítette a városi 
rendőrséget. Az összeget a rendőrök túlóra-
pénzének kifizetésére használta fel a szer-
vezet, így a rendőrök jóval több időt tudtak 
fordítani a város közterein való járőrözésre. 
 

 
 
SZocIÁLIS bIZToNSÁG 
 
A városvezetés még a tavalyi év elején 
alakította meg a városi idősügyi tanácsot, 
ezzel is azt kívántuk erősíteni, hogy az idős 
és szépkorú komáromiakra ugyanolyan, 
ha nem nagyobb szükség van, mint a még 
aktív korosztályra, hiszen ők olyan évtizedes 
tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyet a 
fiatalabb generációk még nem tudhatnak 
magukénak. Ezzel párhuzamosan persze 
a fiatalokat is igyekszünk bevonni a közös 
munkába. Ennek első lépése a városi diák- 
önkormányzat megalakításának ösztönzése 
volt. 
 
Szociális téren nagy vívmánynak számít, 
hogy a városban 2011-ben nem emelkedtek 
a közüzemi díjak. A családok terheinek 
további csökkentésére pedig bevezettük a 
kismamák ingyenes városi utazásának 
lehetőségét, a 70 éven felüliek ingyenes 
szemétszállítását, valamint az ingyenes 
faosztási akciót a téli időszakban, a diákok 
utazásának támogatását, a megszületett 
gyermekek után járó kelengyepénzt és a 

nagycsaládosoknak a negyedévenkénti 
tartós élelmiszerosztást. 
 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal külön 
együttműködési megállapodást kötöttünk, 
amelyet azóta sikerült gazdag tartalommal 
megtöltenünk. Az elmúlt évben kiemelt 
támogatásban részesítettük a helyi nyug-
díjas közösségeket, a nőklubot, és a helyi 
egyházakat. 
 
Részben az oktatás területét érinti, de még-
iscsak a szociális szféra ügyeinek tárgyalásá-
nál említem meg, hogy önkormányzatunk 
évről évre részt vesz a Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíj programban és az 
iskolatej programban, továbbá nagy öröm 
számunkra, hogy minden esztendőben 
ingyenesen láthatjuk vendégül városunk 
legjobb tanulóit és családjait az önkormány-
zat balatonfövenyesi üdülőjében. 
 
Vannak még persze lemaradásaink. Bérla-
kás-koncepciónk jelenleg kidolgozás alatt 
áll. Tervünk, hogy külső pályázati források 
bevonásával tovább növeljük a szociális és a 
piaci alapú városi bérlakás-állományunkat.

FÉLIdőBEN 5
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KÖZÖS DÖNTÉSEK 
 
Azt gondolom, egy várost nem csupán és 
nem elsősorban az anyagi javak tesznek 
otthonná, sokkal inkább a közösségek. 
Épp ezért a városvezetési gyakorlatot is 
ennek megfelelően igyekeztük kialakítani. 
Meghirdettük a nyitott kapuk programot, 
parlamenti látogatásokat, városházi beszél-
getéseket szerveztünk, nyílt és mindenre 
kiterjedő tájékoztatást hajtunk végre. Az 
utóbbi időben pedig megkezdődtek a - 
szándékunk szerint a jövőben rutinná 
váló  - körzetbejárások, helyi fogadóórák, 
amelyek során a komáromiak testközelből 
mondhatják el az őket érintő legfontosabb 
ügyeket. Ezzel is azt hangsúlyozzuk, hogy 
a város vezetése nem az íróasztal mögül 
kívánja orvosolni a napi problémákat. 
 
A következőkben a városvezetési gya-
korlat mellett a beruházások, fejlesztések 
alakulásáról, a kultúráról, sportról, 
egészségügyről, valamint az idegen-
forgalomról és a turisztikáról kívánnék 
ejteni néhány szót. 
 
Úgy vélem, a mindenkori városvezetésnek 
kötelessége a nemzeti ünnepek méltó megünnep-
lése, épp ezért nagy hangsúlyt fektetünk az 
olyan megemlékezéseinkre, mint az 1956-os 
forradalom és szabadságharc napja, október 
23-a, az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc kitörésének napja, március 15-e, 
nemzeti gyásznapunk, október 6-a, vagy 
épp államiságunk ünnepe, augusztus 20-a.  
 
A városban az elmúlt években új megem-
lékezéseket igyekeztünk meghonosítani. 
Idesorolom a kommunizmus áldozatainak 
emléknapját, a tavaszi hadjárat fogadását, a 
két város – Észak és Dél Komárom egyesítésé-
nek napját, a doni katasztrófa és a piavei csata 
napját, a trianoni nemzettragédiára való méltó 
emlékezést, vagy épp, hogy ne csak törté-
nelmünk vérzivataros eseményeit soroljam, 
a nemzeti összetartozás napját vagy a városi 
ballagást. 
 
ugyanez a szellemiség vezetett minket, 
a Radetzky-emlékmű eredeti helyére 
történő visszahelyezésénél, de még inkább 
akkor, amikor 2011. június 4-én rész-
ben közadakozásból a körforgalomban 
felállítottuk nemzeti jelképünket, a turul 
madarat ábrázoló szobrot. Az turul az 
egyik legkiválóbb magyar kortárs szobrász-
művész, Szmrecsányi Boldizsár alkotása. 
A talapzat Turi Attila Ybl-díjas építész-
nek, (a devecseri és a kolontári újjáépítések 
vezető építészének), 2011. főépítészének 
tervei alapján készült. A két tartóoszlopon 

Észak- és Dél-Komárom térképe kapott 
helyet, amelyeket a csúcsrészen elhelyezett 
turul köt egybe, ezzel is jelképezve nem-
zeti összetartozásunkat, és emlékeztetnek 
minket városunk tragédiájára, a trianoni 
békediktátumra. 
 
Szintén ez a nemzeti szellemiség vezet min-
ket akkor is, amikor az előző éveknél jóval 
nagyobb hangsúlyt fektetünk az Észak-
Komárommal (és testvérvárosainkkal) való 
tartalmasabb együttműködésre. Ennek 
eredménye, hogy ma már Komárom nem 
csupán az erődök városa, hanem a felvidéki 
kitelepítettek emlékvárosa is, hiszen évről 
évre a Kecskés László Társaságnak köszön-
hetően nálunk rendezik a kitelepítettek em-
léknapját, és, ha reményeink valóra válnak, 
a Magyar Országgyűlés néhány hónapon 
belül határozatban fogadhatja el azt az 
általam jegyzett beadványt, miszerint 
április 12-e legyen hazánkban a felvidéki 
kitelepítettek emléknapja. Megemlítem, 
hogy a komáromi Magyarock Dalszínház a 
kitelepítéseket bemutató Fehérlaposok című 
rockoperáját évek óta óriási sikerrel játssza 
hazánk számos településén. 
 
 
BERuHÁZÁSOK 
 
Annak ellenére, hogy településünk távolról 
sincs olyan gazdasági helyzetben, mint volt a 
2010-es esztendő előtt, a fejlesztések és beru-
házások nem álltak le. A következőkben ezeket 
részletezem. 
 
Az idén véget ért városrehabilitációs prog-
ram részeként megújult a Szabadság tér, a 
Jókai tér, a mozi épülete, továbbá a főúton 
lévő lakóingatlanok közötti területek. 
 
Nagy jelentőségű volt a tavalyi év elején 
átadott új elkerülő út, csakúgy, mint az, 
hogy néhány héttel később a köztársasági 
elnök úr avathatta fel az Alapy Iskola új 
tanműhelyét, rá néhány hónapra pedig sor 
került az intézmény felújított épületének 
átadására is.  
 
Szintén tavaly készült el a kulturáltabb és 
gyorsabb ügyfélkiszolgálást lehetővé tevő 
új postaépület a Czibor Zoltán utcában, 
a római katolikus egyházzal közösen pedig 
felújítottuk a kistemplomot 
 
Játszótereinket is folyamatosan újítjuk 
fel, közvilágításunkat pedig bővítjük. 
Figyelmünket persze nem kerülik el a város 
utazóközönségnek igényei sem, így a Volán 
társasággal közösen tavaly új buszmegállót 
alakítottunk ki a rakparton. 
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Szintén tavaly avathattuk fel a vadonatúj 
koppánymonostori bölcsődét, és néhány 
nap múlva adjuk át a Szivárvány Óvoda új 
tornatermét. Szintén rövid időn belül került 
sor az új védőnői épület átadására, amely-
lyel megszűnt az az évek óta tartó áldatlan 
állapot, hogy a kismamáknak együtt kellett 
várakozni a betegekkel. 
 
Néhány hónap múlva elkészül az új ál-
latmenhely, (köszönet a segítségért a Rex 
Komáromi Állatvédő Egyesületnek),  
továbbá örömmel jelenthetem, hogy a rész-
ben társadalmi munkában felújított lőteret  
is hamarosan átadjuk. 
 
Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet az 
informatikai fejlesztésekre is, így városunk-
ban az elmúlt hónapokban több új ingyenes 
internetes pont, ún. wifi-pont került 
kialakításra. 
 
Zajlik a panelprogram. Jelenleg épp a 
Mártírok utcai lakótömb teljes külső felújí-
tása és energetikai korszerűsítése folyik. 
 
A közelmúlt egyik legörömtelibb eseménye 
volt: amikor a magyar és a szlovák minisz-
terelnök együttesen jelentette be, hogy 
2015-ben megkezdődhet az új dunai híd 
építése, amely új gazdasági és társadalmi 
kapcsolatokat hozhat városunk életébe. 
Ezzel párhuzamosan pedig továbbra is 
napirenden szerepel a helyi árvízvédelmi 
szakasz fejlesztése, amelyet az Új Széchenyi 
Tervből kíván finanszírozni a kormány.  
 
A következőkben azon döntéseket soro-
lom fel, amelyek így vagy úgy, együtte-
sen élhetőbb és vonzóbb várossá tehetik 
Komáromot. 
 
2011-ben nem volt közüzemi díjemelés, 
ugyanebben az évben a vállalkozásfejlesz-
tési alapítvánnyal közösen bevezettük a 
kis- és középvállalkozások támogatá-
sát, elárvereztük a korábbi, személyes 
használatú hivatali autót, meghirdettük 
a füstmentes Komáromért programot, 
családbarát önkormányzatot hoztunk 
létre, és bevezettük az ingyenes házas-
ságkötés lehetőségét. Fontosnak tartom a 
környezetvédelmet, ezért az autómentes nap 
éves megrendezése mellett aktívan vettem, 
vettünk részt a városi TeSZEDD mozga-
lomban, és a Van mit tisztáznunk! akció-
ban. A környezettudatosság elve vezetett 
akkor is, amikor a legtakarékosabb város 
programban szolárpadokra pályázatunk 
és nyertünk. Időről időre részt veszünk a 
KEBEL Egyesület Ültess fát a gyermeke-
dért! elnevezésű erőd béli akciójában is. 

KuLTúRA 
 
 
A Komáromi Kulturális, Sport és Szabad-
idő Nonprofit Kft. szervezésében több és 
színvonalasabb rendezvényt igyekszünk 
megvalósítani. 
 
Ide sorolhatók a Szabadság téren a Gyer-
mekeké a város, a Nyári zenés esték, a Jókai 
téren a Móric nap, az Őszi irodalmi szüret, 
a Muzsikavalkád, a Tavaszi Könyvnapok, a 
Mestreségek dícsérete, valamint a Jókai mozi-
ban a Találkozás filmes alkotókkal, a Mai írók 
színpada és a Regények filmen elnevezésű, új 
kezdeményezések, programok. 
 
Az elmúlt évek hagyományőrző rendezvé-
nyei, mint például a Medvenap, a Népművé-
szet hete, a Népmese napja, a Báboda Napok, a 
szüreti felvonulások, a Jókai téri adventi vásár, 
és számtalan más programok gazdagítják, 
mindennapjainkat, ünnepeinket. Az Arany 
17. Rendezvényközpont kiállításoknak, 
játszóházaknak, és jótékonysági rendezvé-
nyeknek ad helyet. 
 
A 2011-es Komáromi Napokat a Nonprofit 
Kft. az elmúlt évek költségvetésének töre-
dékéből tudta megrendezni önkéntesek, és 
civilek támogatásával. 
 
Komárom Város Önkormányzata  
színvonalas városi ünnepségeket, 
és nemzeti ünnepeket rendez.

Az ünnepekhez kapcsolódóan, a város 
karácsonya, és az „Adventi áhítat”elnevezésű 
rendezvény továbbra is várja a lakosságot.

A város által működtetett Jókai Mór Városi 
Könyvtár egész évben megújult szolgáltatá-
saival népszerűsíti a hagyományos olvasást 
és az elektronikus könyvtárhasználatot, 
otthona az „Irodalmi kávéház” estéinek. 
 
Városunk kulturális életének szerves része a 
Klapka György Múzeum is, ahol Komárom 
római kori történetét bemutató állandó ki-
állítás mellett időszaki kiállító terem is mű-
ködik. Itt Komáromhoz kötődő képző- és 
iparművészeti, valamint néprajzi és helytör-
téneti kiállítások kerülnek megrendezésre.

Kulturális életünket számtalan civil szerve-
ződés színesíti, gazdagítja, amelyhez a város 
kiszámítható támogatást biztosít. Ezen a 
területen szorosabb együttműködés tapasz-
talható a város és az oktatási intézményei, 
valamint Észak–Komárom, és a felvidéki 
magyarság kulturális szereplői között.
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SPORT 
 
A sportcélú támogatási rendszer ésszerűsítése 
és átalakítása, a Sportiroda megszüntetése, 
valamint a Komáromi Kulturális, Sport és 
Szabadidő Nonprofit Kft. létrehozása után 
áttekinthetőbb és gazdaságosabban működő 
sportfinanszírozási rendszert alakítottunk ki. 
 
Önkormányzatunk a Komáromi Gyógyfür-
dővel közösen ingyenes úszásoktatási prog-
ramot állított össze. Fontos, hogy minden 
komáromi gyermek tanuljon meg úszni! 
 
Büszkék vagyunk világviszonylatban is 
jelentős sportolóinkra: a világ- és Euró-
pa-bajnok, olimpiai pontszerző sportlö-
vőnkre, Sidi Péterre, Szőnyi „Ironman” 
Ferencre vagy épp a világversenyeken 
kiváló eredménnyel szereplő erőeme-
lőinkre. Rájuk külön sportmarketinget 
kívánunk építeni.  
 
E törekvés jegyében fontosnak tartjuk a 
helyi lőtér átépítését. Szándékunk szerint 
egyre több komáromi fiatal fogja választani 
ezt a sportágat. 
 
 
EGÉSZSÉGÜGY 
 
Önkormányzatunk folytatta a prevenciós 
programját. Köztük is kiemelkedő fon-
tosságú a humán papillomavírus (HPV) 
elleni ingyenes védőoltási program, 
valamint a pedagógusok és más szellemi 
munkakörökben dolgozók között tapasz-
talható Burn Out (kiégés) szindróma 
megelőzésére szolgáló oktatás program. 
Több alkalommal szerveztünk szűrővizs-
gálatokat, amelyek célja a cukorbetegség, a 
magas vérnyomás, valamint a legkülönfé-
lébb szembetegségek kiszűrése. 
 
A második tanévet kezdte meg a városi 
prevenciós órarend előadássorozata, 
amely tematikusan, az óvodáskortól a 
középiskolás korig, az életkori sajátosságok 
figyelembevételével teljes körűen öleli fel 
az egészségügyi megelőzés témakörét. 
A programban mintegy 60 fő vesz részt 
(ÁNTSZ, rendőrség, védőnők , iskolaorvo-
sok, mentőtiszt, civil szervezetek). Ezúttal is 
köszönet a segítségért! 
 
Az elmúlt évben indítottuk be a Nők a 
férfiakért, valamint a Férfiak a nőkért 
programokat, amelyek keretében a két nem 
egymás figyelmét hívja fel az ellenkező 
nemben leginkább elterjedtnek számító 
betegségekre. 
 

Önkormányzatunk évről évre nagyobb 
összeget fordít a közgyógyellátásra is. 
 
Sikerrel vezettük be a Füstmentes Ko-
máromért programot, amely a városháza 
mellett a település közintézményeiben is 
teljes füstmentességet hirdetett. 
 
új védőnői épületet avattunk, átadásra 
került egy új gyermekorvosi rendelő, 
valamint több egészségügyi helyiség is 
felújításra került. 
 
TuRISZTIKA 
 
Szinte legfontosabb célunk Komárom 
”másik lábának” megteremtése. A fürdő 
felújításának és a városi gyógyszálló 
építésének tanulmánytervei már elkészül-
tek. A megvalósítást illetően jelenleg is több 
befektetővel tárgyalunk. A Monostori Erőd 
Hadkultúra Központ Kht. menedzselése 
alatt elkészült a Dunai bástya felújítása, 
hamarosan pedig átadhatjuk az új kikötőt 
is. Itt jegyzem meg, hogy az erődben 
rendezett több napos programoknak már 
nem csupán országos, de nemzetközi híre 
is van, gondolok itt a Hon-Napra, az Íjász 
és Jurta találkozóra, a Pékfesztiválra, az USA 
Car Fesztiválra, az Alfa Romeo Találkozóra, 
a Repülőnapra, vagy a Nemzetközi Kutyaki-
állításra. 
 
Az elmúlt két esztendőben két nagy jelentősé-
gű helyi esemény is születésnapját ünnepelte. 
Az egyik a Brigetio települést feltáró szőnyi 
ásatások, a másik pedig a térség legnagyobb kul-
turális és sporteseménye, az 1849. április 26-i 
győzedelmes csatának emléket állító Komáromi 
Napok.  
 
A város Turisztikai Desztináció Mana-
gementje (TDM) minden esztendőben 
sikerrel képviseli városunkat a nagyobb 
kiállításokon és turisztikai programokon, 
úgy határainkon belül, mint Pozsonyban 
vagy akár Bécsben is. 
 
A Komáromi Magyar Lovas Színház 
egyedülálló teátrum. A színház a városmar-
keting területén is kiemelkedő lehetőséget 
biztosít számunkra országos hírű előadása-
ival. Aközszolgálati televízió több darabju-
kat is műsorra tűzte már. Városunk minden 
esztendőben szerepel a Nemzeti Vágtán, 
ezzel is öregbítve Komárom hírnevét. 
 
Fontos, és térségünk turisztikai fej-
lődésének meghatározó momentu-
ma, hogy az idei esztendőben a Duna 
menti kerékpárút bővítésének céljából 
sikeres pályázaton szerepeltünk.
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Összefoglalva: azt gondolom, nagy munka áll mögöttünk. Az út, amit idáig meg-
tettünk, nem volt könnyű, épp ezért az időről időre felmerülő esetleges gondokkal 
együtt is emelt fővel vállalhatjuk az elmúlt két esztendő döntéseit, megvalósított 
célkitűzéseit. 
 
A gazdasági válság minket sem kímélt. Épp ezért köszönöm a komáromiaknak, 
hogy megértették és elfogadták azokat az intézkedéseket, amelyeket annak érde-
kében hoztunk meg, hogy városunk a jövőben is a térség egyik legprosperálóbb, 
legvonzóbb települése lehessen. 
 
Ezekben az időkben összefogásra van szükség, köszönöm, hogy az összefogás 
ereje mellett Komárom időről-időre tanúbizonyságot tesz. 
 
Reményeink szerint most már az építkezés korszaka jön. Ehhez a 
munkához kérem valamennyi komáromi további támogatását, hiszen a 
megkezdett úton csak együtt vagyunk képesek sikerrel végigmenni! 

Komárom, 2012. november 12. 
                                                                  
                                                               Tisztelettel: 
 
                                                                                             Dr. Molnár Attila 
                                                                                                 polgármester



Az összeállításban visszacsengett az az idő-
szak, amikor az ország az újjáépítést remélte 
az 1945 áprilisában véget érő második vi-
lágháború után. A romokban heverő ország 
akkor még nem sejtette, hogy felszabadítója 
lesz megnyomorítója is. Az emlékező kö-
zösség a szőnyi művelődési házból átvonult 
a Hősök terére, itt folytatódott az ünnepség, 
Egyed László Szabó László Dezső: Október 
23. című versét szavalta.  
 
Az ünnepi beszédet a nemrégiben kitün-
tetett Szabóné dr. Mühlenkampf Erika, a 
Jókai Mór Gimnázium igazgatója mondta. 
 
- A magyar társadalom egy szelete még mindig 
nincs tisztában 1956 jelentőségével. Sokan 
nem tudják vagy nem akarják megérteni, 
mit jelent a szélsőségektől mentes, egészséges 
hazaszeretet. Az, hogy büszkék vagyunk arra, 
hogy magyarok vagyunk, nem jelent naciona-
lizmust, sovinizmust, még magyarkodást sem. 
Erről eszembe jutottak Márai Sándor szavai.

„Nem érti azt a sok ember, mi áradt itt meg, 
mint a tenger.  
Miért remegtek világrendek?  
Egy nép kiáltott, aztán csend lett.  
De most sokan kérdik: mi történt?  

Ki tett itt a csontból, húsból törvényt?  
S kérdik, egyre többen kérdik, egyre hebegve, 
mert végképp nem értik.  
Ők, akik örökségbe kapták.  
Ilyen nagy dolog a szabadság?”
 
Igen, ilyen nagy dolog a szabadság. Ha nem 
abban élnének, akkor biztosan éreznék a 
hiányát azok is, akik nem fogják fel. 2012. 
októberében az ’56-os forradalom 56. év-
fordulóján ugyanazokat a kérdéseket kellett 
feltennem magamnak, mint Márai Sándornak. 
Ugyanazt kellett megtapasztalnom, mint Kepes 
András csodálatos regényének, a Tövispuszta 
két főszereplőjének? Amikor az egyikük így szólt 
a másikhoz: „Itt nincs középút öregem. Vagy 
mi öljük őket, vagy ők minket.” S a Corvin 
közbe menet úgy kellett éreznem magam, mint 
egy 2012-es forradalmár? Valaki sztoikusnak 
nevezett, mert nevem jelentését: malomharc, 
szélmalomharc, kivetítem az életemre. A minap 
is egy értelmetlen harcot kellett megvívnom. 
Bár elgondolkodtató, hogy lehet-e egy harc 
bármikor értelmetlen? Határozott válaszom 
az, hogy nem! Mindenből levonható a tanulság. 
A harc csak akkor hiábavaló, ha nem okulunk 
belőle. Ezért kell tanulnunk ’56-ból! 
 
„Hiszek a békében, hiszek a harmóniában, 
melyre vágy a lélek, a szépségben, melyért kiál-
toz az anyag, a szeretetben melyért epednek a 

népek. Hiszek a nehézben, hogy nem lehetetlen, 
ha nem hinnék benne, magam tenném lehetet-
lenné, oly bűn, melyre nincs feloldozás, csak a hit 
teheti lehetségessé.” Babits Mihály ezen szavait 
idézve zárta ünnepi, emlékező gondola-
tait az iskolaigazgató, majd a koszorúzás 
következett. A megemlékezésen a Duna 
Népdalkör működött közre. 
 
Felavatták Csémi Máté ‚56-os mártír 
emléktábláját 
 
A városi megemlékezés helyszíne, a 
Lengyár, az 1956-os forradalom bölcsője 
volt Komáromban. Itt szerveződtek az 
események, és a legtöbben innen kerültek 
a rendőrség fogdáiba vagy kaptak évekig 
letöltendő szabadságvesztést, pénzbünte-
tést. A megemlékezésen részt vettek Csémi 
Máté hozzátartozói, az ’56-osok, vitéz 
Keszi Jenőné, dr. Pákh Tibor, Komárom 
díszpolgára, a Szent László Raj, a Duna 
Népdalkör, dr. Molnár Attila polgármester 
valamint a városvezetés több tagja, továbbá 
az intézmények és a pártok képviselői. A 
Lengyárnál Czunyiné dr. Bertalan Judit 
kormánymegbízott mondott beszédet.  
 
- 1956. október 23-a beleégett történel-
münkbe. Beleégett Európa történelmé-
be és beleégett a világtörténelembe. 

Egy nép kiáltott...
1956 máig ható példája annak a hősies erőfeszítés-
nek melynek következtében a nemzet újra fel tudott 
emelkedni létének egyik mélypontjáról, és ha csak 
néhány napra is, de ki tudta vívni szabadságát. 56 év 
után meséltek az 56-os események újra október 23-án 
Szőnyben, az ünnepi műsorban. A forradalomhoz 
vezető történelmi tényeket ezúttal is a Bozsik  
Iskola diákjai idézték a művelődési ház színpadán.
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Beleégett kitörölhetetlenül és mindnyájunknak 
egyet jelent: a magyar szabadság napját. De 
hogy is van ez? A magyaroknak minden évszá-
zadban meg kell harcolniuk a saját szabadsá-
gukért, újra meg kell szülessen minden magyar 
lélekben a szabadság. A szabadság pedig olyan, 
hogy ha egyszer megszületett, élni akar. Ha a 
lélek érzi, hogy elnyomják, ha a szív érzi, hogy 
bilincsben van, akkor feltámad. 1956-ban a 
fiatalok a Műegyetemen valami csodát tettek. 
Ez a csoda a mai napig tart, pedig sokan akar-
ták eltiporni. Börtönbe vetették, megkínozták, 
kivégezték azokat, akik szívükben hordozták a 
szabadságot. A szívet, az elmét és a lelket nem 
lehet elnémítani. A testet meg lehet nyomorítani, 
de a lélek szabad. 11 nap talán a szabadság 
1956-ban, mégis Európának, a világnak 
adtunk mintát arról, hogyan kell összefogni, ho-
gyan kell egynek lenni, és egy akarattal egyként 
felállni a szabadság mellett. 
 
Vannak történészek akik úgy vélik, 1956-nak 
köze volt ahhoz, hogy megszűnt a Szovjetunió. 
Csak sokára. Addig nyomor volt, eltiprás és 
némaságra ítéltetés. Addig szenvedtek, mert a 
hóhér együtt élt az áldozattal. Mert a hóhérok 
még ma is köztünk élnek. De élnek azok is, akik 
az emlékeiket átadják. Életem egyik legszebb 
emléke, hogy Wittner Máriával egy parla-
menti sorban ülhetek. Marika élő tanúságtétele 
’56-nak és annak, ami utána következett. 
Azt szokta mondani, hogy ő életre ítéltetett. 

Életre ítéltetett a halálos ítélet kimondása után. 
Küldetése van. Tovább kell adnia azt, amit 
nekik 1956 jelentett. Amit ‚56 nekünk kell, hogy 
jelentsen, ma 2012-ben – zárta gondolatait a 
kormánymegbízott. 
 
Boldoghy Olivér észak-komáromi színész 
szavalata, valamint a tisztelet virágainak 
elhelyezése után az emlékezők a rendőrség 
egykori bejáratához indultak, ahol 1956-
ban Csémi Mátét lelőtték. Tiszteletére 
emléktáblát avattak. A leleplezésnél a Duna 
Népdalkör működött közre.  
 
Unokahúga, Lencséné Csémi Erika köszö-
netet mondott mindazoknak, akik támogat-
ták, hogy ez az emléktábla elkészülhessen. 
Ezt sajnos Csémi Máté felesége és fia már 
nem élhette meg. 
 
- Nagyon hálásak vagyunk dr. Pákh Tibornak, 
aki támogatta és segítette, hogy ez az emléktábla 
elkészüljön, dr. Molnár Attila polgármester 
úrnak, Hamrák Zsófia tanácsnokasszonynak és 
a komáromi polgári körnek. Köszönjük, hogy 56 
év után támogatták, hogy ez a dicsőséges tábla 
elkészüljön.  
 
Dupcsik Györgyné sógora, vagyis nővéré-
nek férje volt Csémi Máté. 1956-ban még 
csak 6 éves volt, de az akkori események 
élénken élnek benne. Nővére és két gyerme-

ke velük laktak. Reggel 7 óra körül érkezett 
a hír Csémi Máté haláláról. 
 
- Amikor a nővéremmel közölték a hírt, olyan 
sokkot kapott, hogy elájult. A családban a 
sógorom halála ezt követően mindennapos 
témává vált. A nővérem nem kapott munkát, 
a gyerekeket nem tudta miből eltartani. Arra 
emlékeszem, hogy a Vöröskereszttől kaptak néha 
támogatást, illetve a szüleinktől. Ellenforradal-
márnak kiáltották ki, így még a gyermekeit sem 
taníttathatta - emlékezett vissza Dupcsik 
Györgyné.  
 
Csémi Mátét a Történelmi Igazságtételi Bi-
zottság és a köztársasági elnök posztumusz 
kitüntette a rendszerváltás után. Özvegye 
dr. Pákh Tibor segítségével kérvényt nyúj-
tott be kárpótlásért. Meg is ítéltek neki egy 
életjáradékot, de mire folyósították volna az 
összeget, sajnos elhunyt. 
 
A megemlékezés harmadik állomása Ács 
Lajos ‚56-os forradalmár szülőháza volt. Őt 
21 évesen végezték ki 1959-ben. A megem-
lékezés itt koszorúzással, a Jézus Szíve Ró-
mai Katolikus Templomban ünnepi szent-
misével ért véget, amelyen közreműködött 
az észak-komáromi Concordia Vegyeskar 
és a dél-komáromi Vox Femina kórus.
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Tavasszal folytatódnak a bejárások
Rövid időn belül újabb körzetbejárásokra került sor Komáromban. A város vezetői ezút-
tal a MOL városrészbe és a laktanyába látogattak ki. A cél most is az volt, hogy jobban megis-
merjék az itt élők mindennapi problémáit, és azokra közösen keressenek megoldást.

 
- Többször jeleztem én is a hivatalnak, illetve a lakók is szeretnék, ha a 
kamionparkoló megszűnne. Szükség lenne néhány út felújítására, és el-
hangzottak gondok a kukoricacsíra-üzemmel kapcsolatban is. Főként az, 
hogy időnként szinte elviselhetetlen a bűz itt a MOL városrészben. Saj-
nos azonban ez nem az önkormányzat hatásköre, hanem a győri Környe-
zetvédelmi Hivatal ellenőrzése alá tartozik. Rendszeresen továbbítjuk a 
problémákat. Jelzések jöttek a közterületekkel kapcsolatban, itt gondolok 
a parkra, a játszótérre. Ez utóbbiról pozitív visszajelzéseket kaptunk. 
Felvetődött a gáz bevezetésének kérdése, amely nem kis horderejű, de 
valóban fontos lehet - mondta el a körzet képviselője, Takács József.

- Nagy igény van ezekre a lakókörzeti bejárá-
sokra, mert most is sokan jöttek el. A lakókörze-
tekben szinte ugyanazok a problémák vetődnek 
fel. A MOL városrész azonban speciális része 
Komáromnak, hiszen ez egy ipari jellegű 
övezet. A kisebb gondokat a jövőben orvosolni 
fogjuk. A bejárás a jövő héten a Laktanyában 
folytatódik, valamint városrészenkénti fogadó-
órákon is várjuk a komáromiakat - nyilatkoz-
ta dr. Molnár Attila polgármester. 
 
A laktanyaközi bejáráson részt vett  
Horváth Gyula a körzet képviselője is. 
 
- Rekordszámú érdeklődő gyűlt össze a 
Radetzky-szobornál. Ez a terület szintén 
specifikus, hiszen évekig orosz laktanyaként 
működött. Magam is sokáig laktam itt, így 
megértem az itt élők gondjait. Felmerült 
a régi épületek állapota,a lakókörnyezet, 
a parkok, parkolók, játszóterek helyzete. 
Ezek jó része nem is pénzkérdés, inkább 
csak az odafigyelésen múlik. A lakók nem 
csak a problémáikat vetették fel, de jó öt-

letekkel is előálltak. Például vállalják a szemétszedést és a faülte-
tést társadalmi munkában - tudtuk meg a polgármestertől.

- A járdák, az utak és a veszélyes fák okozta problémákat orvosolni kell, 
hogy méltó körülményeket biztosítsunk az itt élők számára. A Laktanya 
köz sokáig Komárom legelmaradottabb része volt, ám az utóbbi években 
látványos beruházásokra került sor - mondta a körzet képviselője, 
Horváth Gyula.  
 
A városvezetés a bejárások mellett, fogadóórákat  
és fórumokat is tart majd Komárom különböző területein.

Sikeres a közmunka-program

- Jelenleg 118 közmunkásunk dolgozik. A programot pályázati úton 
sikerült megvalósítani. Többek közt azért is fontos ez, mert olyan felada-
tokat tudunk ellátni közmunkában, amire egyébként komoly összegeket 
kellene fordítanunk. Nem egyszerű ennyi ember munkáját megszervezni, 
felügyelni. Ebben még vannak hiányosságok, amiken javítanunk kell. 
Maga a program nagyon jó, így azt a város a jövőben is folytatni szeretné 
- nyilatkozta dr. Molnár Attila polgármester.  
 
- Őket augusztus 15-től kezdve tudtuk foglalkoztatni. 65 fő vett 
részt a programban, amelyet a belügyminisztérium segítségével való-
sítottunk meg. Négy helyszínen dolgoznak az emberek, többek közt a 

Selye János Kórházban, amelynek kertjében egy 5000 négyzetméteres 
területen gyümölcsfák telepítése folyik - mondta Hornig Rudolfné 
alpolgármester. A megtermelt gyümölcsöt a város nevelési intéz-
ményeinek konyháján is hasznosítják majd. Ezenkívül a közpar-
kokban is dolgoztak a foglalkoztatottak. A szükséges gépekre az 
önkormányzat nem tudott pályázati pénzt szerezni, így azt saját 
költségen oldották meg. A Saxum Kft. segített ebben. A közutak 
karbantartásában is foglalkoztatták a program résztvevőit. A szőnyi 
és a monostori városrészben még most is folynak ezek a munkák. 
Részt vesznek az illegális szemétlerakó-helyek felszámolásában. 
A közvetítő a munkaügyi központ volt. Az önkormányzat nem-
rég új pályázatot nyújtott be a helyiek foglalkoztatására. (se)

��Több mint százan jutottak álláshelyhez a közmunka-program segítségével.
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új helyre költöztek a védőnők
Esőben sem kell többé a terhesgondozó előtt hagyni a babakocsit a kismamáknak,  
mert az október 25-én hivatalosan is átadott, az egykori tüdőszűrő épületéből  
átalakított új védőnői tanácsadóban fedett, zárt babakocsi-tároló is van.

- Nagyon régi adósságát törlesztette Komárom 
önkormányzata a védőnőknek és a kismamák 
nak, hiszen sikerült átadni ezt a gyönyörű lés 
korszerű létesítményt. Korábban szétszakított 
volt a védőnői szolgálat helye, és a kismamák-
nak a betegekkel együtt kellett várakozniuk. 
Ezen az áldatlan állapoton változtatni kellett. 
Úgy döntöttünk, ha van pályázati lehetőség, ha 
nincs, ezt a problémát mindenképpen meg kell 
oldanunk. A felújítást és korszerűsítést bruttó 71 
millió forintból sikerült megvalósítani. Emellett 
a gyermekorvosi rendelőket is felújítottuk, hogy 
jobb körülményeket biztosítsunk a komáromi 
kisgyermekes szülőknek - nyilatkozta dr. Mol-
nár Attila polgármester. Hozzátette, hogy 
a védőnői épület átadása mérföldkő volt, de 
természetesen nem állnak meg, hiszen to-
vábbra is folytatják az egészségügyet érintő 
felújításokat.  
 

Hornig Rudolfné alpolgármester elmondta, 
köszönet illeti a kivitelező céget a gyors és 
szakszerű munkáért, továbbá szintén köszö-
net valamennyi, az átépítésben közreműkö-
dő szakembernek. 
 
- A munkálatok során a bővítéssel egy kö-
zel 160 m2 –es épület került kialakításra. A 
szakemberek kicserélték a nyílászárókat, a belső 
ajtókat, a burkolatot, felújították a tetőt és a 
homlokzatot, elvégezték a szükséges hőszigetelési 
és akadálymentesítési munkálatokat. Az épület 
teljesen új elektromos hálózatot, informatikai 
és biztonságtechnikai rendszert, új belső víz- és 
csatornahálózatot, és új fűtési rendszert kapott . 
A létesítmény legnagyobb terme egy mobilfallal 
kettéosztható, így a hely a tanácsadás idején is 
alkalmassá válik csoportos kismamás foglalko-
zások megtartására – tette hozzá az alpolgár-
mester asszony. 

Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester 
elmondta: az átalakítást követően igényes 
berendezéseket kapott a ház. A beruházás 
eredményeképpen komfortos külső és belső 
tér jött létre, ahol ezentúl a védőnők és a 
kismamák is kényelmesen elférnek majd. 
Végre a XXI. századi követelményeknek 
megfelelően az egészséges, tanácsadásra 
váró kismama és kisgyermek a betegektől 
elkülönítve veheti igénybe az egészségügyi 
szolgáltatást, ez is a prevenció egyik eleme. 
 
A szalag átvágását követően a védőnők 
hivatalosan is birtokba vehették a komfor-
tosan kialakított, európai színvonalú, 160 
négyzetméteresre bővült épületet. 
                  
 
 
                                                                      se
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„Az egész  
család vigyáz rám"
Szerencsére városunkban többen is szép kort ér-
nek meg. A városvezetés október 10-én ezúttal a 
Tóth Lőrinc utcában járt, hogy otthonában kö-
szöntse fel Pup Lajosnét, aki néhány nappal ko-
rábban ünnepelte kilencvenedik születésnapját.

A kicsi, de otthonos lakásban az ünnepelt mellett lánya várta dr. 
Molnár Attila polgármestert és a körzet képviselőjét, Turi Bálintot. 
Irénke néni néhány kisebb probléma ellenére kiváló egészségi és 
szellemi állapotnak örvend. Bár az utcára vagy épp a közelben lévő 
református templomba már évek óta nem jár le, a napilapokat elő-
szeretettel olvassa, sőt a napi eseményekről gondosan be is számol a 
családnak. 
 
Mint elmondta, külön öröm számára, hogy idős korára nagy család 
veszi körül. Lánya vele él, unokája és dédunokája pedig gyakran 
vendégeskedik a lakásban. 
 
Ahogy az már lenni szokott, a rég- és a közelmúlt eseményeinek 
felidézése közben előkerült számos családi ereklye is: fotók, könyvek 
és gyermekrajzok. 
 
Az ünnepelt a virágcsokor és az ajándékkosár mellé egy a mi-
niszterelnöktől érkezett köszöntő oklevelet is átvehetett.

Hatvan éves  
a helyi nőklub
Néhány héttel ezelőtt ünnepelte fennállásának 
60. évfordulóját a komáromi nőklub. Az ese-
ményen részt vett dr. Molnár Attila polgármes-
ter és Molnárné dr. Taár Izabella jegyző is.

- Hazánkban kevés közösség mondhatja el magáról, hogy megérte e kort. 
Az országban olyan egyedüli nőklubként működünk, amelynek tagjai 
között egyaránt vannak nyugdíjasok és aktív korú asszonyok is – kezdte 
beszédét Érdi Attiláné klubvezető-helyettes. 
 
A klub jelenleg 96 főt számlál. Számos kulturális, hagyományőrző, 
ismeretterjesztő programokat kínál a tagság számára. Célja a közös-
ségi élet formálása, az új és a régi barátságok, kapcsolatok ápolása, 
tapasztalatcsere, ízlésnevelés, valamint a műveltségi színt emelése. A 
társaság időről időre kirándulásokat szervez, karitatív és kulturális 
tevékenységet folytat. A Magyarországi Nőegylet után városunkban 
1945-ben alakult meg az MNDSZ (Magyar Nők Demokratikus 
Szövetsége). Miután ez a szövetségi forma 1952-ben megszűnt, 
a Hazafias Népfront kezdeményezésére és az akkori városvezető 
Szabó Imréné, Nadi néni segítségével 1952. október 16-án 75 fővel 
alakult meg a Városi Nőtanács. Elnöke Wocher Jánosné, titkára dr. 
Sebestyén Andorné, Teca néni volt. Az elkövetkező évek alatt igény 
mutatkozott erre a civil szerveződésre, amely abból is látszott, 
hogy 1954-re a létszám 116 főre duzzadt. A klub már a kezdetektől 
együttműködött a helyi Szociális Misszió Egylettel, a szeretetház-
zal, illetve az államosítás utáni Szociális Otthonnal. 
 
A rendezvényen dr Molnár Attila polgármester elismerő oklevelet 
adott át a klub még elő alapítóinak, Juhász Árpádnénak, Teri néninek, 
Hesfelán Ernőnének, Amália néninek, valamint Berka Istvánnénak, 
Marika néninek. 
 
Kerekes Mária, Holczbauer Istvánné, Papp Lászlóné, Csordás József-
né, Nagy Lászlóné, Eördögh Józsefné, Juhász Ibolya, Natkay Gábor-
né, Énisz Jánosné, Kováts Ferencné, Érdi Attiláné és Vas Gyuláné 
pedig közösségi munkájukért vehettek át elismerő oklevelet.

APRó 
Garázs eladó  

a temető melletti soron 
Tel: 30-272-30-22

Az ünnepelt: Pup Lajosné
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„Tiritarka, bábos népség"

Október 26-án  
és 27-én második  
alkalommal rendezték 
mag a Báboda napokat  
a Jókai moziban. 

- Kapolcson, a Művészetek Völgyében 
találkoztam Bobály Katalin nemezművész 
és Somogyi Kati babakészítő munkáival. 
Szerettem volna ezt a kiállítást Komáromba 
is elhozni. Ez sikerült, így „Tiritarka, s bábos 
népség” címmel nyílt meg a tárlat a Jókai mozi 
előterében, amelyet a mozi nyitva tartása 
alatt bárki megcsodálhat. Pénteken a Ládafia 
Bábszínház műsorát láthatták a gyerekek, 
szombaton pedig egy bábkészítő játszóházat 
szerveztünk bábozó sarokkal. Az Aranyka-
pu Bábszínház Paprikajancsi és az ördögök 
címmel egy klasszikus vásári, kesztyűbábos 
előadást tartott - mondta a program szerve-
zője, Horváth Krisztina. 
 
A Ládafia Bábszínház előadása igen nagy 
sikert aratott, ki hinné, hogy a Néder 
Norbert és Szabó Balázs kettőséből álló 
formáció aznap alakult. 
 
- Maga a bábszínház ugyan 1996-ban jött 
létre, Balázzsal régóta ismerjük egymást, de 
így kettesben, ma álltunk először színpadra. 
Fő célunk a magyar népmesék életre keltése. 

Mivel egy vándorszínházról van szó, mely 
kezdetben szabadtéren játszott, az előadá-
saink maximum félórásak voltak. Ezt kellett 
kibővíteni, amikor művelődési házakban 
léptünk fel. A meséket nem akartuk elnyújta-
ni, ezért kiegészítettük őket különféle vásári 
mutatványokkal - árulta el Néder Norbert. 
 
A Ládafia Bábszínház előadása bővelke-
dett bravúros szójátékokban és furfangos 
megoldásokban egyaránt. Főleg azért, 
hogy ne csupán a gyerekek, de a felnőttek 
érdeklődést is fenntartsák. A darabot élő 
muzsika kísérte, Szabó Balázs Erdély-
ből és Magyarországról származó népi 
hangszereket szólaltatott meg, így hegedű, 
csörgő és kolop is kísérte a játékmester 
előadását. 
 
Horváth Krisztinától megtudtuk azt is, 
hogy szeretnék folytatnia a Báboda napo-
kat, lehetőség szerint jövő évben, március 
21-én a bábozás világnapján.  
 
                                                                     se

KULTúRA 15

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



KULTúRA16

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

Véget ért a 
könyvtári hét
Az országos könyvhét alkalmával a komáromi Jó-
kai Mór Városi Könyvtár változatos programokkal 
várta az érdeklődőket. Az idei évben az esemény 
szlogenje az Időskorban is aktívan, találkozzunk a 
könyvtárban! volt. Ehhez megfelelően válogatták 
össze a témákat is, ám az előadásokra, kiállítások-
ra nem csak az idősebb generáció tagjait várták, 
hanem a gyermekes családokat és a fiatalokat is.

A gyerekek kisujjában van a számítógép-használat, így a szülők 
hiába tiltanak le bizonyos tartalmakat, a fiatalok mégis könnyen 
hozzáférhetnek ezekhez. A legjobb, ha a család közösen ül le a gép 
elé és együtt beszélik meg az internet veszélyeit. Az idősek pedig a 
világhálón is gyakran űncselekmények, főleg csalások áldozataivá 
válhatnak. A könyvtári hét következő programját a Komárom-
Európa Futó Egyesület szervezte. Ötvenen túl is aktívan, sportosan, 
egészségesen címmel relikviákat állítottak ki, és élménybeszámolókat 
tartottak az egyesület tagjai.  
 
Október 7-én, a könyves vasárnapon - immár hatodik alkalommal - 
ingyenes beiratkozással, könyvböngészdével és egyéb programokkal 
várták az olvasni szerető embereket a könyvtárba. A Retro könyvtár 
című kiállítással a 70-es, 80-as éveket idézték fel. Megtekinthetőek 
voltak a Pöttyös, Csíkos könyvek, a Delfin vagy épp a Sirály sorozat 
kötetei, illetve évkönyvek, korabeli könyvtári fényképek és do-
kumentumok is. A hangulatot igazán retróvá a diafilm-vetítések 
tették. A tárlathoz egy másik, helytörténeti tárlat is kapcsolódott, 
mely a könyvtárépület, az egykori Úri utcai ház építését mutatta be. 
A könyvhét programjai közül nem maradhattak ki az egész családot 
szórakoztató vetélkedők sem. 
 
A programsorozat október 8-án Tóth Gábor táplálkozástudományi 
szakember előadásával ért véget, aki az  emésztőszervi problémák 
megelőzéséről beszélt.  
                                                                                                               se

Az országos könyvhét alkalmával a komáromi Jókai Mór Városi 
Könyvtár változatos programokkal várta az érdeklődőket. Az idei 
évben az esemény szlogenje az Időskorban is aktívan, találkozzunk 
a könyvtárban! volt. Ehhez megfelelően válogatták össze a témákat 
is, ám az előadásokra, kiállításokra nemcsak az idősebb generáció 
tagjait várták, hanem a gyermekes családokat és a fiatalokat is. 
 
Október 2-án az internethasználat veszélyeire hívta fel 
a figyelmet Bakonyi Katalin rendőr törzszászlós. Elő-
adásában a szakember kitért arra, hogy manapság na-
gyon sok az internetfüggő gyermek és felnőtt. 

Art-mozi lett a Jókai
November 1-től a Jókai mozi minden héten  
minimum 6 napon át várja a vendégeket  
– tudtuk meg Tonomár István létesítményvezetőtől.

- Csütörtöktől szerdáig többségében magyar, európai és más art támoga-
tással rendelkező filmet tűzünk műsorra. Csütörtöktől szombatig lesz-
nek sikeres közönségfilmek is kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Sajnos 
a jelenlegi 35 mm-es vetítési technikával egyre kevesebb filmet tudunk 
a közönség számára biztosítani, hiszen a most megjelenő filmek 90 
%-a digitális (2D vagy 3D) formátumban kerül forgalmazásra. Jó hír 
viszont, hogy az önkormányzat jelenleg pályázik egy digitális vetítést is 
lehetővé tevő rendszerre. Pozitív elbírálás esetén így premierfilmeket is 
tudunk majd vetíteni a moziban  
– mondta Tonomár István. 
 
Az előadások kezdése: csütörtök-szombat  
17.00 és 19.00 óra, vasárnap-szerda 17.00 óra.

A mozi jegyárai továbbra is kedvezményesek:  
a felnőtt belépő 800 Ft, a diák, a nyugdíjas, és a gyermek pe-
dig 600-Ft-ba kerül. A csütörtöki első előadás ára 500 Ft. 
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A természet az én otthonom
Október 26-án, az Arany 17. Rendezvényközpontban nyílt meg Turi Attila Ybl-díjas  

építész életművét és a vörösiszap-katasztrófa utáni újjáépítést bemutató tárlat. A vendégeket 
dr. Molnár Attila polgármester köszöntötte, közreműködött Tolcsvay Béla előadóművész.

A kiállítást Zsigmond László, Ybl-díjas 
építész, a Kós Károly Egyesülés igazgatója 
nyitotta meg, aki beszédében elmondta: 
Turi Attila a magyar organikus építészet 
meghatározó alakja, Makovecz Imre tanít-
ványa, akinek munkáit részletesen elemezni 
szinte lehetetlen, hiszen egy folyamatosan 
alkotó művészemberről van szó. A komplex 
tematikájú kiállítás 25 év munkáját öleli fel, 
amely nagyon változatos, hiszen az építész 
tervezett családi házakat, üzemeket, köz-
épületeket és köztéri szobrokat egyaránt. 
 
- Tagadhatatlan munkáimon Makovecz 
Imre hatása, de az évek során egyre inkább 
megtaláltam a saját hangomat, ami a mester 
hagyatékának egyfajta továbbdalolása. A 
természetközelség egyértelműen az enyém, az 
emberi lélek ugyanis közel áll a természethez. 
Amikor tervezek, mindig két dolgot tartok szem 
előtt, a helyet, ahol az épület állni fog, és az 
embert, akinek épül. Sokszor már egy tekintet 
is meghatározó lehet, mert a belső természetről 
árulkodik - mondta el Turi Attila. 
 
A tárlat az építész negyedévszázados mun-

kássága mellett bemutatta a devecseri újjá-
építést is. Turi Attilától megtudtuk, hogy az 
iszapkatasztrófa sújtotta település tervezése-
kor két szempontot vettek figyelembe: 
a korszerűséget és a helyénvalóságot. 
 
- A devecseri munka 97 százalékban ember- és 
közösségépítésről szólt, és csupán 3 százalékban 
háztervezésből – fogalmazott az építész. 
 
Turi Attila a magyarországi (szerves) 
építészet meghatározó alakja. Makovecz 
Imre egyik legkorábbi munkatársa, aki 
komolyan vette a Mester szavait. Önálló 
építészeti világa nem formailag, hanem 
gondolkodásmódjában, belső mozgató- 
erőiben rokon Makovecz építészetével. 
Méltó tanítvány az élet egyéb területein is, 
hiszen Budakalász és Devecser főépítésze, 
oktat az egyetemen, és munkatársként a 
szakmagyakorlásra tanítja a fiatal pálya-
kezdő építészeket. De mindenekelőtt, 
újra és újra alámerül az építés drámájába, 
hogy egyedi formálású családi házaival és 
közösségi épületeivel szűkebb és tágabb 
környezetét szolgálja.  
 

„Én nem programalkotó építész vagyok, aminek 
ma Magyarországon mindenki gondolja 
magát. Makovecz munkásságából kivettem 
azt, amit én megértettem és mélyíteni tudtam. 
Így helyezem el magam, és nem az a kérdés, 
hogy meghaladom-e a mesteremet, hanem hogy 
betöltöm-e a helyet, ami nekem ki lett szabva, 
mind az építészetben, mind a társadalomban.” 
(Turi Attila) 
 
„Összefogás a vörösiszap-katasztrófa 
után az újjáépítés és tanulságai képekben 
és szóban” címmel Turi Attila Ybl-díjas 
építész tart filmvetítéssel egybekötött 
előadást november 14-én, szerdán 18.00 
órától, az Arany 17. Rendezvényközpont-
ban. 
 
Vendég:  
Kovács László, Devecser alpolgármestere 
 
Az építész életművét bemuta-
tó tárlat szintén november 14-ig 
tekinthető meg ugyanitt.

�� Herend - Porcelánmanufaktúra Múzeum és Irodaház

�� Budakalász - Faluház�� Piliscsaba - PPKE-Egyetemi klub

�� Tündérkert Óvoda - Zsámbék

�� Turi Attila
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Másfél évvel ezelőtti beszélgetésünket azzal 
zártuk, hogy gőzerővel készülsz az erfurti 
olimpiára. Mielőtt erre kitérnénk, áruld el, 
hogyan teltek az elmúlt hónapok, hol minden-
hol mutattad meg tehetségedet? 
 
Négy éve rendszeres résztvevője vagyok a 
tatai Farsang kupának, míg az elején 2-2 
munkával indultam, tavaly és az idén csak 
egy-egy alkotás elkészítésére volt időm. 
Azonban mindkettő aranyérmes lett. A 
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 
pedig nekem ítélte a Magyar Gasztronómi-
áért-érdemrendet. Nagyon örültem annak, 
hogy végre ilyen formában is elismerték a 
munkámat.  
 
Erfurtban 53 ország több ezer versenyzője 
közül Te egy ezüst- és egy aranyérmet is kiér-
demeltél. Milyen remekművekkel indultál az 
olimpián? 
 
Utolsó alkalommal neveztem be versenyre 
a csipke cukortojást. Az eredeti megjelenést 
annyiban módosítottam, hogy kakaóval 
dúsított nyers kiszárított tésztából készí-
tettem hozzá egy kis állványt és egy terítőt 
is. A tojást pedig kalocsai motívummal 

díszítettem. Persze nem divat-
ból, ugyanis az utóbbi időben 
nagyon felkapottá vált. Én már 
jóval korábban, a csipketojás 
megálmodásakor használtam 
ezt a motívumot. Az aranyér-
met pedig az Angyali üdvözlet 
címet viselő marcipán mozaikkal 
nyertem. Ez szintén egy olyan 
alkotás volt, mellyel Luxemburg-
ban ezüstérmet szereztem. Az 
olimpiára azonban bonyolultabb 
művel mentem. Nagyobb lett a 
kép felbontása, emellett cukorból 
készült a háttér, a kép széle pedig 
tésztából. A Kisdedet és a Szűz 
Máriát ábrázoló kép 68 ezer 
mozaikkockából áll és összesen 
43 színt tartalmaz 
 
Mennyi időbe telt mindezt elké-
szíteni? 

 
Két hónapot vett igénybe, sokszor napi 
18 órát dolgoztam rajta.  A legtöbb időt a 
színek kikeverése vette el. Ez egy leszámolós 
minta, vagyis meg kellett számolni, hogy 
a képhez összesen hány színre lesz szük-
ség. Például 8 különböző árnyalatú kékre. 
Ezeket külön ki kellett gyúrni, mindez több 
kiló marcipán fölhasználását jelentette. Van 
egy szerkezet, mellyel az összes kis lapot 
megfelelő méretűre tudtam nyújtani. Ez 
jelen esetben másfél millimétert jelentett. 
Majd csíkokra, végül pedig kockákra vág-
tam a marcipánt.  
 
Mi lesz ezeknek az alkotásoknak a sorsa? 
 
A luxemburgi verseny után az 53 centimé-
teres tojást otthagytam a szállodában, került 
egy a NATO brüsszeli főparancsnokságára, 
a komáromi önkormányzathoz, de látható 
egy-egy darab Győrben és Kecskeméten 
is. Az olimpiai darabokat pedig otthon 
tárolom. A cukortojás, illetve a tészta nem 
romlandó, a 3 évvel ezelőtti prototípus 
még mindig megvan. A marcipán azonban 
könnyen romlik, főleg a mandulamarcipán 
hajlamos az avasodásra.  

 

Gondolom nem állsz meg egy aranyérem-
nél. Ahogy említetted, a csipketojást már 
nem nevezed be több versenyre. De vannak 
ugyanilyen jó eredeti ötleteid? 
 
Természetesen, de egyelőre erről nem 
szeretnék többet elárulni, ugyanis még 
nagyon kísérleti stádiumban van. Mindig 
arra törekszem, hogy egyedit alkossak, 
valami meglepőt, amin látszik a munka, 
a belefektetett energia. Tavasszal ismét 
indulok a tatai Farsang kupán, 2014-ben 
pedig a világbajnokságon. Mivel nem ez 
a szakmám, sajnos kevesebb időt tudok a 
versenyzésre fordítani, hiszen nem oldható 
meg, hogy háromhavonta több hét szabad-
ságot is kivegyek. Néhez ezeket összeegyez-
tetni, még úgyis, hogy az embernek vannak 
támogatói. Az erfurti olimpiára például nem 
jutottam volna el dr. Molnár Attila polgár-
mester segítsége nélkül, akinek ezúton is 
szeretném ezt megköszönni. Támogat két 
helyi cég, és persze nem ment volna mindez 
Kocsis Tibor segítsége nélkül, hiszen a 
kezdetektől fogva ő biztatott, hogy induljak 
el a versenyeken. Az ő éttermükben szintén 
meg lehet nézni az egyik csipketojást.  (se)

Az arannyá vált marcipán
Tóth Annamáriával 2011 elején találkoztam először, nem sokkal azután,  

hogy két ezüstérem büszke tulajdonosaként hazatért a luxemburgi világbajnokságról.  
Most pedig az erfurti olimpián remekelt, ahol az ezüst mellé végre begyűjtötte az arany- 

érmet is. Ki hinné, hogy ez a szenvedély egy papíruszt ábrázoló születésnapi tortával kezdődött.
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A pavilonokban iparművészeti és kéz-
műves alkotásokat, fajátékokat, bőrárut, 
és az ünnephez kötődő dísz- és ajándék-
tárgyakat lehet majd vásárolni.  Termé-
szetesen idén is lesz könyvsátor. Nem lesz 
hiány finomságokban, így forralt borban, 
teában és kürtőskalácsban sem. A vásárra 
elsősorban a helyi árusok és vendéglátósok 
jelentkezését várják. A határidő novem-
ber 15-e. A felhívás és a jelentkezési lap 
letölthető a www.komarom.hu oldalról. 
Akik nem rendelkeznek internettel, azok 
a szükséges nyomtatványokat a városháza 
lakosságszolgálatánál igényelhetik.  
 
Idén is a Jókai téren kap majd helyet a vá-
ros adventi koszorúja, amelynek gyertyáit 
a komáromiak közösen gyújthatják meg, 
minden adventi vasárnapon, azaz decem-

ber 2-án., 9-én, 16-án és 23-án, 17 órakor.  
Az „ADVENTI ÁHÍTAT„ elnevezésű 
rendezvény december 2-án , 16 órakor  
a Jókai téri református templomban kerül 
megrendezésre, ahol fellép Durzák Anna 
vers- és prózamondó, illetve a református 
és az evangélikus egyházak egyesített kó-
rusa. Ezt követően, 17 órakor meggyújtják 
az adventi koszorú első gyertyáját.  
A gyertyagyújtásokat a helyi énekkarok 
műsora kíséri.  
 
A város karácsonya december 16-án, ad-
vent harmadik vasárnapján lesz. 14 órától 
a gyermekeket várják a Közösségi Házba, 
ahol karácsonyi díszeket és süteményeket 
készíthetnek. Ezekkel a díszekkel aztán 
közösen szépíthetik Komárom karácsony-
fáját, amelyet idén a Jókai téren állítanak 

fel. A fenyődíszítést követően kerül sor a 
harmadik gyertya meggyújtására, amelyet 
az Egressy Béni Zeneiskola gyermekkóru-
sának fellépése tesz még hangulatosabbá.   
 
December 20-án, 18 órakor a  Jókai téri 
református templomban Rákász Gergely 
orgonakoncertjére várják a zeneszerető 
közönséget. Idén sem marad el az Egressy 
Béni Zeneiskola hagyonányos karácsonyi 
koncertje, amelyen az intézmény mű-
vésztanárai és a Vox Femina kórus  lép fel. 
A koncertet december 21-én 18.30-tól 
tartják a zeneiskola Egressy termében.  
 
Az adventi ünnepektől a Duna Népdal-
kör karácsonyi dalaival köszönünk el 
december 23-án, 17 órakor a Jókai téren.                         

Adventi áhítat,  
a város karácsonya  
karácsonyi koncert  

és közös gyertyagyújtás
A korábbi évek hagyományaihoz híven idén is több programmal kedveskedik  
a város a komáromiaknak az adventi időszakban. Az önkormányzat a Komáromi 
Kulturális, Sport és Szabadidő Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-vel  
karöltve december 2-a és 23-a között szervezi meg az adventi vásárt a Jókai téren. 
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A kézművesség és a népi 
mesterségek iránt érdeklő-

dők már jól tudják,  
ha november, akkor  
Népművészet Hete  

a szőnyi Petőfi Sándor 
Művelődési Házban. 

Nem lesz ez máshogy idén 
sem. A november 12-e 
és 18-a közötti progra-

mok most a babakészítés 
köré csoportosulnak.

Évekkel ezelőtt Nyikus Anna, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Népművészeti 
Egyesület elnöke az országos rendezvény-
naptárban rábukkant a Népművészet 
Hete elnevezésű programsorozatra. Gon-
dolt egy merészet, és ezzel is kibővítette a 
Komárom-Esztergom Megyei Népművé-
szeti Egyesület helyi mesterségekre épülő 
értékmentő konferenciáját. Az elmúlt 
években a komáromiak megismerked-
hettek a komáromi láda és az aranymosás 
titkával, vagy éppen bepillantást nyer-
hettek a molnárok és a szekeresgazdák 
nem mindennapi életébe. Idén az egy-
hetes programsorozat vezérmotívuma a 
babakészítés lesz. A szervezők a lehető 
legszélesebb közönséget szeretnék meg-
szólítani, így a programokat mindig úgy 
állítják össze, hogy az vonzza az óvodáso-
kat, a felnőtteket és az időseket egyaránt. 
A különböző kreatív foglalkozások, nyílt 
próbák, koncertek, kiállítások lehető-
séget teremtenek arra, hogy a fiatalabb 

generáció tagjai a népzene, a néptánc és 
a hagyományos mesterségek révén minél 
jobban megismerjék a magyar kultú-
rát. - Az érdeklődők a hét első felében 
bepillanthatnak a Duna Népdalkör és a 
Kis Garabonciás Táncegyüttes próbáiba. 
A kézműves szerdán délelőtt a babkészítés 
fortélyait leshetik el Janka Ferencnétől, 
délután pedig Epresi Angéla fazekastól. 
Ehhez kapcsolódik a november 15-i 
kiállítás, ahol a Janka Ferencné által 
készített babákat lehet majd megcsodálni. 
Pénteken a legkisebbeket látjuk vendégül 
egy babanapon, ahol többek közt Fazekas 
Ottó babás képeslapjainak kiállítását is 
megnézhetik. A szombat mint mindig, 
most is a konferencianap, ahol bemutat-
kozik a Győri és a Tokodi Babaklub, dr. 
György Erzsébet néprajzkutató pedig 
bemutatja a Kiss Áron Magyar Játék Tár-
saságot és babatörténeti előadást tart. A 
délután lehetőség lesz közös műhelymun-
kára a babakészítő mesterekkel – mondta 
el a Népművészet Hete rendezvénysorozat 

szervezője, Nyikus Anna. Az elmúlt évek 
azt bizonyítják, hogy a Népművészet 
Hete iránt egyre nagyobb az érdeklődés, 
hiszen mindig nagyon baráti, szinte 
családis légkört sikerül megteremteni a 
mesterek és a laikus érdeklődők között. A 
konferenciák sem merevek, és nem csupán 
a szakma képviselői számára bizonyul-
nak érdekesnek. Gyakran érkeznek 
csoportok az ország más tájairól, például 
Debrecenből, Zalaegerszegről vagy 
Egerből. Bizonyára nem véletlen, hogy 
akik egyszer itt jártak, visszavágynak.  

Komáromi Kulturális, Sport és Szabadidő 
KHSZ Nonprofit Kft. 

 
Komárom-Esztergom Megyei Népművé-

szeti Egyesület 
 

Szőnyi Kulturális Egyesület

Akik egyszer itt jártak,  
azok visszavágynak
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Mesélő képeslapok: Hotel Béke 
Legújabb számunkban Ács Lajos „Fehér Bárány” nevű szállodája és vendéglője látható  
1933-ban és 2012-ben. A szálloda 1920-ban épült az Iskola utca 8. szám alatt,  
a mai Bajcsy – Zsilinszky utcában, s nemrégen még Hotel Béke néven működött.

Id. Ács Lajos 1883-ban Süttörön, Sopron 
megyében született, régi Sopron megyei 
családból. Iskoláit Süttörön végezte, majd 
kitanulta a kőműves mesterséget. Tényleges 
katonai szolgálatra a 9. huszárezredhez 
vonult be, később a székesfehérvári mé-
neskarhoz került, itt altisztként a tovább- 
szolgálatot választotta. 1910-ben került a 
méntelepre Komáromba, ahol az 1919-es 
cseh megszállásig szolgált.  
 
Nagy része volt a ménállomány megmene-
külésében, s mint I. osztályú tiszthelyettes 
ment nyugállományba. 1922-ben nyitotta 
meg Komáromban vendéglőjét, kerthe-
lyiségét és szállodáját. Hamar jó hírre tett 
szert remek, pompás ízű magyar ételeivel 
és nemes italaival. A szálloda 17 szobából 
állt. Vármegyei törvényhatósági bizottsági 
tag, városi képviselő volt, a helyi egyletek 
vezetéséből is kivette részét, elnöke volt a 
helyi ipartestületnek. Felesége a nemesi 

családból származó Mlinkó Erzsébet volt. 
Négy gyermekük született: Rozália, Lajos, 
Piroska és Erzsébet. A vendéglő és szálloda 
vezetését később Lajos fia vette át. 
 

Unokája, Ács Lajos, 1938-ban 
született Komáromban. A gim-
náziumi érettségi után egy ideig 
gépkocsivezetőként, majd segéd-
munkásként dolgozott. Bevonu-
lása, illetve letartóztatása előtt 
géplakatos-ipari tanuló volt. 1956. 
október 30-án jelentkezett a  Sza-
bad Nép-székházban állomásozó 
Nemzetőrséghez. A forradalom 
leverése után hat hónapi börtön-
re ítélték fegyverrejtegetésért, 
valamint feljelentési kötelezettség 
elmulasztásáért, ám büntetését 
három év próbaidőre felfüggesz-
tették. 1957 elején Szelepcsényi 
István csoportjában folytatta az 
ellenállást, fegyvereket, lőszereket, 
guminyomdát rejtegettek, lőgya-
korlatokat és kiképzést tartottak. 
Nyikita Szergejevics Hruscsovnak 
a Szovjetunió Kommunista Pártja 
első titkárának 1958. április 2. és 
10. közötti látogatása alkalmából 
450 röpcédulát gyártottak, ezeket 
különböző budapesti kerületekben 
terjesztették. Tervezték a budapesti 
Dimitrov-emlékmű felrobbantását 
is.  
 

1959. március 20-án letartóztatták. A Buda-
pesti Katonai Bíróság Kiss István Gábor 
hadbíró őrnagy vezette tanácsa első fokon 
szervezkedés kezdeményezése és vezetése 
vádjával 1959. július 17-én halálra ítélte. 
A másodfokón eljáró Legfelsőbb Bíróság 
Katonai Kollégiumának külön tanácsa, 
Sömjén György hadbíró őrnagy elnökletével 
az ítéletet 1959. szeptember 3-án jogerőre 
emelte, amelyet szeptember 8-án Budapes-
ten végre is hajtottak.  
 
Sírja Budapesten, a Rákoskeresztúri közte-
mető 301-es parcella 21. sorában található. 
 
Ács Lajos 1956-os mártír emlékére 1992-
ben Komáromban szülőházánál, a Hotel 
Béke falán avattak emléktáblát, s azóta is 
itt helyezzük el minden év október 23-
án az emlékezés virágait és koszorúit. 

                                                                      tzs
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Egy város két országban
November 6-án a Szabadság téren az I. bécsi döntésre és a Felvidék visszatérésre emlékeztünk.  
Beszédet mondott: Járfás Mihály István történész, történelemtanár. A rendezvényen  
a Duna Népdalkör működött közre. A szervező az Endresz Csoport volt.

1938 őszén Anglia és Franciaország vezetői 
„a béke érdekében“ késznek mutatkoztak, 
hogy Csehszlovákia rovására kompromisz-
szumot kössenek Berlinnel. Ennek első 
lépéseként 1938. szeptember 29-én megszü-
letett a müncheni egyezmény, amely ugyan 
a visszacsatolást nem tette lehetővé, de 
zárónyilatkozata tulajdonképpen elismerte 
a magyar követelések jogosságát. Magyar-
ország és Csehszlovákia közötti tárgyalások 
október 9-én kezdődtek meg Komáromban. 
A remélt határváltoztatás hírére több köz-
ségben zajlott békés felvonulás, az emberek 
újra a magyar himnuszt énekelték, otthona-
ikat nemzetszínű lobogókkal díszítették.  
 
A müncheni egyezmény értelmében a 
német-olasz döntőbíróság 1938. november 
2-án kezdte meg a tanácskozást a bécsi 
Belvedere palotában, Ciano gróf olasz 
külügyminiszter és Ribbentrop német kül-
ügyminiszter részvételével. A bécsi döntés 
jóvoltából hazánk visszakapott egy 12 400 
négyzetkilométeres területet, amelynek 
lakossága mintegy 85 %-ban vallotta magát 
magyarnak. A visszacsatolás folyamata 
1938. november 4-én kezdődött és nov-

ember 11-én fejeződött be. A Csallóköz, s 
így Komárom visszacsatolását a Temessy 
Milán altábornagy vezetése alatt álló 2. 
vegyesdandár hajtotta végre. A dandár egy 
csoportja november 6-án, 14 óra 15 perckor 
a város lakosságának üdvrivalgása közepette 
vonult be Komáromba.  
 
A korabeli beszámolók szerint könny- és 
virágzápor kísérte a tiszteket, a gépfegyve-
reseket és a málhásokat egyaránt. A délután 
folyamán megérkezett a magyar kormány 
képviselete is Imrédi Béla miniszterelnök 
vezetésével. Horthy Miklós kormányzó  
egy fekete nyitott kocsiban utazott a dél-ko-
máromi városházáig, ahol felült fehér lovára 
és úgy lovagolt át az Erzsébet hídon egészen 
a Klapka térig. Horthyt Kecskés Sára, Kál-
lay Éva és Gőgh Gizella köszöntötték.  
 
Fülöp Zsigmond városbíró ünnepi beszédé-
ben elmondta: „E döntés hozta meg Komárom 
fölszabadulását is az alól a kereszt alól, melyet 
Trianon vállaira rakott... Magyar volt a város 
ezer éven át, magyar maradt a legsúlyosabb 
időkben is, magyar lelke, magyar szelleme 
megtartotta magyar nemzetének. (...) Úgyszól-

ván negyvennyolc óra sem kellett ahhoz, hogy 
Komarno a régi Rév-Komárommá alakuljon. 
(...) De nem is volt nehéz számára: Komárom 
a húsz esztendei megszállás alatt is gerincesen 
kitartott a magyar hűség mellett s a városon 
egyébként sem látszott meg soha különösebben 
az imperium keze.“  
 
A két Komárom hivatalosan 1939. július 
15-én, mint törvényhatósági jogú város 
egyesült. Első polgármestere Alapy Gáspár 
lett. Az egyesülés után a polgármesteri  
hivatal teljes apparátusa és berendezése,  
majd a rendőrség és az adóhivatal is 
átköltözött a bal partra. Beindították az új 
autóbuszjáratot is, amely az észak-komáromi 
Kossuth tértől a dél-komáromi Hősök teréig 
(mai Szabadság tér) szállította az utasokat.  
 
A két Komárom újraegyesítésének első 
évfordulóján nagyszabású ünnepségso-
rozatot rendeztek. Az ünnepély végén 
Fülöp Zsigmond volt polgármester 
javasolta, hogy november 6-át nyilvánítsák 
kötelező városi ünneppé. A Komárom 
előtt álló nagy és szép jövőnek végül a 
második világháború vetett véget. 



Éva sporttörténelmet írt, hiszen ő az 
első nő a magyar cselgáncs történe-
tében, aki érmet szerzett az olimpiai 
játékokon. A versenyző azt mondta: 
hónapok kellettek, hogy felfogja, milyen 
nagyszerű dolgot is hajtott végre.

- A bronzéremnek azért tudtam különö-
sen örülni, mert a dzsúdó japán eredetű 
küzdősport, így ők uralják ezt a sportágat. 
A világranglista vezetője ellen kellett 
szőnyegre lépnem. Eleve engem tartottak az 
esélytelenebbnek, de nagyon sokan szur-
koltak nekem a bronzéremért. Voltak kint 
magyarok is, ez sokat számított. Minden-
képpen éremmel akartam hazatérni. Moti-
váció volt az is, hogy azt az ellenfelet kellett 
legyőznöm, akit korábban nem sikerült - 
mondta a versenyről Csernoviczky Éva. 

Csernoviczky Csaba, Éva édesapja és 
edzője először igyekezett más, egy kicsit 
nőiesebb sportág felé terelni lányát, de 
Éva hajthatatlan volt. - Egyet kértem 
akkor tőle, hogy kitartással és szorgalom-
mal csináljuk végig. Ez a két dolog kell 
hozzá, hogy ilyen eredményeket érjen el az 
ember. Ez a siker apaként és edzőként is 

nagyon nagy dolog. 20 éve nem volt érme 
a magyar dzsúdónak. Mostanra nőtte ki 
magát egy olyan generáció, akár edzőkben, 
akár sportolókban, hogy elvárható volt egy 
jó szereplés - vélekedett Csernoviczky 
Csaba.Ezt követően az olimpián részt-
vevő sportlövők szerepléséről vetítettek 
részleteket. Sajnos Sidi Péter személye-
sen nem tudott itthon lenni a Városházi 
beszélgetéseken, mert Németországban 
lerobbant a kocsija. Komárom sportlövő 
büszkesége a technikának köszönhető-
en, telefonon elmondta, hogy ő is ére-
mért utazott ki, de így utólag elégedett 
a pontszerző 6. hellyel. A döntőben a 2. 
legjobb eredménnyel zárt, ami, hogyha 
az általa nem preferált új szabályvál-
tozások életbe lépnek, ott ezüstérmet 
jelentett volna. Mivel szinte „kortalan” 
sportágat űz, úgy gondolja, hogy még 
több olimpia is benne van, így teljes 
elánnal készül Rióra. 
 
Jelen volt viszont Sidi Péter edzője, Her-
czeg Szabolcs, aki az olimpiai sportlövő 
csapat vezetője volt. Herczeg 12 éves 
kora óta foglalkozik sportlövészettel. 
A sydneyi olimpiát célozta meg, de 
mint mondta, ez különböző okok miatt 
nem sikerült. A sportágtól viszont nem 

távolodott el, hiszen edzőként tevékeny-
kedik. Sidi 2009 tavaszán kereste meg, 
Herczeg pedig elvállalta a sportlövő 
edzését. 
 
- Fiatalkori lelkesedéssel vágtam bele a 
közös munkába, aminek az lett a követ-
kezménye, hogy a 2010-es év az ő legsi-
keresebb éve lett. Világbajnokságot nyert, 
ezüstérmet, és a 4. helyet is megszerezte. 
Időközben világcsúcstartó is lett. Most is 
mindenki érmet várt Pétertől, de az ismert 
okok miatt ez nem sikerült. Ugyanakkor 
azt gondolom a hatodik, pontszerző hely is 
óriási teljesítmény. Tudni kell, hogy a sport-
lövészet kortalanabb sportág mint a többi. 
Egy dologban biztosak lehetünk, Péter nem 
fogja a célkitűzéseit föladni, így a követ-
kező olimpiákon is mindent meg fog tenni 
annak érdekében, hogy Magyarországnak 
dicsőséget szerezzen - mondta Herczeg 
Szabolcs. 
 
A rendezvényen sok iskolás gye-
rek is részt vett, ők a beszámo-
lók után kérdéseket tehettek föl a 
sportolóknak és az edzőknek.

A dzsúdótól a lövészetig
Csernoviczky Éva bronzmérkőzésének részleteivel, a győ-

zelem pillanataival kezdődött az olimpiai élménybeszámoló 
a Városházi beszélgetések legutóbbi alkalmával, október 
30-án. A házigazda  dr. Molnár Attila polgármester volt. 
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A cél egy ütőképes 
csapat kialakítása

Milus Olivér személyében szeptember közepétől  
új edzője van a KVSE felnőtt futballcsapatának.  

A szakember az őszi bajnokság közepén kezdett el  
foglalkozni a fiúkkal, így igazi eredmények majd  

a tavaszi szezonra várhatóak. A cél: tavaszra ütőké-
pes csapat kialakítása, és lényegesen jobb szereplés.

SPORT 25
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Először is arra kérlek, hogy mutat-
kozz be egy kicsit. Milyen pályafu-
tás áll mögötted? 
 
35 éves vagyok, Győrben lakom. Fut-
ballistaként az NB III-ig vittem, illetve 
sokat játszottam alacsonyabb osztályban, 
mert az edzőségre készültem. Elvégez-
tem a Testnevelési Főiskola szakedzői 
szakát, illetve UEFA-licenszeket 
szereztem. Jelen pillanatban UEFA 
A-licensszel rendelkezem. Szövetségi 
szinten az utánpótlásban dolgoztam, 
illetve nyárig a Győr-Moson-Sopron 
megyei első osztályú Koroncó  felnőtt csa-
patát edzettem. Ezt követően kerültem 
Komáromba.  
 
A KVSE felnőtt focicsapatának 
jelenlegi helyzete nem túl rózsás. 
Milyennek látod Te a csapatot, mi-
ben kellene alapvetően fejlődniük?  
 
Ezt a munkát elsősorban az elém 
felvázolt jövőkép miatt vállaltam el. 
Ritkaság, hogy ilyen sok gyerek sportol 
egy NB III-as egyesületben. Ráadásul 
az U 15-ös, az U 17-es és az U 19-es 
csapat az NB II középmezőnyében 
szerepel, sőt az U 19  vezette is azt. Ez 
is bizonyítja, hogy jó munkát végez-
nek, amire a jövőben építeni tudunk. 
A fiúkban van tehetség és lehetőség. 

A felnőtt csapat már nem ilyen vonzó. 
Egyértelmű, hogy vannak hiányossága-
ink, melyek egy részén kitartó munkával 
változtatni tudunk. Van azonban, 
amin nem lehetséges. Elsősorban az 
egyéni képességekre gondolok. Ezért is 
szeretnénk olyan környékbeli játékosokat 
ide csábítani, akik magasabb osztályban 
futballoztak. Ez nem a csapat szétrom-
bolását jelenti, mert a központi mag 
megmarad, csak erősíteni szeretnénk 
a csapaton. Leginkább 3-4 centrum-
ban játszó játékosra lenne szükségünk. 
Mondok egy példát. Októberben ját-
szottunk Újbuda csapatával, mely nem 
volt jobb nálunk. Viszont a kapu előtti 
határozottságuknak, képzettségüknek 
köszönhetően rúgtak három olyan gólt, 
amire mi még nem vagyunk képesek. 
Ezért kellenének olyan játékosok, akik 
magasabb osztályú tapasztalattal ren-
delkeznek.  
 
Mik a reális célok jelen pillanatban? 
 
Egyértelműen hosszútávra terve-
zünk. Az elsődleges cél egy ütőképes 
csapat kialakítása. Javában zajlik a 
Magyar Bajnokság átalakítása. Az 
NB III-ban játszó 14 csapatból az 
első kettő marad bent, a 3-5. osztá-
lyozót játszik, a többiek pedig kiesnek. 
Reális esélyünk nincs a dobogóra,

de még az ötödik hely megszerzése is 
távolinak tűnik. A tél folyamán azon 
dolgozunk majd, hogy jelene sajnos 
tavasszal szép eredményeket érjünk el, 
és lerakjuk egy olyan csapat alapjait mely 
hosszabb távon alkalmas az NB III-as 
szereplésre. Akár úgy is hogy a megyei 
első osztályt megnyerve másfél év múlva 
vissza tudjunk kerülni az NB III-
ba. Ezt a mostani szezont nyugodtan 
nevezhetjük  tanulóévnek.  
 
Ennek érdekében milyen gyakran 
foglalkozol a fiúkkal? 
 
Amikor Komáromba kerültem, az első 
edzésen felmértem a fiúk fizikai állapo-
tát. Ezt kiértékelve úgy döntöttem, hogy 
heti három edzésre és egy edzőmérkőzés-
re van szükségük. Mindezt négy hétig 
csináltuk és már látszik valamennyi 
fizikai fejlődés. Most visszaálltunk heti 
három edzésre. A téli felkészülés során  
pedig heti négy edzés és két mérkőzés vár 
a fiúkra.  
 
Összességében mennyire talál-
kozott a Te elképzelésed a KVSE 
vezetőinek elképzelésével? 
 
Tökéletesen, ezért is vagyok itt.  Mint 
mondtam a KVSE elém fölvázolt jövő-
képe fogott meg.  
                                                                    se
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Az összefogás ereje
Komáromi sportbarátok kezdeményezték az életveszélyes 
sérüléseket szenvedett édesanya gyógykezelését támoga-
tó jótékonysági sportnapot október 21-én, amelyre a város 
számos sportegyesülete és klubja is meghívást kapott.

A négytagú család augusztus elején éppen a nyaralásból hazatérve 
Komáromba tartott a 81-es főúton. A balesetet okozó járművet egy 
20 éves férfi vezette. Az ütközés következtében egy 39 éves köztisz-
teletben álló komáromi tűzoltó és kislánya életüket vesztették. A 
család másik gyermeke és az édesanya túlélték a balesetet. Az anyát 
mentőhelikopter szállította kórházba, gyógykezelése azóta is tart. 
Most bárki segíthette felépülését, aki ellátogatott a sportcsarnokba. 
 
- Megszólítottuk a sportbarátokat, hogy segítsék Ildikó felépülését. 
Komáromban sokan szeretnek sportolni, de nem mindenki ismeri a lehe-
tőségeket. Így a különböző sportágakat is szerettük volna népszerűsíteni 
- mondta el az esemény szervezője, Tóth Tímea. 
 
A jótékonysági rendezvényt dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgár-
mester nyitotta meg. - Egy ilyen esemény kapcsán nem könnyű 
megszólalni, hiszen egy balesetet szenvedett komáromi család 
érdekében szerveződött. A segítő szándék érződik ezen a napon, 
hiszen egy ilyen tragédia bármelyikünkkel bármelyik pillanatban 
megtörténhet. A kangoosokat, akik a sportnapot szervezték nem 
csupán a sport köti össze, hanem emberi összefogást is jelent az ő 
közösségük. Fontosak az ilyen események, hiszen példát mutatunk 
egymásnak. Ha valaki bajban van, akkor fogjunk össze és próbál-
junk a lehetőségeinkhez mérten segíteni. Komárom városa saját 
halottjának tekinti a balesetben elhunyt édesapát és a kislányt. 
 
Tíz sportklub fejezte ki együttérzését szereplésével és bemutatkozá-
sával, de koncertezett a Zsebsün együttes, majd fellépett a Gara-
bonciás Néptáncegyüttes is.  
 
A gyerekeknek ugrálóvárakat állítottak. A sportcsarnok folyosóján 
egy nagy fehér lepedőre gyűjtötték mindazok aláírását, akik részvé-
telükkel és adományaikkal segíteni kívántak a családnak. 
 
November 17-én, 18.00 órakor szintén egy a család javára  
tartott jótékonysági rendezvénynek ad otthont majd  
a sportcsarnok. A koncerten fellép Janza Kata, Peller Anna, 
Csonka András, Nagy Sándor és Szerényi László. (se)

500 diák, négy sportág  túl megmozgatja a megyei és a felvidéki iskolák tanulóit is. Ezzel 
öregbítik a város hírnevét, így remélhetőleg a viadalon részt vevők 
máskor is ellátogatnak majd Komáromba, hogy sportoljanak - nyilat-
kozta Dombay Gábor önkormányzati képviselő, aki maga is nagy 
sportember hírében áll. A kupán számos sportágban kínáltak 
versenyzési lehetőséget, így floorballban, kézilabdában, fociban és 
sakkban. Kiss Ilona igazgatónő szerint a Kempelen Farkas Szak-
közép- és Szakiskolában mindig is nagyon fontosnak tartották a 
rendszeres testmozgást, ezért is üdvözölték a mindennapi test-
nevelésóra bevezetését. Azért, hogy ez minél gördülékenyebben 
menjen, az iskola a jövőben egy sportcsarnok felépítését is tervezi. 
A rendezvényen részt vett dr. Molnár Attila polgármester is.  (se)

Tizenhetedik alkalommal is több mint ötszáz diákot mozgatott 
meg négy sportágban a Kempelen Farkas Szakközép-  
és Szakiskola a Kempelen Kupán. A hivatalos nyitóünnepség-
nek a Sportcsarnok adott otthont október 19-én, melyre meg-
hívták a város vezetőit és Szőnyi Ferenc ultratriatlonistát is.

Bajnokok lettek
A komáromi teniszezők idén is 
részt vettek a megyei bajnok-
ságban. A torna szeptemberben 
zárult le. Az eredmények önma-
gukért beszélnek. Becker Ba-
lázs szakosztályvezető válaszol.

- Két csapattal, az Öregfiúkkal, valamint a férfi felnőtt csapattal voltunk 
érdekeltek a bajnokságban. Az előbbi csoportban városunk mellett Almás-
füzitő, a Környe SE, a Piszkenet, valamint a Tata V.T.K. teniszezői 
szerepeltek. Sportolóink évről évre jó eséllyel küzdenek a legfényesebb 
éremért, és szerencsére (na meg a tudásuknak köszönhetően), a tavalyi 
ezüst után idén el is hozták az aranyat. 
 
- Soroljuk fel név szerint is a tagokat… 
 
- Ezt szerettem volna is kérni, hiszen a teljesítményük valóban pél-
daértékű a fiatalok számára. Ezek a játékosok már nem mai gyerekek, 
nem egy közülük a hatodik iksz felé tart, így aztán tényleg le a kalappal 
Borbély László, Deák Ferenc, Csapó Jenő, Marics László, Szegi Gyula és 
Auxner József előtt, akik csont nélkül, egyetlen vereség nélkül nyerték meg 
a bajnokságot. Innen is gratulálok nekik! 
 
- És a felnőtt férfiak, hogy szerepeltek? 
 
- Kezdeném azzal, hogy ez a csapat szintén jó eséllyel indul minden 
évben a dobogó legfelső fokáért. Tavaly meglett az arany. Sajnos idén le-
csúsztunk róla, de a bronznak is nagyon örülünk. Komárom egyébként a 
Piszkenet A, a Piszkenet B, és tataiak mellett lépett pályára a bajnokság-
ban. Csapatunk tagjai ezúttal Koncsol Ferenc, Illés János, Tóth Zoltán, 
Tőcsér Péter, Lakatos Péter, Becker Balázs, és Mózes Martin voltak.  
 
Itt jegyzem meg, hogy Martin még csak 16 éves, ebből is látszik, hogy 
nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlás-nevelésre. Gőzerővel működik a 
városi tenisziskola, ahol Koncsol Ferenc hétről hétre több tucat fiatalnak 
oktatja ezt a szép sportot.   
 
 
                                                                                                                            rg

- Egyre többen sportolnak a diákok közül, mi is igyekszünk mi-
nél több sporteseményt szervezni Komáromban. Nagyon örülök a 
Kempelen iskola ezen rendezvényének, hiszen a helyi diákokon
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Szent Márton és a liba-lakoma

November 11-e Márton-nap, 
amikor szinte kötelező libát enni, 
amihez pedig egy kis újbor is 
dukál. Hogy miért, arra magya-
rázattal szolgál Szent Márton 
legendája, illetve a középkori 
szokások, melyeket nem árt be-
tartani, hiszen azt mondják: aki 
Márton-napkor nem eszik libát, 
az egész évben koplalni fog!

Mai ismereteink szerint Szent Márton 
316-ban vagy 317-ben született a Római 
Birodalomhoz tartozó  Pannónia tarto-
mányban, egészen pontosan Savaria (a mai 
Szombathely) nevű városában.  Állítólag 
már 12 éves korában rájött, hogy hite olyan 
mély, hogy életét Istennek és az emberek 
megsegítésének kell szentelnie. A legenda 
szerint katonaként szolgált a franciaországi 
Amiens városában, ahol egy hideg téli estén 
odadta meleg köpenyének felét egy nélkü-
löző koldusnak. Aznap éjszaka álmában 
megjelent Jézus a koldus alakjában. Innentől 
kezdve Márton nem a hadsereget, hanem 
Istent szolgálta. Misszionáriusként sok 
jót cselekedett, így hát püspökké akarták 
szentelni. A monda szerint mikor ennek 
hírét vette, az érte jövő küldöttek elől nagy 
alázatosságában a ludak óljába bújt. A libák 
azonban gágogásukkal, szárnyuk verdesé-
sével óriási zajt csaptak, így elárulva Márton 
rejtekhelyét. Mártont 371-ben püspökké 
szentelték és haláláig, 398-ig Tours-ban 
segítette a rászorulókat. A Márton-nap ere-
detének van egy másik magyarázata is, mely 
szintén a római időkig nyúlik vissza.  

November 11-e a naptárban ősidők óta a 
téli évnegyed kezdő napja. Ekkor kóstol-
ták meg az újbort, illetve nagy lakomákat 
tartottak, hogy a következő évben is jó 
legyen a termés. A rómaiak Aesculapiust, 
az orvosistent ünnepelték ilyenkor, s ludat 
öltek, amely a hadisten, Mars szent madara 
volt. A keresztény naptárban is ez alapján 
kapott helyet: a lúd római neve “avis Martis” 
vagyis Mars isten madara; régi szófejtéssel 
„Márton madara”. A középkorban no-
vember 11-e jelentette a paraszti év végét. 
Befejezték a mezőgazdasági munkákat, a 
cselédek megkapták éves bérüket, ráadás-
ként egy jól tömött libával. A Márton-napi 
libalakomáról szóló első írásos beszámoló 
1171-ből származik.  Ehhez a naphoz szá-
mos népszokás kapcsolódik, melyek például 
előre jelzik a várható időjárást. Vagyis a 
hagyomány úgy tartja, hogy ha novem-
ber 11-én kemény fagy van, akkor enyhe 
karácsony lesz, azonban ha jó az idő, akkor 
nagyon hideg lesz a tél. És persze nem 
árt figyelni arra, hogy Márton-nap éjjelén 
álmodunk-e. Mert ha igen, akkor boldogok 
leszünk. A mondás legalábbis így tartja. (se)

Márton-napi karamellás káposzta

Hozzávalók 4 főre:

•1 közepes fej lilakáposzta  
•1 db alma 
•10 dkg vaj 
•5-6 dkg barna cukor  
•50 ml balzsamecet (vagy almaecet) 
•1 kk őrölt fahéj 
•1 kk őrölt szegfűszeg 
•só, frissen őrölt bors 
 
Elkészítés: 
 
A káposztát vékonyan felszeleteljük, az almát 
kb. 1 cm vastagra daraboljuk..Serpenyőben 
felolvasztjuk a vajat, hozzászórjuk a cukrot 
és addig kevergetjük, míg teljesen fel nem 
olvad. A cukros vajhoz keverjük a káposz-
tacsíkokat és az almagerezdeket. Fűszerez-
zük, meglocsoljuk a balzsamecettel és jól 
összekeverjük. Fedő alatt közepes tűzön kb. 
30 percig pároljuk. Végül fedő nélkül pár 
perc alatt elforraljuk róla a maradék levet.
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Info tel.: +36 70 2972277

JÓTÉKONYSÁGI EST

     SZTÁRFELLÉPÕKKEL!
A tragikus balesetet szenvedett Kovács család megsegítésére!

2012. november 17-én (szombat) 18 órai kezdettel,
Komáromban a városi Sportcsarnokban.

Elõtte 16:30 órai kezdettel
komáromi fellépõk meglepetés mûsora látható.

Jegyárak: Támogatói jegy: 1500.-Ft (Helyfoglalás érkezés szerint!)
Támogatói jegy: 500.-Ft (Belépésre nem jogosít!)

• Polgármesteri Hivatal Komárom
• Napsugár Óvoda Koppánymonostor
• Feszty Á. Iskola Komárom

• Tûzoltóság (Molaj)
• Városi Sportcsarnok
• Tourinform Komárom

Jegyek kaphatók: 
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