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Egy héten át ünnepeltünk
Az 1849. április 26-i csata emlékére idén immár 22. alkalommal  
rendeztük a Komáromi Napokat, Észak- és Dél-Komárom  
közös ünnepét. Kultúra, sport, gasztronómia, zene, tánc,  
felhőtlen szórakozás kicsiknek és nagyoknak, egy héten át...
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Komárom Város Díszpolgára kitüntető címet 
az idei évben Prohászka Marcell, a Kultsár 
István Szakközépiskola nyugalmazott igaz-
gatója, valamint Boldoghy Olivér felvidéki 
színművész vehette át dr. Molnár Attila 
polgármestertől. 
 
Prohászka Marcell 
 
Érsekújváron született 1924-ben. A Köz-
gazdasági Egyetemen szervezett diplomát. 
12 évig volt a Széchenyi Közgazdasági 
Szakközépiskola tanára, majd 22 évig a 
Gép- és Gyorsíró Szakiskola igazgatója. 
Pályafutása alatt a szakma kiválóságainak 
százait bocsátotta útjára. Tanítványai szere-
tettel emlékeznek vissza emberi és szakmai 
nagyságára. Az értelmiségi lét mintaképe. 
Személye megtestesíti a kettészakított 
város egységét. Munkásságát többek között 
Kultsár díjjal és Pro Urbe Komárom díjjal is 
elismerték. Életelve: „Ne kérdezd soha, hogy 
mit ér nekem ez a világ, hanem azt, hogy mit 
érek én a világnak.” 
 
Boldoghy Olivér 

Az észak-komáromi Jókai Színház szín-
művésze. Alakította Ádámot Az ember 
tragédiájában, János evangélistát a Mária 
evangéliumában, vagy épp a Rádióst a 
Padlásban. Egy Kassán töltött színházi 
időszak után másfél évtizede tért haza 
Komáromba. Vállalkozása mellett ven-
dégszerepel, továbbá civil aktivistaként is 
tevékenykedik. 2010-ben csatlakozott az 
Egy Jobb Komáromért Polgári Társuláshoz. 
2011 tavaszán útjára indítja a Fontos vagy! 
elnevezésű, a vizuális anyanyelvhasználatért 
küzdő mozgalmat. A kettős állampolgárság 
elismertetéséért is komoly aktivitást fejt 
ki. Az első bejelentett szlovákiai magyar 
állampolgárok közé tartozik. Bár a szlovák 
hatóságok 2011 novemberében törölték a 
szlovák állampolgárok jegyzékéből, mégsem 
szándékozik feladni státuszát. 
 
Pro Urbe Komárom díjban ez évben Hegedüs 
Béla és Nagy Sándor pedagógusok, Szabó 
József citerakészítő mester, népzenész, 
hagyományőrző, az Evangélikus Kórus, 
valamint a Monostori Kulturális Egyesület 
részesült.  

Hegedüs Béla pedagógus 
 
A zenetanárképzőt Győrben végezte brácsa 
és ének-zene szakon. Már fiatalon meg-
ismerkedett a hangszeres népzenével, 15 
éven át kísért néptánc együtteseket, zenélt 
táncházakban prímásként. 1982 óta tanára 
a komáromi zeneiskolának, tanít hegedűt 
és szolfézst, emellett 1996 óta tagja a Győri 
Nemzeti Színház zenekarának is. A ko-
máromi Brigetio Kamarazenekar oszlopos 
tagja. Fontos szerepet vállal az utánpótlás 
nevelésében, óvodásoknak, kisiskolásoknak 
szóló hangszerbemutatók lelkes előadója. 
Célja, hogy megszerettesse a gyerekekkel a 
zenét, hogy minél hamarabb felfedezzék a 
társas muzsikálás örömét. 
 
Nagy Sándor pedagógus 
 
1969-ben diplomázott a Testnevelési Főis-
kolán. Adottságai és érdeklődése a labdarú-
gás felé terelte. Kapusként 1959-től játszott 
a Dorogi Bányász NB1-es csapatában, 

�� Balról: Arlett Tamás és Nagy Miklós (Endresz csoport), Szabó József, Kőrösi Flórián (Monostori Kulturális Egyesület),  
Nagy Sándor, Balogh László, Márkiné Tárnok Eszter, Prohászka Marcell,  
Miklós Józsefné és a Komáromi Evangélikus Kórus tagjai, jobbra dr. Molnár Attila
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majd Almásfüzitőn, a győri MÁV DAC-
ban, a katonasága idején pedig a Soproni 
VSE-ben. Tanári tevékenységét 1969-ben 
a Komáromi Gyermekvárosban kezdte. 
1980-tól nyugdíjazásáig, 2001-ig a Feszty 
Árpád Általános Iskola testnevelő tanára 
volt. Pályafutása során a gyerekek szeretete, 
a kollégái tisztelete motiválta. Az iskola és 
a város ünnepségeit különféle sportbemuta-
tókkal tette színesebbé. Iskolán kívül a város 
és környéke futballcsapatainak trénereként 
dolgozott. Edzősködött a KAC, Bábol-
na, Nagyigmánd és Csém csapatainál is. 
Felesége a Klapka György Általános Iskola 
tanára volt, lányai is pedagógusi képesítést 
szereztek. 
 
Szabó József népzenész, hagyományőrző 
 
Mint a város köztiszteletben álló polgára, a 
népzene és a népdal terjesztéséről és művelé-
séről ismert. 
 
1987-ben alapította meg a Szőnyi Citera-
zenekart, de szervezéseinek köszönhetően 
alakult meg a Duna Népdalkör is, amely 

azóta a „Pro Urbe Komárom” emlékérem 
büszke tulajdonosa. Kezdeményezője és 
szervezője volt a még ma is évente megren-
dezésre kerülő Zene-Barátság Népzenei 
Fesztiválnak. Szabó József híres citeraké-
szítő mester, hangszerei hazánk határain túl 
is elterjedtek. Ennek, és a Szőnyi Citera-
zenekar számtalan felvidéki fellépésének 
kapcsán kérték fel a Nagykéri Citerazenekar 
tanítására. Ezt a tevékenységet társadalmi 
munkában, hazaszeretetből végzi töretlen 
lelkesedéssel immár 15 éve, heti rendszeres-
séggel próbákat tartva. Munkája nyomán 
tucatnyi citerazenekar alakult és alakulóban 
van a Felvidéken élő magyarok között. Ma 
már a tanítványai is tanítanak citerázni, 
terjesztve a magyarság és a magyar népzene 
szeretetét, ezzel elősegítve a magyarság 
fennmaradását Szlovákiában. 
 
Evangélikus Kórus 
 
A kórus 1995-ben alakult Ihász Beat-
rix lelkészasszony kezdeményezésére, 
Ihász Mihály teológushallgató művészeti 
vezetésével. Az énekkar vezetője 2001-től 

Miklós Józsefné zenepedagógus. A kórus 
a vasárnapi istentiszteleteken való rész-
vétel mellett évente nagyböjti és adventi 
áhítattal is készül. A városi gyertyagyújtás 
állandó közreműködője. Az Oroszlányban 
megrendezett megyei, és az egyházkerületi 
kórustalálkozók, továbbá az észak-komá-
romi Harmonia Sacra Danubiana rendez-
vénysorozat állandó résztvevője.  
 
A kórus fellép a magyar kultúra napján, 
különféle kiállítások megnyitóján, és 
ünnepi konferenciákon, de koncertez-
tek már többek között Naumburgban 
és a Mátyás templomban is. 2009-ben 
a Szakrális Művészetek Hetén sikeres 
kórustalálkozót rendeztek az evangéli-
kus imaházban, de ugyanígy szervezői a 
templomtakarításnak, a kertrendezésnek, 
bibliaóráknak, vagy épp a szeretetven-
dégségnek is. Evangélikus hitüket nem 
tagadva, működésük alapvető jellemzője 
az ökumené, a nyitottság minden szépre és 
jóra, ami Isten igéjéből és tanításából fakad.

AKTUÁLIS 5
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Monostori Kulturális  
Közhasznú Egyesület 

Az Egyesület 1997-ben alakult lokál-
patrióták összefogásával, önkormányzati 
támogatással. 2003-tól működik köz-
hasznú szervezetként, jelenleg 27 fővel, 
társadalmi munkában. Fő feladatkörük 
a helyi közösségi, művelődési események 
szervezése, hagyományok ápolása, hagyo-
mányteremtő rendezvények életre hívása, és 
a kulturális élet szervezése. Legrangosabb 
rendezvényeik a Monostori Napok és a 
Szüreti Vigadalom. Éves programjaik közé 
tartozik a költészet napja, az anyák napja, a 
gyermek- nap, a Ki mit tud? és a mindenki 
karácsonya rendezése. 2011-ben a Dózsa 
György Művelődési Ház fennállásának 50. 
évfordulójára emlékhelyet hoztak létre. Cél-
jaik megvalósítása érdekében az egyesület 
együttműködésre törekszik az önkormány-
zattal, közművelődési, szociális és oktatási, 
nevelési intézményekkel, színházi társula-
tokkal, civil szervezetekkel.  
 
 
A Polgármesteri Díjat idén Balogh László 
pedagógus, Márkiné Tárnok Eszter helytör-
ténész, valamint az Endresz Csoport vehette 
át. 

Balogh László pedagógus

 
1938-ban született Békéscsabán. 1962-ben 
az Esztergomi Felsőfokú Tanítóképző 
Intézetben szerzett oklevelet. 1972-ben 
diplomázott a Szegedi Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolán technika szakosként. 
1974-től a Petőfi Sándor Általános Iskola 
pedagógusa. Munkáját lelkiismeretesen, 
felkészültséggel, szakmai igényességgel 
végezte. Rendet, fegyelmet tartott környe-
zetében. Munkája elismeréseként országos 
kitüntetéssel is büszkélkedhet. Iskolán kívül 
a Városi Központi Műhely vezetőjeként is 
dolgozott, illetve a helyi sportélet érdekében 
tevékenykedett. Labdarúgóedzői képesí-
tését a Komáromi AC-ben kamatoztatta. 
Nyugdíjazása után is a városi sportegyesület 
utánpótlásáért dolgozott. Fő szervezője volt 
a Tóth Mihály Emléktornának. Munká-
ja során számtalan hazai és nemzetközi 
eredménnyel örvendeztette meg a várost.
 
Márkiné Tárnok Eszter helytörténész

A köz javára gyűjti Szőny tárgyi emlékeit. 
Saját házában állandó kiállítást rendezett 
be, kapuja mindenki előtt nyitva áll. A 
tárlatot számtalan óvodás, iskolás és felnőtt 

érdeklődő tekintette már meg a hosszú évek 
alatt. Tevékenyen részt vesz Szőny kultu-
rális életében, falunapok és más programok 
szervezésében, kiállítások rendezésében, 
több egyéni helytörténeti tárlata is volt már. 
Nemrég a helyi óvodában mutatta be régi 
gyerekjáték gyűjteményét. Önkéntes segí-
tője a Klapka György Múzeumnak. Részt 
vett többek között a Szőny és Koppánymo-
nostor története, A komáromi vasútvonalak 
története, valamint A komáromi tűzoltóság 
története kiállítások létrehozásában is. Je-
lenleg a 100 éves a Gyürky kastély elnevezé-
sű, ősszel nyíló tárlat gyűjtőmunkáját segíti. 
A Duna Népdalkör oszlopos tagja. 
 
 
Endresz Csoport 
 
 
A kétezres évek közepétől működő csoport 
Komárom történelmi hagyományaira, jeles 
évfordulóira hívja fel a helyi közvélemény 
figyelmét. 2008-ban az addig anonim 
társaság felvette az elfeledett, kitűnő pilóta, 
a világcsúcstartó óceánrepülő Endresz 
György nevét. Szervezésükben idén 5. 
alkalommal kerül megrendezésre a város 
egyik legnagyobb kulturális fesztiválja a 
HON-NAP Duna Menti Hagyományőrző 
Ünnep. A Csoport minden évben megem-
lékezik a Szent Korona komáromi tartóz-
kodásáról és V. László király születéséről. A 
doni katasztrófa, a trianoni békediktátum, 
az 1919-es áttörés, az 1931-es dicsőséges 
óceánrepülés, a két városrész 1938-as újra-
egyesülése, a II. világháború környékbeli 
harcaiban hősi halált halt katonák, illetve 
a névadó, a kiváló pilóta, Endresz György 
emlékének ápolását is feladatuknak tekintik. 
Társadalmi munkában évente rendbe teszik 
az 1919-es áttörés dél-komáromi emlék-
művének környezetét, valamint a Csillag 
erődöt, társszervezői a Czibor Zoltán 
Emléktornának is. Történelmi múltunk 
bemutatására a tavalyi évben a két város-
rész diákjai számára vetélkedőt állítottak 
össze Komárom 1938-1945 közötti éveinek 
eseményeiből. Egyik legnagyobb eredmé-
nyük a Turul-emlékmű 2012-es felállítása, 
mellyel a város a trianoni diktátum áldoza-
tai, az országtól elcsatolt területeken maradt 
nemzettársai előtt tiszteleg. Jelmondatuk: 
„Csak a múltat ismerve épülhet a jövő!”

AKTUÁLIS6
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A Komáromi Napok megnyitója a Sza-
badság téren volt, ahol dr. Molnár Attila 
polgármester beszéde után 150 piros, zöld és 
sárga lufi emelkedett a magasba a gyerme-
kek legnagyobb örömére. A két városrész 
képviselő-testületének közös ünnepi testületi 
ülésére az észak-komáromi Tiszti Pavi-
lonban került sor, ahol a város megbecsült 
polgárainak adták át a kitüntető díjakat. A 
Komáromi Napok „hivatalos” része ezzel 
véget is ért, hiszen ezután a szórakozásé volt 
a főszerep.  
 
A programok között helyet kaptak a kiál-
lítások, így a múzeum természeti kataszt-
rófákat bemutató tárlata, a „Vágy“ című 
kortárs képzőművészeti gyűjtemény, vagy 
épp a komáromi futball-legendákat ábrázoló 
képsorozat. A délelőttök nagy részét sport 
és gyermekprogramok színesítették. A Jókai 
ligetben az interaktív mesejátékoktól kezdve, 
a bábelőadásokon át, a Délibáb Színház 
műsoráig minden megtalálható volt, ami a 
kisebbek figyelmét lekötötte, nekik zenélt 
az Alma Együttes is. Apropó, koncert! 
Rúzsa Magdi, Fenyő Miklós, Wolf Kati és a 
Holdviola fellépésekor egy tűt sem lehetett 
volna leejteni a Jókai liget színpada körül. 
Az estéket utcabál zárta, a talp alá valót az 
Elektron Band mellett az Apropó, a Syncron 

és a Brigetio Klubzenekar húzta.  
 
Idén sem maradhatott el a Magyar Lovas 
Színház premierje, a közönség egy telje-
sen felújított János vitézt láthatott. Ezzel a 
lovas programok nem értek véget, hiszen 
Szőnyben is tiszteletét tette az Első Izsai 
Lovas és Hagyományőrző Egyesület, akik 
az 1849-es tavaszi hadjárat útvonalát járják 
végig minden esztendőben.  
 
A Komáromi Napok aktív résztvevője a ze-
neiskola, hiszen fúvószenekaruk fellépett a 
nyitóünnepségen, de szintén az iskola adott 
helyet egy különleges klasszikus és jazz 
koncertnek is, ahol bemutatkoztak a Bartók 
Béla Konzervatórium növendékei. Különle-
gességnek számított a XIX. Zene-Barátság 
Népzenei Gála, amely  generációk találko-
zását tette lehetővé különböző nemzetiségek 
részvételével.  
 
A Komáromi Napokkal párhuzamosan 
zajló testvérvárosi találkozónak köszönhe-
tően május elsején a ligetben folklór ünnepre 
került sor. Fellépett az Ungvári Művészeti 
és Közművelődési Koledzs, a kalotaszentki-
rályi Felszeg Gyöngye Néptáncegyüttes és 
Ritka Magyar Folkband is.  
A sportprogramok közt volt futball és 

streetball, duatlon és tenisz. 39. alkalommal 
álltak rajthoz a futók a Komárno-Komárom 
versenyen. A 400 induló ezúttal az észak-
komáromi sportcsarnok elől rajtolt.  
 
Mivel a Komáromi Napok a komáromiak-
nak, a komáromiakról szól, ezért többször 
álltak a színpadon helyi csoportok is. A 
Miénk a színpad elnevezésű programban a 
helyi óvodások és iskolások mutatkoztak be, 
de felléptek a László testvérek, a Zsebsün 
együttes, a Magyarock Musical Band és a 
Garabonciás Táncegyüttes is.  
 
Fontos szerepet kapott az egészségmegőr-
zés: a  ligetben ingyenes szűrővizsgálato-
kon vehettek részt a látogatók, akik pedig 
segíteni szerettek volna, azok a Medicina 
Egészségközpontban adhattak vért.  A 
városvezetés az Endresz Csoport és az 
Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás 
szervezésében az észak-komáromi katoli-
kus temetőben emlékezett meg az 1919-es 
áttörés áldozatairól.  
 
A Komáromi Napok ismét bebizonyította, 
hogy a két városrész összefogása példamuta-
tó, hogy képesek vagyunk felülemelkedni az 
ügyes-bajos dolgainkon, hogy együtt lehes-
sünk, és hogy jól érezzük magunkat.        (se)

A Komáromi Napokat első ízben 1992-ben szervezte meg Észak- és Dél-Komárom.  
22 év elteltével az öt napos rendezvénysorozat a térség legnagyobb tavaszi fesztiváljává nőtte ki magát.
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Zene, víz, barátság 

Hamrák Zsófia, a testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok el-
mondta, az április 26-a és a május 1-e közötti Zene, víz, barátság feszti-
vál egy önálló programsorozat volt, amely azonban kapcsolódott  
a Komáromi Napokhoz is.  
 
– A 20 éves jubileumi testvérvárosi találkozó alkalmából külön programmal 
készültünk vendégeink számára, azonban a Komáromi Napok fellépési és 
bemutatkozási lehetőséget kínált a testvérvárosi delegációknak, és ezáltal a 
Jókai ligetbe kilátogatók is élvezhették a színes, hagyományőrző, népi jellegű 
fellépéseket. A küldöttségek tagjai nem csak az adott városok önkormányzatá-
nak tagjai, hanem művészemberek voltak – hangsúlyozta Hamrák Zsófia.  
 
A nagyszámú vendégsereget április 26-án, a testvérvárosi kapcsola-
tokat bemutató kiállítás várta a Városháza díszterme előtt. A tárlat és 
a Komáromi Napok ünnepélyes megnyitója után a delegáció tagjai 
meglátogatták az Ipari parkot, a koppánymonostori oktatási-nevelési 
intézményeket,a Fenyves tábort, és a Monostori erődöt. Másnap egy 
szakmai kirándulás kínált új látnivalókat. A Bábolnai Ménesbirtok  
mellett a kisbéri Mini Magyarország makettparkot is megcsodálhat-
ták testvérvárosaink küldöttei. A második napot a sosnowieci The 
Animators és a naumburgi Black Harmonist koncertje zárta. Április 
28-án a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház egy „sátoros ünnepség-
nek“ adott otthont. – A napot a KorHatártalan Kórusmuzsika nyitotta 
meg. Észak- és dél-komáromi énnekkarok léptek színpadra. Ahogy a program 
neve is mutatja, a felnőtt női és vegyeskarok mellett a gyerekek is szerepet 
kaptak. Ezt követően került sor a Zene-Barátság Népzenei Gálára. A mű-
velődési ház színpadán ezen a napon mintegy 300-an léptek fel. A tanács-
nokasszony hozzátette: mivel a fesztivál a népzene és a hagyományőrzés 
jegyében telt, így a Hősök terére várták a 16. Felvidéki Tavaszi Hadjárat 
hadtesteit, amelyeket dr. Molnár Attila polgármester fogadott. A 
küldöttség ugyanezen a napon megtekintette a város egészségügyi és 
szociális intézményeit is. A hétfői nap kerekasztal beszélgetéssel, be-
mutatóval, tapasztalatcserével kezdődött, ahol szóba került a generációk 
kapcsolata, az időskor aktív megélése, és a testvérvárosok országainak 
szociális lehetőségei. A konferenciát követően a vendégek ellátogattak 
Budapestre, Esztergomba és a Duna-kanyarba. Az estét egy gála tette 
felejthetetlenné, ahol fellépett a kalotaszentkirályi Felszeg Gyöngye 
néptánccsoport, és az ungvári Művészeti és Közművelődési Koledzs.  
 
A találkozó záróakkordja az Ungvári Művészeti és Közművelődési 
Koledzs, a kalotaszentkirályi Felszeg Gyöngye Néptáncegyüttes, a 
Garabonciás és a Ritka Magyar Folkband közreműködésével lezajló
Liget Fesztivál volt, ahol a népművészeti bemutató mellett kiállítás, 
alkotóműhely és táncház várta a látogatókat. - A hatnapos program kiváló 
alkalom volt egymás megismerésére, a kapcsolatok elmélyítésére és a tapaszta-
latcserére. A delegációk a zene által nemcsak egymáshoz, de a komáromiakhoz 
is közelebb kerültek. Ez a néhány nap valóban a zene és a barátság jegyében 
telt - zárta gondolatait a tanácsnokasszony.  
                                                                                                               se

Népes testvérvárosi küldöttség érkezett Komáromba április 26-án. Egy európai uniós pályázatnak köszönhe-
tően a Lietoból, Naumburgból, Sosnowiecből, Szászsebesről és Észak-Komáromból érkező vendégek igazán 
színvonalas programokon vehettek részt, miközben jobban megismerték egymás kultúráját és szokásait.

Testvérvárosi találkozó városunkban

AKTUÁLIS8

A projekt költségeihez  
az Európai Bizottság nyújtott támogatást  
Támogató: EACEA + Európa Polgárokért Program 
Szervező: Komárom Város Önkormányzata 
Partnerek: Lieto (FIN), Naumburg (DE), 
Sosnowiec (PL), Komárno (SK), Sebes (RO)
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Motor, City, Rock

- A Felvidékről és Magyarország több pontjáról érkeznek a motorosok. 
Vonzzák őket a koncertek és a jó programok, így a találkozó évről évre 
nagyobb népszerűségnek örvend - mondta Szabados Csiri, a szakosz-
tály alelnöke. Pénteken hajnali háromkor csendesedett el a tábor, 
hogy aztán reggel nyolckor újra elinduljon az élet. A koncertek 
mellett a szokásos versenyek sem maradhattak el, a háromnapos 
találkozó fénypontját mint mindig, most is a szombati felvonulás 
jelentette. Komárom utcái ilyenkor megtelnek emberekkel, Kop-
pánymonostoron pedig igazi népünnepélynek számít a felvonulás.
 
Több éve állandó résztvevői a komáromi találkozónak a Polgár-
diból érkező Fekete Sas Nemzetség tagjai. - Baráti kapcsolat van 
a két klub között. Korábban csak rövid időre jöttünk, de most már itt 
töltjük az éjszakákat is. Nekem a motorozással kislánykori álmom vált 
valóra, és a most 9 éves kisfiam is rajong ezekért a csodákért - tudtuk 
meg a Fekete Sas Nemzetség alelnökétől, Polácska Marcsitól, 
aki arra a kérdésre, hogy mi tartja össze ennyire a motoros tár-
sadalmat, csak annyit válaszolt: a motorozás szeretete.  (se)

Telt ház volt a koppánymonostori Ifjúsági táborban április 19-21-e között. Ekkor szervezte meg ugyan-
is a Kassák Klub túramotoros szakosztálya a 21. Nemzetközi motoros találkozóját. Idén is volt, aki az egész 
hétvégét itt töltötte. A nagy érdeklődés nem meglepő, hiszen évről évre sikeresebb a rendezvény. A tábor 
kapuit már pénteken kinyitották, és folyamatosan érkeztek a résztvevők szebbnél szebb motorokkal.

Ékszerek, sárkányok

Ez utóbbiból kínált többet az első ízben 
kiállító Szeder Andrea. - Másfél-két évvel 
ezelőtt kezdtem gyöngyöket fűzni. Gyűjtöt-
tem a mintákat mindenhonnan. Egyszerű 
gyöngyökkel és formákkal kezdtem, most már 
inkább japán gyöngyöket használok, mert 
szebb és kifinomultabb ékszereket lehet készíteni 
belőlük. Ma már mindent meg tudok fűzni, 
ami megtetszik - mondta az ékszerkészítő.
Napjaink divatja nagy hangsúlyt fektet a jól 
látható, feltűnő színű és formájú kiegészí-
tőkre. Sajnos azonban még mindig kicsi 
azok tábora, akik hajlandóak áldozni a kézi 
készítésű, igényesen előállított portékákért. 
 
A kiállításon volt bőrből, pólóból, haris-
nyából, parafából, gombból, gyöngyből és 
nemezből készített ékszer egyaránt. Szeidl 

Orsolya volt a legfiatalabb ékszerkészítő, aki 
első osztályos kora óta fűz kiegészítőket. 
- Először egyszerű nyakláncokat és karkötőket 
csináltam, aztán a keresztanyukám megtanított 
a bonyolultabb mintákra is. Én hordom ezeket 
az ékszereket, de csináltam már az anyukám-
nak, és másoknak is ajándékoztam - tudtuk 
meg Orsolyától. 
 
A kiállításon az ékszerkészítők közösen is 
alkothattak, ami a KÉK számára nagyon jó 
alkotói fórumnak bizonyult, mert új tech-
nikákat, mintákat és formákat ismerhettek 
meg egymástól az ügyes kezű alkotók. Az 
ékszerek május 2-ig láthatók. 
 
Szintén a Jókai Mór Városi Könyvtár gyer-
mekrészlege adott otthont a könyves családi 

szombat elnevezésű programnak. 
- Lassan egy éve, hogy minden hónapban 
családi programokat szervezünk a gyerekeknek. 
Mivel április Szent György hava, ezért a témát 
most a sárkányok szolgáltatták. A sárkányok 
meghatározó szereplői a meséknek, a mi mese-
világunkban pedig különös jelentőséggel bírnak. 
Míg a környező népek általában csalafintaság-
gal, furfanggal győzik le a sárkányokat, addig 
mi karddal és erővel - mondta el Mikolasek 
Zsófia könyvtáros. A családi napon a gyere-
kek készíthettek cserép, és papírsárkányokat, 
amiket jó időben eregethetnek is. Építettek 
egy nagy sárkányvárat, ahol fogva tartot-
ták a szép királykisasszonyokat, akik több 
sárkányos népmesét is meghallgattak.  
                                                                      se

Tizenöt komáromi ékszerész alkotásából nyílt kiállítás KÉK címmel a Jókai Mór Városi Könyvtár 
gyermekrészlegén. A tárlatot április 12-én Mikolasek Zsófia vezető nyitotta meg. A szemet gyönyör-
ködtető darabok közt hétköznapi viselethez és ünnepi alkalmakhoz illő ékszereket is láthattunk.

21. Nemzetközi motoros találkozó

Kiállítás és családi nap a gyermekkönyvtárban
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Április 18-án dr. Molnár Attila polgármes-
ter és a városvezetés részvételével az Arany 
17. Rendezvényközpontban nyílt meg Turi 
Kata kiállítása, melynek témáját a kör-
nyezetvédelem szolgáltatta. Kata életének 
szerves része a természet közelsége, annak 
ihlető ereje. Több képe konkrét Duna-parti 
helyszínt ábrázol. 
 
– Életem meghatározó része a környezetvéde-
lem. Jó lenne, ha mindenki megpróbálna kör-
nyezettudatosabban élni. Az erre való nevelést 
pedig már gyermekkorban el kell kezdeni. Most 
kifejezetten olyan képeket készítettem, melyek a 
Föld napjához kapcsolódnak. Vegyes techni-
kát alkalmaztam, van olajfestmény, pasztell, 
akvarell, grafika. Mindig azt festem meg, amit 
a szívemben érzek – mondta festményeiről 
Turi Katalin.  
 
A Föld napi program április 20-án a Lak-
tanya közben faültetéssel folytatódott. A 
helyszínen segédkezett a körzet képviselője, 
Horváth Gyula is. – A tél folyamán kivágtuk 
az itt álló, és sok esetben allergiát okozó nyárfá-

kat. A képviselő-testület és polgármester úr tá-
mogatásával most 20 darab platánfát ültetünk 
el. A facsemetéket az önkormányzat vásárolta 
meg, az ültetésben pedig az önkéntesek mellett 
a Saxum Kft. segített. Meg kell említenem még 
Bocska Béla nevét, akitől a szerves trágyát 
kaptuk, mert így  eredményesebb lesz az ültetés– 
mondta el Horváth Gyula, aki hozzátette 
az 1960-as évek végén az itt állomásozó 
oroszok a Laktanya közbe hordták ki a 
szemetet, így a területet rekultiválni kell, 
szépítését tehát a jövőben is folytatni fogják.  
 
A Föld napi környezetszépítő akcióba 
bekapcsolódtak a Rex Komáromi Egyesület 
önkéntesei is. A „Van mit tisztáznunk“ címet 
viselő programnak köszönhetően megtisz-
tult a városközpont egy része. 
 
– Az állattartás és a környezetvédelem össze-
kapcsolódik. A kulturált állattartás csak akkor 
valósítható meg, ha közben óvjuk környezetünk 
tisztaságát is – vélekedett Mandel Géza. 
A Rex Egyesület tagjai a Duna Áruház 
környékét, a Lottózó mögötti kutyasétál-

tatót, a Jókai ligetet és a Rüdiger-tó partját 
tisztították meg. 
 
A sorozat zárásaként április 22-én dr. 
Juhász Ágota okleveles meteorológus tartott 
előadást. A budapesti Corvinus Egyetem 
oktatójának a témát a szélsőséges időjárás 
szolgáltatta. Előadásában kitért a márciusi 
ítéletidő okaira, felvázolt egy jövőképet, 
amely megmutatta, hogy várhatóan milyen 
lesz Magyarország éghajlata 2050-re. 
 
A Föld napja kapcsán Juhász Márton kör-
nyezetvédelmi referens elmondta: sajnos , 
sok ember számára a környezetvédelem 
nem számít közvetlenül profitorientált 
tevékenységnek. Az emberek egy része 
még mindig úgy gondolja, hogy mindez 
nem fontos, ezért nem is tesznek semmit 
érte. Éppen ezért az önkormányzat az ilyen 
programokkal azt szeretné elérni, hogy a 
környezetvédelem ne divat dolga legyen, 
hanem a mindennapi életünk része.  
 
                                                                    se

A Föld napja alkalmából Komárom önkormányzata több programot is szervezett. A cél amellett, hogy  
a lakosok figyelmét felhívják a környezetvédelem fontosságára az volt, hogy megszólítsák a gyerekeket 
is. A rendezvények közt szerepelt kiállítás, faültetés, szemétszedés és tudományos előadás egyaránt.

A környezetvédelem nem divat dolga

VISSZATEKINTŐ10

�� Faültetés a Laktanya közben
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Köszönet a Gondviselőnek
Április elején ünnepelte 90. születésnapját 
Papp Béláné. Dr. Molnár Attila polgár-
mester és Sárai János, a körzet képviselője 
szőnyi házában keresték fel Erzsi nénit. 
 
- 1923. április 5-én születtem Szőnyben, val-
lását gyakorló református családban. Szüleim 
földművesek voltak. Négyen voltunk testvérek. 
Sajnos, már csak ketten élünk – kezdi vissza-
emlékezését az ünnepelt. 
 
Megtudjuk, hogy azokban az időkben 
minden gyermek kivette részét a ház körüli 
teendőkből, az állatok gondozásából, a 
határbeli mezőgazdasági munkákból. Erzsi 
néni már 6 éves korában répát ritkított, 10 
évesen pedig gyalogosan vitte az ebédet a 
határban dolgozó édesapjának. - Minden 
szükséges dolgot elsajátítottunk testvéreimmel 
együtt, ami a paraszti élethez kellett. Sokat dol-
goztunk, de egymást szerető családban éltünk.  
 
Ezzel együtt persze sok nehézségen mentek 
keresztül. Az iskolában jó tanuló volt, de 
aztán jött a háború, a németek, az oroszok 
vitték az állataikat. A kertjük alján ott hú-
zódott a futóárok, a frontvonal. - A háború 
után kuláklistára kerültünk, elvették a földje-
inket, de összetartó, egymást segítő családunk, 
és az Istenbe vetett bizodalmunk átsegített 
minden nehézségen – folytatja élete történetét 
Erzsi néni. 
 
1946-ban Naszályra ment férjhez. Föld-
művesként kezdett közös éltük nehéz és 
küzdelmes volt. Nemcsak az időjárás, de a 
beszolgáltatások is szorították a mindennap-
jaikat. Aztán jött a tsz, és megint elvették 
mindenüket, még a jószágaik is a közösbe 
kerültek. A család 1961-ben költözött vissza 
Szőnybe, itt építkeztek. Erzsi néni férje 
a timföldgyárban dolgozott, ő a postán, 
egészen nyugdíjazásáig. A házasságból két 
leánygyermekük született, azóta már egy 
leányunokával is gyarapodtak. Erzsi néni 
2004-ben özvegyült meg. - Lányaim és vőm 
köztiszteletben álló, dolgos emberek. Családom 
gondoskodó szeretete vesz körül. Istennek hála.  
 
…hogyan telnek a hétköznapok?... 
 
- Minden nap főzök, a hétvégékre és az 
ünnepekre pedig finom és mutatós süteményeket 
sütök. Ha csak tehetem, sokat olvasok, regénye-
ket, verseket és a Magyar Nemzetet. A lábaim 
azonban már nehezen, fájdalmasan mozognak, 
bottal járok. Így a vasárnapi istentisztele-

tekre leányom már csak autóval tud elvinni. 
Ott aztán imádsággal és a szép, lélekemelő 
énekekkel köszönöm meg a Gondviselőnek a 
megtapasztalt áldását, kegyelmét a családomért, 
az életemért, a 90 esztendőért. 
 
Családi kör 
 
E hónapban ünnepelte 90. születésnapját Bu-
zás Jánosné Margit néni, akit családi körben, 
otthonában keresett fel a városvezetés. 
 
Margit néni 1923. április 3-án született 
Sümegen. Gazdálkodó család lévén már 
kora gyermekkorában beletanult a ház 
körüli teendőkbe, különösen a mezőgazda-
sági munkákba. 17 éves korától a helyi Jókai 
Szövetkezetben dolgozott, évtizedekkel 
később onnan is ment nyugdíjba. Házas-
ságából hat gyermekkel ajándékozta meg 
a sors, azóta 11 unokája és 25 dédunokája 
született. Nemrég aztán egy újabb jövevény 
érkezett a családba, így Margit néni mára 
hazánk kevés számú üknagymamái közé 
tartozik. A majd ötven főt számláló népes 
família április közepén családi ünnepség 
keretében köszöntötte a születésnapost. 
 
…az ellenségeimet is barátnak tekintet-
tem… 

A napokban ünnepelte 90. születésnapját Rácz 
János bácsi is. 
 
Hatgyermekes gazdálkodó családban 
született. Az akkori Arany János utcában 
nevelkedett, majd a háború alatt bevonul-
tatták. -Isten segítségével sikerült egyetlen 
karcolás nélkül végigélnem a frontszolgálatot. 
Talán azért is segített, mert emberéletet ki 
nem oltottam. Én az ellenségeimet is barát-
nak tekintettem… Nem haragudtam senkire, 
de hát parancs volt, háború volt… - kezdi 
élettörténete elmesélést János bácsi.

A hadifogság és a leszerelés után aztán a 
MÁV-nál helyezkedett el, ahol számos 
munkakörben dolgozott nyugdíjazásáig. 
Feleségével, a nemsokára 85. születésnap-
ját ünneplő Eszti nénivel immár 65 éve 
házasok. 
 
-A Teremtőnek hála, csupán a szemem 
gyenge, de a humorom, az életörömöm a 
régi, és talán a memóriámra sem lehet még 
panasz… mi többet akarhatok még az 
élettől – zárja gondolatit János bácsi.
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Papp Béláné, Erzsi néni

Buzás Jánosné, Margit néni

Rácz János bácsi
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Tisztelt Beruházók, Építtetők, 
Tervezők, Tisztelt Komáromiak!

 
Komárom város képviselőtestülete 
élve a 314/2012. (XI.8.) Kormány-
rendelet adta felhatalmazással a 
2013. április 24-i képviselőtestületi 
ülésen rendeletet alkotott a telepü-
lésképi véleményezési eljárásról 
és a településképi bejelentési 
eljárásról.  
 
Ennek értelmében 2013. június 
1-jétől, a rendelet hatályba lépésétől 
az építési engedélyezéshez kötött 
építési tevékenységek esetén az 
engedélyezési eljárást meg kell 
előzze egy településképi véleménye-
zési eljárás, az építési engedélyhez 
nem kötött építési tevékenységek 
közül pedig az alábbiak esetében 
településképi bejelentési eljárást kell 
lefolytatni: 

- meglévő építmény utólagos hőszige-
telése, homlokzat színezése 
- műemléki területen nem engedély-
hez kötött építési munka 
- épületek közterületről látszó homlok-
zatához illesztett bővítések 
- kereskedelmi, vendéglátó rendel-
tetésű épületek építése, bővítése 20 
m2 alatt 
- önálló reklámtartó építmény építése 
- park, játszótér, sportpálya építése 
- szobor, emlékmű, kereszt építése 
6,00 m magasság alatt 
- közterületről látszó kerti építmény 
- utas váró fülke, megálló építése 
- fóliasátor építése 100 és 500 m2 
között 
- reklámhordozók elhelyezése 
- meglévő építmények rendeltetésvál-
tozása. 
 
A Polgármesteri Hivatal a település-
képi véleményezési eljárásról és a 
településképi bejelentési eljárásról 
szóló tájékoztatóját 2013. május 15-
től elérhetővé teszi a város honlapján.  
 
A városban rendszeresen tervező 
építészeket írásban külön tájé-
koztatjuk. Kérjük a tisztelt Építte-
tőket, Beruházókat, Tervezőket 
esetleges kérdéseikkel keressék 
Siklósi József városi főépítészt.

Április közepén Szőnyben és Koppány-
monostoron volt fogadóóra, ahol dr. 
Molnár Attila polgármester mellett az 
adott körzetek önkormányzati képvise-
lői, így Takács József, Sárai János illetve 
Czita János várták a helyieket. 
 
A felmerült kérdések között fő helyen 
szerepelt a talajterhelési díj mértéke. Az 
országosan megállapított forintössze-
gű tétel városunkban mintegy 350-400 
családot érint, közülük vannak olyanok, 
akik rácsatlakozhattak volna a csatorna-
hálózatra, de nem tették, illetve olyanok 
is, akik önhibájukon kívül nem tudnak 
rákötni arra. Az önkormányzat keresi 
annak lehetőségét, hogy őket miként 
lehetne bekapcsolni a hálózatba. 
 
További kérdések, észrevételek merültek 
fel az utak és járdák állapotával kapcso-
latban. A helyiek üdvözölték, hogy az 
önkormányzat ez évben több százmillió 
forintot különített el ilyen irányú fejlesz-
tésekre. 

 
A szőnyi horgász egyesület jó gazdája a 
nemrég elkészült horgászépületnek. A 
város továbbra is támogatni kívánja őket. 
 
Koppánymonostoron a szabad strand 
környékével kapcsoltban érkezett több 
bejelentés. A lakosok kérik, hogy az 
önkormányzat tegye rendbe a területet, 
ezzel együtt jelezték, hogy örülnek az idei 
infrastruktúra-fejlesztéseknek, továbbá 
annak is, hogy a városrész temetőjében 
mosdó épül. A lakosok nehezményezték, 
hogy a helyi gyógyfürdőben több kedvez-
ményt is megszüntettek. Kérik a többségi 
tulajdonost, hogy ezeket állítsa vissza. 
A Tamási Áron utcában, az óvoda előtt 
állandóak a parkolási gondok, továbbá 
az utóbbi időben belvíz is nehezítette a 
közlekedést. Az ügyet a műszaki osztály 
vizsgálja. Felmerült, hogy az Újszállási 
út, az Esze Tamás utca és a helyi kul-
túrház környéke különösen szemetes. A 
hulladék eltakarítására az önkormány-
zat közmunkásokat küld a területre.

Nagy érdeklődés a fogadóórákon

Április 24-én a Városháza dísztermében 
emlékeztek meg a bölcsődék napjáról. Az 
önkormányzat színvonalas műsorral és 
egy-egy szál virággal köszönte meg a böl-
csődei dolgozók szeretetteljes, gondoskodó 
munkáját. 
 
Bevezetésként Vajda Fatime tolmácso-
lásában hangzott el Mécs László verse, 
majd az Egressy Béni Zeneiskola növen-
dékei játszottak egy gitárra írt kamara- 
darabot. A köszöntőt dr. Kreft-Horváth 
Loránd alpolgármester mondta, aki hang-
súlyozta, nem szeretne száraz, statisztikai 
adatokkal teletűzdelt beszédet tartani, 
ezért inkább a való életből vett példát és 
egy szülő gondolatait tolmácsolta. 
 
- Ha elölről kezdeném a gyermeknevelést, 
fenyegetés helyett festegetésre használnám a 
kezemet, példálózás helyett példát mutat-
nék, nem siettetném a gyermekemet, hanem 
hozzá sietnék, nem a nagyokost játszanám, 
hanem okosan játszanék. Komolykodás 
helyett komolyan venném a vidámságot, ki-
rándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószál-

nék, bámulnám a csillagokat. A civakodás 
helyett a babusgatásra összpontosítanék, nem 
erőszakoskodnék a gyermekemmel, hanem 
a lelkét erősíteném. Előbb az önbizalmát 
építeném, utána a házamat. Kevesebbet 
beszélnék a hatalom szeretetéről, és többet a 
szeretet hatalmáról. 
 
Az ünnepség folytatásaként elköszöntek 
a nyugdíjba vonuló Förhétz Kálmánné 
Erzsikétől, aki 40 ledolgozott év után 
most kezdi meg nyugdíjas éveit. Kiemel-
ték, hogy Erzsike a pályán eltöltött évei 
alatt mindig vidáman, optimistán látta a 
világot, mert alapjában véve vidám ter-
mészetű ember. A reábízott gyermekeket 
mindig nagy-nagy szeretettel gondozta, 
nevelte. Dr. Molnár Attila polgármester 
és dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgár-
mester egy csokor virággal és egy em-
léklappal köszönte meg Erzsike sokéves 
munkáját. Virágot kaptak a bölcsőde 
dolgozói is. A program zárásaként az Eg-
ressy Béni Zeneiskola növendékei adtak 
színvonalas koncertet.  
                                                          se

A gyermek lelkét kell erősíteni

VISSZATEKINTŐ12

A bölcsődék napja városunkban



Egy könyvtár életében két dolog biztos: az állandóság és a változás. Egy-
részt örök értéket képvisel, másrészt haladnia kell a korral, hogy a szá-
mítógép-használó társadalom is könyvtárbaráttá váljon. A  idén 60 éves 
fennállását ünneplő komáromi Jókai Mór Városi Könyvtár igyekszik a 
lehető legjobban megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Hogy hogyan, ar-
ról a könyvtár igazgatónőjét, György Károlyné Rabi Lenkét kérdeztük.

A tudásra mindig szükség lesz
60 éves a könyvtár
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A Jókai Mór Városi Könyvtár egy kisváros 
könyvtára. Állományában mennyiben igazodik 
ehhez a „szerepkörhöz“?

Az elégedettséget elsősorban az olvasóktól 
kell kérdezni. Ha ők elégedettek, akkor mi 
is azok vagyunk. Az elmúlt években a köny-
vek és más dokumentumok ára folyamato-
san emelkedett, így a könyvtár beszerzési 
keretét is ehhez kellett igazítani. A 2000-es 
évek első felében a beszerzési keretünk nem 
érte el azt a szintet, ami a szakmai normák-
nak megfelelt volna. Ezért érdekeltségnö-
velő és felzárkóztató pályázatok segítségével 
biztosítottuk a gyarapodást. 2005-ben 
egy nyomdaipari termékeket előállító cég 
települt be az ipari parkba, és kifejezetten 
gyermekkönyvek vásárlására kaptunk a 
cég chicagói alapítványától 5000 dollárt. A 
következő években a fenntartó megemelte 
a beszerzési keretet 5 millió forintra. Ebből 
4 milliót költöttünk könyvekre, és 1 milliót 
folyóiratokra. Nagyjából ekkora összeg 
kell a könyvtártípusnak előírt gyarapodás-
hoz. Jelenleg több mint 55 millió forint 
összértékben őrzünk dokumentumokat a 
könyvtárban. 

Hogyan kell elképzelni az állománybővítést? 
Ilyenkor fi gyelembe veszik az olvasói igényeket?

Ez egy érdekes és hosszú folyamat. A 
Könyvtárellátóval kötünk szerződést, tőlük 
kapjuk meg az Új Könyvek állománygyara-

pítási tanácsadó füzeteket, évi 26 számot. 
Ebben a füzetben minden forgalomba 
kerülő könyvről recenzió jelenik meg. A 
kollégák átnézik, javaslatot tesznek a beszer-
zésre, fi gyelembe véve az olvasói igényeket 
és a könyvtár gyűjtőköri szabályzatát. A 
gyarapításért felelős kolléganő összesíti a ja-
vaslatokat, végül pedig én átnézem. Bizony 
szigorúnak kell lennem, hogy az adott évre 
biztosított pénzösszeg elegendő legyen! 

Érdemes lenne szót ejteni arról is, hogyan válto-
zott a könyvtárba beiratkozók száma az elmúlt 
évtizedben.

Azt mondhatom, hogy tagságunk létszáma 
szinte állandó. Egy évben mondjuk ötvennel 
kevesebb, a következőben pedig ennyivel 
több. Átlagban Komárom lakosságának 10 
százaléka a beiratkozott olvasó. Kiemelném, 
hogy a könyvtári tagok 16-19 százaléka a 
határon túlról érkezik. Nemcsak Észak-Ko-
máromból, illetve a Selye János Egyetemről 
jönnek, hanem más oktatási intézményekből 
és a környező településekről is. Ez a lehe-
tőség erősíti a külhoni kapcsolatot, továbbá 
segíteni tudjuk a határon túl élő magyarok 
információhoz jutását is. 

Tagadhatatlan, hogy egy számítógép alapú 
társadalomban élünk. Mit mutatnak a tapasz-
talatok, van még igény a könyvtári szolgálta-
tásokra?

Egyértelműen van. A könyvtári szolgáltatá-

soknak mindig követniük kell a társadalmi 
változásokat. Például a ‘60-as években a ki-
adott szépirodalmat és szakirodalmat kellett 
biztosítani az olvasóknak, a rendszerváltás 
után pedig azokat a könyveket keresték, 
amelyek addig tiltólistán voltak. 

Az internet megjelenésével átalakult a 
könyvtár is. Új szolgáltatások kellettek. 
Nálunk már 10 évvel ezelőtt is használ-
hattak számítógépet, internetezhettek 
olvasóink, szolgáltattunk CD-ROM és más 
adatbázisokat, de az igazán nagy válto-
zást az informatikai fejlesztés területén 
a pályázatok hozták. 2010-ben a TIOP 
pályázat színvonalas informatikai eszköz-
park kialakítását biztosította. Megújult a 
könyvtár honlapja is, amely így többnyelvű 
és a gyengén látók számára „akadálymen-
tes” lett. Új szolgáltatásokat indítottunk: az 
egyedi regisztrációval rendelkező olvasók 
otthonról hosszabbíthatják meg a köl-
csönzési határidőt, és jegyeztethetik elő 
a kívánt könyvet, ha az éppen kölcsönzés 
alatt van. A Nemzeti Kulturális Alap 
digitalizálási pályázatának eredménye 
az elektronikus könyvtárunk kialakítása 
lett. Az Országos Széchényi Könyvtártól 
megvásárolt folyóiratok képeit digitalizál-
tuk. Informatikusunk kitartó szorgalmának 
köszönhetően mára 10 régi komáromi 
újság és folyóirat (1824-1944 közöttiek) 
található meg a digitális könyvtárunkban. 
A kutatóknak, lokálpatriótáknak nem kell 
bejönniük személyesen a könyvtárba

Jubileumi hét a könyvtárban

Május 13-a és 17-e között a Jókai Mór Városi Könyvtár egyhetes rendezvényso-
rozattal ünnepli meg 60 éves fennállását. 

Május 13-án, hétfőn 15 órakor: Jubileumi ünnepség – meghívottak a fenntartó 
és a megye közművelődési könyvtárainak képviselői (szakmai rendezvény)

A május 14-én, kedden 17 órakor Irodalmi Kávéház: Magyar klasszikusok –egy 
verséneklő együttes előadásában (nyilvános rendezvény)

Május 15-én, szerdán 17 órától író-olvasó találkozó Pálffy Istvánnal (nyilvános 
rendezvény)

Május 16-án, csütörtökön 10.00 órától Jedlik Á. utca 8. : Drámapedagógiai fog-
lalkozás gyermekkönyvtárosok részére (szakmai rendezvény)

Május 17-én pénteken 16 órától: Könyvtáros baráti találkozó, melyre meghívást 
kapnak az intézmény egykori és jelenlegi dolgozói. (szakmai rendezvény)
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és órákig silabizálni az ódivatú mikrofi lm-
olvasón. Ezeket a lapokat pdf formátumban 
bárhonnan elolvashatják. Ha valaki a Ma-
gyar Elektronikus Könyvtárban keresi ezeket 
a komáromi újságokat, a link a mi könyvtá-
runk honlapjára mutat. Így kapcsolódtunk 
be az országos könyvtári rendszerbe. A 
digitalizálás területén a városi könyvtárak 
között az élen járunk.

A komáromiak tapasztalhatták, hogy az elmúlt 
években egyre élőbbé vált a könyvtár. Hogyan 
sikerült ezt elérni? 

Egyrészt törekedtünk az otthonosságra, egy 
egészségesebb és esztétikusabb környezet 
létrehozására. 2007-ben egy sikeres pályázat 
jóvoltából szép, kárpitozott székek kerültek 
az olvasóterembe, a gyermekkönyvtárban 
kialakítottunk egy meseszobát, új pol-
cokat és a kiállító vitrineket vásároltunk, 
és kicseréltük a neonvilágítást is. Számos 
könyvbemutatónak és író-olvasó találkozó-
nak biztosított helyet a könyvtár. Járt már 
nálunk – a teljesség igénye nélkül – Závada 
Pál, Jász Attila, Jókai Anna, Grecsó Krisztián, 
Böszörményi Gyula vagy Leiner Laura. A 
sok érdekes és hasznos előadást pedig, ami 
elhangzott a falak közt, szinte felsorolni is 
lehetetlen. 2004 újdonsága volt az Irodalmi 
Kávéház, amelyet azért hoztunk létre, hogy 
megmutassuk a közönségnek az irodalom 
szórakoztató oldalát, és hogy bemutatko-
zási lehetőséget adjunk a helyi szerzőknek, 

előadóknak. Az azóta is közkedvelt rendez-
vény népszerűsíti a könyvtárat és új olvasói 
réteget is vonz. Fellépett nálunk a Délibáb 
Színház, Orosz Mihály, Egyed László, Dráfi  
Mátyás, Écsi Gyöngyi, Benkő Géza, Derzsi 
György, Ölveczky Tamás és barátai ...  Még 
a ’90-es években indítottuk a minitárlatot, 
amelyen helyi alkotóknak biztosítottunk be-
mutatkozási lehetőséget. Ezt a hagyományt 
is felújítottuk. Helytörténeti évfordulós és 
tematikus kiállításokat rendeztünk a Jókai- 
és helyismereti gyűjtemény anyagából. Több 
kiállításról katalógust adtunk ki. Családi 
rendezvényekkel bekapcsolódtunk a „Köny-
ves vasárnap“ és az Országos Könyvtári Hét 
programjába. 

Az Ön véleménye szerint a következő 60 évben 
lesz létjogosultságuk a könyvtáraknak?

A digitális és a nyomtatott alapú könyvtár 
együtt fog tovább élni. A különböző infor-
matikai eszközök, hordozók és e-bookok 
nem jelentik a könyvek halálát. Az igazi 
olvasás élményt szerintem a nyomtatott 
könyv adja. Ha időnk engedi, szívesebben 
olvasunk a Duna-parton vagy a kandalló 
mellett, kényelmesen lapozgatva egy könyv-
ben. Sokan olvasnak buszon, vonaton, hogy 
a munkába járás utazási idejét is kihasznál-
ják. Ha azonban tanuláshoz, munkához 
rövid idő alatt kell elolvasnunk valamit, vagy 
a nyaralásra nem akarunk több könyvet 
cipelni, akkor kiváló megoldás egy e-book, 
melyre akár több tucat könyvet is feltölt-

hetünk. Szerintem nincs messze az az idő, 
amikor a közkönyvtárak is kölcsönöznek 
majd digitális köteteket.

Mire lenne még mindenképpen szükség ahhoz, 
hogy a Jókai Mór Városi Könyvtár a jövőben is 
lépést tudjon tartani a folyamatos fejlődéssel?

Néha – kicsit ironikusan - azt mondom, 
hogy a könyvtár címe nem változott. A köz-
ponti könyvtár - 45 éve - a megkopottan is 
szép, de a könyvtárnak már szűkös Táncsics 
Mihály utcai épületben működik. Többször 
felvetődött a felnőtt- és gyermekrészleg 
egyesítése és új helyre költözése. Vagyis egy 
komplex tudástár létrehozása, ahol minden 
korosztály kényelmesen igénybe veheti a 
szolgáltatásokat. Az új épületben helyet 
kapna a kölcsönzőtér, olvasóterem, kuta-
tószobák, foglalkoztató szoba a gyerme-
keknek, rendezvény- és előadóterem, ahol 
szükség esetén oktatás is folyhatna. Szeret-
ném, ha a Jókai Mór Városi Könyvtár egy 
olyan könyvtár lenne, ahol az óvodásoktól 
az idősekig mindenki jól érzi magát, ahol 
mindenki hozzájuthat az őt érdeklő infor-
mációhoz és dokumentumhoz. Számomra 
fontos, hogy a könyvtárnak mindig legyen 
arculata és szellemi légköre, a munkatársak 
legyenek képzettek, megfelelő műveltséggel, 
pedagógiai és pszichológiai érzékkel, em-
pátiával rendelkezzenek. A könyvtár legyen 
Komárom tudástára, a város dolgozószobá-
ja, ahol minden az olvasókért történik.  (se)

Dr. Molnár Attila polgármester:

Nekünk, komáromiaknak, mint Jókai városában 
élőknek talán még fontosabb, még különle-
gesebb hely a könyvtár, mint más települések 
polgárainak. Emlékszem, diákéveim alatt nem 
volt olyan hét, hogy valamilyen kötetet után ku-
tatva meg ne fordultam volna a Jókai Mór Városi 
Könyvtárban. Az intézményben kiválóan képzett, 
magas szakmai színvonalon dolgozó, mindig 
segítőkész kollektíva várt, és várja az odaláto-
gatókat ma is. Városvezetőként, és komáromi 
lakosként is büszke vagyok a könyvtárunkra. 

Az intézmény jelenlegi épületének kiváltásá-
ra, így a gyermek és felnőtt részleg, illetve a 
szőnyi fi ókkönyvtár új, modern épületbe való 
átköltöztetésére konkrét elképzelésünk van. A 
tervet reményeim szerint a közeljövőben meg is 
valósítjuk, így az oda látogatók egy még ottho-
nosabb, és még jobban felszerelt környezetben 
adhatják majd át magukat az olvasás örömének.
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A komáromi Kecskés László Társaság évek 
óta azon fáradozik, hogy a kitelepítésben 
érintett családok történetei, és a Benes-
dekrétumok igazságtalan következményei 
napvilágot lássanak, így ezt az ügyet Komá-
rom városa, és annak együttérző vezetői is 
felkarolták. 

A többórás vitát kiváltó előterjesztést dr. 
Molnár Attila komáromi polgármester 
vitte végig tavaly decemberben a törvény-
hozás rögös útján, így lehetett, hogy április 
12-én méltó módon – immár hivatalos 
emléknapon - emlékezhettek a második 
világháborút követően hazájukat és egyben 
otthonukat, rokonaikat és múltjukat vesztett 
felvidéki magyarokról, és az 1947 áprilisától 
kezdődő úgynevezett lakosságcserékről.

Komárom önkormányzata a városháza 
dísztermében tartott emlékülést az üldöz-
tetést megélt áldozatok és a kitelepítettek 
ügyét pártolók körében. Dr. Molnár Attila 
polgármester a zsúfolásig megtelt teremben 
ismertette az országgyűlés határozatának 
pontjait, majd hozzátette: városa, Komárom 
tisztelettel adózik azon családoknak, ame-
lyek állampolgárságuktól, közösségüktől, 
vagyonuktól megfosztva, a szülőföldjüktől 

elűzve kemény akarással otthont teremtet-
tek maguknak.

A városvezető felolvasta dr. Kövér Lász-
lónak, a Magyar Országgyűlés elnökének 
levelét: „Akkor is és azóta is sokan igyekeztek 
megmagyarázni kollektív bűnösséggel, törté-
nelmi vétkekkel a kitelepítést. Azonban, ha az 
események és az indítékok mögé nézünk, nem 
találunk semmi mást, mint a meztelen hatalmi 
érdeket, ami nem rettent vissza a tisztogatá-
soktól sem. A Magyarországon létezett akkori 
baloldali politikai elit képviselői, ha ellentmon-
dásosan is, de részt vettek ebben a játszmában. 
Meg kell értenünk mindazt, amin szüleink és 
nagyszüleink nemzedéke átment. Tudnunk 
kell, hogy értsük, hogy milyen értékes a haza, az 
otthon, a szülőföld és azok a közösségek, ame-
lyekben az életünket éljük. Nem szabad feled-
nünk, hogy azok a jogfosztó törvények, melyek 
kimondták a felvidéki magyarság bűnösségét, 
még a mai napig hatályban vannak. Meggyő-
ződésem, hogy az átélt, megélt sorsokon változ-
tatni nem tudunk, de emlékezni és emlékeztetni 
kötelességünk.” – világított rá az összefogás 
indokára a levél, hogy eff éle tisztogatásokra 
soha többé ne kerülhessen sor.
A termet az együttérzés és az összetartozás 
magasztos hangulata lengte be. Ezt csak 

tovább fokozta a Kultsár István Szakkö-
zépiskola összeállítása, mely a Kecskés 
László Társaság által kiadott Életképek 
című albumból megrendítő visszaemléke-
zéseket idézett. Oláh Kálmán pedagógus 
vezetésével a diákok olyan emberi-családi 
sorsokat, történéseket elevenítettek fel, 
melyeket a mai békeidő nyugalmas síkján 
aligha tudunk elképzelni. Szóltak gyer-
mekkorban átélt érthetetlen tragédiákról, 
állampolgárságuktól, gyakran emberi 
jogaiktól is megfosztott, megsebzett apákról 
és anyákról, kik a szülőföldtől, a rokonoktól 
és a szülői háztól, nagyszüleik sírjától távol 
kerestek életüknek új értelmet és teret. A 
teremben olyanok hallgatták a történeteket, 
akik megélték a borzalmakat, mégis talpra 
tudtak állni.

Előttük adózott tisztelettel dr. Halzl József, 
a Rákóczi Szövetség elnöke hozzászólásá-
ban. Mint fogalmazott: a baljós népszám-
lálási adatok mellett bizakodásra ad okot, 
hogy egyre több a gyermek a szlovákiai 
magyar iskolákban. 

Berényi József, a Magyar Közösség Pártjá-
nak elnöke azt hangsúlyozta, hogy minden 

Az Országgyűlés tavaly decemberben hozott határozatával 
április 12-ét a felvidéki kitelepítettek emléknapjává nyilvání-
totta. E napon a kitelepítettekre emlékeztek Komáromban.
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olyan impulzus, mely Magyarországon 
születik, befolyásolja a szlovákiai politikát 
és közéletet, így a hivatalos emléknapnak is 
van hatása. A politikus köszönetet mondott 
a komáromi Magyarock Dalszínháznak is, 
akik a Fehérlaposok című rockoperájukkal a 
modern művészet nyelvén minden gene-
rációt megszólítva képesek bemutatni a 
második világháború után történteket. 
 
Potápi Árpád, a Nemzeti Összetartozás 
Bizottságának elnöke beszédében riasztó 
számokat közölt. Mint összegezte, az 1947 
áprilisától kezdődő, akkoriban lakosságcse-
rének nevezett deportálások eredménye-
képpen 22 955 család 85 436 fővel érkezett 
Magyarországra. A tisztességes, kemény 
munkával megteremtett életkörülménye-
iktől megfosztva a csere folytán a hátra-
hagyott földek tizedével kellett beérniük a 
kitelepítetteknek. A Felvidéken a magyarok 
160 ezer katasztrális hold földet és több 
mint 15 ezer házat hagytak hátra. Mint fo-
galmazott: a 66 esztendeje történtek mellett 
nem lehet csak úgy elmenni. Az emléknap 
az egész magyarságnak szól.  
 
„Az ünnepnap nem csupán egy gesztus a parla-
ment részéről, hanem az igazság kimondása és 

az igazságtalanság elleni küzdelem következő 
lépcsőfoka, ugyanakkor üzenet értékű egész 
Európa számára.” 
 
A meghívottak közül az izsai deportálta-
kat képviselő Sámsonné Kómár Gizella 
versben fogalmazta meg ünnepi gondolatait. 
A megemlékezés a Monostori erődben 
folytatódott a kitelepítettek emlékművénél. 
Miletics Anton trombitajátékát követő-
en Vadkerty Katalin történészprofesszor 
foglalta össze a történetírás ellentmondásait. 
A meghívott egy évtizeden keresztül kutatta 
az 1945-1948-as évek Csehszlovákiájának a 
magyarsággal kapcsolatos politikáját. Min-
den történelmi tény feltárásának eredménye 
azt mutatta, hogy igaztalan volt a támadás.  
 
A történészprofesszor levéltári kutatásaikor 
találkozott a magyargyűlölettel, ami akkor 
uralta akkor az egész dél-szlovákiai vidéket. 
Mint magyarázta, a tényeket nem tagadó 
szlovák történetírás kijelenti, a kitelepítés 
történelmi elégtétel.  A történészprofesz-
szor átfogó képet adott a követelésekről 
és tervezetekről, mellyel a csehszlovák 
kormány véghez kívánta vinni a kitelepítést, 
és felvázolta a magyarság felszámolásának 
szívszorító folyamatát. 

A megemlékezés díszvendége, dr. Navra-
csics Tibor miniszterelnök-helyettes is szólt 
a jelenlévőkhöz. Mint mondta, az emlék-
nap nem csupán egy gesztus, hanem azon 
túl olyan törekvés, mely a közép-európai 
nemzetek között párbeszédet indíthat 
el. - Olyan párbeszédre lesz szükség, melyben 
szembe merünk nézni a saját és a másik állam 
által elkövetett bűnökkel, és melynek jegyében 
elindulhat a közép-európai együttműködés. 
Csak így teljesülhet újra a százéves etnikai, 
nemzetiségi konfliktusok által felszabdalt régió 
összefogása – magyarázta. A politikus a 
felvidéki kitelepítettek anyagi kárpótlásáról 
is beszélt, melynek előterjesztése már elké-
szült, tárcaközi egyeztetés előtt áll. 
 
Az emléknap az észak-komáromi 
Concordia vegyeskar közreműködésével 
koszorúzással zárult.A sorsokon változtatni 
nem lehet, a koszorúk sokasága is csupán az 
emlékezés része. Nemzetünk feladata és kö-
telessége lesz a fehér foltok feltárása, mellyel 
újra megerősödhet a magyarság öntudata 
és cselekvőképes akarata. Az emléknap a 
megbékélés első lépcsőfoka lehet.  
 
                                                                    
                                                                    hd
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A költészet napja Koncz Gáborral
Telt házas pódiumestet tartott 
április 10-én Koncz Gábor Já-
szai Mari- és Kossuth-díjas, 
Érdemes művész, a Halhatat-
lanok Társulatának örökös tagja 
a költészet napja alkalmából. 
Az est mottóját Buzatti Gyors-
vonat című novellája adta.

- Az előadó művészetet korán kell kezdeni, én 
már a főiskola alatt tudatosan arra készültem, 
hogy akár egymagam megálljam a helyem a 
színpadon, és lekössem a közönséget. Minden-
kinek „meg kell csinálnia” önmagát, kell egy ars 
poetica, ami felé mehet az ember. Az életben a 
szépet és a jót kell keresni, és vannak dolgok, 
amik fölött el kell siklani. Nem foglalkoztat a 
korom, de higgyék el, rövid az élet. Amit tőlem 
talán irigyelni lehet az az ember- és természet 
szeretetem – vallotta a művész.

Koncz Gábor azt is elmondta, hogy élete 
során 348 fi lmben játszott, ezek többsé-
gében főszerepet alakított. Ezt tőle már 
senki sem veheti el. Hozzátette: sajnos mára 
elértéktelenedett a színészi szakma.

- Régen mi értékeket képviseltünk. Az a 
lényeges az életben, hogy az ember milyen 
nyomot hagy maga után. Én nagy for-
mátumú embereket, hősöket alakítottam a 
vásznon. Ezeket a fi lmeket még 50 év múlva 
is érdemes lesz vetíteni. Az én nevem talán 
már ott marad a színházi lexikonokban 
– zárta a beszélgetést a Jászai Mari- és 
Kossuth-díjas, érdemes művész. (se)

Koncz Gábor (Mezőkeresztes, 1938. július 8. –) 

Kossuth-díjas és Jászai mari-díjas magyar színész, színházi rendező, A magyar Köztársaság Érdemes mű-
vésze és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 1959 és 1963 között végezte el a Színház- és Film-
művészeti Főiskolát. Két évig vidéki színházakban játszott, ám fi lmszerepeinek köszönhetően az egész 
ország megismerhette. Előnyös fi zikai adottságokkal rendelkező, határozott, közvetlen személyiség, 
színpadi és fi lmszerepeiben azonban hitelesen formált meg egyéniségétől távolabb eső fi gurákat is. Gö-
dön él. Kedvenc sportjai a vízisí és a lovaglás, szabad idejében festegetni is szokott. Két lánya van: Tek-
la (1971) nemzetközi vízisíbíró és egy kereskedelmi kft. ügyvezető igazgatója, regina (1985) modell.

�� Koncz Gábor színművész
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A kisgyermekektől a nyugdíjasokig 
mindenki számtalan érdekes kulturális 
program közül választhat az V. HON-
NAP Duna Menti Hagyományőrző 
Ünnepen. A rendezvényt a szokásoknak 
megfelelően a komáromi 1848-49-es 
Forradalom és Szabadságharc Hagyo-
mányőrző Egyesület „ágyúlövése” nyitja 
meg. A legkisebbeknek igazi kuriózum az 
ez évi két bábelőadás, a Mazsola és Tádé a 
Fabula Bábszínház, illetve a Vitéz László 
és a csodamalom Pályi János Blattner-
díjas bábművész tolmácsolásában, de 
lesz gyermeklovagoltatás is Sári Szilárd 
és Takács Veronika jóvoltából. Fellép a 
Zsebsün Együttes és a Varázstükör Ka-
tolikus Színjátszó Kör a Só című mese-
előadásával, gazdag programot biztosítva 
az óvodásoknak, és a kisiskolásoknak. 
A Brázik Törzs lovasíjászai, a felvidéki 
Zele Törzs íjászai idézik a Honfoglalás - 
Hazatérés dicső időszakát, de bemutatót 
tart a komáromi Tolma Baranta Club is. 
A korszak szakrális zenei hagyományait 
a Fehér Táltos Dobcsoport eleveníti fel. 
A felvidéki és magyarországi baranta 
harcművészet emblematikus alakja 
Kopecsni Gábor előadással összekötött 
könyvbemutatót tart. Idén a „középkori” 
hagyományőrzők is gazdag programmal 
képviseltetik magukat: Hidán Csaba 
Aranyszablya Csapatával mutatja be a 
végvári harcok mesterfogásait, és ismét 
itt lesz a Magyar Királyi Kardforgatók 
Rendje Székesfehérvárról. A korszakot 
idézi Gasztonyi Dániel mestersolymász 
bemutatója is. Először vesz részt a római 
kori hagyományokat ápoló helyi Legio 

Brigetio római táborral és bemutatóval 
a fesztiválon, emlékeztetve arra, hogy 
Komárom Szőny városrésze jelentős tele-
pülése volt a Római Birodalomnak. Anka 
Gergő és Király András betyárbemutatója 
a szegénylegények világába kalauzol 
majd. A népművészeti programot Sárközi 
Márika népdalénekes, a Duna Népdal-
kör a Nagykéri Citerazenekar, valamint 
Berecz András Kossuth-díjas mesemondó 
teszi teljessé. A magyar konyha iránt 
érdeklődőknek tart érdekes előadást a 
honfoglalás-kori ízekről, gasztronómiáról 
Udvardy Zsolt. A koncertek sorát a Fehér 
Virágok Együttes nyitja, majd az egyik 
legnépszerűbb hazai együttes, a Bikini 
ad koncertet. Fellép továbbá az Egyéb 
Veszély és az észak-komáromi Kerecsen 
Együttes is.  
 
Mindkét napot népművészeti vásár, népi 
mesterségek bemutatója és kiállítások teszik 
színesebbé. Bruncz János fafaragóművész, 
Turi Zsolt helytörténész és Gábor László 
fotográfus KOMÁROM RETRO /múlt 
és jelen/ tárlata és az Anonim Ikonfestők 
Kiállítása lesz látható. Nagyon érdekes 
új technikával, az ún. faerezet-festéssel 
készült képek is bemutatásra kerülnek. 
Nagy László tárlatának címe: Kárpát-
medencei őseredet. Idén is megtekinthető 
lesz Endresz György és Magyar Sándor 
Dicsőséges Magyar Óceánrepülésnek emléket 
állító dokumentumgyűjtemény.  
 
A gasztronómiai örömöket elérhető árú 
magyaros ételek, és italok biztosítják.  
 

Bikini koncerttel jön az V. HON-NAP
„Csak a múltat ismerve épülhet a jövő!”

Az Endresz Csoport néhány éve úgy gondolta, hogy 
városunk kulturális életében helye van egy viszonylag 

konzervatív, nemzeti és hagyományőrző kulturális 
fesztiválnak, ahol egy színpadon szerepelhetnek hazánk 

legnevesebb előadói, valamint a helyi művészeti és ha-
gyományőrző csoportok. A fesztivál helyszíne a magyar 

épített örökség egyik ékköve, a Csillag erőd.  
A közönség kérésére immár kétnapossá bővült rendez-

vény, egy év kihagyás után, idén immár 5. alkalommal 
várja vendégeit június 8-9-én, szombaton és vasárnap. 

A rendezvény védnöke  
dr. Molnár Attila polgármester. 
 
Fontos tudnivalók:  
 
A támogatóknak köszönhetően a 
rendezvény szombaton 17.00 óráig, 
valamint vasárnap egész nap ingyene-
sen látogatható. Szombaton a 17.00 
óra utáni belépés 500 Ft. Szeszesitalt a 
rendezvény területére bevinni tilos!  
 
Támogatók:  
 
Komárom Város Önkormányzata, Ko-
márom Város polgármestere, Saxum Kft, 
Vizák Kft, Eurotrade Kft, T-Scutum 
Kft,  Dr. Illés Mária ügyvéd, Neszmély 
Község Önkormányzata, Környezet-
barát Bt, Egy Jobb Komáromért Polgári 
Társulás, Monostori Erőd Nonprofit 
Kft., Launa Miklós Általános Iskola, 
Tolma Baranta Club, D’n’D Stúdió Bt 
 
Média partnerek:  
 
Komáromi Újság, Komáromi Tv , Híd 
Tv, PickUp Kft, 24 Óra, Forrás Rádió, 
Regélő (folyóirat), www.kemma.hu  
www.komarom.hu, www.felvidek.
ma, www.fesztivalkalauz.hu, www.
utazzitthon.hu, www.komaromitv.hu  
 
A végleges programot médiapartnere-
ink felületein, valamint a facebook.com/
honnap és a facebook.com/Endresz Cso-
port oldalán lehet majd megtekinteni. 
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Mesélő képeslapok: „a pénzügyőr épület”

A pénzügyőrségi épület főbejáratától jobbra irodák nyíltak, balra 
pedig a nőtlen pénzügyőrök számára legénységi szállást rendeztek 
bei nagy konyhával. A bal szárny pincerészén hatalmas mosókony-
ha is volt kazánnal és beépített üsttel, a jobb szárnyon pedig szenes 
– fás pincék. Az udvari szárnyon három család számára alakítottak 
ki lakásokat. A komáromi pénzügyőri szakasz 1971-ben megszűnt, 
ezt követően a hivatali helyiségeket is lakásokká alakították át. 
 
Az adóhivatal földszintes épülete utcai homlokzatát egyenes záró-
dású, boltíves bejáratú kapuzat kötötte össze a pénzügyőrséggel. A 
második világháború után az épületben a komáromi középiskolai 
fiúkollégiumot helyezték el. 1979-től a Komáromi Gépíró és Gyors-
író Iskola kapott benne otthont. Ekkor került beépítésre a kapuzat 
mögötti terület, amely az iskola aulája lett. Az iskola az 1992-93-as 
tanévtől átköltözött az orosz (Frigyes) laktanyában felszabadult 
iskolaépületbe, 1997-től Kultsár István Szakközépiskola és Szakis-
kola néven működik.  
 
1995-ben kezdődött meg az egykori adóhivatal és a vele összefüggő 
pénzügyőri laktanya földszinti, bejáratig tartó részének (hajdani iro-
dák) átalakítása, amelyben a Komáromi Klapka György Múzeum 
főépülete kapott helyet.  
 
Az épület ünnepélyes megnyitására 1996. április 28-án a Komáro-
mi napok keretében került sor, a „Római kori freskók és tárgyi leletek 
Brigetióból” című állandó kiállítással. A múzeum főépületében éven-
te több időszaki kiállítás is nyílik, helytörténeti, néprajzi, képző- és 
iparművészeti, a vásártéri feltárások leletanyagait bemutató régészeti 
anyagból. 
 
2011 áprilisában a komáromi vámőrség és pénzügyőrség történetét 
mutatták be időszaki kiállítás keretében, ennek köszönhetően egy 
kis időre a pénzügyőri élet visszaköltözött a régi falak közé.  
 
A legújabb időszaki kiállítás 2013. április 25-én nyílt „Úgy rém-
lett, hogy a föld nagy gyomra fölmordul….”  természeti katasztrófák 
Komáromban címmel, a nagy komáromi földrengés 250. évfordulója 
emlékére. Erre az időpontra több értékes és látványos műtárggyal 
(pl. szarkofágok, falfestmények) is bővült a leletanyag, így a „Brigetio 
kincsei” címet kapott állandó kiállítás számos installációs eleme is 
megújult.  
 
                                                                                                     tzs-ms 

Legújabb számunkban a Zichy, később Kossuth Lajos, vagyis a mai Kelemen László utca egy része lát-
ható. Az első kép az emeletes pénzügyőri laktanya (balról) és a földszintes adóhivatal építését mutatja, 
középen a munkások között fehér öltönyben Komáromi Kálmán építőmester áll. A Zichy utca 18. szám 
alatti pénzügyőrségi épület, valamint a Zichy utca 20. szám alatti adóhivatal lakhatási engedélyét 1927. 
augusztus 5-én, az épülethasználati engedélyt 1928-ban adták ki. Építésükre Komárom északi részé-
nek az első világháború utáni elcsatolása miatt volt szükség, mert a hivatali épületek ott maradtak.
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Sporttörténelmet írtak floorballosaink

László Péter vezetőedző elmondása szerint 
a címvédés mindig nehezebb, ráadásul a 
Magyar-kupában nem lehet kikapni, hiszen 
akkor a csapat kiesik.  
 
– A játékosok átérezték ennek a súlyát, ráadásul 
nagy hatással volt rájuk, hogy itthon, hazai 
szurkolóik előtt játszhattak, akik egy meglepe-
téssel is készültek számukra. A meccs előtt az 
öltőzőben a fiúkat már nem is kellett nagyon 
motiválni. Taktikus játéknak lehettünk szem-
tanúi, ahol mindkét csapat tartott a másiktól, 
így aztán nem is rohantuk le egymást. A kapu-
sunk remek napot fogott ki, sőt aznap ünnepelte 
a születésnapját is. Nem véletlen, hogy ő lett a 
legjobb játékos. Végül is sima, felkészült játékkal 
4:2-re nyertünk – vélekedett László Péter.  
 
A Sportcsarnokban a szurkolók izgalmas 
meccset láthattak, hatalmas küzdelemmel, 
nagy esésekkel és ütőtörésekkel. A kupa 
megnyerésével természetesen az élet nem 
állt le, a fiúk a bajnokságban eddig két 
meccset játszottak. Az egyiket elveszítették, 
míg a másikat megnyerték, így aztán nagy 
esélyük van arra, hogy majd bajnoki döntőt 
játszanak.  
 
                                                                      se

Komáromban rendezték meg a férfi Magyar-kupa floorball döntőt. Az SZPK-Nokia OB I-es férfi csapata a 
Dunai Krokodilokat fogadta április 6-án. A mintegy 600 szurkoló előtt zajló, remek hangulatú meccsel a fiúk 
sporttörténelmet írtak, hiszen sorozatban harmadszor, összesen pedig négyszer nyerték meg a Magyar-kupát.

SPORT22



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

2

Bolgár sopszka saláta

Hozzávalók 
 
3 db közepes kígyóuborka 
2 db zöldpaprika 
5 db paradicsom 
10 dkg juhsajt 
1 fej vöröshagyma 
só 
olívaolaj 
törött bors 
borecet

Fűszeres húsgombóc- 
nyárs kukoricasalátával

Hozzávalók  
 
65 dkg darált borjúhús, 1 közepes fej fehér 
édeshagyma, 1 szál friss rozmaring, 3 szál friss 
kakukkfű, 1 csapott kiskanál szárított chilipaprika 
őrlemény, só, durvára tört bors, 1/2 dl   olaj 
 
A kukoricasalátához: 
 
60 dkg konzerv kukorica, 3 evőkanál kukorica-   
olaj, 1 közepes fej fehér édeshagyma,  
1 piros kaliforniai paprika, 1/2 dl tequila

Elkészítés 
 
A megtisztított édeshagymát, a megmosott, leszárított 
zöldfűszereket apróra vágjuk. A konzerv kukoricát a levétől 
lecsepegtetjük. A darált húst az előkészített hagymával, a 
zöldfűszerekkel, a szárított chilipaprikával, sóval, borssal 
ízesítjük, majd kézzel jól összedolgozzuk. Ezután vizes kézzel 
dió nagyságú gombócokat formálunk belőle, és bambusznyár-
sakra húzzuk.  
 
A körethez a forró olajon 10-15 másodperc alatt megfuttatjuk 
az aprított édeshagymát, a kicsi kockákra darabolt piros kali-
forniai paprikát, majd rászórjuk a kukoricát, és magas tűzön 
rázogatva 3-4 perc alatt összepirítjuk. Közben sóval, borssal 
ízesítjük, majd mikor lehúzzuk a tűzről, meglocsoljuk a tequi-
lával és kihűtjük Míg hűl, a húsgombócnyársakat meglocsol-
juk az olajjal, és forró grillen kb. 15-20 perc alatt pirosra süt-
jük. Ha elkészültek, forrón a hideg kukoricasalátával tálaljuk.
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Elkészítés 
 
Az uborkákat hosszában félbe, majd a féldarabokat ismételten 
félbe, ezt követően pedig ujjnyi szeletekre kozkázzuk. A zöld-
paprikát laskára, a paradicsomot /magházát előzöleg eltávolít-
juk/, valamint a hagymát apróbb kockákra vágjuk.  
 
A zöldségféléket tálba tesszük, ízlés szerint sózzuk, borsoz-
zuk, hozzáadjuk a fehérborecetet, bőségesen megöntözzük 
olívaolajjal, és  jól összekeverjük. 
 
Tálalás előtt újra összekeverjük, gondosan megszór-
juk a juhsajttal, adhatunk hozzá kockára vágott és szá-
raz serpenyőben pirított feta sajtot is. Előételként, de 
önállóan mini fasírtgolyócskákal is tálalhatjuk.
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Június 8-án 16.30-tól koncertek egy időben az alábbi helyszíneken: 
 

Szent István király templom, Almásfüzitő 
Nagyboldogasszony templom, Szőny 

Jézus Szíve római katolikus templom, Komárom 
Kempelen Farkas Gazdasági, Vendéglátó, Idegenforgalmi  

Alapítványi Szakközépiskola, Komárom 
Petőfi Sándor Művelődési Ház, Szőny 

 Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, Komárom 
 

A rendezvény Komárom Város Önkormányzata és a Vox Femina Kórus közös szervezése

2013. június 8-9. 
35 kórus HAZÁNK minden pontjáról

Pedagóguskórusok
 
  országos találkozója


