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Csökkentjük a rezsit -
interjú dr. Molnár Attila polgármesterrel

A nyári uborkaszezon elmúltával dr. Molnár Attila polgármes-
ternél jártunk, hogy első kézből értesülhessünk a komáromia-
kat érintő kérdésekről. Kérdeztük a dunai hídról, a gátról, a zaj-
ló beruházásokról, a Nokia-Microsoft adásvételről. Válaszolt, 
és bejelentett még valamint: Komárom is csökkenti a rezsit.
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Polgármester úr, a nyár elején júniusban 
beszélgettünk utoljára, amikor is épp levonult 
a rekordméretű árhullám a Dunán. Adott a 
kérdés, hogy áll most a gát építése, elkészül-e, és 
ha igen, mikor, a dunai védmű? 
 
Először is, hadd ragadjam meg az alkalmat, 
hogy többedszerre is köszöntet mondjak 
azért a példaértékű összefogásért, amit az 
emberemlékezet óta nem tapasztalt, 845 
cm-rel tetőző dunai áradás idején tanú-
sítottak a komáromiak. Akkor sikerült a 
folyót a medrében tartanunk, ugyanakkor 

városvezetőként minden követ megmozgat-
tam, hogy a dunai gátszakasz megépítését 
előremozdítsam. Bár egy korábbi pályázati 
kiírásban megcélzott, részint európai uniós 
projekt előkészületi munkái már elkezdőd-
tek, a kérdés mégiscsak az, hogy konkrétan 
mikor épül meg a gát. A parlament utolsó 
ülésnapján kértem frakcióvezető urat, hogy 

interpellálhassak ez ügyben a belügyminisz-
ter úrhoz. A kérdésemre Tállai András a 
Belügyminisztérium államtitkára válaszolt. 
Legnagyobb örömömre sikerült olyan vá-
laszt kapnom, amire az elmúlt években még 
soha nem volt példa gátügyben. Konkrét 
időpont hangzott el, miszerint a Komárom 
- Almásfüzitő  szakasz közel 7 milliárd 
forintból megvalósuló védmű fejleszté-
sét 2015 tavaszára be fogjuk fejezni. Ez 
rendkívül biztató. Ha ugyanis, ne adj Isten, 
újra nyakunkra jön egy a tavaszihoz hasonló 
méretű áradás, városunk, Komárom teljes 

biztonságban lesz az irdatlan víztömegtől. 
Ehhez kapcsolódóan hadd mondjam el, 
hogy néhány nappal ezelőtt Orbán Viktor 
miniszterelnök úr Esztergomban is bejelen-
tette, illetve megerősítette azt a korábbi hírt, 
miszerint 2017-re elkészül az új dunai híd 
Komáromnál.  
 

Ha már a nagyléptékű beruházásoknál 
tartunk, kanyarodjunk egy kicsit vissza saját 
portánkhoz! Néhány nappal ezelőtt egy közel 
fél milliárdos út-járda- és közvilágítási projekt 
kezdődött a városban… 
 
Mikor a beruházásokért felelős alpolgár-
mester asszonnyal, Hornig Rudolfnéval kint 
jártam a helyszínen, úgy fogalmaztam, hogy 
nem sok olyan város van ma hazánkban, 
amely önerőből képes új infrastrukturális 
beruházásokat végrehajtani. Emlékszünk, 
tavaly és tavalyelőtt nem volt lehetőségünk 
ilyen típusú munkálatokra, hiszen a válság 
elérte városunkat is. Az önkormányzat 
bérfizetési nehézségekkel küzdött, minden 
fillért fognunk kellett. A racionalizálások, 
átszervezések, intézményi összevonások, 
illetve az elmúlt esztendők feszes helyi 
gazdaságpolitikája azonban mára meghozta 
az eredményt. Lefaragtuk a milliárdos 
hiányt. A komáromiak óriási arányú 
összefogásából, felelősségérzetéből adódik, 
hogy városunk ott van aközött a 26 hazai 
település között, amelynek nincs hitele, se 
tartozása, és amely e módon saját forrá-
sokból képes az út és közvilágítás-háló-
zatát fejleszteni.  Megjegyzem, hogy jelen 
fejlesztések lakossági igények alapján lettek 
összeállítva. Főként a közintézmények 
környékét érintik, hogy a szülők és a gyer-
mekek biztonsággal közelíthessék meg az 
óvodát, iskolát. A munkálatokkal november 
közepére mindenhol végezni fogunk.  

„ A Komárom - Almásfüzitő  gát-
szakasz, közel 7 milliárd forint-
ból megvalósuló fejlesztését 2015 

tavaszára be fogjuk fejezni”

ADÓ
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A beruházás részletes menetéről nemrég 
külön  levélben tájékoztattam az érintett 
utcák lakóit. Ugyanakkor azt már most kije-
lenthetem, hogy amennyiben lehetőségünk 
lesz rá, ezt a trendet szeretnénk folytatni a 
jövőben is. Az imént említettem, hogy ezek 
a felújítások a komáromiak összefogásának 

is köszönhetőek, így többek között annak, 
hogy a helyi adómorál jelentősen javult az 
elmúlt években. Azt gondolom a sok munka 
végre meghozta a gyümölcsét. A város gaz-
dálkodása stabil, a költségvetésünk kiegyen-
súlyozott. Ezért örömmel jelentem be: arra 
fogom kérni kollégáimat, hogy a szeptem-
ber végi képviselő-testületi ülésre készítsék 
elő a helyi adórendelet módosítását, és a 
rendszerből vezessék ki a kommunális adót. 
Érthetőbben fogalmazva, 2014. január 
1-től eltöröljük a városi kommunális adót! 
 
Polgármester úr, ez valóban jó hír. A Microsoft 
– Nokia adásvétellel kapcsolatban is hasonló jó 

hírekkel tud szolgálni? 
 
Mikor kiderült, hogy a Microsoft megvette 
a Nokiát, sokan kerestek meg a hír kapcsán, 
hogy akkor most mi lesz, mire lehet szá-
mítani, vannak-e információim? A Nokia 
helyi üzemegységének vezetése hivatalosan 

tájékoztatott az adásvételről. Megjegy-
zem, mikor a két cégóriás együttműködési 
szerződést kötött, egy ilyen jellegű üzlet 
benne volt a levegőben. Ezt az értesülést 
aztán hol megerősítették, hol pedig cáfolták, 
mindenesetre mára kikristályosodtak az 
eddig vitatott pontok. De ne kerüljem meg 
a kérdést. Értesülésem szerint az akvizíciós 
folyamat, tehát a konkrét adásvétel jövő év 
első negyedévéig lezajlik.  
 
A most rendelkezésre álló információkból 
azt lehet tudni, hogy a Nokiának a komáro-
mi az egyetlen európai üzeme. Emlékszünk, 

mikor a finn cégnél az volt a kérdés, hogy 
az anyaországi, tehát a finn gyárát, vagy 
a magyarországi üzemét zárja-e be, ők a 
finn üzem bezárása mellett döntöttek, ami 
nagyban megnövelte Komáromi értékét. 
Mivel a Microsoft a jövőben leginkább az 
okostelefonok piacán próbál új pozíciókat 
szerezni, és mivel a Nokia egyetlen európai 
okostelefon üzeme nálunk van, okkal 
bizakodhatunk, hogy a cég a jövőben is 
városunkban marad, és a jelenlegi 2100-
nál még több embernek ad majd munkát. 
 
Polgármester úr, az új választási törvény már 
nem engedi meg, hogy országgyűlési képviselő 
polgármester is legyen.  
 
Nekem itt van dolgom Komáromban! 
Szeretem a városunkat, szeretem a helyie-
ket. A döntést azonban nem nekem, hanem 
a választópolgároknak kell meghozni. Az 
elmúlt években együtt jártuk meg a meny-
nyet és poklot. Mikor szinte már kilátásta-
lan volt a helyzet, a komáromiaktól rengeteg 
bátorítást kaptam, amit ezúton is köszönök. 
Most úgy tűnik, a sok munka eredményre 
vezetett. A város anyagi helyzete konszo-
lidálódni látszik. Amennyiben a helyiek 
úgy döntenek, hogy azokat a folyamatokat, 
amiket együtt indítottunk be, a jövőben 
is együtt folytassuk, úgy ebben én partner 
leszek, és számítok a támogatásukra.  

 
                                                                       se

„ 2014. január 1-től eltöröljük 
a városi kommunális adót!”

„ Nekem itt van  
dolgom Komáromban!”

ADÓ
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Közel félmilliárdos beruházás indult
A napokban félmilliárd forintos út-, járda- és közvilágítási program indult  
városunkban. Dr. Molnár Attila polgármester és Hornig Rudolfné alpolgár- 
mester a szőnyi Kossuth Lajos utcában sajtótájékoztatón számolt be a részletekről.

- Az összefogásnak és az ésszerű döntéseknek 
köszönhetően városunknak stabil a költségveté-
se, így a munkálatokat az önkormányzat nem 
hitelből, hanem a saját költségvetéséből finan-
szírozza. Az idei büdzsében félmilliárd forintot 
biztosítottunk az utak és járdák felújítására, 
illetve a közvilágítás korszerűsítésére. Elsősor-
ban azokat a területeket preferáltuk, amelyekre 
több lakossági bejelentés érkezett. Teljesen új 
burkolatot kap a szőnyi kereszttől a Szőny déli 
vasútállomásig terjedő járdaszakasz.  
 
Megjegyzem, eddig itt babakocsival, kerekes-
székkel szinte lehetetlen volt közlekedni, hiszen 
ki kellett menni az 1-es számú főútra, ami 
kifejezetten balesetveszélyessé tette a közleke-
dést – nyilatkozta a polgármester, majd így 
folytatta: 
 

- Szeretnénk, ha a gyerekek minél biztonságo-
sabban jutnának el az óvodába, iskolába. Így 
Szőnyben a Színes Óvodánál és a Bozsik József 
Általános Iskolánál útfelújításra és parkoló 
kialakítására kerül sor. Koppánymonostoron az 
óvodától a Fenyves utcáig új járdát alakítunk 
ki. A Petőfi Sándor Általános Iskolánál a Már-
tírok útja és a Felvidéki utca csomópontjánál 
lámpás kereszteződést hozunk létre, akárcsak a 
Száva utcánál.  
 
Járdafelújítás lesz a Török Ignác utcában, illetve 
hosszú idő után végre megvalósul a Rüdiger tó 
körüli sétány is. A Kalmár közben parkolási és 
közlekedési gondok voltak, erre nemcsak az ott 
lakók és a vásárlók, de az üzletek tulajdonosai 
is felhívták a figyelmünket. Mindezek mellett 
városunk több területén kerül sor a közvilágítás 
korszerűsítésére is - mondta el a beruházással 

kapcsolatban a polgármester. - A közbe-
szerzési pályázatok kiírására még júniusban 
sor került. A kivitelezőkkel az önkormányzat 
augusztus elején kötötte meg a szerződéseket. 
Három vállalkozó nyerte el a három pro-
jekt kivitelezését. A Vértes Út Kft., amely a 
városrehabilitáció során már dolgozott Komá-
romban, az Extrém Park Kft. a járdaépítés két 
ütemét valósítja meg, a közvilágítási munká-
latokat pedig egy konzorcium nyerte el. A helyi 
vállalkozókra is gondoltunk, a Saxum Kft. és 
alvállalkozóik dolgoznak majd Koppánymonos-
toron, a Rüdiger tó környékén és a Török Ignác 
utcában - tudtuk meg Hornig Rudolfnétól. 

A munkálatok várhatóan november közepé-
ig tartanak majd.  
                                                                       se

Idén is ingyen igényelhető a HPV-oltás

2007 óta Komáromban ingyenesen igé-
nyelhetik a 12-13 éves gyermekek szülei a 
humán papillomavírus  elleni védőoltást. A 
program idén is folytatódik, a költségeket 
teljes mértékben az önkormányzat állja. 

- Ez egy három részből álló védőoltás, mi a kombinált vakcinát használ-
juk, ami a férfiakat és a nőket is védi a humán papillomavírus  okozta be-
tegségektől. Ez a vírus felelős a leggyakoribb női ráktípus, a méhnyakrák 
kialakulásáért, a férfiaknál pedig a pénisz- illetve a végbél környéki hám-
rák kialakulásáért. Az oltás a nemi szervi szemölcsök kivédésére is szolgál. 
Idén a 2000-ben született komáromi illetőségű gyermekek szüleinek 
küldtük ki a levelet. Az igényeket, hogy az oltóanyagot időben meg tudjuk 
rendelni, szeptember 30-ig kell eljuttatni az önkormányzat egészségügyi 
referenséhez - mondta el dr. Kreft-Horváth Loránd egészségügyért 
felelős alpolgármester.  
 

A választás azért esett a 12-13 éves korosztályra, mert feltehetően 
ezek a fiatalok még nem élnek aktív nemi életet, így ebben a korban 
még van értelme a védőoltás beadásának. A három vakcina gyerme-
kenként 90 ezer forintos költséget jelent az önkormányzatnak. Az 
alpolgármester hozzátette, hogy mindenki, aki igényli, megkapja a 
védőoltást. A tapasztalatok azt mutatják, hogy általában a gyerekek 
50 százalékát oltatják be. Hét év alatt közel ezer gyermek kapta már 
meg a HPV elleni védőoltást.  
 
A programot a jövőben folytatni szeretné az önkormányzat. (se)
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Felpezsdült a város
Az elmúlt hetekben szinte minden hétvégére ju-
tott valami program a városban. Az augusztusi 
koppánymonostori falunapot követően Szőnyben 
szüreti felvonulást tartottak, míg a MOL vá-
rosrészben a Cathedra nap várta a családokat.

Több százan ünnepeltek a koppánymonostori 
művelődési ház árnyékában.  
 
A 18. falunapi rendezvény ontotta magá-
ból a szórakoztató programokat, és persze 
nyári napsütésből sem volt hiány. A bejárati 
udvar virgonc játszóparkká, a művelődési 
ház - Márhoffer Andrásné gobelinvarrott 
alkotásaiból - kiállítótérré, az utca vásárrá 
alakult. 
 
A nyitánykor a Monostori Kulturális Köz-
hasznú Egyesület elnöke, Kőrösi Flórián 
tolmácsolta gondolatait a szép számban 
megjelent ünneplőknek, majd a Füzitői Ci-
terazenekar pengette a húrokat. A falunap 
most is lehetőséget adott a helyi előadóknak: 
így fellépett Kovács Vivien és remekeltek a 
monostori akrobatikus lányok is.  
 
Dr. Molnár Attila és a városrészt képviselő 
Czita János ünnepi köszöntőjét követő-
en filmslágerektől volt hangos a színpad. 
Ekkor már mindenki a sztárvendégként 
beharangozott Fresh lányokat várta, akik 
nagy lendülettel kezdtek műsorukba. A 
csinos hölgyduett legismertebb slágereibe 
a monostoriak is bele-beledúdolgattak. 
 
A folytatásban is zene és tánc következett, 
egy kicsit a western stílusba is belekóstoltak 
a nézők, majd az F. B. I. Street Generations, 
vagyis a komáromi bicósok pörgették fel a 
hangulatot. Az este tűzzsonglőr-bemutató-
val és utcabállal zárult. 
 
Szeptember 7-én került sor a szőnyi szüreti 
falunapra a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
kemencés udvarán. Az eseményt dr. Molnár 

Attila polgármester nyitotta meg.  
 
Az egész napos családi program már reggel 
hat órakor elkezdődött a helyi horgásztavon, 
majd kilenctől a Bozsik Iskola udvarán foci-
kupával folytatódott a szüreti vigasság. Dél-
után népes tömeg szemlélte meg a felvonuló 
lovasokat és fogatokat, akik a Hősök teréről 
indultak körútjukra a környező utcákba. 
A menetet dr. Molnár Attila polgármester 
bocsátotta útjára. 
 
A felvonulókat útjuk során tíz helyen fogad-
ták szüreti finomságokkal: Borbély Gyula 
pálinkafőző mester, a Csákvári, a két Kerekes, 
a Dorogi, a Bibók, az Őszi, a Szűcs család, 
Sárai János képviselő és az Éles Kanyar Söröző 
vállalta, hogy a lovasokat és a fogatokon ülőket 
egy kis pálinkával, borral, üdítővel, sütemény-
nyel vagy pogácsával kínálja meg – mondta el 
Schmelz Ildikó. 
 
A menetben közel 30 lovas és hét fogat vett 
részt, őket a Szőnyi Lovas Sportegyesület 
fogta össze. A falunapon a hagyományok-
hoz híven idén is bírót és bírónét választot-
tak.  
 
– Mindig olyan embereket keresünk, akik sokat 
tettek Szőny kulturális életéért. Idén a Szőnyi 
Kulturális Egyesület Németh Györgyöt és 
feleségét, Editkét javasolta a megtisztelő tisztség 
betöltésére – tudtuk meg Nyikus Annától, 
aki hozzátette, a programokat is mindig 
úgy állítják össze, hogy azon főleg a helyiek 
kapjanak bemutatkozási lehetőséget. 
 
Így a nap folyamán megnyílt Sárai Erzsébet 
és Németh Józsefné gobelinkiállítása,  

a színpadon fellépett a Duna Népdalkör és 
barátaik. Az est sztárvendége Mérai Katalin 
színművésznő volt. A szüreti vigasság csak 
éjszaka ért véget. A talpalávalót a Vidám 
Fiúk húzták éjfélig. 
 
A programok szeptember 8-án a Cathedra 
Központban folytatódtak, a MOL városrész-
ben. 
 
Az esemény 11 órakor az FC Brigetio- Csé-
mi Öregfiúk kispályás barátságos labdarúgó 
mérkőzéssel vette kezdetét, de volt egész 
napos csocsó, sakk, kártyajáték, sétakocsi-
kázás, ugrálóvár, lovagoltatás, kézműves 
játszóház, arcfestés, csillámtetoválás, népi 
körhinta, vérnyomás- és vércukormérés is. 
 
A hivatalos megnyitóra 14 órakor került sor, 
ahol Takács József a városrész képviselője 
köszöntötte az egybegyűlteket. 
 
A délután további részében nyílt meg az 
Egy gyár emléke címmel a Molaj Fotó-
stúdió kiállítása. A kultúra mellett persze 
a szórakozásnak is teret adtak. Kettőtől 
főzőverseny kezdődött, majd a KOSZA 
játékokon vehettek részt az érdeklődők. 
A Mingyá Zenekar gyermekkoncerttel, 
Füzi Rozi A királykisasszony arcképe című 
interaktív gyerekműsorral, a Magyarock 
Dalszínház pedig a Légy jó mindhalálig 
című musicalből vett részlettekkel szórakoz-
tatta a publikumot. Fél öttől a R3D ONE 
Hip Hop Dance School műsorát tekint-
hették meg. A nap a Brigetio Klubzenekar 
utcabáljával ért véget. 
 
                                                              hd / se
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�� Indul a szüreti felvonlás Szőnyben



A 100 éve született  
Kecskés László történészre emlékeztünk
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„Ne csak szeresd, tudd is, mi-
ért szereted szülőföldedet!”
Városunk neves helytörténésze, Kecskés László idén 
lenne 100 éves. E jeles alkalomból, az emlékét ápoló 
Kecskés László Társaság kezdeményezésére, az önkor-
mányzat a 2013. évet Kecskés László emlékévvé nyil-
vánította. Szeptember 7-én Laci bácsi egykori házá-
ban, a Vág utca 8. szám alatt avattak emléktáblát.

– Kecskés László 1913. szeptember 7-én 
született Észak-Komáromban, életének na-
gyobbik részét azonban Dél-Komáromban 
töltötte. Laci bácsi tudta, hogy mit jelent 
komárominak, kitelepítettnek, kitaszított-
nak lenni. Ha az életét és a munkásságát 
nézzük, akár polihisztornak is nevezhet-
nénk. Minden érdekelte, a matematika, a 
pénzügyek, a történelem, a kultúra a kisuj-
jában volt. Tiszteletre méltó polgára Észak- 
és Dél-Komáromnak. Igazi példakép, akire 
fel lehet nézni. Nem véletlen, hogy mindkét 
városrész a díszpolgárává avatta. A Nemes 
Andrásné vezette Kecskés László Társaság 
Alapítványának indítványára Komárom 
képviselő-testülete a 2013-as évet Kecskés 
László-emlékévvé minősítette – mondta 
ünnepi beszédében dr. Molnár Attila 
polgármester. 
 
A megnyitót követően került sor a Kecs-
kés László születésének 100. évforduló-
jára készült emléktábla leleplezésére. A 
megemlékezésen megszólalt Laci bácsi 
felesége, Margit néni, aki elmondta, 
hogy a Vág utca 8. milyen hűen tük-
rözi férje természet iránti rajongását, 

a város és a haza iránt érzett szeretetét. 
Egyik unokája, Vastag Ágnes pedig gye-
rekkorába kalauzolta vissza a társaságot. 
 
– Gyermekként gyakran elkísértem - ahogy 
mi szólítottuk - papikát, ha dolga akadt a 
városban. Sokszor hosszúra nyúltak ezek a 
séták, mert lépten-nyomon megállították, 
szót váltottak vele. Ha a nagyszülőknél vol-
tunk, a délutáni szieszta után mi is kivettük 
a részünket a munkából. Kis lapáttal, kis 
gereblyékkel felszerelkezve indultunk el az 
Igmándi erőd felé. Nekem nagyon tetszett, 
ahogy a múzeumigazgató Kecskés László 
takarít. Életét két aforizma szerint élte. Az 
„ép testben ép léleknek“ megfelelően nemcsak 
az elméjét, de a testét is rendszeresen edzette. 
Gyakorolta az „ismerd meg tenmagadat“ 
elvet is, hiszen esténként mindig önvizsgá-
latot tartott. Ki is neveztem őt magamban 
az én reneszánsz emberemnek. A gyermek-
kori emlékeimnek két ember szeretete adott 
alapot. Papika nem lehetett volna bölcs 
tanítónk és jó játszótársunk, ha nem áll mel-
lette mamika – emlékezett vissza nagy-
apjára és gyermekkorára Vastag Ágnes. 

A dédunokák is megemlékeztek Kecs-
kés Lászlóról, ki zongorajátékkal, ki 
szavalattal. Ezt követően a jelenlévők 
átvonultak a református templomban 
tartott ünnepi istentiszteletre. 
 
Az emléktábla-avató után néhány 
nappal a programok két olyan helyszínen 
folytatódtak, amelyek Laci bácsi életé-
ben meghatározóak volta, így a Klapka 
György Múzeumban és a Jókai Mór 
Városi Könyvtárban. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester köszön-
tőjében hangsúlyozta, hogy a múzeum 
létrehozása Kecskés László életének 
egyik meghatározó momentuma volt. 
Számadó Emese, a Klapka György Mú-
zeum vezetője az intézményt Kecskés 
László második otthonának és harma-
dik gyermekének nevezte.  
 
– Ugyan azt már nem élhette meg, hogy 
a múzeum a jelenlegi épületébe költöz-
zön, mégis mind a mai napig áthat 
mindent az Ő szelleme. Amikor 1963-
ban megbízást kapott a múzeum lét-

�� Emléktáblaavatás a Vág utca 8. szám alatt. 

��Kecskés László 

múzemumalapító, helytörténész
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rehozására, igen kemény munka vette kez-
detét. A kőtár létrehozásának költségeit az 
akkori önkormányzat vállata, az Igmándi 
erőd külső kazamatájában azonban már 
társadalmi munkával építették ki a tárla-
tot. Ezt követően az erődben folyamatosan 
nyíltak az időszaki kiállítások. Laci bácsi-
nak köszönhetjük a tengerészeti gyűjtemény 
létrehozását is. Meghatározó része volt 
abban is, hogy a szőnyi Vásártéren megin-
dultak a római kori ásatások. Szelleme ma 
is velünk él – emlékezett vissza Számadó 
Emese, a múzeum igazgatónője. 
 
A vendégek eztután két részletet néz-
hettek meg egy beszélgetésből, ami még 
1995-ben készült Laci bácsival.  
 
A program a Jókai Mór Városi Könyvtár-
ban folytatódott, ahol a meghívottak, így 
dr. Kálmán Attila egykori oktatásügyi 
államtitkár, Mácza Mihály történész 
és Asbóth Zsolt helytörténész  idézték fel 
emlékeiket. 
 
- Kecskés László 1973-ban lett a könyvtár 
helytörténeti szaktanácsadója. A „tanít-

ványok“ szerdénként érkeztek hozzá a 
könyvtárba. Ebben az időben nagy volt 
az érdeklődés a város iránt. A könyvtár lett 
Komárom dolgozószobája és a határon túli 
magyarság találkozóhelye – mondta el a 
könyvtár vezetője.  
 
Dr. Katona Attila kiemelte, hogy 
Kecskés László halála után 20 évvel még 
mindig meghatározó erővel hat a város-
ra. Ez csak úgy lehetséges, hogy Laci 
bácsi a kultúrát művelte, ami Németh 
László szavaival élve az életet vezérlő 
belső mágnes.  
 
– A kultúrán két dolgot értek, a keresztény 
és a nemzeti kultúrát. Kecskés László ezt 
a kultúrát ismerte, ápolta és továbbadta. 
Ezért lehetséges, hogy élete, munkássága, 
és alakja a mai napig meghatározó a szá-
munkra – vélekedett az egykori oktatási 
államtitkár.  
 
Mácza Mihály észak-komáromi törté-
nész: – A 70-es években találkoztam először  
Kecskés Lászlóval. Kassai lévén, nekem 
akkoriban még nem volt helyismeretem, 

tőle azonban sokat tanultam. Valóban 
nagyszerű ember volt.  
 
Asbóth Zsolt is elismerte, hogy Laci 
bácsi óriási hatással volt rá.  
 
– Kötődöm a magas szellemi szintű em-
berekhez, Kecskés László egyértelműen az 
volt. Szerette a történelmet, az irodalmat, 
a filozófiát, igazi lokálpatrióta volt. A mi 
kapcsolatunk nem tudományos jellegű volt, 
hanem mélyen baráti – emlékezett vissza 
Asbóth Zsolt.  
 
A könyvtárban egy kamarakiállítás is 
nyílt, ami bemutatta Laci bácsi munká-
ját.  
 
A Kecskés László-emlékév következő 
programjára, lapzártánk után szeptem-
ber 18-án került sor, amikor dr. Vadkerti 
Katalin történész  volt a könyvtár vendége 
Az emlékév programja átnyúlik októberre 
is, ekkor mutatják be azokat a pályamű-
veket, amelyek a Kecskés László Társaság 
helyismereti- és rajzpályázatára érkeztek.                                                                                                                                        
                                                                                   se

A Néprajzi Múzeumban vette át Nemes Andrásné, a Kecs-
kés László Társaság kuratóriumi elnöke a Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetést Navracsics Tibor miniszterel-
nök-helyettestől augusztus 19-én.  
 
- Óriási erőt ad ez a kitüntetés, hiszen az indoklás szerint a ma-
gyarságért, a felvidéki magyarságért tett évtizedes munkánkat 
ismerték el. Az igazi önkéntes civil nem az elismerésért dolgo-
zik, de mindenki nagyon örül, ha megbecsülik a tevékenységét. 
A címre dr. Molnár Attila polgármester terjesztett fel bennünket, 
amelyet ezúton is köszönünk - mondta Nemes Andrásné.

Kecskés László  
 
helytörténész a történelmi Komáromban született, ősei 
városukat védő végvári harcosok, naszádosok, hagyomá-
nyaikat őrző, Európát járó szekeresgazdák voltak.  
 
Iskoláit Komáromban végezte, 1931-ben érettségizett a 
helyi gimnáziumban. Érettségi után a városháza számviteli 
osztályán dolgozott. 7 évi katonaság, másfél évi hadifogság, 
majd kitelepítés után Dél-Komáromban talált otthonra. Igazi 
hivatását Komárom kulturális életének fényesítésében találta 
meg. A komáromi Klapka György Múzeum alapítója (1965) és 
vezetője haláláig. Számos helytörténeti tanulmány és könyv 
szerzője, hogy csak a legfontosabbakat említsük:Komárom 
története (1973),Komáromi mesterségek (1978), Komárom az 
erődök városa (1984, 1993), Komárom (1985). A Múzeum és a 
Múzeumbarát Kör vezetése, a tárgyi emlékek gyűjtése, a hely-
történeti tanácsadások mind azt szolgálták, hogy bemutassa 
a közösség alkotó-formáló erejét, megteremtse a polgárok 
közéleti tudatát. 
 
Kecskés László kötetben megjelent művei:  
1985 - Komárom 
1984 - Komárom az erődök városa 
1979 - Komárom irodalmi élete 
1978 - Komárom erődrendszere 
1978 - Komáromi mesterségek 
1975 - Komárom emlékműve, műemlékei, utcanévadói 
1973 - Komárom története



Hurrá,  
nyaraltunk!
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Ha a csend beszélni tudna...

Övvizsgával zártak 
 
Augusztusban sem pihentek a Ko-
márom környéki karatékák. A húzós 
tavaszi idény után idén immár 25. 
alkalommal edzőtáboroztak a spor-
tolók. A vezető ezúttal is Filep Imre 
6 danos mester volt. 
 
A legkisebbek intenzív gyakorlással, míg 
a haladók szoros időbeosztásban, napi 
többszöri elméleti-, technikai- és erőnléti 
edzésekkel töltötték a Feszty Iskolában 
tartott egyhetes tábort. A feszes prog-
ramba ugyanakkor a játék és a strandolás 
is belefért. 
 
Filep Imre edző az övvizsgán elért 
eredmények tükrében a tábor zárónapján 
értékelte tanítványai teljesítményét. Elé-
gedett lehetett, hiszen a vizsgán minden 
karatéka sikerrel teljesítette a szintet, sőt 
voltak, akik két fokozatot is szereztek 
egyszerre. 
 
A mester elismerően szólt a résztvevők 
hozzáállásáról, hisz a rekkenő hőség 
ellenére is keményen dolgoztak, és a 
vizsgán is kiválóan teljesítettek.  
 
A házi verseny korcsoportos első 
helyezettjei: Mann Ádám, Borbély 
Bence, Hegedűs Sára Borbála, Tóth 
Benedek, Horváth Máté, Fodor Lili, 
Joó Barnabás és Fekete András. (se)

gyönyörűséges zene segítségével (Kövi 
Szabolcs Tündér - idézés) , relaxációs 
gyakorlat keretén belül egy képzeletbeli 
járművön „elutaztunk, visszautaztunk” 
olyan időkbe, tájakra, ahol még a spiri-
tuális tudásukat használták az emberek, 
ahol a szeretet, a becsület, a tisztesség 
nem elcsépelt szavak voltak csupán. A 
különböző kalandok során a gyermekek 
megtudhatták, hogy kicsodák, honnan 
és miért születtek a Földre. Megtud-
hatták, hogy a magyarság, a MAG 
népe honnan ered, és feladata a fény és a 
szeretet terjesztése a világban.  
 
Így jutottunk el a Tejútra, Atlantiszba, 
Egyiptomba, így találkozhatott ki - ki 
a saját őrzőangyalával. Csodálatos volt 
hallgatni a 6-11 éves gyermekek utazás 
alkalmával megtapasztalt élménye-
it, amibe természetesen a fantázia

világa is bekapcsolódott. S hogy ezek az 
élmények megmaradjanak, közösen ké-
szítettünk egy albumot, amibe minden 
nap újabb és újabb rajz került. 
 
Természetesen a szülőket sem szerettük 
volna kihagyni, ezért az utazásokból egy 
kis színdarab készült, amit az utolsó na-
pon mutattunk be. Szívet melengető volt 
látni, ahogy a szülők meghatódva, köny-
nyes szemmel nézték végig. Ebből adó-
dott, hogy délutánjaink java része díszlet 
és kellékkészítéssel telt. Így keletkeztek a 
színdarab hátterei: az Univerzum és At-
lantisz, kartondobozokból egy piramis, 
csörgők, dobok és paripák, amelyen az 
előadáson belovagoltak a gyerekek. És 
mikor eluntuk a közösségi ház nagyter-
mét, a nagy melegben a Liget szép fái 
adtak nekünk oltalmazó, hűs árnyékot.                                                                                                                                        
                                Dráfi Emese Anabel
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Augusztus 5-e és 9-e között került 
megrendezésre a Komáromi 
Kulturális, Sport és Szabadidő 
Nonprofit Kft. égisze alatt az 
IDŐUTAZÁS gyermektábor. 

A program egybefoglalta a test-lélek- 
szellem egységét és annak igényeit. 
Elsődleges célja volt, hogy a rohanó 
világban megpróbáljuk a gyermekek 
figyelmét felhívni újra a CSEND örö-
mére, a nyugalomra, hogy megtanítsuk 
őket a napi stressz ellenére is elcsende-
sedni, relaxálni, önmagukra figyelni, 
hogy problémáikat, gondjaikat sérülés 
nélkül legyenek képesek megoldani. 
Természetesen nem törhettünk ajtóstul 
a házba, így kitaláltunk egy jó mókát. 
Minden reggel a frissítő torna után 



Hurrá,  
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Az aktív pihenésről szólt a tábor

A tízparancsolat  
szellemében 
 
Idén immár 11. alkalommal rendezték 
meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
táborát városunkban. A programokról 
dr. Fejér Gyulánét a szolgálat vezetőjét 
kérdeztük. 
 
- Ez évben is igyekeztünk olyan prog-
ramokat szervezni, amiknek örülnek 
a gyerekek. Kivittük őket a strandra, 
kisvonattal körbejártuk a Duna mind-
ként partját. Egyik délelőtt a Kultsár 
István Szakközépiskola tornatermében 
tekintettünk meg egy művészeti torna 
előadást, amibe a táborosaink is bekapcso-
lódhattak, de jártak nálunk kézművesek, 
szerveztünk sakkversenyeket, illetve a 
Fogyatékosok Nappali Intézményéből 
érkeztek szakdolgok, hogy megismertessék 
a gyerekekkel a fogyatékkal élők min-
dennapjait. - Az ötnapos napközis nyári 
táborban 26 gyermeket foglalkoztattunk 
6-tól 15 éves korig. Célunk volt, hogy 
mikor innen elmennek, valami pluszt is 
vigyenek magukkal, ezért minden nap 
végigvettük a tízparancsolat tanításait. 
Naponta két parancsolattal foglalkoztunk 
részletesebben. Szeretnénk remélni, hogy 
a több mint tíz év tapasztalatával bíró 
tábor igazi baráti közösséget képes ková-
csolni a hozzánk érkező gyerekekből.  
 
Dr. Molnár Attila polgármester is 
meglátogatta a tábort. 

Az önkormányzat támogatásá-
val idén is megszervezte több-
turnusos nyári napközis táborát 
az Élettér Egyesület. A gyerekek 
sokat játszottak a szabadban, és 
végre nem az iskola falai közt 
töltötték el a nyári szünetet. 
 
- A közeli erdőben voltunk, ahol számhábo-
rúztunk. A legnagyobb élményem az volt, 
hogy sikerült megszereznem a másik csapat 
zászlaját – Sebők Sándor kézműveskedés 
közben mesélte tábori élményeinek egyikét, 
melyet az Élettér Egyesületnél élhetett át. 
 
A szülők számára is nagy segítséget 
jelentett ez a tábor, hiszen a munkaidő 
alatt biztonságban tudhatták gyermeke-
iket a Mag-házban. Szerencsére sok év 
után nem az iskola falai közt töltötték 

el a napokat. - A gyerekek számára a nyári 
szünet nem kikapcsolódás, ha az iskola falai 
közt valósul meg a tábor, legyen az a saját 
iskolája vagy egy másik. Ezt az önkor-
mányzat is belátta, így tavaly először más 
helyszínt választottunk. Nagy sikere volt, 
idén többen visszajöttek – magyarázta 
Juhász Gáborné táborvezető.  
 
Ez egyébként egyáltalán nem megle-
pő, hiszen az egyesület rengeteg színes 
programot szervezett házon kívül és 
belül egyaránt.  
 
- Az állandó programokat a civil part-
nerekkel közösen valósítjuk meg. Egykori 
tanítványunk jóvoltából a gyerekek lova-
golhattak, míg egy másik tanítványunknak 
köszönhetően, aki erdész lett, megismerhet-
ték a monostori erdőt.  
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Jártunk a strandon, kilátogattunk a szőnyi 
ásatásokra, emellett volt kézműves foglal-
kozás, nagyon sok mozgás és sport. Arra 
törekedtünk, hogy minél több időt töltsünk a 
szabadban – mondta a táborvezető. 
 
A tábort elsősorban a rendszeres nevelési 
segélyben részesülő családok gyerme-
keinek szervezték. Mivel a tábor teljes 
időtartama kilenc hét volt, így minden 
diák annyi időt tölthetett itt, amennyit 
csak szeretett volna. A táboroztató csapat 
igyekezett a gyerekek minden kérését 
teljesíteni, egy dolog azonban nem volt: 
számítógép. Filmet is csak akkor néztek, 
ha az idő nem tette lehetővé a szabadtéri 
programot, hiszen a cél az volt, hogy ez 
a pár hét az aktív pihenésről szóljon. 
 
 
                                                              se
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A tankerületben összesen 2751, a városban 
pedig 1272 általános iskolás kezdete meg a 
2013/2014-es tanévet.  
 
A Jókai Mór Gimnáziumban 411 fiatal ült 
be a padokba. Komáromban 166 kis elsős 
ismerkedik az iskolával. A Fesztyben három 
első osztály indult 67 diákkal, a Dózsa 
György Általános Iskolában két osztályban 
33 tanuló, a Bozsikban szintén két osz-
tályban 43 gyerek, a Petőfiben pedig egy 
osztályban 23 elsős kezdte meg a tanévet. 
 
Az Egressy Béni Zeneiskolába mintegy 300 
tanuló iratkozott be idén. A legnépesebb 
iskola 530-as tanulólétszámával még mindig 
a Feszty. Az idei tanévben bekövetkezett 
változások egyaránt érintik a pedagóguso-
kat, a diákokat és a szülőket. Talán a leg-
fontosabb módosítás, hogy az iskola délután 
4 óráig tart. A szülők igazgatói engedéllyel 
kérhetik el gyermeküket a délutáni foglal-
kozásokról, melyeken a részvétel egyébként 
kötelező. Új tantárgyként vezették be az er-
kölcstant, illetve a hit- és erkölcstant (etikát).  
 

Az előbbi oktatását az állam, az utóbbiét va-
lamelyik választott egyház biztosítja. Erről 
a szülőknek már korábban nyilatkozniuk 
kellett. Ez a változás felmenő rendszerben 
érinti az elsős és ötödik osztályos tanulókat, 
illetve a hatosztályos gimnáziumok hetedik 
évfolyamát.  
 
Komáromban nagyobb létszámban az 
erkölcstant választották a szülők.  
 
A helyi óvodákba egy szeptember 5-i 
állapot szerint 593 kisgyermek jár majd a 
2013/2014-es tanévben. Ez a szám azonban 
napról napra változhat a beszoktatások 
függvényében. A Gesztenyésben 116, a 
Szivárványban 51, a Színesben 106,  a 
Kistáltosban 74, a Csillagban 78, a Tópar-
tiba 95, míg a Napsugárban 73 óvodás van 
jelenleg. 
 
                                                                     se

A tanévnyitót követően szeptemberi 2-i minden iskolában becsengettek. A Klebelsberg  
Intézményfenntartó Központ komáromi tankerületéhez összesen tizenkét iskola tartozik:  
a komáromi általános iskolákon kívül az almásfüzitői, az ácsi, a banai, a bábolnai, a nagyigmándi  
és a mocsai általános iskolák, valamint a Jókai Mór Gimnázium és az Egressy Béni Művészeti Iskola.

Becsengettek
Megkezdődött a 2013/2014-es tanév
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 – A nyári hónapok közül júliusban volt a 
legnagyobb forgalmunk, a tavalyi évhez képest 
32 százalékkal több belépőjegyet vásároltak a 
vendégek. Egyébként a 2012-es nyári szezon 
nagyon jól sikerült, főleg az augusztus. Tavaly 
júliusban kerekítve 25 500, míg augusztusban 
31 400 vendégünk volt; idén júliusban mintegy 
33 900, augusztusban pedig 30 050 volt a 
vendégszámunk. A további forgalomnövekedés 
eléréséhez szükségessé vált a tetőtéri szobák 
klimatizálása a hotelben ezt a következő évre 
szeretnénk megvalósítani – tudtuk meg a 
Komthermál Kft. ügyvezető igazgatójától, 
Kovács Károlytól.  
 
A pozitív mérleghez a strandbelépők 
megnövekedett száma mellett az is hozzá-
járult, hogy most több vendég szállt meg a 
campingben és a szállodában is, pedig innen 
a júniusi áradások miatt el kellett küldeni 
a vendégeket. Tavaly a hotel kihasznált-
sága júniusban 19 százalékos, júliusban 
27 százalékos volt, ami idén 24 illetve 34 
százalékra nőtt. A nyári forgalmat minden 
évben elsősorban az időjárás határozza meg, 
ugyanakkor a Komthermál forgalma most 
más fürdőkével összevetve is emelkedett.  
 
– Jó az irány, amit meghatároztunk. Korábban 
a fizetős parkoló miatt a vidékről jövő emberek 
továbbmentek. Az ebből származó bevételek 
pár százezer forintot tettek ki, ami nem volt 
számottevő, ezért úgy döntöttem, hogy a par-

kolás ingyenes lesz. Ezt pozitívan értékelték a 
vendégek – mondta az ügyvezető. Akárcsak 
a különféle programokat, melyek alkalmával 
ugrásszerűen megnőtt a strandolók száma.  
 
Igen kedvelték a főzőversenyeket, a csobba-
nó fesztivált, a családi és gyermeknapi ren-
dezvényeket. Komoly létszámú érdeklődőt 
vonzottak az éjszakai fürdőzések is. Ezért 
a vezetés úgy határozott, hogy a következő 
szezonban még sűrűbben szervezik meg 
ezeket a programokat. Jövőre nő majd a 
főzőversenyek száma és egyéb, akár zenés 
programokra is számíthatnak a vendégek. 
Az éjszakai fürdőzésekkel pedig nem állnak 
le a következő hónapokban sem, annyi 
lesz csupán a különbség, hogy a program 
fedett térben zajlik majd. Az egyik fő cél 
az őszi-tavaszi időszakban az lesz, hogy a 
szaunázást minél jobban megismertessék az 
emberekkel.  
 
– Kecskeméten jártam egy tanulmányúton, ahol 
az ottani fürdő egyik vezetőjétől megtudtam, 
hogy náluk annyira kedveltek a szauna-szeán-
szok és éjszakai szaunázások, hogy a fürdő az 
őszi, téli és tavaszi szezonban is pozitív mérleg-
gel zárt. Nekünk is ezen az úton kell elindul-
nunk, azonban ez igen költséges beruházást igé-
nyel. Szükség lenne továbbá a kültéri medence 
felületnövelésére is. Bízom abban, hogy ezeket  a 
közeljövőben meg tudjuk valósítani. A 2013-as  
szezonra a gyermekmedencék mellé a legkisebbek 

részére egy csecsemőmedencét is kialakítunk. 
Javítani kívánunk az öltözők, a mosdók és a 
zuhanyozók állapotán. A fedett uszoda fa tar-
tószerkezetének megerősítése, a szellőzőrendszer 
kijavítása és a külső termálmedence faburkola-
tának cseréje még az idén megtörténik. A követ-
kező hónapban a fedett uszodában létrehozunk 
egy férfi és egy női toilettet. A holtidényben a 
kültéri női mosdóban az egyik blokkot pelenká-
zóvá alakítjuk át. Szintén fontos, hogy gyermek 
WC-ket helyezzünk el a férfi és a női mosdó-
ban is. Vendégeink igénylik a mosdót a kültéri 
medencék között, így erre a jövőben áldoznunk 
kell. Megkezdtük a napenergia és a melegvíz 
hőjének hasznosítával kapcsolatos munkákat 
is  – ismertette a terveket Kovács Károly, aki 
hozzátette: jelenleg négy célcsoport veszi 
igénybe a fürdő szolgáltatásait. Egyrészt 
azok látogatják őket, akik gyógyulni sze-
retnének, aztán jönnek azok, akik az aktív 
sportolást szeretik, illetve akik a szaunát 
használják. Jelenleg azonban hiányossága a 
fürdőnek, hogy az ősztől tavaszig tartó idő-
szakban nem tudják becsalogatni a kisgyer-
mekes családokat, hiszen a beltéri medencék 
nem rendelkeznek olyan élményelemekkel, 
amiket a gyermekek is használni tudnak.  
A jövőben ezen mindenképpen változtatni 
szeretnének.  
 
 
                                                                       se

Egyre több látogató a strandon

Szeptemberre véget ért ugyan a hivatalos strandszezon,  
de a termálfürdőben ezután sem áll meg az élet. Összessé-
gében pozitív mérleggel zárták a nyarat. Az őszi-téli hóna-
pokban elsősorban a gyógymedencéket és a fedett uszodát 
használó, illetve a szaunázó vendégekre számítanak.
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Az épület történetéről Siklósi József főépítész beszélt az egybegyűl-
teknek.  
 
– Képzeljék el, hogy 1913-at írunk, a hölgyeken estélyi ruha van, a férfi-
akon szmoking. Kristálypoharakból kortyoljuk a pezsgőt, miközben szól a 
zene. Odakint konflisok és nyitott fehér Mercedes automobilok állnak. A 
teremben muranói kristálycsillár lóg, a padló intarziás, a plafon aranyo-
zott, a falakat pedig selyemtapéta borítja. Ez a kastély 1913-ban Európa 
egyik legmodernebb kastélya volt, központi fűtéssel, teljes elektromos 
hálózattal, telefonnal. Solymosy László lánya az akkori kor csúcsépítész 
irodájára,a bécsi Fellner-Heller irodára bízta a tervezést. Az ő munkáju-
kat dicséri a Vígszínház, a szegedi Nemzeti Színház, a bécsi, a pozsonyi, 
a kolozsvári színház. A kastélyhoz, ami mindössze két év alatt épült fel 
gyönyörű kert tartozott, sétányokkal, patakokkal, hidakkal. Maga volt az 
elegancia! Ugrunk egyet az időben. Képzeljék el, hogy egy ruszki katona 
lova hátán bejön az intarziás parkettára és belelő a tükörbe. Kirabolják a 
kastélyt, mindent elvisznek. Elvették tőlünk az eleganciát, de csak rajtunk 

múlik, hogy visszaszerezzük-e. Végül pedig azt képzeljék el, hogy 2030-
at írunk. A padló ismét intarziás, a plafon aranyozott, a falakat selyem-
tapéta borítja, a díszterem pedig nívós egészségügyi konferenciáknak ad 
helyet. Ennek megvalósítása a mi feladatunk – mondta Siklósi József.  
 
A kiállítás anyagát Számadó Emese, Rabi Lenke, Herczeg Renáta, 
Márkiné Tárnok Eszter, Kürthy Anna, Turi Zsolt és Fehér Tamás 
állította össze.  
 
– A kiállítás roll-up technikával készült, így egy könnyen mozgatható 
tárlatot kaptunk, amely a lebontás után Nagylózson, illetve a bátony-
terenyei Gyürky-Solymosy kastélyban is látható lesz. Köszönjük mind-
azoknak, akik dokumentumaikat, fényképeiket, emlékeiket a rendelke-
zésünkre bocsátották, így létrejöhetett az a kiállítás – mondta a Klapka 
György Múzeum igazgatónője, Számadó Emese.  A tárlat mellett 
egy kiadvány is készült, amely a szőnyi Gyürky-Solymosy kastély 
történetét mutatja be. A kiállítás november 3-ig tekinthető meg. (se)

Szeptember 13-án nyílt meg 
a Selye János Kórház díszter-
mében a Gyürky-Solymosy 
kastély elmúlt száz évét bemu-
tató kiállítás.  
 
Az ünnepségen a mintegy 200 
jelenlévő között megjelent dr. 
Molnár Attila polgármester, 
a városvezetés több tagja, 
illetve a Gyürky és a Soly-
mosi család leszármazottai. 
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A kiállítás anyagát Számadó Emese, Rabi Lenke, 
Herczeg Renáta, Márkiné Tárnok Eszter, Kürthy 
Anna, Turi Zsolt és Fehér Tamás állította össze. 
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Pedagóguskórusok Országos  
Találkozója Komáromban

Az árvíz miatt elmaradt a peda-
góguskórusok júniusra tervezett 
országos találkozója, melynek 
idén Komárom adott volna ott-
hont. Az eseményt áttették egy 
későbbi időpontra, így senki sem 
marad le a kórusmuzsika nyúj-
totta élményekről. A városban 
szeptember 28-29-én, két napon 
át 35 női és vegyeskar lép majd fel. 
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A Pedagóguskórusok Országos Társasága jelenleg mintegy 
50 kórust tömörít, Magyarország minden pontjáról. Hosszú 
évtizedek óta évről évre más városban rendezik meg országos 
találkozójukat, melynek idén a Vox Femina női kar jóvoltából 
Komárom ad otthont. Szeptember 28-án és 29-én délután 
16.30-tól hat helyszínen szól majd a kórusmuzsika, így az 
almásfüzitői Szent István király templomban, a szőnyi Nagybol-
dogasszony templomban, a komáromi Jézus Szíve templomban, 
a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Központban, az Egressy Béni 
Zeneiskolában és a a Kempelen Farkas Szakközépiskolában.  
 
- A 90-es évek óta rendszeres résztvevői vagyunk a Pedagóguskó-
rusok Országos Találkozójának. Most nagy feladat hárult ránk, 
hiszen a rendezvényre 35 kórus fogadta el a meghívást, ez több 
mint 1000 kórustag elszállásolását, utaztatását, felléptetését jelenti. 
Jönnek kórusok a teljesség igénye nélkül Balatonfüredről, Szek-
szárdról, Ajkáról,  Budapestről, Szegedről, Győrből és Záhonyból. 
A megvalósításban nagy segítséget jelentenek a háttérintézmények, 
hiszen a fellépőknek gyakorolniuk  és öltözniük kell a színpadra lépés 
előtt. Ezt a szerepet tölti majd be Komáromban a Kultsár István 
és a Kempelen Farkas Szakközépiskola, a Szent Imre Katolikus

Általános Iskola és Óvoda, Szőnyben a Bozsik József  Általános Iskola  
és  Almásfüzitőn a Fekete István Általános Iskola. Külön kiemelném 
a Kempelen Iskola igazgatónőjét, Kiss Ilonát és létesítményvezetőjét, 
Kerekes Lászlót, akik rengeteget segítenek abban, hogy a szervezés gör-
dülékeny legyen – mondta a Vox Femina női kar titkára, Semseiné 
Mózes Katalin. 
 
A Pedagóguskórusok Országos Találkozóján megemlékeznek a 
kórusok a 200 évvel ezelőtt született Giuseppe Verdiről, s a Na-
bucco című operából a Rabszolgakórust együtt szólaltatják meg. 
A találkozó alkalmával adják át a Fasang-díjat, amit Fasang 
Árpád és családja alapított. Szavazással dől el, hogy az adott 
évben ki kapja az elismerést. Így a másik összkari darab Fasang 
Árpád egyik műve lesz – tudtuk meg a Vox Femina mű-
vészeti vezetőjétől, Hoffmann-né Kemenes Verától. 

A szombati fellépések után kerül sor a közös ünnepségre és 
vacsorára melyet  egy rendezvénysátorban tudunk megvalósítani.  
Vasárnap különféle szervezett programokon vehetnek részt a 
kórusok . Ellátogathatnak a Monostori erődbe, Neszmélyre vagy 
Észak-Komáromba. (se) 
 
Részletes program: www.komarom.hu 
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– A kiállítók mindnyájan a Komárom-Esz-
tergom Megyei Népművészeti Egyesületének 
tagjai. Vannak köztük fafaragók, csipkeverők, 
fazekasok. Kiemelt vendégünk idén Kovács 
Miklós kékfestő mester, akinek családjában száz 
éve apáról fiúra száll ez a mesterség. Megtalál-
hatóak itt a Cser Kiadó szakkönyvei, amelyek a 
hagyományos mesterségekről szólnak. A gyere-
kek játszhatnak a népi játékokon, nekik szól az 
óriásbáb előadás is. A Bordó Sárkány Régizene 
Rend középkori muzsikát játszik nekünk – 
mondta Horváth Krisztina szervező 
 
Míg odabent folyt a zene és a tánc, addig a Cso-
konai udvarán főtt a Jókai bableves és a gulyás. 
A versenybe hat csapat nevezett be, végül a 
Harckocsizók bizonyultak a legjobbnak.  
 

– Katona vagyok, innen a csapat neve. A 
katonaság is szervez néha főzőversenyt, azokon 
is részt veszek, mert nagyon szeretek főzni. A 
jó gulyáshoz megfelelő minőségű hús és csülök 
kell – árulta el a titkot Bedecs Gábor a csapat 
vezetője.  
 
A benti standokon szebbnél szebb portékákat 
kínáltak a kézművesek, csipkéket, fából készült 
fésűket, hajtűket, medálokat, természetes szap-
panokat és kézzel készített babákat.  
 
– Ez a Jóistentől kapott ajándék. A lelki 
békémet találtam meg a fafaragásban. Ezt 
adom tovább a gyerekeknek. Csak minőségi 
munkát adok ki a kezemből, ezt elvárom 
a tanítványaimtól is – mondta Vass Henrik 
fafaragó.  

A szép míves portékák mellett sokan 
megkóstolták Vastag Gusztáv kecskesajtjait 
is. A választék igen bő volt, a natúr mellett 
ízlelhettek füstölt, csípős, hagymás és fűsze-
res kecskesajtot. 
 
A színpadon folyamatosan váltották egy-
mást a fellépők, a Garabonciás Táncegyüt-
tes, a Duna Népdalkör, a Vivat Bachus 
Énekegyüttes. A gyerekek kipróbálhatták 
a népi játékokat, a Kisgalériában pedig egy 
kékfestő kiállítás nyílt. A programot a Kor-
morán Memory Band élő koncertje zárta.  
A rendezvény igazolta, hogy hazánkban 
egyre nagyobb az érdeklődés a kézműves 
termékek iránt, mert ha drágábbak is a 
tucatáruknál, de sokkal szebbek és érté-
kesebbek.                                        (se)

Idén is megrendezte a Komáromi Kulturális, Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. a Mesterségek  
dicséretét, amellyel csatlakoztak a Kecskés László emlékév és a Jókai hét programjához.  
A Csokonai Művelődési Házban tizenkét kézműves nyújtott bepillantást mestersége titkaiba.

FaFaragók, csipkeverők, Fazekasok 
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Mesterségek dicsérete a CSMK-ban
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A Magyar Lovas Színház augusztus 17-én 
mutatta be a jubileumi, századik előadását. 
Ha összességében nézzük ezt a kerek szá-
mot, hogyan értékelné az elmúlt éveket? 
 
A Magyar Lovas Színház hamarosan 10 éves 
lesz. Hosszú ideig dolgoztam együtt az előző 
társulattal, azonban úgy éreztem, hogy eljutot-
tunk egy olyan pontra, ahonnan továbbfejlődni 
már nem tudtunk. 2013-ban ezért váltottunk, 
és egy új művészeti vezetővel, egy új társulattal 
próbálkoztunk. Az évad vége felé közeledve azt 
kell mondanom, hogy az idő engem igazolt. Jót 
tett a színháznak a változás, még jobb, még 
sikeresebb előadásokat hoztunk létre. A Lovas 
Színház túlnyúlt Magyarország határain.  
Művészeti vezetőnk, Derzsi György és darab-
jaink egyik állandó főszereplője, Vadkerti Imre 
felvidéki, Fehér Nóra vajdasági, míg Kurkó 
József Kristóf erdélyi. Azonban volt egy ars 
poétikám: ha valaki a Lovas Színházat akarja 
látni, annak Komáromba kell jönnie, mert a 
társulat nem utazik. Bizton mondhatom, hogy 
a város egyik meghatározó turisztikai vonzereje 
a színház, és mindenki Komáromhoz köti.  
 
Az idei évadban egy teljesen új társulattal 
álltak színpadra. Mennyire ment jól a közös 
munka? 
 
Eddig olyan színészeket kértünk föl a szere-
pekre, akik tudtak lovagolni. Most ezen is vál-
toztattunk. Olyan színészeket kerestünk, akik 

adottságban, karakterben, hangban a legjobban 
megfeleltek az adott szerepre, és ha vállalták, 
akkor megtanítottuk őket lovagolni. Azt kell 
mondjam, hogy ez a módszer jobban bevált, bár 
több munkát és energiát igényelt ez a folyamat, 
de megérte. Korábban kész produkciókat vásá-
roltunk, most azonban mi magunk állítottuk 
színpadra a darabokat. Rövid idő alatt kellett 
nagyon színvonalas előadásokat létrehoznunk.  
 
Nem változtak viszont a lovas statiszták, 
hiszen egy jó, összeszokott csapat áll a hát-
térben. Az ő munkájukat hogyan értékelné?  
 
A Lovas Színháznak vannak saját lovai, 
amelyek akik rendszeres kiképzést kapnak. Egy 
nagyon megbízható lóállománnyal dolgozunk, 
hiszen minden feladatot végrehajtanak. A lo-
vasok pedig szinte valamennyien a barátaiam, 
akik nem rutinszerűen csinálják végig az elő-
adást, hanem profi módon, igen gyakorlottan.  
A kettő között pedig óriási különbség van. Ők 
már nemcsak lovasok, hanem lovas statiszták, 
akik arcjátékukkal, gesztusaikkal, magatartá-
sukkal részesei a darabnak.  
 
Beszéljünk egy kicsit a következő évadról. 
Mit láthat a közönség a Magyar Lovas 
Színházban 2014-ben? 
 
A repertoárban továbbra is megtalálható lesz 
a Honfoglalás és a János vitéz. Szeretnénk 
felújítani és a saját arcunkra formálni a Lúdas 

Matyit. Az István, a király jogtulajdonosaival 
is folyik az egyeztetés. Amennyiben nem kapjuk 
meg az engedélyeket, akkor olyan történelmi 
darabokban gondolkodunk, mint az Egri 
csillagok vagy a Toldi.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                se

Jubilált a Lovas Színház
Századik előadását mutatta be a Magyar Lovas Színház. Az elmúlt évekről,  
a 2013-as nagy változásokról és a jövő évadról beszélgettünk Márkos Attilával. 
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Nemzetiségi napok és idegenforgalmi évzáró 
2013. október 4-5., Kocsis Étterem, fsztiválsátor

Október 4. péntek  
Sváb Nemzetiségi Nap

 
17.00  óra 

Herczog Richárd harmonika műsora 
18.00  óra 

Idegenforgalmi évzáró 
19.00 – 23.00 óra  

Zenél a tarjáni Schwarzstein Kapelle

Október 5. szombat 
Ukrán Nemzetiségi Nap
 
17.00 óra 
A szőnyi Duna Népdalkör műsora 
18.00 – 23.00 óra 
Zenél az Ukrán Nemzetiségi Zenekar



SPORT20

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

Augusztus 24-én utánpótlás focitornával 
emlékeztek Komáromban Czibor Zoltánra 
a róla elnevezett sporttelepen. A tornát 
Kozenkow Ferenc szervezte, a díszes ser-
legért a Komáromi VSE, a Győri ETO, a 
tatai Klapka Focisuli, a Koppánymonostori 
SE, az Ácsi Kinizsi, és a győri DAC gárdái 
szálltak harcba. Az U12-esek mérkőzéseire 
több egykori kiváló labdarúgót is vártak. 
A nap során látogatható volt a Czibor-
emlékszoba, és a vendégek filmet tekinthet-
tek meg Komárom labdarúgásáról is. 
 
A szeptember 1-jén, Czibor Zoltán ha-
lálának napján tartott megemlékezésen a 
rokonok, családtagok, valamint dr. Molnár 
Attila polgármester és Horváth Gyula 
sporttanácsnok mellett a város elöljárói 
és számos hazai sportoló is részt vett.
 
Zoli bácsi sírjánál Hetyei Mónika tiszteletes 
asszony mondott beszédet, aki Mózes má-
sodik könyvéből olvasott fel egy rövid igét: 
„Tartsátok emlékezetetekben ezt a napot, és 
ünnepeljétek meg az Úrnak.” 
 
– Valahányszor megállunk e rohanó világban, 
hogy megpihenve emlékezzünk múltunkról 

és nagyjainkról, hatalmas csodát élhetünk át, 
amelyben érezhetjük a változást. Azt, hogy 
nekünk is változnunk és változtatnunk kell. 
Megérezhetjük ilyenkor azt az örök érvényű 
igazságot, hogy nem vagyunk egyedül. Czibor 
Zoltán halálának 16. évfordulójára emlékez-
ve szintén ezt a csodát élhetjük át. Az ő élete, 
kitartása, lankadatlan ereje sokak számára 
tökéletes példa lehet. 
 
- Megtanulhatjuk belőle, hogy el lehet indulni 
egy kis dunántúli faluból, és lehet nemcsak egy 
nemzet, de az egész világ klasszisává válni. 
Meg lehet tőle tanulni, hogy mit jelent egy 
nemes célért küzdeni, a lehetetlenért is harcol-
ni, mindig a jobbra és a többre vágyni. Meg 
lehet tőle tanulni, hogy mindig van tovább, 
bármennyire is lehetetlen a helyzet. A mi fele-
lősségünk, hogy megtanítsuk gyermekeinknek, 
unokáinknak, dédunokáinknak, hogy mi az az 
Aranycsapat, mit jelentett a tagjának lenni és 
küzdeni. Ez az emlékezés segítségünkre lehet a 
további életünkben - hangzottak a tiszteletes 
asszony szavai. 
 
A megemlékezés végén a résztvevők koszo-
rúkat helyeztek el Czibor Zoltán sírjánál, 
majd átvonultak Zoli bácsi házához, ahol 

a legendás labdarúgó egykori barátja, 
Horváth Gyula sporttanácsnok méltatta a 
világklasszis futballistát. 
 
A nap a Czibor Zoltán Sporttelepen zárult, 
ahol kispályás labdarúgó tornával tiszteleg-
tek a kiváló sportoló emléke előtt.  
 
A tornán a dr. Molnár Attila polgármestert 
is soraiban tudó önkormányzat csapata mel-
lett Czibor Zoltán szülővárosának, Kapos-
várnak az öregfiúk csapata, az egykori KFC 
bajnokcsapatára épülő Brigetio FC gárdája, 
valamint az olimpikonok-sztársportolók 
válogatottja vett részt. Ez utóbbi csapatban 
az olimpiai bajnok öttusázó, hatszoros világ-
bajnok Fábián László mellett a többszörös 
bajnok és kupagyőztes vizilabdázó Kristóf 
András, a világbajnoki ezüstérmes olimpi-
kon birkózó Virág Lajos, a sokszoros után-
pótlás bajnok öttusázó Metzger Krisztián, 
a magyar és Európa-bajnok, háromszoros 
KEK győztes vizilabdázó Hesz Máté, a 
többszörös bajnok atléta Berhidai Zoltán, az 
olimpiai ezüstérmes, hétszeres Európa-baj-
nok, néhány napja világbajnoki címet szerző 
vívó, Boczkó Gábor, a kétszeres olimpiai 
és Európa-bajnok, négyszeres világbajnok 
öttusázó Martinek János, a háromszoros 
bajnok jégkorongozó Csoknyai Levente, a 
hétszeres bajnok és hatszoros kupagyőztes 
röplabdázó Schildkraut Krisztián, valamint 
az egykori sokszoros Budapest bajnok lab-
darúgó Tendl László lépett a pályára.  
                                                                     se

A legendák örökké élnek
Czibor Zoltán, a kiváló labdarúgó, az Aranycsapat tagja, olimpiai bajnok, Komá-
rom Város Díszpolgára augusztus 23-án lett volna 84 éves. A legenda 1997. szeptem-
ber elsején távozott, 16 évvel később ezen a napon rá emlékezett a város.

Czibor Zoltán 43-szor játszott a váloga-
tottban, 1952-ben Helsinkiben az olimpián 
aranyérmet, az 1954-es világbajnokságon 
pedig ezüstérmet szerzett nemzeti csapa-
tunkkal. 1956 után az AS Romához igazolt, 
majd a Barcelona következett. Pályafutása 
végén még szerepelt az Austria Wienben, 
majd Spanyolországban élt.  A 90-es évek 
elejétől ismét komáromi lakos lett, oroszlán-
részt vállalt abból, hogy a komáromi labda-
rúgóélet újjáéledjen. Pro Urbe-díjat kapott, 
halála után díszpolgár címet adományoztak 
neki, a Magyar Olimpiai Bizottság érdem-
rendje birtokosa is volt. 1997. szeptember 
elsején, súlyos betegség után hunyt el.
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Aranyérmesek: Fábián Szilvia (100 m mell- és 100 m pillangóúszás), 
Fábián Viktória (50 m pillangóúszás), Fenyvesi Botond (50 m 
mellúszás), Máté Eszter (50 m mellúszás), Nagy Nikoletta (50 m 
pillangó-, 50 m hát- és 50 m gyorsúszás), Orbán Gréta (100 m hát- 
és 100 m gyorsúszás), Szabó Dávid (50 m mell- és 50 m hátúszás) 
 
Ezüstérmesek:Fábián Viktória (50 m gyorsúszás), Fenyvesi Botond 
(50 m pillangóúszás), Orbán Gréta (100 m pillangóúszás), Óvári 
Dániel (100 m pillangó- és 100 m mellúszás), Takács Fábió (50 m 
mellúszás). 
 
Bronzérmesek: Fábián Szilvia (100 m hátúszás), Máté 
Eszter (50 m pillangóúszás), Óvári Dániel (100 m 
gyorsúszás), Szabó Dávid (50 m gyorsúszás)

Arattak az úszóink
Augusztus végén Párkányban rendezték meg a 35. 
Párkány Kupa nemzetközi úszóversenyt, ahol négy 
cseh-, tizenegy magyar, egy szerb és huszonhat szlovák 
csapat vett részt. A Komáromi Úszóklub SE. verseny-
zői nyakába 12 arany-, 6 ezüst- és 4 bronzérem került.

A verseny szeptember 8-án indult az olaszországi Garda tó mellett 
található Lonatoban. Harminc napon keresztül a napi rajtot köve-
tően 3,8 kilométert kell úszni, utána 180 kilométert kerékpározni, 
hogy végül egy maratoni táv (42 kilométer) futva teljesítésével érjen 
véget a nap. Ez összességében 114 km úszást, 5400 km kerékpáro-
zást és 1260 km futást jelent a végére, amennyiben sikerül teljesíte-
ni... 
 
Ilyen versenyt ugyanis a világon eddig soha nem rendeztek még, 
hiszen az eddigi leghosszabb 20 ironman táv volt. Az ironman táv 
versenyszámainak teljesítésére Szőnyi Ferenc napi 11-12 órás időt 
tervez, ezeket az időket összesítik a rendezők, ebből alakul ki a 
végleges sorrend. 
 
A verseny napi eredményeit a www.decaironman.com oldalon lehet 
majd élőben követni, szöveges beszámolókat a www.racemachine.
blog.hu oldalon lehet majd találni. 
Szurkoljunk együtt a Komáromi Vasembernek! 
 
Szőnyi Ferenc versenyen való részvételét  
Komárom Város Önkormányzata támogatja.

Emberfeletti  
erőpróbán Szőnyi
Minden eddiginél emberpróbálóbb sporttelje-
sítményre készül Szőnyi „Ironman” Ferenc. A 
Vasember ezúttal Olaszországban áll rajthoz.
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Mesélő képeslapok:  
A vasúti híd („vashíd” ) és környéke

Ezzel az írással tisztelegni szeretnék Kecskés László, városunk helytörténésze,  
múzeumalapítója előtt születésének 100. évfordulóján. Kecskés Laci bácsi jel- 
mondata a következő volt: „Ne csak szeresd, tudd is, miért szereted szülőföldedet !”    

Legújabb számunkban a Dunán Komá-
romnál átívelő vasúti hidat, az úgynevezett  
„Vashidat” láthatjuk. Az 1900-as évek elején 
Magyarország vasúti hálózatának fejlesz-
tése során szükségesé vált a Duna mindkét 
partján kiépített vonalak összekötése, ennek 
eredményeként épült meg 1909-ben a 496 
méter hosszú híd, négy egyforma ( 100 
méter ), és egy kisebb íves formával. Az 
elkészült híd próbaterhelése és bizottsági 
szemléje ( képünkön ) 1909. november 2-án 
történt.  A hidat és vele együtt az Érsekújvár 
– Komárom 37 kilométer hosszú állam-
vasúti pályát 1910. május 5-én adták át a 
forgalomnak. 
 
A hidat 1945-ben felrobbantották, sok idő 
telt el, mire sor került a roncsok kiemelésére, 
a pillérek helyreállítására. Az elkészült új 
szerkezetű, párhuzamos övű, négy nagyobb 
és egy kisebb rácsos felépítményű hidat 
1954. december 28-án fejezték be, és 1955. 

január 1-jén indult meg rajta a forgalom, 
mely azóta is fontos vasúti összekötetést 
biztosít. A híd felújítását, festését 2013-ban 
végezték. 
 
A vasúti híd táján régen érdekes események 
zajlottak, itt fogták ki a komáromi halá-
szok legértékesebb zsákmányukat, a vizát, 
halászkifejezéssel őrhalat vagy színvizát, 
vizahalat. Ezek a 8-9 méterre is megnövő, 
többmázsás fekete-tengeri óriáshalak a 
folyamszabályozás előtt évente kétszer nagy 
rajokban felúsztak a Dunán, az itteni telelő 
és ívóhelyeikre. A vizák vonulását felkészül-
ten várták a halászok, mert tudták, hogy 
elérkezett a nagy fogások ideje 
 
Halászatához rendkívül nagy ügyesség és 
óvatosság kellett. Négyféle módon halásztak 
rá: szigonnyal, horoggal, kerítőhálóval, de 
leginkább „vizafogó cége” segítségével.  
 
A „vizafogó cége” elkészítése abból állt, 

hogy a Duna medrébe, nagyjából a mai 
vasúti híd táján, egyik parttól a másikig sűrű 
cölöpsort vertek, melyek közeit vesszőfona-
tokkal töltötték ki. 
 
A vizák vonulásának kezdetét ladikos őrök 
figyelték. Jelzésükre azonnal munkába állt 
valamennyi komáromi halász. Nagy kiabá-
lással, durrogtatással terelték a rajokat a cége 
irányába, amelyeket úgy építettek meg, hogy 
a csallóközi parthoz vezesse a vizákat. 
 
Ezen a helyen, melyet a komáromiak ma is 
„vizafogó” néven ismernek, kezdődött meg 
a nagy küzdelem, a hatalmas halak kifogása. 
A vizahalászat rendkívül érdekes, izgalmas 
és látványos művelet volt, melyet gyakran 
néztek végig magas rangú méltóságok, sőt 
olykor-olykor az uralkodó is, így 1412-ben 
Zsigmond király is.  
 
                                                                     tzs



• KOMÁROMI KIADÁS •

Megérkezett!

06-96/504-509, 
06-96/504-510

Fizessen elô!   

KEDVES KOMÁROMIAK!
Örömmel köszönti Önöket 
a Kisalföld, a család napilapja!
KISALFÖLD 5-FÉLE MAGAZINNAL
Nem véletlenül használjuk ezt a 
megjelölést: azon vagyunk ugyanis, 
hogy a család minden tagját ellás- 
suk hasznos és érdekes hírekkel,  
szórakoztató olvasnivalóval. Aki  
bennünket választ, az a hét hat 
napján megkapja a 20-28 oldalas 
színes napilapot a régió híreivel és 
ráadásként színes magazinokat is. 
Így kéthetente keddenként a Lilla 
magazint, elsősorban nőknek szóló 
témákkal, illetve a Lakás és Kert 
magazint hasznos kertészeti, lak- 
berendezési tanácsokkal. Szerdán-
ként a Gasztro magazin jön házhoz 
változatos receptekkel, illetve a 

Rejtvény magazin többféle fejtörő-
vel. Péntekenként pedig a Heti TV 
magazin jár az olvasóknak, 50 csa-
torna kínálatával. Mindezt megkap-
ja tehát, aki előfizet lapunkra. 

KISALFÖLD KOMÁROMI KIADÁS
Önöknek a Kisalföld komáromi 
kiadását kínáljuk, amelyben a cím-
lap mellett egy teljes oldalt szente-
lünk a komáromi és a kisbéri járás 
híreinek, mert tudjuk, mindenkit 
elsősorban a saját környezete ér-
dekel. Azt is tudjuk, hogy nemcsak 
az újságírónak, de az olvasónak is 
van véleménye és olyan híre, amely 
másokat is érdekelhet. Ezeket meg-

oszthatja velünk, küldhet levelet, 
e-mailt, MMS-t, SMS-t, és mi közöl-
jük – természetesen a törvények és a 
szakma szabályainak betartásával. 

A KISALFÖLD UTÁNAJÁR! 
Tudjuk azt is, hogy a nyilvánosság 
gyakran segít a közös ügyeink inté- 
zésében, a többeket érintő problé- 
mák megoldásában. Ezért szívesen 
fogadjuk az ilyen témákat is – ígér- 
jük, a Kisalföld utánajár! Legfonto-
sabb feladatunknak tartjuk, hogy 
érdekes, nélkülözhetetlen újságot 
vigyünk házhoz Önöknek. Szeret-
nénk kiérdemelni a bizalmukat. 
Számoljanak velünk!

5             -FÉLE MAGAZINNAL!Csak havi  2.645 Ft!
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