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SZŐNYI ÖNKORMÁNYZATI KIRENDELTSÉG

DR. MOLNÁR ATTILA POLGÁRMESTER, VALAMINT 
SÁRAI JÁNOS ÉS TAKÁCS JÓZSEF ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
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DR. MOLNÁR ATTILA POLGÁRMESTER ÉS CZITA JÁNOS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ

A Selye János Kórház dísztermében kiállított tárlat 
2013. november 3-ig 

az alábbiak szerint látogatható

kedd-szerda: 8-12 óráig
csütörtök-péntek: 14-17 órűog

szombat-vasárnap: 10-17 óráig

hétfőnként, ill. november 1-jén zárva
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November 3-tól december 31-ig 
kizárólag előzetes bejelentkezés 

után látogatható.

Csoportokat előzetes bejelentés 
alapján a fenti időpontokon 

kívűl is fogadunk!

telefon: 
00-36-34-344-697, 

00-36-30-240-63-17További információ: www.kgym.hu
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A városvezetés részvételével két 
helyszínen, a szőnyi a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban, valamint a Hősök 
terén és Komáromban a Lengyár te-
rületén álló kopjafánál, illetve 
a rendőrség épületén elhelyezett 
táblánál emlékeztünk az 1956-os 
forradalomra és szabadságharcra. 

Az ünnepségen részt vett Keszi 
Jenőné Edit néni, aki október 19-én 
Budapesten vehette át az A forrada-
lom lángja emléklpot az 1956-os ese-
ményekkor tanúsított helytállásáért.



Szőnyben a Bozsik József Általános 
Iskola diákjai adtak műsort, majd ezt 
követően Sárai János képviselő mondott 
beszédet, aki fi atalemberként élte át az 
akkori eseményeket. Elmondta, hogy 
1956. október 23-án valami megmozdult 
Pesten. Az addig magát megdönthetet-
lennek hitt hatalom egyik pillanatról a 
másikra megingott. A nép ősi, független 
ereje letépte a nemzetidegen vörös zász-
lókat, ledöntötte az ötágú csillagokat és 
szabad Magyarországot követelt. Néhány 
napra győzött a forradalom, de november 
4-én megjelentek a szovjet tankok. A hős 
forradalmárokra pedig lecsapott az idegen 
hódítókat kiszolgálók bosszúálló hada.

- Akik nem éltek még a forradalom előtti 
időkben és nem élték át a forradalmi napok 
hangulatát föltehetnék a kérdést, hogy 
mi értelme volt a sok áldozatot követelő 
fölkelésnek? Azoknak elmondhatjuk, hogy 
1956 magyar októbere után a vörös diktatúra 
soha többé nem állt olyan szilárd alapokon, 
mint előtte. A magyar forradalom réseket 
ütött az egész kommunista tábor ingová-
nyos talajra épült falain. Ha lassan is, 

de elkerülhetetlenül bekövetkezett az addig 
fegyverekkel, besúgókkal és hazaárulókkal 
fönntartott zsarnok rendszer összeomlása - 
hangzottak a képviselő szavai. 

A szőnyi eseményen Egyed László szava-
latát követően koszorúkat helyeztek el az 
1956-os emlékműnél.

A megemlékezés Komáromban a 
Lengyár területén felállított kopjafánál 
folytatódott, ahol a Jókai Mór Gimnázi-
um diákjainak, valamint Miklós Józsefné 
zenepedagógus műsora után a szlovák 
állampolgárságától megfosztott észak-ko-
máromi Fehér István mondott beszédet. 
A felvidéki földrajztanár elmondta, hogy 
a nyugati világ, jó szokásához híven 
cserbenhagyta a magyart, pedig segítséget 
ígért, akárcsak 1848-49-ben. A szabad-
ságharcot az orosz cár seregei, míg a for-
radalmat a szovjet kommunista hatalom 
fojtotta vérbe.

- A mi jelenlegi tragédiánk valójában itt 
kezdődött, hiszen az idegen hatalom kereste 
és meg is találta sorainkban az árulókat, 
a megszállók kiszolgáló pribékjeit. 

Kádár rendszere módszeresen irtotta saját 
népéből azokat, akik nem hajtották önként 
járomba a fejüket, akik ellenálltak és emberek 
mertek maradni Damoklész kardjával is a 
fejük fölött. A bűnös rendszer megszervezte 
besúgó hálózatát és kinevelte aljas kiszolgá-
lóit. 

1956 szellemének csak úgy felelhetünk meg, 
ha ebben a hazában egyszer s mindenkorra 
végre a magyar mondja meg a magyarnak, 
merre is van az előre, mi az, ami nekünk 
magyaroknak fontos, ami a nemzetet felemeli 
végre arra a méltó- helyre, ahová tehetsége, 
szorgalma és nem utolsó sorban bátorsága 
alapján kerülnie kell - mondta beszédében 
Fehér István.

A koszorúzást követően a megemlékezők 
átvonultak a rendőrség épületén található 
komáromi hősnek Csémi Máténak emlé-
ket állító tábla elé, ahol szintén elhelyez-
ték az emlékezés virágait. A nap 
a Jézus Szíve Római Katolikus temp-
lomban celebrált emlékmisével ért 
véget, melyen az észak-komáromi 
Concordia vegyeskar, valamint a helyi 
Vox Femina nőikar működött közre. (se)
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A Kossuth híd alatt álltunk. Nagyon hideg 
volt, havas eső esett, fújt a szél. Néhányan 
közülünk este 8-9 óra körül bementek az 
Országházba lefeküdni. (...) Éjjel jött a vál-
tás, bementünk aludni. Nem szalmazsákra, 
hanem csak úgy a puszta szalmára feküdtünk 
le, (...) Reggel 7-8 körül ébredtem, sejtelmem 
sem volt arról, hol vagyok. (...) Hazafelé 
vettük az irányt, át akartunk menni a hídon 
Budára, de a páncélautó géppuskája a híd 
irányába mutatott, gyalogsági magasságra 
állítva. A páncélautó előtt posztoló szovjet 
kiskatonával egyezkedni kezdtünk (...) 

Végül lassan elindultunk a híd két oldalán 
külön-külön. Egyik felén, meg a másik felén, 
hogy egy golyóval ne találjanak el bennünket. 
(...) Mérőszalag nem volt nálam, a lépéseket 
nem tudtam megszámolni, de egészen biztos, 
hogy a világ leghosszabb hídján ballagtunk 
végig. (...) Letértünk az útról, tisztáson, 
ligetes, erdős részeken mentünk keresztül, 
mígnem egy magas, düledező drótkerítéshez 
értünk. Katonának nem akadály! Föl-
ugrottam, megfogtam, átfordultam rajta 
szabályosan, úgy ahogyan azt tanították. 
Azonnal el is tűntem a géppuskafészekben. 
Orosz katonák voltak benne, azok vigyázták, 
jól álcázták magukat. Laci látta, hogy mi 
történt, térdere ereszkedik, fogja a géppisz-
tolyt, rászólok: - Maradj nyugton, ezek 
jobban meg vannak ijedve, mint mi! Laci 
is átugrott, vagy 2-3 futballpálya nagyságú 
tisztáson mentünk tovább, az oroszok bármi-
kor lelőhettek volna bennünket. (...) 

Aznap este a herceghalmi állami gazdaság 
valamelyik pusztájára, tanyájára jutottunk, 
ott aludtunk meg a bikaistállóban. (...) Gyer-
mely, Tarján volt a további útirány, amit kö-
vettünk. Az országúton ballagtunk, amikor 
az erdőből nyolcan-tízen jöttek elő. Először 
azt hittük, hogy oroszok. Gondoltuk, hogy a 
fehér ruhás a követ. Közben csak a Józsi volt 
fehér ruhában, mert ő volt a szakács. Laci 
barátom, mivel füzitői gyerek volt, elment a 
többiekkel. Én a Józsival maradtam, mert ő 
is Kisbér felé jött. (...) Tarján kanyargós útja-
in mentünk volna tovább, de szembe jött egy 
szeneskocsi, megállt. Megígérte, hogy az egyik 
közeli utcába beviszi a szenet, lerakodik, jön 
vissza és felvesz 

egy vonalba, mindenkit átkutattak. A tiszt-
nek a puha szárú csizmájából előkerült egy 
pisztoly. (...) Közben az oroszok megtalálták 
a lakatokhoz való „kulcsot”, a pajszervasat. 
Fölfeszítették vele a ládákat, ahonnan rögtön 
két páncélököl került elő, ami szétviszi a harc-
kocsit is. (...) Az oroszok elkezdték kipakolni a 
ládákat, iszonyú fegyverarzenál volt bennük: 
géppuskák, lőszerek, olyan kézigránátok, 
amit katona nem dobhat el, mert akkora a 
hatósugara, hogy nem tudod olyan messzire 
eldobni, hogy téged itt agyon ne vágjon. (...) 
A ruhánkon meg ott volt a jelvény, amiről 
leolvasható, hogy mi ehhez mindenhez értünk 
is. (...) Szépen fölsorakoztattak bennünket. 
(...) Az orosz vezénylő tiszt ott állt velünk 
szemben, tőlünk kicsit balra. Két kiskatona 
gépkarabéllyal pontosan velünk szemben. 
Jobbra tőlünk úgy 15-20 orosz katona állt. 
(...) ...a szemben álló két kiskatona sorozatra 
állította a géppuskákat, és emelték fel, hogy 
lőni fognak. Kivégzés lesz. Mellettem a Szabó 
Józsi egyszer csak felsóhajt: - Hej, te pogácsa-
sütő édesanyám! Én se megyek többet az ól 
mögé! (...) Három orosz katona ott a 15 közül 
elkezdett hangosan nevetni, mert ők értették, 
amit  Józsi mondott. Kárpátaljai gyerekek 
voltak, magyarok. Erre a tiszt elordítja ma-
gát: - Sztoj! Ne lőjetek! A kiskatonák a ránk 
szegezett gépkarabélyokat leengedték.

 (...) Végül a tolmács mesélte el, hogy mi is 
történt tulajdonképpen: 
A tiszt azt hitte, hogy valami olyat mond-
tunk, ami miatt őrajtuk, az oroszokon 
röhögtünk. A három kárpátaljai magyar 
meg csatlakozott hozzánk, ők is az oroszokon 
nevettek. A tiszt azért állította le a kivégzést, 
mert botrányos viselkedésünk miatt nem 
érdemeljük meg a katonához méltó halát, a 
golyót. (...) De amikor a tiszt megtudta, hogy 
valójában mi történt, azt mondta: - Aki-
nek ilyenkor még van kedve viccelni, az 
megérdemli az életet. Mehettek tovább, 
elvihettek mindent, ami nem fegyver, és 
nem lőszer. (...) Akkor hirtelen eszembe jutott 
valami, elkiáltottam magam: - Álljatok meg! 
Menjünk vissza és kérdezzük meg az öre-
get: Az autó se nem fegyver, se nem lőszer. 
Azt is elvihetjük? Evihettük, megkaptuk 
azt is. Kisbéren adtuk le a rendőrségen, az a 
Dodge Weapon lett a kisbéri rendőrség autója. 
                                                    Kovács Zoltán

bennünket, elvisz Tatabányára az erőműig. 
Ott állt egy idős házaspár az utcán, a ház 
előtt, addig behívtak bennünket, megkínáltak 
enni- és innivalóval. Emlékszem rá, vaníliás 
kifl i volt, nagyon fi nom, az ízét még most is 
érzem a számban. (...) Hamarosan megér-
kezett a fuvaros, és az előzőleg megbeszéltek 
szerint levitt bennünket Tatabányára az 
erőműig. Józsi már fáradt volt (...) - Én nem 
megyek tovább. Nem tudok továbbmenni! - 
közölte. (...) - Józsikám gyere! Ne légy ilyen 
marha, hogy itt megállsz! - Jön egy autó, én 
azt megállítom. - mondta kitörő örömmel. - 
Hát ki közlekedik itt ilyenkor autóval? Az 
csak orosz lehet! Ne állítsd meg! Hátrapil-
lantottam, egy sötét színű Dodge Weapon 
jött mögöttünk. Mikor megláttam, azonnal 
tudtam, hogy vesztett helyzetben vagyunk. 
(...) Fölültem a platóra, lógott a lábam hátra. 
A kocsi hátuljában az ülés láda volt, mind-
egyik le volt lakatolva. (...) A sofőrrel addig 
mi nem láttuk egymást. Egyszer csak elhúzza 
a függönyt, belenéz a tükörbe, egy pillanatra 
találkozik a tekintetünk. Magamról csak 
annyit: 108 kiló, kipödrött fekete bajusz, akire 
ránéztem reszketett. (...)  

Tatabánya és Bokod között egyszer csak hátra 
szól: - Integetnek az úton, mit csináljak? - 
Úgy állj meg, hogy majd én beszélek velük. 
(...)Mi van gyerekek? - kérdeztem. Fegyver, 
lőszer van nálatok? Leteszitek, vagy gyalog 
jöttök? Ide fegyverrel, lőszerrel senki nem 
száll föl! Értettétek? Végül két kiskatona 
ült be az autóba - az egyik tiszt volt - így 
mentünk tovább öten. Hamarosan még egy 
egyetemista, meg egy szökött rab is társult 
hozzánk. (...)Odakiáltottam a sofőrnek: - Ha 
beérünk Dadra, beveszed a kanyart, állj 
le azonnal az út szélére! (...) Meg is állt, 
bementem Gyuri bátyámhoz. Elmesélte, 
hogy nemrég ment el 8-12 harckocsi arra fel 
Kocsnak, meg Komárom felé. (...) A többiek 
is hallották, hogy mit beszélünk, mindenki 
megnyugodott. Hamarosan hazaérünk. (...) 
Hirtelen fékez a sofőr, megáll. - Mit csinálsz? 
- Megfordulok, mert van itt két harckocsi. 
(...) Ha két harckocsi áll egymással szemben, 
elállják az utat, akkor csak a fegyvercsövet kell 
fi noman, egymással ellentétes irányba lassan 
mozgatni, közben mindkettővel lőni, így még 
egy madár sem tud köztük átrepülni. Intettek, 
hogy álljunk meg, kiszállítottak bennünket. 
Oroszok voltak, fölsorakoztattak bennünket 

A Parlamenttől a kivégző osztagig
1956.november 4-5. - Kovács Zoltán visszaemlékezése
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Újabb bejáráson a városvezetés

visszatekintő6

Négy plusz egy térfigyelő kamerából álló rendszert helyeztek ki  
városunk legforgalmasabb pontjain a közrend további javítása érdekében.

Az elmúlt években bővítettük a közterület-felügyelet állományát, amely 
24 órás ügyeletet lát el. Támogattuk a polgárőrségek működését, bár ezen 
a területen akad még tennivalónk. A rendőrséggel született megállapodás 
eredményeként pedig a túlóráknak és a plusz járőrszolgálatoknak köszön-
hetően tovább nőtt a komáromiak biztonságérzete. Ezt a célt szolgálja 
a térfigyelőkamera-rendszer is. Az elmúlt időszakban több bejelentés 
érkezett besurranó tolvajokról, voltak kerékpárlopások és kisebb bűncselek-
mények is - mondta a polgármester.  
 
A rendszer kiépítése pályázati pénzből valósult meg, a belügymi-
nisztériumtól 10 millió forintot kapott az önkormányzat erre a célra, 
a 2,5 milliós önrészt pedig saját forrásból finanszírozták. A kamerá-
kat a legforgalmasabb helyeken szerelték fel. 
 
- Az Erzsébet hídra vezető úton, a hídfőnél, a 13-as úton a város szélén, 
a körforgalomnál, az 1-es út és a vasút kereszteződésében és Szőnyben 
a Hősök terén helyeztük el ezeket a kamerákat, melyek több funkcióval 

bírnak: rendszámfelismerővel, térfigyelővel és sebességmérővel, bár ez 
utóbbira még nincs meg a hitelesítés - tudtuk meg dr. Bolehradsky 
Szilvesztertől. 
 
A magyar fejlesztésű rendszer szinte korlátlanul bővíthető, így a 
jövőben a város más pontjaira is kamera kerülhet. 
 
- A rendszer elsősorban a bűncselekmények megelőzését, felderítését és 
bizonyítását szolgálja. A tapasztalatok azt mutatják, hogy azokban a 
városokban, ahol ilyen kamerák vannak, az ott élők szubjektív biztonság-
érzete erősödik, illetve a bűnözők el is kerülik ezeket a településeket - tette 
hozzá Farkas Gábor megyei rendőrfőkapitány. 
 
A térfigyelő kompatibilis az országos nyilvántartásokkal. Ameny-
nyiben egy körözött rendszámú autó halad el a kamera látóterében, 
azonnal jelzés érkezik a rendőrkapitányságra.  
                                                                                                           se

Már üzemelnek a térfigyelő kamerák

Október elején a Csillag lakótelepen folyta-
tódott a körzetbejárás. Dr. Molnár Attila 
polgármester ezúttal is a műszaki osztály 
munkatársaival, a közterület-felügyelettel, 
a Saxum Kft. képviselőjével, valamint a 
Távhő vezetőségével térképezte fel a felme-
rülő aktuális problémákat. 
 

- 
Általánosságban elmondható, hogy mindazon 
észrevételek, melyek a közel egy évvel ezelőtt 
megtartott lakossági bejáráson felmerültek, 

mára megoldódni 
látszanak. Ezzel 
együtt természetesen 
mindig keletkeznek 
újabb és újabb meg-
oldásra váró ügyek. 
Ilyen pl. a Távhő 
által biztosított 
fűtési hőmérséklet 
problémája, melyet 
többen nem tartanak 
kielégítőnek a város-
ban – mondta  
dr. Molnár Attila. 
 
- A régi Csillag 
lakótelepen egyre 
nagyobb problémát 

jelentenek az elszaporodó rágcsálók, az illegális 
szemétlerakások és a közlekedési rendbontók. 
Mindezen ügyeket lehetőségeinkhez mérten 
záros határidőn belül igyekszünk megoldani – 
összegezte a polgármester 
 
Hamarosan megkezdődik a Száva utca- 
Mártírok útja kereszteződésében a forga-
lomirányító lámpás csomópont kiépítése, 
amely a gyerekek biztonságos iskolába 
járását segíti majd. A lakók üdvözölték a 
közvilágítás-bővítési beruházást is. 

Október közepén a Gábor Áron utcai 
lakótömböknél és családi házas övezetnél 
folytatódott a bejárás, amelyen részt vett a 
körzet képviselője, Hamrák Zsófia is.  
 
Ezen a területen még nem jártak korábban 
az önkormányzat munkatársai, így a talál-
kozón sokan jelentek meg, hogy személye-
sen mondhassák el problémáikat. 
 
- A családi házas övezetekben főként a belvízzel 
és a vízelvezetéssel kapcsolatos kérdések merültek 
fel. A problémát pályázati forrásból kívánjuk 
megoldani. Szóba került az utak és a járdák ál-
lapota is, ugyanúgy, mint a parkolás kérdésköre 
és a parkosítás. A közvilágítással kapcsolatban 
kértem a közterület-felügyeletet, hogy mérjék 
fel a problémákat, hiszen, mint ahogy az itt 
lakók elmondták, a világítás többször kimarad - 
mondta el dr. Molnár Attila polgármester. 
 
Október végén (lapzártánk után) az önkor-
mányzat munkatársai a MOL városrészbe 
látogattak el. A téli hónapokban fogadóórá-
kon várják a komáromiakat, tavasszal pedig 
a családi házas övezetekben folytatódnak a 
bejárások.  
 
                                       
                                                                    se

�� E hónapban három körzetben járt a városvezetés
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A kitelepítések egyik legavatottabb ismerője 
a felvidéki születésű Vadkerty Katalin több 
könyvet írt a nevezett korszak borzalmairól. 
 
- Köszönettel tartozom a levéltárosoknak, 
hiszen sokszor kerültek kezembe olyan doku-
mentumok, amiket a háború után magam 
nyithattam ki először. Munkám során mindig a 
levéltári adatokra támaszkodtam. Így írhattam 
le, hogy a komáromi járási rendőrkapitányság 
jelentése szerint ezen és ezen a napon, a mínusz 
21 fokos hidegben ennyi és ennyi ember rekedt 
kint a hóban a kitelepítés során. Ezt csak azért 
tartom fontosnak megemlíteni, mert ha az egyik 
vagy a másik érintett elbeszélésére hagyatkoz-
tam volna, akkor engem abban a pillanatban 
kikezdenek az úgynevezett „történészek”. 
Meglátásom az, hogy egy történésznek mindig 
a saját lelkiismerete szerint kell föltárnia az 
igazságot. Az igazság felfedése pedig soha nem 
egyszerű - mondta dr. Vadkerty Katalin. 
 
A történész hozzátette, hogy hisz a tudo-
mány tisztességében, ráadásul egy nemzet 
csak a hiteles történettudományra alapoz-
hatja múltját, nem a mesékre, legendákra, 
mondákra. - Minden nemzet múltjában van-
nak pozitív történések és nagy emberek. Persze 
két nemzet soha nem fogja ugyanúgy látni a 
történelmet, de arra van esély, hogy megértsék 
egymást. Sajnos azonban még nem alakult ki 
az a társadalmi-történelmi környezet, melyben 
ezek a kérdések napirendre kerülhetnének - 
vélekedett a történész. 
 
Dr. Vadkerty Katalin kifejtette azt is, hogy 
az ellentéteket a politika szítja. - Megkér-
dezték tőlem, hogy a Tátra környéki szlovákok 
miért gyűlölik a magyarokat, amikor nem is 
láttak még magyar embert. Azt válaszoltam, 

hogy az anyatejjel szívták magukba. Én, ha 
tudom a szomszédjaimról, hogy szlovákok, 
akkor szlovákul szólok hozzájuk, és gond nélkül 
tudunk beszélgetni. Ezt a politika nem teszi 
meg, mert a politika üzlet, és az üzlet hatá-
rozza meg, hogy mi kerül be a tankönyvekbe, 
hogyan és mit tanítanak az iskolában - mondta 
dr. Vadkerty Katalin. 
 
A mai történelemtanítás nagy hátránya, 
hogy továbbra sem foglalkoznak az 1945-
48-as kitelepítésekkel, holott a megértést 
csak egyetlen eszközzel lehet elérni: a 
neveléssel. 
 
A Nemes Andrásné által vezetett Kecskés 
László Társaság „Komáromi mesterségek” 
címmel rajzpályázatot hirdetett általános- és 
középiskolás diákok részére. A felhívásnak 
köszönhetően azokba az időkbe tekinthettek 
vissza a diákok, amikor még aranymosók, 
vízimolnárok, halászok, hajóácsok, kovácsok, 
ötvösök, csizmadiák, asztalos mesterek, sze-
keres gazdák éltek városunkban. A pályázat-
ra öt iskolából közel 100 mű érkezett. 
 
- A képviselő-testület az idei esztendőt Kecskés 
László-emlékévvé nyilvánította, ezzel tisz-
telegve az idén épp száz éve született kiváló 
helytörténész-múzeumalapító emléke előtt. 
Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen sze-
mélyesen ismerhettem Laci bácsit. A 80-as évek 
végén, a 90-es évek elején általános iskolásként 
és gimnazistaként gyakran találkoztam vele 
a könyvtárban, ahol szerdánként fogadta a 
diákokat. Útravalója nélkül azt hiszem, hogy 
én ma nem állhatnék itt - mondta köszöntőjé-
ben a polgármester, majd Hornig Rudolfné 
alpolgármester szólt a jelenlévőkhöz..  
 

Ezen a délutánon került sor a helytörténeti 
vetélkedő második fordulójára is. - Egy pre-
zentációt kellett készíteni Kecskés László mun-
kásságáról. Édesanyám hívta fel a figyelmemet 
a versenyre. Témául a halászatot választottam, 
mert ez az egyik hobbim. Nem volt könnyű 
kiállni a zsűri elé és ennyi ember előtt bemu-
tatni az elkészített anyagot, de remélem, hogy 
sikerült jól szerepelnem - tudtuk meg a tatai 
református gimnázium tanulójától, Ötvös 
Páltól. A pályázatra beérkezett művek kü-
lönféle technikai megoldásokkal készültek. 
A zsűri értékelése szerint mesélőkedvről, 
ötletgazdagságról, sok esetben humorról 
tanúskodtak az elkészült alkotások.  - Az 
én képem halászokat ábrázol. Olaj pasztellel és 
vízfestékkel készült. Hatodik lettem, csokoládét 
és oklevelet kaptam - mondta a verseny után 
Joó Barnabás.  
 
A díjakat a polgármester, valamint a 
Kecskés László Társaság elöljárói, Nemes 
Andrásné és Szombath Gáborné adták át. 
 
A helytörténeti verseny helyezettjei:  
I. Nagy Klaudia, II. Viczena Bence, III. 
Ötvös Pál 
 
A rajzpályázat díjazottjainak névsora: 
I. hely: Halász Viktor, I. hely: Halász Péter 
II. hely: Kocsis András, II. hely: Landesz 
Evelin, III. hely: Farsang Lilla, III. hely: 
Hetzmann Zsuzsanna 
 
Dicsérő oklevélben részesültek: 
Berecz Anna, Borbély Zsófia, Joó Barnabás 
Ölveczky Péter, Rutkovszki Ivett, Szabó 
Loretta, Varga Anita                    
                                                        
                                                                   se

A Kecskés László-emlékév szeptemberi 
programjainak utolsó állomásaként dr. 
Vadkerty Katalin történésszel találkoz-
hattunk a könyvtárban, aki az 1945-48-as 
kitelepítésekről tartott előadást. Az est 
házigazdája Hamrák Zsófia képviselőasz-
szony volt. A korábban kiírt helytörténeti 
rajzpályázat eredményhirdetésére, valamint 
az emlékévvel kapcsolatos vetélkedőre 
október harmadik hétvégéjén került sor.

Komárom  
a mi hazánk

kecskés László-emlékév 2013

�� Az elismerő oklevelek átadása a városházán
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Városunkban több éve fut az 
önkormányzat által támoga-
tott egészségügyi prevenciós 
program. A foglalkozások 
óvodáskorban kezdődnek, 
majd az általános és közép-
iskolában is folytatódnak. 
Az előadások megpróbálják 
felölelni a kisgyermekkor-
tól késő kamaszkorig tartó 
életszakasz legfontosabb 
kérdésköreit. Az előadások 
anyaga így érinti az egészség-
megőrzést, a baleset- és bűn-
megelőzést, a drogprevenciót, 
a szexuális felvilágosítást, 
illetve a személyiségfejlődést 
is. A programot most Kin-
cset ér címmel az Országos 
Egészségügyi Fejlesztési 
Intézet is akkreditálta.

Példaként szolgál egészségügyi  
prevenciós programunk

- Az akkreditációs engedély nélkül az idei 
tanévtől már nem lehet prevenciós órákat 
szervezni, ezért örülünk, és egyben büszkék 
vagyunk, hogy az intézet bizottsága elfo-
gadta, sőt kiemelte a komáromi programot. 
Határozatukban példaértékűnek minősítet-
ték annak komplexitását és kidolgozottsá-
gát. Érinti az élet valamennyi területét. 
 
A programba bekapcsolódtak a mentőszol-
gálat és az ÁNTSZ munkatársai, a komá-
romi orvosok, valamint a védőnők is. Az 
idei évtől kezdve a rendőrségtől Garamszegi 
Gábor százados prevenciós tisztként segít, 
illetve a katasztrófavédelem is jelezte, hogy 
csatlakozni kíván. 
 

A prevenciós program minden korosztályra 
kiterjed, az előadások az ő fejlettségüknek 
megfelelően zajlanak és egymásra épül-
nek - mondta el dr. Kreft-Horváth Loránd 
alpolgármester. 
 
Az akkreditáció miatt két éven keresz-
tül a programot monitorozni kell, vagyis 
bizonyos időközönként felmérik, hogy a 
gyermekek mi mindent sajátítottak el az 
előadások, játékos foglalkozások során. 
Az Országos Egészségügyi Fejlesztési 
Intézetnél egyébként összesen 127 prog-
ramot szerettek volna akkreditálni. Ezek 
közül bizonyult az egyik legjobbnak 
Komárom prevenciós órarendje. (se)

kincset ér

Fontos, hogy megismerjük egymást
Az idegenforgalmi évadzárót már évek óta megszervezi a Kom-
thermál Kft., ezzel köszönve meg a vendégeknek, hogy pihené-
sük helyszínéül városunkat választották. Most ehhez csatlako-
zott a német és az ukrán nemzetiségi önkormányzat, valamint a 
turisztikai desztinációs menedzsment, illetve az önkormányzat. 
 

- A rendezvényt a Oktoberfest idejéhez igazítottuk. A városba sok 
németországi turista érkezik, számukra igykeszünk még élvezetesebbé 
tenni az itttartózkodást. Szeretnénk, hogy ezek a kapcsolatok hosszútávon 
működjenek, és elvigyék Komárom jó hírét, illetve, hogy visszatérjenek 
városunkba a vendégek - mondta a német nemzetiségi önkormányzat 
alelnöke, Mihalik Gusztáv 
 
- Fontosnak tartjuk, hogy a helyiek is megismerjék a német és az ukrán 
kultúrát, a fesztivállal hagyományt kívánunk teremteni - nyilatkozta dr. 
Molnár Attila polgármester. 

A német nemzetiségi estet követően került sor az ukrán nemzetiségi 
estre, amelyen tiszteletét tette Ukrajna magyarországi nagykövete, 
Yurii Mushka is, aki beregszászi lévén tökéletesen beszéli hazánk 
nyelvét. 
 
- Véleményem szerint a Komáromhoz hasonló kisvárosokban szükség 
van az ilyen típusú rendezvényekre, hogy jobban megismerjük egymás 
kultúráját, hagyományait. Így természetes kötelességemnek éreztem, hogy 
részt vegyek ezen a fesztiválon - mondta a nagykövet. A polgármester 
szerint a jövőben még inkább elmélyülhetnek majd az Ukrajnával 
fennálló kulturális is gazdasági kapcsolatok. 
 
- Ezek a rendezvények városunk egy másik arcát is megmutatják, ezáltal 
pedig még élőbbé varázsolják Komáromot - vélekedett Kravcsenkó 
György az ukrán nemzetiségi önkormányzat vezetője. 
 
                                                                                                           se

Idegenforgalmi évadzáró és német - ukrán nemzetiségi nap  városunkban
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Október elején turisztikai szakem-
berek és utazásszervezők talál-
koztak városunkban. a Monostori 
erődben rendezett, városnézéssel 
egybekötött konferencia nem titkolt 
célja volt, hogy településünket még 
inkább felhelyezzük hazánk turiszti-
kai térképére. 
 
varga istvánnak a Monostori erőd 
Hadkultúra központ vezetőjének 
köszöntője után dr. Molnár attila 
polgármester ismertette váro-
sunk értékeit a megjelenteknek.

- Egy új idegenforgalmi szolgáltatóegysé-
get alakítottunk ki a 150 évvel ezelőtt épült 
bástyában. A termek, melyek Komárom 
nagyjairól, így Jókairól, Lehárról és Egressyről 
kapták nevüket, helyszínt biztosítanak majd a 
konferenciáknak, workshopoknak, koncertek-
nek, báloknak és esküvőknek. Ez a projekt igen 
jelentős volt az erőd megújulása szempontjából. 
A beruházás hozzájárul Komárom és a térség 
fejlődéséhez is. Nem titkolt célunk a látogató-
szám növelése, látogatóink fele a fiatal generáció 
tagja, így számukra interaktív kiállításokkal 
készülünk - mondta a Monostori Erőd Non-
profit Kft. ügyvezetője, Varga István. 
 
Az impozáns falak közt egy állandó kiállítás 
is helyet kapott, ami a dunai hajózást és a 
mesterségeket mutatja be. Középpontjában 
egy bőgőshajómakett áll. A Dunai bástya 
felújítása több mint 400 millió forintba ke-
rült, ebből a támogatás mértéke 82 százalék 
volt. 
 
- Az állam 72 millió forinttal járult hozzá 
ehhez a beruházáshoz. Reméljük, hogy Közép-
Európa legnagyobb erődjét ez is közelebb viszi 
a világörökségi cím elnyeréséhez. Az öröksé-
gi stratégiánk fontos részét képezi a várak, 
kastélyok, erődítmények felújításának támoga-
tása - nyilatkozta Tóth László, a Magyar 
Vagyonkezelő Zrt. gazdasági főigazgatója. 

Az erőd ugyan a magyar állam tulajdona, 
de Komárom is magáénak érzi - ezt már dr. 
Molnár Attila polgármester mondta. - Ki-
váló az erőd és a város kapcsolata, igyekszünk a 
működési költségekhez is hozzájárulni. A Duna 
pont akkor tetőzött, amikor ennek a bástyának 
az átadására eredetileg sor került volna. Június 
8-án 807 centiméteres volt a vízállás. Bízom 
benne, hogy hamarosan megépülhet az új gát-
rendszer, ami a jövőben megvédi Komáromot 
az árvíztől. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymeg-
bízott is összekapcsolta beszédében a júniusi 
árvizet és az átadó ünnepséget. 
 
- A legnagyobb társadalmi összefogásnak 
lehettünk szemtanúi júniusban. Az erőd, az 
erődítmény tekintélyt parancsol és biztonsá-
got ad. Ennek szelleme hatotta át mindazok 
munkáját, akik a gátakon tevékenykedtek. Az 
erődnek a fizikai védelmen túl többletjelentése is 
van. Ez tükröződik a falakon belül. A felújítás 
pedig üzenetet hordoz. Mi már nagyon régóta 
itt vagyunk a Kárpát-medencében, tehát van 
mire büszkének lennünk - fogalmazott a 
kormánymegbízott. 
 
Az ünnepélyes átadás után a résztvevők 
átvonultak a Klapka terembe, ahol átadták 
a Komáromi Erődökért-díjat. Az elismerést 

idén alapították, és azok az intézmények, 
civil szervezetek és vállalkozók kaphatták 
meg, akik az elmúlt 13 évben a legtöbbet 
tettek az erődökért, rendezvényekért és az 
állandó kiállításokért. A díjat a Honvédel-
mi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és 
Múzeuma, az IREKS STAMAG Kft. és 
az észak-komáromi a PRO CASTELLO 
Comaromiensi Nonprofit Szervezet vehette 
át. Az ünnepség a 25. Klapka György 
Lövészdandár Zenekarának koncertjével ért 
véget.      
                                                                  se

Megújult a Dunai bástya
A Dunai bástya felújítása a Monostori Erőd Nonprofit Kft. egyik legna-
gyobb fejlesztése volt. Az ünnepélyes átadásra szeptember 21-én került  
sor a Dunai bástya Jókai Mórról elnevezett termében, ahol megjelent több 
rangos katonai vezető, Komárom vezetése és a képviselő-testület tagjai.
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- Korábban a Rex Állatvédő Egyesület „menhe-
lye” Koppánymonostoron működött, olykor-
olykor megzavarva az ott élők nyugalmát. A 
menhely átadásával ez a probléma megszűnt. 
A kialakításhoz szükséges forrást még a 2012-es 
költségvetésben biztosítottuk. Gondolkodtunk, 
hogy kire bízzuk a működtetést, és úgy döntöt-
tünk, hogy ebben a Rex Állatvédő Egyesület 
a legszakavatottabb - mondta dr. Molnár 
Attila polgármester. 
 
A beruházás összköltsége 13-15 millió 
forint körül mozog. Ebből a pénzből alakí-

tottak ki 14, egyenként 12 négyzetméteres 
kennel, ami összesen 28 kutya befogadására 
alkalmas. 
 
- A Rex Állatvédő Egyesületben jelenleg 
mintegy harminc önkéntes tevékenykedik. Egy 
tavaly augusztusi kormányrendelet előírja, mi-
lyen szabályok vonatkoznak a kutyák tartására, 
az előírásoknak a menhely tökéletesen megfelel. 
Azt tapasztaljuk, hogy ősszel és tavasszal sokkal 
több a kóbor állat. Éppen ezért nem győzzük 
hangsúlyozni az ivartalanítás fontosságát. Ez a 
felelős kutyatartás alapszabálya - tudtuk meg 

az egyesület elnökétől, Mandel Gézától.  
A menhely pillanatnyilag telt házzal 
működik, így szívesen fogadnak minden 
segítséget, legyen az bármilyen jellegű ado-
mány: önkéntes munka, felszerelés, táp. Az 
új menhelyen szívesen várják mindazokat, 
akik kutyát szeretnének örökbe fogadni. 
 
További információ: 
 
06-70-363-29-42 
www.rexkomarom.hu  
                                                                                         se

Kutyamenhelyet avattunk
Október 12-én, szombaton adták át városunk új kutyamenhelyét. A Rex Állatvédő Egyesü-
let által bérelt létesítmény minden szempontból megfelel az állatok átmeneti tartására.

Bóta Renáta szibériai huskyját mérettette 
meg. - A kutyusom nemrég múlt másfél éves, 
magyar és horvát junior bajnok. A felnőtt címek 
megszerzését most kezdjük el. A huskyk nagyon 
aktívak, hatalmas a mozgásigényük. Első ku-
tyának nem ajánlom, mert karakán, követke-
zetes gazdit igényelnek. Sok türelem és kitartás 
kell hozzájuk, azonban nagy örömöt tudnak 
szerezni. A gyerekeket szeretik, tipikus család-
barát kutyák - tudtuk meg Bóta Renátától. 
 
A nemzetközi kutyakiállításon megren-
dezték a komáromi hobbi kutya szépség-
versenyt, amelynek nevezési díjaiból befolyt 
összeggel a Rex Komáromi Állatvédő 
Egyesület által mentett kutyákat és 
macskákat támogatják. A klubkiállítások 

mellett idén felépült a Fajtaváros, ahol sok 
érdekességet lehetett megtudni a fajták-
kal kapcsolatban: - A barna közép uszkárt 
eredetileg vízi vadászatra tenyésztették ki, 
mára inkább hobbi- és sportkutya lett, illetve 
gyakran alkalmazzák őket terápiás céllal is. 
Intelligensek, nagyon mozgékonyak és aktí-
vak. Szeretik a gyerekeket, és jól kijönnek más 
állatokkal is. Babszi kutyám fajtagyőztes, 
testvérével, Jocival kutyapárban is győztesek - 
mondta el Bíró Anita, aki Pápáról érkezett.
A két nap során folyamatosan látogat-
ható volt az állatsimogató, ahol őshonos 
magyar háztáji állatokkal találkozhattak 
az érdeklődők. Ezenkívül volt kutyais-
kola és lovas bemutató, Frisbee Országos 
Bajnokság és súlyhúzó verseny is. (se)

Több mint 5000 kutya a kiállításon
Nyolcadik alkalommal rendezte 
meg a Magyar Ebtenyésztők 
Országos Egyesületeinek Szö-
vetsége a nemzetközi kutyaki-
állítást. Október 19-e és 20-a 
között több tízezren látogattak 
ki a Monostori erődbe, ahol 
22 ország legszebb kutyáit 
versenyeztették az impozáns 
falak között. A nevezett kutyák 
száma meghaladta az ötezret, 
ami eddigi rekordnak számít.

�� Az új menhely 28 kutya befogadására alkalmas 
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Feléled a rockélet 
 
a komáromi kulturális, sport és sza-
badidő kft. ugyanis elnyerte a nemzeti 
kulturális alap támogatását, így a város-
ban a következő egy esztendőben 101 
koncert valósul majd meg. a témában 
turi Bálint alpolgármester, vizeli Csaba 
a kft. ügyvezetője és a tankcsapda 
frontembere, Lukács László tartott 
közös sajtótájékoztatót. 

 
- Szeretnénk visszacsalogatni az embereket 
a rendezvényekre a Csokonai Művelődési 
Házba. Az NKA élő zenére írta ki a pályáza-
tát, mi pedig azért döntöttünk a rock mellett, 
mert ez az egyik legkedveltebb zenei irány-
zat. Egy év alatt fellépnek majd amatőrök, 
feltörekvő tehetségek és ismert bandák is 
- mondta Vizeli Csaba, a Komáromi Kulturá-
lis, Sport és Szabadidő Kft. ügyvezetője. 
 
- Nagyon örülök annak, hogy újra élettel 
telnek meg ezek a falak, illetve, hogy 
hazánk népszerű rockzenészei fellépnek a 
városban. A Csokonaiban havonta egyszer, 
péntekenként lesznek koncertek. Ezzel 
együtt persze kérjük az itt élők türelmét és 
megértését - nyilatkozta Turi Bálint alpolgár-
mester. 
 
A Tankcsapda tagjai teljes mellszélességgel 
kiállnak a kezdeményezés mellett. 
 
- Anno az első országos turnénk első állo-
mása volt a komáromi Csokonai Művelődési 
Központ. Azóta is rendszeresen vissza-
térünk ide, évente, kétévente. Szeretünk 
itt játszani,  így nagyon örülünk annak az 
elhatározásnak, hogy az a fajta rockélet, ami 
korábban jellemző volt Komáromra, újra 
feléled - mondta Lukács Laci. 
 
A következő hetekben folyamatosan 
érkeznek majd városunkba a rockzene 
képviselői, a nagyok közül például iit lesz 
a Beatrice, Deák Bill Gyula, vagy épp a 
Kowalski meg a Vega. 
 
.                                                                     se

- A sérült csatornaszakasz a város egynegyed 
részének csapadék- és szennyvízelvezetését 
biztosítja. Monumentális a beruházás, hiszen 
a cső átmérője 1,80 méter, illetve 7 méteres 
mélységben kell dolgoznunk. Mindez precíz 
előkészítést és szervezést igényelt. A munkálato-
kat szeretnénk decemberre befejezni, ez magába 
foglalja az útfelület és a járda helyreállítását is. 
Már elbontottuk a régi vezetékszakaszt, most 
a cső építésével foglalkozunk. A jövőben ez a 
rendszer biztonságos lesz - mondta el a kivi-
telezést végző Geotech Kft. építésvezetője, 
Molnár György. 
 
Komáromban júniusban 845 centiméterrel 
tetőzött a Duna. A várost sikerült meg-
védeni az ártól, de az árvízi kísérőjelensé-
geket sajnos nem sikerült maradéktalanul 
kiküszöbölni. 
 

- Az úttest egyik fele teljesen beszakadt.  
A forgalmat ezen az oldalon korlátozni kellett, 
mert félő volt, hogy tovább romlik a helyzet. 
Magam is azok közé tartoztam, akik azt 
kérdezgették a szakemberektől, hogy mikor 
indulnak már el a munkálatok? Azonban 
be kell látnunk, hogy a vezeték folytatása a 
Bécs-Budapest-Hegyeshalom vasútvonal alatt 
húzódik, illetve egy nemzetközi út halad itt át.  
 
Mindezen okok miatt a megfelelő hatóságokkal 
egyeztetnünk kellett a folyamatokat, ami idő-
igényes volt. Reményeink szerint a munkála-
tok mihamarabb befejeződnek, addig is arra 
kérünk minden erre közlekedőt, hogy óvatosan, 
körültekintően vezessen a szakaszon. Továbbá 
ismét köszönöm a komáromiak megértését és 
türelmét – nyilatkozta dr. Molnár Attila 
polgármester. 
                                                                 se

Javában zajlik a vezeték cseréje
Decemberre befejeződhetnek a munkálatok az Erzsébet híd-
ra vezető főúton, ahol a júniusi árvíz miatt súlyosan meg-
rongálódott egy közel két méter átmérőjű vezeték. A hely-
reállítás sok előkészületet és tervezést igényelt.

�� Dr. Molnár Attila polgármester a városháza 
munkatársaival, valamint a kivitelező cég 
szakembereivel a helyszínen tarott szemlét 
október közepén.
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- Régi igényük volt a komáromiaknak, elsősor-
ban a koppánymonostoriaknak a szemétlerakó 
rekultivációja. Tagja vagyunk a Duna-Vér-
tes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulásnak, ennek égisze alatt valósul meg a 
beruházás, európai uniós pályázat jóvoltából. A 
Társulásnak mintegy 80 település a tagja, ebből 
27 településen 6 milliárd forint összértékben 
kezdődött meg a hulladéktárolók rekultiváci-
ója. Tízhektáros területről van szó, amelyet a 
szakemberek 320 köbméter hulladéktól mentesí-
tenek. A munkálatok várhatóan jövő év május-
június környékén fejeződnek be  - mondta el 
dr. Molnár Attila polgármester. 

A kivitelezést az Annavölgy 2012 Konzor-
cium végzi. 
 
- A munkálatok során megtörténik a bozótirtás, 
a hulladék átrostálása, illetve elhelyeznek egy 
kiegyenlítő, szigetelő réteget,.ami megakadá-
lyozza az ivóvízrendszer szennyezését. Két 
megfigyelő kutat is kihelyeznek, amelyeket több 
éven keresztül vizsgálnak majd - tudtuk meg 
Hornig Rudolfné alpolgármestertől.                                                         
               
 
 
                                                                     se

Rekultiválják a hulladéklerakót
Dr. Molnár Attila polgármester 
és Hornig Rudolfné alpol-
gármester sajtótájékoztatót 
tartottak a koppánymonostori 
egykori hulladéklerakó re-
kultivációja kapcsán. A nettó 
290 millió forint összértékű 
beruházás már elkezdődött, 
a munkálatokat várhatóan 
jövő év tavaszán fejezik be.

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
élelmiszert osztott a rászoruló családoknak. 
A lebonyolítást a Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat végezte. A csomagok lisztet, 
tésztát, nyírfacukrot, kekszet tartalmaztak. 
 
- 7 tonna tartós élelmiszert hoztunk Komá-
romba. Egy-egy csomag értéke 6000 forint. A 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet évente 
kétszer oszt tartós élelmiszert, bár a lehetősége-
ink korlátozottak. Fix településekkel dolgozunk, 
19 megyében összesen 400 településen segítjük 
a rászorulókat. Idén mintegy 1800 tonna 

élelmiszert osztottunk szét - mondta el Detre 
László. 
 
A komáromi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat hét éve ápol jó kapcsolatot a Ma-
gyar Ökumenikus Segélyszervezettel. - El-
sősorban a kisnyugdíjasok és a létminimum alatt 
élők részesülnek ebből a csomagból. Az adatbá-
zisunkból dolgozunk, de mindig felhívjuk az 
emberek figyelmét, hogy figyeljenek egymásra, 
a szomszédjaikra, a környezetükben élőkre. 
Azt tapasztaljuk, hogy egyre többen szorulnak 
segítségre - tudtuk meg Csöngei Ildikótól. 

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
évi két élelmiszerosztását az önkormányzat 
további kettővel egészítette ki, így a komáro-
miak éves szinten négyszer kaphatnak tartós 
élelmiszert. 
 
- Mintegy 700 családon tudunk így, ha csak 
kis mértékben is, de segíteni. Szeretnénk, ha az 
önkormányzat által finanszírozott program is 
tovább folytatódna. A költségvetésben biztosít-
juk az ehhez szükséges forrást - mondta  
dr. Molnár Attila polgármester.  
                                                                       se

Élelmiszercsomagot kaptak a rászorulók
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet élelmiszert osztott a rászoruló családoknak. A lebonyolítást  
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat végezte. A csomagok lisztet, tésztát, kekszet tartalmaztak. 
„Az Európai Unió által finanszírozott EU Élelmiszersegély programot a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal szervezi. Az országos program keretében az uniós forrásból előállított élelmiszere-
ket az MVH-val szerződött segélyszervezetek juttatják el a magyarországi rászorultak részére.”

�� Dr. Molnár Attila polgármester, Csöngei Ildikó a Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat vezetője, valamint a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet élel-
miszersegély programjának koordinátora, Detre László az élelmiszerosztáson

�� Közel 7 tonna élelmiszert osztottunk ki.  
Egy-egy csomag értéke 6000 forint volt.
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Minden nap isten ajándéka 
 
komárom városvezetése október hónap-
ban két szépkorú asszonyt is köszön-
tött. Dr. Molnár attila polgármester, 
valamint takács József és turi Bálint 
képviselők 90. születésnapjuk alkalmá-
ból gratuláltak az ünnepelteknek. 
 

Tankó Gyuláné, Esztike néni Ózdról 
érkezett városunkba még a hetvenes évek 
elején. A család Szőnyben telepedett le. 
 

- Nehezen szoktam meg itt, de aztán na-
gyon megszerettem ezt a várost. Jól érzem 
magam itt. Néhány éve kissé leromlott az 
egészségi állapotom, így aztán nappal 
bejárok a Gondozási Központba. Itt kiváló a 
klubélet. Nemrég volt szüreti mulatságunk, 
ami nagyon jól sikerült. Azt gondolom, 
ebben a közösségben sikerült új tartalmas 
kapcsolatokat kialakítanom, barátokra lel-
nem – mesél a hétköznapokról az ünnepelt. 
 
Tekes Sándorné Marika néni otthonában, 
családi körben fogadta a városvezetést. A 
kitelepítéseket is átélt asszony évtizedeken 
át dolgozott a komáromi malomban. 
- A pénzügyi osztályt vezettem, onnan 
is mentem nyugdíjba – meséli Marika 
néni. Őszintén szólva nem panaszkod-
hatok, igaz, a hallásom már nem a régi, 
de annyi baj legyen. Úgy vagyok vele, 
hogy minden nap Isten egy újabb aján-
déka, és az ajándéknak örülni kell…

Tankó Gyuláné, Esztike néni

Telkes Sándorné, Marika néni 

Tóth Annamária számos hazai és nemzetközi cukrászversenyen  
öregbítette már városunk hírnevét. Tavaly az Erfurtban megrendezett  
szakácsolimpiáról aranyéremmel tért haza, amelyet egy 70 ezer  
marcipánmozaikból álló artisztikai mesterdarabbal érdemelt ki.  
Nemrég a szóban forgó alkotást az önkormányzatnak adományozta.

Remekmű a városházán 

- A városvezetés nagyon sokat segített nekem 
abban, hogy eljussak ezekre a versenyekre, 
így azt gondoltam, hogy méltó helye lesz az 
alkotásnak a díszterem előtti térben. A mű 
egy kiszárított cukormáz alapra felvitt 43 
színből, és mintegy 70 ezer marcipánkocká-
ból álló artisztikai munka. Az alkotással a 
tavalyi olimpián a D2-es cukrászati artisztika 
kategóriában sikerült aranyérmet szereznem. 
Leginkább egy gobelinhez hasonlítanám, az 
a technika adta az ötletet. A kép Leonardo da 
Vinci műve nyomán Szűz Máriát és a kis Jé-
zust ábrázolja - mondta el Tóth Annamária, 
aki korábban Komáromnak adományozott 
már egy címeres csipketojást is. Művei 
megtekinthetők szerte a világban, így töb-
bek között Luxemburgban és Brüsszelben, 
illetve számos hazai városban is. 

Dr. Molnár Attila polgármester hozzátette: 
 
- Mindig büszke vagyok arra, amikor valaki 
városunk, Komárom hírnevét öregbíti. Tóth 
Annamária még soha nem tért haza verseny-
ről üres kézzel. Rengeteg arany-, ezüst- és 
bronzérem tulajdonosa. Így csak arra tudom 
biztatni őt, hogy a jövőben se hagyja abba az 
alkotói munkát. A városvezetés részéről minden 
segítséget magadunk neki, hogy részt vehessen a 
versenyeken. 
 
Tóth Annamária már készül a 2014-es 
világbajnokságra, elárulta, hogy több ötlete 
is van, és reméli, ismételten sikerül majd 
lenyűgöznie a zsűrit.     
 
                                                                     se

�� Az aranyérmes mestermunka 70.000 marcipánkockából áll



Ezt a világot az előző 
nemzedéktől kaptuk

a szépkorúakat köszöntöttük

A Komáromi Nyugdíjas Egyesület 1988 óta 
működik, jelenleg 127 fővel. Vezetője Varga 
Ernőné Terike, aki az ezredfordulón került 
az egyesület élére. 

- Minden hónap első keddjén találkozunk az 
Arany 17. Rendezvényközpontban, kivéve 
januárban, júliusban és augusztusban. Rendel-
kezünk egy éves tervvel, amit a vezetőség állít 
össze. Ez alapján minden találkozón hasznosan 
telik az idő. Előadókat hívunk az egészségügy-
ből vagy helyi fellépőket. Sokat kirándulunk, és 
gyakran veszünk részt színházi előadásokon. 
Idén jártunk Pécsett és Villányban is. Jövőre két 
buszos kirándulást szervezünk Ópusztaszerre. 
Nagyon aktív tagsággal rendelkezünk, nyolc-
vanan-kilencvenen szinte minden találkozón 
ott vannak. Éves tagdíjunk 1000 forint, illetve 
jelentős támogatást kapunk az önkormány-
zattól. Mivel én a banki szférában dolgoztam, 
megpróbálok ügyesen gazdálkodni a pénzünk-
kel, így évente három-négy kiránduláson is részt 
tudunk venni - mondta Varga Ernőné.

A Komáromi Nyugdíjas Egyesületben ter-
mészetesen a hölgyek vannak többségben, 
koruk 55 és 84 év között mozog. Az egye-

sület segíti a komáromi Idősek Otthonának 
munkáját. Gottlieb Jánosnak köszönhe-
tően mindig élőzene mellett találkoznak 
a koppánymonostori Őszirózsa Nyugdíjas 
Klub tagjai a helyi kultúrházban minden 
hónap első péntekjén. 

- A klub 1995-ben alakult 40 fővel, de ez a lét-
szám nagyon gyorsan 100 fölé emelkedett. Most 
hetvenhatan vagyunk. 2004 februárjában volt 
az új vezetőségválasztás, akkor kerültem a klub 
élére. Egy évvel később vettük fel az Őszirózsa 
nevet. Azóta mindig éves tervet készítünk 
és tagdíjat is szedünk. Természetesen mi is 
élvezzük dr. Molnár Attila polgármester és az 
önkormányzat támogatását. Sokat kirándu-
lunk, gyakran járunk a fürdőbe és színházba is. 
A Magyarock Dalszínház előadásait például 
nagyon szeretjük - tudtuk meg Dikász Lász-
lóné Esztikétől. 

A klub életébe próbálják bevonni a fi atalos 
lendületet, így gyakran hívnak vendégül 
színészeket, énekeseket, de állandó fellépőik 
közé tartoznak a monostori Dózsa György 
Általános Iskola tanulói is. A klub minden 
ünnepről és jeles napról megemlékezik. 

Ahogy a klubvezető fogalmazott: minden-
kit nagy szeretettel várnak, aki szeretne 
hozzájuk csatlakozni és egy összetartó 
közösséghez tartozni.

A Szőnyi Kulturális Egyesület támogatá-
sával 17 éve működik a Szőnyi Nyugdíjas 
Klub. Ez a kapcsolat a kölcsönösségen 
alapul. 

- Ők segítenek minket azzal, hogy találkozó-
inkra biztosítják a termet és gyakran a fellépőket 
is, mi pedig ezért cserébe segítjük a SZŐKE 
munkáját. Hol azzal, hogy rendezvényeikre 
süteményt sütünk, hol azzal, hogy fogadjuk a 
vendégeket vagy feldíszítjük a termet. Ki-
váló kapcsolatot ápolunk dr. Molnár Attila 
polgármesterrel. Jó érzés tudni, hogy szeretik, 
megbecsülik és tisztelik az idős embereket. 
Addig érezzük, hogy fontosak vagyunk, amíg 
számítanak ránk. Mi egy igazán összetartó 
csapat vagyunk, közösen keressük a megoldá-
sokat a felmerülő problémákra. Ahol tudunk, 
segítünk, részt vettünk az árvízi védekezésben 
és több más egyesületet támogatunk társadalmi 
munkával - nyilatkozta Beráné Erzsike. 
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A Komáromi Nyugdíjas Egyesület, a koppány-
monostori Őszirózsa Nyugdíjas Klub, a Szőnyi 
Nyugdíjas Klub és a Nőklub tagjai ünnepeltek 
együtt október 1-jén a Sportcsarnokban. Az önkor-
mányzat az idősek világnapja alkalmából 
zenés-táncos műsorral kedveskedett a szépkorú-
aknak, melyen fellépett Janza Kata, Peller 
Anna, Szabó Dávid és Egyházi Géza. 
Az ünnepségen több százan vettek részt. 

�� Szépkorúak köszöntése a sportcsarnokban

�� Varga Ernőné, Terike (Komáromi Nyugdíjas Egyesület)
�� Dikász Lászlóné, Esztike (Őszirózsa Nyugdíjas Klub)

�� Az idősügyi tanács ülésén



A szőnyiek is gyakran kirándulnak, vannak 
állandó programjaik, így nem maradhat 
el náluk a nőnap és az anyák napja sem. 

Több mint 60 évvel ezelőtt jött létre Ko-
máromban a Nőklub, ahol manapság már a 
férfi ak is helyet kapnak. 

- 1952-ben alapított a klubot Szabó Imréné. Ő 
vezette 1989-ig, majd 2000-ig Juhász Terike 
látta el ezt a feladatot. Én 30 éves voltam, 
amikor beléptem a klubba. Ma már 116 tagunk 
van, ebből 3-4 férfi . Ők házastársaik révén 
lettek tagok. Az átlagéletkor 60 és 70 közötti. 
Mivel civil szervezet vagyunk, ezért tagdíjat 
nem szedünk. Működésünket az önkormányzat 
és a Komáromi Kulturális, Sport és Szabadidő 
Kft. támogatja. Minden hónap első hétfőjén 

találkozunk az Arany 17. Rendezvényközpont-
ban - tudtuk meg Vass Gyuláné Marikától. 

Az eseményen megjelent a Nyugdíjasok 
Országos Szövetségének elnöke, Némethné 
Jankovics Györgyi, aki beszédében kifej-
tette: a világnapok táján mindig megélén-
kül az érdeklődés a generációk iránt, ami 
azonban az ünnep elteltével lankadni kezd. 
Az ő feladatuk az, hogy az időseket érintő 
kérdéseket életben tartsák, és megpróbálják 
a generáció ügyeit a lehető legeredménye-
sebben képviselni.

- Feltehetjük a kérdést, hogy ki számít idősnek. 
A megfogalmazás szerint az, aki elmúlt 60 
éves. Én azonban ismerek olyan 25 éves fi atalt, 
aki életunt, és több olyan idősnek számító 

embert, aki még mindig életvidám, agilis és 
célokkal rendelkezik. A híradásokban nem-
egyszer hallani olyan extrém esetekről, amikor 
valaki 80-90 éves kora ellenére vállalkozik élete 
nagy tettére. Természetesen nem kell magunk elé 
mindenáron kirívó célokat kitűzni, a fontos az, 
hogy legyenek álmaink. Az idősekről nemcsak 
a világnap alkalmával kell megemlékeznünk, 
ahogy az anyákat sem csak anyák napján kell 
szeretnünk. Fontos, hogy az év minden napján 
emlékezzünk arra, hogy ezt a világot, annak 
minden ajándékát és nehézségét az előttünk 
járó nemzedéktől kaptuk. Köszönjük meg nekik, 
hogy itt lehetünk - mondta ünnepi beszédé-
ben az alpolgármester, Turi Bálint.

                                                                    
                                                                    se

kÖszÖntő 15

Tisztelet az időseknek!

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét 
az idősek világnapjává. A hivatalos naptári nap csupán 
egy dátum, hiszen az idősek mindig, mindenkor megér-
demlik a tiszteletet.

Ez a generáció volt az, amely a második világégést kö-
vetően önmagát nem kímélve építette újjá hazánkat, és 
dolgozott azért, hogy a következő nemzedékeknek jobb, 
nyugodtabb és biztonságosabb élet adasson.

Komárom város polgármestereként egyik legfőbb felada-
tomnak tartom a városi idősek, szépkorúak ügyét. Sze-
mélyük és gondolataik fontosak valamennyiünk számá-
ra. Ezért hoztuk létre a városi idősügyi tanácsot, mert 
meggyőződésem, hogy ez az a nemzedék, amely a legtöbbet 
tudja megtanítani nekünk az életről, és az olyan alapvető 
emberi értékekről, mint a munka becsülete, a béke, és a 
rend.

Köszönet Önöknek! Köszönet a családok megtartásáért, a 
gyermekek és az unokák felneveléséért, a felbecsülhetetlen 
segítségért, a bölcsességért!

A negyedik parancsolat így szól: „Tiszteld atyádat és anyá-
dat!” Ezen gondolat jegyében kívánok városunk valameny-
nyi idős lakójának jó egészséget, megbecsülést és tartalmas 
boldog életet!

                                           Tisztelettel:                                                                     

                                                                                       Dr. Molnár Attla
                                                                                            polgármester          
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A tárlatot Pitti Katalin operaénekes, Liszt Ferenc-díjas Érdemes 
Művész, valamint Hornig Rudolfné alpolgármester nyitották meg. 
 
Kiss Júlia 1970-ben kezdett el dolgozni a Mafilmnél, rengeteg 
magyar és koprodukciós film fotózása fűződik az ő nevéhez. 
 
- Dolgoztam Jancsó Miklóssal, Szinetár Miklóssal, én fotóztam Bacsó 
Péter legutolsó filmjét, a Majdnem szüzet. Végigjártam a világot, voltam 
Új-Zélandon, Ausztráliában, Amerikában és Európában is sokfelé 
megfordultam. Színes életem volt a munkámnak köszönhetően. Még ma 
is a filmezés bűvöletében élek, és ez így is marad szerintem a halálomig. A 
filmfotózás a fotózás egy speciális fajtája, amit csak élvezetből lehet csinál-
ni. Otthon van egy műtermem, ahol portrékat készítek, ez a fotózásnak 
egy szintén különleges területe - mondta Kiss Júlia, aki egy portréfotó-
zás kapcsán ismerkedett meg Pitti Katalin operaénekessel. 
 
- Egy sorozat készült róla, amire bőven hagytunk időt, és a végére 
barátság szövődött közöttünk. Júlia színvonalas fotókat készít, őszintén 
kedvelem a munkáját, képei kifejezőereje lenyűgöző. Egy jó fotó elkészíté-
séhez olyan alkotó kell, aki érzi a pillanat varázsát, Kiss Júlia pedig ilyen 
művész - vélekedett Pitti Katalin.       
                                                                                                            se

A filmezés bűvöletében

Szeptember végén az Arany 17. Rendezvényköz-
pontban nyílt meg Kiss Júlia Balázs Béla-díjas foto-
gráfus kiállítása A filmezés bűvöletében címmel. 

�� Kiss Júlia fotóművész és Pitti Katalin operaénekes a megnyitón



2013. október 5.
„Kétkeréken” - kastélytól kastélyig. Fedezzük 
fel Komáromot!

A kerékpáros bejárás többek között a 
monostori Tornyos villát, a Sorg-villát, az 
újszálláspusztai kúriát, a lovastüzér-
emlékművet, a Radetzky-emlékművet, 
a szőnyi katolikus temetőt, a református 
templomot, a római katolikus templomot, a 
Szentháromság-szobrot, valamint a Gyürky-
kastélyt érintette.

2013. október 11.
Óriás puzzle a római korból – hogyan készült 
és hogyan újul meg egy feltárt ókori falfest-
mény?

Kurovszky Zsófi a és Harsányi Eszter 1994 
óta dolgoznak együtt a Klapka György 
Múzeummal és az ELTE Ókori Régészeti 
Intézetével. Ekkor került elő ugyanis az első 
freskó az egykori Brigetio területén. 

- Szeretnénk a látogatóknak átfogó képet adni 
arról, hogyan zajlik a falfestmények kiemelése, 
feldolgozása és restaurálása, illetve hogy milyen 
információkat szerzünk meg belőlük. 

Az első freskón olyan adatokra bukkantunk, 
amit előttünk senki sem foglalt még rendszerbe. 
Dongaboltozati felületre sík szerkesztéssel felvitt 
jelölési rendszerről van szó. Ezzel határozták 
meg, hogy a fő motívumok miként kerüljenek fel 
a mennyezetre. Ennek egy léptékét, amit mo-
dulusnak hívunk, sikerült meghatároznunk és 
rendszerbe foglalnunk. Ezzel tudjuk követni a 
lépéseit a geometriai szerkesztési módnak. Min-
den egyes lelet hoz valami újat, plusz ismeretet, 
amit a régészeti feltárások nem mutatnak meg - 
mondta el Kurovszky Zsófi a restaurátor.

A programra a szakemberek olyan falfest-
mény-töredékeket is magukkal hoztak, amit 
a felnőttek és a gyerekek egyaránt kirakhat-
tak, megtapasztalva ezzel a restaurátorok 
munkájának szépségét és nehézségét.

2013. október 12.
Nyitott raktár – a néprajzi gyűjtemény 
titkai. 

Szintén a Múzeumok Őszi Fesztiválján 
nyílt lehetőség megtekinteni a „Két haza 
egy szívben” címet viselő kiállítást, aminek 
darabjait 16 évvel ezelőtt kezdte el gyűjteni 
Horsa Istvánné.

- Nyolcéves voltam, amikor kitelepítettek minket 
Gútáról. Amikor ezt megemlítettem az adat-
közlőimnek, egyből megnyíltak, a sorstársuknak 
tekintettek. Felajánlották a fényképeiket, a hasz-
nálati tárgyaikat. Készítettem térképet is, ame-
lyen bejelöltem, hogy mely felvidéki településekről 
hová vitték a lakosokat. Sokan kerültek a Duna-
Tisza közére, Szekszárdra, Mórra, Mezőbe-
rénybe. Békéscsabára. Az is érdekelt, hogy ezek a 
kitelepítettek aztán miért költöztek vissza Ko-
máromba, és hogy városunkban a későbbiekben 
hogyan alakult egy-egy család sorsa - mondta el 
a gyűjtemény kapcsán Horsa Istvánné. (se)

Sok színes és érdekes programmal várták az érdeklődő-
ket a Klapka György Múzeumban a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja alkalmából. Az október első hétvégéjén 
tartott történelmi kerékpártúrán több tucatnyian vettek 
részt. Az érdeklődők városunk főbb műemlékeit, temp-
lomait tekintették meg helytörténészek szakértő idegen-
vezetése mellett. A második hétvégén a restaurátorok 
munkájába kóstolhattunk bele, vagy épp megtekinthet-
tük a „Két haza egy szívben” címet viselő gyűjteményt is.
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Forrás RádióForrás Rádió
élmény hallgatni!

Komárom FM 90,5
Komárom és a térség legfrissebb információi



M E G H Í V Ó
A Komáromi Múzeumbarát 2013. november 26-án 17 órától tartja össze-
jövetelét az Arany 17 Rendezvényközpontban (Komárom, Arany János u. 
17.). A rendezvényen Paszternák Tamás, az Észak-Komáromi Zsidó Hit-
község programkoordinátora bemutatja a „Mozaikok a komáromi zsidóság 
életéből” című kötetet, majd Padlovics Ágnes és Drozd Milán „220 éves a 
Komáromi Zsidó Hitközség” című fi lmjének vetítése (45 perc) következik.

Az esemény a holokauszt 2014. évi 70. évfordulójának bevezető és egy-
ben fi gyelemfelhívó múzeumi rendezvénye is. A Komáromi Klapka 
György Múzeum 2014 szeptemberében, a „Holokauszt komáromi ese-
ményei” címmel tervez kiállítást, amelynek célja, hogy feldolgozza Ko-
márom korszakbeli eseményeit, a zsidó lakosságot ért intézkedéseket és 
következményeit, bemutassa az egyéni és családi sorsokat, felkutassa a 
helyi zsidómentőket és megismertessen a Csillagerődben történtekkel. A 
múzeum várja mindazoknak a jelentkezését, akik bármiféle információ-
val, emlékkel, fényképpel, dokumentumokkal rendelkeznek a témában, 
hogy jelentkezzenek Számadó Emese múzeumigazgatónál a 0036 34 344-
697-es múzeumi telefonszámon, illetve az emese@jamk.hu e-mailcímen.

Forrás RádióForrás Rádió
élmény hallgatni!

Komárom FM 90,5
Komárom és a térség legfrissebb információi
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Sidi Indiában is aratott

A légpuskás versenyszám magyar világ-
csúcstartója könnyedén jutott első helyen a 
döntőbe 599 körös teljesítménnyel, melyet 
az idei szabályváltoztatásoknak megfelelően 
tizedelve is számoltak, ami 630,6 kör volt 
 
Ez a világon eddig lőtt negyedik legjobb 
eredmény. Az első kettő is - a világcsúcsok-
kal együtt - Sidi Péter nevéhez fűződik.  
 
A döntőben az új szabályok szerint a leg-
jobb 8 versenyző tiszta lappal indult, ahol 
Sidi mind a 20 leadott lövése tizes találat 
lett (mely tizedelve 207 köregység volt), így 
magabiztosan nyerte minden idők legné-
pesebb légfegyveres nemzetközi versenyét.

Sidi Péter nyerte a több mint 2000 ver-
senyzőt felvonultató India Open, Gun 
For Glory bajnokságot a hazai versenyzők 
Rupvikas Ghag és Amandeep Singh előtt.

Szőnyi újra a dobogón!

A két magyar kimagaslott a mezőnyből, 
általában ők ketten osztoztak az első két he-
lyen a napi összevetésekben is, a harmadik 
Greger Sundinra pedig több mint 20 órát 
vertek összetettben. 
 
A gyorsaságuk már csak azért is kifize-
tődő volt, mert ők ketten tudtak a leg-
többet pihenni két ironman között, de 
sokszor még 12 órájuk sem volt a rege-
nerálódásra a másnapi rajtig. A verseny 
keménységét jelzi, hogy csak nyolcan 
fejezték be a kezdeti 21 induló közül.

Az olaszországi Lonato de Gardában rendezett ultratávú versenyen Szőnyi Ferenc lett a második.  
A világon először megrendezett 30-szoros ironmant, azaz 30 napon át minden nap teljesített  
hosszútávú triatlont (3,8 km úszás,180 km kerékpározás,42 km futás) Rokob József nyerte. 

�� Szőnyi ismét emberfeletti sportteljesítményt vitt véghez

�� Sidi az indiai verseny után fogadja a gratulációkat
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Bajnokok a petőfis lányok

A Komáromi Petőfi Sándor 
Általános Iskola lány magasugró 
csapata az első helyen végzett, így 
országos diákolimpiai bajnok lett. 
A csapat tagjai: Fortuna Patrícia, 
Szabó Blanka, Tóth Mercédesz, 
Tóth Rebeka, Závogyán Csilla 
Felkészítő tanár: Andrási Mihály.

Atlétika ügyességi- és vál-
tófutó diákolimpiai orszá-
gos csapatbajnokság dön-
tője zajlott október 8-án a 
Puskás Ferenc Stadionban.

Háziversenyt szervezett a Tempo

- Amikor 25-30 évvel ezelőtt elkezdtem 
versenyezni, akkor az edzés és a verseny között 
nem volt sok különbség. Egy edzéssel fel lehetett 
készülni a versenyre. Ma ez már nem lehet-
séges, mert a versenyzést is meg kell tanulni. 
Meg kell tanulniuk a gyerekeknek, hogyan kell 
bevonulni, hogyan kell előadni egy gyakorlatot. 
Az önbizalom és a határozottság nagyon fontos, 
hiszen ezt látják először a bírók. A technika 
csak ez után következik. Fontosak az ilyen 
események, hiszen ezeknek köszönhető, hogy 
a magyarok, főként a 14-18 éves korosztály a 
világ élvonalában van - mondta Filep Imre, 

az egyesület vezetője. A háziversenynek is 
tekinthető megmérettetésre 60-80 gyermek 
érkezett. Az utánpótlás karatékák, akik még 
soha nem vettek részt versenyen, elsősorban 
a helyben történő ütés és védés techniká-
jukat mutatták be, aminél nagyon sokat 
számított az erő, a technikai pontosság és a 
testtartás. 
 
A kata versenyszámokban meghatá-
rozott formagyakorlatokat mutattak 
be a versenyzők. A cél az volt, hogy 
minden induló megtapasztalja a ver-
senyzés izgalmát és sikerét. (se)

Élén végzett az FBi 
 
a kassák kse FBi street Generations 
csapata elindult egy nagynevű nemzet-
közi zsonglőrcég videós pályázatán, 
amit meg is nyertek. a legjobbnak ítélt 
kisfilmet a vállalat Franciaországban 
vetíti nagy sikerrel. 
 
- A zsonglőrbemutatót megspékeltük egy 
kis kerékpáros és parkour-os bemutatóval. A 
versenykiírásban szerepelt, hogy a videóban 
legyenek benne városunk nevezetességei 
is, így látható benne a Jókai és a Szabadság 
tér, a városháza, az erőd. Zenei aláfestésnek 
pedig egy a Tavaszi szélre nagyon hajazó 
dalt választottunk. Mivel egy hónap hátrány-
nyal indultunk, nem számítottunk sikerre. 
22 ország vett részt a versenyben. A mi fil-
münkre rengeteg szavazat érkezett, kaptunk 
voksokat többek között az önkormányzattól 
is, de még a külföldön, így Londonban vagy 
épp Ausztráliában élő magyaroktól is. Így 
sikerült magunk mögé utasítani Amerikát, 
Japánt, Olaszországot, Franciaországot, 
Hawaiit és még sorolhatnám - mondta el 
a kerékpáros szakosztály vezetője, Buzás 
Tamás. 
 
A benevezett filmeket 14 országban vetítet-
ték le. Külön díjazták a fotókat, a videókat, 
és szavazhatott a közönség is. 
 
- Jó hírverés volt ez a szakosztálynak, az 
egyesületnek és a városnak is. Rajkai 
Benitó, a zsonglőrünk pedig értékes 
ajándékokat választhatott a cég készletéből, 
mindemellett átvehetünk még egy oklevelet 
is - tette hozzá Buzás Tamás. 
 
A nyilvános videó vetítésére Franciaország-
ban került sor. 
 
a film megtekinthető itt: http://www.
youtube.com/watch?v=zz-n4mJkXmo 
 
ezüstesélyes Beke Olivér 
 
az ausztriai Bruckban, a közép-kelet-eu-
rópai bajnokság negyedik, immár utolsó 
fordulójában versenyzett Beke Olivér 
komáromi gokartozó, aki a nemzetközi 
versenyben megint szép eredményt ért 
el: 26 induló közül a nyolcadik helyen 
végzett. az itt szerzett pontokkal Olivér 
jelenleg a magyar bajnokság ezüstérme-
sének mondhatja magát. 
 
Beke a sportágában csodabogárnak 
számít, hiszen két éve ült először a 
volán mögé, és azóta jobbnál jobb 
eredményeket ér el klubja, a fővárosi 
Top Motor SE és családja örömére. 15 
éves kora ellenére ráadásul a 3-4 évvel 
idősebbek korosztályában versenyez.

�� A bajnokcsapat a verseny utáni közös fotózáson

�� Karatékáink évről évre kiválóan teljesítenek
Versenyt szervezett a Tempo Karate 
Sportegyesület. Voltak olyan karatékák, 
akik első alkalommal mutatták be tudá-
sukat a bírók előtt. A város több pontjáról, 
óvodákból és Ácsról is érkeztek sportolók.
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Mesélő képeslapok:  
a rendőrkapitányság
Legújabb számunkban a város egyik meghatározó  
épületét mutatjuk be, mely az Igmándi úton található. 

A Magyar Királyi Állami Rendőrkapi-
tányságot 1927. augusztus 12-én kezdték el 
építeni Gerstenberger Ágost és Árvé Károly 
budapesti műépítészek tervei alapján. Az 
építkezés fő munkái (föld-, kőműves-, 
burkolati-, cserépfedő- és villanyszerelési 
munkák, kályhák) Brüll Ignác és társa, 
Balla György nevéhez fűződnek, felelős 
megbízottjuk Jamrischka Miksa építész, 
munkavezetőjük Nesztl József volt. Az 
építésvezetői feladatokat a város felkérésére 
Tangl Endre építőmester látta el.  
 
Az ácsmunkákat Beck Károly komáromi 
ácsmester, az asztalos-, lakatos-, üveges- 
és mázoló munkálatokat Papp Gábor és 
Petőcz János helybeli asztalosmesterek 
végezték. A bádogos és vízvezeték-szere-
lési és csatornázási munkákat Sircz János 
komáromi iparos vállalkozása készítette.  
 
Az 1936-os képen jól láthatóak az építés 
után ültetett kis fák, a tekintélyes épület 
közepén a nagy bejárati ajtó, fölötte a 
díszes zászlótartó, és a Magyar Királyság 
gyönyörűen kifaragott koronás címere. Az 
építkezés felülvizsgálatára 1928. szeptem-
ber 7-én, a lakhatási engedély kiadására 
1929. október 22-én került sor. Az épületet 
az idők folyamán többször felújították, de a 
mai napig a Komáromi Rendőrkapitányság 
székhelye. 
 
Bejáratánál 2012. október 23-án 
szép ünnepség keretében emléktáb-
lát avattak, amely Csémi Máténak 
(Budapest, 1928. február 9. – Komá-
rom, 1956. november 13.), városunk 
1956-os hősének állít emléket. 
 
                                                                            tzs-ms
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A két Komárom újraegyesítésének 
75. évfordulója

November 4. hétfő, 18.00 óra, Jókai Mór Városi Könyvtár

Csukás László észak-komáromi helytörténész, kutató kiállítása és előadása

November 6. szerda, 18.00 óra, Jókai mozi

Dr. Popély Gyula történész professzor előadása

Palotás Gáspár � lm és dokumentumanyagának vetítése 
(a � lm a két város újraegyesítést, a komáromi tárgyalások menetét dolgozza fel)

Az észak-komáromi Gaudium vegyeskar előadása

Ezt követően koszorúzás a Turul emlékműnél


