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2014. február 18-án, kedden 16-tól 18 óráig 
dr. Molnár Attila polgármester, valamint Sárai János 

és Takács József önkormányzati képviselő tart 
fogadóórát a szőnyi kirendeltségen

2014. február 20-án, csütörtökön 16-tól 18 óráig 
dr. Molnár Attila polgármester, valamint Czita János 

önkormányzati képviselő tart fogadóórát 
a Dózsa György Művelődési Házban
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„Folytatjuk a munkát!”

Városunk képviselő-testülete január végi ülésén elfogadta Komá-
rom idei költségvetését. Mennyiből gazdálkodhatunk? Hol vár-
hatók felújítások, beruházások? Mely környékek, intézmények 
szépülnek meg?  Dr. Molnár Attila polgármester válaszol.

év eleji interjú dr. Molnár Attila polgármesterrel



- Polgármester úr, városunk képviselő-testülete 
január végi ülésén elfogadta az idei költségve-január végi ülésén elfogadta az idei költségve-
tést…

- Hadd fejezzem ki örömömet, hogy ilyen 
korán képesek voltunk megalkotni és elfo-
gadni az idei büdzsét. Ahogy az már lenni 
szokott, a számadatok papírra vetése előtt 
széleskörű társadalmi egyeztetést tartot-
tunk az önkormányzati cégek és a helyi 
intézmények vezetőivel, a szakmai kollégiu-
mokkal, a hivatal pénzügyi osztályával, va-
lamint a járási hivatallal. Az egyeztetéseken 
segítésünkre volt az önkormányzat könyv-
vizsgálója is, valamint a büdzsé elfogadása vizsgálója is, valamint a büdzsé elfogadása 
előtt közmeghallgatást tartottunk.

- Mielőtt rátérnénk a fő összegek tárgyalására, 
valamint az idei tervekre, arra kérném, hogy 
a költségvetés kapcsán tekintsük át az elmúlt 
esztendőket, hogyan alakult városunk büdzséje 
ebben a ciklusban!

- 2011 volt az első év, amire költségvetést 
kellett készítenünk. Akkor 10-11 milliárd 
forintból gazdálkodott a város, aztán a gaz-
dasági válság beköszöntével sajnos hozzánk 
is begyűrűztek azok a kedvezőtlen folya-
matok, amelyek a világgazdaság egészét 
jellemezték. A városunk kasszájába befolyó jellemezték. A városunk kasszájába befolyó 
helyi iparűzési adó drasztikusan csökkenni 
kezdett. 2012-ben már csak 8 milliárd 
forintból, majd tavaly már csupán 5 milli-
árdból gazdálkodhattunk. Ezzel együtt a 
sikeres válságmenedzselésnek, a pénzügyi 
racionalizálásnak, ésszerűsítésnek, a pazarló 
gazdálkodás visszaszorításának köszönhe-
tően, mégis tudtunk fejleszteni, beruházni.

Emlékszünk, tavaly közel 1 milliárdot Emlékszünk, tavaly közel 1 milliárdot 
tudtunk fordítani e célra, saját erőből. Persze 
feladatok is kerültek el tőlünk, gondolok 
itt többek között az általános és középis-
kolák állami fenntartásba vételére, mégis 
azt kell, hogy mondjam, hogy az a bravúr, 
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A magyar kormány kiemelt állami beruházássá nyil-

vánította a Csillag erőd kulturális célú átépítését.

Tervezzük többek között a Tengerészeti emlékmű környékének és a... 

..Feszty iskola udvarának felújítását
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hogy településünk ma ott van aközött a 
22 hazai város között, amelynek nincs se 
adóssága, se fennálló hitelállománya, nem 
sikerülhetett volna a komáromiak összefo-
gása nélkül. Ez közös siker, amiért ismételt 
köszönet illet valamennyi komáromit, 
legyen az magánszemély vagy vállalkozás. 
Itt jegyzem meg, hogy az adókinnlevőség 
soha nem látott mértékűre zsugorodott 
városunkban. Ez is azt jelzi, hogy mindenki 
érezte és érzi a felelősséget. A feladat nem 
egyszerű, de továbbra is azon vagyunk, 
hogy megteremtsük a kiegyensúlyozott 
gazdálkodás alapjait.  
 
De kanyarodjunk vissza eredeti kérdéséhez! 
A tavalyi év kissé elkényeztetett minket. 
A visszajelzések alapján a komáromiak 
elégedettek az új útszakaszokkal, parkolók-
kal, járdákkal, közvilágítási és közlekedési 
csomópontokkal. Idén ezt a munkát szeret-
nénk folytatni. Igyekeztünk a bejárásokon, a 
fogadóórákon a képviselőtársaimhoz és hoz-
zám eljuttatott lakossági igényeknek megfe-
lelően kialakítani az idei felújítási-beruházá-
si tervet.  El kell azonban mondanom, hogy 
legnagyobb adózóink gazdasági világban 
elfoglalt pozíciói jelentősen megváltoztak 
az elmúlt években. A helyi adóbevételünk 
így előzetes számítások szerint valamivel 
kevesebb lesz, mint tavaly volt.  
 
-Polgármester úr térjünk át a konkrét számok-
ra, mennyiből gazdálkodhatunk az idén? 
 
- A teljes költségvetésünk 4,6 milliárd forint, 
ennek döntő hányadát intézményeink mű-
ködtetése teszi ki. Felújításra, beruházásra, 
városüzemeltetésre, valamint egyéb célokra 
(pályázatok, civil szervezetek támogatása) 
így a fennmaradó összeget tudjuk fordítani. 
Nagyon oda kell figyelni tehát, hogy milyen 
gazdálkodást folytatunk. 
 
- Mely utcák, terek szépülnek meg idén, hol 
várható további felújítás, beruházás?  
 
- Ezúttal is úgy állítottuk össze az útfel-
újítások listáját, hogy azok a lakók illetve a 
közintézmények által hozzánk eljuttatott 
igényeknek megfeleljenek. Ez utóbbi alatt 

elsősorban a bölcsődék, az óvodák és az 
iskolák biztonságos megközelítését értem. 
Így a tervek között szerepel a Tamási Áron 
utca teljes rekonstrukciója, amely a mo-
nostori bölcsőde, orvosi rendelő és óvoda 
megközelítését szolgálja,  valamint megoldja 
a vízelvezetés jelenlegi áldatlan állapotát. 
Szeretnénk figyelmet fordítani az olyan 
belvárosi utak megépítésére, ahol még nincs 
szilárd burkolat, így a Madách utca ezen 
szakasza is sorra kerül idén. Ugyancsak pri-
oritás a Tengerészeti emlékmű környékének 
átépítése, hogy csak a legnagyobb tételeket 
emeljem ki.  
 
Jelenleg zajlik a Jókai mozi felújítása. Az 
átépítés után digitális technikával premier 
időben tudunk majd vetíteni, akár 3D-ben 
is, és helyet kaphatnak kamaraszínházi elő-
adások is. Régi igény volt a Tóparti Óvoda 
külső felújítása, valamint a Petőfi és a Feszty 
iskola udvarának rendbetétele, idén ezeket is 
megvalósítjuk. 

 
 

 
 
 
 
Önálló alapot különítettünk el a civil szer-
vezeteinknek. Az oktatási alapból, illetve 
az egészségügyi alapból az intézményi ren-
dezvényeket tudjuk támogatni. Fontosnak 
tartom, hogy létrehoztunk egy karbantartá-
si alapot arra a célra, ha bármelyik intézmé-
nyünknél vis maior probléma merülne fel, 
azonnal be tudjunk avatkozni. 
 
Két nagy pályázatunk van folyamatban, az 
egyik a geotermikus energiára épülő, a másik 
pedig az ipari park közművesítésének folyta-
tása. A geotermikus projekt megvalósítása 
után a jelenleg a Dunába folyó termálvízzel 
leszünk képesek fűteni a Csillag városrészt, 
a Petőfi iskolát, a városházát, az Arany 17 
Rendezvényközpontot, valamint a fürdővel 
szembeni közintézményeket. Ez nagyjából 
70-100 millió forintos megtakarítást jelent 
éves szinten. Az 1,1 milliárdos projektre fél 
milliárdot nyertünk tavaly.  

Az ipari park közművesítésére szintén nyer-
tünk uniós pályázaton. A 600 milliós beru-
házás 95 %-át az EU finanszírozza. Hogy 
miért is fontos ez? Épp a napokban tárgyal-
tunk egy olyan céggel, amely zöldmezős 
beruházást hajtana végre városunkban. 
Ahhoz, hogy az ilyen cégek idetelepüljenek, 
és ezzel új munkahelyeket hozzanak létre, 
elengedhetetlen a közművesítés folytatása. 
 
Hadd soroljak fel további néhány támo-
gatást, amelyet az önkormányzat az idei 
büdzsébe is betervezett. Részt veszünk az 
iskolatej akcióban, a felsőoktatásban tanuló 
komáromi diákoknak kiírt Bursa Hungarica 
ösztöndíj programban, ingyenes balatoni 
üdülőt biztosítunk a példaértékűen teljesítő 
komáromi diákoknak és családjaiknak. To-
vábbra is támogatjuk a kismamák ingyenes 
városi utazását, a 70 éven felüliek ingyenes 
szemétszállítását.  
 
A Kincset ér elnevezésű városi egészségügyi 
prevenciós programban térítésmentes HPV 
oltást biztosítunk az érintett korosztályok 
számára, negyedévenkénti tartós élelmiszer-
osztást tartunk a nagycsaládosoknak, a gyer-
mekvállalási kedvet pedig a 100.000 forintos 
kelengyepénzzel próbáljuk ösztönözni. 
 
- Több olyan állami beruházás is folyamatban 
van, amely közvetlenül érinti városunk életét. 
Melyek ezek? 
 
- Elsőként az új Duna-híd megépítését 
említeném ismét. Zajlik a dunai gátrend-
szer Almásfüzitő-Komárom szakaszának 
korszerűsítése, fejlesztése. Nem kevésbé 
fontos a koppánymonostori hulladéklerakó 
rekultiválása, vagy épp a Budapest-Rajka 
közötti új EuroVelo kerékpárút megépítése, 
melynek köszönhetően reményeink szerint 
jelentősen megnő majd az idegenforgal-
munk. És ha már a turizmusnál tartunk, 
tavaly a magyar kormány kiemelt állami 
beruházássá nyilvánította a Csillag erőd 
kulturális célú átépítését, amely komoly 
turistacsalogató erővel bír, és a gyógyfürdő 
fejlesztés szempontjából is fontos. Végül, de 
nem utolsósorban, ha már a gyógyászatról 
esett szó, a Selye János Kórházban nemrég 
kezdődött egy közel 1 milliárd forintos fej-
lesztés, amely az eszközbeszerzések mellett, 
építészeti átalakításokat is tartalmaz.  
 
Összességében elmondhatom, hogy az 
idei költségvetésben foglalt fejlesztéseket, 
beruházásokat úgy próbáltuk összeállítani, 
hogy azok valamennyi komáromi és hozzánk 
látogató megelégedésére szolgáljanak.  
 
                                                                                           se
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„Igyekeztünk a bejárá-
sokon, a fogadóórákon 
a képviselőtársaimhoz 
és hozzám eljuttatott 
lakossági igényeknek 
megfelelően kialakí-
tani az idei felújítási-
beruházási tervet.”

„Továbbra is azon 
vagyunk, hogy 
megteremtsük a ki-
egyensúlyozott gaz-
dálkodás alapjait.”
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3D-s mozink lesz
Sajtótájékoztatót tartottak a Jókai mozi belső felújításával és digitalizálásával kapcsolat-
ban január 27-én. Az eseményen részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymeg-
bízott, és dr. Molnár Attila polgármester, akik Hornig Rudolfné és Turi Bálint alpol-
gármesterekkel és a műszaki osztály vezetőjével tartottak helyszíni bejárást.

A Jókai mozi külseje a városrehabilitációs 
projektnek köszönhetően már korábban 
megújult, azonban az a pályázat nem bizto-
sított lehetőséget arra, hogy a filmszínház 
belső korszerűsítése is megtörténjen.  
A mozi elavult vetítési technikával dolgo-
zott, így a komáromiak és a határ túlolda-
láról érkező nézők nem tudták a premier 
napján megtekinteni a filmeket. Komárom 
2013-ban egy sikeres pályázattal, amit az art 
mozik fejlesztésére írt ki az állam, 10 millió 
forintot nyert erre a célra. 
 
– A Jókai filmszínház kulturális hidat képez 
Észak- és Dél-Komárom között. A mozi 
nemcsak a filmnézés élményét nyújtja, hanem 

meghatározó közösségi helyszín is egy város 
életében. A fiatalok nyilván örülnek majd an-
nak, hogy 3D-ben és premieridőben tekinthetik 
meg a filmeket – mondta a sajtótájékoztatón 
Czunyiné dr. Bertalan Judit. 
 
A 10 milliós pályázati forráshoz az önkor-
mányzat további jelentős pénzösszeggel 
járult hozzá, hogy ne csak a korszerű 
vetítéshez alkalmas műszaki hátteret tudják 
biztosítani, de megszépüljön a mozi belseje 
is. 
 
– Megújul a teljes fény- és hangtechnika, 
továbbá új belső burkolatot is kap a mozi. A régi 
retro érzésre majd csak a teljes tisztításon áteső 

széksorok emlékeztetnek majd, amelyek cseréjét 
az anyagi lehetőségek figyelembe vételével egy 
későbbi időpontban tervezzük. Többször hang-
súlyoztam, hogy a könyvtár és a mozi is egyfajta 
missziós tevékenységet lát el, hiszen a felvidéki 
magyarság itt nézheti anyanyelvén a filmeket – 
tette hozzá dr. Molnár Attila polgármester. 
 
A Jókai mozi így most egy időre bezárja ka-
puit, hogy március második felétől már egy 
megújult belső térrel és korszerű, 21. századi 
vetítési technikával várja a filmek szerelme-
seit, valamint a színházszerető közönséget.  
 
  
                                                                      se

Hornig Rudolfné alpolgármester, Czunyiné dr. Bertalan Judit  
kormánymegbízott és dr. Molnár Attila polgármester a bejáráson



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

Visszatekintő 7

 
az új Duna-hídról  
tanácskoztak 
 
Január 24-én a városháza dísztermé-
ben találkoztak a hazai pont-terV 
zrt. és a szlovákiai Dopravoprojekt 
a.s. szakemberei, hogy ismételten 
megvitassák az új Duna-híd felépíté-
séhez és az uniós források lehívásá-
hoz elengedhetetlen megvalósítha-
tósági tanulmányt. az eseményen 
jelen volt Észak- és Dél-komárom 
polgármestere is. 
 
 
Ahogy a tanácskozás elején elhangzott, 
a szakemberek január 14-én Észak-Ko-
máromban is összeültek, hogy megbe-
széljék a megvalósíthatósági tanulmány 
legfőbb pontjait, most pedig ennek 
módosításai kerültek górcső alá. 
 
– 2012 őszén a magyar és a szlovák 
kormányfő aláírták a nemzetközi 
szerződést, melyet mindkét parlament 
elfogadott. Azóta gőzerővel folyik az új 
Duna-híd megépítésének előkészítő 
fázisa. Év végéig konkrét kivitelezési 
tervekkel kell rendelkezni, hogy mielőbb 
megindulhasson az építés. Az új híd je-
lentős szerepet játszik majd a gazdaság 
fellendülésében. A megvalósítás elő-
mozdításáért külön köszönet illeti a me-
gyei kormányhivatal vezetőjét, Czunyiné 
dr. Bertalan Juditot is, a kormánymegbí-
zott több alkalommal személyesen járt 
el az építkezés mielőbbi megkezdése 
érdekében – mondta dr. Molnár Attila 
polgármester. 
 
– A január 14-i első észak-komáromi 
összejövetelen mintegy 50 szakember 
vett részt a konzorcium részéről. Kifeje-
zetten örülök, hogy az elmúlt két hétben 
felgyorsultak az események, hiszen már 
több mint 10 éve várjuk, hogy megépül-
jön ez a híd. A megvalósíthatósági tanul-
mánynak március 31-ig kell elkészülnie, 
hogy október végére megkaphassák az 
építési engedélyt – tette hozzá Észak-
Komárom polgármestere, dr. Anton 
Marek. 
 
a beruházás 2016-ban indulhat el, 
a tervek szerint 2017 végére vagy 
2018 elejére már állni fog az új híd.

Nálunk van  
a legkevesebb álláskereső

Minden évben megtartják, így már hagyománya van a munkáltatói 
fórumsorozatnak megyénkben. Január 22-én városunkban tájékoztat-
ták a meghívott vállalkozásokat és szolgáltatásokat a szervező Komá-
rom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának 
munkatársai. Az ülésen részt vett dr. Molnár Attila polgármester is.

A jelenlévőket Czunyiné dr. Bertalan Judit 
kormánymegbízott köszöntötte, aki el-
mondta: a 2013-as esztendő utolsó negyed-
évi összesítése alapján a megye munkanél-
küliségi rátája 6,7 %-os, ami javulást mutat 
az előző negyedévhez képest. 
 
– A komáromi városi 4,5 %-os adat pedig 
kimagaslóan jó a megyét nézve. Főleg úgy, 
hogy másfél éve egy 2000 fős leépítéssel kellett 
megküzdeni. Azonban az elbocsátottak 80 
százalékát 6 hónapon belül vissza tudtuk 
helyezni a munkaügyi piacra. A foglalkoztatási 
mutató is arányosan növekszik, ez pedig jobb, 
mint a munkanélküliségi ráta csökkenése, hiszen 
az a cél, hogy a foglalkoztatottság növekedjen – 
magyarázta a kormánymegbízott. 

A foglalkoztatáspolitika aktuális kérdéseit 
taglalta Hajasné dr. Hertelendi Valéria a 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhi-
vatal Munkaügyi Központjának igazgatója, 
aki kitért a kormányzati támogatásokra és  
a különböző mikro-, kis- és középvállalko-
zásokat érintő programokra is. Szó esett  
a munkáltatók aktuális adóügyi feladatairól, 
és Emődi Ferencné, a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és 
Munkaügyi Szakigazgatási Szerv igazga-
tója azokról az irányelvekről és hatósági 
ellenőrzési tervekről adott tájékoztatást, ami 
alapján 2014-ben a hivatal munkatársai  
a munkáltatók ellenőrzését végzik majd.  
  
                                                                   se

Színes társadalmi életet élnek
Egy város erejét mindig az mutatja meg, hogy milyen kö-
zösségei vannak – magyarázta dr. Molnár Attila az Idős-
ügyi Tanács január 23-i találkozóján, melyet az idei felada-
tok és lehetőségek átbeszélésére tartottak a városházán.

- Összetartó közösségek működnek nálunk. 
Mindig mondom, hogy az egyesületek nagy 
családként működnek városunk életében. A 
Komáromi Nyugdíjas Egyesület, a szőnyi és a 
koppánymonostori nyugdíjas klub és a nőklub 
mintegy 500 embert tömörít. Egy ekkora 
közösségnek nemcsak a megtartó ereje óriási, 
de ezzel a példaértékű összetartással minket, 
fiatalabb generációkat is nevel – hangsú-
lyozta dr. Molnár Attila polgármester.
Szívesen vállalnak társadalmi munkát a szőnyi 
nyugdíjasok – mondta a klub vezetője, Bera 
Jánosné, aki arról is beszámolt, hogy mire 
költik az idei költségvetés terhére a számuk-
ra biztosított működési támogatást. 
 

– Ebből fizetjük a hozzánk érkező előadókat, 
nőnap és karácsony alkalmával apró aján-
dékkal lepjük meg tagtársainkat, az utazások 
során ebből finanszírozzuk a busz költségeit és 
a belépőjegyeket, valamint az idegenvezetőt. 
Tagjaink között sok a kisnyugdíjas, akik nem 
tudnának saját erőből ilyen kiránduláson részt 
venni. Külön köszönjük ezért a polgármester 
úrnak a támogatást, hiszen az ő segítsége nélkül 
mindez nem valósulhatna meg – magyarázta 
Bera Jánosné. A támogatás a korosztály 
megbecsülését mutatja, valamit konkrét cél-
ja is van, mégpedig az, hogy a tagok színes 
és színvonalas társadalmi életet élhessenek.  
  
                                                                   se
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egészségzsákot kaptak  
a tópartisok 
 
egészségzsákokat kaptak a tóparti 
Óvoda csöppségei a Gondolkodj 
egészségesen! elnevezésű országos 
programnak köszönhetően.  
 
- Külön öröm, hogy ezúttal összekap-
csolódott az országos civil kezdeménye-
zés városunk prevenciós programjával.
Azok a gyerekek kaptak csomagot, akik 
részt vettek a komáromi programban is 
– mondta el a Tóparti Óvoda vezetője, 
Nagy Márta.  
 
 - Amikor kidolgoztuk ezt a tervet, akkor 
az volt a cél, hogy egy olyan alapot 
adjunk, amit minden felnövő kisgyer-
meknek tudnia kell az egészséges 
életmódról. Ez a Tóparti Óvodában tö-
kéletesen megvalósult – tette hozzá dr. 
Kreft-Horváth Loránd alpolgármester.  

Galambkiállítás  
a Csokonaiban 
 
2014-et a komáromi bukó évének 
kiáltotta ki a Magyar Galamb és 
kisállattenyésztők szövetsége. en-
nek szellemében rendezték meg az 
idei galambkiállítást január 17-e és 
19-e között a Csokonai Művelődési 
központban. 
 
 
- A komáromi bukó Európa valamennyi 
országában megtalálható, egy törté-
nelmi nevezetességű galamb. Nekünk, 
komáromi galambászoknak köteles-
ségünk a fajta fenntartása és ápolása. 
Természetesen ez komoly elméleti és 
gyakorlati tudást igényel – mondta el 
Könyves Kálmán, a Komáromi Bukó 
Fajtaklub elnöke.  
 
A kiállításra összesen 84 komáromi 
bukót hoztak el az ország minden pont-
járól Ráckevétől Sárvárig. A komáromi 
bukó a világ legszebb galambjainak 
sorában az előkelő tizenötödik helyet 
foglalja el. A kiállításon az érdeklődők 
megcsodálhatták az amerikai óriás 
postát, a strasszert vagy a pomerániai 
begyest is.                                           
 
                                                                 se

A Dutra szerelmesei találkoztak
Január 18-án ismét összejöttek a Dutrások a szőnyi Petőfi Sándor 
Művelődési Házban. A magyar traktorgyártás egyik utolsó csodájá-
ért még ma is több százan rajonganak, mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint az, hogy az ország minden pontjáról érkeztek vendégek a szom-
bati találkozóra, amit az Országos Dutra Baráti Kör szervezett.

A délelőtt az előadásokról szólt dr. Stieber 
József a könyvét ismertette, míg az Orszá-
gos Dutra Baráti Kör egyik alapító tagja, 
Nagy Vilmos a tavalyi évet értékelte. 
 
- Minek is köszönheti a Dutra máig tartó 
sikerét? Annak, hogy magyar, hogy a miénk – 
érvelt Nagy Vilmos és Nagy Róbert is. 
 
– Egyfajta megszállottság kell ehhez. Ahogy 
mondani szokás, van, aki a szőkéket szereti, 
van, aki a barnákat és van, aki a gépeket. 
A művelődési ház előtt álló Dutrát öt évig 
újítgattam, szinte minden alkatrésze eredeti – 
mondta Nagy Vilmos. 
 
A Dutra név a dömper – régi írásmódja 
szerint a dumper – és a traktor szó összevo-
násából keletkezett. Körülbelül a 70-es évek 
közepéig gyártották ezeket a traktorokat, 
melyek még ma is jó szolgálatot tesznek a 
mezőgazdaságban, hiszen sokan használják 
például a burgonya betakarításánál vagy a 
szőlőművelésben. 

Többen azonban szenvedélyes gyűjtők, a 
Dutrára elsősorban nem mint mezőgazda-
sági gépre, hanem mint a hazai traktorgyár-
tás csodájára tekintenek. 
 
A Dutrások egy igen népes családot alkot-
nak. Ezt igazolta az összegyűltek szép szá-
ma is. Mintegy 150-200 rajongó jött össze a 
Petőfi Sándor Művelődési Házban. Érkez-
tek Szarvasról, Gyöngyösről, Kiskőrösről, 
a Balaton partjáról, Kaposvárról. Az urak 
mellett nem kevés hölgy foglalt helyet, akik 
ugyanúgy a Dutra szerelmeseivé váltak. 
 
Az előadásokon kívül maketteket, eredeti 
alkatrészeket is kiállítottak, sőt egy tárlat is 
nyílt, ami szintén a Dutráról szólt. A talál-
kozón részt vettek a Dutra megalkotójának, 
Korbuly Jánosnak a leszármazottai, akik 
elmondták, nagyon örülnek annak, hogy 
ilyen megbecsült módon tartják életben  
a traktor nevét.  
 
                                                                      se
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Jótékony céllal báloznak 
 
1998-ban szervezték meg az első 
határőrbált, melynek immár 17 éve 
töretlen sikere van. a talpalávalót 
hagyományosan a Vidám Fiúk 
zenekar húzza, akik olyan jó hangu-
latot teremtenek, hogy a bálozóknak 
bizony hajnaltájt sem fűlik a foguk a 
hazamenetelhez.  
 
- Minden évben valamelyik helyi 
intézménynek ajánljuk fel a bál bevételét 
- mondta el a szervező, Gyimesi Gyula. 
A határőr bál batyus bál jellegű, így 
mindenki azt fogyasztja, amit magával 
hoz. A bált tombola is színesíti.  
- Rengeteg nyereményünk van, hiszen 
70-80 szponzor támogat bennünket. 
Ezért az éjszaka folyamán kétszer is hú-
zunk tombolát - tette hozzá a szervező.  
 
aki svábnak vallja magát,  
az itt van 
 
a komáromi német nemzetiségi 
önkormányzat negyedik alkalommal 
szervezte meg a sváb bált.  
 
- Ez a báli szezon nyitóbálja, ami nem 
csak egy összejövetel, vigadalom, ha-
nem nagy az összetartó ereje is. Jönnek 
hozzánk vendégek a környező sváb 
nemzetiségi falvakból, Esztergomból és 
Budapestről is. Aki svábnak érzi magát, 
az velünk bálozik - mondta el a komáro-
mi német nemzetiségi önkormányzat 
alelnöke, Mihalik Gusztáv.  Idén a tarjáni 
Spiztbaum Kapelle zenélt, és fellépett 
a pusztavámi német nemzetiségi 
tánccsoport is. A bálon svédasztalos 
vacsorával, sváb jellegű étekkel várták 
a mulatozókat, akik hajnalig ropták a 
táncot.  
 
Külön köszönet a támogatóknak: 
Rákász Gergely (orgonaművész), 
Gabi Bt., Eszláriné Koppán Éva, Bizarr 
Fodrászat, Mariann Kozmetika, Kocsis 
étterem, Solum Mezőgazdasági, Ipari 
és Kereskedelmi ZRT, Molnár László, 
Zsapka Zsolt, Istenkúti Szeszfőzde, 
Németh cukrászda, Marx Ernő, Tarján 
polgármestere, dr. Molnár Attila, Komá-
rom polgármestere, Pingvin étterem, 
Monostori erőd, Duna Sportcentrum, 
Brandó Bőrszaküzlet, Gyergyák Ernő, 
Kősziklás Borászat, Géringer Szer-
viz, Vásártér Patika, Sajt Ász Kft.

65 éves a helyi horgászegyesület
65 éves fennállását ünnepelte évzáró közgyűlésén a komáromi 
horgászegyesület. A népes számú társaság tagjai január közepén 
találkoztak az Arany 17. Rendezvényközpontban. A horgászo-
kat Kállai Ferenc elnök köszöntötte, aki elmondta, hogy a szer-
vezet elődjét 1946-ban kezdték el szervezni a valamikori Béke 
Szállóban, azonban a jogi procedúra két évig elhúzódott.

- Az akkori létszám 100 fő körül mozgott. Az 
elnökségi tagok gyakran váltották egymást, 
mert a belügyminisztérium nem fogadta el 
a vezetőségi névsort – magyarázta Kállai 
Ferenc. A Kis-Duna és a Concó patak 
befolyása volt az első horgászterületük, majd 
a Rüdiger-tó is a gondozásuk alá került.  
 
A horgászegyesület jelenleg 140 főt számlál, 
akik többségében nyugdíjasok és gyere-
kek. Átlagban évente 4 egyesületi versenyt 
tartanak, a tagdíjakon kívül az önkormány-
zati támogatásból tartják fenn magukat. 
Feladatuk igen sokrétű.  
 
 

– Rendben tartjuk a monostori Kis-Dunát és 
Rüdiger-tavat, illetve a környékét, hogy az 
alkalmas legyen a horgászatra, valamint, hogy 
a környezet is szépüljön. A Rüdiger-tónál elhe-
lyeztünk egy kacsaetető automatát is – mondta 
az elnök.  
 
Az évzáró közgyűlés elnöki beszámo-
lóval kezdődött, majd megválasztották 
az új elnökségi tagokat, tárgyalták a 
gazdasági helyzetüket, és módosították 
az alapdokumentumot. Az ünnepség 
végén elismeréseket adtak át mindazok-
nak, akik az elmúlt 65 esztendőben 
sokat tettek az egyesület működéséért. 
                                                                      se

Csendesen telnek a napok
Január 21-én ünnepelte kilencvenedik születésnapját Varga  
Dezsőné, Terike néni. Az Árpád utcai szociális otthon lakóját  
dr. Molnár Attila polgármester és a körzet önkormányzati  
képviselője, Horváth Gyula családi körben köszöntötték fel.

Terike néni Ácson született, ott is nevelke-
dett, majd a mezőgazdaságban dolgozott. 
Az évek során házasságából három fia és 
egy leánya született. Azóta persze gyara-
podott a család, már nyolc unokával és hét 
dédunokával is büszkélkedhet. 
 
Élete egyik legnagyobb élményének 
nevezte, hogy annak idején, a két város új-
raegyesítésekor közvetlen közelről láthatta 
Horthy Miklós kormányzót. 
 
- Korábban nagyon szerettem olvasni, 
számtalan verset tudok fejből, de ma már 
csendesen telnek a napok – mondja Terike 
néni, aki azt is elárulja, hogy látogatásunk 
előtti hétvégén az egész családdal együtt 
ünnepelt az egyik helyi étteremben.
                                                                      se

Január 21-én ünnepelte  
kilencvenedik születésnapját  
Varga Dezsőné, Terike néni.
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Az újraegyesítésre emlékeztünk
November 4-én és 6-án városunk újraegyesítésének 75. évfordulójára emlékeztünk. 
Az eseménysorozatot Hamrák Zsófi a tanácsnokasszony szervezte, továbbá külön 
köszönet illeti meg a témát felkaroló civil szervezetet, az Endresz Csoportot is. 

Erika és Endre két alkalommal várták az 
érdeklődőket az Arany 17. Rendezvény-
központba, hogy kalandos utazásaikról 
izgalmas beszámolót tartsanak. Első alka-
lommal a Peruban töltött három hónapról, 
másodszor pedig az őserdő mélyén, állítólag 
magyarul beszélő indiánokról meséltek a 
közönségnek. 

- Azokat a helyeket mutattuk meg, ahová 
kevesen jutnak el a tengerszint feletti magasság 
miatt, vagy azért mert nem beszélik a nyelvet, 
vagy nincs arra közlekedés és szálláslehetőség. 
Ez egyfajta belső utazás is volt, személyiségfej-
lesztés és párkapcsolati tréning egyben. Körülbe-
lül 4 évvel ezelőtt, amikor Közép-Amerikában 
jártunk, tanultam meg, hogy olykor kénytelen 
vagyok rábízni magam a spontán történésekre, 
és azokból a lehető legjobbat kihozni. Nem 
bosszankodtam, ha nem jött a busz, ha két 
nappal később jutottunk ki az őserdőből, és csak 
krumplit ehettünk. Ezek a kihívások belülről 
erősítettek, és sokkal több pluszt adtak, semmint 
negatívumot – mondta el Lendik Erika. 

A kalandos utazások önkéntességgel 
kezdődtek, Erika Olaszországban, Endre 

Guatemalában vállalt önkéntes munkát. 

– Az egyetem elvégzése után egy dolgot nem 
szerettem volna, dolgozni. Ekkor jött egy lehe-
tőség, önkénteseket kerestek, így hát kimentem 
Guatemalába, ahol rengeteget utaztam. Majd 
túravezető lettem, ma pedig én szervezek túrá-
kat – tudtuk meg Endrétől. 

A fi atal pár három hónapot töltött Peruban, 
igaz, ez egy kis kényszerpihenő volt, mert 
Erika útlevelét ellopták. Így felkeresték 
Amaru Murut, a túlvilág kapuját és a világ 
legmagasabban fekvő városát, Rinconadat, 
részt vettek egy háromnapos esküvőn 
Taquile szigetén, illetve a pogány és a 
keresztény hagyományokat vegyítő Qoyllur 
Rity fesztiválon. Endrében és Erikában ez 
az élmény maradt meg leginkább. Mint 
mondták, már a helyszínre vezető út sem 
volt semmi, hiszen röpködő mínuszokban 
kellett megtenniük az 1000 méteres szint-
különbséget. Azonban a látvány, amikor is 
20-30 ezer népviseletbe öltözött indián tán-
colt egyszerre, mindenért kárpótolta őket. 

Endre hangsúlyozta, ez nem színház volt, 

hiszen az indiánok nem a turisták kedvéért 
ünnepeltek, hanem ez valós hagyomány 
náluk. Peru után a kalandos utazók Ecuador 
őserdeje felé vették az irányt, követve 
Móricz János útvonalát, hogy megtalálják a 
magyar indiánokat. 

– A kutató az 1960-as években járt Ecuador-
ban, ahol találkozott a vörös indiánokkal, és 
azt állította, hogy magyarul beszéltek. Ezt az 
elméletét nem publikálta, viszont naplót írt és 
levelezett. A levelezése olvasható az interneten. 
Mi az ő útját követtük, de elméletét nem tudtuk 
igazolni. Móricz János szószedetét használva 
próbáltuk magyar szóra bírni az indiánokat, 
de kis jóindulattal is csak három szó mutatott 
aprócska egyezést. Megállapítottuk tehát, hogy 
nincsenek magyarul beszélő indiánok – szögez-
te le Nagy Endre. 

A fi atalok terveik szerint jövőre visszamen-
nek majd Dél-Amerikába. Addig is átélt 
élményeikről egy többrészes dokumentum-
fi lmet készítenek, aminek egy kis szeletébe 
a komáromi közönség is bepillantást kapott.  

                                                                      se

Dél-Amerika más szemmel
A komáromi Lendik Erika és párja a 2013-as évet 
Dél-Amerikában töltötték, hogy bejárják azokat 
a helyeket, ahová az átlagos turisták nem, vagy csak 
nagyon ritkán jutnak el. Útjuk során megjárták 
Trinidadot és Tobagót, Venezuelát, Kolumbiát, 
Ecuadort és Perut. A latin kultúrák iránti rajon-
gásuk adott volt, sokszor jártak már Dél-Ame-
rikában. Innen jött az ötlet, hogy utazásaikról 
blogot írjanak és dokumentumfi lmet forgassanak

Visszatekintő10



Legyen részese a mobiL marketing forradaLomnak akár hirdetőként, akár munkatársként! 
 

keressen minket! 
 

teL: 06-70-70-10-567 / 06-20-20-57-085 
 

komárom asztaLos béLa u. 24.



Horsa István

1975-ben született Komáromban. Néhány év klasszikus zeneta-
nulás után édesanyja irányította a népzene felé. 7 éven keresztül 
az Óbudai Népzenei Iskolában tanult muzsikálni Lányi György-
nulás után édesanyja irányította a népzene felé. 7 éven keresztül 
az Óbudai Népzenei Iskolában tanult muzsikálni Lányi György-
nulás után édesanyja irányította a népzene felé. 7 éven keresztül 

től (Téka együttes) és Csoóri Sándortól (Muzsikás együttes). 

A kilencvenes évek elején jó néhány erdélyi népzenegyűjtő 
körúton vett részt. Komáromi családi zenekarával a Portéká-
val kazettájuk megjelent 1992-ben a Peron Music Alapítvány 
gondozásában, a zenész barátaival működtetett budapesti Pikó 
és bandájával pedig két CD-jük. 

Jelenlegi komáromi zenekarával, a Ritka Magyar Folkbanddal 
Sárdöngölő című lemezük tavaly jelent meg, a zenekarral pedig Sárdöngölő című lemezük tavaly jelent meg, a zenekarral pedig Sárdöngölő
Szlovákiában az év népzenekara lettek. Rév-Komáromban Felvi-
dék egyetlen havi rendszerességgel működő táncházát szervezik, 
amely valóban híd a két ország magyarsága között.

A színpadi tevékenysége mellett élete meghatározó része a 4 éve 
létrehozott Ördöngös Népzenetanoda. Tanítványaival rendsze-
resen megmutatkoznak a város rendezvényein. Februártól pedig 
egy új, havi rendszerességgel megjelenő programmal találkoz-
hatnak az érdeklődők, gyerek táncházat szerveznek, amely-
ben gyerekek muzsikálnak majd a gyerekek talpa alá. Kutató 
munkáját is folytatja. Nemrégiben sikerült felgyűjtenie Hideg 
Anna néni teljes énekes repertoárját, amely mintegy 500 dalla-
mot tartalmaz.  Munkájában legnagyobb támasza a családja.

Bedecs Ilona

A zenei tanulmányait a komáromi zeneiskolában kezdte, itt 
kezdett ismerkedni a hangszeres népzenével is. Az Óbudai Nép-
A zenei tanulmányait a komáromi zeneiskolában kezdte, itt 
kezdett ismerkedni a hangszeres népzenével is. Az Óbudai Nép-
A zenei tanulmányait a komáromi zeneiskolában kezdte, itt 

zenei Iskola után a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán szerzett 
ének-zene, népzene szakon diplomát. Tanított a Tatai Művé-
szeti Iskolában, a komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti 
Iskolában, jelenleg pedig a győri Harmónia Alapfokú Művészeti 
Iskola a népzenész tanára. A főiskolás évek óta folyamatosan 
táncegyüttesek mellett is zenél. 

2011. évben Bedecs Ilona vezetésével a DUNA Népdalkör 
elnyerte a város elismerését, és PRO URBE díjban részesült. 
Munkáját a zene iránti elkötelezettsége, annak határtalan sze-
retete jellemzi. Népzenei minősítőn arany fokozatot ért el mind 
citerával, mind éneklésével. 2000 óta vezeti a szőnyi Duna Nép-
dalkört, 2008 óta a Monostori Dalárdának a szakmai vezetője. 
2009-ben a Napraforgók Citerazenekar kérte fel, hogy a csoport 
munkáját vezesse. Nagyszülei falujában, a felvidéki Naszvadon is 
vannak felnőtt csoportjai, 2004 óta jár ide heti rendszerességgel, 
hogy az énekeseknek és a citerásoknak próbát tartson. Több 
csoportja, valamint tanítványai is igen szép eredményeket értek 
el népdal-, népzenei versenyeken, minősítőkön. Első CD-jét 
2000-ben készítette az akkori tanítványaival, akik akkor a 
komáromi zeneiskolának voltak a növendékei. 2008-ban készült 
el a második CD a naszvadi csoportokkal. 

Bedecs Ilona városunk kulturális életének meghatározó alakja. 

Kitüntetések a magyar kultúra napján
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-
ban, ezen a napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. Városunk vezetése e napon adja át a Komárom Város 
Kultúrájáért Díjat, melyet idén Horsa István népzenész, és Bedecs Ilona népzenész, népdalénekes ve-
hette át dr. Molnár Attila polgármestertől. Az átadót követően a Jókai moziban Eperjes Károly Kos-
suth-díjas színművész „Az igazat mondd, ne csak a valódit” címmel tartott zenés rendhagyó irodalmi 
estet a XX. század Istenkereső költőinek (Ady, Babits, József Attila, Pilinszky) műveiből. Az ünnepségen 
Dráfi  Mátyás Jászai Mari-díjas színművész, és Négyessy Katalin gordonkaművész működött közre.
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- Volt szerencsém látni nagy kedvencem, 
Latinovits Zoltán Balassi-estjét az egyetemi 
színpadon még katonakoromban, ahol vers, 
zene és összekötő szöveg kiegészítette egymást. 
Ha csak verset mondunk, az is nehéz, ezt 
oldja a zene. A színészek, ha csak szöveget 
mondanak, az nem színház. Kell hozzá még 
valami, ami könnyebben érthetővé teszi az 
adott művet. Gondolkodom még egy Babits, 
egy Radnóti és egy József Attila estben is, 
azonban nem találok ennél jobb szerkeze-
tet. Kerek egészet alkot a szabad akarat, a 
megtérés, a hazatérés és a lét végső értelme. 
Szerettem volna bemutatni, hogy a XX. 
század istenkereső költészete milyen gazdag. 
Ezeket ugyanis nem tanítják az iskolában – 
mondta Eperjes Károly.

A színművészről köztudott, hogy hívő 
katolikus, pályáját is meghatározta a hit.

– A főiskolán is tudták rólam, hogy járok 
templomba, katonakoromban is gyakran 
kiszöktem misére. Mindig is templomba járó 
keresztény voltam. Gyarló ember vagyok, de 
20 éve, mióta napi megtérő, napi szentáldozó 
lettem, másfajta felelősséggel élem az életet. 
Rájöttem, hogy istenképet, ikont úgy lehet a 
legjobban festeni, ha az ember maga is ikonná 

kezd válni – tette hozzá a színművész, aki kezd válni – tette hozzá a színművész, aki kezd válni
hangsúlyozta: a civilizáció nem összeté-
vesztendő a kultúrával.

A civilizáció lehet ferde és furcsa, de a kul-
túra mindig lélekemelő. Ahhoz, hogy az 
ember igazán művésszé váljon, két könyvet 
kell elolvasnia és a szívébe zárnia, a Bibliát
és Arisztotelész Ars poeticáját.      seArs poeticáját.      seArs poeticá

Eperjes Károly 

(Hegykő, 1954. február 17.) Kossuth-díjas 
és Jászai Mari-díjas magyar színművész, a 
Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 

Szülei eredetileg papnak szánták. A Szín-
ház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése 
után 1980-ban a kaposvári Csiky Gergely 
Színházban kezdte pályáját. 1981-1982 
között a Nemzeti Színház tagja volt. 
1982-1987 között a Katona József Színház 
színésze volt. 1987-1988 között a Radnóti 
Színpadhoz szerződött. 1988 óta szabad-
foglalkozású színész. 1998 és 2012 között 
az Új Színház tagja volt. Jelenleg a Veszp-
foglalkozású színész. 1998 és 2012 között 
az Új Színház tagja volt. Jelenleg a Veszp-
foglalkozású színész. 1998 és 2012 között 

rémi Petőfi  Színház művészeti tanács-
adója, a Bubik István-díj kuratóriumának 
tagja. 2013-tól a Nemzeti Színház tagja.

„A kultúra nem összeté-
vesztendő a civilizációval”

egy héten át ünnepeltük 
a kultúrát

a magyar kultúra napját idén nem 
csupán január 22-én ünnepeltük 
városunkban. intézményeink egész 
hetes programsorozattal várták 
az érdeklődőket. Volt ingyenes 
fi lmvetítés, tánctanulási lehetőség, 
kiállítás, gálahangverseny, játékos 
vetélkedő valamit előadás is.

Nagy volt a sürgés-forgás a Kistáltos 
Óvodában, ahol a hét minden napjára jutott 
valami érdekesség. Hétfőn magyar találmá-
nyokból és hungaricumokból nyílt kiállítás, 
de a csöppségek moziztak, tulipános ládát 
készítettek, az óvónők pedig mesekuckó-
val várták a gyerekeket és a felnőtteket. A 
Kistáltos óvónője, Hinsicz Tímea jóvoltából 
kiállítás nyílt a gyermekkönyvtárban régi- és 
új mesekönyvekből. Tímea hangsúlyozta, ő 
nem műgyűjtő, ezeket a könyveket a napi 
munkája során használja. 

– A legrégibb darab az 1800-as évek köze-
péről való. A Tündérek között című könyvet 
az ajándékozási bejegyzése alapján egy 
Irma nevű kislány kapta 1897 karácsonyán. 
Aztán ott vannak az 1926-ból származó 
Flóri-füzetek, amelyek oktató-nevelő verse-
ket tartalmaznak. Nagyon szeretem a mai 
írókat, így Marék Veronikát, tőle megvan 
az egész Boribon-sorozat – tudtuk meg 
Hinsicz Tímeától.

A Jókai moziban ingyenes fi lmvetítéssel vár-
ták a közönséget, a Magyarock Dalszínház 
pedig itt mutatta be újra Légy jó mindha-
lálig! című musicaljét. A magyar kultúra 
hetébe bekapcsolódtak a városrészek, így 
Koppánymonostoron a Dózsa György Mű-
velődési Házban az Egressy Béni zeneiskola 
növendékei adtak hangversenyt, a szőnyi 
Petőfi  Sándor Művelődési Házban pedig 
retro plakát kiállítás nyílt, ahol fellépett az 
opera nagykövete, Pitti Katalin is. A Dózsa 
iskolában január 21-én néptánc bemutatót 
tartottak, és meghallgathatták a furulya 
szakkör előadását. A Bozsikban ünnepi 
műsorral és játékos feladatokkal készületek 
az ünnepre, a Szent Imre Római Katolikus 
Általános Iskola és Óvodában játékos 
irodalmi vetélkedőt szerveztek. A Jókai Mór 
Gimnáziumba Szabó Julianna nívódíjas 
költő, író látogatott el. A Csillag Óvodában 
népdalokkal és néptánccal várták a kicsiket, 
míg a Tóparti Óvoda énekes előadásokkal 
kapcsolódott be a heti eseményekbe. 
A hét végén a Közösségi Házban a 
Garabonciás Néptáncegyüttes és az 
Újhold Régizene Együttestől leshet-
ték el a tánc alapjait az érdeklődők.
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Eperjes Károlyról köztudott, hogy hívő katolikus, pályáját is meghatározta a hit.
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100+1 koncert 
a Csokonaiban

Vizeli Csaba a cég ügyvezetője el-
mondta, nagy öröm, hogy a társaság 
sikeresen tudott részt venni a nem-
zeti kulturális alap előadóművészeti 
kollégiumának kiírásán. a Csokonai 
az ingyenes koncerteknek köszön-
hetően ismét a térség legkedveltebb 
klubkoncert helyszínévé válhat 
majd. Januárban és márciusban 100 
+ 1 pop, rock és jazzprodukcióval 
várják a nívós zenei élményre vágyó 
fi atalokat. a koncertek minden 
esetben 20 órakor kezdődnek majd, 
a kapunyitás 19 órakor lesz. 

Hudák Tibor a Peron Music Alapítvány 
tehetségkutatója örül az együttműkö-
désnek, különösen pedig annak, hogy 
a fi atalok bemutatkozási lehetőséghez 
jutnak nálunk.

Brosch Mirandola a Komáromi zenész 
Egylet képviselője elmondta, mintegy 
50 – 60 zenekarral vannak kapcsolat-
ban. A csapatoknak megpróbálnak 
rendszeres fellépést biztosítani. Az 
egylet nem csupán hazai bandákkal 
foglalkozik, vannak zenekaraik a Felvi-
dékről, Erdélyből, vagy épp Lengyelor-
szágból is. 

A következő hetekben nemcsak a 
fi atalok, de a „nagy öregek” is fellépnek 
nálunk. Január 25-én Deák Bill Gyula 
koncertezett, február 14-én a Firkin 
érkezik majd, a tavasz során pedig a 
Beatrice koncertezik városunkban.

                                                               se

A képekről hosszú hajú, trapéznadrágos – A képekről hosszú hajú, trapéznadrágos – 
és nem egy esetben – haspólót viselő férfi ak 
mosolyognak ránk, tükrözve ezzel a 30-40 
évvel ezelőtti divatot, megmutatva, hogy 
milyen is volt az akkori férfi  és nőideál. A 
retro plakát kiállítás Nyikus Anna fejéből 
pattant ki, aki évek óta gyűjtötte ezeket 
a ma már kincsnek számító darabokat. 
A szőnyi Petőfi  Sándor Művelődési Ház A szőnyi Petőfi  Sándor Művelődési Ház 
vezetőjének első szakmája ugyanis kirakat-vezetőjének első szakmája ugyanis kirakat-
rendező, dekoratőr, így ő már fi atalkorában 
is inkább az alkalmazott grafi ka, semmint 
a zenekarok iránti rajongás felől közelítette 
meg ezeket a plakátokat.

– Ötödik alkalommal tartottuk meg az 
Országos Dutra Baráti Kör találkozóját, és 
akkor jutott eszembe, hogy a traktor a műszaki 

oldalról elevenít meg egy letűnt koraszakot, és 
ezek a plakátok is retrok, hiszen a legtöbbjük a 
70-es évekből származik. Nem igazán voltam 
nagy koncertre járó fi atal, de a Neoton Famíliát 
nagyon szerettem – mondta el Nyikus Anna.

A koncertek szervezését a Kádár-korszak 
idején az Országos Rendező Iroda (ORI) 
bonyolította, ők folyósították a művészek 
fi zetését, így rajtuk keresztül valósult meg a 
könnyűzene cenzúrázása, ami tulajdonkép-
pen az ORI elsődleges feladata volt.

A Petőfi  Sándor Művelődési Házban 
látható kiállítás egy nagy gyűjtemény kis 
szelete, hiszen Nyikus Anna könyv- és szín-
házi plakátokkal is rendelkezik. A plakátok 
március 15-ig tekinthetőek meg.  (se)

Minden egyformán popzene
Régi koncertplakátokból nyílt kiállítás a szőnyi Petőfi  Sándor Művelődési 
Házban. Rajtuk a 60-as, 70-es évek ikonjaival, az Omegával, a Skorpi-
óval, a Neoton Famíliával, Karda Beával és a Záray-Vámosi párossal.

A néphagyomány kultúránk fontos 
része, mely jelenünkben újjászületőben 
van. Ezt bizonyítja az a kiállítás is, ami 
január 20-án nyílt meg az almásfüzitői 
könyvtárban. A tárlat a népi kultúra 
tárgyi hagyományaiból ad egyfajta 
ízelítőt a Komárom-Esztergom Megyei 
Népművészeti Egyesület 25 alkotójának 
jóvoltából.

Tárgyi hagyományaiból nyílt kiállítás 
– A hazai kézművesség újjászületéséhez hozzájáruló közösségépítő alkotók munkáját a 
Nemzeti Művelődési Intézet is elismeri. Nem csak nyelvében él a magyar, de népi tár-
gyi kultúrájában is, ami egyedi, csak a miénk – fogalmazott Nyikus Anna. A tárlaton 
közel száz kézzel készült csipke, vászon és gyapjú szőtteseket, kő- és fafaragvá-
nyokat, kerámiákat, csuhéfonással készült tárgyakat, hímzést, tűzzománcot és 
textiljátékokat láthatott a közönség. A kiállítás január 31-ig tekinthető meg. 
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„Becsülettel élünk és halunk” – Lantai 
Vince zászlós naplója címmel szervezett 
előadást az Endresz Csoport a Jókai Mór 
Városi Könyvtárba. Selmeczi István csa-
ládfakutatás során bukkant rá nagyanyja 
bátyjának naplójára. Felkutatta a napló-
ban szereplő családok leszármazottait, 
ebből pedig könyv született. A rendez-
vénnyel a doni katasztrófa 71. évfordu-
lójára, a 2. magyar hadsereg kötelékében 
harcoló 6. komáromi könnyűhadosztály-
ra, a 22. és 52. komáromi gyalogezredre 
emlékeztünk.

- Azt a részt emelném ki, amikor visszafog-
lalják a Délvidéket. Vince leírja, hogy a határ 
előtt az őrnagy elmond egy imát, amikor pedig 
átlépik a határt, kisüt a nap. Meglát egy búza-
táblát, letép pár kalászt és zsebre teszi, azzal 
a szándékkal, hogy majd hazaküldi. Az egész 
leírásból a jó hangulatú hadviselés olvasható 
még ki ekkor. Úgy érezték a katonák, hogy jogos 
jussukért mennek abba az országba – mondta 
Selmeczi István. 

A naplón végigvonul a hazaszeretet és 
a honvágy, a kötelességtudat és az eskü 
szentsége.

– Az idő múlását, azt, hogy még számítanak 
otthon, a levelek számában mérték. Vince is 
mindig feljegyezte, hogy mikor és kitől kapott 
levelet – tette hozzá Selmeczi István. levelet – tette hozzá Selmeczi István. levelet –

A naplóban jelen van a szerelem is, hiszen 
Lantai Vince szerette a hölgyeket. Több 
kedvese is volt, de gyermeke nem született. 
A napló 1942. május 25-én szakad meg, 
a második harkovi csatával, amely ugyan 

egy győztes ütközet volt, de Lantai Vince 
zászlós életét vesztette. Az előadással az 
Endresz Csoport a doni katasztrófában 
elesett katonákra emlékezett. 

A doni katasztrófa áldozatainak emlékére 
gyúltak a gyertyák január 12-én a Monos-
tori erőd főbejáratánál is, ahol még 2012-
ben helyezett el táblát a megemlékezést 
szervező Komáromi Erődök Barátainak 
Egyesülete. 

Bágyi Ferencné szavai a második világhá-
borúban elesett katonák emlékét idézték. 
Az 1939-ben, 75 évvel ezelőtt kitört háború 
a legtöbb áldozattal járt és a legpusztítóbb 
volt az emberi történelem során. A háború 
harmadik évében hazánk is belesodródott a 
világégésbe. 1943. január 13-án kezdődött 
meg a Vörös Hadsereg támadása a Don 
kanyarban, és szinte napok alatt megsem-
misült a 200 ezer fős 2. magyar hadsereg. 
Hogy hányan vesztek oda a -40 fokos 
hidegben vagy az éhhalál miatt, ma sem 
tudni pontosan. 

– Az elesett katonák emlékének ápolása minden 
nemzet alapvető erkölcsi kötelessége. A tisztelgés 
egyik módja a posztumusz kitüntetés volt. A 
Hadügyminisztérium Hadtörténeti Intézet és 
Múzeuma 1989-ben jelentette meg a hősi halált 
halt és posztumusz kitüntetett katonák adattá-
rát. Ebben olvasható azon komáromi katonák 
neve, akik emlékére ezt a táblát állíttattuk. A 
világháború végével az elesetteket még megem-
líteni sem volt szabad, hiszen a Szovjetuniót 
kiszolgáló rezsim szerint egy vesztes háború 
bűnös nemzetének áldozatai voltak. Azt a „Kis 
Ezüstöt” vagy „Signum Laudist” (Katonai 

Érdemérem) nem adták ingyen. A kitünteté-
seket a családtagok gyakran eldugták, elásták 
vagy elégették – mondta emlékező beszédében 
Bágyi Ferencné, aki kihangsúlyozta: közös 
öntudatunkhoz elengedhetetlenül fontos, hogy 
ne felejtsük el a Donnál elesett hősöket, akik 
életüket adták a hazáért.

A megemlékezésen közreműködött a Vox 
Femina női kar és Marcsa Nikoletta. Az 
emlékezők csendes főhajtással helyezték el 
koszorúikat az emléktáblánál. A eseményt 
Miletics Anton trombitajátéka zárta.  

                                                                    se

A 2. magyar hadsereg a Ma-
gyar Királyi Honvédségnek az 
1941/1942-ben érvényes hadrend-
ben nem szereplő alakulata volt, 
amelyet 1942-ben állítottak fel, és 
a keleti hadszíntérre küldték har-
colni. A hadsereg 1943 januárjában 
a Sztálingrád körzetében vívott 
harcok során rendkívül súlyos, 
megsemmisítő veszteségeket szen-
vedett. A Don-kanyarban vívott 
harcok a magyar hadtörténelem 
legszomorúbb fejezetei közé tartoz-
nak: honvédek ezrei szenvedtek és 
vesztek oda a -40 fokos orosz télben.

a Don-kanyar hőseire emlékeztünk 

Becsület és hazaszeretet

kÖzÖs MÚltUnk16
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A hallgatóságnak Dr. B. Stenge Csaba 
a Tatabányai Városi Levéltár igazgatója beszélt 
az 1939 márciusában Szlovákia és Magyar-
ország között kirobbant konfl iktusról.

– A szlovák történetírásba ez az esemény a mala 
vojna – kis háború – néven vonult be, azonban ez 
téves megnevezés, hiszen nem előzte meg hadüze-
net, nem szakadtak meg a diplomáciai kapcsolatok, 
és időben, illetve térben sem volt olyan kiterjedt 
mint egy háború. Ez egy határkonfl iktus volt a két 
ország között – mondta Dr. B. Stenge Csaba.ország között – mondta Dr. B. Stenge Csaba.ország között

Az incidenst az váltotta ki, hogy a trianoni 
békediktátum után meghúzott vonalak nem 
követték sem az etnikai határokat, sem az 
egykori magyar vármegyerendszer vonalát. 
Magyarország az I. bécsi döntésnek köszön-
hetően visszakapta a Felvidék és Kárpátalja 
egy részét, de ez utóbbinál szerették volna egy 
10-15 kilométeres sávon beljebb tolni a határt 
az Ung vonalán túlra. Ezért indultak meg a 
magyar csapatok 1939. március 23-án.

– A legintenzívebb összecsapásra március 24-én 
került sor, amikor a magyar légierő megtámadta 
a szlovák légvédelem iglói bázisát. A két ország 
közti határkonfl iktusnak katonai és civil áldoza-
tai egyaránt voltak. Mindkét részen körülbelül 
egy tucat katona esett el, a polgári lakosságot 
próbálták megóvni, amennyire lehetett. Már 
a harcok közben megkezdődtek a tárgyalások 
Magyarország és Szlovákia között. Az össze-
csapás katonailag a magyar fél győzelmét hozta, 
a diplomáciai kapcsolatok azonban jelentősen 
megromlottak a két ország között – magyarázta megromlottak a két ország között – magyarázta megromlottak a két ország között –
az igazgató. Az előadás után az egybegyűltek 
megkoszorúzták a Vasmacska étterem parko-
lójában álló Óceánrepülés emlékkövét. (se)
megkoszorúzták a Vasmacska étterem parko-
lójában álló Óceánrepülés emlékkövét. (se)
megkoszorúzták a Vasmacska étterem parko-

Igazságot Magyarországnak!
Névadójuk születésének 121. évfordulójára szervezett január 6-án 
repüléstörténeti előadást azEndresz Csoport a könyvtárba. 

Endresz György (Perjámos, 1893. január 6. – Róma, 1932. május 21.) pilóta, repülő-
oktató. Az első világháborúban mint a 64. repülőszázad pilótája vett részt, négy elismert 
légi győzelme volt. 1921 szeptemberében főhadnagyi rendfokozatban részt vett a Prónay 
Pál nevével fémjelzett nyugat-magyarországi nemzeti felkelésben. A „Justice for Hungary” 
1931. július 15-én startolt az új-foundlandi Harbour Grace repülőteréről, Endresz György 
pilótával és Magyar Sándor navigátorral a fedélzetén. A tökéletesen működő motor és a 
profi  páros már a táv első felén rekordot döntött: 13 óra 50 perc alatt érték el az ír parto-
kat, annak ellenére, hogy korszerű, földindukciós iránytűjük már indulás után kevéssel 
felmondta a szolgálatot, és az óceán fölött sűrű köd akadályozta a tájékozódást. Az út 
további szakaszában a navigálás - a rossz időjárás miatt - még nehezebbnek bizonyult. 
A kényszerű manőverezés és a viharzónák kerülgetése miatt meghiúsult a Mátyásföldre 
tervezett landolás, pedig ott már ezrek várták türelmetlenül a Lockheed Sirius feltűnését. 
Már magyar területen, Győr közelében az óceánrepülők észlelték, hogy az üzemanyag-el-
látás akadozik, további hetven kilométer megtétele után benzinhiány miatt leállt a motor. 
Siklórepülésben közelítették meg a talajt, és 1931. július 16-án délután, Bicskétől nem mesz-
sze, Felcsút határában, egy kukoricatáblában kényszerleszállást hajtottak végre. A Harbour 
Grace-től Felcsútig megtett 5770 km-es utat a két magyar óceánrepülő pontosan 25 óra 
20 perc alatt teljesítette, gyorsabban, mint addig bárki, óránként csaknem 230 kilométeres 
átlagsebességgel. A korábbi óceánrepülők közül senki sem hatolt ilyen mélységig az európai 
kontinens belsejébe, így három világrekord is megdőlt ezen a napon. Endresz és Magyar a 
világon tizenötödikként repülték át az óceánt. 1932-ben Endresz György a világ óceánre-
pülőinek találkozójára készült Bitai Gyula rádiótávírász navigátorral. Rómába azokat a 
repülősöket hívták meg, akik már átrepülték az Atlanti-óceánt. A magyarok május 21-én 
15 órakor értek Róma Littorio repülőterére. A leszállás előtt a gép szárnya megbillent, a 
nehéz gép lezuhant, és eltűnt a nézők szeme elől. Mire autókkal odaszáguldottak, már késő 
volt. A gép lángba borult és elégett, csak a váza maradt meg. A pilóták szörnyethaltak.

kÖzÖs MÚltUnk 17
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Piac, Péczely, Szabadság tér és Sztálin tér. 
Vajon hányan vannak Komáromban, akik 
tudják, hogy melyik közterület elnevezéseit 
soroltuk fel. Természetesen a Jókai terét, 
melyről méltán mondhatjuk, hogy városunk 
egyik legrégebbi tere, és sokáig főtere volt  
 
Lássunk egy kis ízelítőt, a teljesség igénye 
nélkül, a régen itt állt és a ma itt található 
épületekből, köztéri alkotásokból. 
 
Napjainkban a téren zajló közúti forgalmat 
2007 óta segíti a körforgalom, mely mára 
már teljesen beleívódott a 2010-ben felújított 
közterület látványába. Ekkor kerültek be a 
Komáromi Klapka György Múzeum római 
kőtárába a téren lévő szarkofágok is. A város 
római korára ily módon már csak az 1960-as 
években idehelyezett mérföldkő utal, amely 
eredetileg Brigetiotól 2 mérföldre jelezte 
az utat Koppánmonostoron. Mögötte volt 
található a Fregatt étterem, napjainkban az 
épületben műszaki bolt működik.  
 
A területen már a 19. században is voltak 
épületek. Ezek egyikében született 1873. 
április 23-án Theodor Körner, aki 1945-
től Bécs polgármestere, 1951-től 1957-ben 
bekövetkezett haláláig pedig Ausztria 
köztársasági elnöke volt. Születésekor 
édesapja a cs. és kir. negyedik tüzérezred 
századosaként a komáromi Öregvárban 
szolgált, s 1874-ben már tovább is helyezték 
Josefstadtba. 
 
A tér azonban csak az 1920-as években 
kezdett intenzíven beépülni. Ennek mai  
tanúja, az 1928-ban átadott neoromán stí-
lusú református templom, amelynek terveit 

Dudás Kálmán műszaki tanácsos készítette, 
valamint a mellette lévő épület, melyben 
régen postakocsi állomás működött. A 
templom bádogos munkáit az akkor még az 
itt lakó Sircz János bádogos mester készítet-
te. Az 1894-ben Tatán született neves iparos 
kitanulta a vízvezeték-szerelő mesterséget 
is. A tér északi oldalára épített Sircz-ház 
utcafronti részében e szakmákhoz szükséges 
szerelékeket árulta. Mellette állt Lupták 
Béla bőrkereskedő üzlete. A Piac tér és az 
Igmándi út sarkán valószínűleg 1895-ben 
már megvolt Kellner József nagy L-alakú 
háza, amelyben a család idővel fűszer- és 
vegyeskereskedést, kocsmát, kézimunka- és 
virágboltot üzemeltetett. Ennek Igmándi úti 
folytatásaként épült fel 1929-ben az Állam-
rendőrségi Palota. Ezek kerültek lebontásra 
a Jókai téri emeletes tömbök építésekor, 
1970-ben. 
 
A mai Duna Áruházat 1981-ben építették. 
A mellette lévő térelválasztó falra Majoros 
János keramikus- és szobrászművész ké-
szített 1986-ban plasztikus mázas samott-
kompozíciót. Helyén a Kosch-féle vaskeres-
kedés volt, mellette, a Klapka György úton 
az emeletes Királyi Gyógyszertár és a régi 
tűzoltószertár épülete. 
 
Az  Ali Baba ABC ( ma is élelmiszer 
áruház ) építésekor egy kisebb magtárat, az 
emeletes házak építésekor pedig Borbély 
Gusztáv emeletes házát bontották le. A 
Tangl Endre neves komáromi építőmester 
által tervezett épület földszintjén a tulajdo-
nos üveg- és porcelánboltot üzemeltetett. Az 
államosítás után élelmiszerbolt volt benne, 
1968-ban bontották le. 

Az áruház előtti téren álló magyar tengeré-
szeti emlékművet, DDr. Juba Ferenc ( 1915 
– 2006 ) nyugalmazott tengerészkapitány 
adományát 1989-ben avatták fel. Az alkotás 
a fiumei világítótornyot mintázza. Ennek 
a helyén állt az 1947-ben létesített szovjet 
katonai emlékmű. A 6 m magas csonkagúla 
alakú alkotás tetején bronz csillag volt.  
1956-ban a csillagot  leverték, az emlékmű 
tetejét  megrongálták, a feliratot eltávolítot-
ták róla. Az emlékművet a forradalom után 
a Jókai ligetbe helyezték át. 
 
A felújított téren továbbra is ott áll Jókai 
Mór mellszobra, Szandai Sándor szobrász-
művész alkotása. A szobrot eredetileg 1954-
ben a rédei kastélyból hozott vörösmárvány 
oszloptagozatokra helyezték, ma is látható 
lábazatára később tették át. Szépen harmo-
nizál a jelenlegi térstruktúrával a Komárom 
vízellátásának 100 éves évfordulóját hirdető, 
2002-ben felállított szökőkút.  
 
A téren található még a Honfoglalás mille-
centenáriumára Komárom város lakossága 
és a 2004. évi Európai Uniós csatlakozás 
emlékére a Rotary Club Komárom állított 
emlékkő.  
 
A  legutoljára felállított emlékmű a kör-
forgalom közepén található Turul-szobor. 
Felavatására  2012. június 3-án került 
sor. A szobor az egyik legnagyszerűbb 
kortárs szobrász Szmrecsányi Boldizsár 
alkotása, a talapzat Turi Attila YBL-
díjas építész tervei alapján készült. 

                                                            tzs – ms

A Jókai tér és környéke

Legújabb számunkban egy kedves olvasónk, Bedecs 
Gábor által  beküldött régi  városképet  (Komáromi 
Műsorkalauz borítója)  és saját felvételét mutatjuk be.
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A program a Komáromi VSE Fit-
Kideseinek és a KAS RG Club ritmikus 
gimnasztika csapatának bemutatójával 
kezdődött. Ezt követően Hornig Rudolfné 
alpolgármester és Szabó Attila a Komárom 
Körzeti Diáksport Bizottság alelnöke adták 
át a Jó tanuló – Jó sportoló díjakat. A 2012/13-
as tanévben a Magyar Diáksport Szövetség 
által rendezett diákolimpiai versenyeken 
elért helyezése alapján ezt az elismerést 
Zemplényi Boldizsár (Feszty Árpád Általá-
nos Iskola), Fortuna Patrícia (Petőfi Sándor 
Általános Iskola), Galambos Máté (Bozsik 
József Általános Iskola), Orbán Gréta (Petőfi 
Sándor Általános Iskola) és Szabó Angéla 
(Petőfi Sándor Általános Iskola) kapta. 
 
A 2012/13-as tanévben a szakszövetségek 
által rendezett diákolimpiai versenyeken 
elért helyezése alapján ugyanezt a díjat 
vehette át Molnárné dr. Taár Izabellától 
Horváth Zoe és Horváth Lea (Feszty Árpád 
Általános Iskola), Kelkó Balázs (Jókai Mór 
Gimnázium), Dudás Anna Klaudia (Bozsik 

József Általános Iskola) és Bondor Csaba 
(KEM Széchenyi István Szakközépiskola). 
 
A több mint 4 éve működő zumba fitness 
csapat bemutatója után az Év Junior Spor-
tolója Díjak kerültek kiosztásra. A lányok 
közül Nagy Nikoletta a Komáromi Úszóklub 
Sportegyesület úszója, míg a fiúk közül 
Albert Patrik a Tempo Karate Sportegyesü-
let karatékája vehette át a kitüntető címet. 
 
A tatai Hódy ugrálókötél csapat színvonalas 
produkciója után Horváth Gyula sportta-
nácsnoktól ifj. Galambos Tamás vehette át a 
Komárom Város Testnevelője Díjat.  
 
Tompa Andor a Komárom-Esztergom 
Megyei Diáksport Tanács elnöke és Szalai 
Péter az RKA Főigazgatóság főigazgatója 
különdíjat adott át dr. Molnár Attila pol-
gármesternek és ifj. Galambos Tamásnak, 
amiért a floorball fellegvárában kerülhetett 
sor a nívós diákolimpiára. 
 

A Komárom Város Sportjáért Díjat idén 
két sportember érdemelte ki. Az egyikük 
Viczena Gábor, a másik városunk sportnagy-
követe, Szőnyi Ferenc lett. 
 
Komárom Város Közönségdíját ez évben 
Szakács Tibor nyerte. A KVSE kézilabdázó-
ja kiérdemelte az Év Csapatsportolója Díjat 
is. A lányok közül Suhajda Anita a Fortuna 
Sportegyesület labdarúgója lett az Év Csa-
patjátékosa. 
 
Az Év Edzője Díjat Turi Bálint alpolgár-
mestertől adta át László Péternek, az SZPK-
Nokia férfi felnőtt csapat edzőjének. Az 
Év Csapa kitüntető címet az SZPK-Nokia 
floorballosai vihették haza. 
 
Az est végén az Év Sportolója Díját 
Vadkerti Adél golfozó és Sidi Péter sport-
lövő vehette át Czunyiné dr. Bertalan 
Judit kormánymegbízottól. A gálaestet 
az FBI Street Generations és a Red One 
tánccsoport közös fellépése zárta. (se)

A legjobb sportolóinkat  
ünnepeltük

Zsúfolásig megtelt a sportcsarnok február 1-én, sokan voltak kíváncsiak arra, 
hogy kik lettek a 2013-as év legjobb, legeredményesebb sportolói. A hagyomá-
nyosnak számító gálán több kategóriában is díjazták a helyi egyesületek tehet-
ségeit. Az eseményen részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbí-
zott, dr. Molnár Attila polgármester valamint a városvezetés több tagja.

Év Sportolója Vadkerti Adél golfozó és 

Sidi Péter sportlövő
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- Engedjék meg, hogy a kormány köszönetét tol-
mácsoljam a Floorball Szövetség és a diákolim-
pia szervezői felé. Nemcsak több ezer gyermeket 
mozgatnak meg, bizonyítva ezzel, hogy milyen 
fontos szerepe van az életben a rendszeres test-
mozgásnak, de hasznos időtöltésre inspirálják a 
gyerekeket, és egyre színvonalasabb sportesemé-
nyeket szerveznek - mondta nyitó beszédében 
Balatoni Mónika államtitkár. 
 
- Az a támogatás, amit akár a város, akár 
a megye, akár a kormány a csapatsportokba 
fektetett a jövőre nézve megtérül. Gyermekeink 
egészségét tekintve a sportolásnak kardinális 
jelentősége van. Eltelt úgy jópár esztendő, hogy 
a gyerekek életéből kimaradt a rendszeres test-
mozgás. Pedig bizonyított, hogy az egészséges, 
erős szervezet jobban megbirkózik a napi prob-
lémákkal - vélekedett Czunyiné dr. Bertalan 
Judit kormánymegbízott.  
 
- Városunk, Komárom a floorball hazai felleg-
vára. Többször nyertünk bajnokságot, kupát. 
Régóta sikerrel működik a Szőnyi Palánkdön-
getők Köre, ahol közel száz fiatal floorballozik. 
Szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy 
az esemény helyszínéül minket választottak, 
egyúttal arra bíztatom a komáromi gyermeke-
ket, hogy próbálják ki ezt a nagyszerű sport-

ágat. Mozogjanak, sportoljanak, és szerezzenek 
dicsőséget városunknak! – fogalmazott dr. 
Molnár Attila polgármester.  
 
- A diákolimpia rendszerében a labdarúgás 
után ez a második legnépszerűbb sportág. Főleg 
Észak- és Kelet-Magyarországon kedvelt. A 
mostani tornára Komárom-Esztergom megye 
mellett érkeztek csapatok Fejér és Somogy me-
gyéből, Miskolcról, Kazincbarcikáról és Egerből. 
Itt volt a magyar iskolai floorball színe-java – 
nyilatkozta a Komárom-Esztergom megyei 
Diáksporttanács elnöke, Tompa Andor. 
 
A diákolimpia döntőjébe összesen 96 csapat 
jutott be, egy azonban nem tudott részt 
venni a megmérettetésen, így 95 csapat 
több mint 200 meccset játszott a két nap 
alatt. Az általános iskola második osztá-
lyától a középiskola negyedik osztályáig 
valamennyi korcsoport képviseltette magát 
8 lánnyal és 8 fiúval - mondta Füzi Gábor 
a Magyar Floorball Szövetség elnöke.

Az idén 13. születésnapját ünneplő 
Kissvarga Napsugár Janka az egri Hunyadi 
Mátyás Általános Iskola tanulója harmadi-
kos kora óta floorballozik: – Korábban mást 
sportoltam, táncoltam, de a floorball jobban 

tetszett. Kemény sport, a fiúk erősebben játsza-
nak, de azért a lányok sem panaszkodhatnak. 
Egerben sok iskolának van floorball-csapata. 
Úgy tervezem, hogy a középiskolában is 
floorballozok majd – mondta Napsugár, vagy 
ahogy a csapatban becézik, Sugi. 
 
Az egri csapat jól szerepelt, sorra nyerték a 
meccseket. Nem alakult ilyen jól a budapesti 
Vajda Péter Általános Iskola helyzete, ők az 
ötödik helyért játszottak. 
 
– Kemény ellenfeleink voltak, Vác, Visegrád és 
Miskolc csapata is nagyon jól játszott. Sajnos 
nem úgy alakultak a dolgok, ahogy elterveztük. 
De ezt leszámítva a floorball az egyik legjobb 
sport, én csak ajánlani tudom mindenkinek. 
Hat éve űzöm, elsős korom óta – tudtuk meg 
Zsámboki Zalántól. 
 
A VI. korcsoport a fiúknál komáromi 
győzelmet hozott, hiszen a dobogó legfelső 
fokára a Széchenyi István Közgazdasági-
Informatikai Szakközépiskola csapata 
állhatott fel. 
 
A mérkőző csapatok érmeket, okleve-
leket és pólókat kaptak, az első három 
helyezettnek pedig kupa is járt.       (se)

Diákolimpia a floorball fellegvárában
Kétnapos országos floorball diákolimpiát rendeztek  
városunkban. 95 csapat mintegy 200 meccset játszott  
a sportcsarnokban. A diákolimpiát Balatoni Mónika  
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadal-
mi kapcsolatokért felelős államtitkára nyitotta meg. Az 
eseményen jelen volt Czunyiné dr. Bertalan Judit kor-
mánymegbízott és dr. Molnár Attila polgármester is.
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Czunyiné dr. Bertlan Judit: Gyermekeink egészségét 
tekintve a sportolásnak kardinális jelentősége van.

Év Sportolója Vadkerti Adél golfozó és 
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Jól indult az úszószezon 
 
Január 25-26-án székesfehérváron 
rendezték az első regionális felkészülési 
úszóversenyt, ahol a komáromi Úszó-
klub se. versenyzői összesen 9 érem 
begyűjtésével kezdték az új versenysze-
zont. 
 
Aranyérmesek: Nagy Nikoletta (2005) 100 
m pillangóúszás és Óvári Dániel (2001) 400 
m vegyesúszás.  
Ezüstérmesek: Fábián Viktória (2004) 100 
m pillangóúszás, Máté Eszter (2004) 200 
m mellúszás, Nagy Nikoletta (2005) 200 
m hátúszás és Bielik Kevin (2002) 400 m 
vegyesúszásban.  
Bronzérmesek: Fábián Szilvia (2001) 400 
m vegyesúszás, Nagy Nikoletta (2005) 200 
m mellúszás és Szabó Dávid (2004) 400 m 
vegyesúszás. 
 
Kapcsolódó hír, hogy a Komáromi Úszó-
klub Sportegyesület a közelmúltban tartotta 
évértékelő ünnepségét. A csapat létszáma 
az év végére elérte a hetven főt. 
 
A versenyzők 28 versenyen vettek részt 
és az év folyamán összesen 325 érmet 
nyertek, ebből 134 volt az arany-, 105 
az ezüst- és 86 a bronzérmek száma. A 
2013-ban megszerzett érmekkel a csapat 
összes érmeinek a száma így 546 darabra 
emelkedett 2011 óta. 
 
A Magyar Úszó Szövetség országos 
korcsoportos ranglistáján 6 helyi úszó sze-
repelt a legjobb 10 versenyző között: Nagy 
Nikoletta, Máté Eszter, Fábián Viktória, Or-
bán Gréta, Fábián Szilvia és Szabó Dávid.

 
 
komáromi 2013 golf felfedezettje 
 
a Magyar Golfszövetség tavaly év végén 
tartotta évzáró és díjátadó ünnepségét, 
amelyre a Magyar sport Háza konferen-
ciatermében került sor. az ünnepségen 
részt vett Dr. simicskó istván sportért 
és ifjúságügyért Felelős Államtitkár. 
2013-ban az év golf felfedezettje  
a komáromi Vadkerti adél lett.  
 
Adél 15 éves és a tatai Eötvös József 
Gimnázium tanulója. A golffal az Old Lake 
Golf Clubban ismerkedett meg 2009-ben, 
melynek azóta ő lett legeredményesebb 
versenyzője. 
 
Adél tavaly elérte a 17. válogatottságát. A 
csapat egyik legeredményesebb játékosa-
ként több nemzetközi versenyen vett részt. 
A hazai rangosabb versenyeken minden 
alkalommal dobogós helyen végzett.

Január 11-12-én újra szerencsét próbált 
Vörösházi Tibor vezetőedző és labdarúgó 
csapata.  
 
Az első játéknapon a táti alakulattal egye-
temben sikerült továbbjutni a ,,B,, jelű kvar-
tettből, majd következett a 5 tétmérkőzést 
hozó második játéknap. A kezdeti szeren-
csétlen vereség után magára talált a csapat, 
és sorra nyerte mérkőzéseit, amellyel a torna 
döntőjében találta magát. Az izgalmas, 
kiélezett küzdelemben döntetlennel záruló 
finálé büntető párbajjal végződött, melyben 
a komáromi fiatalok bizonyultak jobbnak.  
 
A 16 ifjúsági csapatot felvonultató torna 
színvonalát tükrözi, hogy olyan csapatok 
búcsúztak idejekorán, mint a többszörös 
győztes Esztergom, Dorog, Észak-Komá-
rom és Oroszlány.  
 
A FICAK-kupa győztesének járó serleg 
mellett a legjobb játékos díj is Komáromba 

került Bán Roland kiemelkedő teljesítmé-
nyének köszönhetően. A győztes csapat 
edzője a következőképpen értékelte a tornát. 
 
Vörösházi Tibor: Hosszú évek óta vártunk 
erre a sikerre. Titkon reménykedtem egy 
dobogós helyezésben, hiszen ez a korosztályunk 
igazi teremspecialista. Nagyon jól jöttünk ki a 
mérkőzések fordulópontjaiból és végre nemcsak 
szemre tetszetős, hanem eredményes játékot is 
produkáltunk. Ez a siker lendületet adhat az 
egész csapatnak az előttünk álló felkészülés-
hez. Köszönöm minden játékosom kiemelkedő 
teljesítményét, és Komárom városához méltó 
szereplését. 
 
A győztes csapat tagjai: Józsa Roland, 
Mesterházi Martin, Bán Roland, 
Bilkó Bence, Dávid Richárd, Udvar-
di Krisztián, Pokornyi Tamás, Keszi 
Péter, Vajda János, Csontos Ádám, Fe-
kete Mátyás, Vedrédi Máté, Tadjer Ta-
más, Jordán Gergő, Sáling Gábor

Komáromi siker a FICAK-kupán

Ötödik esztendeje minden év elején az esztergomi Pézsa Tibor   
Sportcsarnokba jár vissza a Komárom Városi Sportegyesület U19 
-es ifjúsági labdarúgó csapata. A több mint 10 éves hagyomány-
ra visszatekintő nemzetközi teremlabdarúgó tornán évek óta el-
maradt a kiugró eredmény. Ezúttal azonban fordult a kocka.

A bajnokcsapat
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Hozzávalók:  
 
1/2 kg tönkölybúzakorpa 
1/2 kg árpakorpa 
2 szelet (150 g) teljeskiőrlésű kenyér

Elkészítés: 

A hozzávalókat egy 3 literes cserépedénybe tesszük, majd le-
forrázzuk. Két-három napi állás után leszűrjük, kapván egy 
kellemes savanykás ízű levest, ami alapját képezi a böjtben 
használt cibere / cibre / aszaltszilva / köménymag levesek-
nek. A leves ízét erősíti a tárkony és a csombord fűszernövé-
nyek. Betétként használhatunk pirított kenyérkockákat.

Hozzávalók: 
 
3 db nagyobb sárgarépa 
2 db alma 
2 evőkanál darált dió, citromlé

Elkészítés: 

A sárgarépát vastagabbakra, az almákat vékony cikkelyekre vágjuk, 
az egészet jól elkeverjük, megszórjuk darált dióval, és citromlével 
ízesítjük.  
 
Hasonló a feketeretek-saláta (40 dkg fekete retek, 1 közepes  
vöröshagyma, petrezselyem, só, olaj).  
 
Elkészítése ugyanilyen egyszerű: vágjunk mind-
et apróra, keverjük össze, sózzuk, meglocsoljuk egy ke-
vés növényi olajjal. Rozskenyér illik hozzá.
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Böjti cibere leves Répasaláta almával

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



a HÓnap: öNKORMáNyzATI HíREK24

OM 031973

 Kempelen Szakképzõ és Kollégium

Szakközépiskolai képzéseink:
11 elektrotechnika-elektronika
12 ügyviteli
13 közlekedési
14 vendéglátás-idegenforgalom
15 kereskedelem-marketing, üzleti admin.
16 informatika
17 oktatás
18 közszolgálati (belügyi rendészeti)

Szakmai (OKJ-s) képzéseink:

21 elektronikai mûszerész
22 eladó
23 cukrász
24 pincér
25 szakács
26 vendéglátó-eladó
27 vendéglátó-szervezõ, vendéglõs
28 logisztikai ügyintézõ
29 szállítmányozási ügyintézõ
30 kereskedõ
31 turisztikai szervezõ, értékesítõ
32 elektronikai technikus


