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FOGADÓÓRÁK SZŐNYBEN 
ÉS KOPPÁNYMONOSTORON

2014. június 3-án, kedden 16-tól 18 óráig 
dr. Molnár Attila polgármester, valamint Sárai 

János és Takács József önkormányzati képviselők 
tartanak fogadóórát a szőnyi kirendeltségen

2014. június 5-én, 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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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
idején az osztrák csapatok ostromgyűrűbe 
zárták, és ’49. március 30-án megtámadták 
erődrendszerünket. A rohamot a hazai erők 
április 26-án sikerrel verték vissza, csapa-
taink még az ostromgyűrűt is szétzúzták. 
E jeles győzelemre utal minden évben a 
Komáromi Napok időpontja is. Városaink-
ban 1992. április 26-a óta rendezzük meg a 
programsorozatot

Dr. Molnár Attila polgármester az ülésen 
hangsúlyozta: a Komáromi Napok közös 
ügy, hiszen Észak- és Dél-Komárom ezer-
hangsúlyozta: a Komáromi Napok közös 
ügy, hiszen Észak- és Dél-Komárom ezer-
hangsúlyozta: a Komáromi Napok közös 

nyi szállal kötődik egymáshoz, legyen szó 
történelemről, kultúráról, vagy épp rokoni, 
és baráti kapcsolatokról. „Épp ezért azt 
gondolom, hogy a Komáromi Napok egy közös 
célért való összefogásnak is szép példája.”

A következőkben Komárom város jegyzője, 
dr. Ströcker Renáta ismertette a díszpol-
gári kitüntető címre, valamint a Pro Urbe 
díjakra és a polgármesteri díjra vonatkozó 
határozatokat.

Komárom Város Díszpolgára kitüntető 
címet kapta:

Dr. Borhy Lászlónak régész, 
tanszékvezető, az MTA doktora

Borhy László 1963-ban született Szombat-

helyen. 1988-ban végzett az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 
régész – történész szakon. Pályája töretlenül 
haladt felfelé: 1991-ben egyetemi doktori 
fokozatot, 1996-ban PhD-fokozatot szerzett, 
2002-ben habilitált, 2004-ben az MTA törté-
nettudományok doktora lett, 2013-ban pedig a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai 
közé választotta.

Borhy László az ELTE BTK Ókori Régészeti 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a 
Régészeti Doktori Program vezetője. Szűkebb 
szakterülete a római provinciák régészete, Pan-
nónia régészete és története, a római történelem, 
az ókori művészettörténet, az ókori falfestészet 
és a római hadtörténet.

1992 óta vezeti a feltárásokat Komárom/
Szőny-Vásártér területén a Komáromi Klapka 
György Múzeummal közösen, tanítványai 
részvételével, akiknek lehetőséget biztosít az ott 
feltárt leletanyagból szakdolgozatok, disszertáci-
ók elkészítésére. Hazai és nemzetközi konferen-
ciák rendszeres előadója, tagja és tisztségviselője 
számos magyar és külföldi tudományos szerve-
zetnek. Többek között alelnöke volt az Ókori 
Falfestészeti Világszövetségnek 2002-2007-ig, 
titkára volt az MTA Ókortörténeti Bizottsá-
gának, a Vallástudományi Elnöki Bizottság-
ának, és jelenleg tagja a Régészeti Tudományos 
Bizottságának. 2013 óta a Görög és Latin 
Epigraphiai Világszövetség főtitkára. Részt 

vesz több szakfolyóirat szerkesztőbizottságának 
munkájában. Borhy László vezeti az MTA-
ELTE interdiszciplináris régészettudományi 
kutatócsoportot is.

Tevékenységét számos díjjal jutalmazták. 
Többek között 2004-ben a Magyar Régészeti 
és Művészettörténeti Társulat Kuzsinszky-
díjjal tüntette ki; 2007-ben Akadémiai 
Díjat kapott, 2013-ban pedig az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán végzett kutatási 
tevékenységért gróf Cziráky Antal-díjat.
Komáromban végzett tevékenységét a helyi 
római kori emlékek kutatásában, a hazai és kül-
földi szakma előtti népszerűsítésében, és ezzel a 
város hírnevének öregbítésében játszott szerepét 
már korábban is elismerte Komárom városa: 

1994-ben Komárom város polgármestere 
ezüst emlékérmét kapta, 1997-ben pedig Pro 
Urbe Komárom-díjban részesült. A városért 
végzett kimagasló tevékenysége okán mél-
tó a Komárom Város Díszpolgára címre.

Pro Urbe Komárom kitüntető címet 
kapott:

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Komáromi Csoportja

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Komá-
romi Csoportja 1991-ben alakult meg.

Kitüntettük városunk kiválóságait
Április 26-án Észak- és Dél-Komárom képviselő-testületeinek közös ünnepi ülésével kezdetét 
vette a 23. Komáromi Napok. A dél-komáromi városháza dísztermében rendezett ülésen ke-vette a 23. Komáromi Napok. A dél-komáromi városháza dísztermében rendezett ülésen ke-
rült sor az idei díszpolgári címek, valamint a Pro Urbe és a polgármesteri díjak átadására is.
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1996-ban az Országos Központ, az Önkor-
mányzat, valamint a nagylelkű támogatók, 
anyagi hozzájárulásával szociobuszt vásárol-
tak. A Támogató Szolgálat 2004-ben alakult 
meg. Munkatársaik otthonukban segítik a 
fogyatékkal élő személyeket. 2005-ben alakult 
meg a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye, 
melyben autista, értelmileg sérült, mozgássérült, 
Down-kóros, halmozottan sérült embereket 
egyaránt gondoznak.

Az ellátottak között sok a rászoruló, akiket 
lehetőségeik szerint gyógyszerrel, élelmiszerrel, 
ruhaneművel támogatnak. Reumatológiai 
kezelésekre is napi szinten szállítanak betegeket.

Az önkormányzat által fenntartott Hajlék-
talanok Menedékházában élőknek is gyakran 
juttatnak ruhaneműt, pékárut, gyógyszert vagy 
éppen kerékpárt, de igény szerint bármikor 
segítségükre vannak. A Családsegítő és Gyer-
mekjóléti Szolgálat karácsonyváró ünnepségének mekjóléti Szolgálat karácsonyváró ünnepségének 
szervezésében is rendszeresen közreműködnek.szervezésében is rendszeresen közreműködnek.

6 alkalommal rendezték már meg a fogyatéko-6 alkalommal rendezték már meg a fogyatéko-
sok esélyegyenlőségének megteremtése érdekében sok esélyegyenlőségének megteremtése érdekében 
a Rendhagyó Napot, ahol minden évben sok a Rendhagyó Napot, ahol minden évben sok 
fogyatékkal élő � atal vett részt.

11. alkalommal szervezték meg 2013-ban az 11. alkalommal szervezték meg 2013-ban az 
élet árnyékos oldalán élő gyermekek közül 25 fő élet árnyékos oldalán élő gyermekek közül 25 fő 
részére térítésmentesen a napközis nyári tábort, részére térítésmentesen a napközis nyári tábort, 
ahol a teljes ellátás mellett színes, változatos ahol a teljes ellátás mellett színes, változatos 
programokban vehettek részt a gyermekek.programokban vehettek részt a gyermekek.

A 2013. évi rendkívüli árvíz idején az A 2013. évi rendkívüli árvíz idején az 
önkormányzattal, és a katasztrófavédelem-
mel együttműködve élelmiszerrel, kávéval, 
édességgel segítették a védekezésben dolgozók 
emberpróbáló munkáját Komáromtól Almás-
füzitőig, az első naptól az utolsóig, 3 autójuk 
rendszeresen járta a védelmi vonalat. 

Önkénteseik, munkatársaik betegeket látogat-
nak, illetve segítenek az idős, nehezen mozgó 
rászorulóknak. A családokat élelmiszerrel, 
ruhaneművel, tűzifával, a gyerekeket játé-
kokkal, sporteszközökkel tudják rendszeresen 
megajándékozni.

Mottójuk: „A rászorulóknak nyújtott kezünk 
azért ilyen erős, mert a másikat nagyvonalú 
adományozók fogják!”

A Komáromi Egressy Fúvószenekar

A Komáromi Egressy Fúvószenekar 1997-ben 
alakult a Komáromi Egressy Béni Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékeiből. A zenét 
tanuló komáromi gyerekek számára kitűnő 
lehetőséget nyújt a közös zenélésre, a városi 
rendezvényeken való megmutatkozásokra, így 

erősítve Komáromhoz való kötődésüket.

Eleinte főleg zeneiskolai rendezvényeken 
mutatkoztak be, de az évek során létszámuk 
kibővült 40-50 főre, amely lehetővé tette a nagy 
nyilvánosság előtti bemutatkozást is. A zenekar 
két ízben 2002-ben és 2007-ben látogatott el 
a német testvérvárosba, Naumburgba, a két 
város közti kapcsolatot ápolva. Rendszeres 
szereplői városi, megyei kulturális rendezvé-
nyeknek, fesztiváloknak.

A zenekar 2012. november 17-én ünnepelte 
fennállásának 15. jubileumát, ez alkalomból a 
Jókai moziban adtak ünnepi műsort a zenesze-
rető komáromiak nagy örömére. A Komáromi 
Napok rendezvénysorozatának rendszeres és 
aktív fellépői, az elmúlt 15 évben minden meg-
nyitón szerepeltek, a komáromi közönségnek 
minden évben magas színvonalú, szórakoztató 
műsort adtak. Városi rendezvények, nemzeti 
ünnepek rendszeres fellépői. Aktív kapcsolatot ünnepek rendszeres fellépői. Aktív kapcsolatot ünnepek rendszeres fellépői. Aktív kapcsolatot 
ápolnak Észak-Komárom zenei együtteseivel. ápolnak Észak-Komárom zenei együtteseivel. ápolnak Észak-Komárom zenei együtteseivel. 
A 2013-as esztendőben megrendezésre került A 2013-as esztendőben megrendezésre került A 2013-as esztendőben megrendezésre került A 2013-as esztendőben megrendezésre került 
Térzene Fesztiválnak is meghívott vendé-Térzene Fesztiválnak is meghívott vendé-Térzene Fesztiválnak is meghívott vendé-
gei voltak. A zenekart alapította és azóta is gei voltak. A zenekart alapította és azóta is gei voltak. A zenekart alapította és azóta is 
vezényli Szabó Ferenc karnagy, aki több mint vezényli Szabó Ferenc karnagy, aki több mint vezényli Szabó Ferenc karnagy, aki több mint vezényli Szabó Ferenc karnagy, aki több mint 
húsz éve tanít a Zeneiskolában, növendékei húsz éve tanít a Zeneiskolában, növendékei húsz éve tanít a Zeneiskolában, növendékei 
közül többen is zenei pályát választottak. közül többen is zenei pályát választottak. közül többen is zenei pályát választottak. 
A 2014-ben megrendezett Volt növendékek A 2014-ben megrendezett Volt növendékek A 2014-ben megrendezett Volt növendékek 
koncertjén tanítványai kimagasló teljesítményt koncertjén tanítványai kimagasló teljesítményt koncertjén tanítványai kimagasló teljesítményt 
nyújtottak, akik „öreg diákként” a mai napig nyújtottak, akik „öreg diákként” a mai napig nyújtottak, akik „öreg diákként” a mai napig nyújtottak, akik „öreg diákként” a mai napig 
az Egressy Fúvószenekar tagjai. Magas az Egressy Fúvószenekar tagjai. Magas 
színvonalú szakmai munkáját igazolja, hogy színvonalú szakmai munkáját igazolja, hogy színvonalú szakmai munkáját igazolja, hogy színvonalú szakmai munkáját igazolja, hogy színvonalú szakmai munkáját igazolja, hogy 
2012-ben Budapesten átvehette a Hidas Fri-2012-ben Budapesten átvehette a Hidas Fri-2012-ben Budapesten átvehette a Hidas Fri-2012-ben Budapesten átvehette a Hidas Fri-2012-ben Budapesten átvehette a Hidas Fri-
gyes-díjat, ami az egyik legnagyobb elismerés a gyes-díjat, ami az egyik legnagyobb elismerés a gyes-díjat, ami az egyik legnagyobb elismerés a gyes-díjat, ami az egyik legnagyobb elismerés a 
fúvószenekari karnagyok körében.fúvószenekari karnagyok körében.

A Magyar Vöröskereszt Komáromi 
Területi Szervezete

Magyar Vöröskereszt Komárom- Esztergom 
Megyei Szervezetén belül a Komáromi Területi 
Szervezet két évvel ezelőtt még 100 önkéntes 
tagot számlált, ez mára már közel 500 tagra 
bővült. Egyik legfontosabb feladatuk a sikeres 
véradás-szervezés. Másik kiemelkedő tevé-
kenysége szervezetüknek az elsősegélynyújtás és 
életmentés elsajátításának propagálása. Szív-
ügyükké vált ez a feladat, ezért nagy vágyuk, 
hogy eljuttassák ezt minden intézmény dolgozó-
jának, főleg ahol gyermekek, idősek vannak.

Részt vesznek Komárom város „Kincset ér” 
elnevezésű prevenciós programjában, melynek 
keretén belül vezetőjük minden végzős évfo-
lyamnak előadást tart a Magyar Vöröskereszt 
munkájáról, a véradás részleteiről.

Rengeteg olyan feladatuk van, amelyeket 
kizárólag az önkéntesekkel látnak el. Az elmúlt 
két év alatt volt véradótoborzó felvonulás, 

gyerektábor, önkéntesnap, képzések, lakossági 
fórum, egészség hónapja megnyitó ünnepség, 
véradó ünnepségek, karácsonyi rendezvények, 
ruha és élelmiszerosztások, adománygyűjtések, 
elsősegély és csecsemőgondozási versenyek.

2013-ban két katasztrófahelyzetben is helyt áll-
tak, mind a márciusi hóhelyzetben, mind a jú-
niusi árvíznél, amikor az élelmiszergyűjtést és 
több száz ember étkeztetését vállalták. Rengeteg 
önkéntes dolgozott mindkét alkalommal éjjel és 
nappal is, melynek során hihetetlen összefogás 
volt tapasztalható az önkéntesek között. Sok 
szép munka vár még rájuk, hiszen feladatuk és 
céljuk az emberi életek jobbá tétele! A szerveze-
tet tevékenységéért külön köszönet illeti.tet tevékenységéért külön köszönet illeti.

A Tempo Karate SportegyesületA Tempo Karate SportegyesületA Tempo Karate SportegyesületA Tempo Karate SportegyesületA Tempo Karate SportegyesületA Tempo Karate SportegyesületA Tempo Karate Sportegyesület

A Tempo Karate Sportegyesület 1988-tól A Tempo Karate Sportegyesület 1988-tól 
folyamatosan működik Komáromban, 1991-től folyamatosan működik Komáromban, 1991-től 
önálló egyesületként.önálló egyesületként.

Az egyesület a rendszeres mozgás és sportolás Az egyesület a rendszeres mozgás és sportolás Az egyesület a rendszeres mozgás és sportolás Az egyesület a rendszeres mozgás és sportolás Az egyesület a rendszeres mozgás és sportolás 
lehetőségével együtt kiemelt � gyelmet fordít a lehetőségével együtt kiemelt � gyelmet fordít a lehetőségével együtt kiemelt � gyelmet fordít a lehetőségével együtt kiemelt � gyelmet fordít a lehetőségével együtt kiemelt � gyelmet fordít a 
szellemi nevelésre, a jellem szilárdítására, a szellemi nevelésre, a jellem szilárdítására, a szellemi nevelésre, a jellem szilárdítására, a szellemi nevelésre, a jellem szilárdítására, a szellemi nevelésre, a jellem szilárdítására, a 
kitartás, a szorgalom és az akaraterő fokozásá-kitartás, a szorgalom és az akaraterő fokozásá-kitartás, a szorgalom és az akaraterő fokozásá-kitartás, a szorgalom és az akaraterő fokozásá-kitartás, a szorgalom és az akaraterő fokozásá-
ra. Az egyesület a testkultúra olyan helye, ahol ra. Az egyesület a testkultúra olyan helye, ahol ra. Az egyesület a testkultúra olyan helye, ahol ra. Az egyesület a testkultúra olyan helye, ahol ra. Az egyesület a testkultúra olyan helye, ahol 
a karate jellemformáló erejét kihasználó munka a karate jellemformáló erejét kihasználó munka a karate jellemformáló erejét kihasználó munka a karate jellemformáló erejét kihasználó munka 
folyik. A sportág nemre, korra való tekintet nél-folyik. A sportág nemre, korra való tekintet nél-
kül űzhető, az edzéseket rendszeresen látogatják 
teljes családok is, 5 éves, és több mint 60 éves teljes családok is, 5 éves, és több mint 60 éves teljes családok is, 5 éves, és több mint 60 éves teljes családok is, 5 éves, és több mint 60 éves teljes családok is, 5 éves, és több mint 60 éves teljes családok is, 5 éves, és több mint 60 éves 
tagjuk is van.tagjuk is van.tagjuk is van.

Hivatalosan 1990 szeptemberében alakult meg Hivatalosan 1990 szeptemberében alakult meg Hivatalosan 1990 szeptemberében alakult meg Hivatalosan 1990 szeptemberében alakult meg Hivatalosan 1990 szeptemberében alakult meg Hivatalosan 1990 szeptemberében alakult meg 
az egyesület először Komáromi Shotokan Kara-az egyesület először Komáromi Shotokan Kara-az egyesület először Komáromi Shotokan Kara-az egyesület először Komáromi Shotokan Kara-az egyesület először Komáromi Shotokan Kara-az egyesület először Komáromi Shotokan Kara-az egyesület először Komáromi Shotokan Kara-
te SE, majd 1998-tól Tempo Karate SE néven.te SE, majd 1998-tól Tempo Karate SE néven.

Az egyesület Filep Imre vezetésével jött létre, 
aki 1981 októberében kezdett el Shotokan 
karatét tanulni. Filep Imre 15 éves versenyzői 
pályafutása során a különböző versenyeken 
közel 80 érmet érdemelt ki, 10-szer indult 
Európa-, illetve világbajnokságokon, világ 
kupákon. A komáromi sportolók Filep Imre 
vezetésével nyertek először rangos versenyeken 
érmeket. 2009 januárjától sajáterős beruházású 
edzőtermükben működnek. Helyi versenyzőik 
több mint 3000 érmet nyertek 25 év alatt a kü-
lönböző szintű versenyeken. 2013-ban három 
helyi ingyenes versenyt rendeztek, alkalman-
ként közel 100 résztvevővel és 300 nézővel.

Ahhoz, hogy a gyermekek komplex nevelését 
megvalósíthassák, a gyermekekkel az edzé-
seken kívül is nagyon sok időt töltenek. Az 
edzéseken túl évente több alkalommal házi 
versenyeket, bemutatókat, kirándulásokat, 
sporthétvégéket, táborokat, edzőtáboro-
kat és utazásokat is szerveznek. Komárom 
sportéletének meghatározó szereplői.
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A Concordia Vegyeskar

Komárom város kulturális örökségét vállalva 
1980-ban alakult meg Stubendek István kar-
nagy vezetésével a Városi Művelődési Központ 
Concordia Vegyeskara.

Pedagógustól vállalkozóig, mérnöktől tisztvi-
selőig és diákig találhatók itt a Duna mindkét 
partjáról énekesek, akik örömben és jókedvben, 
fellépések, versenyek előtti izgalmakban igazi 
nagy családként tudnak érezni és főleg – a nagy családként tudnak érezni és főleg – a 
karnagy beintésére – énekelni.karnagy beintésére – énekelni.karnagy beintésére – énekelni.

Ez a kórus több mint harminc éve alkotóan, Ez a kórus több mint harminc éve alkotóan, Ez a kórus több mint harminc éve alkotóan, Ez a kórus több mint harminc éve alkotóan, Ez a kórus több mint harminc éve alkotóan, Ez a kórus több mint harminc éve alkotóan, Ez a kórus több mint harminc éve alkotóan, Ez a kórus több mint harminc éve alkotóan, Ez a kórus több mint harminc éve alkotóan, Ez a kórus több mint harminc éve alkotóan, Ez a kórus több mint harminc éve alkotóan, 
egyre magasabb színvonalon igyekszik terjesz-egyre magasabb színvonalon igyekszik terjesz-egyre magasabb színvonalon igyekszik terjesz-egyre magasabb színvonalon igyekszik terjesz-egyre magasabb színvonalon igyekszik terjesz-egyre magasabb színvonalon igyekszik terjesz-egyre magasabb színvonalon igyekszik terjesz-egyre magasabb színvonalon igyekszik terjesz-
teni a magyar és az európai kórusmuzsikát. teni a magyar és az európai kórusmuzsikát. teni a magyar és az európai kórusmuzsikát. 
Hazai és nemzetközi fesztiválokon és versenye-
ken méretteti meg tudását. Évente kb. 30-szor 
lép közönség elé. Repertoárjában a régebbi korok 
kórusművei mellett a kortárs kórusirodalom 
alkotásai is szerepelnek.alkotásai is szerepelnek.

A Concordia Vegyeskar a legrangosabb A Concordia Vegyeskar a legrangosabb A Concordia Vegyeskar a legrangosabb 
szlovákiai magyar kórusverseny, a galántai szlovákiai magyar kórusverseny, a galántai szlovákiai magyar kórusverseny, a galántai 
Kodály Napok állandó résztvevője, első díjjal Kodály Napok állandó résztvevője, első díjjal Kodály Napok állandó résztvevője, első díjjal 
és többszörösen aranykoszorús minősítéssel. A és többszörösen aranykoszorús minősítéssel. A és többszörösen aranykoszorús minősítéssel. A 
kórus énekelt II. János Pál pápa budapesti és kórus énekelt II. János Pál pápa budapesti és kórus énekelt II. János Pál pápa budapesti és 
pozsonyi miséjén, s többször szerepelt Prága, pozsonyi miséjén, s többször szerepelt Prága, pozsonyi miséjén, s többször szerepelt Prága, pozsonyi miséjén, s többször szerepelt Prága, 
Bécs, Budapest, Pozsony templomaiban, hang-Bécs, Budapest, Pozsony templomaiban, hang-Bécs, Budapest, Pozsony templomaiban, hang-
versenytermeiben. Nagy sikerrel mutatkoztak 
be a lengyelországi Krakkóban, az olaszországi be a lengyelországi Krakkóban, az olaszországi be a lengyelországi Krakkóban, az olaszországi be a lengyelországi Krakkóban, az olaszországi be a lengyelországi Krakkóban, az olaszországi be a lengyelországi Krakkóban, az olaszországi be a lengyelországi Krakkóban, az olaszországi be a lengyelországi Krakkóban, az olaszországi be a lengyelországi Krakkóban, az olaszországi be a lengyelországi Krakkóban, az olaszországi be a lengyelországi Krakkóban, az olaszországi be a lengyelországi Krakkóban, az olaszországi be a lengyelországi Krakkóban, az olaszországi be a lengyelországi Krakkóban, az olaszországi 
Loretto-ban, Spanyolországban vagy éppen az Loretto-ban, Spanyolországban vagy éppen az Loretto-ban, Spanyolországban vagy éppen az Loretto-ban, Spanyolországban vagy éppen az Loretto-ban, Spanyolországban vagy éppen az Loretto-ban, Spanyolországban vagy éppen az Loretto-ban, Spanyolországban vagy éppen az Loretto-ban, Spanyolországban vagy éppen az Loretto-ban, Spanyolországban vagy éppen az Loretto-ban, Spanyolországban vagy éppen az Loretto-ban, Spanyolországban vagy éppen az Loretto-ban, Spanyolországban vagy éppen az Loretto-ban, Spanyolországban vagy éppen az Loretto-ban, Spanyolországban vagy éppen az Loretto-ban, Spanyolországban vagy éppen az Loretto-ban, Spanyolországban vagy éppen az Loretto-ban, Spanyolországban vagy éppen az 
Egyesült Államokban, ahol a kórus közel egy 
hónapon át énekelt Amerika nagyvárosaiban. 
Az énekkart baráti szálak fűzik a hazai tájak, 
városok és apró falvak népes közönségéhez, a városok és apró falvak népes közönségéhez, a 
Vox Femina Női Kar révén pedig különöskép-Vox Femina Női Kar révén pedig különöskép-
pen Dél-Komárom lakosságához. A Concordia pen Dél-Komárom lakosságához. A Concordia 
Vegyeskar elsősorban felvidéki magyar kórus – Vegyeskar elsősorban felvidéki magyar kórus – 
a zene nyelvén azonban az egész emberiséghez a zene nyelvén azonban az egész emberiséghez 
kíván szólni.

Polgármesteri díjat kapott:

Kravcsenko György, az Ukrán Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke

Kravcsenko György 1962-ben született az uk-
rajnai Mihajlovkán, itt járt Műszaki Szakkö-
zépiskolába, majd a Lvovi Nemzeti Műszaki 
Egyetemen szerzett főiskolai diplomát.

Amellett, hogy a Komáromi Ukrán Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke, az Ukrán Országos 
Önkormányzat alelnöke is. Komárom város 
történetében első alkalommal 1998-ban indult 
az ukrán kisebbség a helyi önkormányzati 
választásokon. Az ukrán kisebbségi önkor-
mányzat megalakulását nem a városban élő 
kisebbség magas aránya indokolta, hanem az itt 
élő ukránok kultúrájának minél szélesebb körű 

megismertetése.

A Komáromi Ukrán Önkormányzat tehát az-
zal a céllal alakult meg, hogy a Magyarországi 
Ukrán Kulturális Egyesület hagyományápoló 
tevékenységét önkormányzati szinten is hiva-
talossá tegye. Ennek megfelelően törekednek a 
város kulturális életének színesítésére.

Azt a közösséget képviselik, akik hazájuktól 
távol itt Magyarországon élnek, dolgoznak, de távol itt Magyarországon élnek, dolgoznak, de távol itt Magyarországon élnek, dolgoznak, de távol itt Magyarországon élnek, dolgoznak, de távol itt Magyarországon élnek, dolgoznak, de 
gyökereiket nem hagyják elszakítani. Anyanyel-gyökereiket nem hagyják elszakítani. Anyanyel-gyökereiket nem hagyják elszakítani. Anyanyel-gyökereiket nem hagyják elszakítani. Anyanyel-gyökereiket nem hagyják elszakítani. Anyanyel-gyökereiket nem hagyják elszakítani. Anyanyel-gyökereiket nem hagyják elszakítani. Anyanyel-gyökereiket nem hagyják elszakítani. Anyanyel-gyökereiket nem hagyják elszakítani. Anyanyel-
vüket továbbadják gyermekeiknek, népha-vüket továbbadják gyermekeiknek, népha-vüket továbbadják gyermekeiknek, népha-vüket továbbadják gyermekeiknek, népha-vüket továbbadják gyermekeiknek, népha-vüket továbbadják gyermekeiknek, népha-vüket továbbadják gyermekeiknek, népha-vüket továbbadják gyermekeiknek, népha-vüket továbbadják gyermekeiknek, népha-vüket továbbadják gyermekeiknek, népha-
gyományaikat mindenki számára nyitottan gyományaikat mindenki számára nyitottan gyományaikat mindenki számára nyitottan gyományaikat mindenki számára nyitottan gyományaikat mindenki számára nyitottan gyományaikat mindenki számára nyitottan 
őrzik, nemzeti kultúrájukat szűkebb és tágabb 
környezetüknek is szívesen bemutatják.

Így vált hagyománnyá a kisebbségi önkor-
mányzat megalakulása óta városunkban is 
az ukránok nagy nemzeti költőjének születés-az ukránok nagy nemzeti költőjének születés-
napján, a Sevcsenko tiszteletére megrendezett napján, a Sevcsenko tiszteletére megrendezett 
zenés irodalmi est, ahol az Ukrajnából érkezett zenés irodalmi est, ahol az Ukrajnából érkezett 
vendégművészek szerepelnek.

1998 novemberében az Ukrán Kisebbségi 1998 novemberében az Ukrán Kisebbségi 1998 novemberében az Ukrán Kisebbségi 1998 novemberében az Ukrán Kisebbségi 
Önkormányzat az elsők között juttatta ki az Önkormányzat az elsők között juttatta ki az Önkormányzat az elsők között juttatta ki az Önkormányzat az elsők között juttatta ki az 
árvízkárosultak megsegítésére összegyűjtött árvízkárosultak megsegítésére összegyűjtött árvízkárosultak megsegítésére összegyűjtött 
adományokat Ukrajnába. A küldeményt az adományokat Ukrajnába. A küldeményt az adományokat Ukrajnába. A küldeményt az 
önkormányzat elnöke személyesen elkísérte.önkormányzat elnöke személyesen elkísérte.

A felsorolt programokon kívül rendszere-A felsorolt programokon kívül rendszere-A felsorolt programokon kívül rendszere-A felsorolt programokon kívül rendszere-
sen megszervezik, hogy a komáromi ukrán sen megszervezik, hogy a komáromi ukrán sen megszervezik, hogy a komáromi ukrán sen megszervezik, hogy a komáromi ukrán sen megszervezik, hogy a komáromi ukrán sen megszervezik, hogy a komáromi ukrán sen megszervezik, hogy a komáromi ukrán sen megszervezik, hogy a komáromi ukrán 
anyanyelvűek és baráti körük részt vehessen az anyanyelvűek és baráti körük részt vehessen az anyanyelvűek és baráti körük részt vehessen az anyanyelvűek és baráti körük részt vehessen az anyanyelvűek és baráti körük részt vehessen az anyanyelvűek és baráti körük részt vehessen az anyanyelvűek és baráti körük részt vehessen az anyanyelvűek és baráti körük részt vehessen az 
ország más ukrán önkormányzatainak hagyo-ország más ukrán önkormányzatainak hagyo-ország más ukrán önkormányzatainak hagyo-ország más ukrán önkormányzatainak hagyo-ország más ukrán önkormányzatainak hagyo-ország más ukrán önkormányzatainak hagyo-ország más ukrán önkormányzatainak hagyo-
mányos rendezvényein.

Dudás György, az 1956-os forradalom és Dudás György, az 1956-os forradalom és Dudás György, az 1956-os forradalom és Dudás György, az 1956-os forradalom és Dudás György, az 1956-os forradalom és Dudás György, az 1956-os forradalom és Dudás György, az 1956-os forradalom és Dudás György, az 1956-os forradalom és 
szabadságharc hőseszabadságharc hőseszabadságharc hőseszabadságharc hőse

1934-ben született Hajmáskéren. Szőnyben 1934-ben született Hajmáskéren. Szőnyben 1934-ben született Hajmáskéren. Szőnyben 1934-ben született Hajmáskéren. Szőnyben 1934-ben született Hajmáskéren. Szőnyben 1934-ben született Hajmáskéren. Szőnyben 1934-ben született Hajmáskéren. Szőnyben 
járt általános iskolába, Komáromban polgáriba. járt általános iskolába, Komáromban polgáriba. járt általános iskolába, Komáromban polgáriba. járt általános iskolába, Komáromban polgáriba. járt általános iskolába, Komáromban polgáriba. járt általános iskolába, Komáromban polgáriba. járt általános iskolába, Komáromban polgáriba. 
Az almásfüzitői timföldgyárban esztergályos Az almásfüzitői timföldgyárban esztergályos Az almásfüzitői timföldgyárban esztergályos Az almásfüzitői timföldgyárban esztergályos Az almásfüzitői timföldgyárban esztergályos Az almásfüzitői timföldgyárban esztergályos Az almásfüzitői timföldgyárban esztergályos 
szakmát tanult.szakmát tanult.szakmát tanult.

1954-ben Rétságra vonult be katonának. 1954-ben Rétságra vonult be katonának. 1954-ben Rétságra vonult be katonának. 1954-ben Rétságra vonult be katonának. 1954-ben Rétságra vonult be katonának. 
1956-ban Esztergomban és Budapesten volt 
katona, a forradalom leverése után Pestről 
gyalog jött haza a Duna mellett.

1956. után ellenforradalmárrá nyilvánították. 
Egy ideig sehol sem kapott munkát, majd kiváló 
szakmai ismereteinek köszönhetően a komáromi 
fűtőházhoz vették fel. 1957-ben átkerült az 
almásfüzitői timföldgyárba egy pesti beruházó 
céghez. 1959-től a tatai erdészetnél esztergá-
lyos. Itt szerzett autószerelő szakmát, majd a 
Tanéphez került.

Mindig szerette a gépeket, a motorokat. Eleinte 
csak szabadidejében segített a bajbajutottakon, 
később vállalkozóként dolgozott a családi háza 
telkén épített műhelyben. Az elmúlt évtizedek-

ben Szőnyben, Komáromban és a környéken 
a legismertebb motorszerelő lett. Széleskörű 
ismeretei, az átlagnál több szakmai gyakorlata, 
munkamániája, tevékenysége tette ismertté.

Kitüntetései:

• Emléklap Göncz Árpád köztársasági elnöktől 
a nemzet sorsát és történelmét formáló nehéz 
időszakban tanúsított példamutató helytállá-
sáért.sáért.sáért.
• Köztársasági elnöki arany érdemkereszt az • Köztársasági elnöki arany érdemkereszt az • Köztársasági elnöki arany érdemkereszt az • Köztársasági elnöki arany érdemkereszt az • Köztársasági elnöki arany érdemkereszt az • Köztársasági elnöki arany érdemkereszt az • Köztársasági elnöki arany érdemkereszt az • Köztársasági elnöki arany érdemkereszt az 
1956-os forradalom és szabadságharc emlékének 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének 
ápolásában és a forradalom szellemiségének ápolásában és a forradalom szellemiségének ápolásában és a forradalom szellemiségének ápolásában és a forradalom szellemiségének ápolásában és a forradalom szellemiségének ápolásában és a forradalom szellemiségének ápolásában és a forradalom szellemiségének ápolásában és a forradalom szellemiségének 
folyamatos érvényesülése érdekében kifejtett folyamatos érvényesülése érdekében kifejtett folyamatos érvényesülése érdekében kifejtett folyamatos érvényesülése érdekében kifejtett folyamatos érvényesülése érdekében kifejtett folyamatos érvényesülése érdekében kifejtett folyamatos érvényesülése érdekében kifejtett folyamatos érvényesülése érdekében kifejtett 
kimagasló munkássága elismeréseként.kimagasló munkássága elismeréseként.kimagasló munkássága elismeréseként.kimagasló munkássága elismeréseként.kimagasló munkássága elismeréseként.kimagasló munkássága elismeréseként.
• 1997-ben az 1956-os vitézi lovagrend tagja • 1997-ben az 1956-os vitézi lovagrend tagja • 1997-ben az 1956-os vitézi lovagrend tagja • 1997-ben az 1956-os vitézi lovagrend tagja • 1997-ben az 1956-os vitézi lovagrend tagja • 1997-ben az 1956-os vitézi lovagrend tagja • 1997-ben az 1956-os vitézi lovagrend tagja 
lett Budapesten, hadnagyi rangban.lett Budapesten, hadnagyi rangban.lett Budapesten, hadnagyi rangban.lett Budapesten, hadnagyi rangban.lett Budapesten, hadnagyi rangban.lett Budapesten, hadnagyi rangban.lett Budapesten, hadnagyi rangban.
• Kitüntették a Vitézi Lovagrend kiskeresztjé-• Kitüntették a Vitézi Lovagrend kiskeresztjé-• Kitüntették a Vitézi Lovagrend kiskeresztjé-• Kitüntették a Vitézi Lovagrend kiskeresztjé-• Kitüntették a Vitézi Lovagrend kiskeresztjé-• Kitüntették a Vitézi Lovagrend kiskeresztjé-• Kitüntették a Vitézi Lovagrend kiskeresztjé-• Kitüntették a Vitézi Lovagrend kiskeresztjé-• Kitüntették a Vitézi Lovagrend kiskeresztjé-
vel 1998. október 23-án.vel 1998. október 23-án.vel 1998. október 23-án.vel 1998. október 23-án.vel 1998. október 23-án.vel 1998. október 23-án.
• 1999. október 1-jén a Vitézi Lovagrend • 1999. október 1-jén a Vitézi Lovagrend • 1999. október 1-jén a Vitézi Lovagrend • 1999. október 1-jén a Vitézi Lovagrend • 1999. október 1-jén a Vitézi Lovagrend • 1999. október 1-jén a Vitézi Lovagrend 
Nagykereszt Csillaggal kitüntetést kapta. Nagykereszt Csillaggal kitüntetést kapta. Nagykereszt Csillaggal kitüntetést kapta. Nagykereszt Csillaggal kitüntetést kapta. Nagykereszt Csillaggal kitüntetést kapta. Nagykereszt Csillaggal kitüntetést kapta. 
2002-ben tartalékos százados lett2002-ben tartalékos százados lett2002-ben tartalékos százados lett2002-ben tartalékos százados lett2002-ben tartalékos százados lett2002-ben tartalékos százados lett

Szamaránszki Erzsébet óvodapedagógusSzamaránszki Erzsébet óvodapedagógusSzamaránszki Erzsébet óvodapedagógusSzamaránszki Erzsébet óvodapedagógusSzamaránszki Erzsébet óvodapedagógusSzamaránszki Erzsébet óvodapedagógus

Szamaránszki Erzsébet 1955-ben született Szamaránszki Erzsébet 1955-ben született Szamaránszki Erzsébet 1955-ben született 
Komáromban. Középiskolai tanulmányait be-
fejezve 1973-ban helyezkedett el a kapuit akkor 
megnyitó komárom- koppánymonostori Napsu-
gár Óvodában képesítés nélküli óvónőként.

1974 februárjától egy rövid időre ő látta el 
az óvoda élelmezésvezetői, majd kolléganője 
betegsége miatt az óvodavezetői teendőket. 
1974-től munka mellett járt főiskolára Eszter-
gomba, ahol levelező tagozaton végezte el az 
óvónőképző főiskolát. 1976 júniusában sikeres 
záróvizsgát tett. Kezdetektől fogva ő az óvoda 
gyermekvédelmi felelőse. Rendszeres résztvevője 
volt a nyári egyetemeknek, amivel szakmai 
tudását megújította, tovább bővítette.

Szerény, de határozott személyiségét szeretet és 
elkötelezettség jellemezte a mindennapokban 
és az óvodai gyermekcsoportjaiban. Szeretet-
teljes odafordulással gondoskodott a rábízott 
gyermekekről. Megteremtette a biztonságot 
nyújtó légkört, befogadó környezetet, melyben 
a gyermekek szabadon kibontakoztathatták 
személyiségüket. Hivatásának minden fortélyát 
kihasználta, hogy a gyermekeknek örömteli 
óvodai életet teremtsen. Az óvoda szakmai 
programját széleskörű módszertani kultúrával 
valósította meg. Munkássága példaértékű. 
Munkatársai mentoruknak tekintették. Nagy 
tapasztalattal és gyermekek iránti elkötelezett-
séggel rendelkezik. Hűségét és odaadását tükrö-
zi, hogy 40 éves óvodapedagógusi munkásságát 
nyugdíjba vonulásáig egy intézményben, a 
Koppánymonsotori Óvodában fejtette ki.
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Immár hagyomány, hogy a Komáromi 
Napok előfutáraként egy az 1848/49-es 
eseményekhez kapcsolódó időszaki kiállítás 
nyílik a Klapka György Múzeumban. Most 
sem volt ez másképp, sőt igazi kuriózummal 
várta az érdeklődőket az intézmény. A tárlat 
a szabadságharc egyik igencsak ellentétes 
megítélésű alakja, Görgei Artúr köré cso-
portosult, akiről eddig mindössze egyetlen 
kiállítás nyílt hazánkban. A tehetséges 
hadvezér az 1849. július 2-ai herkálypusztai 
csatában súlyosan megsérült, de az or-
vostudomány robbanásszerű fejlődésének 
köszönhetően túlélte a koponyájára mért 
hatalmas ütést. A kiállítás, melyet a Klapka 
György Múzeum a Semmelweis Orvostör-
téneti Múzeum, Könyvtár és Levéltárral 
közösen szervezett, nemcsak Görgei életét 
mutatta be, de a 19. század második felének 
orvostudományát is.

A Komáromi Napok hivatalos megnyi-
tójára, vagyis Észak- és Dél-Komárom 
A Komáromi Napok hivatalos megnyi-

Észak- és Dél-Komárom 
A Komáromi Napok hivatalos megnyi-

képviselő-testületének együttes ülésére
ezúttal a dél-komáromi Polgármesteri Hi-
vatal dísztermében került sor, ahol átadták 
a díszpolgári címeket, a Pro Urbe- és a 
polgármesteri-díjakat. Április 26-a délután-
a díszpolgári címeket, a Pro Urbe- és a 
polgármesteri-díjakat. Április 26-a délután-
a díszpolgári címeket, a Pro Urbe- és a 

ján megérkeztek városunkba a 17. Felvidéki 
Tavaszi Emlékhadjárat lovas és gyalogos 
résztvevői. Őket az Alapy Gáspár téren dr. 
Tavaszi Emlékhadjárat 
résztvevői. Őket az Alapy Gáspár téren dr. 
Tavaszi Emlékhadjárat lovas és gyalogos 
résztvevői. Őket az Alapy Gáspár téren dr. 

lovas és gyalogos 

Molnár Attila polgármester fogadta. Tárnok 
Balázs, az I. Izsai Lovas és Hagyományőrző 
Egyesület vezetője elmondta, három nap 

alatt több mint 120 kilométert tettek meg. 
Céljuk az volt, hogy íly módon is tisztelegje-
nek a szabadságharc hősei előtt.

Idén több jubileumot is megülhettünk a Ko-
máromi Napok alatt. Huszadik alkalommal 
találkoztak egymással a zene és a barátság 
jegyében a helyi, a környékbeli és a határon 
túli néptáncegyüttesek, dalcsoportok és 
citerazenekarok. A szőnyi Pető�  Sándor 
Művelődési Ház adott otthont a találkozó-
juknak, ahol a fellépés után közös táncház-juknak, ahol a fellépés után közös táncház-juknak, ahol a fellépés után közös táncház-
zal ünnepelték a születésnapos zal ünnepelték a születésnapos zal ünnepelték a születésnapos Zene-Zene-
Barátság nemzetközi népzenei gálátBarátság nemzetközi népzenei gálátBarátság nemzetközi népzenei gálát. A 
szőnyiekkel közösen mulattak a naszvadiak, szőnyiekkel közösen mulattak a naszvadiak, szőnyiekkel közösen mulattak a naszvadiak, 
a szímőiek, a nagykériek és a győriek is. a szímőiek, a nagykériek és a győriek is. a szímőiek, a nagykériek és a győriek is. 
Ahogy Nyikus Anna szervező elmondta, Ahogy Nyikus Anna szervező elmondta, Ahogy Nyikus Anna szervező elmondta, 
az ötlet Szabó József fejéből pattant ki, aki az ötlet Szabó József fejéből pattant ki, aki az ötlet Szabó József fejéből pattant ki, aki 
egykoron a helyi citerazenekart vezette. A egykoron a helyi citerazenekart vezette. A 
zene adott volt, a barátság pedig az évek zene adott volt, a barátság pedig az évek 
múlásával egyre szorosabbá vált.múlásával egyre szorosabbá vált.múlásával egyre szorosabbá vált.

Jótékonysági koncerttel segíthették a Jótékonysági koncerttel segíthették a 
Komáromi Napok részeként a szőnyi 
Nagyboldogasszony templom felújítását a Nagyboldogasszony templom felújítását a Nagyboldogasszony templom felújítását
komolyzene iránt rajongók. A Vox Femina 
Női kar és a Vivace Zenei Egyesület közre-
működésének köszönhetően több mint 200 
ezer forinttal járultak hozzá a hívek és a jó 
szándékú emberek a templom tetőcseréjéhez 
és homlokzatának rendbetételéhez.

Több száz általános és középiskolás � atal 
futott ezúttal is a Komáromi Körzeti Diák-
sport Bizottság és a Pető�  Sándor Általános 

Iskola által szervezett Erőd-futáson. Kiss 
János testnevelő, az egyik szervező el-
mondta, hogy az esemény a Kis-Komárom 
futóverseny utódja, a résztvevőknek pedig 
800 métert kell teljesíteniük. Összesen hat 
korcsoportban hirdettek győzteseket, akik 
emléklapot és érmet vehettek át.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a 
Komáromi Napok a komáromiaknak, a Komáromi Napok a komáromiaknak, a 
komáromiakról szól. Ezt bizonyította az komáromiakról szól. Ezt bizonyította az 
az Arany 17. Rendezvényközpontban nyíló az Arany 17. Rendezvényközpontban nyíló az Arany 17. Rendezvényközpontban nyíló az Arany 17. Rendezvényközpontban nyíló 
tárlat is, melyen tárlat is, melyen tárlat is, melyen öt helyi alkotó mutatkozott öt helyi alkotó mutatkozott öt helyi alkotó mutatkozott öt helyi alkotó mutatkozott 
be. F. Nagy Edit, Nagy Judit, Ballun Viktó-. F. Nagy Edit, Nagy Judit, Ballun Viktó-. F. Nagy Edit, Nagy Judit, Ballun Viktó-. F. Nagy Edit, Nagy Judit, Ballun Viktó-. F. Nagy Edit, Nagy Judit, Ballun Viktó-
ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös 

. F. Nagy Edit, Nagy Judit, Ballun Viktó-
ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös 

. F. Nagy Edit, Nagy Judit, Ballun Viktó-. F. Nagy Edit, Nagy Judit, Ballun Viktó-
ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös 

. F. Nagy Edit, Nagy Judit, Ballun Viktó-. F. Nagy Edit, Nagy Judit, Ballun Viktó-
ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös 

. F. Nagy Edit, Nagy Judit, Ballun Viktó-. F. Nagy Edit, Nagy Judit, Ballun Viktó-
ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös 

. F. Nagy Edit, Nagy Judit, Ballun Viktó-. F. Nagy Edit, Nagy Judit, Ballun Viktó-
ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös 

. F. Nagy Edit, Nagy Judit, Ballun Viktó-

tárlata, mely az Ég és Föld között címet vi-tárlata, mely az Ég és Föld között címet vi-tárlata, mely az Ég és Föld között címet vi-tárlata, mely az Ég és Föld között címet vi-tárlata, mely az Ég és Föld között címet vi-tárlata, mely az Ég és Föld között címet vi-
ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös 
tárlata, mely az Ég és Föld között címet vi-
ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös 
tárlata, mely az Ég és Föld között címet vi-
ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös 
tárlata, mely az Ég és Föld között címet vi-
ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös 
tárlata, mely az Ég és Föld között címet vi-
ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös 
tárlata, mely az Ég és Föld között címet vi-
ria, Bencsics Ákos és Bognár Balázs közös 

selte az élet körforgását, a születést, a halált, selte az élet körforgását, a születést, a halált, selte az élet körforgását, a születést, a halált, selte az élet körforgását, a születést, a halált, selte az élet körforgását, a születést, a halált, 
az angyalokkal és ördögökkel teli világot az angyalokkal és ördögökkel teli világot az angyalokkal és ördögökkel teli világot 
tárta elénk. tárta elénk. Ismét szélesre nyitotta kapuit a Ismét szélesre nyitotta kapuit a Ismét szélesre nyitotta kapuit a Ismét szélesre nyitotta kapuit a Ismét szélesre nyitotta kapuit a Ismét szélesre nyitotta kapuit a 
Móra Ferenc Általános és SzakiskolaMóra Ferenc Általános és SzakiskolaMóra Ferenc Általános és SzakiskolaMóra Ferenc Általános és SzakiskolaMóra Ferenc Általános és SzakiskolaMóra Ferenc Általános és Szakiskola

Ismét szélesre nyitotta kapuit a 
Móra Ferenc Általános és Szakiskola

Ismét szélesre nyitotta kapuit a Ismét szélesre nyitotta kapuit a 
Móra Ferenc Általános és Szakiskola

Ismét szélesre nyitotta kapuit a Ismét szélesre nyitotta kapuit a 
Móra Ferenc Általános és Szakiskola

Ismét szélesre nyitotta kapuit a Ismét szélesre nyitotta kapuit a 
Móra Ferenc Általános és Szakiskola

Ismét szélesre nyitotta kapuit a 
, ahol , ahol 

bepillantást nyerhettek az érdeklődők az bepillantást nyerhettek az érdeklődők az bepillantást nyerhettek az érdeklődők az bepillantást nyerhettek az érdeklődők az bepillantást nyerhettek az érdeklődők az bepillantást nyerhettek az érdeklődők az bepillantást nyerhettek az érdeklődők az 
intézményben folyó munkába. A műhelyek-intézményben folyó munkába. A műhelyek-intézményben folyó munkába. A műhelyek-intézményben folyó munkába. A műhelyek-intézményben folyó munkába. A műhelyek-intézményben folyó munkába. A műhelyek-intézményben folyó munkába. A műhelyek-
ben kiállításokkal és a diákok által készített ben kiállításokkal és a diákok által készített 
tárgyakkal vártak mindenkit. Mózes László 
szakoktatótól megtudtuk, hogy több neves 
alkotó is elhozta remekét. A cél ezzel az 
volt, hogy megmutassák tanulóiknak, szor-
galmas, odaadó és alázatos munkával mire 
viheti az ember.

Az idei Komáromi Napok sem múlhatott 
el impozáns premierek nélkül. A 10 éves 
fennállását ünneplő Magyar Lovas Színház 
gálaműsorban mutatta be, honnan hová vitt 
az útjuk, miként fejlődött az országhatáron

6

Ünnepelt a város
Amennyiben az ünnepi közös testületi ülés előtti programokat is beleszámítjuk, úgy idén 
rekord hosszan fesztiválozhattak a Duna jobb és bal partján élők, hiszen 11 napig élvezhették 
a különféle kulturális, sport és zenei programok kínálatát. 2014-ben sem maradhattak el a futó-
versenyek, a történészkonferencia, a koncertek, az esti nosztalgia diszkók vagy épp az utcabálok.
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innen és túl is nagy népszerűségnek örvendő 
társulat. A Magyarock Dalszínház pedig a 
Doktor Herz című musicallel örvendeztette 
meg a közönséget. Az előadást Laklóth 
Aladár rendezte, és szerepet kapott benne a Aladár rendezte, és szerepet kapott benne a Aladár rendezte, és szerepet kapott benne a Aladár rendezte, és szerepet kapott benne a Aladár rendezte, és szerepet kapott benne a Aladár rendezte, és szerepet kapott benne a Aladár rendezte, és szerepet kapott benne a Aladár rendezte, és szerepet kapott benne a Aladár rendezte, és szerepet kapott benne a 
magyar zenei élet egyik ismert alakja, Zana magyar zenei élet egyik ismert alakja, Zana magyar zenei élet egyik ismert alakja, Zana magyar zenei élet egyik ismert alakja, Zana magyar zenei élet egyik ismert alakja, Zana magyar zenei élet egyik ismert alakja, Zana magyar zenei élet egyik ismert alakja, Zana magyar zenei élet egyik ismert alakja, Zana magyar zenei élet egyik ismert alakja, Zana 
Zoltán, azaz Ganxsta Zolee is.Zoltán, azaz Ganxsta Zolee is.Zoltán, azaz Ganxsta Zolee is.Zoltán, azaz Ganxsta Zolee is.Zoltán, azaz Ganxsta Zolee is.Zoltán, azaz Ganxsta Zolee is.Zoltán, azaz Ganxsta Zolee is.Zoltán, azaz Ganxsta Zolee is.Zoltán, azaz Ganxsta Zolee is.Zoltán, azaz Ganxsta Zolee is.

A szőnyi Bozsik József Általános Iskola A szőnyi Bozsik József Általános Iskola A szőnyi Bozsik József Általános Iskola 
április 29-én az olimpia jegyében várta a 
helyi és az észak-komáromi iskolák 10 fős 
csapatait. Egy lány és egy � ú méretette meg Egy lány és egy � ú méretette meg 
magát futásban, lövészetben, távolugrásban, magát futásban, lövészetben, távolugrásban, magát futásban, lövészetben, távolugrásban, 
asztaliteniszben és súlylökésben. Az ösz-asztaliteniszben és súlylökésben. Az ösz-asztaliteniszben és súlylökésben. Az ösz-asztaliteniszben és súlylökésben. Az ösz-
szesített versenyben a pető� sek bizonyultak szesített versenyben a pető� sek bizonyultak szesített versenyben a pető� sek bizonyultak szesített versenyben a pető� sek bizonyultak 
a legjobbnak, így a Balaton Sándor emlék-a legjobbnak, így a Balaton Sándor emlék-a legjobbnak, így a Balaton Sándor emlék-a legjobbnak, így a Balaton Sándor emlék-
kupát nekik nyújtotta át dr. Molnár Attila kupát nekik nyújtotta át dr. Molnár Attila kupát nekik nyújtotta át dr. Molnár Attila kupát nekik nyújtotta át dr. Molnár Attila kupát nekik nyújtotta át dr. Molnár Attila 
polgármester. Ezen a délutánon városunk polgármester. Ezen a délutánon városunk polgármester. Ezen a délutánon városunk 
Pro Urbe-díjas fúvós-zenekarának műsoraPro Urbe-díjas fúvós-zenekarának műsoraPro Urbe-díjas fúvós-zenekarának műsoraPro Urbe-díjas fúvós-zenekarának műsoraPro Urbe-díjas fúvós-zenekarának műsoraPro Urbe-díjas fúvós-zenekarának műsoraPro Urbe-díjas fúvós-zenekarának műsoraPro Urbe-díjas fúvós-zenekarának műsoraPro Urbe-díjas fúvós-zenekarának műsoraPro Urbe-díjas fúvós-zenekarának műsoraPro Urbe-díjas fúvós-zenekarának műsoraPro Urbe-díjas fúvós-zenekarának műsoraPro Urbe-díjas fúvós-zenekarának műsoraPro Urbe-díjas fúvós-zenekarának műsoraPro Urbe-díjas fúvós-zenekarának műsora, 
valamint a valamint a valamint a valamint a valamint a valamint a valamint a Ritka Magyar Folk BandRitka Magyar Folk BandRitka Magyar Folk BandRitka Magyar Folk BandRitka Magyar Folk BandRitka Magyar Folk BandRitka Magyar Folk BandRitka Magyar Folk BandRitka Magyar Folk BandRitka Magyar Folk BandRitka Magyar Folk BandRitka Magyar Folk Band kon- kon-Ritka Magyar Folk Band kon-Ritka Magyar Folk Band
certje nyitotta meg a szabadtéri programok 
sorát a Jókai ligetben.

Május 1-jén egy év kihagyás után ismét Május 1-jén egy év kihagyás után ismét 
megragadták a kötelet városaink erős em-megragadták a kötelet városaink erős em-
berei. A KOSZA által szervezett berei. A KOSZA által szervezett kötélhúzó 
versenyen a biztonság érdekében a 25 fős  a biztonság érdekében a 25 fős versenyen a biztonság érdekében a 25 fős versenyen
csapatok helyett 15 fős csapatok mérték csapatok helyett 15 fős csapatok mérték 
össze erejüket. Minket erősített Saliga Ta-
más, aki a skótfelföldi játékokban remekelt, 
azonban a győzelemhez ez sem volt elég, 
mert a szomszédvár fér� jai ezúttal erősebb-
nek bizonyultak, a mérleg nyelve azonban 
a 12:2-es eredménnyel még mindig a mi 
oldalunkra billen.Negyvenedszer startoltak 

el a Komárom-Komárno futóverseny részt-Komárom-Komárno futóverseny részt-Komárom-Komárno futóverseny
vevői. Idén rekordszámú nevezővel, hiszen 
több mint ötszázan várták a startpisztoly 
eldördülését. Köztük Kovács Kokó István eldördülését. Köztük Kovács Kokó István eldördülését. Köztük Kovács Kokó István eldördülését. Köztük Kovács Kokó István 
olimpikon bokszolónk is, aki elmondta, olimpikon bokszolónk is, aki elmondta, olimpikon bokszolónk is, aki elmondta, olimpikon bokszolónk is, aki elmondta, olimpikon bokszolónk is, aki elmondta, olimpikon bokszolónk is, aki elmondta, olimpikon bokszolónk is, aki elmondta, olimpikon bokszolónk is, aki elmondta, 
hogy pályafutása során edzéseinek szerves hogy pályafutása során edzéseinek szerves hogy pályafutása során edzéseinek szerves hogy pályafutása során edzéseinek szerves hogy pályafutása során edzéseinek szerves hogy pályafutása során edzéseinek szerves hogy pályafutása során edzéseinek szerves hogy pályafutása során edzéseinek szerves hogy pályafutása során edzéseinek szerves hogy pályafutása során edzéseinek szerves hogy pályafutása során edzéseinek szerves hogy pályafutása során edzéseinek szerves 
részét képezte a futás, de a hosszú távokkal részét képezte a futás, de a hosszú távokkal részét képezte a futás, de a hosszú távokkal részét képezte a futás, de a hosszú távokkal részét képezte a futás, de a hosszú távokkal részét képezte a futás, de a hosszú távokkal részét képezte a futás, de a hosszú távokkal részét képezte a futás, de a hosszú távokkal 
csak pár éve barátkozott meg. Olyannyira, csak pár éve barátkozott meg. Olyannyira, csak pár éve barátkozott meg. Olyannyira, csak pár éve barátkozott meg. Olyannyira, csak pár éve barátkozott meg. Olyannyira, csak pár éve barátkozott meg. Olyannyira, csak pár éve barátkozott meg. Olyannyira, csak pár éve barátkozott meg. Olyannyira, 
hogy már a negyedik maratonján van túl. hogy már a negyedik maratonján van túl. hogy már a negyedik maratonján van túl. hogy már a negyedik maratonján van túl. hogy már a negyedik maratonján van túl. hogy már a negyedik maratonján van túl. hogy már a negyedik maratonján van túl. hogy már a negyedik maratonján van túl. 
Számára a futás egyfajta örömforrást jelent, Számára a futás egyfajta örömforrást jelent, Számára a futás egyfajta örömforrást jelent, Számára a futás egyfajta örömforrást jelent, Számára a futás egyfajta örömforrást jelent, Számára a futás egyfajta örömforrást jelent, Számára a futás egyfajta örömforrást jelent, Számára a futás egyfajta örömforrást jelent, Számára a futás egyfajta örömforrást jelent, 
illetve rengeteg új barátot. Jó példát mutat illetve rengeteg új barátot. Jó példát mutat illetve rengeteg új barátot. Jó példát mutat illetve rengeteg új barátot. Jó példát mutat illetve rengeteg új barátot. Jó példát mutat illetve rengeteg új barátot. Jó példát mutat illetve rengeteg új barátot. Jó példát mutat 
most már több éve városunk alpolgármes-most már több éve városunk alpolgármes-most már több éve városunk alpolgármes-most már több éve városunk alpolgármes-most már több éve városunk alpolgármes-most már több éve városunk alpolgármes-most már több éve városunk alpolgármes-
tere, dr. Kreft-Horváth Loránd, aki egyre tere, dr. Kreft-Horváth Loránd, aki egyre tere, dr. Kreft-Horváth Loránd, aki egyre tere, dr. Kreft-Horváth Loránd, aki egyre tere, dr. Kreft-Horváth Loránd, aki egyre tere, dr. Kreft-Horváth Loránd, aki egyre tere, dr. Kreft-Horváth Loránd, aki egyre 
jobb időkkel futja a 10 kilométeres távot. A jobb időkkel futja a 10 kilométeres távot. A jobb időkkel futja a 10 kilométeres távot. A jobb időkkel futja a 10 kilométeres távot. A jobb időkkel futja a 10 kilométeres távot. A jobb időkkel futja a 10 kilométeres távot. A jobb időkkel futja a 10 kilométeres távot. A jobb időkkel futja a 10 kilométeres távot. A 
fér� ak közül a legjobbnak egy pesti � atal-fér� ak közül a legjobbnak egy pesti � atal-fér� ak közül a legjobbnak egy pesti � atal-fér� ak közül a legjobbnak egy pesti � atal-fér� ak közül a legjobbnak egy pesti � atal-fér� ak közül a legjobbnak egy pesti � atal-fér� ak közül a legjobbnak egy pesti � atal-fér� ak közül a legjobbnak egy pesti � atal-
ember, Balázsi Dávid bizonyult, a hölgyek ember, Balázsi Dávid bizonyult, a hölgyek ember, Balázsi Dávid bizonyult, a hölgyek ember, Balázsi Dávid bizonyult, a hölgyek ember, Balázsi Dávid bizonyult, a hölgyek ember, Balázsi Dávid bizonyult, a hölgyek ember, Balázsi Dávid bizonyult, a hölgyek ember, Balázsi Dávid bizonyult, a hölgyek 
közül a leggyorsabb a tatai Popovics Kinga közül a leggyorsabb a tatai Popovics Kinga közül a leggyorsabb a tatai Popovics Kinga közül a leggyorsabb a tatai Popovics Kinga közül a leggyorsabb a tatai Popovics Kinga közül a leggyorsabb a tatai Popovics Kinga közül a leggyorsabb a tatai Popovics Kinga 
volt.

A kimerítő programok után jól jött egy-A kimerítő programok után jól jött egy-A kimerítő programok után jól jött egy-A kimerítő programok után jól jött egy-A kimerítő programok után jól jött egy-A kimerítő programok után jól jött egy-A kimerítő programok után jól jött egy-
egy igazán fergeteges esti koncert, a egy igazán fergeteges esti koncert, a egy igazán fergeteges esti koncert, a egy igazán fergeteges esti koncert, a egy igazán fergeteges esti koncert, a egy igazán fergeteges esti koncert, a egy igazán fergeteges esti koncert, a Csík 
zenekarralzenekarralzenekarral, , Demjén RózsivalDemjén RózsivalDemjén RózsivalDemjén RózsivalDemjén RózsivalDemjén Rózsival, az Eddá-
valvalval, az , az , az , az Ocho MachóvalOcho MachóvalOcho MachóvalOcho MachóvalOcho MachóvalOcho MachóvalOcho MachóvalOcho Machóval vagy az Ocho Machóval vagy az Ocho Machóval Animal 
Cannibals-szelCannibals-szelCannibals-szelCannibals-szelCannibals-szelCannibals-szel. A Jókai ligetben ezeken 
az estéken szinte egy tűt sem lehetett az estéken szinte egy tűt sem lehetett az estéken szinte egy tűt sem lehetett az estéken szinte egy tűt sem lehetett az estéken szinte egy tűt sem lehetett az estéken szinte egy tűt sem lehetett 
volna leejteni a nagyszínpad környékén. A volna leejteni a nagyszínpad környékén. A volna leejteni a nagyszínpad környékén. A volna leejteni a nagyszínpad környékén. A volna leejteni a nagyszínpad környékén. A volna leejteni a nagyszínpad környékén. A 
közönség együtt énekelte az ismert dalokat közönség együtt énekelte az ismert dalokat közönség együtt énekelte az ismert dalokat közönség együtt énekelte az ismert dalokat közönség együtt énekelte az ismert dalokat közönség együtt énekelte az ismert dalokat 
az előadókkal.az előadókkal.az előadókkal.az előadókkal.az előadókkal.az előadókkal.

Demjén Ferenctől megtudtuk, hogy immár Demjén Ferenctől megtudtuk, hogy immár Demjén Ferenctől megtudtuk, hogy immár 
50 éve van a pályán, életét pedig egyetlen 
dolog határozza meg, a fellépések sokasága. 
Nála nem számít, hogy hétköznap van vagy 
hétvége, akkor pihen, ha éppen nem áll 
színpadon. Hozzátette, hogy a mai tehet-

ségkutatókat nem tartja sokra, mert azok 
nem annyira a jó hangokat keresik, sokkal 
inkább a modelleket.

A Komáromi Napok utolsó három napján 
a helyiek kapták a legnagyobb szerepet, a 
Miénk a színpad! elnevezésű programnak 
köszönhetően. Pénteken az óvodások, 
szombaton az iskolások, míg vasárnap a civil 
szervezetek mutatták be produkciójukat. 
A legkisebbek zenés összeállításokkal ké-
szültek, a tópartisok például móka-tornával 
mozgatták meg a ligetben összegyűlteket. 
Nagy Márta óvodavezetőtől megtudtuk, 
hogy két hetet készültek a gyerekek az 
előadásra, melyet nagy izgalom előzött 
meg. Szombaton színpadra álltak a KVSE 
� t-kidesei, a László testvérek, Kiss László 
bűvész és az bűvész és az bűvész Egressy Zeneiskola énekszaká-
nak növendékei. Vasárnap a Kósa Kornélia 
és Bedecs Ilona vezette Monostori dalárda
szórakoztatott.

Horváth Krisztina, a Komáromi Kulturális, 
Sport és Szabadidő Kft. programszervezője 
elmondta, olyan sokan jelentkeztek, hogy 
három részre kellett osztani a fellépőket. 
A három nap alatt több mint 15 csoport 
állhatott színpadra.

A kimaradtaktól elnézést kérünk! 
A szavak helyett meséljenek a képek! 

                                                                se
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A bölcsődei 
dolgozókat köszöntöttük

hazánkban a bölcsődei ellátás a 
gyermekjóléti szolgáltatások közül 
a legrégibb, 162 éves múltra tekint 
vissza. A világon az első bölcsődét 
párizsban nyitották meg 1844-ben, s 
pár év múlva már közel 400 hasonló 
intézmény működött világszerte, 
elsősorban egyházi létesítményként. 
Az első bölcsődét  nálunk 1862. 
április 21 -én Budapesten hozták 
létre, jótékonysági gyűjtés ered-
ményeképpen. A bölcsődék napját 
városunkban is megtartják minden 
esztendőben. Az önkormányzat ápri-
lis 23 -án ünnepséggel köszönte meg 
a bölcsődei dolgozók munkáját. A 
megjelenteket az Egressy Béni Ze-
neiskola növendékei szórakoztatták.

A bölcsődék napját három éve ünne-
peljük városunkban. Idén nyilvánították 
először gondozás  és nevelésmentes 
nappá a bölcsődék napját, így a dolgo-
zók otthon pihenhettek, a családjukkal 
lehettek. Ez számunkra nagyon fontos, 
hiszen megerőltető munkát végzünk. A 
nulla és három év közötti korosztály az, 
mely mind szakmailag, mind nevelési 
téren a legtöbb törődést igényli – mond-
ta tóthné Varga Viktória bölcsődeve-
zető-helyettes, aki hozzátette, a szülők 
először félve adják oda a gondozók 
kezébe csemetéiket, de miután a helyi 
bölcsődék szakmai hátteréről is megbi-
zonyosodnak, attól kezdve oldottabbá 
válnak a családok hétköznapjai.

a bölcsődékre nagy szükség van. 
Bizonyítja ezt az is,, hogy a bölcsődei fé-
rőhelyek iránti igény meghaladja a férő-
helyek számát. komáromban működik 
az aprótalpak, ami tulajdonképpen az 
anyaintézménynek is tekinthető. Szőny-
ben található a zsebibaba bölcsőde, 
míg koppánymonostoron a minivár. 

komárom lakosainak számához 
viszonyítva elegendő ez a három 
intézmény, ugyanakkor szeretnénk, ha 
minél több gyermek járna hozzánk, 
hiszen így az anyukák hamarabb vissza 
tudnak menni dolgozni-vélekedett 
a bölcsődevezető-helyettes. (se)

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

Reményik Sándor Eredj, ha tudsz! című 
versét Tóth Bence, a Jókai Mór Gimnázium 
végzőse szavalta el, majd Turi Bálint alpol-
gármester, a Kultsár István Szakközépiskola 
igazgatója tartott köszöntő beszédet, amit 
Makovecz Imre gondolataival kezdett: 

„...gyarmatokon legendás hősök nem születnek. 
Tündéri fény nem veszi körül alakjukat, csak 
nemzetmentők és halottak fénylenek. A gyar-
matokon sértődött és kicsinyes nép él.” 

– Nemsokára elhagyjátok középiskolátokat. S 
ilyenkor egy felelősséget viselő tanár, igazgató, 
városvezető felteszi magában a kérdést, sike-
rült-e elvégeznünk a munkánkat? Hiszen új-
fajta gyarmatosítással küzd a Föld valamennyi 
népe. A globalizmus, a nemzetközi pénzalapok 
mindent egybeolvasztó, népeket, különbözést, 
egyéniséget felemésztő kohója az, mely veszély-
ként leselkedik mindannyiunkra. Ezzel együtt 
jár a silányság, a tucatáru, a sekélyes szórako-
zás, a valóságshow, a kiüresedett emberi kap-
csolatok, a család szentségének semmibe vétele, 
az erkölcsi válság. Hamarosan a ti feladatotok 
lesz, hogy a mainál rendezettebb, szerethe-
tőbb, biztonságosabb, barátságosabb világot 
teremtsetek. Azt szeretném, ha mindannyian 
hősökké válnátok. Nem azt kívánom Tőletek, 
hogy Klapka Györgyök, Pető�  Sándorok, Dobó 

Istvánok, Szilágyi Erzsébetek legyetek. Én azt 
szeretném, ha egy demokratikus, független, 
szabad ország apró, hétköznapi hősei lennétek. 
Sok-sok becsületes, önálló, öntudatos, munkáját 
békében, kiegyensúlyozottan végző családanya, 
családapa – mondta az alpolgármester. családapa – mondta az alpolgármester. családapa –

A végzős diákok búcsúzása előtt a László 
testvérek énekelték el Saját dal című szer-
zeményüket, majd Pirityi Viola, a Kultsár 
István Szakközépiskola diákja köszönt el 
a tanároktól, az iskolától, Komáromtól. 

- Mi Komáromban tanuló diákok büszkék 
vagyunk arra, hogy e híres történelmi földet 
koptattuk, és megpróbáltunk felnőni a város ha-
gyományaihoz. Mindig büszkék leszünk arra, 
hogy a hírös Komárom valamelyik oktatási in-
tézménye befogadott, és eltölthettünk itt 4 vagy 
6 szép évet. Szinte szülővárosunknak tekintjük, 
noha sokan közülünk a megye különféle telepü-
léséről származnak. A mi Alma Máterünk nem 
is az egyik vagy másik oktatási intézmény volt, 
hanem maga a város. Az a város, aminek kövei 
a római korról tanúskodnak, Klapka György 
lovának patkóját visszhangozzák, és büszkén 
fogjuk hirdetni azt, bármerre visz is az utunk, 
hogy mi komáromi diákok voltunk – hangzot-
tak a búcsú szavai. 
                                                                   se
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Turi Bálint alpolgármester

Több mint 350 diák vonult együtt a Szabadság térre, ahol idén 
már harmadik alkalommal került sor a városi ballagásra. A � atal, 
érettségire készülő tanulók életük nagy megmérettetése előtt kö-
zösen búcsúztak el Alma Materüktől és Komárom városától. 

Elballagtak a végzőseink
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Fesztiváloztak 
a Gesztenyés ovisai

Április elején zajlott a Gesztenyés 
óvoda hagyományos tavasznyitó 
fesztiválja, a Geszti fesztivál. 

a négynapos rendezvénysorozatnak 
idén a víz, a zene, a gesztenyevirág a 
témája. a tárgykörben hirdetett rajz-
versenyre számos pályamű érkezett a 
város más óvodáiból. 

a fesztivált dr. halászné Szeder anikó 
óvodavezető nyitotta meg a Jókai mozi-
ban, ahol a rajzokat készítő gyermekek 
emléklapokat vehettek át. a Geszte-
nyés Óvoda gyermekei és a város többi 
óvodájának rajzolói egy feledhetetlen 
délelőttöt tölthettek az égből pottyant 
vendéggel, Levente Péterrel. 

a fesztivál később a Duna partján 
folytatódott lufi eregetéssel,  „hangszer 
simogatóval” és a „virágok táncával”. 

holland diákok 
érkeztek városunkba

Közel húsz éve, hogy a Jókai Mór 
Gimnázium holland cserekapcsola-
tot ápol, így a napokban ismét fogad-
ták a partneriskola hozzájuk érkező 
tanulóit és a kísérő tanárokat. 

- Tizenöt holland diák és három kísérőta-
nár érkezett hozzánk, akiket helyi csalá-
doknál szállásoltunk el. Szeptemberben 
pedig a magyar diákok töltenek majd 
el egy hetet Hollandiában – mondta a 
Jókai mór Gimnázium tanára, asbóth 
réka. 

a fennálló baráti viszony mindkét fél 
számára hasznos, nemcsak a nyelvta-
nulás szempontjából, hanem azért is, 
mert így a tanulók megismerkednek 
egymás kultúrájával. 

Lenyűgöző a magyarok kedvessége és 
vendégszeretete. Mindig szomorúak 
vagyunk, ha el kell hagynunk Magyaror-
szágot – vélekedett a holland diákokat 
kísérő tanár, erwin Denissen. (se)

A Kistáltos Óvodában az elmúlt héten hagyományos ünnepségsorozat 
zajlott. A gyermekeket négy napon át a legkülönfélébb programok várták.

Nagy Ágnes óvodavezető elmondta, a kicsik 
kedden az FBI-osok kerékpár-bemutatóját 
nézték meg, szerdán pedig az udvaron felál-
lította öt ugrálóvárat próbálhatták ki. A hét 
hátralévő részében kisvonatos városnézésen 
vettek részt, pénteken pedig a hagyományos 
Kistáltos napra került sor.

- Sajnos az időjárás nem volt hozzánk kegyes, 
így a tornateremben tartottuk az ünnepséget, 

ahol a nagycsoportosok műsora után került sor 
az óvodát támogató családok emléklapjának 
kiosztására. A szokásos medence-partyt ezúttal 
a csoportszobákban rendeztük meg, itt került 
felvágásra a nagy, 120 szeletes Kistáltos torta, 
amiből mindenki jót lakmározott. A napot a 
Kuttyom� tty Társulat Egyszer egy király-
�  című műsora zárta – nyilatkozta Nagy �  című műsora zárta – nyilatkozta Nagy �  című műsora zárta
Ágnes. 
�  című műsora zárta
Ágnes. 
�  című műsora zárta

                                                                se
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90 évesen is � atalon

Ábrahám Tiborné, Marika néni márciusban ünne-
pelte 90. születésnapját. Az önkormányzat ajándék-
kosárral, egy csokor virággal, illetve miniszterelnöki 
köszöntőlevéllel kedveskedett a szépkorú asszonynak.

Mindig nagy öröm számomra, ha egy szépkorú komáromit köszönthetek. 
E találkozások alkalmával az ember mindig egy kicsit feltöltődik. Egy-
részt jólesik tudni, hogy ezek a kiváló emberek még köztünk élnek, más-
részt van bőven, amit tanulhatunk tőlük, mindig szerezhetünk új tudást, 
élettapasztalatot - fogalmazott dr. Molnár Attila polgármester.

Nagyszerű, hogy Marika néni mind a mai napig kiváló egészségi és szel-
lemi frissességnek örvend, ahogy mondani szokás, nyugodtan letagadhat 
húsz évet. Bár segítsége azért akad, lényegében magát látja el – tette húsz évet. Bár segítsége azért akad, lényegében magát látja el – tette húsz évet. Bár segítsége azért akad, lényegében magát látja el –
hozzá Hamrák Zsó� a, a körzet képviselője.

Marika néni felvidéki családban született Szapon. Később az emig-
rációt választotta, Brüsszelben telepedett le, ahol varrónőként, férje, 
Tibor bácsi pedig villanyszerelőként dolgozott. A rendszerváltás 
után, a kilencvenes évek elején települtek haza.

Immár nyolc esztendeje, hogy egyedül telnek a napjaim, épp ezért volt 
nagy öröm számomra, hogy a születésnapomra szép számban ösz-
szejött a család. Mind itt voltak, akiket szeretek, és ennél valóban nincs 
semmi, ami fontosabb volna az életben – mondta Marika néni.  (se)

Szépkorút köszöntött a városvezetés

- Városunk a 79 települést tömörítő Duna-
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálko-
dási Társulás tagja, amely 2011-ben szilárd 
hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztésére 
nyert támogatást. Az új hulladékgyűjtő udvar 
és komposztáló megépülésével egy közel 300 
millió forintos beruházás jön létre nálunk. A 
komáromiak itt majd ingyen adhatják le a 
háztartásokban szelektíven gyűjtött szemetet és 
a zöldhulladékot - mondta dr. Molnár Attila 
polgármester.

Ez a fejlesztés abba programba illeszkedik, 

amely választ keres arra, hogy mit kezdjünk 
a hulladékkal, és hogy hogyan különböztes-
sük meg a szemetet az újra hasznosíthatótól. 
Hazánk e tekintetben lemaradásban van a 
nyugati országokhoz képest, ahol már évti-
zedek óta működik a szelektív gyűjtés. 

Minderről már Czunyiné dr. Bertalan 
Judit kormánymegbízott beszélt. A kor-
mánymegbízott kifejtette, hogy az e� ajta 
létesítmények rendkívül hasznosak, hiszen 
alkalmasak arra, hogy a háztartásokban 
keletkezett szelektíven gyűjtött kommunális 

és a zöldhulladékot szétválasszák a szemét-
től, majd ez előbbit újra felhasználják. Per-
sze sokkal egyszerűbb és időtakarékosabb 
a korábbi rendszer, melynek lényege, hogy 
minden egy kukába kerül, hosszú távon 
azonban sokkal ki� zetődőbb és környezet-
kímélőbb a szelektív gyűjtés.

A beruházással várhatóan 2015 nyarára 
készül el a kivitelező. Az új teleppel további 
munkahelyek jönnek létre. 
                                                                     se

A Komárom és Almásfüzitő határában lévő szennyvíztisztító telep mel-
letti területen hamarosan egy új hulladékgyűjtő udvar és komposztáló 
létesül. Erről Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott és dr. Mol-
nár Attila polgármester tartott sajtótájékoztatót a helyszínen április 3-án.
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Új komposztálótelep épül
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Újra választunk!
2014. május 25-én ismét választás lesz, melynek során az Európai Unió egyik legfontosabb döntéshozó szervé-
nek, az Európai Parlamentnek a tagjait választják meg közvetlenül a tagállamok állampolgárai. Magyarország 
21 képviselőt választhat az Európai Parlamentbe. A részletekről dr. Ströcker Renáta jegyzőt kérdeztük.ztük.

A magyarországi lakcímmel rendelkező, 
magyar állampolgárságú választópolgá-
rok automatikusan felkerültek a központi 
névjegyzékbe. 

Aki a szavazás napján külföldön szeretne 
szavazni, annak legkésőbb 2014. május 17-
én 16 óráig kell kérnie felvételét a külképvi-
seleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhe-
lye szerinti jegyzőtől. A külföldön szavazó 
magyar választópolgárok kizárólag magyar 
külképviseleteken szavazhatnak, levélben 
nem.  Az a választópolgár, aki a szavazás 
napján nem a lakóhelyén fog tartózkodni, 
átjelentkezéssel élhet szavazati jogával. A átjelentkezéssel élhet szavazati jogával. A átjelentkezéssel
választópolgár a lakóhelye szerinti jegyzőtől 
kérheti, hogy a lakcíme szerinti szavazókör-
től eltérő magyarországi településen adhassa 
le szavazatát. 

Mozgóurnát igényelhetnek a mozgásuk-
ban akadályozott személyek. Amennyiben 
valaki például kórházi ellátása miatt kérne 

mozgóurnát, de a kórház nem a lakóhelye 
szerinti szavazókörben van, át kell jelent-
keznie a kórház fekvése szerinti településre, keznie a kórház fekvése szerinti településre, keznie
és ott igényelhet mozgóurnát. Mozgóurnát 
2014. május 23-án 16 óráig attól a helyi vá-
lasztási irodától, a szavazás napján 15 óráig 
pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól 
lehet igényelni, ahol a választópolgár a név-
jegyzékben szerepel. Aki mozgóurnát kért, 
a szavazókörben nem szavazhat, kizárólag 
mozgóurnával. 

Valamennyi fent említett kérelem benyújt-
ható levélben, vagy on-line úton a www.
valasztas.hu honlapon, de a mozgóurna 
iránti kérelmet családtag, szomszéd, ismerős 
is átadhatja a helyi választási iroda, illetve 
a szavazóköri szavazatszámláló bizottság 
részére. 

A választási kampányidőszak 2014. április kampányidőszak 2014. április kampányidőszak
5-től 2014. május 25-én 19.00 óráig tart. A 
szavazóhelyiségben szavazni 2014. május 

25-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet. 

A szavazóhelyiségben az a választópolgár 
szavazhat, aki a szavazóköri névjegyzék-
ben szerepel, érvényes személyazonosító 
igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői 
engedéllyel igazolja személyazonosságát 
és lakcímkártyával lakcímét. Az európai 
parlamenti választáson pártlisták közül pártlisták közül pártlisták
lehet majd választani. Mivel az EP-válasz-
tás szempontjából Magyarország egész 
területe 1 választókerületnek minősül, így 
a választással kapcsolatos kifogásokat, 
valamint a szavazatszámláló bizottságok 
döntései és intézkedései elleni jogorvoslati 
kérelmeket a Nemzeti Választási Bizottság 
fogja elbírálni. 

Az európai parlamenti választás ered-
ményét csak akkor lehet nyilvánosságra ményét csak akkor lehet nyilvánosságra ményét
hozni, ha az Európai Unió valamennyi 
tagállamában befejeződött a szavazás, 
azaz május 25-én 23.00 óra után. (se)

VÁLASZTÁS 201412
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Bonis Bona-díjat 
kapott Szilli Ákos 

A komáromi Egressy Béni Művé-
szeti Iskola trombitatanára, Szilli 
Ákos részére az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a nemzeti Tehetség 
program keretében a tehetséggon-
dozó és versenyfelkészítő munkája 
elismeréseképpen Bonis Bona- A 
nemzet Tehetségeiért díjat adomá-
nyozta. A díjátadó ünnepségre 2014. 
március 25-én került sor a budapesti 
Duna palotában.

A művészet 
gyermekszemmel

Interaktív, zenés, játékos program-
mal kedveskedett a gyermekeknek 
a Csillaghúr együttes a Közösségi 
házban április 10-én.

a Gyermekkönyvtár támoP programja 
2012 novemberében indult, melyen be-
lül komplex művészeti foglalkozásokat 
szerveztek a gyerekeknek heti és havi 
rendszerességgel, a drámapedagógia, 
a fi lmművészet, a képzőművészet és a 
zene területén. nagyrendezvények is 
helyet kaptak a programban, ezekre az 
alkalmakra ismert írókat, énekeseket 
hívtak. 

a Gyermekkönyvtár vendége volt 
Lackfi  János, telegdi ágnes, Varró 
Dániel, kiss ottó, Écsi Gyöngyi és a 
Csillaghúr együttes. a könyvtár szerző-
dött partnerekkel dolgozott, a Petőfi , a 
Feszty, a móra és az ászári Jászai mari 
általános iskolával, valamint a tóparti 
Óvodával kötöttek együttműködést. 
a szakköri foglalkozások célja az volt, 
hogy a könyvtáron belül megmutassák, 
hogyan tud részt venni egy intézmény 
az iskolán kívüli nevelésben. 

a projekt június 30-án zárul. a prog-
ram két év alatt több ezer gyermeket 
mozgatott meg. 

                                                                se

Ismét bizonyítottak a zeneiskolások
Márciusban és áprilisban több megyei és regionális 
versenyen is kimagasló sikert értek el a Komáromi 
Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.

A XII. Sistrum Regionális Zenei Verse-
nyeken az alábbi eredményeket érték el az 
iskola tanulói:

- 2014. március 5-én Pethő Marcell 
gordonka szakos növendék ezüst fokozatot 
nyert. Felkészítő tanára: Karacs Judit, zon-
gorakísérője a versenyen Bellus Dorottya.

- 2014. március 19-én, a zongoraversenyen 
Prágay Marianna tanárnő tanítványai: 
Zsapka Lilla arany, Kecskeméti Dávid 
ezüst minősítést nyert. Szilli Ilona tanárnő 
növendéke, Miklós Réka bronz minősítést 
kapott a zsűritől.

- A 2014. április 1-jén megrendezésre került 
ütő-kamara versenyen Menyhárt László 
tanár úr versenyen induló mindkét kamara-
csoportja bronz minősítést kapott a szakmai 
zsűritől. A kamaracsoportok tagjai: Ladik 

György, Zemplényi Boldizsár, Kiss János, 
Nagy Ferenc Kornél, Nagy Péter, Tóth 
Szabolcs László.

A 2014. április 4-i, tatabányai 10. Regio-
nális Gitárversenyen Orot Máté gitártan-
szakos növendék bronz minősítést nyert. 
Felkészítő tanára Fülöp Kamilla.

A 2014. április 11-én, Tatán megrendezésre 
került Menner Bernát szólóhangszeres 
zenei versenyt Zemplényi Zsó� a nyerte, 
felkészítő tanára Takács Hajnalka, zon-
gorakísérője a versenyen Bellus Dorottya, 
harmadik helyezést ért el Szilli Ákos tanít-
gorakísérője a versenyen Bellus Dorottya, 
harmadik helyezést ért el Szilli Ákos tanít-
gorakísérője a versenyen Bellus Dorottya, 

ványa, Miletics Anton, zongorán kísérte 
Szilli Ilona tanárnő.

A Vincze Imre szólóhangszeres versenyen 
második helyezést ért el Siposs Barnabás, 
felkészítő tanára Szabó Ferenc, zongora-
kísérője a versenyen Hersics Diána volt.

Vonószenekari fesztiválon jártunk
A Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola 2014. április 
26-án a Komáromi Napok első napján adott otthont a Komárom-
Esztergom Megyei Vonószenekari Fesztiválnak az Egressy terem-
ben. A fesztiválon Medveczky Ádám Liszt-díjas, Bartók- Pásztory
Esztergom Megyei Vonószenekari Fesztiválnak az Egressy terem-
ben. A fesztiválon Medveczky Ádám Liszt-díjas, Bartók- Pásztory
Esztergom Megyei Vonószenekari Fesztiválnak az Egressy terem-

-díjas, Kossuth-díjas, Érdemes művész, a Magyar Állami Opera-
ben. A fesztiválon Medveczky Ádám Liszt-díjas, Bartók- Pásztory
-díjas, Kossuth-díjas, Érdemes művész, a Magyar Állami Opera-
ben. A fesztiválon Medveczky Ádám Liszt-díjas, Bartók- Pásztory

ház karnagya végezte a szakmai értékelést.

A Pőcze László vezette néptánccsoport is 
részese volt a rendezvénynek, akik a magas 
színvonalú produkciójukkal színesítették a 
fesztivált. Az immáron negyedik alkalom-
mal megrendezésre került program nagy 
sikerrel zajlott. A Vonószenekari Fesztivá-
lon részt vevő iskolák az alábbi minősítése-
ket kapták: 

Arany minősítés:

• Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola 
I� úsági Vonószenekar
• Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művé-
szeti Iskola Lehár I� úsági Vonószenekar

Ezüst minősítés:

• Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola 
Tücsökzenekar
• Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művé-
szeti Iskola Tücsökzenekar
• Menner Bernát Alapfokú Művészeti 
Iskola Tücsökzenekar
• Nyergesújfalui Szabolcsi Bence Alapfokú 
Művészeti Iskola és Dorogi Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola
• Esztergomi Zsolt Nándor Alapfokú Mű-
vészeti Iskola

Különdíj:

• Milán Zoltánné, művészeti vezető
• Bakos Anna, hegedű
• Pethő Marcell, cselló
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Költészet napja a Jókai moziban
A felújított Jókai mozi a jövőben vonzó lehetőséget kínál Észak és Dél-Komárom magyar 
ajkú vendégeinek – erről tett tanúbizonyságot az költészet napi rendezvény is, melyen Jónás 
Csaba gútai születésű Wass Albert-díjas versmondó és Korpás Réka népdalénekes lépett fel.

A Kárpáthaza számtalan szellemi kincset, 
költőt, előadóművészt rejt magában. Ezeknek 
a kincseknek a magunk köré gyűjtése, meg-
mutatása kötelességünkön túl jó értelemben 
vett érdekünk is, hiszen általuk és velük mi 
magunk is értékesebbé válunk – hangzott el 
a műsor előszavában

Jónás Csaba versmondó József Attila, 
Radnóti Miklós, Wass Albert, Pető�  és 
Ady költeményeiből szemezgetett.

– Kedvenc költőm nincs, sokkal inkább ked-
venc verseim vannak. Köztük például Tőzsér 
Árpád, szlovákiai magyar költő Fér� kor 
venc verseim vannak. Köztük például Tőzsér 
Árpád, szlovákiai magyar költő Fér� kor 
venc verseim vannak. Köztük például Tőzsér 

című verse, de ide sorolnám Radnóti és Pi-
linszky több költeményét is, bár az estjeimen 
a legtöbb verset Wass Alberttől szavalom el. 

Véleményem szerint amíg nem értjük meg, 
hogy mit akarunk egy-egy verssel kifejezni, 
addig nem tudjuk jól elmondani őket. Ha egy 
új költeménnyel ismerkedem, akkor � gyelem-
be veszem, hogy mit jelent számomra, mit 
jelenthetett a költő számára, illetve, hogy mit 
is szeretnék közölni vele. Ha megvan a miért, 
akkor a hogyan már jön magától – mondta 
Jónás Csaba. 

Hozzátette, hogy a költészet napjára 
összeválogatott versekben ezek a miértek 
külön-külön jelentek meg, hiszen nem egy 
tematikára fűzte fel a költeményeket, ha-
nem a legismertebb költők legszebb verseit 
gyűjtötte csokorba. 

                                                                                         se
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Az újraegyesítésre emlékeztünk
November 4-én és 6-án városunk újraegyesítésének 75. évfordulójára emlékeztünk. 
Az eseménysorozatot Hamrák Zsó� a tanácsnokasszony szervezte, továbbá külön 
köszönet illeti meg a témát felkaroló civil szervezetet, az Endresz Csoportot is. 

Töltse velünk a Múzeumok Éjszakáját! Érdeklik 
a természeti katasztrófák? Kíváncsi a vulkánok és a 
földrengések pusztító erejére? Szeretne megismer-
kedni a Vezúv által elpusztított római kori emlékek-
kel? Játékos formában és mégis tudományos alapon? 
Akkor töltse velünk június 21-e estéjét, mert a „Vul-
canus árnyékában - élet és halál Pompeiiben, avagy 
miről is mesélnek a brigetiói leletek?” című rendezvé-
nyünkön mindennek részese lehet. Részletek a www.
kgym.hu-n!

Segítse a múzeum 2014. október 17-én nyíló, 
„A Holokauszt komáromi eseményei” című „A Holokauszt komáromi eseményei” című „A Holokauszt komáromi eseményei”
kiállítását. Kérjük, hogy amennyiben bármi-
féle információval, emlékkel, fényképpel, 

dokumentumokkal rendelkezik a témában (a ko-
máromi zsidó lakosságot ért intézkedések és követ-
kezményei, egyéni és családi sorsok, zsidómentők, a 
Csillagerődben történtek stb.) jelentkezzen Számadó 
Emese múzeumigazgatónál a 0036 34 344-697-es 
múzeumi telefonszámon, illetve az emese@jamk.hu 
e-mailcímen.

„A sebesült Görgei” című kiállítás július 13-ig „A sebesült Görgei” című kiállítás július 13-ig „A sebesült Görgei”
látogatható keddtől vasárnapig, 9-17 óráig. A tárlat 
kiválóan kiegészíti az 1848/49-es szabadságharcról 
szerzett iskolai ismereteket és megismertet a kora-
beli orvoslásban történt fejlődés eredményeivel.

www.praktiker.hu 2900 Komárom, Klapka György út 8/a.

Barkácsolás és
lakberendezés kreatívan.

Tekintse meg tavaszi
kínálatunkat megújult
komáromi áruházunkban!
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Folytatódik a hpV 
megelőző program

A méhnyakrák kialakulásáért is 
felelős humán papillomavírus elleni 
oltóprogram Komáromban nem új 
keletű kezdeményezés. Az önkor-
mányzat évek óta kiveszi részét a 
prevenciós tevékenységből. 

- Idén zárul le a felzárkóztató oltás, 
hiszen a magyar kormány egészség-
ügyi szakvezetése úgy döntött, hogy 
a HPV elleni védekezés kerüljön bele 
az országos programba. Épp ezért 
büszkeséggel tölt el, hogy Komárom 
zászlóshajója volt ennek a kezdeménye-
zésnek, hiszen nálunk évek óta folyik a 
program. A 2014/15-ös tanévtől kezdve 
a hatodik osztályos lányoknak kötelező 
lesz felajánlani ezt a védőoltást, akik az 
iskolaorvosi szolgálaton keresztül, az 
ÁNTSZ koordinálásával kapják majd 
meg. Az oltás három részből áll, és a 
második leggyakoribb női daganat, a 
méhnyakrák ellen nyújt védettséget – 
magyarázta dr. kreft-horváth Loránd 
alpolgármester.

a hPV vírus nem csak a lányoknál, 
nőknél okozhat daganatos megbetege-
déseket.

– Polgármester úr javaslatára a komá-
romi fi úknak a jövőben is szeretnénk 
felajánlani ezt a védőoltást az adott 
korosztályban. Több gyerek életkoránál 
fogva ugyan jogosult lenne rá, de már 
hetedik osztályba jár, így számukra 
lehetőség van a felzárkóztató oltás 
igénylésére. Ezt eddig 123 szülő tette 
meg. Ezúton is biztatom a komáromi 
szülőket, tinédzserfi úkat, hogy igényel-
jék a védőoltást minél többen – tette 
hozzá az alpolgármester.

az első oltások beadása már megtör-
tént, a következőre várhatóan június-
ban, míg a harmadikra október elején 
kerül sor.

                                                            se

Átfogó fejlesztés a kórházban
Dr. Molnár Attila polgármester és Czunyiné dr. Bertalan Judit kor-
mánymegbízott tavaly év végén jelentették be, hogy hogy a Selye János 
Kórházban több mint 760 millió forintból fejlesztik a járó- és fekvőbeteg 
ellátást. Az uniós forrásból támogatott beruházás három nagy területet 
érint. A részleteket illetően dr. Ferencz Péter főigazgató, és dr. Szakál 
Imre orvosigazgató április 8-án tartott projektnyitó sajttájékoztatót.

- A Selye János Kórház 2012-ben egy markáns 
szerkezetátalakítási folyamaton ment keresztül. 
Az új struktúra megerősítéséhez szükséges vál-
tozásokat tudjuk � nanszírozni ebből az uniós 
projektből. A beruházásnak három fő része 
van: építészeti, eszközbeszerzési és informa-
tikai. Kialakítunk egy 15 ágyból álló korszerű 
krónikus ellátási osztályt, 3-4 ágyas kórter-
mekkel és vizesblokkokkal. Eszközbeszerzésre 
mintegy 400 millió forintot fordítunk, ez érinti 
az egynapos sebészetet, a járóbeteg ellátást és a 
diagnosztikát egyaránt. Többek közt új digitális 
röntgenrendszereket, ultrahang készülékeket, 
műtőasztalokat, sebészeti lézereket, altató- és 
lélegeztető gépeket vásárolunk – mondta dr. 
Ferencz Péter főigazgató.

A projekt része még a fűtéskorszerűsítés, 
mely energia- és költségtakarékossá teszi a 
kórház illetve a rendelőintézet fűtését. Ezen 
kívül fejlesztik az egész intézmény informa-
tikai rendszerét is.

– Ma már az élet egyetlen területén sem tudunk 
mozdulni informatika nélkül, nincs ez másképp 
az egészségügyben sem. A beruházás során 
nemcsak a hardver- és szoftverfrissítés, illetve 
a hálózatfejlesztés történik meg, de rendszerbe 
állítunk egy teljesen új medikai szoftvert is, ami 
részben a dokumentációt, részben az elszámolá-
si feltételeket segíti majd – tette hozzá si feltételeket segíti majd – tette hozzá si feltételeket segíti majd –
dr. Ferencz Péter.

Dr. Szakál Imre orvosigazgató elmondta, 
hogy az ő pályafutása alatt ilyen volumenű 
fejlesztés nem valósult még meg a Selye 
János Kórházban. Hozzátette, hogy a beru-
házás nagy jelentőséggel bír a kórház, a ren-
delőintézet és a betegek számára egyaránt.

A támogatási szerződést tavaly decem-
berben írták alá, a projekt várhatóan jövő 
tavaszra fejeződik be. 
                                                                    se
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Faültetés, kiállítás 
a Föld napján

2009- ben Evo Morales bolíviai elnök 
kezdeményezésére az EnSZ április 
22 -ét a „Földanya nemzetközi nap-
jává” nyilvánította. Ez alkalomból 
városunkban is különféle programok 
hívták fel fi gyelmünket természeti 
környezetünk megóvására. Fát 
ültettek, madáretetőket helyeztek ki, 
átadtak egy Green pontot, az Arany 
17. Rendezvényközpontban pedig 
kiállítás nyílt.

április 22 én a Jókai tér egyik kiraka-
tában Green pontot hoztak létre a 
környezetvédelmi  és agrárszakembe-
rek. ahogy Juhász márton, az önkor-
mányzat környezetvédelmi referense 
elmondta, a kirakatot folyamatosan 
bővítik. a program másnap madárete-
tők kihelyezésével folytatódott. a móra 
Ferenc Szakiskola 11. és 12. évfolya-
mos tanulói egy hónapig készítették az 
etetőket, összesen tízet, hogy minden 
óvodába és bölcsődébe jusson egy-
egy. a tóparti Óvoda madáretetőjének 
kihelyezésén részt vett dr. kreft-horváth 
Loránd alpolgármester, hiszen az ön-
kormányzat prevenciós programjának 
igen fontos része a környezettudatos 
életmódra nevelés.

- Olyan ez, mint az egészséges életmód-
ra nevelés, nem lehet elég korán kezde-
ni. Talán ha a gyerekek már bölcsődés 
vagy óvodás korban megismerkednek a 
környezetvédelem fontosságával, akkor 
más szemmel tekintenek majd a világra 
– vélekedett az alpolgármester.

a Föld napja alkalmából fákat is ültet-
tek, a Jókai ligetbe és az alapy Gáspár 
parkba 2- 2 mezei juhar került.

a program részeként nyílt meg 
zettisch róbert természetfotósnak
A Yellowstone Nemzeti Parkban című 
képkiállítása, valamint hornig Balázs 
és Csapó eszter helyi természetfotó-
sok munkáinak kiállítása az arany 17. 
rendezvényközpontban. a rendezvény 
része volt még Pénzes László mada-
rász előadása, illetve Bognár Balázs 
természetvédelmi bemutatója is. (se)

Az önkormányzat többéves � gyelemfelkeltő 
tevékenységének hatására megoldódni látszik 
a helyiek által csak „Kis–Duná-nak” nevezett 
vízfolyás feliszapolódásának problémája.

Juhász Márton környezetvédelmi referens a 
területileg illetékes Vízügyi Igazgatósággal 
történt egyeztetés után elmondta, a Szent 
Pál-sziget melletti vízfolyás jelenleg rossz 
állapotban van. A feliszapolódás előrehala-
dott, ennek fő oka, hogy a folyó felső sza-
kaszán még 1995–ben épített mederáttöltés 
elzárja a főmederből történő vízutánpótlást. 
Ugyan a vízügyi szakemberek a „Kis-Duna” 
vízutánpótlását több átfolyó elhelyezésével is 
próbálták már megoldani, ezek azonban az 
évtizedek során eltömődtek, a mederáttöltés 
előtt és után is jelentős hordalékkúp keletke-
zett, így gyakorlatilag eltűntek.

A Vízügyi Igazgatóság megrendelésére az 
átereszek kitisztítása, a mederáttöltés előtti 

szakaszok mélyítése, a vízfolyás felső sza-
kaszának szélesítése a napokban kezdődött 
meg. A munkálatok után az érintett szakasz 
vízállapotának jelentős javulása várható, 
mivel állandó vízutánpótláshoz jut.

A mellékág középső szakasza jelenlegi 
formájában ritka és értékes élőhely. Ezt a 
szakaszt már több évszázada állatitatónak 
használták.

A felső mederelzárás átereszeinek kar-
bantartására a jövőben is szükség lesz. A 
későbbiek során indokolt lehet a mederfenék 
feltöltődött részeinek, szűkületeinek esetle-
ges kotrása is. 
                                                                    se
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Megtisztul a monostori Kis-Duna



Egy évtizede már, hogy a Kecskés László Társaság megemlékezik a felvidéki kitelepítésekről, 
mindezt 2010 óta az önkormányzattal közösen teszi. Két éve pedig dr. Molnár Attila polgármes-
ter, országgyűlési képviselő kezdeményezésére az Országgyűlés április 12-ét a kitelepítettek em-
léknapjává nyilvánította. Komárom, mint a kitelepítettek emlékvárosa, idén is megemlékezett 
a második világháborút követő, etnikai krízist okozó és máig ható történésekről.

Képviselő-testületi emlékülésnek adott otthont a Monostori erőd 
április 12-én, ahol a város vezetésén túl megjelentek a Kecskés Lász-
ló Társaság tagjai, Kecskés László özvegye, Margit néni, valamint 
számtalan, a kitelepítésben érintett személy. A napon Vesztergám 
Miklós tárogatóművész mellett a bonyhádi asszonykórus, valamint 
a Magyarock Dalszínház adott műsort.

Dr. Molnár Attila polgármester először felolvasta az Országgyűlés 
december 7-ei 86/2012. számú határozatát, mely kimondja, hogy az 
Országgyűlés április 12-ét, a kitelepítések kezdődátumát emlék-
nappá nyilvánítja, majd ezt követően Áder János köztársasági elnök 
Országgyűlés április 12-ét, a kitelepítések kezdődátumát emlék-
nappá nyilvánítja, majd ezt követően Áder János köztársasági elnök 
Országgyűlés április 12-ét, a kitelepítések kezdődátumát emlék-

szavait tolmácsolta, aki levelében kifejtette, hogy hazánk sokszor 
megtapasztalhatta, milyen az, ha nagyhatalmak döntenek a sorsáról. 
Soha nem gyógyuló sebeket ejtett a második világháborút követő 
békediktátum. Több százezer embernek kellett elhagynia azt a föl-
det, ahol született, ahol felnőtt, azonban a lélek erősebb és nagyobb 
haza, ami megtart és összeköt. A haza erejét pedig a diktatúrák sem 
tudják megtörni. Ezt követően dr. Bagó Zoltán európa parlamenti 
képviselő mondott beszédet, aki személyes kötődései révén közve-
tetten maga is érintett volt a második világháborút követő kitele-
pítésekben. Családja egy része ugyanis sváb származású, így őket 
Németországba telepítették át.

– Az Európa Parlament Petíciós Bizottsága és az Európa Parlament Jogi 
Bizottsága állást foglalt a kitelepítések ügyében. Egyrészt kimondták, hogy 
szégyen és gyalázat, ami történt. Másrészt elismerték, hogy a Beneš-
dekrétumoknak nincs helyük az európai jogrendben, azt Szlovákiának 
hatályon kívül kellene helyeznie. 

2009-ben civil kezdeményezésre petíciót nyújtottak be az Európa Parla-
mentbe, amelyben kérték a Beneš-dekrétumok eltörlését. Ezt mi tisztán az 
európai jogrendet � gyelembe véve átdolgoztuk, és mára jogilag tisztáz-
tuk is a kérdést, hiszen Szlovákia 2004 óta az Európai Unió tagja, így 
elfogadta az Unió alapjogi chartáját és EU-s jogszabályok vonatkoznak 
rá. A még mindig élő Beneš-dekrétumok egyértelműen sértik az európai 
jogszabályokat. Most megadjuk a lehetőséget Szlovákiai külügyminiszté-
riumának, hogy elkészítse a deregulációs törvényt. 

A Szlovákiában néhány hete lezajlott köztársasági elnökválasztások 
talán fordulópontot jelenthetnek ügyünkben - zárta beszédét az európa 
parlamenti képviselő. Az emléknap koszorúzással ért véget.  

                                                                                                                se
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Benned él a magyarság!
Felvidéki kitelepítettek és deportáltak országos találkozója

Dr. Bagó Zoltán Európa Parlamenti képviselő



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

A városvezetés 1848. július 31-i döntésével 
az utcát a komáromi erődvonalat építtető 
József nádorról Nádor utcának keresztelte, 
de a szabadságharc bukása után a lakosság 
újra a régi elnevezést használta. 1886-
ban megint Nádor utca, majd 1919-ben 
Masaryk utca, a város Magyarországhoz 
való visszacsatolása (1938) után Szent István 
út, 1945 után ismét Masaryk, majd Steiner 
Gábor utca, 1992-től pedig újra Nádor 
utca. Komárom egyik legrégebbi utcájában 
várostörténeti szempontból számos értékes 
építmény található. 

A város legrégebbi köztéri szobra az 1715-
ben elkészült barokk Szentháromság–szo-
bor a fogadalmi szobrok közé tartozik. 
Megépítése a Rákóczi–szabadságharc 
komáromi eseményeihez és a 1710 – 1711. 
évi pestisjárványhoz kötődik. Az előtte lévő 
téren volt vasárnaponként a piac, valamint a 
19. század második felétől a „madárbörze”, 
ahol gazdát cserélhettek a város parkjaiban, 
ligeteiben és a környéken befogott énekes-
madarak. A téren állt egy római oltárkövön 
az a persely, melyben a komáromi szegé-
nyeknek az adományokat gyűjtötték.
A szájhagyomány szerint a szobor mö-

götti ház helyén volt a Brazovics–ház, 
amelyet Jókai Mór említ Az aranyem-
ber című regényében A 20. század első ber című regényében A 20. század első ber
felében ennek ennek a helyén épült fel 
Kovács Tihamér gyógyszerész patikája. 

Az utca 7. számú házban volt a Dióssy 
családnak az Arany kaszához elnevezésű 
vaskereskedése, ahogy arra az épület hom-
lokzatán ma is látható cégjelzés, egy kasza 
is utal. Az épületben ma is vaskereskedés 
működik.

A Nádor utca 8. számú ház helyén volt 
Ghyczy Kálmán országgyűlési képviselő 
szülőháza, amely azonban az 1848. évi 
nagy tűzvészben leégett. A helyén épült, 
ma is álló házban volt megyei, majd királyi 
törvényszék és adóhivatal is. Jelenleg a Duna 
Menti Múzeum egyik részlege (időszaki 
kiállító termek és képtár) működik benne

Mellette látható a napjainkban megújuló 
Szent András templom. Mai formáját az 
1763. évi földrengést, majd az 1848. évi 
tűzvészt követő újjáépítések során nyerte.

A templommal szemben állt a bencés al-

gimnázium épülete. Lebontása után, 1913-
ban a helyén felépítették a Kultúrpalotát, a 
Duna Menti Múzeum mai főépületét. 

A templom melletti barokk épület a volt 
jezsuita rendház tömbje. Ezzel egybeépült 
a 12. szám alatti banképület, amelyet a 20. 
század elején emeltek.

Az utca Lehár park felőli saroképületét a 
neves csehszlovák cipőgyártó és kereskedő 
Bata cég építette az 1930-as években. Vele 
szemben áll a 18. században emelt Szent Jó-
zsef kápolna, amely az 1904-ben lebontott, 
a szegények gondozása céljából emelt ispo-
tályhoz tartozott. Az ispotály helyén épület 
fel Spitzer Béla emeletes könyvnyomdája. 
A ház földszintjén napjainkban könyvesbolt 
üzemel.

A saroképület a város legszebb szecessziós 
épülete. A Komárom-vidéki Takarékpénz-
tár Rt. építtette 1902-ben. Díszes kovácsolt-
vas kapuját a szőnyi kastélyon is dolgozó 
neves komáromi műlakatos, Török András 
készítette.

                                                             tzs – ms

Legújabb számunkban a Klapka György térről nyugati irányban húzódó, a város egykori főutcája, 
a  Nádor utca egy része látható a Szent András templommal és a Szentháromság–szoborral, a sarkon 
a Zichy palotával. A 17. század második felében kiépült utca alsó részét eredetileg Szent András utcá-
nak nevezték, felső részét pedig Rác utcának. Ez utóbbi elnevezés később az egész utcára kiterjedt.
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Nádor utca 
a Szentháromság– szoborral



Városunk egyik utcanévadója születésének 150. évfordulójára dédunokája, Térfy And-
rás hívta fel a � gyelmünket. Családi dokumentumai alapján emlékezünk a neves jogtu-
dósról, jogi íróról, aki az 1910-es, 1920-as évekjelentős kodi� kátora volt. Élettörténe-
rás hívta fel a � gyelmünket. Családi dokumentumai alapján emlékezünk a neves jogtu-
dósról, jogi íróról, aki az 1910-es, 1920-as évekjelentős kodi� kátora volt. Élettörténe-
rás hívta fel a � gyelmünket. Családi dokumentumai alapján emlékezünk a neves jogtu-

tének első szakaszával márciusi számunkban foglalkoztunk. Íme a második rész.
dósról, jogi íróról, aki az 1910-es, 1920-as évekjelentős kodi� kátora volt. Élettörténe-
tének első szakaszával márciusi számunkban foglalkoztunk. Íme a második rész.
dósról, jogi íróról, aki az 1910-es, 1920-as évekjelentős kodi� kátora volt. Élettörténe-

1926. november 1-je nagy ünnepe volt az igazságszolgáltatásnak és 
Komáromnak egyaránt. Dr. Térfy Gyula, „kuriai tanácselnök eddig 
viselt államtitkári rangjából belépett a miniszteri rangba”, miután „a 
törvényelőkészítés, valamint az igazságügyi közszolgálat terén tel-
jesített rendkívül értékes szolgálatai elismeréséül a királyi ítélőbírák 
és ügyészek részére megállapított VI. � zetési csoport jellegét” ado-
mányozták számára. Több kitüntetésben is részesült, többek között 
1928-ban megkapta az I. osztályú Magyar Érdemkeresztet. 
mányozták számára. Több kitüntetésben is részesült, többek között 
1928-ban megkapta az I. osztályú Magyar Érdemkeresztet. 
mányozták számára. Több kitüntetésben is részesült, többek között 

Megbecsültségét a korabeli társadalomban jól példázza, hogy 1929. 
március 7-én bekövetkezett halála után a Magyar Királyi Curia 
(ma: Néprajzi Múzeum épülete) aulájában ravatalozták fel, ahol dr. 
Zsitvay Tibor igazságügyminiszter mondott gyászbeszédet. Szavai 
szerint: „Sötét gyászba borult a magyar igazságszolgáltatás máskor 
világosságot sugárzó csarnoka.Nagy fényesség aludt ki hirtelen-váratlan 
a magyar égboltozaton, - álló csillag húnyt le, amely után eddig egy egész 
világ: a jogalkotás világa igazodott. A magyar jogászság villámsujtottan 
áll Térfy Gyula korai ravatalánál. Kihullott a toll a lankadatlan kézből, 
amelynél kitartóbb szorgalommal tollat még nem forgattak. Lezáródott 
az ajak, amely évtizedeken át oly kristálytisztán hirdette a jog tantételeit. 
Kialudt a nagy elme fényessége, amely csodálatos biztossággal világitott be 

a jogszabályok homályos útvesztőibe.”  Térfy Gyula sírboltja a Farkas-
réti temető 6/1. (akadémiai) parcellájában található.

A család más tagjai is jelentős közéleti pályát futottak be. Öccse, 
Tér�  Béla (1869–1959) erdőmérnök, 1921–22-ben a Bethlen-kor-
mány közélelmezési ügyek irányításával megbízott tárcanélküli 
minisztere, 1939–44-ben a Futura elnöke, s emellett híres � latelista 
volt (a budapesti Bélyegmúzeum unikális, bélyeg előtti levélgyűj-
teményét „Tér�  Béla különgyűjtemény” címen ma is őrzi). Unoka-
testvére, dr. Tér�  Dezső a budapesti ítélőtábla tanácselnöke, majd 
1933-ban kúriai tanácselnök lett.  

Balatonszemesen a fürdőegyesület az akkori Mátyás király úton, a 
vasúti átjáró mellett létesített kis virágos területet emlékére 1930-
ban Térfy Gyula ligetnek nevezte el. Budapesten lakóházának 
utcáját, az egykori Jolán (ma Galeotti) utcát nevezték el később róla. 

Szülővárosa is minden időben megbecsüléssel gondolt neves szülöt-
tére. Dél-Komáromban 1933-tól viseli utca a nevét. 

                                                                                                          ms
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150 éve született Térfy Gyula
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Czunyiné dr. Bertalan Judit kormány-
megbízott elmondta: a 114 millió forintos 
rekonstrukció a teljes iskolaépületet érinti.

- A Szent Imre Iskola Komárom egyik patinás, 
építészetileg is meghatározó épülete, felújítása, 
korszerűsítése épp ezért nemcsak az itt tanuló 
diákoknak és az itt dolgozó pedagógusnak fon-
tos, hanem valamennyi komáromi számára is. 
Az energetikai korszerűsítés után felszabaduló 
összeget a fenntartó az oktatás színvonalának 
emelésére, a pedagógusok minőségi munkájának 
könnyítésére fordíthatja majd. Dr. Pápai Lajos 
megyéspüspök beszédében hangsúlyozta, 
nagy öröm az egyház számára, hogy a Szent 
Imrébe évről évre egyre több gyermeket 
íratnak be a szülők. Ez a fajta fejlődés 
pozitív képet vetít előre az iskola számára, 
melyet a jelen beruházás is csak tovább 
erősít. Peredi Ágota igazgatónő visszatekin-
melyet a jelen beruházás is csak tovább 
erősít. Peredi Ágota igazgatónő visszatekin-
melyet a jelen beruházás is csak tovább 

tésében kitért rá, hogy az 1997 óta egyházi 
fenntartásban működő intézmény több 
lépcsőben újult meg.

- Először új konyhát és ebédlőt kaptunk. Óvo-
dánk 2002 óta működik. Az elmúlt években 
kicseréltük a homlokzati ablakokat, volt tataro-
zás, illetve a tornatermi vizesblokk is megújult. 
A mostani rekonstrukcióban 107 napelem kerül 
elhelyezésre az épületen, továbbá ablakcserékre, 
és az iskola nyugati szárnyának felújítására 
is sor kerül. Ezzel a beruházással valóban 
21. századi körülményeket leszünk képesek 
biztosítani a tanulóink számára. Köszönet 
mindezért a Római Katolikus Egyháznak mint 
fenntartónak, valamint a kormánymegbízott 
asszonynak.

Dr. Molnár Attila polgármester örömét 
fejezte ki, hogy a 100 milliós beruházással 
ismét városunk, Komárom gazdagodik. 
A fejlesztés összhangban van azzal az 
önkormányzati törekvéssel, amely iskolá-
ink, óvodáink épületeinek és környékének 
biztonságosabbá tételét célozza, illetve 
a történelmi egyházakkal fenntartani 
kívánt élő kapcsolattal is harmonizál. (se)
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Élet a katolikus 
baba-mama klubban

Karonülő kisbabáikkal érkeznek a 
Szent Imre Általános Iskola közös-
ségi házába szerda délelőttönként 
azok az édesanyák, akik együtt 
működtetik baba-mama klubjukat. 
A klubban az édesanyák énekelnek, 
muzsikálnak, együtt játszanak ba-
báikkal, és megbeszélik egymással 
a gyermeknevelés kisebb-nagyobb 
problémáit. Közösségük összetartó 
ereje a hitükben rejlik.

-  Ez alapvetően katolikus közösség, 
de nyitottak vagyunk, hiszen van-
nak református és baptista tagjaink 
is – mondta a Szent Család közös-
ség vezetője, maklári zsófi a.
a közösség tagjai hisznek abban, hogy 
gyermekeik itt életre szóló barátságokat 
köthetnek. – Budapestről jöttem, ahol a 
szüleim vezettek egy hasonló közössé-
get, melynek köszönhetően házassá-
gok, majd gyermekek születtek. Ott már 
egy 250 fős közösség működik, így mi 
is merünk nagyot álmodni – tette hozzá 
a vezető.

a klubban az édesanyák mellett az 
édesapákat is szívesen látják, hiszen a 
család egységét csak így lehet megélni. 
Éppen ezért több családi programot 
szerveznek, hamarosan családi napot 
is tartanak, nyáron pedig közösen 
utaznak erdélybe, körülbelül harmin-
can, sok-sok kisgyermekkel. ahogy a 
klub tagjai vallják, isten a házasságokat 
is megáldja. – Isten harmadik lábként 
van jelen a kapcsolatokban. Amit ketten 
nem tudunk megoldani, Ő segít benne. 
Isten nélkül nem lehet életre szóló 
házasságot kötni. Istennek nincsenek 
unokái, csak gyermekei. A gyermekeket 
a Jóistentől kaptuk, hogy az Ő örömére 
neveljük őket, hogy hívővé válnak, az 
nemcsak rajtunk múlik – vélekedett 
maklári zsófi a.

a baba-mama klubhoz bárki csatlakoz-
hat, aki a gyermeknevelésről hasonlóan 
gondolkodik, azt szívesen látják a 
közösségben. a találkozóik helyszíne 
a Szent imre iskola közösségi terme, 
azonban foglalkozásaik nem helyhez 
kötöttek, így gyakran töltik idejüket a 
szabadban vagy egymás otthonában. 
                                                                 se

A Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda sikeres energe-
tikai célú állami pályázaton vett részt. A hivatalos értesítést nemrég kapta 
kézbe az intézmény. Az ügyben április elején tartottak sajtótájékoztatót.

Napelemek fűtik
a Szent Imre Iskolát



Floorball diákolimpiát rendeztünk

Országos fl oorball diákolimpiát 
szervezett a Magyar Floorball 
Szakszövetség a Sportcsarnokban 
április 24-én. A Komáromi napok 
előfutáraként szervezett tornán a 
középiskolás korosztályt szólították 
meg. Összesen hat csapatot láttak 
vendégül nálunk.

- 24 csapat nevezett, több helyütt voltak 
az országban elődöntők, ide csak a 
legjobbak jutottak be. Két budapesti, 
egy komáromi, egy tatai, egy paksi és 
egy miskolci csapat játszott – mondta 
kovács Barna szervező, játékvezető.

a délelőtt folyamán izgalmas küzdel-
meket láthattak a szurkolók, hiszen 
ez a korosztály a legidősebb a diák-
olimpiai korcsoportban. a játékosok 
többsége már felnőtt együttesekben 
játszik, köztük a Széchenyi csapata, 
akik az oB i-es SzPk-s csapattal 
állnak ki. a küzdelem legesélyesebb-
jei is ők voltak. a játékidő kétszer 10 
perces mérkőzésekből áll. a hat induló 
csapatot sorsolással két ágra sorolták 
be, így folytatták le a keresztjátéko-
kat, illetve a helyosztó mérkőzéseket, 
összesen tizenegy mérkőzést játszva. 
a tét nagy volt, hiszen a csapatok a 
magyar bajnoki címért küzdöttek. 

Úszásérmek a Vidra Kupáról

A Komáromi Úszóklub SE legfi ata-
labb versenyzői április 12-én Győr-
ben vettek részt az első alkalommal 
megrendezett Vidra Kupa korcso-
portos úszóversenyen.

Életük első versenyén eredményesen 
mutatkoztak be Weiszengruber anikó 
csoportjának úszói.  Érmes verseny-
zőink: rózsavölgyi Donát egy ezüst és 
egy bronzérmet szerzett, Beigelbeck 
attila és Bartalos áron egy-egy ezüstér-
met, valamint Czita Dániel, nagy Szonja 
és nagy Lara bronzérmet nyert.
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Női OB bajnok az SZPK
A találkozóra 2014. április 27-én került sor, ahol a ve-
zetést az SZPK-sok szerezték meg, azonban a MEISE 
fordítani tudott a második harmadban...

A harmadik játékrészben ismét a komáromi 
lányok szereztek gólt - egy percen belül 
kettőt is -, amivel megfordították a mérkő-
zést, mivel a 4-3-as eredmény a végéig nem 
változott, így a Szőnyi Palánkdöngetők 
Köre történelme első női bajnoki címének 
örülhetett. A bajnoki érmeket dr. Mol-
nár Attila polgármester, Horváth Gyula 
sporttanácsnok és Füzi Gábor, a Magyar 
Floorball Szakszövetség elnöke adta át. 
Gratulálunk a csapatnak!

SZPK-Nokia Komárom
Mózes Réka, Kopócsi Pálma, Takács Anna, 
Mészáros Judit, Szabó Annamária, Juhász 
Vivien, Huszár Ágnes, Bacher Evelin, Váradi 
Vivien, Marton Fanni, Darai Szilvia, Perje 
Edina, Gujtmann Renáta, Miklós Rita, 
Gyugos Beáta, Vértesi Nicole, Kiss Klára, 
Lakatos Réka, Tóth Dóra, Lakatos Réka, Tóth Dóra, Lakatos Réka, Tóth Dór

edzők: Viczena Gábor, Bak Nor-
bert                                                                   se

A K-1 szabályrendszerben ismét a komá-
romi Grónai Sándor (63,5kg) állhatott a 
dobogó legmagasabb fokára Európa egyik 
legrangosabb WAKO kick-box rendezvé-
nyén, a festői szépségű ausztriai Innsbruck-
ban április 12-én.

A sportoló a cím megszerzésével már a 
harmadik kick-box K-1 Világkupa arany-
éremmel gazdagította városunk hírnevét

Időközben Grónai ismét magyar bajnoki 
címet szerzett. 

Komáromi versenyzőnk az április 26-án, 
Baján megrendezett WTKA kick-box K-1 
és thai box Magyar Bajnokságon immár 
kilencedik alkalommal állhatott a dobogó 
legfelső fokára. Ezzel ismét városunk spor-
tolója hódította el a thai box szabályrendszer 
Magyar Bajnoki címét.

Sikereihez gratulálunk!

Felkészítő edzői Csányi János, 
és Vlasich Róbert voltak. 

Grónai ismét az élen végzett
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Sporttörténelmet 
írtak a karatésok

nemrég rendezték meg a WKF 
Magyar Karatebajnokságot, amelyre 
ezúttal több mint hatszáz sportoló 
nevezett. A megmérettetésen Den 
Shin Dojo versenyzői képviselték 
városunkat.

Filep imre 7 danos mester tanítványai 
1988 óta valamennyi évben voltak, ott 
vannak a jeles sporteseményen, és 
mindig éremmel tértek haza. nem volt 
ez másként idén sem.

az első napon a 16-17 évesek között 
albert Patrik egyéni katában szerzett 
bronzérmet, majd a felnőtt kategóriá-
ban a tavaly sikeresen bemutatkozott 
csapat Filep ádámmal és mészáros 
zsolttal kiegészülve szintén bronzérmet 
nyert. ezzel a helyezéssel sporttörté-
nelmet írtak, hiszen a megyei karate 
negyvenéves történetében még sosem 
sikerült felnőtt csapatnak ebben a 
stílusban érmet szerezni.

másnap a 12-13 évesek között Pataki 
Bence szintén a bronzérmet hozta el 
katában. a 8-9 évesek között Joó Bar-
nabás katában és kumitében is a har-
madik helyen végzett, míg a 12-13 éves 
lányoknál Baladincz emese kumitében 
nyert bronzot.

kapcsolódó hír, hogy néhány hete 
ercsiben került megrendezésre a 
Fudokan országos Bajnokság. az 
itteni eredmények a következőképpen 
alakultak:

kiss Dávid: kata 1. kumite 3. hely, 
Fudokan kata bajnok 
Joó Barnabás: kata 1. kumite 3. hely, 
Fudokan kata bajnok 
Pataki Bence: kata 2. kumite 3. hely
Csajághy Levente: kata-kumite 3. hely
Baladincz emese: kumite 3. hely

Filep mester, a csapat vezetője elisme-
rően szólt a színvonalról és a verse-
nyezői szerepléséről, a hat komáromi 
sportoló összesen kilenc érmet, közte 
két Fudokan bajnoki címet érdemelt ki. 

Hétmillióból újul meg az öltöző
A KVSE labdarúgó szakosztálya is részesült az MLSZ sport-
telep felújítási támogatásából. Összesen 91 millió forint talált 
A KVSE labdarúgó szakosztálya is részesült az MLSZ sport-
telep felújítási támogatásából. Összesen 91 millió forint talált 
A KVSE labdarúgó szakosztálya is részesült az MLSZ sport-

gazdára 34 megyei amatőr sportszervezetnél - hangzott el az 
MLSZ Komárom-Esztergom megyei igazgatósága által szer-
vezett tatabányai sajtótájékoztatón április 17-én. A klubok fő-
leg a játéktér és az öltözők felújítására kaptak támogatást.

- Olyan körülményeket szeretnénk teremteni, 
ahová a szülők szívesen engedik el a gyer-
mekeiket focizni. 2013-ban írtuk ki először 
a sporttelepfejlesztési programot, ami ezt a 
célt szolgálta. Tavaly 28 szervezet kapott 
91 millió forintos támogatást. Idén az összeg 
nem változott, viszont a pénzt 34 szervezet 
között osztjuk szét. A kluboktól jóval több igény 
érkezett, 162 milliós nagyságrendben. Azt kell, 
hogy mondjam, jól pályáztak a megyei klubok, 
olyan beruházásra kértek támogatást, melyre 
tényleg szükségük volt. Minden szervezet ma-
ximum 7 millió forintot igényelhetett - mondta 
el a részleteket Khéner László, az MLSZ 
megyei elnöke.

Az elmúlt években összesen 1,6 milliárdos 
TAO-támogatás érkezett a megyébe, mely-
nek fele az utánpótlás-nevelést szolgálta.

- Dolgoznunk kell a magyar labdarúgás fel-
emelkedéséért. A megyei szakemberek egyre jobb 
körülmények között dolgoznak, így elvárhatjuk, 
hogy egyre jobb képességű magyar futballistákat 
neveljenek ki - vélekedett Khéner László.neveljenek ki - vélekedett Khéner László.neveljenek ki -

Dr. Kancz Csaba, az MLSZ megyei 
társadalmi elnöke elmondta, hogy az elmúlt 

években megyénkben 14 műfüves pálya 
épült meg, melyekhez az önkormányzatok 
és az egyesületek az önerőt biztosították. 
Popovics György, a megyei közgyűlés elnö-
ke, az MLSZ elnökségi tagja arról beszélt, 
hogy van a támogatásoknak egy másik célja 
is, ami az utánpótlást szolgálja.

Beigelbeck Attila, a KVSE elnöke és 
Herczeg Csaba szakosztályvezető szemé-
lyesen köszönték meg az MLSZ támogató 
segítségét, melyből a 80-as években épült 
öltöző újul meg.

- Körülbelül 160 korosztályos sportoló van 
jelenleg a KVSE-ben. Ezt az öltözőt használ-
ják még a Fortuna SE női csapatának tagjai, 
az öreg� úk és az iskolai csapatok is. A 80-as 
évek végén újították fel utoljára - tudtuk meg 
Herczeg Csabától. A szakosztályvezető 
hozzátette, azon dolgoznak, hogy minden 
korosztály számára megteremtsék a labda-
rúgáshoz szükséges feltételeket. Szeretnék, 
hogy Komáromnak olyan NB III-as csapata 
legyen, mely hosszú éveken át ott szerepel-
het.  

                                                               se




