
VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 2016. MÁRCIUS XI. ÉVFOLYAM, 30. SZÁM

OLIMPIAI KVÓTÁT SZERZETT MISKOLCZI JULIANNA

irány rió!
A LEGNAGYOBB ADÓZÓKAT KÖSZÖNTÖTTÉK

A helyi Adó A fejlődés egyik zálogA

A MuzsikA hAngjAi
KAMARAZENEI FESZTIVÁL A ZENEISKOLÁBAN



TARTALOM

AKTUÁLIS

A HELYI ADÓ A FEJLŐDÉS EGYIK ZÁLOGA

A LEGNAGYOBB ADÓZÓKAT KÖSZÖNTÖTTÉK

KÉGLIDAL

INGATLANKÖRKÉP

A PÁLINKAFŐZÉS SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA

VISSZATEKINTŐ

ÉLETET AZ ÉVEKNEK

A SZÉPKORÚAKAT ÜNNEPELTÜK

MOZGALMAS ÉVET ZÁRTAK A NYUGDÍJASOK

KULTÚRA

ÍGY KELL JÁRNI, ÚGY KELL JÁRNI!
FOLKSULIT INDÍTOTT AZ ÖRDÖNGŐS NÉPZENETANODA

KULTÚRGRUND

VACSORASZÍNHÁZ AZ ERŐDBEN

MICIMACKÓ ÉS BARÁTAI

MEDVENAP SZŐNYBEN

TALÁLKOZÓ, KIÁLLÍTÁSOK A KULTÚRA JEGYÉBEN

FARSANGOLTAK AZ ASSZONYOK

A MUZSIKA HANGJAI

KAMARAZENEI FESZTIVÁL A ZENEISKOLÁBAN

BEMUTATTÁK AZ EGYKORI KOMBINÁT ÉPÜLETÉT

APÁINK ÚTJÁN

A RENESZÁNSZ NAPON JÁRTUNK

EGÉSZSÉGÜNK

A VÍRUS

EGÉSZSÉGÜGYI ELŐADÁSON JÁRTUNK

EGÉSZSÉGÜGYI GUINESSRE KÉSZÜLNEK

KÖRNYEZETÜNK

FASIKOLA

KIVÁGJÁK A VESZÉLYES FÁKAT

KERTÉSZ LESZEK

KITAKARÍTOTTÁK A KÓRHÁZKERTET

GYŰJTSÜNK SZELEKTÍVEN!
TÁJÉKOZTATÁS AVAR ÉGETÉSÉRŐL

KÖZÖS MÚLTUNK

CSAK  EGY ÉJSZAKÁRA KÜLDJÉTEK EL ŐKET!
A KOMMUNISTA DIKTATÚRA ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTÜNK

SPORT

IRÁNY RIÓ!
OLIMPIAI KVÓTÁT SZERZETT MISKOLCZI JULIANNA

MOST LŐJ, MOST LŐJ, GÓÓÓL!
DIADALMASKODTAK FLOORBALLOSAINK

HAJNALIG BÁLOZTAK A FLOORBALLOSOK

KOMÁROMIAK HARCOLTAK A DÖNTŐÉRT

SPORTSZENVEDÉLY

A LEGJOBB SPORTEMBEREKET DÍJAZTÁK

ÚJ IDŐK FOCIJA

UTÁNPÓTLÁSNEVELÉS MINDEN SZINTEN

REMEK FORMÁBAN A KÉMÉNYEK

BRONZZAL ZÁRTAK A KÉZISEK

Kiadja a Komáromi Városi Televízió Szolgáltató Nonprofi t Kft. Felelős vezető: az ügyvezető. 

A kiadó és a szerkesztőség postacíme:  2900 Komárom, Szabadság tér 1. Telefon: 34/341-941, e-mail: komaromtv@novonet.hu Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!  
Nyomdai kivitelezés: KOMpRESS Nyomdaipari Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. ISSN: 1215-1432

3

IMpRESSZUM

4

5

6

8

12

14

7

13

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

TARTALOM2

A pályázat témája: „Mutasd be városunkat max. 3 perces videófi lmben vagy fényképes 
ppt-ben testvérvárosainknak és a hozzánk látogató külföldieknek!” A pályázaton Komá-
rom valamely közoktatási intézményében tanuló 5-12. évfolyamos diákok által alkotott 
3 fős csapatok vehetnek részt, tanári irányítással. A videó vagy a prezentáció nyelve: 
német, angol és magyar ( rövid, közérthető, egyértelmű felirat vagy narráció szükséges). 
A pályázatokat CD-n vagy DVD-n lehet benyújtani.

A pályázatok beküldési / postázási határideje: 
2016. április 8. (péntek) 12.00 óra 
A pályázatokat az alábbi címre várjuk: 
Komáromi Polgármesteri Hivatal, 2900 Komárom, Szabadság tér 1.
Nagy Edit jegyzői referens (tel.: 34/541-300/432, nagyedit@komarom.hu)
A borítékon és a CD/DVD-n kérjük feltüntetni a pályázat címét, valamint a pályázatot 
benyújtók iskolájának nevét.

A pályamunkákhoz kérjük mellékelni az alábbiakat:
- a felkészítő/segítő tanár pár soros ajánlása, melyet az iskola igazgatója is aláír
- a pályázatot készítő diákok neve, életkora, osztálya, elérhetőségeik
- a felkészítő tanár neve, elérhetősége
- szülő/gondviselő írásbeli hozzájárulása a tanuló munkájának bemutatásához

A legötletesebb pályamunkák díjazásban részesülnek!

KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET 

„KOMÁROM, A MI VÁROSUNK” CÍMMEL!

isMét lehet pályázni A városi 
vállAlkozói táMogAtási AlAp forrásAirA!
• Komárom város Önkormányzata ismét meghirdeti elkülönített pénzügyi alapjából a mikro-, 
kis- és középvállalkozások támogatását, melyet pályázati formában a következő tevékenységekre 
lehet igényelni: 
• pályázatokhoz, hitelkérelmekhez visszatérítendő önrész biztosítása 4.000.000 forintig
• pályázatok, hitelkérelmek készítésével összefüggő kiadások részbeni megtérítése vissza nem 
térítendő támogatás formájában 200.000 forintig

Az elkülönített pénzügyi alapot a KEM Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
kezeli. 

A támogatásokkal összefüggő pályázati felhívás és adatlapok letölthetők a www.koma-
rom.hu honlapról (Polgármesteri Hivatal/Tájékoztatás/Vállalkozói tájékoztatás menü-
ben), illetve a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány komáromi irodájában ezekről részletes 
tájékoztatást is kaphat (2900 Komárom, Honfoglalás u. 16. telefon: 34/344-485). 

A pályázatok befogadása és elbírálása folyamatos, az ezzel összefüggő változások a város 
honlapján kerülnek meghirdetésre.

Komárom, 2016. február 1.
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Dr. Kancz Csaba megyei kormánymegbí-
zott azt emelte ki, hogy a várost is érintő 
nagy horderejű fejlesztések sok előnyt 
jelentenek majd az önkormányzatnak és a 
vállalkozásoknak egyaránt: ez utóbbiaknak 
érezniük kell, hogy az önkormányzat figye-
lembe veszi az érdekeiket, terveiket. Azt 
is hangsúlyozta: fontos, hogy a gazdaság 
mellett a közigazgatás szolgáltató funkciója 
is erősödjék. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit elismerően 
szólt a komáromi önkormányzat tervszerű 
gazdálkodásáról, amely révén hitelek nélkül 
tudtak megbirkózni a válság és más okok 
miatt keletkező nehézségekkel, ám a terv-
szerű átalakításokkal például az ipari parki 
fejlesztésekkel több új beruházás, bővítés is 
megvalósul a településen. 
 
Kiemelte: kevés olyan város van, amelyik 
azt szeretné, ha kevesebb állami támogatást 
kapna működésre, mert az azt jelenti, hogy 
több a helyi adóbevétel, de Komárom ilyen. 
Czunyiné dr. Bertalan Judit rávilágított a 
szakképzés fontosságára is, hogy a helyi vál-
lalkozók minél gyorsabban megtalálhassák 
a számukra fontos szakképzett munkaerőt. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester kifejtette: 
néhány éve a gazdasági nehézségek után 
fejlődési pályára állt a város. A testület 
az idén az elsők között, már januárban 

elfogadta az idei költségvetést. A település 
ebben az évben csaknem ötmilliárd forinttal 
gazdálkodhat. A helyi iparűzési adó 
mértéke meghaladta a 2,4 milliárd forin-
tot, ami 300 millióval több, mint az előző 
évben. Dr. Molnár Attila kiemelte a kis- és 
középvállalkozások jelentőségét is, amelyek 
szintén hozzájárultak a kiegyensúlyozott 
gazdálkodáshoz. A továbbiakban elmondta: 
az adósságkonszolidáció kapcsán Komárom 
a maximum 200 milliós állami támogatást 
kapta meg, amit a helyi infrastruktúra fej-
lesztésére fordítanak. Kiemelte az országos 
jelentőségű beruházásokat, a Duna-híd épí-
tésének jelentőségét, a Csillag-erődben zajló 
6,6 milliárdos beruházás idegenforgalmi 
szerepét és a hamarosan megjelenő TOP-os 
pályázatokat. 
 
- Ugyan most Komárom 50 legnagyobb adózó-
ját láttuk vendégül, de ne feledkezzünk meg a 
városunkban működő kis- és középvállalkozá-
sokról, illetve a magánszemélyekről sem, hiszen 
a fejlődés nélkülük nem valósulhatott volna meg. 
A rendezvény nem csupán a helyieknek szól, 
de a kormányzatnak is, amelytől nagyarányú 
támogatást kaptunk, a tavalyi évben mintegy 
10 milliárd forintot, és örömmel mondhatom, 
hogy a következő időszakban további több tíz 
milliárdos fejlesztés érkezik hozzánk - mondta 
el dr. Molnár Attila polgármester, aki a 
költségvetés irányait és lehetőségeit is felvá-
zolta a jelenlévőknek. 

Az önkormányzat és a cégek között part-
nerségi viszony áll fenn. Ez megmutatkozik 
abban, hogy a legtöbben fejlesztésekben, 
adott esetben több száz fős bővítésben 
gondolkodnak. 
 
- Rendkívül alacsony a munkanélküliségi 
mutatónk, sőt vannak olyan területek, ahol 
szakemberhiánnyal küzdünk. Kedvező a 
Felvidék közelsége, ahonnan további munka-
erőt hozhatunk városunkba - magyarázta a 
polgármester. 
 
Az észak- és dél-komáromi partnerség 
más módon is megmutatkozik, például a 
cégek társadalmi szerepvállalásában, hiszen 
kulturális és sportrendezvényeket, civil szer-
vezeteket támogatnak, de aktívan kivették 
részüket a 2013-as árvíz elleni védekezésből 
is. 
 
A fórumon dr. Ströcker Renáta jegyző 
felvázolta a településfejlesztési és rendezési 
terveket. Kérte a vállalkozókat, hogy már-
cius 18-áig jelezzék az önkormányzatnak 
elképzeléseiket, tapasztalataikat. 
 
Az esemény hivatalos része után az Egressy 
Béni Alapfokú Művészeti Iskola pedagógu-
sai adtak koncertet.  
 
    rg
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A LEGNAGYOBB ADÓZÓKAT KÖSZÖNTÖTTÉK

A város 50 legnagyobb helyi adózóját köszöntötték február 24-én a Monostori erőd Dunai bástyájá-

ban. A rendezvényen jelen volt Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk országgyűlési képviselője, 

A helyi Adó A fejlődés egyik zálogA

és dr. Kancz Csaba kormánymegbízott is. Ahogy azt köszöntőjében dr. Molnár Attila polgármester

elmondta, a város fejlődését szolgálják azok a bevételek, amelyeket a településen tevékenykedő gaz-

dasági társaságok fizettek a településnek.
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Zwerger Zita ingatlanközvetítő szerint a 
főleg az 1. vagy 2. emeleti, erkélyes lakások 
iránt nőtt meg a kereslet. A drágulás a csalá-
di házaknál még nem jelentkezett.

- Sokan befektetési céllal vásárolnak lakást, 
kiveszik a bankban megtakarított pénzüket, 
és inkább ingatlanba fektetik. Aki ilyen céllal 
vásárol, az inkább a kisebb 1-1,5 szobás lakást 
keresi. A családi házakat Komáromban és 
Koppánymonostoron könnyebb értékesíteni, 
nehezebben eladhatóak a Szőny déli részén álló 
ingatlanok - mondta Zwerger Zita.

Az árak változóak, meghatározza az 
ingatlan állapota, fekvése, kora. A lakások 
150-180 ezer forint/m2 áron, míg a családi 
házak 100-150 ezer Ft/m2 áron kapható-
ak. A bérleti díj 2 szobás lakás esetén 60 
ezer Ft, míg egy szobás esetén 50 ezer Ft 
havonta. Az árakra a CSOK megjelenése is 
hatással van.

- Több olyan ügyfelünk érdeklődött a lehetőség-
ről, akik korábban vásárolt lakásukat nagyobb-
ra vagy családi házra cserélnék. Véleményem 
szerint az érdeklődés a következő hónapokban 

tovább fokozódhat - tudtuk meg az ingatlan-
közvetítőtől.

Keresettek az olcsó építési telkek is, Komá-
rom belterületén ilyet szinte lehetetlen talál-
ni, ahogy új építésű lakást sem. Az árak a jö-
vőben tovább emelkedhetnek. Ez Komárom 
kedvező földrajzi fekvéséből adódik, illetve 
abból, hogy az új Duna-híd megépülése 
után a város még jobb pozícióba kerül. (se)

INGATLANKÖRKÉP

kéglidAl
Felpezsdült az ingatlanpiac városunkban is, a lakásárak 10 %-kal

emelkedtek. További drágulást hozhat az új Duna-híd megépülése 

és az új befektetők érkezése. Legtöbben a kisebb ingatlanokat kere-
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sik, a piaci helyzetet a CSOK megjelenése is befolyásolja.

MINDENT A CSOK-RóL

A Családi otthonteremtési Kedvezmény 
2015. július 1-től igényelhető az erre szerző-
dött hitelintézeteknél. A kedvezményt 2016. 
év elején több ponton módosították, hogy 
még inkább segítse a családokat hozzájutni 
a megfelelő otthonhoz. A CSoK mértéke a 
meglévő (vagy vállalt) gyermekek számától 
függően akár 10 millió forint is lehet.

további információ:

http://www.bankmonitor.hu/csok_csaladi_
otthonteremtesi_kedvezmeny.htm

HIRDETMÉNY
A pálinkafőzés 
szabályainak változása

A jövedéki adóról szóló 2003. évi CXXVII. 
törvény változása 2016-ban:

2015-ben a pálinkafőzés szabályai: a pálinka-
főző berendezés tárolási helye szerint illetékes 
önkormányzat adóhatóságánál bejelenteni, 
max. 50 liter tisztaszesz, 2016. január 15-ig 
bevallani és befi zetni 1000 Ft-ot az önkor-
mányzati adóhatóságnak, vámhatóság 
ellenőrzi.

2016. január elsejétől a magánfőzés jövedéki 
adó mértéke az évi tisztaszeszt fi gyelembe 
véve 50 liter/1000 Ft-ról literenként 700 Ft-ra 
változik.

A magánfőző az előállítást megelőzően 
700 forint értékű párlatadójegyet vásárol a 
vámhatóságtól. Egy darab jegy egy liter párlat 
előállítására jogosít, valamint a párlat eredetét 
is igazolja.
A párlatadójegyet a vámhatóság által rendsze-
resített nyomtatványon lehet igényelni a párlat 
főzésének megkezdése előtt.
Minimum 5, maximum 86 darab 
párlatadójegyet lehet vásárolni magánfőzés 
keretein belül
A vámhatóság akkor ad ki párlatadójegyet, ha 
az önkormányzati adóhatóságnál bejelentet-
ték a pálinkafőző berendezést. 
A vámhatóság értesíti a kiadott párlatadójegy 
mennyiségéről az önkormányzatot.
A magánfőzés szabályai betartásának 
ellenőrzése a vámhatóságtól a desztillálóbe-
rendezés tárolási/ használati helye szerinti 
illetékes önkormányzathoz került át.
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Február közepén a városvezetés is felkö-
szöntötte Horváth Laci bácsit, 90. születés-
napja alkalmából. 
 
Laci bácsi tősgyökeres komáromi, már a 
nagyapja is abban az utcában élt a Laktanya 
közben, ahol jelenleg ő is lakik. Az ünnepelt 
Istennek hála, kisebb gondokat leszámít-
va egészen kivételes egészségi állapotnak 
örvend, a mai napig dolgozik, aktív, azt 
viszont elárulta, főzni nem szeret, így abban 
a lányára hagyatkozik. Annak idején az 
észak-komáromi hajógyárban kezdett dol-
gozni, majd a Lengyárban helyezkedett el, 
hogy később 27 évet szolgáljon a vasútnál a 
legkülönfélébb vonalakon és munkakörök-
ben. Az évek során három gyermekkel, egy 
lánnyal és két fiúval, hat unokával és három 
dédunokával ajándékozta meg a sors. A szü-
letésnapos szívesen mesél élettörténetéről: 
 
- Nem volt jó világ, mikor az oroszok bejöttek a 
háború után. Elvitték a birkáinkat, az állata-
inkat. Apám lábon hajtott fel új nyájat Zalából, 
azokat meg be kellett szolgáltatni a tsz-be. 
Később a lovunkat is elvitték a ruszkik. Volt, 
hogy bújtatni kellett a női rokonokat, máskor 
még az apámmal közös egyetlen nadrágunkat 
is elkobozták. Nem egyszer fegyveresen kísértek 
haza, rendszeresen zaklattak minket, ők aztán 
mégis elmentek, mi meg maradtunk – idézi fel 
az elmúlt évek megpróbáltatásait Laci bácsi. 
 
Február 17-én ünnepelte 90. születésnapját 
Czédula Mihályné. Az ünnepelt Mocsán 
született, édesapja testvére nevelte fel. Ka-
tolikus iskolába járt, ahol végig az egyházi 
énekkar tagja volt. 
 
- 1950-ben mentem férjhez, 1951 novemberé-

ben született meg a lányunk, Zsuzsa. A férjem 
szabómester volt, én varrónő. A férjemet 22 
évvel ezelőtt veszítettem el, 5 év özvegység 
után költöztem a lányomékhoz, azóta itt élek. 
Sokszor sütöttem-főztem az unokáknak. A 
Jóisten szeret engem, hiszen nagyon szerető csa-
ládom van. Három unokával és 5 dédunokával 
büszkélkedhetek, ők a mindenem. A hosszú élet 
titka a családban rejlik - vallja a 90 évesen is 
jó egészségnek és kiváló szellemi képessé-
geknek örvendő ünnepelt. Erzsike néni ma 
is sokat olvas, de szívesen néz televíziót is. 
 
Február 25-én ünnepelte 95. születésnap-
ját Vincze Jánosné. Szőnyben született, 
Komáromban járt iskolába. Egy idei Pesten 
szolgált, de az édesanyja hívására hazajött. 
 
- 1938-tól egészen 1972-ig dolgoztam a lenfonó 
gyárban. Nagyon szerettem a munkát, az 
összes gépet megtanultam kezelni. Ha valaki 
hiányzott, sokszor engem kértek meg, hogy 
segítsek - tudtuk meg Erzsike nénitől, akinek 
még gyermekkorában azt mondták, száz 
évig fog majd élni. Házasságából egy fiú- 
és egy lánygyermek született, sajnos már 
mindkettő elment. Erzsi néni három unoka 
mellett 5 dédunokával és 4 ükunokával 
büszkélkedhet.  
 
- Makacs vagyok, nem engedek a 48-ból. 
Engem így neveltek. Az a legnagyobb bajom, 
hogy rosszul látok és már nem bírnak el a lába-
im, azonban sok mindet még egyedül szeretnék 
megcsinálni. Néha még a kertbe is kijárok - 
tette hozzá az idős asszony. 
 
Unokái és két dédunokája körében ün-
nepelte 95. születésnapját, a városvetéstől 
kapott ajándéktól elérzékenyült, mint 
mondta, nagyon szereti a virágokat. (rg)

Februárban több szépkorú komáromi is ünnepelte születésnapját.

A SZÉPKORÚAKAT ÜNNEPELTÜK

VISSZATEKINTŐ 5

 

Mozgalmas évet  
zártak a nyugdíjasok 
 
Február 2-án évnyitó közgyűlésre várták a 
Komáromi Nyugdíjas Egyesület tagjait. Az 
eseményt a Közösségi Házban szervez-
ték meg, amit szépen megtöltött a népes 
gyülekezet. Három fő napirendi pontot tár-
gyaltak, elfogadták az alapszabály módo-
sítását, elnöki és gazdasági beszámolók 
hangzottak el, és ismertették a 2016-os 
évre vonatkozó programokat is. 
 

 
- A 2015-ös volt az első év, ami teljes egészé-
ben az elnökletem alatt telt. Büszke vagyok 
arra, hogy egyesületünk tagjai összeková-
csolódtak, most 123-an vagyunk, ebből 111 
hölgy és 12 úr, ezért a férfiak csatlakozását 
még várjuk - mondta a Komáromi Nyugdíjas 
Egyesület elnöke, Szabó Edit. 
 
A szervezet igen mozgalmas évet tudhat 
maga mögött, sokat kirándultak, rendszere-
sen jártak színházi előadásokra, és egészség-
megőrző előadásokat is szívesen hallgattak. 
A fakultatív programok közt nagy sikere volt 
a férfinapnak, ellátogattak a szőnyi ásatások 
nyílt napjára, részt vettek hulladékgyűjtésben, 
és faültetésben, sőt megtanulták az újraélesz-
tés, és a helyes defibrillátor-használat alapjait 
is. 
 
- Nagyon örülök, hogy ilyen nyitottak a tagok, 
hogy szívesen részt vesznek az egyesület 
eseményein. Megünnepeltük a 75 év felettiek 
születésnapját, idén Bakonybélbe csaljuk 
majd el őket, ahol megnézzük a csillagvizs-
gálót és a gyertyamanufaktúrát - tudtuk meg 
Szabó Edittől. 
 
Az egyesület a város támogatását élvezi, 
emellett a befizetett tagdíjakból és a hozzájá-
rulásokból finanszírozzák a kirándulásokat. 
A vezető bízik abban, hogy jó hírük tovább 
terjed, és még többen csatlakoznak hozzájuk.  
 
      se

életet Az éveknek
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Kultúrgrund 
 
A Csokonai Művelődési Központ is meg-
nyitotta kapuit a Kultúrházak éjjel-nappal 
országos akciójának idején. 
 
- Nemrégiben galambkiállításnak adott otthont 
a Csokonai Művelődési Központ, tavaly nyáron 
pedig a Balatonfüreddel kötött kulturális 
testvérvárosi kapcsolatnak köszönhetően itt 
került sor a Füred napra. Nyáron kertmoziként 
üzemelt, most szeretnénk újra fellendíteni, és 
behozni a köztudatba. A nagyteremben lévő 
színpad alkalmas előadások bemutatására, de 
fiatalos koncertteremnek is megfelel, míg az 
udvaron gyermekprogramokat, játszóházakat 
lehet szervezni - mondta el Csécsei Brigitta 
programszervező. 
 
A Csokonai most a Monostori erőd kezelé-
sében áll, így a bérlés szándékával az erőd 
munkatársait kell keresni. Február 5-én 
először az Egressy Béni Alapfokú Művészeti 
Iskola ének tanszakának növendékei álltak 
színpadra, akik Gershwin-slágereket adtak 
elő, majd a Délibáb Színház tartott interaktív 
színházi bemutatót, a programot az Egyéb 
Veszély fellépése zárta. 
 
 
Vacsoraszínház az erődben 
 
Időről időre különleges élményt kínál a kultúra 
és a gasztronómia szerelmeseinek a Monos-
tori erőd. A vacsoraszínházi estek során az 
előadásokhoz illő ételeket kóstolhat a közön-
ség. Február 17-én Mikó István színművész lé-
pett fel a Svejk vagyok című darabbal, amihez 
ínycsiklandó cseh finomság dukált. 
 
- A vacsoraszínházi esteket ősszel indítottuk el 
orgonakoncerttel. Úgy gondoltuk, hogy most 
populárisabb előadást kínálunk a közönség-
nek. Régóta szerettem volna elhívni Mikó 
Istvánt, aki valaha járt Komáromban. A Svejk 
pedig kultikus előadásnak számít - mondta a 
Monostori erőd ügyvezetője, Vizeli Csaba. 
 
Mikó István színművész 30 éve formálja meg 
Svejk karakterét, szerinte a darab sikere a 
”svejkségben” rejlik. 
 
- Van egy ember, aki helyettünk kimond 
dolgokat. Pontosabban egy olyan ember, 
aki gátlás nélkül beszél mindenről. Könnye-
dén áttér egyik témáról a másikra. Engem 
elsősorban nem a regény cselekménye fogott 
meg, hanem a figura milyensége - vallotta a 
színművész. 
 
    -se

A régiek hallás és megfigyelés után tanultak hangszeren játszani,

erre ösztönzi tanítványait az Ördöngös Népzenetanoda vezetője,

, Horsa István is. A nemrég indult Folksuliban bárki bepillantást

Így kell járni,  
úgy kell járni!

FOLKSULIT INDÍTOTT AZ ÖRDÖNGŐS NÉPZENETANODA

nyerhet a népi zene és tánc világába, hiszen a nyitott műhely 

erre kiváló lehetőséget biztosít.

Játszóházzal indult az észak-komáromi 
Révben megtartott Folksuli, a vendéglátó-
hely igazi zsibongóvá alakult át. 
 
- A foglalkozás mesével, játékkal, a népi szoká-
sok felelevenítésével kezdődik. Első alkalommal 
busóálarcot készíthettek a gyerekek - tudtuk 
meg Méhes Katától, a játszóház vezetőjétől. 
 
A foglalkozások - ahogy a rendszeresen 
megtartott táncházak is - régóta zajlanak a 
Révben, ez egészült ki egy nyitott műhely-
lyel, így elevenítve fel a hetvenes években 
indult táncházmozgalom hangulatát. Az 
Ördöngös Népzenetanoda nagyzenekará-
hoz bárki csatlakozhatott, aki szerette volna 
megtapasztalni a közös muzsikálás örömét. 
 
- A cél elsősorban a tanulás, a tanulva szóra-
kozás. A nyitott műhelybe mindenki bekapcso-
lódhat, akinek már van valamilyen alapvető 
hangszerkezelési tudása. A lényeg a megfigye-

lésen, a hallás utáni játszáson van. Az utóbbi 
években fellendült a hagyományos népzene 
és a néptánc iránti érdeklődés, ezt szeretnénk 
továbbvinni, ének- és tánctanítással összekap-
csolva - magyarázta el a Folksuli lényegét 
Horsa István. 
 
A közös muzsikálás után közös énektanulás 
vette kezdetét, Havay Viktória népdaléne-
kes vezetésével. 
 
- Úgy gondoltam, hogy az alapoktól indulva 
építünk fel biztos népdaltudást. Ehhez Lajta 
László gyűjtését vettem alapul főleg olyan 
dalokat válogattam, melyekhez zenei kíséret is 
tartozik - tudtuk meg a népdalénekestől. 
 
A Foksuli havonta egyszer nyit-
ja majd ki kapuit, miden alkalommal 
más-más tájegységet mutatnak be.
     se
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Találkozó, kiállítások a kultúra jegyében 
 
A magyar kultúra része a műszaki kultúra 
is, immár hetedik alkalommal rendeztek 
Dutra találkozót a magyar kultúra napjának 
környékén a szőnyi művelődési házban 
február elején. A Dutra fogalomnak számít 
a hazai traktorgyártásban, a szó a dömper 
és a traktor kombinációjából származik. 
Nem véletlen, hogy az egykori Vörös 
Csillag Traktorgyár 1948 és 1975 közötti 
időszakát Dutra-korszaknak nevezik. 
 
A Dutrák korszerű gépeknek számítottak 
a maguk idejében, sok közülük még ma is 
munkaképes. A szőnyi találkozó egyre kedvel-
tebb és ismertebb, arra nemcsak az ország 
minden szegletéből, de a Felvidékről is szép 
számmal érkeznek Dutra-rajongók, köztük 
egyre több a fiatal is. 
 
A találkozóhoz egy kiállítás is tartozott, ezúttal 
Sándor Ilona tájképeiből nyílt tárlat a Petőfi 
Sándor Művelődési házban. 
 
Szintén kiállítással ünnepelték a magyar kultú-
ra napját a Petőfi Sándor általános Iskolában, 
ahol ezúttal a neszmélyi Launai Miklós re-
formátus Művészeti Szakközépiskola diákjai 
mutatkoztak be.  
 
Farsangoltak az asszonyok 
 
régen farsang idején egy rendhagyó szabad-
nap járt az asszonyoknak, ilyenkor elmehettek 
a kocsmába, úgy élhettek, mint a férfiak, mu-
lathattak kedvükre. Ezt elevenítette fel 3 évvel 
ezelőtt a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési ház 
vezetője, Nyikus Anna. Azóta farsang idején 
az egyik vasárnap délután csak a hölgyeké, 
akik zeneszó mellett finomságokat kóstolva 
beszélgethetnek kicsit. 
 
Cowboy, indián, boszorkány és hippi egyaránt 
volt az asszonyfarsang résztvevői között. Mu-
zsikával és közös énekléssel indult a program, 
a jó hangulatot a Duna Népdalkör és a Napra-
forgók Citerazenekar teremtette meg. 
 
- Az asszonyfarsanggal régi népszokást 
idézünk fel, három évvel ezelőtt így kapcso-
lódtunk a Kultúrházak éjjel-nappal sorozathoz. 
Évről-évre több az érdeklődő, sokan már jel-
mezt is öltenek magukra - tudtuk meg Nyikus 
Annától. 
 
A farsangi hagyományokat követve nem 
hiányozhatott az ünnepi asztalról a fánk sem, 
melyeket ezúttal is versenyre neveztek a 
készítőik. 
 
A rendezvényre a kemencéket is befűtötték, 
itt ínycsiklandó kenyérlángos sült, amihez 
házibor is dukált.   
    se

KULTÚRA 7

Ezúttal 300 plüssmackó várta a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési 

Ház színpadán a gyerekeket, akik az idei macinapra érkeztek. A ki-

csiknek a miskolci Egyszervolt Zenekar játszott, akik óriásbábok-

MiciMAckó és bArátAi
MEDVENAP SZŐNYBEN

kat is hoztak magukkal. A közös ünneplés kézműves foglalkozással

- A belépő minden évben egy maci, ez 
lehet plüssből, papírból vagy bármilyen más 
anyagból. Hetedik alkalommal szerveztünk 
már macinapot, ami iránt egyre nagyobb az 
érdeklődés. Nemcsak a helyi óvoda látogatott 
el hozzánk, de külön macijáratot indított a 
Csillag Óvoda, hogy ők is részt vehessenek a 
programon. Rajtuk kívül a nagymamák és a 
nagypapák is előszeretettel hozzák el ilyenkor 
az unokákat. A színpadon Nagy Zsófia 300 
maciból álló gyűjteménye látható - mondta el 
Nyikus Anna szervező. 
 
- Nálunk február elején mindig macihét van, 
ilyenkor a gyerekek nyelvén magyarázzuk el 
a medvéhez fűződő népi időjóslást. Minden 
napra jut macis tevékenység. Nagyon örültünk 
annak is, hogy részt vehettünk a városi maci-
napon, ahol Komárom Maci csoportos óvodásai 
találkozhatnak. E kedves eseménynek jövőre 
mi leszünk a szervezői - tudtuk meg Mezei 
Zsuzsanna óvónőtől. 

A koncert után a Művelődési Ház kézmű-
ves foglalkozást tartott az apróságoknak, 
ahol macis ceruzavédőt készíthettek az kis 
kezek. 
 
Február 5-én a gyermekkönyvtárban is 
macis napot tartottak. A kézműves foglal-
kozást a Komáromi Városgazda Nonprofit 
Kft. szervezte. 
 
- Gondoltunk a legkisebbekre, a nagyobbakra 
és az anyukákra is. 5-6 féle macit készítettünk, 
főleg papírból és textilből, míg az anyukákat 
macivarrással vártuk - nyilatkozta Pál Ni-
kolett Ágnes gyermekkönyvtáros. A macis 
játszóház ötlete nem új keletű, a gyermek-
könyvtárban eddig is szerveztek évszakok-
hoz, ünnepekhez kapcsolódó kézműves 
foglalkozást.  
 
A könyvtárosok egy medvés sarok-
kal is készültek, külön kigyűjtöt-
ték a macis olvasnivalókat. (se)

ért véget.
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KAMARAZENEI FESZTIVÁL A ZENEISKOLÁBAN

Az 50. jubileumát ünneplő zeneiskola kapta idén a megyei kamara-

dék állt színpadra 27 különböző kamaracsoportban.

- Minden esztendőben a megye más-más 
művészeti iskolája szervezi meg a Kamaraze-
nekari Fesztivált, melyre idén 51. alkalommal 
került sor. Ezúttal bennünket ért az a megtisz-
teltetés, hogy vendégül láthattuk a fellépőket. 
Ez nem egy verseny, sokkal inkább megmé-
rettetés, hiszen nincsenek korcsoportok, így az 
egészen kicsiktől kezdve a továbbképzősökig 
mindenki megmutathatta tudását. A zsűri 
arany, ezüst és bronz minősítő okleveleket adott 
át, a legjobbak nívódíjat kaptak - nyilatkozta 
Hozák Adrienn, az Egressy Béni Alapfokú 
Művészeti Iskola igazgatónője. 
 
A komáromi intézmény két vonós, két ütős, 
és két fúvós kamaracsoportja is színpadra 
lépett. A szakavatott zsűriben helyet kapott 
Kőrösiné Belák Erzsébet, a budapesti Szent 
István Zeneművészeti Szakközépiskola 
zongoratanára, Kornfeld Zoltán, a Győri 
Filharmonikusok csellóművésze, az elnök 
pedig dr. Varga Zoltán, a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem docense volt. Amíg 
a gyerekek az eredményhirdetésre vártak, 
meghallgathatták Ambrus Ákos zeneszer-
ző-operaénekes előadását. 
 
A komáromi zeneiskola díjazottjai: 
 
Böhm: F-dúr trió I. tétel - ARANY 
MINŐSÍTÉS 
Pok Mónika hegedű 6. osztály 
Pethő Marcell cselló 6. osztály 
Musitz Ágnes zongora 7. osztály 
Felkészítő tanárok: Prágay Marianna; 
Takács Hajnalka 
 
Traditional: O, Susanna; London Bridge 
- EZÜST MINŐSÍTÉS 
 
Somogyi Richárd bariton 5. osztály 
Jónai Ádám bariton 2. osztály 
Vida Mátyás József tuba 2. osztály 
Török Gergő tuba 2. osztály 
Felkészítő tanár: Horváth Csaba 
 
Rathgeber: d-moll concerto Adagio, 
Allegro - KIEMELT ARANY MINŐ-
SÍTÉS 

Pok Mónika hegedű 6. osztály 
Bertalan Sára hegedű 7. osztály 
Tamasics Anna hegedű 9. osztály 
Reif Dorina hegedű 8. osztály 
Pethő Marcell gordonka 6. osztály 
Zsapka Lilla zongora 5. osztály 
Felkészítő tanárok: Prágay Marianna; 
Takács Hajnalk 
 
Alan Silvestri: Forrest Gump  
(hangszerelte: Menyhárt László)  
- KIEMELT ARANY MINŐSÍTÉS 
Hántai Balázs ütő 6. osztály 
Csordás Tamás ütő 7. osztály 
Demissie Efraim ütő 6. osztály 
Felkészítő tanár: Menyhárt László 
 
Hamilton Green: Jovial Jasper  
(Menyhárt László feldolgozása)  
- ARANY MINŐSÍTÉS 
Ladik György ütő 6. osztály 
Horváth Ákos ütő 8. osztály 
Zemplényi Boldizsár ütő 8. osztály 
Kiss János ütő 9. osztály 
Felkészítő tanár: Menyhárt László 
 
Dizzy Stratford: Asia Rock  
- ARANY MINŐSÍTÉS 
Pálfi Hédi fuvola 8. osztály 
Féli Laura klarinét 3. osztály 
Tóth Csenge Szilvia klarinét 3. osztály 
Pusztai Máté szaxofon 5. osztály 
Takács Árpád szaxofon 3. osztály 
Vida Vendel trombita 1. osztály 
Benyó Andor trombita 2. osztály 
Bazsó Mátyás kürt 2. osztály 
Somogyi Richárd bariton 5. osztály 
Vida Mátyás tuba 2. osztály 
Csordás Tamás ütő 7. osztály 
Felkészítő tanár: Szabó Ferenc  
 
Szólóhangszeres különdíjak: 
Pok Mónika hegedű, Pethő Marcell cselló, 
Demissie Efraim ütő 
 
Felkészítő tanári különdíjak: 
Takács Hajnalka, Prágay Marianna 
Menyhárt László                                       
    se

zenekari fesztivál szervezési jogát. A megmérettetésen 102 növen-

 

Bemutatták  
az egykori kombinát épületét 
 
A városvezetés tervei szerint a Klapka 
György Múzeum átköltözik az egykori 
Mezőgazdasági Kombinát épületébe, itt 
kap majd helyet az ELTE Tudásközpontja 
is. Erről is hallhattak mindazok, akik részt 
vettek az idegenvezetők világnapján. 
Számadó Emese, prof. dr. Borhy Lász-
ló, dr. Bartus Dávid, Delbó Gabriella és 
pokornyi Gábor ezúttal a méntelep egykori 
főépületébe kalauzolták a hallgatóságot. 
 
hazánkban II. József 1785-ös rendeletének 
köszönhetően alakultak méntelepek, hogy 
a megfelelő lóállományt biztosítsák. Ennek 
eredményeképp az első világháború végéig 2 
millió ló volt a Monarchia területén. 1902-ben 
Komárom akkori polgármestere, Domány 
János tudomást szerzett arról, hogy a Föld-
művelésügyi Minisztérium a székesfehérvári 
méntelep 2. osztályának Bábolnáról való 
áthelyezését tervezi. A miniszternek, Darányi 
Ignácnak ehhez földeket ajánlott fel Komárom 
területén a polgármester. 
 
- A földek báró Solymosy László tulajdonában 
voltak, aki eladta azokat a városnak. A terület 
ingoványos volt, így azt fel kellett tölteni. A 
Minisztérium 1906-ban 12 épület felállítására 
írt ki pályázatot. A főépületben kapott helyet 
a legénység, az irodák és az altiszti lakások. 
A mai Gesztenyés Óvoda volt a tiszti lakás, az 
egykori tiszti kaszinó pedig ma magánlakás-
ként funkcionál. A méntelepen pezsgő társa-
sági élet folyt, Hubertus lovaglással, tenyészló 
vásárral. Kialakítottak egy lófuttatót, amit 
gesztenyesorral vettek körül. Ezek a fák még 
ma is itt állnak - mondta el Számadó Emese, a 
Klapka György Múzeum igazgatónője. 
 
A méntelep utolsó katonai parancsnoka 
Gyertyánffy Aladár, míg polgári vezetője Meré-
nyi Ferenc volt. 
- 1945-ben indult meg a mezőgazdasági 
földek centralizációja, a méntelepből előbb 
jószágfelügyelőség, majd jószágigazgatóság 
lett. A Komáromi Állami Gazdaság 1962-ben 
alakult meg, földjei 17 község határában 
helyezkedtek el. A méntelep épületeit 1970 és 
1977 között bontották el, hogy helyet adjanak 
a társasházaknak - tudtuk meg Pokornyi 
Gábortól. 
 
Csupán három ingatlan maradt meg: a 
főépület, a tiszti lakás és a tiszti kaszinó. A 
főépületben a kombinát irodái működtek, 
de tartottak itt esküvőket, névadókat is. 
Körülbelül 10 éve azonban üresen áll.  A 
városvezetés megtalálta az új funkciót. Ide 
költözne át a Klapka György Múzeum, és 
itt jöhetne létre az ELtE tudásközpontja. 
A megvalósításhoz pályázati lehetőséget 
keresnek, de a tervek már elkészültek. (rg)

A MuzsikA hAngjAi
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RENESZÁNSZ NAPON JÁRTUNK

A tavaszvárás, az újjászületés jegyében szervezték meg immár nyol-

cadik alkalommal a reneszánsz napot Szőnyben. A különféle prog-

KULTÚRA 9

Apáink útján

A Provident Pénzügyi Zrt. a személyi kölcsönök piacának meg-
határozó szereplője. A vállalat rövid futamidejű, kis összegű 
kölcsönöket nyújt ügyfeleinek. A Provident Pénzügyi Zrt. egy 
Magyarországon egyedülálló szolgáltatást is ajánl ügyfeleinek 
külön díj ellenében: az ún. Otthoni Szolgáltatás Csomag igény-
bevétele esetén a kölcsönigénylés és a kölcsönszerződés megkö-
tése az igénylő otthonában történik, és ezzel egyidejűleg a köl-
csön összegét a vállalat területi munkatársa készpénzben adja 
át, majd a heti törlesztő részletekért is személyesen keresi fel az 
ügyfeleket. Az Otthoni Szolgáltatás Csomag egyéni balesetbiz-
tosítást is tartalmaz. 

A Provident Financial-t 1880-ban alapították az Egyesült Király-
ságban; a cég 1997-ben nemzetközi terjeszkedésbe kezdett. 
2007-ben a nemzetközi leányvállalatok leváltak korábbi anya-
vállalatukról, és a nemzetközi divízió a londoni tőzsdén jegyzett 
International Personal Finance-ként folytatta működését. Ma 10 
országban (Magyarország mellett Angliában, Lengyelországban, 
Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Mexikóban, Litvá-
niában, Bulgáriában, és Spanyolországban) több mint 2 millió 
ügyfélnek nyújt szolgáltatást. Magyarországon 2001 májusában 
alakult meg a Provident Pénzügyi Zrt. A sikeres növekedés ered-
ményeként a vállalat ma közel 4000 alkalmazott és 22 hitelpont 
segítségével szolgálja ki ügyfeleit szerte az országban.

Feladatok:
 •  potenciális ügyfelek felkutatása
 •  hitel direkt értékesítése
 •  törlesztő részletek begyűjtése
 •  meglévő ügyfélkör kezelése

Amit elvárunk:
 •  magabiztos fellépés
 •  kitűnő kommunikációs képesség
 •  eredményorientált személyiség

Előnyt jelent:
 •  OKJ államilag elismert  

biztosításszakmai szakképesítés 
 •  függő- vagy független  

biztosításközvetítő hatósági vizsga
 •  felsőfokú végzettség

Amit kínálunk:
• alapbér • bónuszlehetőség • rugalmas  
munkaidő • mobiltelefon • üzemanyag költség-
térítés • hosszú távú munkalehetőség • folyama-
tos képzések • karrier lehetőség

Alkalmazotti jogviszonyban,  
akár részmunkaidőben keresünk
KERESKEDELMI TERÜLETI 
MUNKATÁRSAKAT

Jelentkezési lehetőség:
Amennyiben felkeltettük érdeklődését,  
a http://karrier.provident.hu internetes 
oldalon keresztül tud jelentkezni.

ramok mellett a Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egye-

sület tagjai várták az érdeklődőket.

- Idén ismét több mint 20 alkotó műhelytitkai-
ba kaphattunk bepillantást. Igazi börze, vásári 
forgatag alakult ki. A reneszánsz napon úgy 
marad élő a hagyomány, hogy alkotás közben 
láthatjuk az egyesület tagjait. Van olyan, aki 
gyermekkorától kézműveskedik, mások a nyug-
díj után tanulták meg a fogásokat - tudtuk 
meg Nyikus Annától.

A gyerekeket kézműves játszóház várta, 
sok-sok színezővel, textiljátékkal, tutajké-
szítéssel. Ezek mindegyike Mátyás király 
udvarába kalauzolt, ahol annak idején 

virágzott a reneszánsz. Az előadók táborá-
ban ezúttal Kurdi Gábor hangszerkészítőt 
köszönthették, aki bemutatót is tartott.

- A tradíció továbbélésének eszköze a hagyomá-
nyos technika, a természetes alapanyagok és a 
népi motívumkincs használata, amit igyek-
szünk megújítani. Ezzel tudjuk közelebb hozni 
a fi atalokhoz a régi mesterségeket - tette hozzá 
Nyikus Anna. 

    se
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Egészségügyi  
Guinessre készülnek 
 
Három témában tartott sajtótájékoztatót 
a Komárom-Esztergom Megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi Főosztálya. 
Ezek mindegyike az egészségvédelemhez 
kapcsolódott. Szó volt az influenza-szezon 
alakulásáról, a pollenhelyzetről és egy 
rekordkísérletről is. 
 
Május 5-én tartják a kézmosás világnapját. 
Skóciában, Glasgowban állították fel a világ-
csúcsot, amit most Magyarország szeretne 
megdönteni. 
 
- Skóciában egyszerre 3000 gyermek mosott 
kezet. A Guiness rekord hitelesítéséhez 
számláló- és jelzőrendszer felállítása szüksé-
ges, hogy igazolni tudjuk, hány fő vett részt 
az oktatásban - magyarázta dr. Kancz Csaba 
kormánymegbízott. Május 5-én 10 órakor arra 
tesznek kísérletet, hogy egy időben, de több 
helyszínen 3000-nél többen mossanak kezet.  
 
Az influenza szezonja a korábbi évek tapasz-
talatai szerint február elejétől március közepé-
ig tart. Megyénkben 2016 negyedik hetében 
átléptük a járványküszöböt. 
 
- Pozitív laboratóriumi tesztek igazolták, hogy 
a megbetegedéseket valóban az influenza 
vírusa okozta. Rendkívül változékony vírusról 
beszélünk - mondta el harsányiné dr. Patkó 
Enikő, a Komárom-Esztergom Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Főosztályának 
főosztályvezetője. 
 
A regisztrált betegek egyike sem volt beoltva. 
A védőoltás a háziorvosoknál kérhető, a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a járvány 
megjelenésekor kért oltás is hatékony lehet. 
 
- Megyénkbe 38 ezer oltóanyag érkezett, ezek 
60 százalékát használták fel. Ingyen kapják a 
krónikus betegek, a 60 év felettiek, a várandós 
nők, a szociális szférában dolgozók és idén 
azok is, akik a migránsokkal foglalkoztak - tette 
hozzá a megyei tisztifőorvos. Az egészség-
ügyi intézmények saját hatáskörébe tartozik, 
hogy látogatási tilalmat rendelnek-e el. Az 
influenza közösségi halmozódásáról egyelőre 
nincs jelentés. 
 
Január 21-e óta méri a levegő pollenszeny-
nyezettségét az a pollenmérő készülék, mely 
a tatabányai polgármesteri hivatal tetején 
üzemel. A tisztifőorvos azt tanácsolja, aki 
allergiás, az a tüneteit okozó pollen megje-
lenése előtt 2 héttel kezdje el a gyógyszeres 
kezelést. A tavalyi évben a megyében mért 
pollenkoncentráció az országos átlag kör-
nyékén vagy kevéssel afelett mozgott. (se)

EGÉSZSÉGÜGYI ELŐADÁS JÁRTUNK

Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester meghívására dr. 

gyermekorvosa tartott előadást a rotavírusról és a védőoltásról

- A hányással, hasmenéssel és kiszáradással 
járó megbetegedés általában egybeesik az 
influenzaszezonnal. A legnagyobb veszélyben 
az 1 éves kor alatti gyermekek vannak, ha 
megfertőződnek, ritkán kerülhetik el a kórházi 
kezelést. Sokan élnek abban a tévhitben, hogy a 
rotavírus kizárólag a nem megfelelő higiéniai 
környezetben terjed, valójában azonban bárhol 
megjelenhet, és sok esetben nem könnyű túljutni 
a fertőzésen. A statisztikai adatok szerint 5 éves 
koráig egyszer mindenki megfertőződik. A ví-
rus rövid lappangási idő után hirtelen támad. 
A három tünet: a láz, a hányás és a hasmenés 
általában egyszerre jelentkezik. Fél nap alatt 
könnyen kiszáradhatnak a kicsik, ilyen esetben 
nehéz elkerülni a kórházi kezelést. Azt, hogy ez 
mit jelent egy kisbaba számára csak az tudja, 
aki ezen már átesett, infúziók, tűszúrások 
sokasága - mondta dr. Bókay János. 
 
Az orvostudomány álláspontja szerint minél 
idősebben kapja meg valaki a vírust, annál 
gyorsabban túlesik a betegségen, azon-
ban fél éves korig érdemes a csecsemőket 
beoltatni. 
 
- Mellékhatás gyakorlatilag nincs, még tűszú-
rással sem jár, hiszen egy szájon át beadandó 
védőoltásról beszélünk. Három oltás szükséges, 
négyhetes időközökkel, érdemes fél éves korig 
beadatni - magyarázta a gyermekorvos. 

A vírusfertőzés a felnőtteket is megtámad-
hatja. Bővebb információ a www.rota.hu 
oldalon olvasható vagy a háziorvosoktól 
kérhető.  
 
    se 
 

Bókay János, a Semmelweis Egyetem klinikájának csecsemő- és

A vÍrus

a városházán.

Magyarországon is elérhető a 
rotavírus elleni védőoltás. A vakci-
na szájon át, cseppek formájában 
beadandó gyógyszer, alkalmazása 
nem jár injekció beadásával. A 
vakcina nem tartozik a kötelezően 
beadandó védőoltások közé, ám a 
hazai szakmai fórumok állásfoglalá-
sa szerint érdemes gyermekünket 
rotavírus elleni kezelésben része-
síteni. A gyermekorvosok javaslata 
alapján a csecsemőket hat hónapos 
korukig kell a gyógyszerrel védetté 
tenni, ugyanis a vakcina fél éves kor 
után már nem véd kellőképpen.  
 
A gyógyszer beadását célszerű 
minél hamarabb elkezdeni, ugyanis 
a szer esetében többszöri ada-
gok beadása szükséges, míg a 
hatás kialakul. Legkorábban hat 
hetes korban kezdhető az oltás.

EGÉSZSÉGÜNK12
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Gyűjtsünk szelektíven! 
 
Városunkban októberben indult a szelektív 
hulladékgyűjtés a családi házas övezet-
ben. Az üveg több ezer, míg a műanyag 
flakon 450 év alatt bomlik le, ha szelektí-
ven gyűjtjük a hulladékot, akkor pár héten 
belül újrahasznosítják.  
 
Az első házhoz menő szelektív hulladékgyűj-
tésre októberben került sor. A családi házas 
övezetben lakók 3-3 zsákot kaptak a Vértes 
Vidéke hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-
től. A szelektíven gyűjtött hulladékot átlátszó 
zsákokban is ki lehetett helyezni a gyűjtés 
előtt, amit negyedévente szerveznek meg, és 
a tömbházakra is szeretnék kiterjeszteni. A 
program folytatódik! Az időpontokról többek 
között a www.komarom.hu oldalon és a város 
facebook oldalán tájékozódhatnak! 
 
A képviselő-testület nemrég fogadta el a helyi 
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
rendeletet módosítását. Ennek értelmében 
február 1-től a lakóingatlant életvitelszerűen 
egyedül használó természetes személy 60 
literes hulladékgyűjtő edény használatára 
jogosult, melyet a szolgáltatótól kell igényelni. 
 
Tájékoztatás avar égetéséről
 
Komárom Város Képviselő-testülete 2016. 
január 28-i ülésén elfogadta az avar és kerti 
hulladék égetéséről, valamint a szabadtéri 
tűzgyújtásról szóló rendeletet. 
 
A lakosság egészségének és a környezet 
tisztaságának védelme érdekében a nem 
komposztálható avar és kerti hulladék 
égetése a város belterületén minden év 
március 16-tól április 30-ig, valamint októ-
ber 15-től november 30-ig végezhető el.

A napi égetést 9 és 18 óra közöt-
ti időszakban lehet végezni.

Vasárnap és ünnepnapokon az égetés tilos!

Az égetés egy alkalommal maxi-
mum 3 órán keresztül tarthat!

A rendeletben foglaltak betartását a Komáro-
mi Polgármesteri hivatal közterület-felügyelői, 
valamint a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi. A 
tűzvédelmi hatóság (KEM Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság) a szabálytalanságok 
esetén tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Külterületen, lábonálló növényzetet, növényi 
hulladékot égetni csak az országos tűzvéde-
lemi Szabályzatról szóló 54/2014. (12.05.) BM 
rendelet 226. §-a szerint tűzgyújtási engedély 
birtokában szabad.  
 
További információ:  
www.komarom.hu/eloterj.php

KIVÁGJÁK A VESZÉLYES FÁKAT

Az önkormányzat független szakértőtől kért vizsgálatot, mely

tenyefák belső korhadt állapotát.

- A vizsgálat 30 fát érintett, ebből 17 fát 
minősített balesetveszélyesnek a szakértő, így 
ezeket kivágják - nyilatkozta Havran-Tóth 
Bernadett környezetvédelmi referens. A 
kivágásra február végén kerül sor, pótlásuk-
ról tavasszal gondoskodnak. 
 
A képviselő-testület januári ülésén elfogad-
ta az avar- és hulladékégetési rendeletet. 
A nagyobb füstképződés úgy kerülhető 
el, ha száraz kerti hulladékot égetünk. Az 
égetést mellőzni kell szeles, párás vagy esős 
időben. Külterületre az országos tűzvé-
delmi szabályzat vonatkozik. Ez esetben 
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 
engedélye szükséges. A témáról bővebben 
keretes írásunkban olvashatnak! (se)

igazolta a KRESZ parkban és a Frigyes laktanyánál álló vadgesz-

fAsikolA

KITAKARÍTOTTÁK A KÓRHÁZKERTET

Az önkéntesek 2-3 hektárt hoztak rendbe. A felhívásra fiatalok

szervezetek és a helyi cégek is.

- Amikor a szakdolgozatomhoz végeztem kuta-
tómunkát, döbbenten vettem tudomásul, hogy 
a számos természeti kincset, így több védett 
növényfajt is rejtő kórházkert milyen elhanya-
golt állapotban van. A meghirdetett felhívás 
hatására végül több mint százan vettek részt 
a takarításban. A munkát úgy osztottuk be, 
hogy mindenki bekapcsolódhasson és biztonságos 
legyen. Volt, aki a fákat fojtogató borostyáno-
kat húzta le, más a sétányt gereblyézte vagy 
az aljnövényzetet ritkította. Kiszedtük a 20 
cm átmérőnél kisebb gyomfákat. A Komáromi 
Városgazda Nonprofit Kft. gépi támogatást 
nyújtott, illetve a helyi vállalkozók saját géppel 
jelentek meg - monda el Juhász Márton, a 
Városgazda Kft. parkfenntartási műszaki 
vezetője. 

A Selye János Kórház kertje természetvé-
delmi területnek számít. 
 
- Vannak matuzsálemi tölgyek, kőrisek, 
hársfák és páfrányfenyők. Ez utóbbiak beteg, 
elhalt részét marással eltávolítjuk és lekenjük 
sebkezelő anyaggal, hogy ne romoljon tovább 
az állapotuk - magyarázta Jankó László 
alpinista favágó, a Városgazda Kft. egyik 
alvállalkozója. 
 
A Bozsik József Általános Iskola természet-
búvár szakkörének tagjai is szorgoskodtak 
a kórházkertben, ahová madárodúkat 
helyeztek ki. A közös munka március 
elején a gyümölcsfák metszésével folytató-
dott.         se

és idősek egyaránt jelentkeztek, képviseltették magukat a civil

kertész leszek

KÖRNYEZETÜNK 13
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A KOMMUNISTA DIKTATÚRA ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTÜNK

Február 25. a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. Ebből az alkalomból kerekasztal-

Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének (SZORAKÉSZ) elnöke, dr. Pákh Tibor, Komá-m

Sorra hullottak el az emberek, de mindig volt 
utánpótlás. Megismertem az abszolút rosszat, 
a kommunizmus minden gyalázatosságát 
végigéltem - tudtuk meg dr. Pákh Tibortól, 
Komárom város díszpolgárától.

A kommunizmus fekete könyve szerint a 
diktatúra világszerte több mint 100 millió 
áldozatot szedett, a Szovjetuniótól kezdve 
Kambodzsán és Vietnamon át egészen 
Afrikáig vagy Latin-Amerikáig. Ez azon-
ban csak a halálos áldozatokat jelenti, nem 
szól azokról, akik évtizedekig testi-lelki 
terrorban éltek.

Menczer Erzsébet véleménye szerint a 
20. századi izmusok csak ingszínükben 
különböztek, az egyik barna volt, a másik 
vörös, de módszereikben nem igazán 
tértek el. 

    rg

beszélgetésre került a Városháza dísztermében. Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt magyar

csAk  egy éjszAkárA 
kÜldjétek el őket!

rom díszpolgára és Szabó László egykori Gulág-fogoly osztotta meg a hallgatósággal gondolatait.

Akárcsak Szabó Lászlót, aki mindössze 
16 esztendős volt, mikor a keszthelyi pre-
montrei gimnáziumba két szovjet katona 
jött érte. Először Budapestre vitték.

- A zárkába úgy jutottam le, hogy belém rúg-
tak, így az utolsó lépcsőfokokat már zuhanva 
tettem meg, bevertem a fejem a falba, még 
az eszméletemet is elveszítettem. A cellában 
nem volt semmi, még ágy sem. Az alapvető 
tisztálkodástól is megfosztottak. Két hónapig 
nem vetettem le a ruhámat, a tetvek hamar 
megjelentek. Enni is alig adtak, mindentől 
megfosztottak - mondta Szabó László, aki 
8 és fél évet töltött a Gulágon.

Magyarországról 800 ezer embert hurcol-
tak el, de ennél jóval többen szenvedtek a 
kommunizmus alatt.

- 1945. május 8-án véget ért a háború, mi, 
a negyedik huszárezred megmaradt katonái 
azt hittük, hogy jöhetünk haza, de az oroszok 
fogságába estünk. Októberben érkeztünk 
meg a munkatáborba, ahol kiválogattak 
bennünket. Megmotoztak minket, és ha 
találtak némi izmot, akkor a legkeményebb 
munkára vittek, én kőbányában dolgoztam. 

Az esemény előtt a város vezetése, dr. 
Molnár Attila polgármester, dr. Kreft-
Horváth Loránd és Turi Bálint alpolgár-
mesterek, Molnárné dr. Taár Izabella, a 
Járási Hivatal vezetője, Hamrák Zsófi a, 
Menczer Erzsébet, dr. Pákh Tibor és 
Szabó László megkoszorúzták a Lengyár 
területén álló ’56-os emlékművet, majd a 
nemrégiben a Monostori erődben elhelye-
zett, a Gulágra hurcoltak emlékére állított 
táblát.

- Az utolsó pillanatban vagyunk. 20 éven 
keresztül nem lehetett beszélni a kommu-
nizmus bűneiről. Az első Orbán-kormány 
idején létrehoztuk a Terror Házát, február 
25-ét emléknappá nyilvánítottuk, megkez-
dődött és 2006-ra be is fejeződött a túlélők, 
az árvák és az özvegyek anyagi kárpótlása, 
de az erkölcsi megbecsülés és a sebek begyó-
gyítása valójában csak most, az emlékév 
alkalmával indult el. Sok fi atal nem tudja 
minek, kinek köszönheti szabadságát. Azt 
hiszik, hogy csak 1956-nak, holott 1944 
őszétől hosszú út vezetett odáig - mondta a 
SZORAKÉSZ elnöke, aki szülei révén 
őszétől hosszú út vezetett odáig 
SZORAKÉSZ elnöke, aki szülei révén 
őszétől hosszú út vezetett odáig 

maga is érintett volt, hiszen édesanyját 
és édesapját is elhurcolták a Gulágra.
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A 32 éves komáromi versenyző a Győrött 
rendezett tízméteres sportlövő Európa-baj-
nokság alapversenyét megnyerve biztosította 
helyét a legjobb nyolcban. A döntőben 
Miskolczi a hozzá hasonlóan kvóta nélküli 
szlovén Ziva Dvorsakot megelőzte, s mivel 
a számban három kvótát osztottak a mosta-
ni Eb-n, ebből az egyik Miskolczi Juliannáé 
lett.

A fi náléban a magyar nézők óriási üdvrival-
gással fogadták Miskolczit, aki 418,2 körös 
alaperedményével az egyes számú lőállást 
érdemelte ki. A döntő kieséses rendszerű, 
az első nyolc sorozat után két lövésenként 
az utolsó elbúcsúzik mezőnytől. A szabá-
lyok szerint két hármas sorozattal kezdtek 
a lövők: az első után Miskolczi 30,1 körrel 
holtversenyben volt hatodik Dvorsakkal, 
két tizeddel megelőzve Lüstenbergert, a 
következő három lövést követően pedig a 
szlovén és a magyar versenyző - illetve a brit 
Jennifer McIntosh is - egyaránt 60,9 körrel 
állt a mezőny végén. A feszültség szinte 
tapintható volt a nézőtéren, ki csöndben, ki 
tapsolva várta az első kiesés előtti két lövést.

A komáromi versenyző ugyanakkor ismét 
bizonyította, hogy jól kezeli a feszültséget - 
hozzá hasonlóan a már kvótás brit 
is -, a fi atal szlovén viszont nem bírta, s két 
gyengébb lövéssel 79,9 körrel állt. Miskolczi 
viszont 81,5 körnél tartott ekkor, aminek 
láttán a hazai nézők óriási üdvrivalgása 
töltötte meg a csarnokot. Miskolczi Julianna 
számára mindez ugyanis a biztos olimpiai 

kvótát jelentette. A komáromi Eb-győztes 
ezt követően 101 körrel, a hetedik hellyel 
búcsúzott.

- Nagyon nehéz verseny volt. Az alapverseny 
során éreztem, hogy jól ment, ám egészen a 35. 
lövésig nem néztem meg, hogy állok. Akkor 
azonban már egyértelmű volt, hogy 416-nál 
nem lehet rosszabb, ezért az utolsó öt sorozatot 
még jobban akartam lőni - nyilatkozta az 
MTI-nek Miskolczi Julianna. 

- A fi náléban elmondhatatlanul izgultam, a 
hatodik lövés után muszáj volt jókat lőnöm, 
mert tudtam, ha nem sikerül, akkor vége. 
Sikerült, egyedül azt sajnálom, hogy a szlovén 
lány volt az, aki lemaradt a kvótáról, mert vele 
nagyon jóban vagyunk. A kvóta megszerzése 
után kiment belőlem az óriási feszültség, a lövé-
seim viszont éppen ezért nem sikerültek ezután. 
Most egy hét pihenő, aztán nagyon kemény 
munka kezdődik Rióra.

A fi nálét végül a szerb Andrea Arsovic 
nyerte meg, a norvég Malin Westerheim és 
Lüstenberger előtt. 

A csapatban most az Európa-bajnok 
Miskolczi Julianna a hetedik magyar 
riói kvótás sportlövő, Sidi Péter, Péni 
István, Szabián Norbert (mindhárom 
puska), Csonka Zsófi a, Tobai-Sike Rená-
ta (mindkettő pisztoly), illetve a szintén 
ezen az Eb-n, két órával korábban kva-
lifi kációt szerző Tátrai Miklós (pisztoly) 
mellett. (Forrás: MTI / kemma.hu)

Töretlenül 
menetelnek sportlövőink

Az olimpiai kvótás Sidi péter nagyszerű 
eredménnyel győzött a férfi  puskások 
között a legnagyobb nemzetközi lég-
fegyveres viadalnak számító müncheni 
versenyen.

A világ- és Európa-bajnok komáromi sportoló 
a 60 lövéses alapversenyt 630,6 körrel holt-
versenyben a második helyen zárta, majd a 
fi náléban ismét fantasztikusan célzott, s 209,2 
körrel diadalmaskodott. Nem csupán a férfi , 
hanem a női puskásoknál is volt kiemelkedő 
magyar produkció Münchenben, ugyanis a 
2014-ben Európa-bajnok Miskolczi Julianna 
418,2 körrel nyolcadik lett a 40 lövéses alap-
versenyben, azaz éppen befért a döntőbe. ott 
pedig 123,8 körrel hatodik helyen végzett.

zsúfolt, de rendkívül sikeres évkezdésen 
vannak túl a sportlövők. A Százhalombattán 
rendezett Légfegyveres országos Bajnoksá-
gon a KVSE színeiben induló horváth Lea, 
horváth zoé és Cseszka Nikoletta összetételű 
junior csapat aranyérmet szerzett. horváth 
zoé egyéniben második helyezést ért el. 

A versenyen Miskolczi Julianna 10 méteres 
női légpuska 40 számban aranyérmet szer-
zett. Miskolczi és Nagy Sándor ezenkívül a 
10 méteres légpuska vegyespárosban is első 
helyen végzett! A 10 méteres férfi  puska 60 
versenyszámban Sidi Péter ezüstérmes lett.

A Győrött rendezett tízméteres sportlövő 
Európa-bajnokságon a Péni István, illetve a 
komáromi Vas Péter, Pekler zalán összeál-
lítású hármas nagy csatában, 1861.5 körrel 
diadalmaskodott. Ugyanitt szerzett olimpiai 
kvótát Miskolczi Julianna.

  MtI / kemma.hu / se 

OLIMPIAI KVÓTÁT SZERZETT MISKOLCZI JULIANNA

Miskolczi Julianna olimpiai kvótát szerzett női puskában, így Ő az

első komáromi női sportoló, aki kvalifikált az ötkarikás játékokra.

irány rió!
Az eredményhez legutóbbi ülésén a városvezetés is gratulált.
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Hajnalig báloztak  
a floorballosok 
 
Első alkalommal szervezték meg a 
Floorbált városunkban. A mulatságra nem 
csupán a játékosokat várták, de a szurko-
lókat, a barátokat és a családtagokat is. A 
Cathedra Központba február 27-én több 
mint százhúsz vendég érkezett, őket igazi 
különlegességgel, csokiszökőkúttal várták 
a szervezők. 
 
- Füzi Gáborral és Galambos Tamással, az 
SZPK elnökével úgy gondoltuk, most van itt 
az ideje annak, hogy megszervezzük az első 
Floorbált. Az utóbbi időben nőtt a csapatok, 
így a játékosok száma is, de az eseményre 
nem csupán őket vártuk, hanem mindenkit, 
aki kötődik ehhez a sportághoz. Valameny-
nyi bálozó, aki jegyet és tombolát vásárolt, a 
komáromi floorballt támogatta. A bál meg-
hirdetéskor pozitív visszajelzéseket kaptunk, 
szeretnénk ebből hagyományt teremteni 
- nyilatkozta László Péter főszervező, az SzPK 
edzője. 
 
A Floorbál megvalósításához rengeteg 
segítséget kaptak, több tombola felajánlás 
is érkezett. Ezek közt voltak igen értékes 
nyeremények. A bál szépét is megválasztot-
ták, a résztvevők szavazata alapján Miklós 
rita fejére került a korona. Igazi újdonságnak 
számított a csokiszökőkút, fellépett a Fouette 
ritmikus gimnasztika csoport, a hangulatról a 
Syncron Band gondoskodott. (se) 
 

Komáromiak  
harcoltak a döntőért 
 
Szerencsétlenül alakult a Magyar Kupadöntő 
sorsolása, ugyanis az SzPK oB I-es és oB 
II-es csapata egymás ellen játszott a döntőbe 
jutásért. 
 
Az első harmad még kiegyensúlyozott játékot 
hozott, nem látszott a fiúk között az osztály-
különbség, fej-fej mellett haladtak. A második 
részben azonban már érzékelhető volt az 
oB I-es csapat magabiztos játéka, akik végül 
10:3-ra nyerték a találkozót. 
 
- Véleményem szerint tisztességgel helytáll-
tunk. Először megilletődötten játszottunk, majd 
előjött a rutin hiánya is, de nincs szégyellniva-
lónk, ebből is sokat tanulhatunk - vélekedett 
László Péter, az oB II-es csapat edzője. 
 
A döntőben a budapesti Phoenix lesz az 
SzPK ellenfele. 
- Erős, kiegyensúlyozott ellenfél, aki az 
alapszakaszt száz százalékban nyer-
te - tudtuk meg Mészáros Szabolcstól, 
az oB I-es csapat edzőjétől. (se)

DIADALMASKODTAK FLOORBALLOSAINK

Címvédésért küzdhetnek majd a komáromi floorballos lányok,

Címvédésért küzdhetnek majd a komáromi 
floorballos lányok, akik a Magyar Kupa 
elődöntőben a Cartoon Heroes csapatát 
fogadták február közepén. Bak Norbert 
együttese a tavalyi bajnokkal mérkőzött 
meg a fináléért, mindenképpen hajtós, 
nehéz összecsapásra számíthattunk. 
 
Az első harmad is ezt tükrözte, hiszen 
mindössze egy hazai találat született Váradi 
Vivien révén, míg a vendégek kétszer is 
bevették a komáromi kaput. Ezzel a két 
góllal pedig a budapesti csapat be is fejezte 
a gólgyártást aznapra, ugyanis hol Marton 
Fanni hálóőr, hol a védők állták útját a 
kapura tartó lövéseknek. Az SZPK-s lányok 
ellen nem volt ellenszere a Mesehősöknek. 
A második húsz percben Závogyán Csilla 
és Margl-Gyugos Beáta révén kétszer is a 
hálóba jutatták a lyukacsost. A harmadik 
játékrészben még három hazai találatnak 
örülhetett a nagyérdemű, Takács Anna 
kétszer, Buglák Martina egyszer volt 
eredményes. Az eredményjelző így, 6-2-es 
állást mutatott, ami a lefújásig már nem is 
változott.  
 
A csapat a tavalyi remek eredményt meg-

ismételve, ismét a Magyar Kupa fináléjába 
jutott. A döntőt április 23-án rendezik. 
 
Első idei meccsét hazai pályán vívta az 
SZPK férfi felnőtt csapata. A középme-
zőnybe tartozó fővárosi IBK Cartoon 
Heroes csapatát fogadták. Nehéz meccsnek 
néztek elébe a fiúk. 
 
- A kinizsi csapata küzdős, ütemet diktáló 
ellenfél. Igen labdabiztosak a támadásépítés-
ben - mondta Mészáros Szabolcs, az SZPK 
edzője. Az első gól is a vendégeké volt, 
azonban fiaink hamar egyenlítettek. A 
második harmad az SZPK-nak kedvezett, 
a harmadik harmadban azonban történt 
egy kis nézeteltérés, a mieink Benkei László 
kiállításával hátrányba kerültek, de sikerült 
továbblendülni, így végül 8:5-re nyerték a 
mérkőzést. 
 
- A győzelem azt jelenti, hogy az alapszakasz 
második helyén állunk. A Cartoon Heroes 
negyedikként szintén bejutott a döntőbe.  
A szabályok szerint a harmadik helyezettel 
játsszunk, március 5-én hazai pályán. Két győ-
zelemig tartó párharcban dől majd el, hogy ki 
nyeri a döntőt - tudtuk meg az edzőtől. (se)

az SZPK férfi felnőtt csapata is kiválóan szerepel.

Most lőj,  
Most lőj, góóól!

SpORT16
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A LEGJOBB SPORTEMBEREKET DÍJAZTÁK

Városunk sportéletének meghatározó eseménye a 

Sportünnep, ahol a legjobb egyéni és csapatjátéko-

sportszenvedély

A nyitóprodukciót a KVSE ritmikus 
sportgimnasztika csapatának tagjai adták, 
akik a tavalyi szezonban közel 100 érmet 
szereztek, 18 alkalommal avattak egyéni 
és 5 alkalommal csapatbajnokot. Őket a 
budapesti Rock and Magic akrobatikus 
rock\ n ’roll tánccsoport Infinity junior 
kisformációja követte, produkciójuk témáját 
a riói olimpia adta. 
 
Ezt követően Molnárné dr. Taár Izabella, a 
Járási Hivatal vezetője, Kiss János (†), a Ko-
márom Körzeti Diáksport Bizottság elnöke, 
és Szabó Attila, a bizottság alelnöke adták 
át a jó tanuló-jó sportoló díjakat azoknak az 
általános iskolásoknak, akik a Magyar Di-
áksport Szövetség által rendezett diákolim-
piai versenyeken helyezést értek el, emellett 
tanulmányi átlaguk is kiváló volt. 
 
Az elismerést Orbán Gréta (úszás), Máté 
Eszter (úszás), Debreczeny Dalma Zsanett 
(úszás), Vadkerti Sára (atlétika), és Németh 
Anikó (atlétika) vehette át. 
 
Ugyanilyen elismerést nyújtott át Horváth 
Gyula, a Humán Ügyek Bizottságának 
külső szakmai tagja, valamint Kiss János (†), 
és Szabó Attila azoknak a fiataloknak, akik 
a szakszövetségek által rendezett diákolim-
piákon helyezést értek el, így Horváth Leának 
(sportlövészet), Horváth Zoénak (sportlövé-
szet), Galambos Máténak (floorball), Pekler 
Zalánnak (sportlövészet), és Bajos Gittának 
(sportlövészet). 
 
Az Év Junior Sportolója díjat ezúttal Hor-
váth Zoénak, és Ádám Milánnak adta át  
dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester. 
 
Horváth Zoé, a KVSE sportlövője tavaly az 
Országos Sportlövő Serdülő Bajnokságban 
első helyezést ért el, míg a nyitrai olimpiai 
reménységek versenyén ifjúságiak között két 
ezüstérmet szerzett. Ádám Milán a Szőnyi 
Palánkdöngetők Körének játékosa jelenleg 
a dán Benlöse csapatában játszik. (A csapat 
a dán bajnokság második helyén áll.) Tagja 

volt a 2015-ös magyar U19-es floorball 
válogatottnak, amellyel a svédországi VB-n 
a B divízióban harmadik helyezést ért el. 
Tagja volt az OB1-es magyar bajnokság 
harmadik helyezett, és Magyar Kupa győz-
tes csapatának is. 
 
A Komárom Város Testnevelője díjat Vadkerti 
Ildikónak adta át Turi Bálint alpolgármester. 
A pedagógus 1993-ban végzett Szege-
den, biológia-testnevelés szakon. A Petőfi 
Iskolában 2006 óta tanít, ahol kötelező órái 
elvégzése mellett kiemelten foglalkozik a 
tornával. Tanítványai mindig kiválóan sze-
repelnek az országos diákolimpián. Vadkerti 
Ildikó terjesztette el a fit-kid mozgásformát 
városunkban, a csapat 10 éve működik, és 
közel 50 lány jár az edzésekre. 
 
A Komárom Város Sportjáért díjat Szőnyi 
Ferenc kapta. Városunk „vasembere” tavaly 
részt vett a világ legkegyetlenebb futó-
versenyén, a Himalájában rendezett 333 
kilométer hosszú La Ultrán, ahol harma-
dikként ért célba. Szőnyi Ferenc ezzel azon 
négy ember egyike lett, akiknek sikerült 
teljesíteniük a versenyt. Az „ironmant” olyan 
alázat, akaraterő és szorgalom jellemzi, ami 
példaértékű lehet minden sportoló számára. 
 
Az Év edzője, és az Év Csapata díjakat Po-
povics György, a megyei közgyűlés elnöke 
adta át Szeidl Balázsnak és a KVSE Kémé-
nyek csapatának. 
 
Szeidl Balázs a Komáromi Úszóklub Sport-
egyesület edzője, munkájának köszönhető-
en városunk fiatal úszói az ország legjobbjai 
között szerepelnek, minden versenyről 
éremesővel térnek haza. A Kémények pedig 
nem csupán a Komárom-Esztergom megyei 
bajnokságot nyerték meg, de a Pest megyei 
bajnokságban száz százalékos teljesítmény-
nyel szintén az első helyen végeztek. A 
csapat tagjai: Szentirmay Péter, Szentirmay 
András, Konta Balázs, Petrák Richárd, 
Horváth Zoltán, Török Viktor, Beke 
Dezső, Juhász Márton, Horváth Gergely, 

Nagy Dániel, Fülöp Zsolt, Varga Tamás, 
Petrik Tamás, Radics Tamás, és Drobny 
Balázs. 
 
Az Év Csapatsportolója a nők közül Koppán 
Orsolya, a KVSE felnőtt női kézilabda csapa-
tának csapatkapitánya lett, akinek munkája 
nélkülözhetetlen a szakosztály életében. A 
sportolónő emellett kiérdemelte Komárom 
Város Közönségdíját is. 
 
Az Év Csapatsportolója a férfiak közül Tőcsér 
Gyula, a KVSE felnőtt labdarúgó csapatá-
nak meghatározó játékosa lett. Klubhűsége, 
példaértékű hozzáállása sok fiatal számára 
lehet iránymutató. 
 
Az Év Sportolója díjat Czunyiné dr. Ber-
talan Judit államtitkár adta át. A nők közül 
Vadkerti Adél golfozónak, aki első lett a 
Junior Tour 2015 versenyen, a 26. magyar 
kupán, a Ladies Openen, a lengyel junior 
nyílt bajnokságon, a Hungarian Crown 
junior nyílt kupán, a szlovén junior nyílt-, 
és az izraeli junior nyílt bajnokságon. A 
Magyar Golf Szövetség eredménye alapján 
Vadkerti Adél kapta az Év Junior Női Gol-
fozója díjat, és az Év Sporteredménye címet 
is, ezzel felkerült a világranglistára. 
 
A férfi jelöltek közül az elismerés Sidi 
Péternek járt, aki Changwongban világku-
pa győzelmet aratott, Európa-bajnok lett 
300 méteren és 3x4 összetettben, EB-
bronzérmes 3x20 standardpuska összetett-
ben, magyar bajnok puska versenyszámok-
ban és számszeríjászatban, az év magyar 
sportlövője lett 2015-ben, kvótát szerzett 
a riói olimpiára, illetve világcsúcstartó 
olimpiai versenyszámban, és a világranglista 
negyedik helyezettje. 
 
A díjak átadása közben felléptek a fentebb 
már említettek mellett a Petőfi fit-kidesei, 
színpadra álltak a Fouetté ritmikus 
gimnasztika csapat tagjai, valamint a 
KVSE fit-kidesei. A gálaestet bál követ-
te, ahol a Syncron Band zenélt.  (rg)

sokat, edzőket, valamint a testnevelőket díjazzák. 
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Remek formában  
a Kémények 
 
Nehéz összecsapás várt az Év csapatának 
választott Kéményekre, hiszen ősszel 
idegenben nem úgy alakultak a dolgok, 
ahogy várták. A legutóbbi 78:67-es győzel-
met hozó Göd elleni meccset követően a 
közelmúltban a tabellavezető gödöllőiek-
kel kerültek össze. 
 
-  A Göd elleni győzelmünk annyiban változ-
tatta meg a tabellát, hogy Gödöllő került az 
első helyre. Ellenük 13 pontos vereségbe 
szaladtunk bele, akkor nem volt teljes a 
csapat. Most majdnem az, de azért nehéz 
mérkőzésnek nézünk elébe - mondta a meccs 
előtt Szentirmay Péter. 
 
Előző két mérkőzésükön bizonyították a 
fiúk, hogy remek formában vannak, mindkét 
idegenbeli meccsüket nagy fölénnyel nyerték. 
Ezúttal a hazai pálya további előnyt jelentett, a 
Kémények higgadt, rutinos játéka meghozta 
a sikert. 
 
- Fiatal, sokszor kapkodó csapattal volt dol-
gunk, akikre sikerült ráerőltetni a mi nyugodt 
játékunkat –nyilatkozta a csapatkapitány. 
Az összecsapás során volt, hogy 21 ponttal 
vezettek a Kémények, a találkozó kimenetele 
végül 70:65 lett. A Kémények így a pest me-
gyei tabellán a harmadik helyre kerültek. 
 
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a Kémények 
idegenben legyzőték az oSE U20-as csapa-
tát, továbbá a hazai pályán a tataiak csapatát 
is, így vezetik a megyei tabellát. (se) 
 
Bronzzal zártak a kézisek
 
Valentin nap alkalmával a kézilabdás lányok 
is ünnepeltek, szerelmüknek, a kézilabdának 
hódoltak a Valentin-kupán, ami a felkészülési 
szakasz zárásának tekinthető. A tornán a ko-
máromi csapat mellett pályára léptek a tatabá-
nyaiak, a dorogiak és a felvidéki szerediek is.

- Második alkalommal szervezték meg a 
Valentin-kupát, ami a felkészülési idő végét is 
jelenti. A bajnoki rajt előtt érdemes felmérni, 
hogy milyen szinten áll a csapat - mondta a 
lányok edzője, Gazda-Pusztai zsolt. Lánya-
ink a döntőbe jutásért a fiatal tatabányai 
kézisekkel játszottak, végül nagy küzde-
lemben 20:15-ös vereséget szenvedtek.

A harmadik helyért zajló csatában a doro-
giakkal találkoztak a komáromi lányok. A 
végeredmény 24:23 lett a mi javunkra, így 
a lányok a dobogó harmadik fokára állhat-
tak fel. A kupát a tatabányaiak vitték haza, 
második helyen a szerediek végeztek. (se)

Az Aranycsapat egykori legendás balszél-
sője, Czibor Zoltán emléke előtt tisztelegve 
szervezett focitornát a Sporthagyományokat 
Őrző Kerekasztal. Az eseményen részt vett 
Beigelbeck Attila, a KVSE elnöke, Horváth 
Gyula sporttanácsnok, és Mester Emilné 
Czibor Zsuzsanna, a labdarúgó legenda 
testvére is. 
 
Czibor Zsuzsanna elmondta, testvére haza-
térése után azon munkálkodott, hogy Ko-
máromból is kerüljenek ki olyan tehetséges 
fiatalok, mint amilyen ő volt. A Sportha-
gyományokat Őrző Kerekasztal megalaku-
lása óta azon fáradozik, hogy Czibor Zoltán 
emlékét méltó módon ápolja. 
 
- Fontos, hogy a Czibor-kultusz még inkább 
erősödjön városunkban. Ezt szolgálta ez a tor-
na is, melyen komáromi és környékbeli csapatok 
vettek részt, így a helyi, és a koppánymonostori 
csapaton kívül pályára léptek tataiak, lábatla-
niak, és bábolnaiak is - tudtuk meg Vörösházi 
Tibor szervezőtől. 
 
Az esemény az U 16-os csapatok téli felké-
szülésének első állomása volt. A körmérkő-
zéses torna legjobbjai a lábatlaniak lettek, 
így ők vihették haza a serleget. Második 
helyen a tataiak, a harmadikon a bábolnaiak 
végeztek. 
 
A városi Fortuna SE immár egy évtizede 
minden esztendőben megrendezi a Vasas 
Sándor cukrász által támogatott Vasas-tor-
nát. A sportrendezvény elsősorban a gyere-
kekről, és az utánpótlás-nevelésről szól. 
 
A tornán a Fortuna Bozsik programban 
részt vevő U7-es, U9-es, U11-es és U13 

csapata, valamint az U17-esek, és a felnőtt 
női csapat is pályára lépett. A találkozóra 
egy U15-ös fiú csapat is meghívást kapott. 
 
- A mozgást mielőbb meg kell szerettni a gyere-
kekkel. Hosszabb távú célkitűzésünk, hogy a női 
labdarúgás utánpótlását biztosítsuk. Két éve a 
megyei bajnokságban van női labdarúgás, ahol 
úttörőként vagyunk jelen. A játékosok között 
nemcsak komáromiak vannak, de almásfüzi-
tőiek, ácsiak, nagyigmándiak, és észak-komá-
romiak is - mondta el a Fortuna SE elnöke, 
Paulovics Imre. 
 
A Vasas-torna valamennyi résztvevője 
aranyéremmel mehetett haza, és a rendez-
vényről nem hiányozhatott a csokoládé, és a 
sütemény sem. 
 
A Fortuna SE 2008 óta vifoci tornát is szer-
vez. Az egyesületnek ez az egyik legnépsze-
rűbb rendezvénye. Aranyérem, kupa és egy 
kis édesség is jár a kis labdarúgóknak. 
 
- Szinte hihetetlen, hogy azok a gyerekek, 
akikkel először elindult az ovifoci torna, ma 
már általános iskola felső tagozatába, vagy épp 
középiskolába járnak. Az volt a fő célunk, hogy 
a legkisebbekkel is megismertessük, megszeret-
tessük a sportot. Először csak a városi intézmé-
nyek kapcsolódtak be az ovifoci tornába, aztán 
bővült a kör, jöttek Nagyigmándról, Ácsról, 
Csémről, Almásfüzitőről is - nyilatkozta a 
Fortuna SE elnöke, Paulovics Imre. 
 
Az ovifoci torna a Sportegyesület egyik leg-
népszerűbb rendezvénye. A rendezvényen 
minden csapat kis kupát, a győztes nagy 
kupát kapott. Az aranyérem és az oklevél 
mellé természetesen édesség is járt. (se)

Czibor Zoltán emléke előtt tisztelegve rendezett tornát a 

a Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal. A Fortuna SE a Vasas-

torna mellett hagyományos ovifocitornát is szervezett.
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A HóNAp: öNKorMáNyzAtI hírEK201848
11.00 óra
Kopjafás emlékpark

Ünnepi beszédet mond:

Udvardyné 
dr. Mühlenkampf Erika, 
a Jókai Mór Gimnázium igazgatónője

Közreműködnek: 
Boráros Imre,
Kossuth- díjas érdemes művész, színművész
a Jókai Mór Gimnázium diákjai
a Garabonciás Néptáncegyüttes
művészeti vezető: Pőcze László
Horsa István és zenekara,  valamint
Havay Viktória népdalénekes

MÁRCIUS 15. Komáromban

14.00 óra, Szőny
Pető�  Sándor Művelődési Ház

Ünnepi beszédet mond:
Számadó Emese, 
a Komáromi Klapka György Múzeum
igazgatónője
Közreműködnek: 
a Bozsik József Iskola diákjai

16.30 óra, Észak-Komárom
Megemlékezés 
a Jókai szobornál
17.00 óra megemlékezés 
a Klapka téren


