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lomtAlAnÍtás
Értesítjük Komárom Város Tisztelt Lakosságát, hogy a Vértes Vidéke Hulladék-

gazdálkodási Nonprofi t Kft. 2016. május 23-27. között lomtalanítást 

végez a város egész területén a www.komarom.hu/hirdetm.php 

oldalon, valamint a város hivatalos facebook oldalán (f: 
komaromvaros.hivatalosoldala) olvsaható ütemezés szerint.

Lomtalanításba tartozó anyagok: 
az ingatlanoknál keletkező hulladék, lom (nagyobb berendezési tárgy. 

NEM tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, 
építési törmelék, szénpor, falevél, gally, állati tetem, trágya, gumiabroncs, valamint 
az olyan méretű, súlyú tárgy, amelyhez darus gépkocsi igénybevétele szükséges (pl.: 
gépkocsi karosszéria, kazán, stb.). A lomtalanítás anyagai közé nem tartozókat külön 
megrendelés alapján, térítés ellenében szállítják el.

Érdeklődni a  34 / 600-700  telefonszámon lehet!

A LOMTALANÍTÁS TÉRÍTÉSMENTES!
Kérjük, hogy a lomtalanítási hulladékokat a lomtalanítást megelőző napon, illetve a 
lomtalanítás napján reggel 6 óráig rakják ki! 

Kérjük, hogy utólag ne tegyenek ki lomot!
FELHÍVJUK A LAKOSSÁG SZÍVES FIGYELMÉT ARRA, HOGY 
A LOMTALANTÁS KERETÉBEN INGATLANONKÉNT 
MAXIMUM  3  KÖBMÉTER LOM HELYEZHETŐ KI!

Segítő közreműködésüket kérjük és előre is köszönjük!
   Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofi t Kft.
   Komárom Város Önkormányzata

MÚZEUMI FELhÍVÁS: nE DOBJA KI ÉRTÉKEIT!
a komáromi klapka György múzeum kéri a tisztelt komáromiakat, hogy mielőtt 
kidobná, esetleg másnak adná régi fényképeit, dokumentumait, tárgyait, keresse 
a múzeumot, hiszen lehetnek köztük a közösség számára értékes relikviák, amelye-
ket az intézmény szívesen befogadna!

Ami a múzeumba kerül, örökre megőrződik! 
Ami Önnek már felesleges, nekünk talán érték! 

köszönjük!

telefon: (06-34) 344-697, e-mail: emese@jamk.hu
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Az ünnepi ülésen dr. Molnár Attila Dél-, és 
Stubendek László, Észak-Komárom polgár-
mesterének köszöntő szavai után Komárom 
város jegyzője, dr. Ströcker Renáta ismer-
tette a Díszpolgári kitüntető címre, valamint 
a Pro Urbe-díjakra és a Polgármesteri Díjra 
vonatkozó határozatokat.

Komárom Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Komárom Város Díszpolgára 
címet adományozott dr. Fejér Gyuláné és 
Stirber Lajos részére. Komárom Városért 
Emlékérmet vehetett át Udvardyné dr. 
Mühlenkampf Erika, Vass Péterné, Berecz 
Dezső, dr. Juhász Márton, és dr. Szekeres 
György. Az idei esztendőben Polgármesteri 
Díjban részesült Szíjj Dénes, Turi Zsolt, 
valamint a Komáromi Erődök Barátainak 
Egyesülete.

Az észak-komáromi képviselő-testülettől 
díszpolgári kitüntető címet vehetett át 
Gergely István kétszeres magyar olimpiai 
bajnok vízilabdázó. 

Az idei Pro Urbe-díjat dr. Viola Pálnak és a 
Duna Menti Múzeumnak ítélte a városve-
zetés. Az Egy Jobb Komáromért Polgári 
Társulás és az ENDRESZ Csoport, az 
Őrsújfalusi ÉS?! Színház!, az INTERCAD 
Kft., a Jan Amos Komenský Általános 
Iskola, Kubík Tivadar és fi a, Tibor, a Lehár 

Ferenc Polgári Társulás - Klemen Terézia, 
Helena Nyersová, Borárosné Petrécs Anna, 
Spátay Adriana és Szabó Veronika pedig 
Polgármesteri Díjban részesült.

Dr. Fejér Gyuláné 

Dr. Fejér Gyuláné – a komáromiaknak 
„csak” Kinga néni - szülőhelyén, Nyergesúj-
falun végezte tanulmányait egy ötgyermekes 
család legkisebb gyermekeként. Röntgen-
asszisztensnek tanult és az Esztergomi 
Kórházban helyezkedett el. 1967-ben kötött 
házasságot dr. Fejér Gyulával, akivel 3 gyer-
meket neveltek fel. Komáromba 1975-ben 
költözött a család, ahol 2001-ig - nyugdíjba 
vonulásáig - a Komáromi Rendelőintézet 
röntgenosztályán dolgozott.

A 80-as években kezdett foglalkozni az idő-
sek gondozásával és a rászorulók megsegíté-
sével. A Máltai Szeretetszolgálat Komáromi 
Csoportjának 1991-ben történt megalakulá-
sával egyidejűleg vállalt munkát a csoport-
ban, s annak 2003 óta vezetője is volt. Kinga 
néni 2004-ben részt vett a Sorstárs Támo-
gató Szolgálat megszervezésében, mely 
már a Komáromi járás többi településén is 
tevékenykedik.  2005-ben pedig létrehozták 
a Fogyatékosok Nappali Intézményét, mely 
főképp az értelmi fogyatékkal élő felnőt-
teknek, de a magántanulói státuszban lévő 

gyermekeknek és mozgássérülteknek is 
kínál lehetőséget az idő tartalmas eltöltésére. 
Dr. Fejér Gyulánét Komárom Város 
Képviselő-testülete 2007-ben Salkaházy 
Sára díjban részesítette. Dr. Sólyom László, 
a Magyar Köztársaság Elnöke 2008-ban a 
Szociális Munkáért Díjat adta át számára.

A Máltai Lovagrend 2009-ben ezüst ér-
demkeresztet adományozott a szeretetszol-
gálatban végzett munkájáért. Kinga néni 
karitatív munkáját talán Calcuttai Teréz 
anya szavaival lehetne a legpontosabban 
jellemezni: „Ne feledd, hogy két kezed van: 
az egyiket az Isten azért adta, hogy magadon 
segíts, a másikat, pedig azért, hogy másokon!”

Stirber Lajos 

Pedagógus, magyar nyelven tanult a nyitrai 
főiskolán oroszt és földrajzot, majd felvet-
te a zenei nevelés tárgyat is. Így „három 
tantárgyas diákként” államvizsgázott a mai 
Konstantin Filozófus Egyetemen 1963-ban.

Azon ritka pedagógusok közé tartozik, aki 
egész pályáját egy munkahelyen töltötte el, 
vagyis negyven éven át - a ma Szlovákiában 
található - komáromi Jókai Mór Alapis-
kolában tanított. 1970-ben megalakította 
a 60-80 főből álló „Kicsinyek kórusát”, mely 
szinte azonnal elismerté vált. 

 ÖSSZEFOGLALÓ A 25. KOMÁROMI NAPOKRÓL

Ünnep A városBAn
Április 26-án Észak- és Dél-Komárom képviselő-testületeinek közös ünnepi ülésével vette kezdetét

a 25. Komáromi Napok. Itt került sor az idei díszpolgári címek, valamint a Pro Urbe- és a polgár-

mesteri díjak átadására.
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Zenei sokoldalúságát, magas képzettségét 
mutatja az is, hogy számtalan tankönyv, 
zenei tanterv, módszertani kézikönyv, zenei 
kiadvány szerzője, társszerzője. Az elmúlt 
húsz év alatt több írása jelent meg a Szabad 
Újságban, a Komáromi Lapokban, és a 
Komáromi járás hetilapjában, a Dunatájban 
is gyakran olvashatjuk szókimondó írásait, 
tudósításait. Részt vesz a CSEMADOK 
munkájában, a 100 éves Jókai Közművelő-
dési és Múzeum Egyesület zenei szekció-
jának vezetője, tagja a Szlovákiai Magyar 
Zenebarátok társaságának, szerkesztői tagja 
az Öregdiák c. hírlevélnek, és immáron tíz 
esztendeje karnagya a Gaudium vegyes 
karnak, amely a valamikori tanítványaiból 
alakult meg.

Betölti az Észak– és Dél Komárom közötti 
kulturális nagykövet szerepét, személye 
kifejezi – Jókai Mór szavaival élve – a klasz-
szikus „egykomáromi” polgár mintaképét.

2015-ben az ő kezdeményezésére alakult 
meg a két városrész legkiválóbb muzsikusai-
ból a Városi Kamarazenekari Egyesület.

Stirber Lajos karnagy, a Magyar Kultúra 
Lovagja, munkásságáért átvehette már – 
többek között -  Komárom Város Polgár-
mesterének díját, a Katedra Életműdíjat, 
a Magyar Pedagógus Díjat, a Komárom 
Város Pro Urbe-díját.

Komárom Városért Emlékérmet vehetett 
át Udvardyné dr. Mühlenkampf Erika, 
Vass Péterné, Berecz Dezső, dr. Juhász 
Márton, és dr. Szekeres György.

Udvardyné dr. Mühlenkampf Erika 

Született komáromi. A német-biológia 
szakos középiskolai tanári képesítésének 
különböző fokozatait a pécsi Janus Pan-
nonius Tudományegyetemen, a szegedi 
József Attila Tudományegyetemen és a 
Károly Gáspár Református Egyetemen 
szerezte. Közoktatási vezetői tanulmányait a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen végezte. Birtokosa a pécsi Janus 
Pannonius Tudományegyetem Doktori és 
Habilitációs Bizottsága által adományozott 
egyetemi doktori címnek, melyet biológiai 
kutatómunkájával ért el. 

Pályáját a komáromi Jókai Mór Gimnázi-
umban kezdte 1987-ben, a német nyelv és 
a biológia tantárgyak tanításával. 1995-ben 
az intézmény igazgatóhelyettesévé, majd 1 
évvel később az iskola igazgatójává nevezték 
ki.  Idén, október 1-jén lesz húsz éve, hogy a 
komáromi Jókai Mór Gimnázium munkáját 

irányítja. Tanárként, igazgatóként, szakta-
nácsadóként, közoktatási szakértőként és 
érettségi elnökként mindig számítottak, 
számítanak szaktudására és szakszerű 
véleményére. Szoros kapcsolatot ápol a 
város egyéb intézményeivel, de országos, sőt 
országhatáron túli szervezetekkel is. 

Társadalmi elismertségét mutatja, hogy az 
Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszö-
vetség 2012-ben az „56-os Hűség a Hazához 
Érdemrend Nagykeresztjét” adományozta 
számára a fi atalok magyarságtudatának 
erősítéséért.

Az igazgatónő nemcsak kollégáitól, de 
önmagától is megköveteli, hogy választott 
hivatását nap mint nap magas színvonalon 
végezze, és hogy az oktatás-nevelés mellett 
olyan példát is mutasson, értéket is hordoz-
zon, mely tiszteletet követel.

Vass Péterné 

1970-ben végzett a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Főiskolán szolfézs és hegedűtanári 
szakon, s ez évben kezdett el dolgozni élete 
első, s egyetlen munkahelyén a Komáromi 
Állami Zeneiskolában. 1971-ben igazgató-
helyettesi kinevezést kapott. Ezen megbí-
zatását 38 év alatt egyszer cserélte fel másra: 
két és fél évig megbízott igazgatója volt az 
intézménynek.

38 éves tanári pályafutása alatt több nemze-
déknyi tanítványa részesült kiváló felkészí-
tésben, szerette meg Vass Péterné Marika 
néni tolmácsolása, szaktudása, lelkesedése 
folytán a zenét, a népdalt, vagy választotta a 
zenei vagy ahhoz közel eső pályát.

Fáradhatatlanul vett részt az iskola megúju-
lási folyamataiban is, hisz az új helyi tanterv 
és pedagógiai program egyik kidolgozója, s 
a zenetörténet tárgy bevezetője és előadója 
volt. Ennek érdekében mindig kész volt 
az új ismeretek befogadására, aktív volt a 
továbbképzésben.

Töretlen hittel és lelkesedéssel vett részt 
városunk kulturális és szellemi életében. 
Alapító és vezetőségi tagja volt a Pro Urbe- 
díjas Vox Femina kórusnak, a szintén Pro 
Urbe-díjas Brigetio tanári zenekarnak, s a 
Vivace Zenei Egyesületnek.

Berecz Dezső 

Komáromban született, lokálpatrióta 
családban. Számukra mindig fontos volt 
a közösségi lét, a közösségért való tenni 
akarás. Ugyanakkor már nagyon kicsi gyer-

mekként is a focilabda volt a kedvenc játéka, 
édesapja pedig 1990-ben újra labdarúgócsa-
patot alapított Koppánymonostoron. Ebben 
az évben Berecz Dezső tagja volt annak az 
ifj úsági válogatottnak, mely négy megye 
bajnokságán ezüstérmet nyert.

2010-ben aztán a Koppánymonostori 
Egyesület elnökévé választották. A tőle 
megszokott alapossággal, lendülettel intézi 
az egyesület ügyeit, irányítja a fi atalokat. 

Részt vesz a jótékonysági sportbál, a 
focitáborok szervezésében is. Nagy gon-
dot fordít arra, hogy ne csak a személyi, 
hanem a tárgyi feltétek is magas színvona-
lúak legyenek. Ezért szervez, megbeszél, 
összetart, és végül szépül, újul a monostori 
pálya: így valósult meg a klubhelyiség, a 
konditerem, pályavilágítás, az edzőpálya és 
az öntözőrendszer. Nagy hangsúlyt fektet az 
utánpótlásnevelésre, ma már összesen 8 kor-
osztály sportol és versenyez az egyesületben. 

Élete, mindennapjai egybeforrnak az egye-
sülettel, hiszen még önéletrajza is inkább 
az egyesülettel elért eredményekről szól, 
semmint önmagáról. A Koppánymonsotori 
Sportegyesület 2011-ben megkapta Ko-
márom Pro Urbe-díját, de Berecz Dezső 
személyes munkáját a szakma is elismerte, 
hiszen 2012-ben a Magyar Labdarúgó 
Szövetség a 2011/2012-es év legjobb megyei 
sportvezetőjévé választotta.

Dr. Juhász Márton 

1979-ben szerzett általános orvosi diplomát 
a budapesti Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen. Ezt követően 5 évig Dombó-
váron a belgyógyászati osztályon dolgozott. 
Komáromban 1983-tól él és dolgozik, 1985-
től – belgyógyászati szakvizsgával - házior-
vosként látja el a hozzá fordulókat. 

Hivatása mellett fontosnak tartotta, hogy 
a közösség életében is szerepet vállaljon, 
így 8 évig volt a képviselő-testület tagja 
és az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
elnöke. Ezen időszak alatt épült meg a 
szociális otthon, megtörtént az egészség-
ügyi alapellátás és a kórház-rendelőintézet 
szétválasztása, valamint ennek gazdasági és 
szervezeti hátterének megteremtése. Ekkor 
épült a kétpraxisos központi ügyeletet is 
biztosító rendelő, ami jelentősen javított a 
város lakossága egészségügyi ellátásának 
minőségén.

Elnöke volt a Komárom-Kisbér területi 
orvosi kamarának is. Közreműködött 
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az 1985-ben életre hívott Komáromi 
Egészségügyi Gép-Műszer Alapítvány 
létrehozásában, mely azóta is folyamatosan 
segíti és támogatja a kórház, valamint a 
rendelőintézet és a Mentőállomás technikai 
műszerekkel való ellátását. Az alapítvány 
kuratóriumának ma is tagja.

Dr. Szekeres György 

Esztergomi születésű, de Nyergesújfalun 
nőtt fel. 1976-ban végzett – Summa cum 
laude minősítéssel – a Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetem Fogorvostudományi 
Karán. Azóta Komáromba él és látja el 
a hozzá forduló betegeket. Mindennapi 
munkája mellett – 20 éve – csoportvezetői 
feladatokat is vállal.

A komáromi Egészségügyi Alapellátási 
Szolgálat képviseletében hosszú ideje tagja 
az Országos Alapellátási Szövetségnek, 
jelenleg annak alelnöke is. Megalakulása 
óta tagja a Magyar Orvosi Kamarának, volt 
etikai bizottsági tag helyi, megyei, majd 
közép-magyarországi szinten. 

Saját bevallása szerint a másokon való 
segíteni vágyás terelte az orvosi pálya felé. 
Az elmúlt négy évtized folyamán azonban 
nemcsak a szenvedő pácienseknek segített, 
hanem – oktatói tevékenységével - mind-
azoknak az ifj ú kollégáknak is, akik szintén 
ezt a pályát választották. 

Dr. Szekeres György szakterületén rend-
kívül fontosnak tartja a megelőzést. Ezért 
az ő kezdeményezésére vált a „Kincset ér” 
városi prevenciós program része az óvodai 
fogászati szűrés. Munkája magas színvo-
nalát azonban nemcsak a betegek, hanem 
a szakma is elismeri. 2014-ben Dr. Huszár 
Csaba-emlékérmet kapott. Az idei évben 
pedig jelölték az „Év orvosa” pályázat kere-
tében az Astellas díjra, melyre eddig még 
fogorvost soha nem jelöltek. Itt országos 11. 
helyezést ért el.

Az idei esztendőben Polgármesteri Díjban 
részesült Szíjj Dénes, Turi Zsolt, valamint 
a Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete.

Szijj Dénes 

Szőnyben született, három gyermek édes-
apja. Bicskén tanult postaforgalmi szakon, 
majd az érettségi megszerzését követően – 
nagyapja és édesapja nyomdokaiba lépve – a 
komáromi 2. számú Vasúti Postán helyez-
kedett el.

Gyermekkora óta a labdarúgás szerelmese. 

Az Olajmunkás SE játékosa volt, később 
pedig eredményesen szerepelt Mocsán a 
Komárom-Esztergom megye III. és II., 
valamint Ászáron III. osztályú futballklu-
bokban is.

1992-ben alapító tagja volt és a mai napig 
mezőnyjátékosa a „Házi Tej” csapatának, 
mellyel az utóbbi években főleg kispályás 
és öregfi ú tornákon vesz részt. Szűkebb 
baráti körével megalapította a Tej-Kupa 
labdarúgó tornát, mely az elmúlt 23 évben 
családi és szabadidős programmá nőtte ki 
magát Szőnyben. A rendezvény 2015 óta id. 
Galambos Tamás Emlékkupa néven kerül 
megrendezésre.

Alapító tagja a 2012-ben alakult FC 
Brigetio „Öregfi úk” gárdájának és ő a csapat 
közösségi életének egyik fő mozgatórugója.

Családjával együtt aktív szereplője a városi 
programoknak, legyen szó szüreti lovas 
felvonulásról vagy focitorna szervezéséről. 

A szőnyi városrész közösségi életének 
fellendítéséért végzett munkája elismeréséül 
2012-ben a Szőnyi Kulturális Egyesület 
SZŐKE Díjjal jutalmazta.

Turi Zsolt 

Hosszú évek óta meghatározó egyénisége 
Komárom helytörténeti és kulturális éle-
tének. A Nemzeti Adó-és Vámhivatalban 
pénzügyőr őrnagyként végzett munkája 
mellett olyan elhivatottsággal segíti Ko-
márom múltjának és jelenének kutatását, a 
jövőnek történő megörökítését, hogy méltó 
példaként állhat mindannyiunk előtt.

Önkéntesen segíti a  Klapka György Mú-
zeum munkáját, számos kiállítás szerve-
zésében vett részt, de gyűjtőmunkában és 
katalógus-könyvírásban is számíthatnak rá 
az ott dolgozók. A Kecskés László Társaság 
Életképek című, a Felvidékről kitelepített 
és Komáromban letelepedett családokról 
szóló albumaiba is gyűjtötte, szerkesztette a 
visszaemlékező írásokat.

Nemcsak a helytörténeti munkában, hanem 
a közösségi élet más területén is szívesen 
segít, hiszen önkéntes segítő és előadó is a 
nyári napközis táborokban.

Több ízben rendezett saját kiállítást, a 
„Komáromi képek és képeslapok, térképek” 
témakörben, és gyakran vesz részt váro-
sunkról készült fotókkal kiállításokon, 
pályázatokon. Többször szerepelt írásaival, 
a Koppánnmonostori kalendárium hely-

történeti kiadványban, állandó sorozatot ír 
a Komáromi Újságban „Mesélő képeslapok” 
címmel, és társszerzője volt a közelmúltban 
megjelent „Komárom” című helytörténeti 
tankönyvnek.

A sport sem áll távol tőle, hiszen tagja volt 
annak a futócsapatnak, mely Komáromból 
a Franciaországban lévő Wavignies-be 
futott és egyik alapítója a Szőnyi Palánk-
döngetők Körének is.

Nem titkolt célja, eddig még beteljesületlen 
vágya, hogy Szőnyben megvalósuljon a 
Falumúzeum, mely gyűjti és rendszerezi a 
település múltjának eszközeit, használati 
tárgyait, dokumentumait. A leendő múze-
um anyagát (másokkal együtt) évtizedek óta 
gyűjti, hogy azt felajánlhassa majd a Klapka 
György Múzeum számára. 

A Komáromi Erődök 
Barátainak Egyesülete 

Alapítását 2006-ban magánszemélyek kez-
deményezték azzal a céllal, hogy társadalmi 
szervezetként vehessenek részt az erődök 
megújításán, hasznosításán tevékenykedő 
vagyonkezelők munkájában. Az évek során 
részt vettek a rendezvények megvalósításá-
ban, elősegítették az erődök tevékenysége-
ihez kapcsolódó kulturális-idegenforgalmi 
programok iránt érdeklődők közötti együtt-
működés kialakítását. Kiemelt feladatuk a 
kulturális örökség megóvása, ismeretterjesz-
tés és környezetvédelem. Fontos feladatá-
nak tartja az egyesület, hogy minél több 
komáromi lakos látogassa meg az erődöket.

Saját rendezvényekkel is hozzájárulnak 
Komárom kulturális örökségének megőrzé-
séhez. Ilyen pl. a Donnál elesett komáromi 
katonákról való megemlékezés minden 
évben, vagy az évente kétszer megszervezett 
„Ültess fát gyermekedért-Komáromért!” akció. 

További céljuk a civil kapcsolatok bővítése, 
erősítése határainkon belül és kívül. Jó kap-
csolatot ápolnak a felvidéki Kékkő, Salgó és 
Fülek települések civil szervezeteivel. Részt 
vesznek a város történelmi megemlékezé-
sein, fontosnak tartják az ünnepeken való 
aktív részvételt.

Környezetvédelmi munkájuk során gyakran 
szerveznek közösségi akcióként takarí-
tási munkát, pl. a Csillag erődnél, vagy a 
Duna-parton is ültetnek fákat, melyeket 
folyamatosan ápolnak, gondoznak.

    rg
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A hivatalos nyitány minden esztendőben 
április 26-a, a dicsőséges komáromi csata 
emléknapja, mely napon az egyesített hazai 
erők sikerrel állították meg a többszörös 
túlerőben lévő osztrák csapatok támadását! 
Azonban e kitüntetett dátumot megelőzően 
is számos érdekes program várt ránk. 

Április 22-én a Mártírok útja 19. szám alatt 
nyílt meg Nagy Judit művésznő galériája. 
Az ünnepségen dr. Ströcker Renáta jegyző 
mondott köszöntőt, közreműködött Horsa 
István és az Ördöngös Népzenetanoda. 
Ugyancsak ezekben a napokban volt láto-
gatható az idén 50. születésnapját ünneplő 
Kistáltos Óvoda óvodapedagógusának, 
Hinsicz Tímeának könyvgyűjteményét 
bemutató kiállítás az Arany 17. Rendez-
vényközpontban.

Április 23-án motoroktól volt hangos a 
város, a Kassák Klub 24. alkalommal 
szervezett nemzetközi motorostalálkozót. 
A felvonuláson több százan gördültek végig 
Komárom utcáin. Ugyanezen a napon 
tartotta istállógaléria megnyitóját a Szőnyi 
Lovas Sportegyesület. Tíz új taggal 
bővült az Európai Borlovagrend. A díszes 
ceremóniára a Komáromi Napok előfutára-
ként került sor szintén április 23-án.

Az Első Izsai Lovas és Hagyományőrző 
Egyesület szervezésében idén is érintette 
városunkat a 19. Felvidéki Tavaszi Emlék-
hadjárat. A hagyományőrzőket a Klapka 
téren dr. Molnár Attila és Stubendek László 
polgármester köszöntötte, akik közösen 
húzták fel a város zászlaját. Április 24-én a 

Monostori erődben 40 lóval, 120 gyalogos-
sal és 10 ágyúval hadijáték és csatarekonst-
rukció keretében idézték fel az 1849. április 
26-ai komáromi csatát. Ugyanezen a napon 
színes forgatag várta a szőnyi Petőfi  Sándor 
Művelődési Ház közönségét a XXII. Zene-
Barátság Nemzetközi Népzenei Gálán. A 
hagyományos április 26-i ünnepi testületi 
ülésnek ezúttal a dél-komáromi városháza 
díszterme adott otthont, ahol díszpolgáro-
kat avattak, átadták a Pro Urbe- (Komárom 
Városért Emlékérem) és a Polgármesteri 
Díjakat. A nap méltó zárásaként a két 
városrész, Észak-és Dél-Komárom zene-
iskoláinak közös koncertjére került sor az 
dél-komáromi zeneiskola Egressy termében. 
A koncertet a két igazgató, Hozák Adrienn 
és Petr Frantisek nyitotta meg. Kiegészítő 
programként e napon nyílt meg a Kőrösi 
Csoma Sándor munkásságát bemutató 
tárlat a Közösségi Házban. A Jókai mozi-
ban pedig újfent bemutatta a Magyarock 
Dalszínház legújabb darabját, a Csoport-
terápiát.

Április 27-én ismét nyitott kapukat tartott 
a Móra Ferenc Iskola, a téma ezúttal 
az ökodesign volt. Ugyanezen a napon 
Országos Katasztrófavédelmi Terepfutó 
Bajnokság zajlott a Monostori erődben. 
A MOL területén működő FER Tűzoltó 
parancsnokság pedig új tűzoltófecskendő 
gépjárművet kapott. Szintén április 27-én 
kezdődött a Komáromi Napok kísérő 
rendezvénye, a 26. Mediawave Nemzet-
közi Film és Zenei Együttlét a Monostori 
erődben.
Április 28-án 25. alkalommal rendeztek 

a történészkonferenciát az erőd patinás 
falai közt. Idén Görgei Artúr alakja került 
a középpontba. Ugyancsak ezen a napon 
került sor a 25. Komáromi Napok hivatalos 
megnyitójára a dél-komáromi Városháza 
előtti Szabadság téren, ahol dr. Molnár 
Attila és Stubendek László köszöntötték a 
komáromiakat. Közreműködött az Egressy 
Fúvószenekar.  Április 29-én Szent Flórián 
és Szent György napja alkalmából közös 
rendőr-tűzoltónapi ünnepséget tartott a 
Komárom-Esztergom Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság és a Komárom-Esz-
tergom Megyei Rendőr-főkapitányság a 
Monostori erődben. Városunkból Tamasits 
László, Polgár István, Kovács József, 
Pogrányi Zsolt , Gregor Zoltán, Szendi 
Zsolt, valamint Bitter Tünde vehetett át 
kitüntetést.

Szintén április 29-től négy napon át a 
Kayser Zenei Fesztivál, Kayser-szín-
padán egymást váltották a nagy nevek. 
Fellépett többek közt az Edda Művek, 
Vadkerti Imre és barátai, a P.Mobil, 
Keresztes Ildikó, a Korál, a komáro-
mi Twinner Band, a Honeybeast, a 
Back II Black, a Magyarock Musical 
Band vagy épp a Neoton. A Kayser 
Zenei Fesztivál Foxconn-Borudvarában 
többek között a Duna Népdalkör és 
citerazenekar, az Udu People, a Vivat 
Bacchus, a Borostyán, a Garabonci-
ás Néptáncegyüttes, az Égi Kávéház, 
Horsa István és zenekara, valamint a 
Cimbaliband szórakoztatta a nagyérdeműt. 
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A Kayser Zenei Fesztivál Mylan-
Színpadán mások mellett a Hősök, a 
Mystery Gang, a Kelemen Kabátban, a 
Firkin és a Children of Distance zenélt. 
A Kayser Zenei Fesztivál Zúzdaplaccán 
fellépő számos formáció közt megfordult az 
Avalanche, a Kerecsen, a Seaside Suicide, 
az Egyéb Veszély, a Zord, az Elit Osztag 
és a Vesztegzár. A Kayser Zenei Fesztivál 
Rai� eisen-partysátrában pedig Bóli & 
Pollák, DJ Kovács, DJ Miller, DJ Bedecs 
és DJ Solymi Konga, DJ Hubik és DJ 
Bagó pakolta a lemezeket. A utcabálokat 
idén a Syncron Band és a 35 éves Elektron 
Band adta, de volt nosztalgiadiszkó is DJ 
Tom Taylorral.

A Jókai ligetben több napon át ingyenes 
egészségmegőrző szűréssel várt mindenkit 
a Medicina Bajmegelőző Kft. Doktor 24 
Csoportja. A Forrás Rádió egész napos 
közvetítést adott a helyszínről, kívánságmű-
sorral, nyereményjátékokkal.

A Komáromi Napok mindig teret ad 
gyermekprogramoknak is, idén fellépett a 
Varázstükör Katolikus Színjátszó Kör, 
vagy épp a Délibáb Színház is. A Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja és 
a frissen alakult komáromi DiViSz (Diák-
önkormányzatok Városi Szövetsége) fi ataljai 
kézműves játszóházzal, arcfestéssel várták az 
érdeklődőket, a Miénk a színpad! elneve-
zésű programon pedig a helyi óvodások és 
iskolások adtak műsort. A DiViSz nagysike-
rű fl ash mobot (villámcsődületet) is tartott, 
melyen Keresztes Ildikóval, valamint több 
száz közreműködővel közösen szavalták el 

Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani? című 
költeményét. Az április 29-én a Szabadság 
téren rendezett Veteránmajálist (veterán 
autók és motorok seregszemléjét) dr. Molnár 
Attila polgármester nyitotta meg.

A 25. Komáromi Napok programjai közt 
számos sporteseményt (Feszty Duatlon, 
nyitott kapuk a sportcsarnokban! futball-
meccsek a Berecz Dezső Sporttelepen és 
a Molajban, I. Komárom Kupa Ritmikus 
Gimnasztika verseny, XII. Nemzetközi 
(IVV) Túranap, Komáromi Labdarúgó 
Csillagok Találkozója, tenisztorna, Tóth 
Mihály Kölyökfoci Torna, II. Brigetio 
országúti és MTB maraton, Fit Kid bemu-
tató, sakk- és asztalitenisz-verseny, horgász-
verseny a Rüdiger tavon) is találhattak az 
érdeklődők. A KVSE – Kecskéd mérkőzés 
1 – 1-es döntetlennel zárult. A Szőnyi 
Palánkdöngetők Köre női és férfi  csapata 
pedig sajnos vereséget szenvedett a fl oorball 
Magyar Kupa döntőjében. Mindkét együt-
tesünk az OB I-es bajnokság aranyérmesétől 
kapott ki.

Május 1-jén a Komáromi áttörésre emléke-
zett az Endresz Csoport (Dél-Komárom), 
és az Egy Jobb Komáromért Polgári Társu-
lás (Észak-Komárom). Azokra a komáromi, 
győri, tatai, tatabányai emberekre, akik 
1919-ben Komárom területi egységéért az 
életüket is áldozták. Az észak-komáromi 
katolikus temetőben az áldozatok tömegsír-
jánál dr. Csere Péter író mondott beszédet. 
A vasúti híd déli hídfőjénél pedig Szendrey 
Marót Ervin, az Áldás együttes vezetője 
tartott zenés megemlékező műsort.

Szintén ezen a napon két fontos sportese-
ményre is sor került. Elsőként a déli és az 
északi erős emberek húzták a kötelet az 
Erzsébet hídon. Az első jó néhány évben 
mi bizonyultunk erősebbnek, de az elmúlt 
két esztendőben az északiak remekeltek. 
Ezúttal ismét nekik állt a zászló. 

Rekordlétszámmal startolt el a Jókai 
ligetből a 42. alkalommal megrende-
zett Komárom-Komárno Nemzetközi 
Futóverseny. A szervező, a Komárom 
Európa Futóegyesület volt. A futók Szőnyi 
Ferenccel és Kovács Koko Istvánnal együtt 
róhatták a kilométereket. Két távon, 5,5 
kilométeren és 10 kilométeren lehetett 
nevezni. A cél az észak-komáromi Sport-
csarnoknál volt.

A 25. Komáromi Napokat fényfestéssel 
zárták, május 1-jén este a város színeiben 
pompázott az észak-komáromi Városháza 
épülete.

Dr. Molnár Attila polgármester szerint 
a Komáromi Napok a hagyományaink-
hoz való ragaszkodást, egyben a folytonos 
megújulást is jelentik, olyan egyedülálló 
eseménysorozat ez, melyre méltán lehe-
tünk büszkék mi, komáromiak! (rg)

Azoktól a fellépőktől, akik helyhiány 
miatt kimaradtak elnézést kérünk!
Köszönjük valamennyi támogatónknak! 

Az idei rendezvénysorozat dél-komáro-
mi programjainak kiemelt támogatója a 
Kayser Automotive Hungária Kft. volt.
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A kormányzat korábban több száz millió 
forinttal támogatta azokat a településeket, 
melyek eladósodtak, vagy túl nagy hitellel 
rendelkeztek. Voltak azonban olyan városok 
és falvak, köztük Komárom, melyek 2013-
ra megfelelő intézkedésekkel rendezték 
gazdasági helyzetüket, így esetükben 
konszolidációra nem volt szükség. A kor-
mány úgy döntött, hogy a jól gazdálkodó 
önkormányzatok támogatására pályáza-
tot ír ki. Országosan csak Komárom és 
Hajdúszoboszló kapta meg a maximálisan 
igényelhető 200 milliós összeget.

Egyéb forrásokból szépült Komárom, sor 
került a gát megépítésére, elkezdődött az 
új Duna-híd projektje, hamarosan megújul 
a Csillag erőd, elkészült a Monostori erőd 
Dunai bástyája. Belterületi utak, járdák 
felújítására azonban 2004 óta nem írtak 
ki pályázatot, azokat az önkormányzatok 
csak saját költségből tudták fi nanszírozni. 
A kormányzat a jól gazdálkodó települések 
további fejlődését kívánja támogatni. Ezt 
a pénzt olyan fejlesztésekre lehet fordítani, 
melyek az itt élők életét teszik könnyebbé. 
Első körben az 5000 fő alatti, tavaly pedig 
az 5000 fő feletti települések pályázhattak 

- Van még adósságunk a komáromiak felé. Több 
helyszíni bejárást is tartottunk az évek során. A 
támogatásból azokat a problémákat igyekszünk 
orvosolni, melyek ezeken felmerültek. Három 
nagy területet fejlesztünk, a belterületi utakat és 
járdákat, a víz- és csapadékelvezetési rendszert, 
illetve az óvodai nevelést és az egészségügyi 
feladatokat ellátó épületek korszerűsítését - 
tudtuk meg a részleteket dr. Molnár Attila 
polgármestertől.

A beruházások részeként megkezdődött, 
illetve hamarosan indul a Tamási Áron és 
a Madách Imre utca, út épül a Maros ut-
cában, parkolósáv a Gábor Áron utcában, 
megnyitják a Sport utcát, felújítják a Jókai 
tér Tengerészeti emlékmű felőli részét, a 
Feszty Iskola udvarát, és a Tóparti Óvoda 
homlokzatát.

A támogatás egy összegben érkezett meg, 
azzal 2018-ig kell elszámolnia az önkor-
mányzatnak. 

Dr. Molnár Attila polgármester hozzátette: 
a fejlesztések egy részét már a nyár elején 
átadják.
    rg

útrAvAló
Tavaly 200 millió forint vissza nem térítendő kormányzati támo-

gatást nyert városunk a jól gazdálkodó önkormányzatoknak szánt

KEZDŐDNEK AZ ÚT ÉS PARKOLÓÉPÍTÉSEK

pályázati alapból. Az összeget az infrastruktúra fejlesztésére 

fordítja a városvezetés.
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Városunkban 1992 óta zajlanak az ásatások 
a Klapka György Múzeum és az ELTE 
Ókori Régészeti Tanszékének együttműkö-
désében. A szőnyi vásártéri polgárvárosból 
és a Mol városrészben található katonai 
tábor területéről számtalan értékes és 
egyedülálló lelet került elő az évek során.
Az egyik legjelentősebb felfedezést azonban 
2014-ben tették, amikor a Komárom-Al-
másfüzitő árvízvédelmi gát építése során 
rábukkantak a katonavárosra és annak 800 
négyzetméteres fürdőkomplexumára. 
 
- Most újabb 25 millió forinttal segítjük a 
feltárásokat. 2017-ben pedig új világörökségi 
pályázatot nyújt be a kormány az UNESCO-
hoz. A pályázat kiemelt eleme lesz Brigetio. 
Tavaly 32 magyarországi ókori helyszín vált 
védetté, idén újabb 28 elem kerül fel az így 
véglegessé váló listára – mondta L. Simon 
László államtitkár. Hozzátette, a komáromi 
gát építésekor előkerült több száz négyzet-
méteres épületegyüttes jó példája annak, 
hogy a politika és a beruházók képesek 
önkorlátozásra. A gát nyomvonalát a lelő-
hely és a maradványok kiemelkedő jelentő-
ségére tekintettel áttervezték, hogy azokat 
régészeti bemutatóhelyként a nagyközönség 
is megismerhesse. 
 
Az államtitkár bejelentette azt is, hogy 
pályázati forrásokból 1,5 milliárd forint áll 
rendelkezésre a világörökségi címre felter-
jesztendő régészeti helyszínek támogatására. 
Komáromnak jó esélye van arra, hogy több 

száz millió forintos fejlesztéssel egy régésze-
ti parkot alakítson ki a leletek bemutatására. 
 
A sajtótájékoztatón Visy Zsolt miniszteri 
biztos bemutatta a limes világörökségi címre 
való felterjesztésének előkészületeit. Szólt 
arról, hogy még idén létrehozzák a tervezett 
világörökségi helyszínt kezelő szervezetet. 
Brigetio mellett Dunaújvárosban várható a 
régészeti feltárások jelentősebb támogatása. 
A 25 milliós támogatás mellett az önkor-
mányzat is keresi a pályázati lehetőségeket, 
ugyanis a tervek közt szerepel a Klapka 
György Múzeum átköltöztetése az egykori 
kombinát épületébe, ahol az ELTE tudás-
központját is kialakítanák. 
 
- Ezzel méltó helyszínt biztosíthatnánk a már 
feltárt leletek bemutatására - emelte ki dr. 
Molnár Attila polgármester 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő elmondta, hogy az államtitkárság 
eddig is partner volt abban, hogy méltó 
módon továbbörökíthessük utódainknak a 
ránk hagyott örökséget. 
 
A jelenlévők a téliesített helyszínre is ellá-
togattak, ahol a feltárások vezetőjétől, dr. 
Borhy László régészprofesszortól megtud-
tuk, az idei ásatások május 2-án kezdődnek 
és augusztus 31-ig tartanak majd. Mindhá-
rom helyszínen folytatják a munkát. A teljes 
feltárás 2017-ben fejeződhet be, ezt köve-
tően kezdődhet meg a tervezett szabadtéri 
kiállítópark kialakításának előkészítése. (rg)

 
Egy lépéssel  
közelebb a tudásközponthoz 
 
Illusztris vendégeket fogadott városunk-
ban dr. Molnár Attila polgármester. Az 
ELTE rektora, prof. dr. Mezey Barna, az 
egyetem dékánja, prof. dr. Borhy László 
és az intézmény kancellárja, dr. Scheuer 
Gyula arról tárgyalt a városvezetéssel, 
hogyan lehetne létrehozni az ELTE tudás-
központját az egykori méntelep, illetve 
mezőgazdasági kombinát főépületében. A 
megvalósításhoz pályázati forrás szük-
séges, de megvan az esélye, hogy már 
idén kézzel fogható eredménye legyen az 
egyeztetésnek. 
 
1992-ben kezdte meg az eLte régészeti 
tanszéke és a klapka György múzeum a 
feltárásokat a római polgárvárosban, Brigetio 
területén. idén nyáron jubilálnak, így 25. 
alkalommal érkeznek majd a Vásártérre az 
egyetem hallgatói, hogy tovább kutassák a 
területet. az eLte azonban szeretné, ha nem- 
csak a gyakorlati, de az elméleti képzés egy 
részének is központja lehetne komárom. 
 
- Érdekünk, hogy a régészeti képzést a 
jövőben is hosszú távon és stabilan meg 
tudjuk szervezni. A gyakorlati oktatás mellett 
a tudásközpont lehetőséget adna szeminári-
umok, előadások, konferenciák lebonyolítá-
sához. Tavasszal aláírjuk az együttműködési 
megállapodást, és lehetőségeinkhez mérten 
támogatjuk is az átalakítást - mondta prof. dr. 
mezey Barna, az eLte rektora. az egykori 
méntelep átépítéséhez pályázati támogatás 
szükséges. 
 
- A Területi Operatív Programban pályázunk, 
de szükségünk van az egyetem segítségére 
is, mert vannak olyan lehetőségek, melyekre 
az önkormányzat nem, de egy felsőoktatási 
intézmény tud pályázni. A tervek már elkészül-
tek, ezeket az érdeklődők az idegenvezetők 
világnapján meg is tekintették. Elképzeléseink 
egyeznek az egyetem vezetésének vonatkozó 
irányvonalával - tudtuk meg dr. molnár attila 
polgármestertől, aki hozzátette, természete-
sen a méntelep környékén élők véleményét is 
meghallgatják, mielőtt munkához látnának. 
 
az eLte egyébként a kárpát-medencei egye-
temek együttműködésében meghatározó 
szerepet játszik, kiváló kapcsolatot ápolnak az 
észak-komáromi Selye János egyetemmel is, 
így komárom nem csupán felkerülne a hazai 
felsőoktatás térképre, de folyamatosan erősö-
dő észak-magyarországi bázis jöhetne létre. 
a vendégek a megbeszélést követően 
megtekintették a leendő tudásközpont 
helyszínét, a klapka György múzeumot, a 
monostori erődöt, továbbá az egykori kato-
naváros területén zajlott ásatásokat is. (rg)

A temetetlen múlt

25 MILLIÓS KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ÉRKEZETT

Az összeget jelképesen L. Simon László államtitkár adta át 

a Klapka György Múzeumban.
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Városunkba  
látogatott Fekete György 
 
A Magyar Művészeti Akadémia elnöke az 
együttműködés lehetőségeiről tárgyalt dr. 
Molnár Attila polgármesterrel. A találko-
zón jelen volt Stubendek László, Észak-
Komárom polgármestere, Turi Bálint 
alpolgármester, hamrák Zsófia tanácsnok 
asszony, Siklósi József főépítész és Vizeli 
Csaba, a Monostori erőd ügyvezető igaz-
gatója. A megbeszélést követően az MMA 
elnöke megtekintette a város nevezetes-
ségeit. 
 
Fekete György a magyar kultúra napján járt 
komáromban, ekkor kapta a meghívást dr. 
molnár attila polgármestertől, hogy látogas-
son el újra a városba. a találkozóra április 6-án 
került sor. az mma elnökét egyébként családi 
kötelékek fűzik az északi városrészhez. 
 
- Édesanyám annak a Szijj Ferencnek a test-
vére volt, aki 1923 és 1935 között polgármes-
terként tevékenykedett. Gyermekkoromban 
sok időt töltöttem itt, bevallom, hogy az északi 
oldalt jobban ismerem. Ez a látogatás azon-
ban újra megerősített abban a hitben, hogy 
a fontos dolgok vidéken történnek! Itt őrzik a 
hagyományokat, büszkék a történelmünkre, 
és úgy élik a jelent, hogy az a jövőben szintén 
dicső múlt lehessen - mondta Fekete György. 
 
az elnök kiemelte, az mma nem kultúrpoliti-
kai, hanem kulturális stratégiai szervezet. az 
anyagi lehetőségeik ugyan korlátozottak, de 
szellemi értelemben mindenképp segítséget 
nyújthatnak, hogy az északi és a déli város-
rész közössége erősödjön. 
 
- Az önkormányzat és a Magyar Művészeti 
Akadémia között gyümölcsöző kapcsolat 
alakulhat ki, melynek kapcsán a jövőben a 
beruházásokhoz, fejlesztésekhez fel tudjuk 
használni az MMA pályázati lehetőségeit is - 
tette hozzá dr. molnár attila. 
 
az mma valamennyi tagozatának idei pályá-
zata az 1956-os forradalom és szabadság-
harc a témaköre, ebben komárom is helyet 
kapott, illetve a városnak lehetősége lesz arra, 
hogy az akadémia klubjában bemutatkozzon. 
a megbeszélést követően a város vezetése 
és Fekete György közösen tekintették meg 
településünk nevezetességeit.  
 
    se

- Mindig is szerettem a verseket, de a Kaláka 
Együttessel ellentétben nekem soha nem az volt 
a célom, hogy népszerűsítsem az irodalmat. 
Mindig azokat a verseket adom elő, melyek 
az én érzéseimet, gondolataimat fogalmazzák 
meg, úgy, ahogy én arra nem lennék képes - 
nyilatkozta Földes László. 
 
Hobo A föltámadás szomorúsága címet 
viselő estjével nem Ady-körképet készített, 
hanem a saját maga által megfogalmazott 
problémákra kereste a választ. 
 
- Az a társadalomábrázolás, amely Ady költe-
ményeiben előtűnik, kísértetiesen hasonlít a mi 
társadalmunkra. A férfias szókimondása és az, 
hogy nem nyugszik bele abba, ami nem tetszik 
neki, engem is motivált, így nem volt nehéz 
válogatni - vallotta be az előadóművész. 
 
A versekből kicsengett az útja vége felé 
közeledő férfi nem lankadó felelősségérze-
te, harcos, ostorozó hazaszeretete Európa 
közepén, viszonya a múlthoz, a történelem-
hez, sorstársaihoz, az elmúlt szerelmekhez 

és álmokhoz. 
 
Földes László 2014 tavasza óta játssza a 
Nemzeti Színház színpadán ezt az estet, 
Vidnyánszky Attila rendezésében, Fekete-
Kovács Kornél zenéivel. 
    se

A föltámAdás szomorúságA
A fenti címmel Földes László HOBO tartott verses-zenés estet 

a magyar költészet napja alkalmából április 10-én városunkban.

HOBO ELŐADÁS A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁN

A Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, előadóművész  2013 óta a Nem-

zeti Színház tagja. Az Ady verseiből álló összeállítás is itt ké-

szült 2014 tavaszán, Vidnyánszky Attila rendezésében.

„A magyar kultúra napját 1989 
óta ünnepeljük meg január 22-én, 
annak emlékére, hogy – a kézirat 
tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon tisztázta le 
Csekén a Himnusz kéziratát. 
Az évfordulóval kapcsolatos 
megemlékezések alkalmat adnak 
arra, hogy nagyobb figyelmet 
szenteljünk évezredes hagyo-
mányainknak, gyökereinknek, 
nemzeti tudatunk erősítésé-
nek, felmutassuk és továbbad-
juk a múltunkat idéző tárgyi 
és szellemi értékeinket."
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 - Ezúttal, főként a kedvezőtlen időjárás miatt 
kevesebben, mintegy ötvenen voltunk, de két-
szeres erőbedobással dolgoztunk, így sikerült a 
kitűzött feladatot elvégezni. Eredetileg a hátsó 
kert megtisztításának folytatását terveztük, 
de ahhoz több emberre lett volna szükség, így 
végül az előkertben tevékenykedtünk - mondta 
az ötletgazda, Juhász Márton, a Városgazda 
Kft. munkatársa. 
 
Mintegy másfél hektárt sikerült ezúttal 
rendbe tenni, a gyomfákat és a bozótost 
kézzel ritkították, majd az ágakat gépekkel 
darálták le. A sétálóösvény kiszáradt, kidőlt 
fáit eltávolították a szakemberek, hogy a 
terület biztonságos legyen. 
 
- A kertben több száz éves fák találhatóak, 
például tölgyek, gesztenyék és japán akácok. 
Mi pedig keleti platánfát ültettünk. Eljöttek a 
Bozsik Iskolások Bognár Balázs tanár úr ve-
zetésével, ők a rögtönzött biológiaóra mellett a 
múltkor kihelyezett madáretetőket is átvizsgál-
ták. Rengeteget segítettek a helyi nyugdíjas klub 
tagjai is - tette hozzá Juhász Márton, aki 
elmondta azt is, hogy a kezdeményezésnek 
nyáron lesz folytatása. 

A Föld napja alkalmából a KVSE Termé-
szetjáró szakosztálya a Koppánymonostori 
ártéri tanösvényen túrázott, ahol Bátky 
Gellért természetvédelmi őr mutatta be a 
terület védett értékeit, növény- és állatvilá-
gát. 
 
    se 

tisztA udvAr, rendes ház
Februárban társadalmi összefogással tisztították meg a Selye 

János Kórház kertjét. A munka április 23-án, a Föld napjához kap-

TAKARÍTÁS A FÖLD NAPJÁN

csolódva folytatódott. Most az előkert kitakarítása volt a fel-

adat. Az akcióhoz mintegy félszázan csatlakoztak.

 
Ismét szedtük! 
 
hatodik alkalommal hirdették meg a 
TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyaror-
szágért akciót, amelyhez ismét csatlako-
zott városunk. Számos iskola, egyesület, 
klub jelezte részvételi szándékát, de gyűj-
tötte a hulladékot a Városgazda nonprofit 
Kft. is, amely közel félszáz zsák szemetet 
szedett össze. 
 
a teSzedd! legfontosabb célja, hogy felhívja 
a figyelmet a környezet tisztaságának meg-
óvására. a kezdeményezéshez országszerte 
több tízezren csatlakoztak, városunkban 
mintegy ezren gyűjtötték a hulladékot.   
 
- Saját szervezésben szedte a szemetet a 
Dózsa György Általános Iskola és az Alapy 
Szakközépiskola. A szőnyi Bozsik József Álta-
lános Iskola az intézmény udvarát, a környező 
utcákat és a játszótereket tisztította meg. A 
Móra és a Petőfi tanulói nemcsak az intéz-
ményüket és annak környékét tették rendbe, 
de a Jókai ligetet és a Rüdiger tavat is, míg a 
Csillag lakótelepen, a Táncsics utcában és 
az iskola körüli parkokban a Feszty tanulói 
tevékenykedtek. A Városgazda Nonprofit Kft. 
munkatársai a déli városkapunál, az Igmándi 
úton és az elkerülő útnál szedték a szemetet, 
valamint kitakarították a buszpályaudvar és a 
Tesco közötti területet is. A Városháza dolgo-
zói is csatlakoztak az akcióhoz, a játszótereket 
és a temetőt a nyugdíjas egyesületek tagjai 
tették rendbe - tudtuk meg havran-tóth Ber-
nadettől, az önkormányzat környezetvédelmi 
referensétől.  
 
azt, hogy pontosan hány komáromi jelent-
kezett a szemétszedésre, nem lehet tudni, 
hiszen magánszemélyek, cégek, kisebb-
nagyobb baráti társaságok, családok a kez-
deményezés internetes felületén, a teszedd.
hu oldalon maguk is regisztrálhattak. a 
szemétgyűjtéshez szükséges eszközöket – a 
teSzedd!-es zsákokat és a védőkesztyűket – 
idén is a szervező, az országos környezetvé-
delmi és természetvédelmi Főfelügyelőség 
nemzeti hulladékgazdálkodási igazgatósága 
(oktF nhi) biztosította, ők gondoskodnak a 
szeméttel megtöltött zsákok elszállításáról és 
ártalmatlanításáról is.  
 
a teSzedd! üzenete a következő: a szemét 
nem értékes, ha nem jó helyre kerül. a 
megfelelő módon gyűjtött hulladék viszont 
újrahasznosítható – nem szennyezi a környe-
zetet és másodnyersanyag lesz belőle, így 
lassítható a Föld erőforrásainak kiaknázása.  
ne dobáld szét a szemetet, hogy ne legyen 
az ország egy nagy szemétdomb!·  mutass 
példát a felnőtteknek, tanítsd őket! Érezd 
otthon magad az utcán is, ne dobáld szét a 
szemetet!    se

Az első Föld napján, Denis 
Hayes amerikai egyetemista 
kezdeményezésére, 1970. április 
22-én 25 millió amerikai emelte 
fel szavát a természetért. Ez a 
történelmi jelentőségű esemény 
az Egyesült Államokban – és az 
ország határain túl is – fontos 
változásokat hozott: az USA-
ban szigorú törvények születtek 
a levegő és a vizek védelmére, 
új környezetvédő szervezetek 
alakultak, és több millió ember 
tért át ökológiailag érzékenyebb 
életvitelre. A kezdeményezés 
1990-ben vált világmozgalommá.

KÖRnyEZETünK12
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 Monaco Kávézó, Komárom, Igmándi út 6., (30) 989 0067

t a l k s h o w   a   M o n a c ó b a n

Kaveszunet 
..,,

2016. május 26. csütörtök, 18.00 óra 
Koltay Gábor filmrendező, Komárom Város díszpolgára

Ingyenes a rotavírus 
elleni oltás Komáromban

Tovább bővül az ingyenes védőoltások 
száma városunkban. A testület döntése 
alapján a 2016-ban született komáromi 
kisbabák ingyen kapják a hányást, hasme-
nést okozó rotavírus elleni védőoltás. Ez 
hatalmas segítséget jelent a családoknak, 
hiszen a szérumot háromszor kell beadni 
a csecsemőknek, darabja 14-15 ezer 
forintba kerülne.

a rotavírus igen agresszív, erős hányással, 
hasmenéssel jár, mely súlyos folyadékvesz-
tést okoz, így a kisbabák gyakran kórházba 
kerülnek.

- A rotavírusnak átmeneti, de súlyos következ-
ménye lehet, hogy az egyes tápanyagokat a 
babák szervezete nem tudja rendesen felszív-
ni. Gyengül az immunrendszerük, és egyéb 
betegségeket is könnyebben elkaphatnak - 
magyarázta dr. Schler Szilvia gyermekorvos.

a doktornő hangsúlyozta, a rotavírus közös-
ségekben gyorsan terjed, kiváltója azonban 
nem csupán a nem megfelelő higiéniai vagy 
szociális háttér lehet. Gyakran összeszedhető 
a fertőzés a bevásárlóközpontokban is. 

- A körzetünkben tavaly 10 igazolt rotavírusos 
megbetegedés volt, azonban sokkal többen 
fertőződhettek meg, csak ők nem kerültek a 
látókörünkbe. A tíz esetből hat baba kórházba 
kerül. Egyikőjük volt csak beoltva, de ő sem 
azzal az oltóanyaggal, amivel mi dolgozunk - 
tudtuk meg a gyermekorvostól.

két vakcina létezik, ezek egyike kevesebb, 
a másik több legyengített vírust tartalmaz. a 
csecsemőknek három, szájon át beadandó 
oltást kell kapniuk, hogy védve legyenek a 
vírus ellen. az elsőt 2 hónapos koruk előtt, 
hathetes korban, az utolsót pedig 36 hetes 
korban. a kicsik szervezete aktívan megkez-
di az ellenanyag-termelést. a vakcinának 
elenyésző mellékhatása van. a szakemberek 
minden kisbabának javasolják a beadást, 
feltétlenül azoknak, akiknek családjában örök-
letes immunrendszeri rendellenesség vagy 
bélrendszeri érzékenység fordul elő.

- Mivel a védőoltás nagyon drága, az 
önkormányzat úgy határozott, hogy a 
2016-ban született komáromi kisbabák-
nak ingyenesen biztosítja azt  - mondta dr. 
kreft-horváth Loránd alpolgármester. 

A program elindítását az önkormányzat és a 
Selye János Kórház közösen kezdeményez-
te, az egyeztetésen részt vett dr. Kreft-
Horváth Loránd háziorvos, alpolgármester 
és dr. Ferencz Péter, a kórház főigazgatója.

- Országosan elsők vagyunk egy olyan szekun-
der megelőzési program szervezésében, melynek 
célcsoportját azok az emberek adják, akik már 
átestek valamilyen érrendszeri katasztrófán, 
például szívinfarktuson, agyvérzésen vagy 
végtagi ütőér elzáródáson - mondta az alpol-
gármester. 

Dr. Kreft-Horváth Loránd hozzátette, az 
egyik leggyakoribb beavatkozás a szívka-
téterezés, amit a köznyelvben értágításnak 
neveznek.

A beavatkozások számát tekintve köze-
lítünk a nyugati országok felé, azonban a 
legtöbb beteg életkörülménye az ezt követő 
egy évben romlik, vagy a beteg meghal. 
Ennek oka, hogy a beavatkozáson átesettek 
gyógyultnak hiszik magukat, ezért megfe-
ledkeznek az egészségtudatos életmódról. 
A Komáromi Érvédők ezért elsősorban 
az utógondozásra helyezi a hangsúlyt, a 
megvalósításban kulcsszerepet játszanak a 
háziorvosok, a kardiológusok, a dietetikusok 
és a gyógytornászok.

A szakmai egyeztető fórumon előadást 
tartott dr. Toldy-Schedel Emil kardiológus, 
a Szent Ferenc Kórház főorvos főigazga-

tója, aki a Komáromi Érvédők prevenciós 
program iránymutató partnere is egyben. A 
főorvos előadásában kiemelte, ma hazánk-
ban 2,5 millió ember magas vérnyomással 
küzd, de közel fele nem tud róla. Ugyanígy 
nagyon sokan vannak a cukorbetegek és a 
magas koleszterinszinttel élők, akik nem 
tudnak a betegségükről. A kardiológus 
szakember kifejtette, az utógondozás javítá-
sa a járóbeteg-ellátás fejlesztésével való-
sulhatna meg. Nagyon fontos a rendszeres 
kontroll és az életmódváltás.

A Komáromi Érvédők prevenciós program 
első reklámanyagai elkészültek, a fő cél az 
egészségtudatosság fejlesztése lesz. (rg)

Új, úgynevezett szekunder prevenciós program indult el városunk-

ban. A Komáromi Érvédők fő célja az egészségtudatosság fejleszté-

se, és a betegek utókezelésének nyomon követése lesz. A szakmai

egyeztető fórum április 21-én zajlott a Városházán.

ÚJ PREVENCIÓS PROGRAM INDULT

Érvédők
K  máromi 

„A szív- és érrendszeri 
megbetegedések – a szív-
infarktus, agyi keringési 
zavar, alsó végtagi verő-
érbetegség – halálhoz, 
illetve rokkantsághoz 
vezethetnek. Mivel a 
népesség nagy részét 
érinthetik ezek a beteg-
ségek, a megelőzésnek 
kiemelt jelentősége van!”

EGÉSZSÉGünK14
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 Monaco Kávézó, Komárom, Igmándi út 6., (30) 989 0067

t a l k s h o w   a   M o n a c ó b a n

Kaveszunet 
..,,

2016. május 26. csütörtök, 18.00 óra 
Koltay Gábor filmrendező, Komárom Város díszpolgára



A hónAp: önkormányzati hírek16

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

Komárom az elmúlt évtizedben a kitelepí-
tések emlékvárosának szerepét töltötte be. 
A helyi Kecskés László Társaság felvállalta 
a felvidéki kitelepítettek ügyét, könyveket 
és kiadványokat is jelentettek meg a témával 
kapcsolatban. Kecskés László helytörténész 
volt a Klapka György Múzeum megalapító-
ja, őt Révkomáromból telepítették Komá-
romba. 
 
A komáromi képviselő-testület emlékülésén 
a 2012-es országgyűlési határozat megszü-
letésének körülményeit vázolta dr. Molnár 
Attila polgármester. Térségünk országgyű-
lési képviselője, Czunyiné dr. Bertalan Judit 
és dr. Völner Pál államtitkár mellett jelen 
volt a rendezvény idei díszvendége, Észak-
Komárom polgármestere, Stubendek László 
is. 
 
A Monostori erőd zsúfolásig megtelt Klap-
ka-termében Máté László dél-komáromi 
esperes és Elek László észak-komáromi 
plébános az egyházak nevében áldotta meg 
a megemlékezést. 
 
Az 1945 májusa és októbere között hatályba 
léptetett, a kassai kormányprogramban 
meghirdetett és ma is érvényben lévő Benes-
dekrétumok a magyar és német lakossá-
got tették felelőssé a háborús bűnökért, 
Csehszlovákia akkori széthullásáért: a nem 
szláv népességet megfosztották állampol-
gárságától, vagyonától és állásától. Több 
mint 200.000 magyar kényszerült elhagyni 
tehervagonokban az akkori Csehszlovákia 

területét, javait kényszerűen hátrahagyva. 
A törvényeket a szétváló, majd az Európai 
Unióhoz csatlakozó cseh és szlovák állam 
– egyes rendeletek kivételével – megőrizte 
jogrendjében, s 2007-ben az utódállamok 
még azt is elérték, hogy azok az Európai 
Unión belül is hatályban maradhassanak. 
 
A kitelepített magyarokat szállító első 
szerelvény 1947. április 12-én, az utolsó 
1949. június 5-én indult, e két időpont 
között szinte naponta vitték a kijelölt 
családokat összes ingóságukkal együtt 
Magyarországra. Elsőként Baranyába és 
Tolnába irányították a magyarokat, akik 
idővel visszakerültek Komáromba, „hogy 
legalább a szülőföldjükhöz közel legyenek”. 
A Szovjetunió teljes támogatását élvező 
Csehszlovákia a párizsi békekonferencián 
még azt is el akarta érni, hogy a 400 ezer 
magyart „reszlovakizálják” és a lakosság-
csere után megmaradt mintegy 200 ezer 
magyart is egyoldalúan áttelepíthesse, de ez 
a nemzetközi közvélemény nyomása miatt 
meghiúsult. 
 
Fehér István észak-komáromi pedagógus 
családjának megrázó históriáját ecsetelte 
hallgatóságának: úgy fogalmazott, sokkal 
rosszabb sors jutott azoknak, akiket depor-
táltak a cseh területekre, a kitelepített német 
családok helyére beköltöző cseh gazdákhoz, 
akik több éven át rabszolgaként, embertelen 
körülmények között dolgoztatták őket. 
Családjának tagjai csupán 6 és fél év után 
kerültek vissza Bátorkeszire. A felvidéki ta-
nár felidézte a korabeli csehszlovák államel-

nök, Klement Gottwald szavait: „a kitelepí-
tés nem pénz, csak tehervagon kérdése!” 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség or-
szággyűlési képviselője azt emelte ki, hogy 
nem elég, ha a felnőtt lakosság emlékszik 
ezekre az időkre, mivel több generáció nőtt 
fel úgy, hogy nem, vagy sok esetben rosszul 
ismerik a magyar történelem e szomorú 
fejezetét. Utalt dr. Molnár Attila szavaira, 
amikor hangsúlyozta, hogy emlékezni nem-
csak kötelesség, hanem felelősség is! 
 
Dr. Völner Pál, az Igazságügyi Minisz-
térium államtitkára az akkori politikai 
döntések kegyetlenségéről szólva kiemelte: 
a magyar kormány néhány hónappal ezelőtt 
ismét napirendre vette a felvidéki kitelepí-
tettek kárpótlását, és igyekeznek méltányos 
megoldást találni. Az ügyön az igazságügyi 
tárca dolgozik. Az államtitkár emlékeztetett 
arra, hogy a Rákosi-rendszer annak idején 
a nemzetközi egyezményekben lemondott 
a kitelepítettek számára járó kárpótlásról, és 
szerinte az Európai Uniótól nem várhatjuk 
a kérdés megoldását. A politikus kiemelte: 
a felvidéki kitelepítetteket a sors kovácsol-
ta összetartó közösséggé, és emléküket a 
komáromi Kecskés László Társaság emelte 
országos jelentőségűvé. 
 

 
       rg

Az Országgyűlés 2012-ben dr. Molnár Attila polgármesternek, akkori országgyűlési képviselőnek

kezdeményezésére nyilvánította a felvidékről kitelepítettek emléknapjává április 12-ét, az első

szervezett szállítmányok indulásának időpontját. Több mint egy évtizede már, hogy a Kecskés

 László Társaság megemlékezik a felvidéki kitelepítésekről, mindezt 2010 óta az önkormányzattal

A FELVIDÉKRŐL KITELEPÍTETTEK EMLÉKNAPJA

 közösen teszi. Április 9-én a Monostori erődben idézték fel a múltat.

CsAk vAgon kérdése volt

KÖZÖS MÚLTUnK16
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A könyvbemutatóra március 11-én került 
sor a Jókai Mór Könyvtárban. Az esemé-
nyen jelen volt Czunyiné dr. Bertalan Judit, 
térségünk országgyűlési képviselője, dr. 
Molnár Attila polgármester, Turi Bálint 
alpolgármester, Stubendek László, Észak-
Komárom polgármestere, valamint a könyv 
szerzői: Számadó Emese, a Klapka György 
Múzeum igazgatónője, György Károlyné 
Rabi Lenke, a könyvtár korábbi vezetője, 
Oláh Kálmán, a Kultsár István Szakkö-
zépiskola pedagógusa, illetve Turi Zsolt és 
Balázs Ferenc helytörténészek. 
 
- Történelmi pillanatnak lehetünk tanúi, 
hiszen iskolai szintű helytörténeti kiadvány 
eddig még nem látott napvilágot. Hiánypótló ez 
a kiadvány. A kiadás költségét az önkormány-
zat vállalta magára, a tavalyi költségvetésből 
2 millió forintot különítettünk el erre a célra 
- mondta dr. Molnár Attila polgármester, 
aki mindenekelőtt megköszönte a szerzők 
munkáját is. 
 
A polgármester hozzátette, a kötet sokban 
segíti majd a tanárok és a diákok felkészü-
lését, mert sokszínűen mutatja be a 750 éves 
város történetét. Felidézte saját diákkorát, 
amikor ezeket az információkat Kecskés 
László helytörténész előadásaiból csipeget-
ték össze. 
 
A helytörténeti oktatást elsőként a Kultsár 
István Szakközépiskola vette fel helyi peda-
gógiai programjába. 
 

- Több mint 3 évvel ezelőtt döntöttünk arról, 
hogy diákjaink egy éven át heti egy órában 
ismerkednek majd városunk történelmével. 
Szeptembertől a 11. évfolyamosok már tanulnak 
helytörténetet. A most megjelent tankönyv a 
kezdetektől napjainkig foglalkozik a komáromi 
eseményekkel - tudtuk meg az iskola korábbi 
igazgatójától, Turi Bálint alpolgármestertől, 
aki a város többi intézményének vezetőjét 
is arra biztatta: lehetőségeik megvizsgálása 
mellett vegyék fel a helytörténet oktatását a 
tanrendjükbe. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit elmondta, a 
könyv hozzájárul ahhoz, hogy a komáromi-
ak még inkább magukénak érezzék a várost, 
mely két ország területén helyezkedik el, de 
egy településként lélegzik. Az országgyűlési 
képviselő saját településéről készült helytör-
téneti füzet iskolai sikerét hozta fel példának 
ara, hogy egy ilyen kiadvány komoly forrás 
a honismereti tantárgyak oktatásában. Java-
solta, hogy a komáromi kiadvány digitális 
formában is legyen hozzáférhető, ugyanak-
kor városmarketing szempontjából is fontos 
lenne, ha a Komárom honlapját kibővítenék 
ezekkel az információkkal. 
 
A szerzőcsapat nem először dolgozott 
együtt, ám így sem volt könnyű dolguk. 
 
- Minden egyes témáról külön könyvet lehetne 
írni, így az volt a legnehezebb, hogy keretek 
közé szorítsuk magunkat. Eredetileg felosz-
tottuk egymás között a fejezeteket, de végül 
mindegyik rész közösen készült - magyarázta 
Számadó Emese. 

 
A tankönyv gazdagon illusztrált, számos 
fotó és érdekes szemelvény található benne. 
 
- A mindenki által ismert történéseken kívül 
olyan események is találhatóak benne, melyeket 
kevesen tudnak, például, hogy az 1936-os és 
1972-es olimpiai láng keresztülhaladt a váro-
son, vagy épp olyan érdekességek, mint az, hogy 
Szőnyben is születtek sziámi ikrek - tudtuk 
meg Turi Zsolttól. 
 
A könyvből első kiadásban 850 példány 
jelent meg, ezekből minden helyi általános- 
és középiskola kapott egy csomaggal, sőt 
Stubendek László révén Észak-Komárom 
magyar tannyelvű iskoláiba is került belőle 
több példány. 
 
A tankönyvhöz tartozó 100 feladatból álló 
munkafüzet tesztelés alatt áll, ezt a Kultsár 
Iskolában már használják a helytörténeti 
órákon. A Komárom című könyv a Jókai 
Mór Könyvtárban, a Monostori erődben és 
a Klapka György Múzeumban vásárolható 
meg 2500 forintért. 
 

 
 
    se

HELYTÖRTÉNETI KÖTET KÉSZÜLT

Városunk történelme igen gazdag, számos helytörténeti kiadvány látott már nap-

világot, de eddig egyik sem töltött be tankönyvi szerepet. Most hiánypótló mű je-

lent meg,  melyből az iskolások tanulhatnak. A helytörténeti tankönyv 850 pél-

dányban került kiadásra, készülőben van a hozzá illő munkafüzet is.

 
Komárom 2015

Komárom
Komárom

A nAgy könyv

KÖZÖS MÚLTUnK 17
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Az országszerte nagy népszerűségnek 
örvendő sportolót elsőként a Brigetio 
Gyógyfürdőnél fogadta dr. Molnár Attila 
polgármester és Turi Bálint alpolgármester. 
A rövid sajtótájékoztatón Schirilla György 
elmondta, még soha nem úszott ilyen 
hosszú távot a Dunában, ami Észak- és 
Dél-Komárom között 400 méter. Ezt kö-
vetően a Komárom Európa Futó Egyesület 
tagjaival, köztük Szőnyi „Iroman” Ferenccel 
és Dombay Gáborral, valamint az újon-
nan alakult Diákönkormányzatok Városi 
Szövetségének tagjaival közösen megkezdte 
a bemelegítést. Először a Rákóczi rakpart-
ra futottak, ahol már népes tömeg várta 
őket. A sportoló röviden beszélt arról, hogy 
mindig hármas céllal úszik, egyrészt, hogy 
folytassa édesapja 37 éven át tartó Duna- át-
úszását, másrészt, hogy kiszolgálja a közön-
séget, harmadrészt, hogy népszerűsítse az 
egészséges életmódot. 
 
A rakparton összegyűlt tömeg egy percig 
sem unatkozott, hiszen a KVSE fit kidesei, 
az FBI Street Generations adott műsort, 
de bemutatót tartottak a zumbások is. Fél 
négykor jött a hír, hogy a rozmár megkezdte 
az átúszást. Útját végig biztosították, a vízi 
rendészet és a búvárok egyaránt bevetésre 
készen álltak. Azonban nem volt szükség 

rájuk, hiszen Schirilla 17 év tapasztalatával 
30 perc alatt megtette a 400 méteres távot a 
8-10 fokos vízben. 
 
- A sodrás nem volt olyan erős, viszont a szél 
igen, ezért sok vizet nyeltem, de végig éreztem a 
közönség szeretetét és lelkesedését, ami nemcsak 
erőt adott, de még melegített is. Úsztam már 
ennél hidegebb vízben is, hiszen én tartom a 
Guiness rekordot a 0 fokos vízben úszással, 
de ilyen hosszú távot még soha nem teljesítet-
tem - nyilatkozta Schirilla György a vízből 
kijövet. 
 
Az átúszás történelmi pillanat volt. 
 
- Köszönjük, hogy a nemzet rozmárja városun-
kat választotta, hiszen így egy városban, de két 
országban úszhatta át a folyót, ezzel is erősítve 
az összetartozás érzését - mondta dr. Molnár 
Attila polgármester. 
 
Schirilla György amellett, hogy úszik, 
rendszeresen fut is jótékony célokért, ezért 
is kapott meghívást a hamarosan kezdődő 
Komáromi Napok egyik legnépszerűbb 
programjára, a Komárom-Komárno Nem-
zetközi Futóversenyre.  
 
    se

tempóváltás

DUNAÁTÚSZÁS SCHIRILLÁVAL

Az összetartozás és a nemzeti összefogás jegyében úszta át

Schirilla György a Dunát városunknál. A nemzet rozmárja

ezzel történelmet írt, hiszen még nem volt olyan, hogy egy 

városban, de két országban merült volna vízbe.

 
Grónai ismét aranyat szerzett 

Komáromi harcosunk Grónai Sándor az 
Alexandros Bulls versenyzője és veze-
tőedzője, valamint az Univentral Bulls 
harcosa ismét sikeres szerepléssel zárta 
a hétvégét, nemzetközi WFC bajnoki övet 
szerezve thai box 67 kg-os súlycsoport-
ban. 
 
a felkészítő edző Csányi János, az erőnléti 
edző Berta Csaba volt. 
 
kapcsolódó hír, hogy Grónai nemzetközi thai 
box bajnoki címet is szerzett nemrég a prágai 
Sparta arenaban. a döntőben a csehek egyik 
nagy harcosát búcsúztatta. a komáromi 
versenyző elindult k-1 szabályrendszerben 
is, ahol a döntőbe jutva egy ukrán ellenféllel 
szemben 2:1-es pontozással ezüstérmet 
szerzett. 
 
korábban Grónai a Combat-Sport (Womaa 
k-1) országos Bajnokságon megszerezte 
tizenegyedik magyar bajnoki címét is.  
 

Den Shin Dojos  
sikerek a bajnokságban 
 
Április elején került megrendezésre a WKF 
Magyar Bajnokság, melyre több mint 600 
versenyző nevezett. A megmérettetésen 
valamennyi stílus képviseltette magát. 
Komáromot a Den Shin Dojo versenyzői 
képviselték, pataki László 2 danos, és 
Filep Imre 7 danos mester vezetésével. 
 
az első napon a komáromiak az újnevelésű 
csapattal vettek részt, a cél itt a rutinszerzés 
volt, hiszen a versenyzők többsége életében 
először indult a bajnokságon.  
 
a mieink nem vallottak szégyent, méltó 
ellenfeleik voltak a már komoly eredmények-
kel rendelkező sportolóknak, biztató volt a 
szereplésük.  
 
a második napon albert Patrik, az U 21-es 
kategóriában egyéni katában bronzérmet 
nyert. az U 18-as kata csapat folytatva az 
elődök sikeres szereplését (Buzás tamás, 
Csajághy Levente, Pataki Bence) ezüstérem-
mel tért haza.  
 
    se

SpORT18

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



A hónAp: önkormányzati hírek 19

 
Egy zsák érem  
a dorogi úszóversenyről 
 
Április 16-án a Komáromi Úszóklub SE. 
úszói Dorogon, a VIII. Új-hullám Békata-
lálkozón versenyeztek, ahol összesen 43 
érmet érdemeltek ki. 
 
Aranyérmesek:  
 
Bartalos áron (2007) 50 m gyorsúszás; 50 
m hátúszás; 50 m mellúszás; 50 m pillangó-
úszás és 100 m vegyesúszás; Czita Dániel 
(2008) 50 m mellúszás; Dancs tamás (2005) 
50 m hátúszás és 50 m pillangóúszás; Grúber 
eszter (2007) 50 m mellúszás; rózsavölgyi 
Déna (2009) 25 m gyorsúszás, 25 m hátúszás 
és 25 m mellúszás; zseni Dóra (2007) 50 m 
gyorsúszás, 50 m hátúszás, 50 m pillangó-
úszás és 100 m vegyesúszás. 
 
Ezüstérmesek:  
 
Bartalos Gábor (2007) 50 m gyorsúszás, 50 
m hátúszás és 50 m mellúszás; Czita Dániel 
(2008) 50 m hátúszás; Dancs tamás (2005) 
50 m gyorsúszás; Debreceny Dalma (2006) 
50 m gyorsúszás; hörömpöli kata (2009) 25 
m hátúszás; kis Lili (2008) 50 m hátúszás; 
nagy Lara (2004) 100 m vegyesúszás; Szaba-
dos Bence (2009) 25 m hátúszás, zseni réka 
(2010) 25 m gyorsúszás. 
 
Bronzérmesek:  
 
Czita Dániel (2008) 50 m gyorsúszás; 
Dancs tamás (2005) 100 m vegyesúszás; 
Debreceny Dalma (2006) 50 m hátúszás 
és 50 m mellúszás; Élő Lázár (2006) 50 m 
gyorsúszás, 50 m hátúszás; 50 m pillangó-
úszás és 100 m vegyesúszás; kis Lili (2008) 
50 m mellúszás; kUkSe a váltó (nagy Lara, 
Debreceny Dalma, nagy Szonja, zseni Dóra) 
4×50 m női vegyesváltó; nagy Lara (2004) 50 
m hátúszás és Szabados Bence (2009) 25 m 
mellúszás. 
 
további úszóhír, hogy március 18-a és 20-a 
között zsolnán versenyeztek úszóink 52 csa-
pat részvételével, ahol szlovák, szlovén, cseh, 
lengyel, ukrán, román, észt és magyar úszók-
kal mérték össze edzettségi állapotunkat a ko-
máromiak. a háromnapos teljesítménypróbán 
összesen 24 érmet sikerült kiérdemelni! 
 
    se

Az első korcsoportban szabadgyakorlattal 
versenyzett a Feszty Árpád Általános Iskola 
csapata (tagjai: Bácsi Virág, Gábor Léna, 
Kapui Tamara, Szigetlaki Leila), amely a 12 
indulóból a 2. helyen végzett! 
 
A második korcsoportban karikagyakor-
latot kellett bemutatni a lányoknak, itt két 
csapatunk is indult. A Petőfi Iskola (tagjai: 
Bajcsai Zita, Bodó Vivien, Dombay Kata, 
Kocsi-Horváth Eliza) és a Feszty Iskola 
(tagjai: Farkas Bianka, Kovács Dézi, Molnár 
Nina, Varga Eszter). A 14 korcsoportos 
csapat közül a petőfis lányok a dobogó 2. 
fokára állhattak fel, a fesztysek pedig a 6. 
helyen végeztek! 
 
Az egyesület mindhárom csapata bejutott a 
májusi országos döntőbe! 
 
Nagy Eszter Eliza szintén első B kategóriás 
nagy versenyén vett részt, végül 12 induló 
között az összetett versenyben a 8. helyen 
végzett, míg labdával az előkelő 5. helyet 
szerezte meg. 
 

Kapcsolódó hír, hogy április 3-án a szintén 
Kaposváron rendezett Berczik Sára Emlék-
verseny nyugat-magyarországi döntőjében 
11 egyéni versenyzővel vettek részt a lányok. 
 
Itt Dombay Kata aranyminősítéssel a 3., Vá-
radi Emma pedig szintén aranyminősítéssel 
a 9. helyet szerezte meg! Kocsi-Horváth 
Eliza ezüstminősítéssel a 13.,Bodó Vivien 
ezüstminősítéssel a 14. helyezést érte el. 
 
Egyéni csapatversenyben a lányok a 2. helyet 
harcolták ki összetettben. 
 
A 2009-2010-es születésűek között Dózsa 
Janka bronzminősítést szerzett. A 2007-
2008-as korosztályban Villám Barbara 
bronzminősítést, Aschenbrenner Fruzsina, 
Kapui Tamara és Bittman Nikolett ezüstmi-
nősítést kapott. Villám Barbara a ”legjobb 
előadó” különdíjat is elhozta! Csapatban a 
lányok bronzminősítést szereztek.  Junior 
2 kategóriában, a 17 induló között Har-
mati Kamilla aranyminősítéssel a 4. helyen 
végzett. Junior 1 kategóriában, 8 indulóból 
Varga Anita a 3. helyezést érte el!  (se)

mozgó világ
Április elején Kaposváron rendezték a Nyugat-Magyarországi

Regionális Diákolimpiát, ahol a komáromi Fouetté Ritmikus

Sportgimnasztika SE képviselte városunkat.

SZENZÁCIÓS EREDMÉNYEKET HOZOTT A FOUETTÉ

Az önkormányzat meghívására négy csapat 
érkezett a Sportcsarnokba, hogy kiderüljön, 
idén melyikük viheti haza a győzelmi kupát.

- A katasztrófavédők, a mentősök és a rendőrök 
gyakran dolgoznak együtt, az önkormányzat 
pedig valamennyi szervvel kiváló kapcsolatot 
ápol. Azért indítottuk útjára ezt a tornát, hogy 
ne csak a munka során találkozzunk, hanem 
lehetőséget biztosítsunk a közös sportolásra is. 
Szeretnénk visszavágni a tűzoltóknak, akiktől 

legutóbb kikaptunk - nyilatkozta dr. Molnár 
Attila polgármester. 
 
A revans sikerült, hiszen a tornán első 
helyen az önkormányzat csapata végzett, a 
tűzoltók a második, a mentősök a har-
madik, míg a rendőrök a negyedik helyet 
szerezték meg.  
 
    se

BArátságos tAlálkozó
A sporteseményen a városháza dolgozói mellett részt vettek a

a katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentőszolgálat helyi 

 állományának tagjai is. 

LEZAJLOTT A VILLÁM FOCITORNA
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