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Komárom város Önkormányzata az emberi erőforrások minisztériumával együtt-
működve idén is kiírta a 2017 / 2018-as tanévre a bursa Hungarica felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó, 
illetve felsőoktatási hallgatók számára.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: 
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos 
helyzetű, szociálisan rászoruló fi atalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A 
Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi 
fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, 
a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támoga-
tás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és 
megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az 
ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz való benyújtásának határideje:

2016. november 8.

A támogatáskezelő elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Bursa Hungarica, 1381 Budapest Pf. 1418
Tel: (06-1) 795-5600, e-mail: bursa@emet.gov.hu, www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

további információ:

Thoma Béla, Intézményfelügyeleti osztályvezető
Tel: 34/541-306, e-maiil: thomabela@komarom.hu
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Szijjártó Péter hozzátette, a termelés vár-
hatóan már a jövő év elején beindul, az első 
időszakban évi 200 buszt fognak gyártani. 
A beruházással két fordulóban összesen 300 
új munkahelyet teremt a világ elektromos 
buszpiacának első számú vállalata - tette 
hozzá. 
 
A miniszter szerint az elektromos 
buszgyártás révén egyszerre erősödik a ver-
senyképesség és járul hozzá Magyarország 
is a globális klímapolitikai célok eléréséhez. 
 
Szijjártó Péter szerint most dől el, kik 
lesznek versenyképesek az új, digitalizáción, 
automatizált közlekedésfejlesztésen, 
elektromobilitáson alapuló ipari korszakban. 
Megjegyezte, az eddigi, alapvetően termelő 
ipari korszakban Magyarország sikeres 
volt, a régióban az első helyen áll a külföldi 
működőtőke-beáramlásnak a gazdaság 
teljesítményéhez mért arányában.  
 
Mint mondta, már nem csak a nyugati 
tőkéért kell versenyezni az új ipari kor-
szakban, hanem a keletről kiinduló tőkéért 
is. Egyre több távol-keleti vállalat néz új 
európai termelési kapacitások és helyszínek 
után - tette hozzá. 
 
A mai nap fontos siker a keletről érkező 
tőkeberuházásokért folytatott küzdelem-
ben, egy globálisan 210 ezer munkavállalót 
foglalkoztató cég hozza Magyarországra 
nemcsak gyártókapacitását, hanem kutatás-
fejlesztési részlegét is - mondta 

Isbrand Ho, a BYD Europe ügyvezető 
igazgatója, Csielung Tuan, Kína budapesti 
nagykövete és Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter október 10-én Budapes-
ten, a minisztériumban tartott sajtótájékoz-
tatót, amelyen bejelentették, hogy a kínai 
BYD 6,2 milliárd forintos beruházással 
hozza létre első európai elektromos busz-
gyárát Komáromban, amelyhez a kormány 
925 millió forint támogatást ad. 
 
Szijjártó Péter értékelése szerint látványosan 
fejlődik a kínai-magyar gazdasági együtt-
működés, a magyarországi kínai befekte-
tések értéke már meghaladja a 3,5 milliárd 
dollárt. A kétoldalú kereskedelmi forgalom 
idén újra lendületet kapott, az első hét hó-
napban 20 százalékkal nőtt a magyar export 
Kínába, ezen belül az autóipar a legnagyobb 
húzóerő az élelmiszeripar mellett - ismer-
tette. 
 
Csielung Tuan, a Kínai Népköztársaság 
Magyarországra akkreditált rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövete arról beszélt, 
hogy a dízelüzemű járművek ideje „lassan 
lejár”, ezért a BYD Komáromban modern 
technológiával környezetkímélő járműveket 
gyártó egységet fog létrehozni, a magyar 
munkaerő kiválóságára alapozva. Szerinte a 
beruházás mutatja Magyarország elkötele-
zettségét is a kínai gazdasági kapcsolatok 
iránt. 
 
Isbrand Ho, a BYD Europe ügyvezető 
igazgatója hangsúlyozta: a 20 millió euró 

értékű első európai összeszerelő központ 
helyének kiválasztása során fontos szempont 
volt Magyarország és Komárom központi 
elhelyezkedése, a buszgyártáshoz kapcso-
lódó mérnöki tudás és tapasztalat, valamint 
a kormány gazdasági növekedést támogató 
intézkedései. 
 
Mint mondta, Magyarország a buszgyártás 
egyik nagy központja volt, ezzel a beruhá-
zással szeretnék hozzásegíteni ahhoz, hogy 
éllovas legyen az elektromos meghajtású 
buszok gyártásában. Az új üzemben lesz a 
legmodernebb technológiákat alkalmazó 
festőműhely, kutatóközpont és tesztközpont 
is - ismertette. Elmondta azt is, hogy a 
tervek szerint a BYD további zéró-kibocsá-
tású járművekkel is tervezi a piacra lépést 
Európában. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester azt emelte 
ki, hogy a BYD elnyerhetné a „leghűsége-
sebb cég” díját is, mivel a Nokia kivonulását 
követően is Komáromban maradt, mint 
beszállító. A mostani beruházás mérföldkő 
a város életében, kiemelten fontos a mun-
kahelyteremtés, valamint a helyi adóbevétel 
növekedése miatt, ami megalapozza az 
önkormányzat fejlesztési lehetőségeit – tette 
hozzá a polgármester.  
 
 
    rg

HAtmilliÁrD forintoS beruHÁZÁSt HAjt véGre A bYD

ElEktromos buszgyár komáromban

A kínai BYD 6,2 milliárd forintos beruházással hozza létre első európai elektro-

mos buszgyárát Komáromban, amelyhez a kormány 925 millió forint támogatást

ad - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter október 10-én Budapesten. 
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- A kötelező karbantartási munkálatokat 
elvégeztük, a szivattyúkat átvizsgáltuk, és a 
rendszereket feltöltöttük. A jogszabályi változá-
sokról korábban már értesítettük a társasházak 
lakóközösségeit és a közös képviselőket - tudtuk 
meg a Komáromi Távhőszolgáltató Kft. 
ügyvezető igazgatójától, Kovács Károlytól.

A fejlesztés részeként teljes hőközponti 
rekonstrukció zajlott a Tóparti Óvodá-
ban, aminek köszönhetően a használati 
melegvíz- és a fűtési hőfogyasztást külön 
lehet mérni. Ugyanilyen rendszer került az 
Arany 17.-be, de átalakították a Mol lakóte-
lepi fűtőművet, és kicserélték a Madách utca 
2-4-6. számú hőközpont fűtési keringető 
szivattyúját is. Ezeket a beruházásokat a 
Kft. az idei költségvetés terhére valósította 
meg. 

Hamarosan a rendelőbe is modern rendszer 
kerül, illetve a szolgáltató mind a négy 
kazánházába új mérőket szereltek. 

2017 őszére kell elkészülnie annak a rend-
szernek, amely lehetővé teszi a használati 
melegvíz és a hőfogyasztás külön mérését. 
Ehhez az önkormányzat távhőrendeletét 
is módosítani kell. A beruházás költségei 
magasak, az a szolgáltatót terheli. 

A lakosságnak a fűtési szezon megkezdése 
előtt szintén vannak kötelezettségei, ezekről 
a közös képviselőket már értesítették. 

- Arra kértük a fogyasztókat, hogy nyis-
sák ki a radiátorok előtt és mögött található 
termoszelepeket és zárószerelvényeket, hogy 
a rendszerben még esetlegesen meglévő levegő 
távozhasson, a szakemberek el tudják végezni 
a légtelenítést. Radiátorcserét már senki ne 
tervezzen, arra szeptember 1-ig volt lehetőség 
- mondta a Komáromi Távhő Kft. főmér-
nöke, Nemes Sándor. 

A szolgáltató négyéves ciklusban végzi a 
mérőberendezések cseréjét és/vagy hitelesí-
tését. Ez az idei évben több száz készüléket 
érintett. Aki a hitelesítést vagy cserét elmu-
lasztotta, annak számolnia kell azzal, hogy 
fogyasztását nem a mérés szerint, hanem a 
Távhő törvény előírása szerint az átalány-
díj 2,5-szeres szorzójával számolják el. 

A fűtési szezon október 15-én indult.

    rg 

SZÁmoS fejleSZtéSt HAjtott véGre A tÁvHŐ

fŰtési szEzon

A Komáromi Távhőszolgáltató Kft. a felújítási-karbantartási terve alapján a cég

megszervezte a nyári karbantartási munkálatokat.  A fejlesztésekre szeptember 

15-ig volt idő. Ettől a naptól kezdve a távhőszolgáltató cégeknek rendelkezésre

kell állniuk, hogy a fűtésszolgáltatást bármikor el tudják indítani.

Komáromi távhőszolgáltató Kft
Komárom, Csokonai utca 2, 2900
 
telefon: 
34/342-144 (ügyfélszolgálat)

34/346-250 (hibajelentés; 0-24 óráig)

e-mail: comtavho@komtavho.ehc.hu
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életet az éveknek! 
 
Szeptember 29-én több száz szépkorú 
ünnepelte együtt az idősek világnapját 
a Sportcsarnokban. Az eseményre, 
amelyen Koós jános és Dékány Sarolta, 
valamint Korda György és balázs Klári 
szórakoztatott, meghívást kaptak a ko-
máromi, a szőnyi és a koppánymonostori 
nyugdíjas egyesületek és klubok, vala-
mint a nőklub tagsága. 

Az egybegyűlteket dr. Molnár Attila pol-
gármester köszöntötte. - Tőzsér Árpádnak 
a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, 
Kossuth-díjas és József Attila-díjas felvidéki 
magyar írónak szavait idézte: 

„Az idős kor a megértés és a befogadás 
kora.” Köszönjük Önöknek, hogy felépítették 
ezt az országot a romokból, hogy hagyomá-
nyokat és értékeket hagytak nekünk örökül 
és, hogy megőrizték hazánkat magyarnak 
- hangzott el a polgármester beszédében, 
aki Czita János alpolgármesterrel együtt egy-
egy szál virággal köszönte meg az Idősügyi 
Tanács tagjainak az egész éves kitartó, aktív 
munkáját.  
 
Az ünnepség végül jó hangulatú mulatsággal 
folytatódott. 
    rg

A koppánymonostori városrészben működő 
Napsugár Óvodában fontosnak tartják a 
rendszeres mozgás biztosítását és a biztonsá-
gos közlekedés megtanítását. Az intézmény 
vezetője, Koppánné Molnár Mónika 2011 
óta szeretett volna KRESZ-parkot létre-
hozni. 
 
- A gyerekek sokszor használják a kerékpárt és a 
rollert, ezért fontos, hogy a biztonságos közleke-
dés szabályaival is tisztában legyenek.  

Ezeket most már nap mint nap a saját KRESZ 
parkunkban is gyakorolhatjuk - mondta az 
óvoda vezetője. 
 
A park kialakítása az önkormányzat támo-
gatásával valósult meg. Egyéb pályázaton 
láthatósági mellényeket, kerékpárokat és 
rollereket is nyert az intézmény. Az óvoda 
jelenleg teltházzal működik, így 75 kisgyer-
mek örülhet az új fejlesztésnek.  
    se

Nemrég saját KRESZ-parkkal gazdagodott a Napsugár Óvoda, 

amit a kicsik a szalag átvágása után azonnal birtokba is vettek.

Az átadáson jelen volt dr. Molnár Attila polgármester és Turi

Bálint alpolgármester is.

KreSZ-pArKot AvAttAK

Negyed százada utaznak rászoruló 
családok gyermekei a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat közreműködésé-
vel Liechtensteinbe, ahol az alpesi 
miniállam nagyhercegnője látja 
vendégül őket. 2016. szeptember 26-án 
tizenhat fős csoport tagjaként a 
4000. gyermek indult a háromhetes 
vakációra a fővárosi Keleti pályaud-
varról 
 
Czidlina Balázs komáromi 4. osztályos 
tanuló a 4000. gyermek, aki ellátogathat 
Liechtensteinbe, ahol a nagyhercegnő 
fogadja őt és a 260. magyar csoportot.  
 
A gyermekeket a liechtensteini Vöröske-
reszt által működtetett otthon fogadja, az 
utazás és a háromhetes vakáció költségeit 

a vendéglátók állják.A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat negyedszázada szervezi 
a hat és tíz év közötti gyermekek kiutazá-
sát. A máltai szervezet Magyarországról 
és a határon túli magyarlakta területekről 
szervezi meg a csoportokat. A liechtensteini 
vakáció életre szóló élményt jelent a nehéz 
sorsú gyerekeknek.  
 
A nagyhercegnő a program kezdete óta va-
lamennyi csoportot személyesen fogadja, és 
egy délelőttöt a gyerekekkel tölt. A három-
hetes program során a gyerekek megismerik 
az alpesi miniállamot, kirándulnak, sportol-
nak. A kint töltött idő alatt nem maradnak 
el a tanulásban sem, magyar kísérőikkel 
készülnek az iskolával egyeztetett anyag-
ból.          se

GYereKeK utAZtAK liecHtenSteinbe

közlEkEdj okosan!

HErcEgnői fogadás
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Két napon át ismerkedhettek az érdeklő-
dők a tábori élettel, a harci járművekkel, a 
korabeli kiképzéssel vagy a postaállomás 
működésével. A program leglátványosabb 
részét azok a csatajelenetek jelentették, 
amelyek felelevenítették az 1941-es év keleti 
frontján elképzelt erőd ostromát, illetve 
1945 tavaszának összecsapását a magyar-né-
met és a szovjet fél között. 
 
Udovecz Györgytől megtudtuk, hogy a 
Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikul-
túra Alapítvány egyik fő célja a történelem 
oktatása, méghozzá interaktív módon. 
 
- Bemutattuk a magyar, a német és a szovjet 
alakulatokat, ruházatukat, fegyvereiket, az 
egész haditechnikát, de azt is, hogyan zajlott 
a tábori élet, milyen volt egy korabeli tábori 
kórház, hogyan működött a telefonközpont. 
A magyar hagyományőrző csoportokon kívül 
érkeztek hozzánk Szlovákiából, Lengyelország-
ból és Csehországból. A kétnapos hadijátékon 
mintegy 150 fős stábot mozgattunk - mondta 
el Udovecz György, aki hozzátette, időt és 
fáradságot nem kímélve képezik ki tagja-
ikat, készítik el a ruházatot és a tárgyakat, 
hogy azok valóban hitelesek legyenek. 

A Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadi-
kultúra Alapítvány nemcsak a II. világ-
háború eseményeit eleveníti fel élethűen, 
de foglalkoznak a napóleoni harcok, az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc, 
valamint az I. világháború történéseinek 
rekonstruálásával is. 
 
Ahogy Udovecz György elmondta, a máso-
dik világháborúban a haditechnika alkal-
mazása volt az, ami még ma is érdekessé és 
látványossá teszi ezeket a bemutatókat. 
 
A Monostori erődben is meg lehetett 
csodálni a korabeli motorkerékpárokat, a 
Hetzereket vagy az SU-76-os repülőgépe-
ket. A kiegészítő programok sorában szere-
pelt egyenruhás tárlatvezetés, sétahajózás, 
kiállítások és kirakodóvásár.  
 
    se 

A Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány  és a 

Monostori erőd 15. alkalommal szervezte meg a II. világháborús

hadijátékot.

HADijÁtéK A monoStori erŐDben

fEgyvErbE!

 
Két keréken az erődben

A társadalom környezettudatosságát hiva-
tott erősíteni az autómentes nap program-
ja, mely több éve városunkban is helyet 
kap az önkormányzat és a monostori erőd 
közös szervezésében. A meghívás Komá-
rom valamennyi oktatási intézményébe 
eljutott, így szeptember 22-én 900 diák 
vett részt a sportos-bringás rendezvényen. 
 

Az erőd ódon falai között különböző állo-
mások várták a gyerekeket, ahol más-más 
feladatokat kellett megoldaniuk. Az óvodáso-
kat és a szőnyi iskolásokat kisvonat szállította 
a helyszínre. A gyermekeket más fórumokon 
is megszólította az önkormányzat. Rajzpá-
lyázatot hirdettek, amelynek főnyereményét, 
egy kerékpárt Nánási Júlia Luca vihette haza. 
Gazdára találtak még rollerek, ajándékcsoma-
gok és egyéb jutalmak is. 
 
A rendezvény lebonyolítását a nemzeti 
fejlesztési minisztérium 200.000 ft ösz-
szeggel támogatta.  
 
Szervezők: 
 
Brigetio Kerékpáros Sportegyesület, KASSÁK 
KLUB Közművelődési és Sportegyesület, KEBEL, 
Komáromi Rendőrkapitányság, KOSZA, Magyar 
Vöröskereszt komáromi irodája és önkéntesei, 
Monostori Erőd Nonprofit Kft., Street Genarations 
 
támogatók: 
 
Agrotec Magyarország Kft., Alumetál Kft., Bilance/
Moore Stephens, Bringa Butik Budapest-Street 
Generations, D.D.D. Kft., Dibusz Kft., EUROTRADE 
Kft., Extreme-Park Környezetszépítő Kft., 
IreksStamag Kft., KAYSER Automotive Hungária 
Kft., Komárom Város Önkormányzata, Komáro-
mi Termálfürdő Kft., KNYKK, Lászlópack Kft., 
Molnár cukrászda, Monostori Erőd, Multicopy 
Kft., Rajkai Kerékpárszerviz (R+R Worldbike 
Kft.), Sollers Print Kft. (Városnéző kisvonat), 
Street Generations, TESCO Magyarország 
Kft., Vöröskereszt, WF Szabadidőpark, Zsapka 
Zsolt, 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület          (se)

 Fotó:Nagy Katalin 
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Komáromi díja- 
zottak a príma gálán 
 
megyénk sport-, szellemi és kulturális 
életének kimagasló személyiségeit jelölte 
a beérkezett ajánlások alapján a megyei 
príma Díjra a vállalkozók országos Szövet-
sége megyei szervezetének kuratóriuma.  
 
A gálán adták át az 50. Príma Díjat Komárom-
Esztergom megyében, amely egyben a 12 
év alatt összesen 60 millió forint támogatást 
jelentett a megyében élő kiválóságoknak. 
Ennek tiszteletére jubileumi príma Díjat is 
átadtak, melyet a komáromi Horsa istván 
népzenész, az Ördöngős népzenetanoda 
alapítója vehetett át. 
 
AZ ÉV NYOMDAIPARI VÁLLALKOZÁSA 
cím az idei esztendőben a komáromi 
KompreSS nyomdaipari és Szolgáltató 
Kft. tulajdonosait, Szombath Gábor ügyveze-
tő igazgatót és Szombath Zoltán értékesítési 
igazgatót illettte. 
 
Gratulálunk a díjazottaknak!

(Forrás: kemma.hu) 
 

régen volt, hogy is volt? 
 
Szeptember 30-án az Arany 17. rendez-
vényközpontban került sor prof. dr. borhy 
lászló, az elte btK dékánja Római kori 
díszpáncélok Brigetioból és környékéről 
című könyvének előadással egybekötött 
bemutatójára. A kötet iránt, amelyben 25 
díszpáncél kapott helyet, már most nagy a 
nemzetközi érdeklődés. 
 
- 1992-ben indult el az ELTE Ókori Régészeti 
Intézete és a Klapka György Múzeum közös 
feltárása Brigetióban. Negyed évszázaddal 
ezelőtt doktoráltam először, a disszertációmat 
a római díszpáncélokból írtam. A téma na-
gyon közel áll a szívemhez. 2015-ben találtunk 
egy bronz lovassági sisakot - tudtuk meg az 
akadémikustól. 
 
Dr. Borhy László elmondta, hogy a néhány 
tizedmilliméter vastagságú díszpáncéloknak 
hadászati értékük nem volt, támadás esetén 
nem védték meg a viselőjét, ezért csak ünne-
pélyeken, hadgyakorlatokon használták őket.

A Római Birodalom fénykorában több száz 
helyőrség működött, csak Pannóniában 
közel harmincról tudnak a régészek. Ennek 
ellenére mindössze 500 díszpáncél került elő, 
érdekesség viszont, hogy ennek 5 százaléka - 
vagyis 25 darab - Brigetióból és környékéről. 
 
    se

KultÚrA 7

Idén is csatlakozott városunk az európai kulturális örökség napok-

- illetve az európai mobilitási hét programsorozatokhoz. Ingyene-

sen lehetett megtekinteni a Monostori erődöt, ahol ügyességi

feladatok teljesítésére is lehetőség nyílt, de helyszíni vezetéssel

HétvéGe A KultÚrA jeGYében

Bár az időjárás nem kedvezett az euró-
pai kulturális örökség napok és a városi 
autómentes nap programjainak, de akik 
kilátogattak a Monostori erődbe, felkészül-
ten érkeztek, mindenki hozott esőkabátot. 
 
Szeptember 17-én és 18-án díjmentes volt 
az óránként induló egyenruhás tárlatvezetés 
és a kazamatatúra. A Kalandok erődje el-
nevezésű program során menetlevél alapján 
kellett felkeresni az egyes állomásokat. A 
feladatok között volt fémdetektoros keresés, 
puskamustra, sportlövészet, gránáthajítás és 
kincskeresés. Sikeres teljesítés esetén járt az 
oklevél. 
 
A Komáromi Klapka György Múzeum 
munkatársai eredetileg szeptember 17-re és 
szeptember 18-ra várták azokat az érdeklő-
dőket, akik szerették volna megtekinteni a 
római fürdőkomplexum ásatási munkálatait. 
A helyszíni bejárásra a kedvezőtlen időjárás 
miatt azonban csak vasárnap került sor. 
 
A területet 2014 óta kutatja a múzeum és 
az ELTE Régészettudományi Intézete a 
Miniszterelnökség támogatásával. Két éve 
a fürdő padlófűtéses helyiségeit, forró vizes 
helyiségét és a hideg vizes medencét tárták 
fel, tavaly a komplexumtól keletre élelmiszer 

tárolására alkalmas épületeket találtak, míg 
az idei év legfontosabb feladata a fürdőépü-
let kiterjedésének meghatározása volt. 
 
- 1600 négyzetmétert tártunk fel eddig. Meg-
történt a keleti, a nyugati és az északi lehatá-
rolás, egyedül a délinek nincs meg a vége, de a 
vasút nyomvonala miatt már nem is tudunk 
tovább menni. Remélhetőleg hamarosan kiírják 
azt a pályázatot, amely lehetővé teszi, hogy a 
helyszínen látogatóközpont létesüljön. Ez azt 
jelenti, hogy a romokat kiássuk, konzerváljuk, 
majd föléjük védőépület kerül. Így sétálni lehet 
a romokon és a látogatók bepillantást nyerhet-
nek az ásatásokba is - tudtuk meg Számadó 
Emesétől, a múzeum igazgatónőjétől. 
 
A területet most téliesítették, vagyis a 
romokat geotextillel és tetővel fedték le, 
hogy azokban ne okozzanak kárt az időjárás 
viszontagságai. A nyílt nap iránt nagy volt 
az érdeklődés, az ország minden pontjáról 
érkeztek látogatók, volt, hogy egyszer-
re 150-en tartózkodtak a területen. A 
fürdőkomplexum ásatási területe mellett a 
múzeum kiállításait is díjmentesen megte-
kinthették az érdeklődők.  
 
        rg

kultúrgrund

készült a múzeum is. Az ókori római fürdő területén zajló munká-

latokra több százan voltak kíváncsiak.
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 Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola, Egressy terem

Kaveszunet 

..,,

2016. október 25. kedd, 17.00 óra 
30 éves a Garabonciás Néptáncegyüttes

RENDHAGYÓ 
 HELYSZÍNEN

..,,

 
irodalmi délutánt  
szervezett a DiviSz 
 
Arany jános A nagyidai cigányok című 
műve éledt újjá az Arany 17. rendezvény-
központban a DiviSZ, vagyis a Diákön-
kormányzatok városi Szövetségének 
szervezésében.  

Az előadó a felvidéki színművész, Gál Tamás 
volt. Az egybegyűlteket Turi Bálint alpolgár-
mester köszöntötte, aki jó szívvel ajánlotta a 
fiatalok figyelmébe az irodalmi programot. 
 
- Az irodalom nehezen emészthető a fiatalok 
körében, ezen szeretnénk változtatni. Igyek-
szünk közérthetőbb formában népszerűsíteni, 
de persze más vonalon is jelen leszünk a város 
életében, igazi közösséget szeretnénk létre-
hozni - tudtuk meg Turi Ádám DIVISZ-elnöktől. 
 
Gál Tamás az alkotást ízes beszéddel, kiváló 
improvizációs készséggel és interaktív formá-
ban közvetítette a fiataloknak. (se) 
 

ifjúságszakmai  
turné Komáromban 
 
Az ifjúságért Szakmai turné címmel szer-
vezett műhelytalálkozót az Új nemzedék 
tatabányai irodája, a nemzeti művelődési 
intézet és az Agora Start ifjúsági iroda az 
Arany 17. rendezvényközpontban. 
 
Szó volt az Új Nemzedék Közösségi Tér 
lehetőségeiről, újdonságairól, a Nemzeti 
Művelődési Intézet szakmai szolgáltatásairól, 
az önkéntességről, a nemzetközi lehetőségek-
ről, valamint a Mag-ház tevékenységéről és 
szakmai munkájáról. 
 
A találkozón Henczer Éva, Szénási Pál 
és Cserteg István pedagógusok, diákok, 
intézményi munkatársak és civil szervezetek 
vezetőinek részvételével három helyszínen is 
műhelymunkában foglalkoztatták a résztvevő-
ket.  (Forrás: kemma.hu) 

Szeptember közepén a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. mun-

katársa, Horváth Krisztina kulturális szakember szervezésében

került sor az első ÖKO- Kaland Komáromi Környezettudatos 

Élményprogramra, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap  támo-

ÖKo – KAlAnD A KÖZÖSSéGi HÁZbAn

A kultúrát és a környezetünkről szóló 
felelős gondolkodást összekapcsolva szüle-
tett meg e program gondolata, amelyet az 
ELTE – TTK környezetkutatója Koltay 
Eszter, aki többek között bábpedagógus is, 
valamint Sőnfeld Mátyás zeneterapeuta, 
gyógypedagógus dolgozott ki az óvodás és a 
kisiskolás korosztály számára. 
 
A rendezvény célja a környezettudatosságra 
való nevelés. 
 
Az Öko – Kalandnak a Közösségi Ház és 
annak udvara adott otthont, ahol városunk 
óvodásai és kisiskolás diákjai vettek részt. 
 
A nagyteremben kétszáz gyerek tekintette 
meg a Lim-Lom mesét, akik találkoztak 
hulladékból készült bábokkal, melyek a ter-
mészet körforgásába szeretnének visszake-
rülni. Játékosan, élő zenei kísérettel tanulták 
meg szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a 
szelektív kukák színeit. 
 
Az udvaron, az Öko Olimpián ügyességi és 
gondolkodtató feladatok várták a kicsi-
ket, ahol csapatokat alkotva játékosan is 
megismerhették a környezettudatosság és az 
újrahasznosítás alapjait. A Magyar Olvasás-
társaság kezdeményezésére 2005. szeptem-
ber 30-a óta ünnepeljük a népmese napját. 

Kapcsolódó hír, hogy Benedek Elek székely 
népmesemondóra emlékezve immár 11 éve 
rendezik meg a magyar népmese napját. 
 
Ezen a jeles napon a Komáromi Városgazda 
Kft. kulturális szervezésében az Álomzug 
Társulat által előadott Szépenszóló Fütyöri 
című népmesét láthatták a városunk 
óvodáiból és iskoláiból érkező gyerekek és 
pedagógusok. 
 
Az élő zenés népmesében Izolda kisasszony, 
a királyi főszabász sohasem unatkozott. 
Réklit és rokolyát varrt, keszkenőt hímzett, 
fonalat font – és mesét szőtt… Varródo-
bozokban, ládikákban őrizte meséit, de 
ha szépen kérték, elővette a legszebbeket. 
Így került most elő a Szépenszóló Fütyöri 
meséje az öreg királyról, akinek a hallását 
csak egy szép szavú madár éneke adhatta 
vissza. Ám e madarat sok-sok próbatétel 
után csak az szerezhette meg, akinek jó a 
szíve és tiszta lelke… 
 
Komáromban több mint háromszáz kisgye-
rek nevetése töltötte be a Közösségi Házat.  
 
    se

mEsE, mEsE mátka

gatott.
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legyen a zene mindenkié! 
 
Különleges eseménnyel készült a Szent 
imre római Katolikus Általános iskola és 
óvoda a zene világnapja alkalmából. mint-
egy 200 gyermek énekelt együtt császár 
Dániel gitárkíséretére. Az ötletgazda az 
iskola matematika-ének szakos tanára, ba-
ranyi Gizella volt. A diákokat az intézmény 
idén kinevezett igazgatója, romhányi 
péter köszöntötte. 
 

- Yehudi Menuhin 1975-ben javasolta, hogy 
október 1-je legyen a zene világnapja. Ehhez 
a jeles alkalomhoz mi is szerettünk volna csat-
lakozni- tudtuk meg a különleges flash mob 
szervezőjétől, Baranyi Gizella tanárnőtől. 
 
A világnap alkalmából mintegy 200 gyermek 
énekelt együtt, őket gitáron a Szent Imre Ró-
mai Katolikus Általános Iskola egykori diákja, 
Császár Dániel kísérte. 
 
A kezdeményezésből a jövőben szeretnének 
hagyományt teremteni, adott esetben máso-
kat is bevonni, hogy még többen énekelhes-
senek együtt a zene világnapján. 
 
Ez alkalomból egész napos programsoro-
zattal várta az érdeklődőket az Egressy Béni 
Zeneiskola is. 
 
Délelőtt játékos hangszerbemutatóval ked-
veskedtek a komáromi óvodásoknak, délután 
„egész napos” zenehallgatást és zenés 
vetélkedőt szerveztek a diákoknak. 
 
A nap záróakkordjaként „Generációk a pódi-
umon” címmel gálakoncertet szervezetek, im-
máron ötödik alkalommal. A koncerten olyan 
családok, testvérpárok, nagyszülők léptek fel, 
akik szintén játszanak valamilyen hangszeren, 
ez adta a program apropóját. 
 
A rendezvényt a zeneiskola kis vonósze-
nekara nyitotta, a műsor végén pedig az 
Egressy Gyerekkar énekelt nagy sikerrel. 
    se

KultÚrA10

Húsz évvel ezelőtt alakult meg városunkban a Vivace Zenei Egye-

sület. A szervezet azóta havi rendszerességgel tart komolyzenei

koncerteket, hiszen azt vallják, hogy az élőzene hallgatása

mindig különleges élményt jelent.  Legutóbb a zene világnapján

vivAce 20

A húsz esztendővel ezelőtt létrejött Vivace 
Zenei Egyesület nem titkolt célja az volt, 
hogy a helyi közéletet aktivizálják, a rend-
szeres komolyzenei koncertek szervezésével 
Komárom zenei kultúrája az azt megillető 
helyre emeljék.  
 
- Nehéz válogatni, hogy melyek voltak a 
legkiemelkedőbb hangversenyek, de nagy sikert 
aratott például Bartos Csabának és kamara-
zenekarának koncertje, sokan érdeklődtek a 
német tenor, Johannes Duisburg vagy Nicholas 
Clapton fellépése iránt. Örömmel fogadta el 
meghívásunkat Buváry Lívia, aki csodás far-
sangi koncertet adott, és visszatérő vendégünk 
Körmendi Klára művésznő is - tudtuk meg a 
Vivace Zenei Egyesület vezetőjétől, Pálfyné 
Nyikus Zitától.  
 
A jubileum és a zenei világnap kapcsán 
nagyszabású koncertet szerveztek az 
Egressy Béni Zeneiskolában, ez egyébként 
hangversenyeik fő helyszíne is.  
 
Az eseményen díszoklevelet vehetett át két 
évtizedes munkájáért Gyökér Gabriella 

és dr. Mikolasek Sándor. Pálfyné Nyikus 
Zita elmondta, hogy 2000-ben az egyesület 
külön kérésére Balázs Árpád zeneszerző 
megkomponálta a Komárom című ora-
tóriumot, amelyet most szeretnének újra 
elővenni és ismét bemutatni a komáromi 
közönségnek.  
 
- Jelenleg 46 aktív tagja van a Vivace Zenei 
Egyesületnek. A jövőbeli legfőbb célunk, 
hogy a fiatalabb generáció tagjait is becsalo-
gassuk a komolyzenei koncertekre. Minden 
rendezvényünk nyitott, azokra nemcsak 
tagjaink jöhetnek el, de bárki, aki szereti a 
hangversenyeket. A programot mindig úgy 
állítjuk össze, hogy helyet kapjon a kamara-
zene, az énekesek és az önálló hangszeresek 
is – tette hozzá az egyesületi vezető. 

Az egyesület tagjai - Bartók-év lévén - 
ellátogattak a Bartók Emlékházba, ahol 
hangversenyen vettek részt, majd a Farkas-
réti temetőben megkoszorúzták a zeneszer-
ző sírját.  
    se

nEm élHEtnEk  
muzsikaszó nélkül 

kedveskedtek hangversennyel a komáromi közönségnek. 
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120 éve egyesület  
Új-Szőny és Komárom 
 
A múzeumok Őszi fesztiváljának része-
ként ismét városnéző sétát szervezett a 
Komáromi Klapka György múzeum. Az 
érdeklődőket ezúttal a komáromi és a 
szőnyi temetőbe kalauzolták. A nagyjaink 
emlékezete című program másik apropó-
ját az adta, hogy 120 évvel ezelőtt egyesült 
Komárom és Új-Szőny. 
 
- Azok nyughelyét kerestük fel, akik az elmúlt 
120 évben sokat tettek a város fejlődéséért. 
A komáromi temetőben csupa elsők vannak, 
az első alpolgármester, dr. Tóth Zsigmond, az 
1945 utáni első polgármester, Horváth Gyula 
vagy a rendszerváltás utáni első városvezető, 
dr. Krajczár Gyula. Szintén itt található az első 
dél-komáromi plébános, Surányi Ferenc sírja, 
teste azonban akarata szerint a Jézus Szíve 
Római Katolikus Nagytemplomba került. Fel-
kerestük az 1956-os mártírok, Csémi Máté és 
Szemereki Zoltán nyughelyét, de szót ejtettünk 
Kállai Ödönről, Kecskés Lászlóról és Czibor 
Zoltánról - tudtuk meg Számadó Emesétől, a 
múzeum igazgatónőjétől.  
 
A komáromi és az új-szőnyi temetőben mint-
egy 20 sírhelyet kerestek fel az érdeklődők, 
akik megismerhették a Péntek-kápolna szo-
morú történetét. Péntek József kőművesnek 
11 lánygyermeke volt. Megfogadta, hogy ha a 
12. fiú lesz, akkor papnak adja. így is történt, a 
család egyetlen fiúgyermeke a bencésekhez 
járt tanulni. Egyik nap kajakkal kelt át a Dunán 
és a vízbe borult. Hiába volt kiváló úszó, nehéz 
posztókabátja a mélybe húzta és megfulladt. 
Apja kápolnát épített, és megígérte, hogy 
addig nem hal meg, amíg be nem fejezi. A 
kőműves halála után jöttek rá, hogy a kápolna 
egyik ablaka nem készült el.  
 
A helyi temetők sírjait Kürthy Anna egykori 
levéltáros gyűjtötte össze, míg a Péntek 
család történetét Horsa Istvánné kutatta fel. 
Számadó Emese beszélt a 120 évvel ezelőtti 
egyesülésről is.  
 
- Ez Komárom és Új-Szőny szempontjából is 
fontos volt. Új-Szőny a községi létből városi 
rangra emelkedett, míg Komárom terjeszkedni 
tudott. A Nádor-vonal nagyon behatárolta a 
várost, a déli oldalon pedig elkezdett kiépülni 
az ipar, a fateleppel, a selyem-, a lenfonó- és a 
vasgyárral. Itt volt a vasútállomás és a ménte-
lep - mondta az igazgatónő. Az egyesülésre 
1896. július 1-jén került sor, bár az esemény 
patetikusságát kissé háttérbe szorították a 
millenniumi ünnepségek.  
 
    se

A Jókai Mór Városi Könyvtár 11. alkalommal csatlakozott  az 

országos könyvhéthez. Író-olvasó találkozókkal, előadásokkal

és különféle foglalkozásokkal népszerűsítették az olvasást.

AZ orSZÁGoS KÖnYHéten tÖrtént

- A kezdetektől minden évben csatlakozunk a 
programsorozathoz. A rendezvényeket pályá-
zati támogatásból tudjuk megvalósítani, most a 
megyei könyvtárral konzorciumban dolgoztuk 
ki a programjainkat, amelyeket úgy állítottunk 
össze, hogy azok olvasóink igényeit kielégítsék. 
Igyekeztünk teret adni a helyi alkotóknak, így 
bemutattuk Csere Péter legújabb könyvét és 
Juhos Gábor alkotásait, valamint a helyi értékek 
közül a Magyar Lovas Színházat - tudtuk 
meg a könyvtár igazgatónőjétől, Rigláné 
Berczeli Máriától.  
 
A gyermekkönyvtárban szintén érdekes 
programok várták a kicsiket. Benedek Lász-
ló fotóművész és barlangkutató tartott vetí-
téssel egybekötött előadást, volt természetis-
mereti játék és vetélkedő, de találkozhattak 
a sikerlistákat vezető Adamik Zsolttal, a 
Szörnyhatározó és az Ördögbőr grófja című 
könyvek írójával.  
 
Az igazgatónő kiemelte, hogy az olvasóvá 
nevelés mindig a gyermekkönyvtárban 
kezdődik. Jelenleg 300 beiratkozott tagjuk 
van, köztük 9 hónapos kislány és 1 éves 
kisfiú is. A kötetek száma 10 ezerre tehető. 
Az intézmény szoros kapcsolatot ápol a 
helyi óvodákkal, iskolákkal, számukra 
könyvtárhasználati órákat biztosítanak. 
Ilyenkor lehetőség van mese vagy kötelező 
olvasmány feldolgozására, amelyhez minden 
alakommal kapcsolódik kézműves tevé-
kenység is. A középiskolásoknak szervezik 

a Lyukasórát, amelynek keretében kortárs 
írókkal találkozhatnak. Legutóbbi vendé-
gük Grecsó Krisztián volt.  
 
- A könyvtárnak jelenleg 1627 beiratkozott 
tagja van, közülük 1200 az aktív olvasó. A 
tavalyi évben 26 ezer látogatónk volt, a kiköl-
csönzött dokumentumok száma meghaladta a 
23 ezret. Közel 80 ezer darabos állománnyal 
rendelkezünk - tudtuk meg Rigláné Berczeli 
Máriától.  
 
Az állománybővítést több módon valósítják 
meg. Elsősorban önkormányzati támo-
gatásból, ami 2,7 millió forintot jelent, de 
jogosultak az érdekeltségnövelő támogatás 
igénybevételére is. Emellett működésüket az 
NKA támogatja, és részt vesznek a Márai 
Programban is. Gyakoriak a felajánlások, 
tavaly Hegedűs Béla, a könyvtár volt igaz-
gatója és a nyugdíjba vonuló Pados József 
atya ajánlotta fel könyvgyűjteményét, ame-
lyek közt több értékes példány is található.  
 
A helyiek szintén gyakran hoznak be 
könyveket az intézménybe, ezek egy részét 
állományba tudják venni, a többit jelképes 
összegért - 50, 100 forintért - eladják. Az 
így befolyt összeget szintén könyvvásárlásra 
fordítják.  
 
    rg

olvasni öröm!
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Speciális vérkeringésmérő 
műszer érkezeik Komáromba 
 
idén áprilisban a Selye jános Kórház és 
az önkormányzat összefogásával indult 
el a Komáromi érvédők program, amely-
nek célja, hogy érrendszeri katasztrófán 
- szívinfarktuson, agyvérzésen, végtagi 
ütőér elzáródáson - átesett betegeknek 
segítséget nyújtson. A richter Gyógy-
szergyárnak köszönhetően városunkban 
október hónapban olyan géppel vizsgálják 
majd a betegeket, amely szimultán képet 
képes adni mind a négy végtag állapotá-
ról. ez volt a témája a Komáromi érvédők 
legutóbbi szakmai megbeszélésének. 

Az érszűkület népbetegségnek számít, a 
lakosság 20-30 százalékát érinti. Az első tü-
netek akár már 30-40 éves korban jelentkez-
hetnek. A betegség kialakulásában szerepet 
játszik a genetika, a mozgásszegény életmód 
és a helytelen táplálkozás. 
 
- Az érszűkület korai szakaszában gyógy-
szerekkel vagy kisebb beavatkozással jól 
kezelhető, ellenkező esetben komoly szö-
vődményeket okozhat, szívinfarktust, strok-ot 
vagy a végtagok amputálását - magyarázta dr. 
Pusztai Ferenc főorvos. 
 
- A Richter Gyógyszertár Zrt. jóvoltából 
októberben olyan eszköz érkezik hozzánk két 
napra, amiből az országban csak három van. 
Ez egyszerre vizsgálja mind a négy végtag ke-
ringését - tudtuk meg dr. Kreft-Horváth Loránd 
alpolgármestertől. 
 
A vizsgálat a vérnyomásméréshez hasonló és 
teljesen fájdalommentes. 
 
- A műszer adott időben hasonlítja össze 
a végtagok keringését, az adott pillanatról 
készít felvételt. Így a különbségeket azonnal 
látni lehet. A gép érzékeli a vér áramlásának 
minőségét, mennyiségét és dinamikáját - tette 
hozzá dr. Pusztai Ferenc. 
 
A betegek a vizsgálatra a háziorvo-
suknál tudnak regisztrálni. (se)

A nők körében a második leggyakoribb rákos megbetegedés a méh-

nyakrák, ami védőoltással megelőzhető. 2007-ben Komárom a ha-

zai önkormányzatokból az elsők közt biztosított ingyenes oltó-

anyagot a 12. életévüket betöltött lányoknak és fiúknak. A HPV

A Hpv véDŐoltÁS fontoSSÁGÁról

- A vírus nemcsak a méhnyakrák leggyakoribb 
okozója, de 50-60 százalékban felelős a pénisz- 
és a végbélrák kialakulásáért is. A HPV elleni 
vakcina a második olyan oltás, amely daganatos 
elváltozás ellen véd. A másik a hepatitisz B, 
amit a 14. életévüket betöltött fiatalok kapnak 
meg. A HPV elleni oltás nem kötelező, de 
ajánlott. Szerencsére évrőlévre egyre többen 
igényelik az ingyenes vakcinát - mondta el dr. 
Kreft-Horváth Loránd alpolgármester. 
 
Az országos programba azonban csak a 12. 
életévüket betöltött lányok vesznek részt, 
akik a 2016/17-es tanévben kezdik meg a 
7. osztályt. Azért erre a korosztályra esett a 
választás, mert ezek a fiatalok még nem él-
nek aktív szexuális életet, így a megelőzésre 
helyeződik a hangsúly. Fontos kiemelni, 
hogy a HPV terjedéséhez elég a hám-hám 
kontaktus (petting) is. Dr. Kreft-Horváth 
Loránd hozzátette, érdemes a fiúkat is 
beoltatni, ugyan a vakcina nem olcsó, az ára 
19-20 ezer forint között mozog, és három 
adag kell belőle, de az egészségnél nincs 
fontosabb, ráadásul a prevenció mindig 
hatékonyabb, mint a betegség gyógyítása. 
 
A HPV elleni védőoltást igénylők száma 
városunkban is megegyezett az országos 
átlaggal, a jogosultak 50-60 százaléka élt a 
lehetőséggel.     se 

az orvos válaszol

elleni védőoltás azóta az országos program része lett.

fókuszban a drogprevenció

A tanévvel együtt elindult városunk-
ban a Kincset ér prevenciós program, 
amely átfogó ismereteket ad a fiata-
loknak a higiéniáról, az egészséges 
táplálkozásról, a rendszeres testmoz-
gás fontosságáról, továbbá a baleset-
mentes közlekedésről. 
 
A Kincset ér program Komárom vala-
mennyi óvodását, általános és közép-
iskolás diákját érinti, a foglalkozások 
tematikája az adott életkorhoz igazodik. 
 
- Célunk, hogy a program segítségé-
vel minél több eredményt érjünk el az 
egészségmegőrzés területén - mondta 
dr. Baksa-Ströcker Renáta. 
 
- Az idei tanévben nagyobb hangsúlyt 
fordítunk a drogprevencióra - emelte ki 
dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester. 
 
Harsányiné dr. Patkó Enikő megyei 
tisztifőorvos elmondta, példaértékű, 
hogy Komárom ekkora összefogásra 
képes a gyermekekért.  
 
    se
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A Kecskés László Polgári Társulás és Ko-
márom városa a benesi-dekrétumok miatt 
meghurcolt komáromi magyarság emléke-
zetére állíttatott táblát az észak-komáromi 
Szent András templomban. Az esemény 
ökumenikus istentisztelettel kezdődött, 
Fazekas László református püspök és Kiss 
Róbert kanonok, püspöki helynök szolgála-
tával. A Szlovákiai Református Keresztény 
Egyház püspöke az emlékezés fontosságán 
túl hangsúlyozta, nem lehet büntetlenül 
vétkezni, népeket tönkretenni, országokat 
feldarabolni, emberek tízezreit földönfutóvá 
tenni. 
 
- Itt az idő, hogy felocsúdjunk, hogy szívünk-
ben megőrizzük az emlékezés áhítatát és, hogy 
reménységgel nézzünk előre. Hitvalló őseink 
maradjanak meg emlékeinkben, de erősödjünk, 
szeretetben és békességben éljük életünket - 
hangzottak Fazekas László szavai. 
 
Kiss Róbert tb. kanonok, a Nagyszombati 
Főegyházmegye magyar katolikus híveinek 
pasztorizációjával megbízott püspöki hely-
nök, Észak-Komárom esperes-plébánosa a 
kitelepítéseket átélők emlékezéséből idézve 
elmondta, sok családot - köztük az övét is 
- érintette a kitelepítés, de túl lehet, sőt túl 
kell lépni mindezeken. 
 

- Az ember szívében ott van a fájdalom, de 
helyet kell adni a megbocsátásnak, és akkor Isten 
kezébe tudjuk helyezni a keserűségünket - hir-
dette a kanonok az irgalmasság évében. 
 
A Varga László által készített emléktáblát 
a Szent András templom oldalkápolnájá-
ban helyezték el, az 1931-ben felavatott, az 
első világháború katolikus hősi halottainak 
tiszteletére állított emlékmű alatt. 
Kiss Róbert és Fazekas László mellett Máté 
László dél-komáromi református esperes, 
Nagy Attila Ákos református lelkész, Milus 
Ferenc szőnyi katolikus plébános és Elek 
László korábbi észak-komáromi esperes-
plébános is megáldotta az emlékművet. 
 
A táblát dr. Molnár Attila és Stubendek 
László polgármester leplezte le, miközben 
díszőrséget álltak a Szekeresgazdák Hagyo-
mányőrző Társaság tagjai. Tóth Bertalanné 
a Kecskés László Polgári Társulás nevében 
Alapy Gáspár szavait idézte. 
 
- „Ez a kis város a világ országútja mellet terül 
el. Másutt a hidak arra valók, hogy összekössék 
a két partot és közelebb hozzák az embereket 
egymáshoz. A mi hidunk egészen más természe-
tű. Ennek közepén végigvonul egy láthatatlan 
vonal, mely 1919 óta országhatár.” Komárom 
mai közös emlékezésének egyik feladata, hogy 

a 21. században ez a láthatatlan elválasztó 
vonal a hatalmi diktátumokkal, diktatúrákkal, 
dekrétumokkal darabokra szaggatott, önkényes 
államhatárokkal szétszabdalt, nemzeti létében 
sokszor megalázott magyar közösségek között 
lélekben teljesen eltűnjön - mondta Tóth 
Bertalanné. 
 
Stubendek László, Észak-Komárom pol-
gármestere a köszönet szavával élt, nemcsak 
az emléktábla elkészíttetését és a méltó-
ságteljes avatási ünnepség megszervezését 
köszönte meg a Kecskés László Polgári 
Társulásnak, de azt is, hogy munkájuk 
során nap mint nap foglalkoznak a felvidéki 
magyarság sorsával. 
 
Az eseményen Nagy Ferenc elszavalta az 
ez alkalomra írt A jel című versét, fellépett 
a Concordia Vegyeskar, a Vox Femina Női 
Kar és az Egressy Béni Alapfokú Művé-
szeti Iskola gyermekkórusa. A három kórus 
közösen adta elő Gyulai István Örökségünk 
című szerzeményét. A zengő hangok együtt 
ígérték: „Megtanulom, megőrzöm, tanítom, 
továbbadom a szüleim nyelvét, a gyermekeim 
hangját, elkopni nem hagyom, elvenni nem 
hagyom...”. Orgonán közreműködött Vadász 
Attila. Az emléktábla-avatás koszorúzással 
ért véget.  
         rg

A Kecskés László Polgári Társulás négy éve avat emléktáblákat azokon a felvidéki településeken, 

amelyek lakosságát érintette a kitelepítés. Eddig négy templomba került mementó, tavaly pedig 

a szőnyi katolikus templomban lepleztek le emléktáblát, hiszen sokan költöztek vissza ide az ország

déli vagy keleti területeiről, hogy közelebb legyenek egykori szülőföldjükhöz. Szeptember 24-én

az észak-komáromi Szent András templom oldalkápolnájában helyezték el Varga László

alkotását, amelynek hirdeti: ”Boldogok az irgalmasok, mert ők majd irgalomra találnak.” (máté 5.7)

EmlékEzni és EmlékEztEtni!
emléKtÁblA AvAtÁS éSZAK-KomÁrombAn

KÖZÖS mÚltunK 15
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Sem csellel, sem erővel –  
koszorúzás Herkálypusztán 
 
Herkélypusztán évek óta megemlékezik 
a komáromi vár 1849. szeptember 27-ei 
megadásáról az 1848/49-es Szabad-
ságharc és forradalom Hagyományőrző 
egyesület. Az eseményhez kapcsolódva 
előadást tartott dr. Kedves Gyula ezre-
des, a Hadtörténeti múzeum igazgatója, 
aki a sáncok mögötti mindennapi életről 
beszélt a mag-házban. 

- Furcsa hangulat alakult ki 1849 nyarára a 
komáromi várban. Augusztus 3-án a védők 
nemcsak az ostromgyűrűt zúzták szét, hanem 
a Dunántúl egyharmadát is felszabadították. 
Dicsőséges győzelmet arattak akkor, amikor 
már minden elveszett. Ezekkel a katonákkal 
meg kellett értetni, el kellett fogadtatni, hogy 
tárgyalóasztalhoz kell ülni az ellenséggel. 
Tudjuk, hogy bevehetetlen vár nincs, még ha 
ezt nehéz is elfogadni itt Komáromban, ahol 
az erőd falán a kőszűz hirdeti: sem csellel, sem 
erővel. Annál többet, mint amit Klapka el tudott 
érni a megadási feltételek között, nem lehetett 
volna kiharcolni - magyarázta a történész. 
 
A szerződés aláírására 1849. szeptember 27-
én került sor, Herkálypusztán. 
 
- Klapka tiszti különítménnyel küldte ki a 
megadási feltételeket Herkálypusztára, ahol 
akkoriban egy pajta állt. Ennek helyét ma 
emléktábla őrzi. Haynau elolvasta a szerző-
dést, aláírta, majd egy főtiszttel visszajuttatta 
Klapkának. Klapka ezt követően elköszönt az 
embereitől, és külföldre távozott - tudtuk meg 
Nagy Pétertől, az egyesület elnökétől. 
 
Az idei megemlékezésen erdélyi küldött-
séget is vendégül látott az egyesület. Nagy 
Péter elmondta, hogy 2000 óta ápolnak 
kapcsolatot a désiekkel. 16 évvel ezelőtt 
közös projektet indítottak, 1848/49 elfeledett 
emlékművei címmel. Két fontos emlékhelyet 
találtak, egyet Szászsebesen, a másikat 
Désen. Most az EMMI pályázatának és az 
önkormányzat támogatásának köszönhe-
tően fogadhatták a dési küldöttséget. (se)

Az aradi vértanúk emlékművénél koszorúzással kezdődött, majd

 a Városháza dísztermében ünnepi műsorral folytatódott az októ-

ber 6-ai megemlékezés. A nemzeti gyásznap múltidéző előadására

ezúttal az Alapy Gáspár Szakközépiskola diákjai vállalkoztak,

AZ ArADi vértAnÚKrA emléKeZtünK

Oláh Kálmán beszédében kifejtette, hogy 
1848/49-ben a becsület, a tisztesség és az 
eskü még jelentett valamit. A legmaga-
sabb közjogi méltóságot, a Szent Koronát 
támadás érte, ezért elődeink azonnal cse-
lekedtek. - Október 6-án egy gyenge hatalom 
példát akart statuálni a jogtalan kivégzésekkel. 
De, hogy Márai Sándor szavait idézzem: 
mindig új élet lesz a vérből. Pár évtizeddel 
később a Habsburg-álom véget ért. A Biro-
dalom Magyarország nélkül nem létezhetett 
tovább. Vér árán, de megvalósult a polgári 
Magyarország! Nem ajándékba kaptuk, el 
kellett siratni érte a halottakat. 1848 és 1956 
hőseinek köszönhetjük, hogy nekünk már nem 
kell forradalmat vívunk, nem kell meghalnunk 
a nemzet ügyéért. Viszont tennünk most is kell 
érte, például azzal, hogy nemzeti kérdésekben 
egységben hallatjuk a hangunkat. A forradal-
mak, szabadságharcok idején bővében voltunk 
a magyarságnak, ma ennek híján vagyunk - 
hangzottak Oláh Kálmán szavai. 
 
Az 1849. októberi eseményeket 
az Alapy Gáspár Szakközépisko-
la diákjai elevenítették fel.  (se)

a világ bírája a történElEm

beszédet Oláh Kálmán, az intézmény történelemtanára 

mondott.

KÖZÖS mÚltunK16
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Az aradi vértanúk  
 
azok a magyar tábornokok voltak, aki-
ket az 1848–49-es szabadságharcban 
játszott szerepük miatt Aradon kivé-
geztek. Bár ezen honvédtisztek száma 
tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis 
elsősorban az 1849. október 6-án ki-
végzett tizenhárom honvédtisztet nevezi 
így, gyakran használva a tizenhárom 
aradi vértanú, illetve az 
aradi tizenhármak elnevezést is. 
 

Knezić Károly, nagysándor 
józsef, Damjanich jános, 
Aulich lajos, lahner György, 
poeltenberg ernő, leiningen-
Westerburg Károly, török 
ignác, vécsey Károly, Kiss 
ernő, Schweidel józsef, Des-
sewffy Arisztid, lázár vilmos
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Sportnap a bozsikban 
 
évek óta hagyomány a bozsik sportnap a 
szőnyi bozsik józsef Általános iskolában. 
A programra idén szeptember 30-án került 
sor, a nagyobbak az intézmény udvarán, 
míg a kicsik a molaji sporttelepen mér-
hették össze rátermettségüket különféle 
játékos feladatokon keresztül. 
 
- Iskolánk névadója a labdarúgó legenda, 
Bozsik József, így a nevelési programunkban 
kiemelt szerepet kap a sport. A diákok minden 
évben várják ezt a napot, készülnek rá. A 
közös mozgás mellett közösségformáló ereje 
is van. A sportnap duatlonnal indul, ahol két 
kategóriában versenyeznek a diákok. Az 5-6. 
osztályosok 5 kilométert, a 7-8. osztályosok 10 
kilométert teljesítenek. Ezt követően vagy pa-
rasztolimpiára vagy tájfutásra kerül sor. Mivel 
idén olimpia volt, ezért most mi is parasztolim-
piát szerveztünk - mondta el Thoma Ágnes 
igazgató. 
 
A parasztolimpián játékos feladatokat kellett 
teljesíteni, volt gumicsizma-röptetés, kukorica- 
morzsolás, patkódobás és petrencerúddal 
futás. 
 
A diákok a pálya széléről buzdították társaikat, 
a felhasznált energiát almával, sajttal, szőlőcu-
korral és teával pótolhatták. 
 
A nap a fiúk számára predátor-, míg a lányok 
számára lányfocival folytatódott, amely az 
osztályok közötti bajnokságot is jelentette. 
A tanulók édességet, pólót és sportszert 
kaptak. A sportnapot diszkó zárta. 
 
 
A nagy futás 
 
A Komárom-európa futóegyesület tagjai 
1996 óta számos alkalommal futottak el 
Komárom valamely testvérvárosába. idén 
szeptember 22-én, az autómentes napon 
a lengyelországi Sosnowiecbe indultak. A 
futókat és kerékpárosokat dr. molnár Attila 
polgármester köszöntötte a Szabadság 
téren, ahol pár száz méter erejéig a petőfi 
Sándor Általános iskola diákjai is csatla-
koztak hozzájuk. 
 
A futókat és kerékpárosokat a polgármester 
indította útnak. 
 
- Ennek a futásnak kettős üzenete van. Egy-
részt erősíti a magyar-lengyel kapcsolatokat 
és a közép-európai népek összetartozásának 
fontosságát, másrészt népszerűsíti a sportot 
és a mozgást - hangzottak dr. Molnár Attila 
szavai.  
 
    se

Sikeres szezont tudhatnak maguk 
mögött a Den shin dojo karatékái, 
hiszen a különféle versenyeken 50 
érmet szereztek. Egy párhetes pihenő 
után újra megkezdték a felkészülést 
az idei versenyekre, és remekül halad 
tehetséggondozó programjuk is, ami-
be várják a fiatalok jelentkezését. 
 
Filep Imre mestertől megtudtuk, hogy a 
tavalyi versenyszezon májusban zárult, majd 
párhetes pihenőt tartva júliusban elindult a 
felkészülés és az új tagok toborzása. 
 
- A tehetséggondozó programunk egyrészt a 
9 év alattiaknak és a 10 év felettieknek szól. 
Hétfőn és szerdán a régebbi tanítványoknak 

tartunk edzést, kedden és csütörtökön pedig 
az újakat várjuk. Jöhetnek a szülők is, ők, ha 
kedvet kapnak, szintén beállhatnak edzeni 
- mondta Filep Imre. A mestertől meg-
tudtuk azt is, hogy jelenleg száz tagja van 
a dojonak, de zajlanak edzések a Feszty 
iskolában és az észak-komáromi Eötvösben, 
októbertől pedig a Bozsikban is lehetőség 
lesz karatézni tanulni. A 2020-as olimpián 
a karate már teljes jogú sportágnak számít 
majd, így azon akár a komáromi versenyzők 
is indulhatnak. 
 
Októberben Mosonmagyaróváron or-
szágos versenyen, majd novemberben 
diákolimpián mérettetik meg magu-
kat a Den shin dojo sportolói. (se)

A KArAtéKÁK leGÚjAbb SiKereirŐl

kötött fogás
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- 2014-ben és tavaly is sikerült megnyernünk 
mind a Pest megyei, mind pedig a Komá-
rom-Esztergom megyei bajnokságot. Mint 
Pest megye bajnoka vettünk részt a bajnokok 
tornáján. Komárom-Esztergom megyét így a 
második helyezett Esztergom csapata képviselte. 
A tornára meghívást kapott még Somogy megye 
bajnoka, amely egymás után nyolcszor nyerte 
meg a megyei bajnokságot. A negyedik csapat 
pedig az Ősfehérvár volt, NBI-es és NBII-es 
játékosokkal - tudtuk meg Szentirmay Péter 
csapatkapitánytól.  
 
Fiaink először a somogyiak ellen léptek 
pályára. A mérkőzésen pillanatok alatt 20 
pontos előnybe kerültek, ezt a meccs végére 
40 pontra tudták emelni.  A csapatkapitány 

ezzel kapcsolatban elmondta, nem jobbak 
ennyivel a somogyiaknál, viszont gyorsan 
tudtak reagálni a kedvező helyzetre, így 
sima győzelmet arattak.  
 
Nem volt ennyire egyszerű azonban a döntő 
az Ősfehérvár ellen. Folyamatosan pont-
hátrányban játszottak, az utolsó negyedet 
mínusz 9 ponttal kezdték. Azonban az 
utolsó negyedet végig a Kémények uralták, 
így 12 ponttal verték a fehérváriakat. 
 
A Kéményeknél játékos cserékre is sor 
kerül: két csapattag apai örömök miatt 
nem tudta vállalni a szereplést, helyettük 
egy oroszlányi és egy észak-komáro-
mi játékos érkezett a gárdához.  (se)

meGYei bAjnoK A KéménYeK

csapatmunka
A Kémények megnyerték a megyei bajnokok kosárlabda tornáját, 

amit a Fejér Megyei Kosárlabda Szövetség szervezett négy megyei

bajnok csapat részvételével. 
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négy tucat úszóérem 
 
Szeptember 10-én esztergomban rendez-
ték a Komárom-esztergom megyei Úszó-
bajnokság ii. fordulóját, ahol a komáromi 
úszócsapat versenyzői 50 alkalommal 
értek el dobogós helyezést. 
 
Aranyérmesek: Bartalos Áron (2007) 50 m 
gyorsúszás, 50 m hátúszás és 50 m mell-
úszás; Czita Dániel (2008) 50 m mellúszás; 
Galambos Pál (2007) 50 m pillangóúszás; 
Gálik Krisztián (2005) 50 m gyorsúszás, 50 m 
hátúszás, 50 m mellúszás és 50 m pillangó-
úszás; Máté Eszter (2004) 50 m gyorsúszás 
és 50 m mellúszás; Óvári Dániel (2001) 50 m 
hátúszás és 50 m mellúszás; Takács Fábió 
(2004) 50 m gyorsúszás, 50 m hátúszás, 50 
m mellúszás és 50 m pillangóúszás. 
 
Ezüstérmesek: Bartalos Áron (2007) 50 
m pillangóúszás; Czita Dániel (2008) 50 
m gyorsúszás; Dancs Tamás (2005) 50 m 
gyorsúszás, 50 m hátúszás, 50 m mellúszás 
és 50 m pillangóúszás; Galambos Pál (2007) 
50 m gyorsúszás és 50 m hátúszás; Hidvégi 
Péter (2001) 50 m pillangóúszás; Máté Eszter 
(2004) 50 m pillangóúszás; Nagy Szonja 
(2006) 50 m pillangóúszás; Óvári Dániel 
(2001) 50 m gyorsúszás; Zseni Dóra (2007) 
50 m gyorsúszás és 50 m pillangóúszás 
 
Bronzérmesek: Bartalos Gábor (2007) 50 m 
mellúszás; Budavári Boglárka (2003) 50 m 
gyorsúszás; Budavári Boglárka (2003) 50 m 
mellúszás és Budavári Boglárka (2003) 50 m 
pillangóúszás; Czita Dániel (2008) 50 m hát-
úszás; Debreceny Dalma (2006) 50 m gyors-
úszás és 50 m hátúszás; Fenyvesi Botond 
(2003) 50 m gyorsúszás, 50 m hátúszás, 50 
m mellúszás és 50 m pillangóúszás; Grúber 
Eszter (2007) 50 m mellúszás; Hidvégi Péter 
(2001) 50 m gyorsúszás és 50 m hátúszás; 
Máté Eszter (2004) 50 m hátúszás; Óvári 
Dániel (2001) 50 m pillangóúszás; Zseni Dóra 
(2007) 50 m hátúszás; 
 
KÚKSE I 2008-2006 (Debreceny Dalma, Bar-
talos Áron, Nagy Szonja, Czita Dániel) 4×50 m 
mix vegyesváltó; KÚKSE I 2005-2003 (Nagy 
Lara, Fenyvesi Botond, Máté Eszter, Gálik 
Krisztián) 4×50 m mix vegyesváltó.  
 
    szb

tAnévinDító lAbDArÚGó-feSZtivÁl

Kilencedik alkalommal szervezett 
ovilimpiát a Kistáltos Óvoda, melyre 
nemcsak a gyerekek, de a szülők és a 
nagyszülők is meghívást kaptak. A 
programot a Kistáltos Alapítvány és 
az önkormányzat is támogatta. 
 
- Két ok miatt is különleges az idei ovilimpia. 
Nemrég értek véget a riói ötkarikás játékok, 
emellett a Kistáltos Óvoda 50 éves fennállását 
ünnepli. A városi intézményekkel és sportegye-
sületekkel karöltve az önkormányzat azon dol-
gozik, hogy mindenki, aki csak teheti, a lehető 
legtöbbet mozogjon, sportoljon! A rendszeres 
testmozgáshoz a város folyamatosan igyekszik 
megteremteni a lehető legjobb feltételeket - 
hangsúlyozta beszédében dr. Molnár Attila 
polgármester. 

A bemelegítést követően elkezdődhettek 
a küzdelmek, többek közt vívásban vagy 
lövészetben. A gyerekek minden állomáson 
pecsétet kaptak olimpiai füzetükbe. 
 
- A rendezvény célja, hogy a szülők jobban 
megismerjék egymást, hiszen jelenleg 
három csoportunk van. Sajnos a rossz idő 
miatt a kerékpározás és a kötélhúzás elma-
radt. A versenyekre a csoportszobákban és 
a tornateremben került sor - tudtuk meg 
Nagy Ágnes óvodavezetőtől. 
 
A zászlót sem odakint húzták fel, ha-
nem kifüggesztették riói érmeseink 
arcképe mellé. Az ovilimpia résztvevői 
gyümölcsöt és oklevelet kaptak. (se)

lEgkisEbbEk is ElkEzdHEtik!

A Magyar Labdarúgó Szövetség által 
szervezett OTP Bank Bozsik Intézmé-
nyi Program keretein belül tanév-
indító grassroots fesztivál került 
megrendezésre a komáromi Czibor 
Zoltán Városi Sporttelepen. 
 
A teljesítendő feladatok között volt hagyo-
mányos kétkapus játék, négykapus játék, 
játékos sorverseny, fogójáték, labdás ügyes-
ségfejlesztés és labdavezetések. A tanévin-
dító grassroots fesztiválon tiszteletét tette a 
Komárom Városi Sportegyesület labdarúgó 
szakosztályának számos vezetője és edzője 
nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy a 
felbukkanó tehetségeket az egyesület felé 
csábítsa, akik aztán a legjobb körülmények 
között folytathatják tovább a sportág minél 
magasabb szinten történő elsajátítását.  
 

A fesztiválon részt vevő óvodák: Napsugár, 
Szivárvány, Kistáltos, Gesztenyés, Tó-
parti, Csillag, szőnyi Színes, Szent Imre, 
nagyigmándi Kincseskert, almásfüzitői Sün 
Balázs. A rendezvény házigazdái voltak: 
Beigelbeck Attila, a Komárom VSE Elnö-
ke, Bozsik Péter, a Komárom VSE utánpót-
lás szakmai igazgatója, Herczeg Csaba, a 
Komárom VSE labdarúgó szakosztályának 
vezetője és Vígh László, a Komárom VSE 
NB. III-as felnőtt csapatának vezetőedzője. 
 
A rendezvény szervezői voltak : Kocsis Sán-
dor edző, az óvodás labdarúgás helyi szerve-
zője, Nagy Gábor, a Komárom VSE U7-es 
csapatának edzője és a Bozsik korosztályok 
szakmai koordinátora és Vörösházi Tibor a 
Bozsik Intézményi Program körzeti szerve-
zője.     vt 
 

ovifoci a cziboron

olimpiA A KiStÁltoSbAn
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Október 21. 16.00 óra

Kiállítás a Komáromi Klapka György Múzeum-

Komárom 1956 - A forradalom és szabadságharc 

komáromi eseményei a források és visszaemlékezések tükrében

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja

           

Jókai mozi  / Jókai Mór Városi Könyvtár
Október 22. 14.00 óra

Filmvetítés, az 1956-os forradalom komáromi 

résztvevőinek köszöntése, ünnepi fogadás a könyvtárban

j j
16.30 óra Megemlékezés a Lengyár területén

17.00 óra  Az Igmándi úti emlékmű avatása

ünnepi beszédet mond: Koltay Gábor fi lmrendező

Október 23. 

17.30 óra Mécsesgyújtás Csémi Máté és Ács Lajos emléktáblájánál

18.00 óra Ünnepi szentmise a Jézus Szíve Római Katolikus Nagytemplomban

Jókai mozi

Október 19. 19.00 óra

Jenei Szilveszter: 1956 - zenés játék

A Magyarock Dalszínház előadása Varga Miklós főszereplésével

Jegyek ingyenesen igényelhetők a Jókai mozi jegypénztárában

2016

Petőfi  Sándor Művelődési Ház
Október 23. 15.00 óra

Megemlékezés, közreműködik 

a Bozsik József Általános Iskola és a Duna Népdalkör


