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Az ünnepi ülésen dr. Molnár Attila, Dél-, 
és Stubendek László, Észak-Komárom 
polgármesterének köszöntő szavai után Ko-
márom város jegyzője, dr. Ströcker Renáta 
ismertette a díszpolgári kitüntető címre, 
valamint a Pro Urbe díjakra és a Polgármes-
teri díjra vonatkozó határozatokat. 
 
Komárom Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Komárom Város Díszpolgára 
címet adományozott Máté László refor-
mátus esperes részére. Komárom Városért 
emlékérmet vehetett át Barassó Péter, ifj. 
Galambos Tamás, Horváth Gyula, Oláh 
Kálmán, valamint Pőcze László. Az idei 
esztendőben Polgármesteri díjban részesült 
dr. Kökény Béla és felesége, dr. Kökény 
Béláné Gáspárovics Erzsébet, a Tolma-
Baranta Egyesület és Kiss Attila. 
 
Észak-Komárom díszpolgárává avatták 
Nemes Andrásnét, a felvidéki kitelepítettek 
és deportáltak ügyét felkaroló dél-komá-
romi Kecskés László Társaság kuratóriumi 
elnökét. Pro Urbe díjat vett át Vlček Erik 
olimpikon kajakozó és Fazekas László re-
formátus püspök. Polgármesteri-díjban ré-
szesült Bandor Éva színművésznő, Holczhei 
Árpád, a Marianum Egyházi Iskolaközpont 
Nagyok Kórusa és karnagya Orsovics 
Yvette, Ivan Kubala, a Komáromi Animá-
torok csoport, a Kassai Lovasíjász Egyesület 

Sereghy törzse, Paszternák Tamás és Pasz-
ternák András, a Helios fotóklub, Ryšavý 
Boldizsár valamint Daniela Kapitáňová.  
 
Komárom Város Díszpolgára  
 
Máté László esperes

Lelkészcsaládban született, Ercsiben nevel-
kedett. A Debreceni Református Kollégium 
Gimnáziumában érettségizett, majd lelkészi 
oklevelet kapott 1988-ban. Négy gyermek 
édesapja. 
 
1995-ben érkezett a komáromi református 
gyülekezetbe. Az azóta eltelt több, mint 20 
évben  felújították a templomot és a harang-
tornyot. Tevékenysége nyomán azonban 
nemcsak a fizikai keretek újultak meg, ha-
nem a református gyülekezet közössége is, 
hiszen elkötelezettségének hála, az egyház-
község lélekszáma az utóbbi esztendőkben 
jelentősen emelkedett.  
 
Közösségformáló tevékenysége a templom 
falain belül és kívül is megmutatkozik. Az 
istentiszteletek, a gyülekezeti hittanórák, a 
bibliaórák mellett rendszeresen tart isten-
tiszteletet a város szociális intézményeiben 
is. A rászorulók is számíthatnak segítségére, 
legyen szó lelki vagy fizikai segítségnyúj-
tásról. 

Szívesen vesz részt a református gyülekezet 
számára szervezett kirándulásokon, egy-
házmegyei konferenciákon, találkozókon; 
szívesen ad helyet koncerteknek, ünnepi 
műsoroknak. 
 
A Jószolgálat Alapítvány elnöke, mely ala-
pítvány célja többek között a krízishelyzetbe 
jutottak megsegítése, a kulturális értékek 
megóvása, továbbadása. Emellett a Kecskés 
László Társaság Alapítvány munkájának 
állandó segítője is. 
 
Lelkészi hivatását teljes elkötelezettséggel, 
odaadással, magas színvonalon végzi. Ennek 
eredményeképpen a Tatai Egyházmegyében 
először főjegyzővé, majd esperessé válasz-
tották. Tagja továbbá a Dunántúli Egyház-
kerület vezetőségének és a Magyarországi 
Református Egyház Zsinatának is. 
 
Komárom Városért emlékérmet vehetett át 
Barassó Péter, ifj. Galambos Tamás , Hor-
váth Gyula , Oláh Kálmán  és Pőcze László 
Tamás. 
 
Barassó Péter 
 
Már gyermekkorától érdekelte a ter-
mészet, a körülötte lévő élővilág. Ezért 
érettségi után a Magyar Vadászok Or-
szágos Szövetsége koppánymonostori

Április 26-án Észak- és Dél Komárom Képviselő-testületeinek közös ünnepi ülésével kezdetét vette a 

26. Komáromi Napok. Az észak-komáromi Tiszti Pavilon dísztermében rendezett ülésen került sor az idei 

 ÖSSZEFOGLALÓ A 26. KOMÁROMI NAPOKRÓL

A legjobb hét A városbAn

díszpolgári kitüntető címek, valamint a Pro Urbe (Komárom Városért Emlékérem) és a Polgármeste-

ri díjak átadására.
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vadgazdaságának fácántelepén lett vadász-
vadtenyésztő gyakornok. Gyerekkori álmát 
valósította meg, amikor a vadgazdaságban 
közvetlen kapcsolatba került az erdővel és 
annak állat – és növényvilágával.

Elvégezte a Soproni Erdészeti Egyetem 
felsőfokú vadgazdálkodási szakát, és 
vadgazda mérnökként folytatta szakmai 
tevékenységét. Az élet azonban úgy hozta, 
hogy tűzoltó lett a komáromi tűzoltóságon. 
Több évtizedes tűzoltó munka után ő lett 
Koppánymonostor első falugondnoka.

Fontos feladatának tekintette a városrész 
tisztaságának megőrzését ugyanúgy, mint 
azt, hogy a természet csodálatos értékeit 
megőrizzük, vigyázzunk azokra. Emellett 
nagy fi gyelmet fordított arra is, hogy minél 
szélesebb körben megismertesse az itt élők-
kel a természet értékeit, látnivalóit, s felhívja 
fi gyelmüket azok fokozott védelmére.

Nevéhez kötődik a Posta-rét rendbetétele, 
ahol saját kezűleg fából készült erdei játszó-
teret alakított ki, focipályával, szalonnasü-
tővel, pihenőkkel.  Barrassó Péter nevéhez 
köthető az első tanösvény kialakítása, a 
Rukken-tó partján.  

Később újra eredeti szakmájában helyezke-
dett el: Bábolnán  hivatásos vadász szolgá-
latot vállalt. Egy sajnálatos baleset miatt új 
fordulatot vett az élete. A hosszas gyógyulás 
alatt tollat ragadott, és két lírai ihletésű 
könyvet írt Monostori vadászemlékek, vala-
mint  Vadőr voltam, vadőr lettem újra címen. 
Természetrajz és egyben életérzés jelenik 
meg ezekben az írásokban, melyekben saját 
élményein keresztül írta le és mutatta be a 
természet szépségeit, annak törvényeit. 
Később - még nyugdíjba vonulása előtt -, 
újra vadőrnek állt Koppánymonostoron a 
Dunapart Vadásztársaságnál. 

Szakmai munkásságáért az Magyar 
Vadászkamara kitüntette a Huber-
tusz Kereszt arany fokozatával.

Ifj . Galambos Tamás 

Szőnyben született, pedagógus család gyer-
mekeként. A komáromi Jókai Mór Gimná-
zium testnevelés tagozatának elvégzése után 
a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanár-
képző Főiskola testnevelés- földrajz szakán 
szerzett tanári és edzői diplomát. Pedagó-
giai pályafutását volt általános iskolájában 
kezdte, s azóta is ott dolgozik, immár 
22. éve. Tevékeny szerepet vállalt abban, 
hogy iskolája sport iránti elkötelezettségét 

erősítse, és hogy felvegye az intézmény 
az olimpiai bajnok Bozsik József nevét.
Kezdeményezésére, és aktív közreműkö-
désével elindították a Bozsik-kupát, melyre 
20 éve várják az országból a futball – és 
kézilabda csapatokat.

Édesapja, Galambos Tamás és egykori 
kollégái, Balaton Sándor és Kovács László 
kezdeményezéseit is továbbvitte: így a Sző-
nyi pentatlon, a városi olimpiai vetélkedő is 
hagyományossá vált az iskolában. 

11 szezon alatt vállalt  futballedzői feladato-
kat a helyi egyesület utánpótlás korosztálya-
inál. Ezen időszak alatt számos sikert értek 
el, köztük kétszer megyei bajnoki címig 
jutottak csapataival.

1997-ben kezdte népszerűsíteni diákjai és 
barátai körében a szinte még ismeretlen 
új sportágat, a fl oorballt.  A népszerűsítés 
olyan jól sikerült, hogy egy év múlva meg-
alapították a Szőnyi Palánkdöngetők Körét, 
amelynek azóta is az elnöke. Az eltelt évek 
alatt  több százan próbálták ki és játszották 
hosszabb-rövidebb ideig ezt a nagyszerű 
játékot. A csapat eddigi rövid története alatt 
szinte minden jelentősebb hazai trófeát 
begyűjtött: Magyar-kupa győzelmek, baj-
noki aranyak, Szuperkupa-siker, de a csapat 
nemzetközi tornákon is letette a névjegyét, 
öregbítve városunk hírnevét. 

Ifj . Galambos Tamás az elnöki, sportvezetői 
feladatai mellett a klub korosztályos csapa-
tainál edzői munkát is folytat. Tanítványa-
ival 22 országos bajnoki címet tudhatnak 
magukénak.

Horváth Gyula 

Komáromban született, tanulmányait a 
Klapka György Általános Iskolában, az 
Ipari Szakmunkásképző iskolában és a 
Textiltechnikumban végezte. Közel 50 éve 
él feleségével, Edittel. Két fi úk és három 
unokájuk van.

Kisgyermek korától kezdve élete része volt 
a sport, az általános iskolában Laklóth 
Teréz irányításával gyakorolta elsősorban 
a labdajátékokat. Az Észak-Komárom-
ban született pedagógus nemcsak a sport 
szeretetét, de a magyar nyelv és irodalom 
iránti elkötelezettségét is megalapozta.
Középfokú tanulmányai közben, 17 
évesen a labdarúgó nemzeti bajnokság 
felnőtt csapatának játékosa volt. A sporto-
lás mellett felerősödött sportot támogató 
tevékenysége is. Barátságba került Czibor 
Zoltánnal is, akivel szívügyüknek tekintet-

ték a komáromi labdarúgás támogatását.
A sport mellett mindig is érdekelték a 
közösség ügyei. 2006-ban önkormányzati 
képviselőnek választották. E tisztséget 
2014-ig látta el. Mandátuma alatt körze-
tében számtalan beruházás, csatornázás, 
útépítés történt.

A képviselői, a Közművelődési és Sport- 
bizottság elnöki, majd a sport-tanácsnoki 
tisztséget felhasználva fáradhatatlanul és 
nagy ambícióval dolgozott és dolgozik 
azért, hogy a sport jelentőségére felhívja a 
fi gyelmet és, hogy a városban zajló sportélet 
minél magasabb színvonalú legyen. Fontos 
feladatának tekinti a tömeg –és diáksport 
támogatását. A megyei labdarúgószövetség 
elnökségi tagjaként minden fórumot fel-
használ a sport, a mozgás népszerűsítésére.

Oláh Kálmán 

Pitvaroson született, ahol Felvidékről kite-
lepített családban nevelkedett. A hódmező-
vásárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban  - 
történelemtanára segítségével  - 1987 – ben 
kezdte el gyűjteni a kitelepítésekről szóló 
visszaemlékezéseket, így nem volt kérdés, 
hogy történelem – magyar szakos tanár lesz. 
Szegeden végzett, majd megszerezte a ma-
gyar szakos középiskolai tanári és a pénzügy 
szakos szakközgazda végzettséget is.

Életében és munkájában az irodalom és a 
történelem iránti szeretet összefonódik. Az 
Országos Tudományos Diákkör I. díjas dol-
gozata két részben jelent meg:  a Kis-Duná-
tól a Viharsarokig, és a Miért kellett ezt fi am? 
címmel. Társszerzője a 2016-ban megjelent 
helytörténeti tankönyvnek is.

Oláh Kálmán indult versmondó versenye-
ken – ahol különdíjakat kapott -, de ennél 
sokkal büszkébb azokra a tanítványaira, 
akik országos versenyeken I. díjakat vagy 
Kazinczy–érmet nyerve találták meg önma-
gukat és helyüket az életben, illetve hatására 
végezték el az egyetemet vagy a főiskolát. 

Tanítványaival részt vesz a város fontos ren-
dezvényein, megemlékezésein, de örömmel 
tesz eleget olyan felkéréseknek is, melyek 
egy – egy rendezvény levezetésére, mű-
sorban való közreműködésre vagy ünnepi 
beszéd megtartására vonatkoznak. A  vers-
mondás mellett közel került a költészethez 
is: versei megjelentek pl. a komáromi Rü-
gyek hasábjain, illetve  a Komáromi antoló-
giában is. Rendszeresen jelentek meg írásai a 
Komárom – Esztergom Megyei Hírlapban.
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Pőcze László Tamás

Komáromban született, és itt is tanult a Pe-
tőfi  Sándor Általános Iskola sporttagozatán. 
Ezt követően a tatai Eötvös József Gim-
náziumban érettségizett, majd a Magyar 
Testnevelési Egyetemen testnevelő tanári 
diplomát, a Táncművészeti Főiskolán pedig 
táncpedagógusi diplomát szerzett. Jelenleg 
a Jókai Gimnázium tanára, két gyermek 
édesapja.

A néptánc iránti elköteleződése még a 80’-
as évek elején kezdődött, amikor édesanyja 
felkészítette a helyi „Ki mit tud?”-ra, majd 
ennek hatására néptánc szakkört is indított.

Tanulmányai során  mindvégig hű maradt a 
néptánchoz, aktív szerepet vállalt a néptánc-
mozgalomban: Tatán a Pötörke Népművé-
szeti Egyesületben, Budapesten a Bartók 
Táncegyüttesben táncolt. 

A komáromi néptáncoktatásban 2002-től  
vállal szerepet a Garabonciás Folklór Egye-
sület keretein belül, ahol tanít, koreográfi át 
készít és táncol is.  Művészeti tevékenysége 
és elhivatottsága révén az egyesület művé-
szeti vezetője, koreográfusa, a közelmúlttól 
pedig elnöke is. 

Szelíd, jó humorú, kitartó, szeretetteljes 
egyéniség, s ezen pozitív tulajdonságai ér-
zékelhetők előadásmódjában és pedagógusi 
munkájában egyaránt. Életeleme a tánc, a 
hagyományok átörökítése.

Elhivatottságát, tehetségét 
több elismerés is méltatja:
• 1989-ben az 1. országos gyerek szólótánc-
versenyen a zsűri különdíját kapta,
• 1993-ban a felnőtt szóló táncversenyen, 
mint a legfi atalabb versenyző, a döntőbe 
került,
• 1998-ban a 2. Martin György Nemzet-
közi Legényes versenyen a közönségdíjat 
szerezte meg.
• 2013-ban megkapta a Komárom Város 
Kultúrájáért díjat

Az idei esztendőben Polgármesteri díjban ré-
szesült dr. Kökény Béla és felesége, dr. Kökény 
Béláné Gáspárovics Erzsébet, a Tolma-
Baranta Egyesület, valamint Kiss Attila.

Dr. Kökény Béla és felesége, 
dr. Kökény Béláné Gáspárovics Erzsébet

A Mozgáskorlátozottak Komárom-Esz-
tergom Megyei Egyesületének hét kultu-
rális klubja működik, köztük a komáromi 
KAPOCS KLUB. A 25 éve alakult klub a 

Komáromban és térségében élő mozgáskor-
látozottak támogatására jött létre.

A klubot dr. Kökény Béla és felesége, Erzsi-
ke vezeti, akik hetente várják tagjaikat és az 
érdeklődőket a Városháza épületében.

Tevékenységüket példamutató odadással, 
lelkesedéssel végzik, legyen szó ügyes-bajos 
problémák megoldásáról vagy összejövetelek 
szervezéséről. Munkájuk során ugyanúgy 
segítenek sorstársaiknak a különféle jogsza-
bályok értelmezésében, mint például abban, 
hogy milyen kedvezményeket vehetnek 
igénybe.

Fontosnak tartják és kiemelt fi gyelmet for-
dítanak a klub által szervezett programokra, 
hiszen tisztában vannak azok jelentőségével. 
Ezek az alkalmak lehetőségeket nyújtanak 
arra, hogy egy kicsit feledésbe merüljenek 
a napi gondok, problémák, és fontosak 
a közösségépítés szempontjából is.

A Kökény házaspár az eltelt negyed évszá-
zad alatt hihetetlen kedvességgel, megértés-
sel, empátiával képviseli a fogyatékkal élők 
ügyeit, érdekeit. Gyakran saját igényeiket, 
gondjaikat háttérbe szorítva törődnek a 
hozzájuk fordulókkal. Munkájuk óriási 
jelentőséggel bír a megváltozott életvitelt 
élők számára, akik általuk hasznos és fontos 
információkat, segítséget kapnak.

Tolma-Baranta Egyesület

A komáromi Tolma Baranta Egyesület 
2008-ban alakult. Első edzőjük és a csapat 
alakulásának támogatója Kopecsni Gábor, 
a dunaszerdahelyi Hadik András baranta 
csapat vezetője volt.

A régi magyaroknál a törzsközösség tagjai-
nak harci előkészítése, a baranta társadalmi 
alapfeladat volt. A legtöbb mozgásos elemet 
a harci és eszközös táncok őrizték meg. 

Az egyesületet arról az Alaptolmáról nevez-
ték el, aki a 10. században földvárat épített 
itt, a mai Komárom területén.

Az egyesület hivatalos megalakulásának dá-
tuma 2010., az alapító tagok: Tóth Gábor, 
Herczeg István  és Bugár György

Az egyesület célja a barantával, vagyis a 
hagyományos magyar harcművészettel 
foglalkozó csapat létrehozása és fenntartása. 
További céljuk, hogy a sport- és kulturális 
tevékenységükön keresztül a magyar nem-
zeti önazonosság megőrzését és továbbadá-
sát támogassák. E célok érdekében szorosan 

együttműködnek hasonló civil szervezetek-
kel.

Az egyesület tagjai 2010 óta vesznek részt  
barantaversenyeken és fokozatvizsgákon, 
ahol sikerül helytállniuk, így öregbítve 
Komárom hírnevét. Hatodik éve pedig már 
házigazdaként is szerveznek versenyeket 
városunkban.

Az egyesület részese a Komáromi Napok 
alatt a Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárat-
nak. Rendszeresen tartanak bemutatókat a 
Harcművészeti Gálán a révkomáromi Tiszti 
Pavilonban, a Hon-Napon, az Erzsébet-
híd fesztiválon. Adtak már díszőrséget és 
láthatók voltak színházi szerepben is, pl. a 
komáromi Magyar Lovas Színházban.

Aktívan részt vesznek egyéb társadalmi 
programban is. Részt vettek az 1919-es 
komáromi áttörés emlékművének rendbe-
hozatalában, megtisztították a Csillag erőd 
egy részét, és ott voltak a Dunánál, amikor 
az árvíz fenyegette a várost.

Kiss Attila

Dunaalmáson született, az általános iskolát 
is itt végezte, majd Győrben hegesztőnek 
tanult, és 10 évig dolgozott a vagongyárban. 
Onnan az olajiparba került, 30 évet dolgo-
zott a Molajban működő gyárban. Azóta él 
Komáromban, egy fi a van és két unokája.

A régészet szenvedélye négy évtizede az 
olajipari tartályparkban talált rá, ahol régi 
pénzeket és egyéb használati tárgyakat 
talált.  30 éve működik együtt a helyi múze-
ummal, ott van minden vásártéri ásatáson és 
minden olyan feltárásnál, ahol a régészek-
nek segíthet. A történelem iránti szenve-
délye, érdeklődése, támogató tevékenysége 
nagy segítséget nyújt a múzeum munkájá-
ban. Rengeteg lelet került az ő segítségével a 
városi múzeumhoz, de a  Nemzeti Múze-
umhoz is. 

A legérdekesebb és legértékesebb, ami az ő 
közreműködésével került elő, Philippus csá-
szár törvénytáblája, mely azóta is a múzeum 
egyik büszkesége. 

Azonban nemcsak a történelem, hanem a 
sport is közel áll a szívéhez. 20 éve foglal-
kozik  lövész-sporttal, különböző pisztolyos 
számokban méreti meg magát. De ebben a 
tevékenységben is fontosnak tartja  a közös-
ségért való tenni akarást, így rengeteget segít 
a KVSE Sportlövő Szakosztályának, gyak-
ran tart  szabadidős lövészeknek edzéseket.
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Különleges hangulat költözött a komáro-
mi utcákra, terekre. Esténként zsúfolásig 
megtelt a Jókai liget és környéke, vala-
mint az észak-komáromi Klapka tér és a 
Nádor utca, ahol a zenei élet kiválóságai 
léptek fel. Jöttek hozzánk testvérvárosi 
küldöttségek, lovas huszárok, harcmű-
vészek, veterán motorok, autók, labda-
rúgó csillagok. Volt borok, kézművesek 
és sörök utcája, zene-barátság népzenei 
fesztivál, futóverseny, kerékpáros túra - és 
még hosszan sorolhatnánk, hiszen a 26. 
Komáromi Napokon is több száz program 
közül válogathattak a helyiek, illetve a 
hozzánk érkezők.

1992 óta minden évben várva várt nap 
városunkban április 26-a. Ekkor kezdődnek 
a Komáromi Napok, mellyel az 1849. április 
26-i dicső komáromi csatára emlékezünk. 
Az egyesített hazai haderők ezen a napon 
győzték le a sokszoros túlerőben harcoló 
császári csapatokat.

Noha a Komáromi Napok hivatalos meg-
nyitója április 26-a, már azt megelőzően is 
számos esemény zajlott a Duna jobb és bal 
partján egyaránt.

Majdnem 900-an álltak rajthoz a 43. 
Komárom-Komárno nemzetközi utcai 
futóversenyen. Az indulók közül 730-an 
teljesítették a versenyt, vagy az 5,5 kilomé-

teres vagy a 10 kilométeres távon. A tízezer 
méterre benevezett a táv magyar férfi  és női 
bajnoka. Gregor László és Kácser Zita hoz-
ták a papírformát. Gregornak 29, Kácsernek 
pedig 34 perc kellett ahhoz, hogy elsőként 
érjenek célba. További eredmények a www.
kefekomarom.hu oldalon olvashatók. A 15. 
csárda-túrán több mint 300-an indultak 
annak ellenére, hogy a hőmérő higanyszála 
nem kúszott 8 fok főlé. Ha minden távot 
fi gyelembe veszünk, akkor a kerekezők ösz-
szesen közel 20.000 kilométert tekertek le.

Előfutára volt a Komáromi Napoknak a 23. 
szőnyi Zene-Barátság Nemzetközi Nép-
zenei Gála, ahol a citeramuzsika mellett a 
néptánc és az ének is fontos szerepet kapott. 
A Kistáltos Óvoda egész héten ugrálóvárral, 
kisvonatozással, zenés műsorral várta a 
szülőket és az érdeklődőket.

A hivatalos megnyitót a két testület ünnepi 
ülése jelentette, ahol átadták a díszpolgári 
címeket, a Pro Urbe és a Polgármesteri 
díjakat.

Komárom Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Komárom Város díszpolgára 
címet adományozott Máté László refor-
mátus esperes részére. Komárom Városért 
emlékérmet vehetett át Barassó Péter, ifj . 
Galambos Tamás, Horváth Gyula, Oláh 
Kálmán, valamint Pőcze László. Az idei 

esztendőben Polgármesteri díjban részesült 
dr. Kökény Béla és felesége, dr. Kökény 
Béláné Gáspárovics Erzsébet, a Tolma-
Baranta Egyesület és Kiss Attila.

Észak-Komárom díszpolgárává avatták 
Nemes Andrásnét, a felvidéki kitelepítettek 
és deportáltak ügyét felkaroló dél-komá-
romi Kecskés László Társaság kuratóriumi 
elnökét. Pro Urbe díjat vett át Vlček Erik 
olimpikon kajakozó és Fazekas László 
református püspök. Polgármesteri díjban ré-
szesült Bandor Éva színművésznő, Holczhei 
Árpád, a Marianum Egyházi Iskolaköz-
pont Nagyok Kórusa és karnagya Orsovics 
Yvette, Ivan Kubala, a Komáromi Animá-
torok csoport, a Kassai Lovasíjász Egyesület 
Sereghy törzse, Paszternák Tamás és Pasz-
ternák András, a Helios fotóklub, Ryšavý 
Boldizsár valamint Daniela Kapitáňová.

Idén is megnyitotta kapuit a Móra Ferenc 
Iskola, míg a történelem iránt érdeklődő-
ket a Monostori erőd konferenciatermé-
be várták. Az idei történészkonferencia 
apropóját az 1867-es kiegyezés százötven 
éves évfordulója adta. Az erőd adott otthont 
a Belügyminisztérium 2017. évi országos 
terepfutó bajnokságának is, melyre az ország 
minden pontjáról érkeztek rendvédelmisek.

Új tárlattal várta az érdeklődőket a múze-
um. A Soli Deo Gloria címet viselő kiállítás 
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a helyi protestáns egyházak történetét 
dolgozza fel. Hagyomány, hogy a Komáro-
mi Napokra új előadással készül a Magyar 
Lovas Színház és a Magyarock Dalszínház 
is. Az előbbi a Háry Jánost, míg az utóbbi az 
A megfeszített és a Made in Hungária című 
zenés darabokat adta elő. 

Észak-Komáromban a Borok és a Kézmű-
vesek utcája mellett idén először a Sörök 
utcájában is korzózhattunk, míg a Klapka 
téren felállított színpadon találkozhattunk 
a Budapest Bárral, Danics Dórával, Király 
Viktorral, Veres Mónikával és a szlovák 
könnyűzenei élet legnépszerűbb előadóival, 
így a Desmoddal és Celeste Buckingham-
mel.

Péntektől hétfőig esténként mindig zsúfolá-
sig megtelt a Jókai liget, ahol a Kayser Zenei 
Fesztiválon fellépett többek közt Deák 
Bill Gyula, Galambos Lajos, a Beatrice, 
a Republic, a Zanzibár, a Ladánybene 27, 
Mészáros Tamás & Band, Radics Gigi, 
Bereczki Zoltán vagy az Anna and the 
Barbies. A Mylan Színpadon láthattuk a 
Mardi Gras Jazz Bandet, a Zolbertet, Szabó 
Lesliet és Torres Danit, de volt Néptánc 
Feszt, valamint koncertezett a Magashegyi 
Underground is.

A Zúzdapalccon zenélt többek között a 
Blues Walkers, az Egyéb Veszély, a Kere-

csen, míg a Foxconn Partysátorban a Mary 
Popkids, Sub Bass Monster, a Belmondo, a 
Th e Biebers, és a Fish! adták egymásnak a 
kulcsot.

A fesztivál megnyitójára egyébként április 
28-án délelőtt a Petőfi  Sándor Általános 
Iskola tornatermében került sor, ahol 
közösen zenéltek az Egressy Zeneiskola és a 
Naumburg testvérvárosunk fúvósai. A nap 
estéjén a Városházán került sor a Komárom-
Naumburg testvérvárosi kapcsolat negyed 
évszázados jubileumának megünneplésére.

A sportesemények között idén is meg-
rendezték a Feszty-duatlont, a Brigetio 
Kerékpáros Sportegyesület egészségmegőr-
ző kerékpáros túrasorozatot és III. Brigetio 
MTB Maratont, találkoztak a Komáromi 
Labdarúgó Csillagok, de volt kézilabda- és 
NB. III-as focimeccs is mely utóbbi 1-1-es 
döntetlennel zárult. Sor került a Komárom 
Kupa tenisztornára, 105 csoport részvéte-
lével a Tóth Mihály utánpótlás labdarúgó 
kupára, labdarúgó tornára Komárom Város 
Önkormányzata, a Magyar Színészváloga-
tott és a Magyar Olimpiai Válogatott rész-
vételével, valamint megrendezésre került a 
Desef Silver Kupa - nemzetközi utánpótlás 
fl oorball torna is.

Május elsején szurkolókkal telt meg az Er-
zsébet híd, hiszen a Komáromi Szakállasok 

17. alkalommal szervezték meg a kötélhúzó 
versenyt. Ez volt a megmérettetés történe-
tének leghosszabb, 22 másodpercig tartó 
kötélhúzása, amit ezúttal Dél-Komárom 
nyert.

A nap délutánján a Városháza mögötti 
Alapy téren felállított Petőfi -kopjafánál 
fogadta a városvezetés az Első Izsai Lovas 
és Hagyományőrző Egyesület 20. Felvidéki 
Tavaszi Emlékhadjáratát. Ugyanezen a 
napon az Endresz Csoport az észak-komá-
romi temetőben és a dél-komáromi vasúti 
hídfőnél emlékezett meg az 1919. május 
1-jei több mint 100 honfi társunk áldozatá-
val járó komáromi áttörésre, mely az utolsó 
kísérlet volt a trianoni békediktátum miatt 
kettészakított város területi épségének 
helyreállítására.

- A Komáromi Napokkal értéket teremtet-
tünk és hagyományt őrzünk. Ez a fesztivál a 
barátság, az összetartozás szimbóluma, mellyel 
Európának is példát mutathatunk - mondta 
dr. Molnár Attila, Dél-Komárom polgár-
mestere. Stubendek László észak-komáromi 
polgármester kiemelte, április 26-a március 
15-e mellett a komáromiak legnagyobb 
ünnepe, amikor együtt szórakozhatnak a 
helyiek a Duna mindkét partján.

Mindazoktól, akik helyhiány miatt kima-
radtak, elnézést kérünk! (se/rg)
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A kínai BYD április 4-én a komáromi ipari parkban megnyitotta

 első európai termelőüzemét. Az elektromos buszokat készítő üzem-

MEGNyíLt A KOMÁROMI ELEKtROMOSbuSZ GyÁR

Keleti nyitás

ben évente négyszáz jármű előállítását tervezik.

� �B
Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter köszöntőjében kiemelte, a BYD a 
világ legjelentősebb elektromos buszokat 
gyártó vállalata, Komáromban 300 ember-
nek adnak majd munkát. A 6,2 milliárd 
forint értékű beruházáshoz a kormány 925 
millió forint vissza nem térítendő támoga-
tást adott. 
 
- Komárom logisztikai szempontból egyre 
vonzóbb magyar beruházási helyszínnek 
számít, ami nagyban köszönhető a városveze-
tésnek. Jelenleg is több olyan lehetséges beruhá-
zóval folytatunk tárgyalást, akik Komáromot 
vizsgálják lehetséges befektetési helyszínként. Ez 
nem mindig volt így – jelentette ki Szijjártó 
Péter, külgazdasági és külügyminiszter. 
Hozzátette: a magyar járműipar tavaly 7778 
milliárd forint értékű terméket állított elő 
úgy, hogy közben közel 160 ezer embernek 
adott munkát. 
 
Csielung Tuan, a Kínai Népköztársaság 
nagykövete elmondta: a kínai-magyar gaz-
dasági kapcsolatok színvonalát jelzi, hogy a 
térségben Magyarországon a legjelentősebb 
a kínai beruházások súlya. Kínai vállalatok 
4,1 milliárd amerikai dollár értékben fek-
tettek be Magyarországon, és 7400 új állást 
teremtettek. 
 
Isbrand Ho, a BYD Europe ügyvezető 

igazgatója szólt arról, hogy az itt készülő 
buszokat Európa nagyvárosaiban fogják 
használni. A helyi és távolsági buszok mel-
lett később targoncákat és könnyű haszon-
gépjárműveket is gyártanak Komáromban. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk or-
szággyűlési képviselője ugyancsak méltatta 
a beruházást, kiemelve, az további távlatokat 
jelent a munkaerőpiacon az itt élőknek és a 
térségbelieknek egyaránt. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester koráb-
ban úgy fogalmazott: a BYD beruházása 
mérföldkő a város életében, hiszen a vár-
ható helyi adóbevétel növekedése nagyban 
megalapozza az önkormányzat fejlesztési 
lehetőségeit, mozgásterét is. 
 
A komáromi BYD Electric Bus and Truck 
Hungary Kft. telephelyén kezdetben városi 
és távolsági közlekedésre szánt elektro-
mos buszokat szerelnek össze, európai 
megrendelésekre. A kész buszok mellett a 
komáromi gyárban hegeszthetik össze azon 
autóbuszok vázszerkezeteit is, amelyek az 
angol ADL-lel közös együttműködésben 
gyártanak az Egyesült Királyságnak. Emel-
lett a közelmúltban bejelentett franciaorszá-
gi BYD gyár részére gyártandó buszalvázak 
is itt készülnének. Később pedig elektromos 
villástargoncákat és könnyű haszonjárműve-
ket is összeszerelhetnek a komáromiak 

Az 1995-ben alapított kínai óriáscég az 
elmúlt években jelentős globális expanziót 
hajtott végre, hiszen többek között össze-
szerelő üzemet nyitott az USA-ban, emel-
lett vegyesvállalatot alapított a Daimlerrel 
a Denza prémium elektromosautó-márka 
fejlesztése és piaci bevezetése érdekében. 
Továbbá jelentős kínálatot épített ki az 
elektromos buszok és haszonjárművek terén. 
Tavaly például bemutatta a világon egyedül-
álló null-emissziós hajtású turistabuszt is.  
A kínai cég elektromos buszai nem szá-
mítanak ismeretlennek Európában, hiszen 
az elmúlt években számos kisebb tendert 
megnyert az Európai Unió egyes tagállama-
iban. Legutóbb például Londonnak adott el 
egy nagyobb mennyiséget. 
 
A komáromi gyár öt gyárépületből, egy 
központi irodából, egy akkumulátorsze-
relő és egy karbantartó központból, egy 
minőségellenőrző-, vízszivárgás-tesztelő 
üzemből, egy busz- és teherautó-összesze-
relő csarnokból, valamint egy járműfestő 
üzemből áll. 
 
(Forrás: a vezess.hu / MTI cikke alapján)
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12 milliárdot 
kapott a megye 
 
Az országban elsőként Komárom-
Esztergom megyében szerdán 
kihirdették a megye terület- és 
településfejlesztési Operatív Prog-
ramjából (tOP) az idén támogatott 
pályázatok első körét, melyek ösz-
szesített értéke 12,7 milliárd forint. 
 
Czunyinédr. Bertalan Judit, komárom térsé-
gének országgyűlési képviselője a beruhá-
zások közül kiemelte a komárom melletti 
római város, Brigetio régészeti lelőhelyeinek 
feltárását és bemutatását, valamint az oroszlá-
nyi bányászati múzeum fejlesztését. 
 
a képviselő asszony kiemelt beruházásnak 
tartotta a kisbéri ipari park 600 millió forintos 
fejlesztését, melyről úgy vélte, ez a térségben 
az elmúlt harminc évben a legjelentősebb 
gazdaságélénkítő intézkedés. 
 
Dr. Völner Pál megyei fejlesztési biztos 
elmondta, hogy az előző évben elbírált 11 
projekt után most újabb 80 pályázat részesült 
pozitív elbírálásban. a nyertes pályázatok 
49 önkormányzatot és öt egyéb szervezetet 
érintenek. 
 
Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke 
szólt arról, hogy a toP forrásaiból a megye 
összesen közel 26 milliárd forintos támogatást 
használhat fel. az első körös pályázatok közül 
még további 40 támogatási kérelemről szü-
letik döntés a következő hónapban, melyek 
támogatási igénye meghaladja az 5 milliárd 
forintot. 
 
a támogatásoknak köszönhetően többek 
között iparterületeket alakítanak ki, barname-
zős területeket fejlesztenek, a megye több 
településén bölcsődék és óvodák újulnak 
meg, illetve épülnek. 
 
Sor kerül iskolák, óvodák, polgármesteri 
hivatalok, sportlétesítmények és könyvtárak 
épületenergetikai korszerűsítésére, valamint 
az egészségügyi és szociális alapellátás 
fejlesztésére - ismertette a közgyűlés elnöke. 
 
Popovics György hozzátette, március végén 
a 2017-es toP-os pályázatok is megjelentek, 
a kiírások révén több mint 8,1 milliárd forint 
támogatás juthat a településeknek turisztikai, 
közlekedési, vízrendezési és energetikai pro-
jektekre, valamint helyi identitás és kohézió 
erősítésére.  
 
             (mti)
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Az önkormányzat legutóbb a kormány által létrehozott Családi 

 Otthonteremtési Program (CSOK) résztvevőinek hirdetett

KEDvEZMéNyES ÁRON jutOttAK tELEKhEZ

CsoK A CsAládnAK

kedvezményes telekvásárlási pályázatot.

Cs
Tavaly december közepén írta ki az önkor-
mányzat a Családi Otthonteremtési Prog-
ramban résztvevők részére a kedvezményes 
telekvásárlási pályázatot. A jelentkezők 
február 28-ig tehettek ajánlatot. A Laktanya 
köz ingatlanjaira három pályázat érkezett, 
míg a Guyon Richárd utcai ingatlanok ese-
tében két család 3-3 telekre, míg két család 
négy vagy több telekre pályázott. 
 
A jelentkezőket április 12-én dr. Molnár 
Attila polgármester és Czunyiné dr. Berta-
lan Judit, a térség országgyűlési képviselője 
fogadta a Városházán. 
 
- Komárom önkormányzata gondoskodó 
önkormányzat. Többek között ingyenes a 70 év 
felettiek számára a hulladékszállítás, a kisma-
mák térítésmentesen utazhatnak a helyi jára-
tokon, az újszülöttek egyszeri 100 ezer forintos 
kelengyepénzt kapnak. Ezúttal a CSOK-ban 
résztvevő családokra gondoltunk.  
A jelen pályázatban megítélt támogatások mér-
téke 100 ezer és 1 millió forint között mozgott. 
Szinte az összes pályázó azt az ingatlant tudta 
megvásárolni, amit eredetileg szeretett volna. 
Amíg az önkormányzat szabad ingatlanokkal 
rendelkezik, addig ezt a pályázati rendszert 
szeretnénk fenntartani – mondta dr. Molnár 
Attila polgármester. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő arról beszélt, hogy a kormányzati 

támogatás önmagában nem elég, működé-
séhez és megvalósításához kellenek azok a 
fiatal párok és családok is, akik a kedvezmé-
nyeket igénybe veszik.  
 
    rg 
 
 
 
A pályázatokat továbbra is várjuk!
 
A kiírás feltételeiről, annak módjáról 
és lefolytatásáról az alábbi elérhetősé-
gen kaphatnak részletes tájékoztatást:

 
Nagy Gábor 
vagyonkezelő

 
Tel:  
34/541-351 
 
E-mail:  
nagygabor@komarom.hu
 
Cím:  
Komáromi Polgármesteri Hivatal, 
2900 Komárom, Szabadság tér 1.
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Március 10-én ünnepelte első születésnapját 

a Diákönkormányzatok Városi Szövetsége,

vagyis a DiViSz.

EGy évES A DIvISZ

születésnApjuKrA d
vISSZAtEKINtŐ10

A rendezvényen elsőként Turi Bálint szólt a fiatalokhoz. Az 
alpolgármester kiemelte, a jövő a fiataloknak épül Komáromban, 
éppen ezért biztatta őket, hogy folytassák a megkezdett munkát. 
Dr. Molnár Attila polgármester arról beszélt, hogy a DiViSz eddig 

is minden anyagi és erkölcsi támogatást megkapott a várostól, az 
önkormányzat segítségére a jövőben ugyanúgy számíthatnak. 
 
A résztvevők rövid prezentáció során tekintették át a szervezet egy 
évét, a legjobb pillanatokat és a jövőbeli terveket. Turi Ádámtól, 
a DiViSz elnökétől megtudtuk, hogy a tavaly februári megalaku-
lásukat követően igen látványosan mutatkoztak be a helyiek előtt, 
hiszen a Komáromi Napok alkalmával közös flash mobot szervez-
tek Keresztes Ildikóval. Emellett programjaik közt volt sportnap 
és irodalmi délután, a téli hidegben pedig szabad fogas akció során 
gyűjtöttek kabátokat a rászorulóknak. A Vértes Agórával közös 
fórumot is szerveztek „Hová tartotok fiatalok?” címmel. 
 
Az DiViSz-nek sikerült aktívan bekapcsolódni a város vérkeringé-
sébe, színes programjaiknak köszönhetően összefogják Komárom 
diákságát. 
 
Jövőbeli céljaik közt szerepel, hogy kezdeményezéseiknek még 
több fiatalt nyerjenek meg, valamint, hogy tevékenységüket tovább 
bővítsék. 
 
Az eseményen részt vett dr. Molnár Attila polgármester, Turi Bá-
lint alpolgármester és Ötvös Péter István, a most alakuló Országos 
Diáktanács (ODT) megyei képviselője is. Az önkormányzat tor-
tával kedveskedett a szervezetnek, mely igen aktív egy évet tudhat 
maga mögött.  
 
           se
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A fizika mindenkié!
 
A fenti mottóval három évvel ezelőtt indí-
totta útjára programsorozatát az Eötvös 
Loránd Fizikai társulat. A rendezvény 
célja, hogy bebizonyítsa, a fizika igenis 
lehet érdekes és izgalmas. Komárom 
első alkalommal csatlakozott az országos 
akcióhoz. 
 
két napon át számos érdekes kísérlettel 
várták az arany 17. rendezvényközpontba 
érkező fiatalokat. a megnyitón több mint 
százhúszan vettek részt. a diákokat turi Bálint 
alpolgármester és Slezsák zsolt, a Feszty ár-
pád általános iskola fizikatanára köszöntötte.

- A tanulók általában már az első fizikaórán 
kialakítanak magukban egy képet arról, hogy 
a fizika nehéz, unalmas és magolós tantárgy. 
Ez azonban nem feltétlenül igaz. Kísérletek 
elvégzésével lehet izgalmas és látványos. 
Több olyan kísérletet mutattunk be itt is, 
amelyek nagyon meghökkentették a diákokat, 
rögtön magyarázatot is szerettek volna kapni a 
látottakra - mondta el Slezsák zsolt. 
 

a fiatalok találkozhattak lebegő pingpong- 
labdával, citromelemmel, lézerrel, legó- és 
ipari robotokkal. a rendezvényre a helyi isko-
lák mindegyike meghívást kapott. a tanulók 
egy-egy asztalnál akár fél órát is eltöltöttek, és 
láttak olyan kísérletet is, amit otthon maguk 
is végrehajthatnak, például kukoricakeményí-
tőből és vízből különleges gyurmát készíthet-
nek. 
 
    se

Az elmúlt időszakban két városi középiskola is ünnepelt. A Széc- 

henyi idén 75. éves, a Kultsár pedig épp húsz éve vette fel a neves író

Két KÖZéPISKOLA IS üNNEPELt

sulibuliK

szerkesztő, kiadó és színigazgató nevét.

s
A 75 éve működő Széchenyi ünnepi 
programján részt vett az iskola diáksága és a 
tantestület, továbbá Czunyiné dr. Bertalan 
Judit térségünk országgyűlési képviselője 
és dr. Molnár Attila polgármester is. A 
digitális tartalomért felelős kormánybiztos 
5 millió forint értékű informatikai tanterem 
felszerelését jelentette be. 
 
A jubileumon a tanulók ismertették az isko-
la történetét és a legfontosabb eseményeket, 
majd Hókné Szelőczei Anna igazgatónő 
szólt a jelenlévőkhöz.  
 
- Az első érettségiző osztály létszáma 23 fő volt. 
Ma már több mint 3500 fiatal büszkélkedhet 
azzal, hogy a Széchenyibe járt vagy jár. Az 
elmúlt 75 esztendőben 9 igazgató, 7 igazga-
tóhelyettes, 98 tanár, 5 ügyviteli alkalmazott, 
1 rendszergazda és 12 technikai alkalmazott 
tevékenykedett az iskolában - tudtuk meg 
az igazgatónőtől, aki az iskola jelenlegi és 
jövőbeli céljairól is beszélt. Kiemelte, hogy 
a megalapozott elméleti képzés mellett arra 
törekszenek, hogy gyakorlatorientált, piac-
képes tudást biztosítsanak tanulóiknak. 
 
Az ünnepség további részében a Radnó-
ti-díjas előadóművész, Lutter Imre lépett 
színpadra, majd felavatták Nagy Judit 
tűzzománcművész munkáját is. A nap 
közgazdászbállal ért véget. 
 
Helyi és megyei versenyek sora várta a 
diákokat a Kultsár-hét alkalmával. Volt 
természettudományos, angol és német 
fordítási, matematikai, természettudomá-
nyos, gépírási, műveltségi, irodalomtörténeti 
megmérettetés, illetve férfi és női kézilabda, 
valamint labdarúgó-mérkőzés. A hét zárá-
sára az Egressy Béni Alapfokú Művészeti 
Iskolában került sor, ahol elismeréseket 
adtak át. 
 
A Kultsár-hetet 1997 óta minden máso-
dik évben megszervezik. Az idei esemény 
további apropója az volt, hogy az intézmény 
épp 20 évvel ezelőtt vette fel az író nevét. 

- 1997-ben három név merült fel: Fabró 
Henriké, Görgei Artúré és Kultsár Istváné. A 
tantestület humán szakos kollégái annak idején 
Görgei, míg a gépírást tanító kollégák Fabró 
mellett érveltek. Végül Kultsár István neve 
mellett döntöttünk. Azt hiszem, mi vagyunk 
ma Magyarországon az egyetlen olyan középis-
kola, amelyik Kultsár nevét viseli - mondta az 
intézmény igazgatónője, Sipos Sándorné. 
 
A helyi megmérettetések mellett a megyei 
versenyekre meghívást kapnak a Tatabá-
nyai Szakképzési Centrum, valamint a 
Jókai Mór és az észak-komáromi Selye 
János Gimnázium tanulói. A Kultsár-hét 
záróünnepségére március 24-én került sor 
az Egressy Alapfokú Művészeti Iskolában, 
ahol Sipos Sándorné felidézte az elmúlt két 
évtized történéseit, a közös programokat, 
valamint méltatta a tanárok és a diákok 
munkáját. Kiemelte, hogy a Kultsár folya-
matosan fejlődik, lépést tart a kor követel-
ményeivel, az új kollégáknak köszönhetően 
pedig tovább színesedik. 
 
Az eseményen átadták a megyei versenyek 
díjait, valamint a félévi eredmények alapján 
a kitüntető címeket is. A kiváló tanulónak 
járó elismerést Zubek Tímea vehette át. 
A Jó tanuló, jó sportoló díjat Dudás Anna 
kapta. A Kultsár-osztály cím a 10.B-nek 
járt, akik tanulmányi eredményükkel, 
magatartásukkal és a közösségi életben való 
részvételükkel példaként állhatnak a többi 
diák előtt. Osztályfőnökük Szabó Attila. 
 
Kultsár-díjat vehetett át Spendel Veronika 
és Diánné Erdős Ágnes, mindketten a 
Kultsár diákjai voltak, illetve Iwatt Nelson 
és Körmendiné Irénke, az iskola tanárai. 
A kultsárosok a záróünnepségre műsorral 
készültek, az összeállítás Komárom híres 
szülötteit mutatta be. A meglepetésvendég 
Dukai Barnabás író, zenész, zeneszerző 
volt. Az esemény végén megkoszorúzták 
Kultsár István szobrát.  
 
    se

vISSZAtEKINtŐ 11
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Katasztrófavédelmi 
vetélkedő a tűzoltóságon 
 
Az országos katasztrófavédelmi ifjúsági 
verseny helyi fordulójának adott otthont 
a komáromi tűzoltóság kiképzőbázisa. A 
megmérettetésen a komáromi és a kisbéri 
járásból tizenhárom négyfős csapat vett 
részt. Az első három képviselheti majd is-
koláját a verseny megyei fordulóján április 
11-én Esztergomban. 
 
a komáromi tűzoltóság kiképzőbázisán hat 
állomáson bizonyíthatták rátermettségüket a 
komáromi és a kisbéri járás általános-, vala-
mint középiskolás diákjai. 
 
- Voltak térképészeti feladatok, kárbejelen-
tési szabályismeretek, tűzoltósági eszközök 
felismerése, elsősegélynyújtás, elméleti teszt. 
A csapatok egy-egy állomáson 10 percet 
tölthettek el. A versenyre nyolc általános- és öt 
középiskola nevezett - tudtuk meg Gubicskó 
Barnabástól, a komáromi hivatásos tűzoltóál-
lomás parancsnokhelyettesétől. 
 
a katasztrófavédelmi versenyt az általános is-
kolák közül a Feszty nyerte, a második helyet 
a tárkányiak szerezték meg, míg a harmadik 
helyen a koppánymonostori Dózsa végzett. a 
középiskolák közül a Széchenyi egyik csapata 
az első, míg az iskola második csapata a har-
madik helyen végzett. a képzeletbeli dobogó 
második fokára az alapysok állhattak fel. a 
szabályok értelmében a megyei fordulóban 
egy iskolát csak egy csapat képviselhet, 
így az április 11-ei megmérettetésen a 
kempelenesek is bizonyíthatnak. 
 

Eredményes az új  
módszer a Fesztyben 
 
A komplex instrukciós program bevezeté-
sére két évvel ezelőtt került sor a Feszty 
Árpád Általános Iskolában. A külföldi 
mintát alapul vevő projektet a helyi Rotary 
Club támogatta. A tanórák 15 %-át az új 
módszerrel oktatják az iskolában, ahová 
kéthavonta a program mentorai is elláto-
gatnak. 
 
a program lényege, hogy a tanulók kis 
csoportokba rendeződve oldják meg a 
feladatokat. mindenkinek megvan a szerepe, 
így a csoportban helyet kap a kistanár, az 
írnok vagy az eszközfelelős. a gyerekek nem 
a helyükön ülnek, és sokat kell beszélgetniük 
a feladatok megoldása érdekében. a tanár 
alapos felkészültséggel irányítja az osztályt és 
a csoportokat, így mindenkire jut idő. a bemu-
tatott teljesítmény pedig meghaladja a 
megszokott tanítási formában tapasztaltakat. 
    se
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Két órán át küzdöttek a diákok a Jókai legerősebb embere címért. 

A fiatalok egyéniben és csoportosan is megmérettették magukat.  

SPORtvERSENy ZAjLOtt A jÓKAIbAN

 erőfölény

A legjobbaknak torta, oklevél, gyümölcs, gokartozás és fürdő-

belépő is járt. Április 12-én mintegy 140 tanulót mozgattak meg a 

gimnázium tornatermében és az iskola udvarán.

e
- Amikor a Testnevelési Főiskolára jártam, 
akkor ott minden évben megszervezték a TF 
legerősebb embere vetélkedőt. Az alapot ez a 
verseny adta, arra törekszünk, hogy résztvevők 
élvezzék a megmérettetést – mondta el a kez-
detekről Pőcze László testnevelő tanár. 
 
Idén immár 16. alkalommal szervezték 
meg a Jókai legerősebb embere címért folyó 
küzdelmet, aminek sikerét bizonyítja, hogy 
azon több mint 140 diák vett részt.  
 
- Minden osztály állított ki 5-5 fős csapatot, 
összesen 14 osztályunk van. Emellett egyéni-
leg is bizonyíthattak a fiatalok. Ők körülbelül 
húszan lehettek. Akik sem egyéniben, sem 
csapatban nem indultak, azoknak filmvetítést 
szerveztünk. A Rocky című filmet nézhették 
meg – tudtuk meg Pőcze Lászlótól.  
 
Összesen 14 állomást állítottak fel az iskola 
tornatermében és az udvaron. Egy-egy 
feladat teljesítésére 3 perc állt rendelkezésre. 
Ezek között voltak bolondos és komoly 
erőnlétet igénylő állomások egyaránt. A 
versenyen külön értékelték a 7-10., valamint 
a 11-12. évfolyamok teljesítményét.  
A legjobb osztály a 10.a és a 11.b lett. Az 
egyéni indulók közül pedig Farkasdy Le-

vente és Tóth Patrik vitte a prímet. A Jókai 
legerősebb embere címet idén Tóth Patrik 
érdemelte ki.  
 
További hír a gimnázium háza tájáról, hogy 
az ország 44 gimnáziumból 650 diák vett 
részt Gyulán a 43. Festival d\’Italiano olasz 
nyelvi országos versenyen és találkozón, 
melyen a Jókai képviselte városunkat. 
 
A tanulók számos kategóriában mérték 
össze tudásokat: így élőbeszédben, vers- és 
prózamondásban, színjátszásban, szituációs 
játékban, kultúrtörténeti vetélkedőben, 
egyéni és csoportos énekben, tolmácsolás-
ban, valamint meseírásban. Az erős me-
zőnyben az iskola csapata (Kocsi Nikoletta, 
Herold Orsolya, Musitz Kíra, Nagy Réka ) 
tisztességgel helytállt.  
 
Az egyéni versmondó kategóriában az 56 
fős mezőnyből Turi Ádám 10/a. osztályos 
tanuló a 4. helyen végzett, és különdíjban-
dicséretben részesült. 
 
Felkészítő tanáruk Herczeg Edina, a 
gimnázium olasz szakos tanára volt.

Lásson 
világot! 

Szemüveglencsék japán technológiával 

Hoyalux iD 
személyre szabott multifokális lencsék

Az akció időtartama: 2017. április 1. - május 31.
Az akció további részleteiről érdeklődjön az üzletben!

30 % 
kedvezménnyel!

AKÁR
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IDEA EXPO 2017

Az ötlet szülőAtyjAi
Háromnapos Idea-Expot szervezett az Ötlet 

Club 13 az Arany 17-ben, ahol négy ország 60

kiállítója mutatkozott be a közönségnek. ö 
 
 
 
Ahogy az a megnyitón kiderült, a lassan 20 esztendeje működő Öt-
let Club 13 eddig összesen 57 kiállítást szervezett. Hazánk városain 
kívül jártak már Erdélyben és a Vajdaságban is. Komáromba sem 

először érkeztek, hiszen évekkel ezelőtt a Kultsár Iskola tornaterme 
adott otthont a rendezvénynek. 
 
- A kiállításokkal és a pályázatok meghirdetésével szeretnénk az innová-
cióknak és a feltalálóknak bemutatkozási lehetőséget teremteni. Igyekszünk 
a fiatalokat is megszólítani, felhívásunkra 17 pályaművet küldtek be, a 
komáromi járásból összesen hetet - mondta el az Ötlet Club 13 elnöke, 
Nagy Zoltán. 
 
A pályázatra benevezett a Feszty Árpád Általános Iskola hétfős 
csapata is. A fiúk egy Lego-robotot készítettek. 
 
- Szeptemberben indult a munka, eddig egy versenyen voltunk és készü-
lünk a következőre. Önműködő robotunk szenzorok segítségével közleke-
dik az asztalon, és különböző feladatok végrehajtására képes. Összegyűjti 
a színes kockákat, míg a fehéreket otthagyja - magyarázta a csapat 
felkészítő tanára, Slezsák Zsolt. 
 
Sánta Balázs és Óvári Ákos mindketten tagjai a robotépítő társa-
ságnak. A fiúk elmondták, hogy nagyon élvezték a munkát, érdekes 
volt a programozás, és nem is tűnt annyira bonyolultnak. 
 
A megnyitón részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánybiztos, 
dr. Molnár Attila polgármester és Turi Bálint alpolgármester. A 
kormánybiztos, mint az esemény fővédnöke, arról beszélt, hogy szá-
mos magyar találmánnyal találkozhatunk a nagyvilágban. Ott van 
például a Rubik-kocka, melynek megalkotása óta csodájára jár a vi-
lág. A kormány azon dolgozik, hogy hazánk középtávon innovációs 
központtá váljon.             rg

Fényresötétedő 
szemüveglencséhez 
ajándék titán keret

Az akció 2017. március 1-től május 31-ig ill. egy pár Hoya Sensity fényresötétedő szemüveglencse vásárlása esetén érvényes. Az ajánlat nem tartalmazza az esetlegesen 
szükséges szemvizsgálat-, szemüveg készítés díját és nem vonható össze más kedvezményekkel. Az akcióban részt vevő termékek köre optikánként eltérő lehet. A 
képen szereplő keret nem titán keret, az ajándék keret helyett lencsekedvezmény is választható. Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

ajándék
TITÁN
keret

Lásson 
világot! 

Szemüveglencsék japán technológiával 

Hoyalux iD 
személyre szabott multifokális lencsék

Az akció időtartama: 2017. április 1. - május 31.
Az akció további részleteiről érdeklődjön az üzletben!

30 % 
kedvezménnyel!
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Dr. Török Katalin főorvos 
Belvárosi Szemészet 
Komárom,  
Bajcsy-Zsilinszky u. 5. 
www.sarosioptika.hu 
Tel: +36 34/ 347 081 
Nyitva:  
H-P: 9-17, Szo: 9-12
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AZ ÚjSZüLÖttEKEt üNNEPELtéK

vendégeK A háznál
Komárom városvezetése évek óta felköszönti az újszülött babá-

kat és családjaikat. Egy-egy ilyen alkalommal babaápoló csomag-

gal kedveskednek a családoknak.

Régen volt, hogy is volt 
 
A napokban két komáromi szépkorú is 
ünnepelte 90. születésnapját. Dr. Molnár 
Attila polgármester otthonukban köszön-
tötte fel őket. 
 

Fekete andrásné családi körben fogadta a 
városvezetőt és a körzet képviselőjét, hamrák 
zsófiát. a hetényi születésű eszti néni a Felvi-
dékről történt kitelepítés után először mórra, 
majd tatára került. egész életében a mező-
gazdaságban dolgozott. tíz éve, férje halála 
után költözött komáromba, közel a rokonság-
hoz, akik napi rendszerességgel látogatják. 
eszti néni mind a mai napig kivételes szellemi 
állapotnak örved. Bár mozgása már nem a 
régi, a kertet még szeretettel műveli, gondoz-
za. hobbiját sem hagyta el, hiszen, mint azt 
elárulta, szemüveg nélkül hímez és varr. 

 
Sági istván bácsi kemencén született, majd 
édesapja korai halála után nagyapja vette 
gondozásába. általános iskoláit a Felvidék 
visszacsatolása után ipolyságon végezte. 
komáromba kerülését követően vámos-
ként helyezkedett el, ahonnan negyven év 
szolgálat után ment nyugdíjba, hogy a nyugdíj 
mellett aztán a komáromi mezőgazdasági 
társaságnál, a Volánnál és a vasgyárban dol-
gozzon tovább. házasságából egy gyermeke 
született, aki azóta három unokával örvendez-
tette meg. 
 
az ünnepeltek miniszterelnöki oklevelet és 
ajándékcsomagot kaptak.  
    rg

��V
Az önkormányzat nem csupán ezzel a 
gesztussal él a gyermekáldásban részesült 
családok felé, hiszen évek óta 100.000 
Ft-os egyszeri kelengyepénzt is biztosít 
számukra, a kismamák és a diákok ingyen 
utazhatnak a helyijáratokon, a rotavírus 
elleni védőoltás is ingyenesen igényel-
hető, a 70 éven felüliek szemétszállítási 
díját pedig az önkormányzat vállalja át.
Örömteli hír, hogy míg 10 évvel ezelőtt 
csupán 100 kis jövevény érkezett Dél-Ko-
máromba, addig az elmúlt időszakban ez a 
szám csaknem megduplázódott 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár, 
országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy 

az önkormányzat tudatosan és határozot-
tan törekszik arra, hogy Komárom élhető, 
szerethető és jó város legyen, ahol érdemes 
élni és minél több gyermeket vállalni. 
 
2014 októbere óta az önkormányzat ne-
gyedévente vendégül látja azokat a csalá-
dokat, ahol gyermekáldásnak örülnek. Az 
idei első találkozón 13 kisfiút és 14 kislányt 
köszöntött dr. Molnár Attila polgármester 
és Czunyiné dr. Bertalan Judit kormány-
biztos. A Városháza díszterme zsúfolásig 
megtelt, ez is bizonyítja, hogy Komárom-
ban az elmúlt években egyre csak nőtt a 
gyermekvállalási kedv.  
    rg

vISSZAtEKINtŐ14
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Kulturális  
fesztiválnap Monostoron 
 
Az idén húsz éves Koppánymonostori 
Kulturális Egyesület első ízben szervezte 
meg a Kulturális fesztiválnapot. Az apropót 
Arany jános születésének 200. évfordulója 
adta. 
 
kőrösi Flórián, az egyesület elnöke elmond-
ta, az esemény egy előzetes rajzpályázatra 

érkezett művek kiállításával vette kezdetét. az 
iskolák és óvodák közt meghirdetett felhívásra 
több mint 100 alkotás érkezett, a zsűri minden 
intézményben, minden korosztályban hirdetett 
helyezést. 
 
reggel 8 órától aztán az almásfüzitői Fekete 
istván általános iskola, továbbá a Feszty, a 
Petőfi, valamint a Dózsa iskola csapata mérte 
össze tudását irodalmi vetélkedőn, ahol az 
első helyet a dózsások szerezték meg. 
 

a délután szavalóversennyel kezdődött. 19 
versmondó jelentkezett, három korosztályban, 
így az óvodások mellett az általános- és kö-
zépiskolások is szavaltak egy-egy költeményt. 
 
a fesztiválnap irodalmi ünnepi gálával ért 
véget, ahol beszédet mondott Czita János 
alpolgármester, a körzet képviselője. 
 
    se

 A MAGyAR KÖLtéSZEt NAPjA KOMÁROMbAN

verseK mindenKineK

József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik hazánkban

a magyar költészet napját 1964 óta. Ezen a napon országszerte szá-

mos könyvbemutatót, előadóestet, író- és költőtalálkozót rendez-

nek. A Jókai moziban telt ház előtt Varga Izabella, R. Kárpáti

Péter, Czető Zsanett és Kristóf Dániel az A pölöskei nótárius

című irodalmi műsort adták elő Arany János születésének 200.

évfordulója előtt tisztelegve.

KuLtÚRA 15

K- Arany János valamennyiünk szívében kitün-
tetett helyen áll. Fontos azonban, hogy ne csak 
tankönyvekből ismerjük őt, hanem megpróbál-
juk megérteni, megismerni Arany Jánost, az 
embert. Kevesen tudják, de Arany már négy 
éves korától folyékonyan beszélt és írt latinul, 
vagy ahogy akkoriban mondták deákul, noha 
erre semmiféle családi indíttatást nem kapott. 
Beteges, vékonyka gyermek volt, mégis épp ez 
a testi „visszamaradottság” volt annak oka, 
hogy kortársainál jóval többet töltött a könyvek 
között. Így válhatott a hazai líra óriásává, 
egyik legzseniálisabb szellemi atyjává, költőfe-
jedelmévé. Arany nem mellesleg a legtöbb szóval 
író költőnk is. Verseiben mintegy 60.000 szó 
használatát mutatták ki az irodalomtudósok. 
Mindemellett pedig nyelvújító is volt - nyi-
latkozta a darab előadása előtt R. Kárpáti 
Péter színművész, aki azt is elárulta szívesen 
visszamenne Arany János korába, mely a 

magyar történelem szellemileg legpezsgőbb 
időszaka volt. 
 
R. Kárpáti Péter elárulta azt is, hogy 
városunkhoz, Komáromhoz családi 
szálak is kötik, hiszen gyermekkorában 
sokat járt városunkban, a nyári szün-
idő java részét keresztszüleinél töltve, 
akik épp a mozi környékén laktak.

�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL
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Aranyminősítést 
szerzett a Délibáb

Április 21-én tatabányán zajlott az Orszá-
gos Weöres Sándor Germekszínjátszó 
Fesztivál, ahol városuk gyermekszínháza,a 
„Délibáb” két csoporttal indult. 

a legkisebbek verses összeállítást mutat-
tak be SzerelMesék címmel. Produkciójuk 
ezüstminősítést kapott. a csoport tagjai: rádi 
Gréta, Szakál izabell, Szabó-metzger zoé, 
zámbó Laura, Ficsura Leon és takács zalán.

összeszokott csapatként, igazi közösség-
ként mutatkoztak be a nagyok. Produkci-
ójuk elekes Dóra: A muter meg a dzsinnek 
gyermekmonológja alapján készült kortárs 
magyar és európai szerzők gyermekverseivel 
megspékelve. 

a sok-sok kacagást kiváltó, ám mégis szívszo-
rító versfüzér egy alkoholbetegséggel küzdő 
anya gyermekének egy napját mutatja be. az 
előadás aranyminősítést szerzett, és tovább- 
jutott a balassagyarmati fordulóba. a csoport 
tagjai: hordós kíra, kocsis Lotti, nemesnyik 
anna, ollé emese, Berlik ádám és Jordán 
andrás.

a műsorok összeállítója és rendezője 
mikolasek zsófi a volt.

              mzs

ISMét bÁbOKKAL NéPESüLt bE A KÖZÖSSéGI hÁZ

bábszÍnház Az egész világ
Hetedik alkalommal szerveztek Báboda napokat városunkban.

A Városgazda Kft. kétnapos rendezvényén a Pinocchio Bábcsoport

szórakoztatta a gyerekeket, de volt bábos kézműves foglalkozás,

és bemutatkozott a nemrégiben alakult Kemence Egyesület báb-

csoportja is. Az eseménynek a Közösségi ház adott otthont.

��B
Az első napon zsúfolásig megtelt a nagy-
terem óvodásokkal és kisiskolásokkal, akik 
a Pinocchio Bábcsoport meséjére voltak 
kíváncsiak. Ezúttal Kipling A dzsungel 
könyve című regénye alapján írt A fehér fóka 
története elevenedett meg a kicsik szeme 
előtt. A bábcsoport egy kiállítást is magával 
hozott.

- A bábozás szinte egyidős az emberiséggel. 
Őseink hamar rájöttek, hogy a fából és állat-
szőrből készített fi gurák nemcsak a közön-
ség szórakoztatását szolgálják és történetek 
elmesélésére alkalmasak, de az istenekkel való 

kapcsolattartásra is. Az előadóművészet ezen 
formája azóta is töretlen – mondta Horváth 
Krisztina szervező.

Az oktatás-nevelésben előszeretettel 
használják a bábokat, hiszen a tevékeny-
ség fejleszti a gyerekek beszédkészségét, 
kézügyességét és fantáziáját. A Báboda 
napok hét évvel ezelőtt azért indult útjára, 
hogy ezt a törekvést még jobban elősegít-
se. A rendezvény másnapján a Kismester 
klub bábos foglalkozással készült, és 
bemutatkozott a Kemence Egyesület 
nemrégiben alakult bábcsoportja is. 

Praktika klub Szőnyben

keddenként Praktika klubot tartanak a Petőfi  Sándor művelődési házban, ahová nagy szeretettel 
várják a kismamákat, a nagymamákat és a 16 év felettieket. itt el lehet sajátítani a fonás, a szövés, 
a hajócsipke-készítés, az agyagozás, a népi- és a gyapjúhímzés fortélyait a helyi és a környékbeli 
mesterek segítségével. - A régi hímző, szövő és fazekas szakkör bővített változata ez a klub, nem-
csak a hagyomány, de az újítások is szerepet kapnak. A foglalkozások során mai anyagokat és mai 
technikákat is használunk, az elsajátított ismeret otthon is hasznosítható - mondta el nyikus anna 
a művelődési ház vezetője. 

a Praktika klub foglalkozásait keddenként tartják 16 és 18 óra között. 
a részvétel nem igényel kézügyességet, ugyanis a kézművesek azt 
vallják, hogy a kézművességre mindenkit meg lehet tanítani!

KuLtÚRA16
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Számos elismerés a III.  
Egressy Zongoraversenyen 
 
Március 17-én zajlott a III. Egressy 
Zongoraverseny a helyi zeneiskolában. 
Az eseményen 17 művészeti intézmény 
növendékei mérték össze tudásukat. 
érkeztek diákok többek között Pápáról, ta-
tabányáról, tatáról, vagy épp budaörsről 
és Mosonmagyaróvárról is, de a határon 
túli művészeti iskolák is képviseltették 
magukat. A megnyitón dr. Molnár Attila 
polgármester mondott köszöntőt. 
 
a zsűri tagjai dr. hargitai imre zongoramű-
vész, a budapesti Liszt Ferenc zeneművészeti 
egyetem docense, a Bartók Béla zeneművé-
szeti Szakközépiskola zongora tanszak veze-
tője, valamint dr. Choi insu zongoraművész, a 
győri Széchenyi istván egyetem Varga tibor 
zeneművészeti intézet docense voltak. 
 
A komáromi zeneiskola eredményei: 
 
i. korcsoport 
 
Daragó kitti bronz minősítés  
felkészítő tanára: Szilli ilona 
Fikner József ezüst minősítés  
felkészítő tanára: Szilli ilona 
 
ii. korcsoport 
Javonszki Csenge bronz minősítés  
felkészítő tanára: Bellus Dorottya 
 
Fermans emese ezüst minősítés  
felkészítő tanára: Prágay marianna 
 
Pákozdi Csaba ezüst minősítés  
felkészítő tanára: Vadász attila 
 
Bertalanits enikő arany minősítés  
felkészítő tanára: Bellus Dorottya 
 
musitz áron arany minősítés  
felkészítő tanára: Prágay marianna 
 
Sulics Barnabás nívódíj  
felkészítő tanára: Domonkos-hersics Diána 
 
iii. korcsoport

zsapka Lilla ezüst minősítés  
felkészítő tanára: Prágay marianna 
 
    ha

MARtON évA tANítvÁNyAI éNEKELtEK A ZENEISKOLÁbAN

virtuózoK
A Vivace Zenei Egyesület Gyökér Gabriella zongoraművész

közreműködésével Lehár-emlékkoncertet szervezett március 

végén az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskolában. Az esemé-

nyen a kiváló operaénekesnő, Prof. emer. Ks.  Marton Éva tanítvá-

nyai léptek fel. Maga a Kossuth-díjas művésznő is ellátogatott 

városunkba, akit dr. Molnár Attila polgármester és Turi Bálint 

alpolgármester köszöntött a Városházán.

��M
- Kiváló énektanárnőm volt az általános 
iskolában, aki felfedezte, hogy merek és szép 
tiszta, csengő hangon tudok is énekelni. Három 
oktávot énekeltem ki gyermekkoromban - me-
sélte a kezdetekről a Nemzet Művésze díjas 
művésznő, aki a Zeneakadémián kitűnően 
diplomázott. Első sikereit nemzetközi 
porondon érte el, előbb Firenzében, majd 
Frankfurtban állt színpadra. Arra mindig 
odafigyelt, hogy az adott nyelven énekelje 
el az operákat, hiszen így más a csengésük 
és a dinamikájuk is. 1968-ban indult be a 
karrierje, idehaza és külföldön is ikonként 
tekintenek rá. Pályafutása során a legkivá-
lóbbakkal lépett színpadra.  
 
2011-ben vonult vissza a Bánk bán Gertru-
disának szerepében. Jelenleg a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen tanít, hat tanít-
ványa van. Ezek a fiatalok léptek színpadra 
március végén a Vivace Zenei Egyesület 

által szervezett koncerten, melyen Lehár- 
darabok csendültek fel. (se) 

Marton éva  
 
a nemzet művésze címmel kitüntetett,  

kossuth-díjas opera-énekesnő, drámai szop-

rán. a magyar Szent istván-rend kitüntetettje. 

a magyar művészeti akadémia tagja és a 

színházművészeti tagozat vezetője. 2017-ben 

a Forbes őt választotta az 5. legbefolyáso-

sabb magyar nőnek a kultúrában. 1976-ban 

a new york-i metropolitan operában debütált 

Wagner a nürnbergi mesterdalnokok című 

operájában. ezt követően még 93 alkalom-

mal lépett fel a világhírű színház színpadán.

KuLtÚRA18
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A FELvIDéKRŐL DEPORtÁLtAKRA EMLéKEZtEK 

emléKezni és emléKeztetni!
Benned él a magyarság - hirdeti a Kecskés László Polgári Társulás, mely egy évti-

zede emlékezik meg a felvidéki kitelepítésekről. 2010 óta mindezt az önkormány-

zattal közösen teszi. Az Országgyűlés 2012 decemberében - dr. Molnár Attila 

polgármester, akkori országgyűlési képviselő javaslatára -április 12-ét a kitelepí-

tettek és deportáltak emléknapjává nyilvánította.

K
Idén, a 70. évfordulón a Monostori erőd 
Dunai bástyája adott otthont a megemléke-
zésnek, ahol tiszteletét tette Soltész Miklós, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős államtitkára, a ren-
dezvény fővédnöke, Czunyiné dr. Bertalan 
Judit, a térség országgyűlési képviselője, 
valamint Észak- és Dél-Komárom polgár-
mestere, Stubendek László és dr. Molnár 
Attila, valamint a városvezetés több tagja.  
 
A koszorúzással kezdődött múltidézés a 
Dunai bástya falai között tartott testületi 
emléküléssel folytatódott. Dr. Molnár Attila 
polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy 
a megélt sorsokon változtatni nem tudunk, 
de emlékezni és emlékeztetni nemcsak 
kötelességünk, de felelősségünk is. A város 
vezetője szólt arról is, hogy a Kecskés László 
Polgári Társulás már évekkel korábban 
felkarolta a rendezvény megszervezését, 
még mielőtt április 12-e a kitelepítettek és 
deportáltak emléknapjává vált, hiszen maga 
a névadó, az egykori komáromi múzeum-
alapító, helytörténész Kecskés László is 
kitelepített családból származott. 
 
A megemlékezésre az ország számos 
pontjáról, többek közt Szigetmonostorról, 

Nyíregyházáról, Győrből, Villámkövesdről 
érkeztek olyan családok, amelyeket érintett  
a 70 esztendővel ezelőtti deportálás. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánybiztos, 
a térség országgyűlési képviselője azt hang-
súlyozta: nem engedhetjük, hogy a felnö-
vekvő generáció tagjai ne ismerjék pontosan 
a történteket, nem engedhetjük, hogy a té-
nyek feledhetővé vagy hazugsággá váljanak, 
noha még ma is vannak olyan fórumok, ahol 
egyszerű migrációként beszélnek a kitele-
pítésről. A kormánybiztos az Alaptörvény 
egyik mondatát idézte, amely így hangzik: 
Minden magyar felelős minden magyarért! 
 
Eduard Benes 1945 májusa és októbere 
között 143 dekrétumot adott ki, amiből 
13 érintette a Csehszlovákia területén élő 
magyarokat és németeket. 
 
Soltész Miklós államtitkár a megemléke-
zésen arról szólt, hogy ugyan a papír sok 
mindent elbír, azonban a döntések mögött 
emberek állnak, jelen esetben 100 ezer 
magyar és 70 ezer szlovák. 
 
- Nem volt könnyű elválni a templomtól, a 
temetőtől, az iskolától, a közösségtől és nagyon 
sok esetben a családtól - hangzottak az ál-

lamtitkár szavai. Soltész Miklós hozzátette 
azt is, hogy Magyarország erőforrásnak és 
partnernek tekinti az ország területén élő 
nemzetiségeket. 
 
A 70. évforduló alkalmából szervezett 
megemlékezésen közreműködött Fe-
hér Gábor tárogatóművész, Korpás Éva 
népdalénekes, Madarász András gitár- és 
zongoraművész, valamint Oláh Kálmán 
tanár, aki nemcsak Ábrányi Emil Él a 
magyar című versét szavalta el, de olyan 
visszaemlékezéseket olvasott fel, amiket a 
Kecskés László Polgári Társulás gyűjtött és 
könyv formában megjelentetett. A program 
szeretetvendégséggel zárult, majd 18 órakor 
az észak-komáromi VMK-ban a Magyarok 
Dalszínház Fehérlaposok című ingyenes 
előadását tekinthették meg az érdeklődők.
 
        rg

�� Soltész Miklós államtitkár:  
Magyarország erőforrásnak és partnernek tekinti az ország területén élő nemzetiségeket 
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Győzelem az  
úszósuli körversenyen 
 
Az április 22-én Pápán rendezett veszp-
rém Megyei Úszósuli körverseny harmadik 
fordulóján a csapatok közötti versenyt is-
mét a Komáromi Úszóklub SE. versenyzői 
nyerték meg. A négyfordulós sorozatban 
a komáromiak eddig két fordulóban vé-
geztek az éremtábla első, egy alkalommal 
pedig a második helyén. 
 
további úszós hír, hogy március 11-én 
Veszprémben rendezték a Veszprém megyei 
úszósuli körverseny második fordulóját, ahol 
a komáromi Úszóklub Se. az egyesületek 
közötti versenyben az éremtáblázaton az első 
helyen végzett 30 érem kiérdemlésével. 
 
április utolsó hétvégéjén pedig Székesfehér-
váron és Szombathelyen is versenyeztek vá-
rosunk úszói, mind a két eseményről éremmel 
tértek haza. 
 
aranyérmes: Dikácz Bence 200 m pillangó-
úszás és 200 m mellúszás. 
 
ezüstérmesek: Dikácz Bence 400 m gyors-
úszás; zseni réka 50 m mellúszás és 50 m 
gyorsúszás. 
 
Bronzérmesek: Dikácz Bence 200 m gyors-
úszás és zseni réka 50 m hátúszás. (szb) 
 

Kerékpáros sikerek  
az első hazai Downhillen 
 
Napsütéses idő fogadta az extrém sport 
rajongóit az első hazai Downhill kerékpár-
versenyen, mely a brigetio Kerékpáros 
Sportegyesület szervezésében zajlott áp-
rilis 2-án. A megmérettetésen 44-en álltak 
rajthoz, többek közt a hazai elit országos 
bajnoka, Zámbó Dávid és Muszula balázs 
junior országos bajnok.  
 
a döntőben idén is zámbó bizonyult a 
leggyorsabbnak. a nőknél Vincze erzsébet, 
a hobby kategóriában Csicsai ádám, a junior 
kategóriában muszula Balázs, míg a master 
kategóriában Fülöp Gergő érte el a legjobb 
időeredményt. 
 
a Brigetio kerékpáros Sportegyesületet Csi-
csai ádám és kupfer zoltán képviselték hob-
by kategóriában. Csicsai az első, míg kupfer a 
4. helyen zárta a versenyt. tichy László a juni-
orok versenyében a 10. helyen végzett. zám-
bó Dávid az eredményhirdetésen egyedi, kéz-
műves díjat vehetett át, a kategória legjobbjai 
érem- és oklevél díjban részesültek. (gz)

tEMPÓS SIKEREK AZ v. ERZSébEt KuPÁN

KArAte Kids
Április utolsó hétvégéjén Soroksáron rendeztek nemzetközi ver-

senyt, ahol összemérhették erejüket az utánpótlás-neveléssel

foglalkozó klubok, illetve versenylehetőséget kaptak a rutinos

versenyzők is. A megnyitóra öt ország közel 500 indulója sorako-

zott fel.

��T
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Filep Imre hétdanos mester elmondta, 
tanítványait elsősorban a rutinszerzés miatt 
indította el, ugyanakkor a verseny a magyar 
bajnokság, illetve a novemberben Románi-
ában rendezendő Fudokan világbajnokság 
selejtezője is volt.  
 
Eredmények: 
 
Csajághy Levente:   
kumite, 3. hely 
Köteles Ákos:  
kata, 1. hely   
Laszlô Patrik Adalbert:  
kumite, 3. hely 
Pataki Bence:  
kata, 3. hely, kumite, 3. hely, kumite, 2. hely  
Rigla Regina Amarilla:  
kumite, 3. hely 
 
A mester hozzátette, a megszerzett hét 
érem szép eredmény, fontos azonban 
kiemelni, hogy az egyesület továbbra sem 

a szűk versenyzői gárda kinevelését tűzi 
ki célul, hanem a helyes életmódra való 
nevelésen, az önfegyelem, a figyelem és a 
kitartás megtanításán van a fő hangsúly.  
 
Aki kedvet érez ehhez a kiváló sportághoz, 
az a Szent Imre Római Katolikus Általános 
Iskolában szerdánként 15.30-tól 16.30-ig, 
a Szönyi Bozsik József Általános Iskolában 
pedig péntek délutánonként ismerkedhet a 
karatéval. 
 
Edzésekre, a központi teremben (2900, Ko-
márom, Lehár Ferenc u. 7.) a foglalkozások 
időpontjában, vagy a 06-20-564-41-42-es 
telefonszámon lehet jelentkezni. Az edzések 
időpontjai: hétfő-kedd- szerda-csütörtök 
17.00 órától 18.00 óráig. (fi) 
 
A képen:  
Rigla Regina Amarilla, aki idén minden  
versenyről éremmel tért haza 
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ÁLLÁSAJÁNLAT
Komáromi ipari parkban található 

elektromos buszokat gyártó 

partnerünkhöz keresünk 

AUTÓIPARI SZAKMAI 

VÉGZETTSÉGGEL rendelkező 

kollégákat. 

    Prohuman 2004 Kft.  

Telefon: +36-70/665-5980 

               +36-34/526-808 

Bővebb információ:

Cím: Komárom, Árpád vezér u. 21.

 
 
Másfél évvel ezelőtt indította útjára a 
Ferencvárosi torna Club a Fradi Foci 
Suli programját, ami példátlan siker-
nek örvend. 2015 szeptembere óta a 
klub sztárjátékosai 65 általános- és kö-
zépiskolába jutottak el és mintegy 20 
ezer fiatalt szólítottak meg. A komá-
romi gyerekek legnagyobb örömére a 
programnak városunk sportcsarnoka 
is helyet adott nemrég, ahol több száz 
kisiskolás igazi drukkerhangulatban 
köszöntötte kedvenc csapatát. 
 
Csak úgy zengett a csarnok a hajrá Fra-
dizástól!, amikor a Fradi Focisuli Program 
résztvevői megérkeztek városunkba. több 
száz kisgyermek fogadta kitörő örömmel a 
Ferencváros középpályását, a magyar válo-
gatott tagját, kleinheisler Lászlót és az FtC 
futsal csapatának támadóját, kulik renátót.
az interaktív délután során lehetőség 
nyílt a közös szurkolásra, a Fradi-induló 
eléneklésére, közös fényképek készí-
tésére és dedikálásra egyaránt.

-  A programnak több célja van. Egyrészt a 
fiatalokkal szeretnénk még jobban megszeret-
tetni a labdarúgást és a Ferencvárost, illetve a 
másik 17 szakosztályunkat. Ezekbe utánpótlás 
játékosokat is toborzunk. Jelenleg háromez-
ren vannak, de szeretnénk elérni, hogy ez év 
végére, 2018 elejére ötezren legyenek. A fia-
talokkal mindig a szakosztályok sztárjátékosai 
beszélgetnek. Elmondják, hogy miért érdemes 
tanulni! Az a tapasztalat, hogy tőlük jobban 
elfogadják a tanácsokat, mint a szülőktől vagy 
a pedagógusoktól - mondta el a program kap-
csán a projektmenedzser, mogyorósi Péter. 
 
a komáromi gyerkőcök a Fradi középpályásá-
val, a magyar válogatott tagjával, kleinheisler 
Lászlóval és az FtC futsal csapatának táma-
dójával, kulik renátóval találkozhattak. 
 
- Első alkalommal veszek részt a Fradi Suli 
Programján. Remek kezdeményezésnek 
tartom arra, hogy a fiatal tehetségek ne kallód-
janak el. Hatéves korom óta focizok. Hat évet 
töltöttem Felcsúton, a Puskás Akadémián ren-
geteget tanultam. Nagyon büszke vagyok arra, 
hogy olyan fantasztikus csapatnál játszhatok, 
mint a Ferencváros - mondta el kleinheisler 
László. a programról senki sem távozott üres 
kézzel, hiszen minden résztvevő jegyet kapott 
a Fradi április végi meccsére, mikor is a mező-
kövesd ellen lépnek pályára. 
 
    rg

KOMÁROMbAN jÁRt A FRADI FOCI SuLI 

 hAjrá fiúK  
 mert fő A győzelem!
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