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Június 2-án a pedagógusnap alkalmából a Jókai moziban ünnepelték városunk pedagógu-

sait. Az ünnepségen került sor a nyugdíjba vonulók köszöntésére, valamint a pedagógiai

díjak átadására is.

P
 -Felemelő, szép hivatás a pedagógusoké. Em-
berré nevelni, tudásuk legjavát nyújtani, köve-
tendő példaként állni és megmaradni, kitárni a 
világot a gyermekek előtt, és elindítani őket az 
élet nehézségekkel, de örömökkel és szépségekkel 
teli útján – szeretettel kísérve – nemes feladat. 
A pedagógus egy-egy jókor, jól megfogalmazott 
mondata egy életre hatással lehet a gyermekekre. 
Ennek a felelősségét nap, mint nap vállalják és 
gyakorolják - hangozottak Hajnal Dóra műsor-
vezetőtől az ünnepség bevezető gondolatai. 
 
A megnyitó után a Kultsár István Szakgim-
názium és Szakközépiskola tanulója, Szabó 
Dávid adott elő részletet a Padlás című 
musicalből, majd az Egressy Béni Alapfo-
kú Művészeti Iskola tanulója, Bertalanits 
Nikolett játszott egy Schubert-darabot. 
A továbbiakban a Jókai Mór Gimnázium 
tanulója, Nagy Gergely olvasta fel az „Egy 
pedagógus vallomása” című írást, majd Barkó 
Sára hegedűjátéka következett. 
 

Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánybiztos 
ünnepi köszöntője után került sor a nyug-
díjba vonulók köszöntésére, akik számára 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet ado-
mányozott. Az emlékérmeket dr. Molnár 
Attila polgármester és Turi Bálint alpolgár-
mester adták át. 
 
Az elismerést idén Nagy László Andrásné, 
a Csillag Óvoda óvónője, Puskás Ilona, a 
Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Komáromi Tagintézmé-
nyének gyógytestnevelője, Dobi Tiborné, a 
Bozsik tanítója, Nagyné Kiss Anikó, a Petőfi 
tanítója, Boda Zsuzsanna és Szinek Gizella, 
a Jókai Gimnázium tanárai, Kónya Erzsébet 
és Körmendiné Keszler Irén, a Kultsár Iskola 
tanárai, Peredi Ágota, a Szent Imre Római 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda nyu-
galmazott igazgatója, valamint Potháczky 
Mária, a Bozsik József Általános Iskola 
nyugalmazott igazgatója vehette át. 
 

A pedagógusnap alkalmából Komárom 
Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete „Komárom Város Pedagógiai díja” 
kitüntetést adományozott Puskás Ilona 
gyógytestnevelőnek, Sárai Erzsébetnek, a 
Szivárvány Óvoda óvodapedagógusának, 
Peredi Ágotának a Szent Imre nyugalmazott 
igazgatójának, valamint Szabó Tamásnénak, 
a Petőfi Sándor Általános Iskola tanárának, 
igazgatójának. 
 
Az ünnepség Derzsi György színművész 
előadásával ért véget.  
 
    rg

A gyermeknevelés művészete
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�� A fotón balról jobbra: dr. Molnár Attila polgármester, a Komárom Város Pedagógiai Díja elismerés idei kitünte-
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A Duna mindkét partján rendezvények, programok sokaságával várták a kicsiket 

 és a lélekben örökké fiatal felnőtteket egyaránt. Az eseményeken főleg a helyiek kap-

tak szerepet, akik készséggel vállalták a közreműködést a lebonyolításban, meg-

mutatva, hogy valóban két országban, de egy városban élünk.

gy
Szombaton a Monostori Erőd Nonprofit 
Kft. szervezésében várták a gyerekeket  
a Szabadság térre, számos színpadi produk-
cióval, kézműves foglalkozással és játszó-
házzal. Emellett mentő- és tűzoltóautókat 
lehetett csodálni, sőt, akinek kedve tartotta, 
az be is ülhetett a járművekbe. 
 
- Elmaradhatatlan fellépői a városi gyermek-
napnak a Zsebsün együttes és a Délibáb csoport, 
őket a Happy Dance akrobatikus rock and roll 
csapat, majd a Street Generations ügyességi 
bemutatója váltotta. Mi is kitelepültünk a 
Kalandok erődjével a Szabadság térre. Azok 
a gyerekek, akik a felállított állomások felada-
tai közül legalább négyet teljesítettek, belépőt 
nyertek vagy a koncertekre, vagy a színházi 
előadásokra. Segítségünkre volt a Máltai 
Szeretetszolgálat és a Komáromi Tám.Pont is - 
mondta el a Monostori Erőd Nonprofit Kft. 
kulturális menedzsere, Csécsei Brigitta. 
 
Este fúvószenekari találkozóra került sor, 
amit az idén 20 éves fennállását ünneplő 
Egressy Fúvószenekar szervezett. 
 
- Négy nagy rendezvénnyel szeretnénk 
megörvendeztetni a komáromiakat. Ezekből 
egy már megvalósult a Komáromi Napok alatt, 
amikor a naumburgi testvérvárosi zenekarral 
közösen játszottunk. Most vendégül hívtuk a 
mogyorósbányaiakat, a balatonfüredieket és a 
tatabányaiakat. Mindhárom együttessel régi, 
baráti kapcsolatot ápolunk. A tatabányaiakkal 
közösen a nyáron ismét megtartjuk a „Százan 
fújjuk” koncertet, amit szó szerint kell érteni, 

vagyis a főtéren százan játszunk majd egyszer-
re. Erre tavaly mintegy ezerötszázan voltak 
kíváncsiak. Augusztus 20-án Révfülöpön 
adunk gálakoncertet, majd októberben kerül sor 
a nagy fúvósgálánkra, ahol csak a mi együt-
tesünk lép fel - tudtuk meg Szabó Ferenc 
zenekarvezetőtől. 
 
A gyermeknapi fúvóstalálkozón elsősorban 
eredeti koncert-fúvósdarabok csendültek 
fel, de a kora nyáresti hangulat a filmzenék 
előadásának is kedvezett. A találkozó zá-
rásaként mind a négy zenekar összeállt, így 
közel kétszázan fújtak el két indulót a lelkes 
közönségnek. 
 
Ahogy az korábban lenni szokott, most is 
készült a gyermeknapra a Brigetio Gyógy-
fürdő. A programok mellett évek óta hagyo-
mány, hogy valamilyen játékelemmel bővül 
a fürdő játszótere. 
 
- A római homokozó fölé élősövény került, ami 
árnyékot ad a játszó gyerekeknek. Mostani 
rendezvényünkön a tudást helyeztük a közép-
pontba. Felállítottunk egy jurtát, ahol lehetőség 
volt egy kis múltbeli kalandozásra. A gyerekek 
kipróbálhatták az íjászatot, de készíthettek ro-
vásírásos nyakláncot is. Visszatértek hozzánk a 
Jókai Mór Városi Könyvtár gyermekrészlegének 
munkatársai, akik könyvkuckóval készültek. 
Ismét ki lehetett próbálni a búvárkodást, volt 
kézműves játszóházunk és bohócműsorunk is - 
mondta el a Brigetio Gyógyfürdő marke-
tingvezetője, Radics Török Tímea. A fürdő 
gondolt a felnőttekre is, akiknek egészség- 
és szépségsátrat állítottak fel. 

Harmadik alkalommal szervezte meg a 
Villa Camarum Polgári Társulás az észak-
komáromi Komálom Gyerkőcfesztivált. 
Idén először a dél-komáromi Otthonunk 
Komárom Egyesülettel karöltve dolgozták 
ki a programokat. 
 
- A rendezvényt 0-tól 99 éves korig hirdettük 
meg, mert nemcsak a gyerekeket, de a lélekben 
örökké fiatal felnőtteket is szerettük volna meg-
szólítani. Elvünk, hogy az állandó standjaink 
értéket képviseljenek, és a hagyományokra 
épüljenek. Nincs jelen a giccs, helyette van 
élőzene, állatsimogató és népi fajátékok. Idén 
első alkalommal kölyökfutamot szerveztünk. 
Kilenc kismotoros jelentkezőnk volt, a hangulat 
fergetegesre sikeredett - tudtuk meg a Villa 
Camarum PT elnökétől, Kiss Rékától. 
 
Az összetartozás jegyében a harmadik 
Komálom Gyerkőcfesztivál a dél-komáromi 
Otthonunk Komárom Egyesülettel közösen 
valósult meg. 
 
- Számos civil szervezet segítette a munkánkat. 
Itt volt a Rex Egyesület, a Máltai Szeretetszol-
gálat, a Kismester kézműves klub, a Kemence 
Egyesület, a Szőnyi Lovas Sportegyesület, a 
DiViSz, a Bábuci Bábszínház. A Komáromi 
Nyugdíjas Egyesület tagjai több száz pala-
csintát sütöttek. Két színpadot állítottunk fel. 
Az egyiken meséket láthattak a gyerekek, a 
másikon koncertek zajlottak. Fellépett többek 
közt Benes Ildikó, Korpás Éva, Vadker-
ti Imre és Zsapka Attila is - mondta el az 
Otthonunk Komárom Egyesület vezetője, 
Zsédenyiné Horváth Krisztina. (rg)

A gyereKeKé voLT A vÁroS

Játék és muzsikA
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virtuális focibajnok- 
ságot rendezett a diviSz 
 
A diákönkormányzatok városi Szö-
vetségének (diviSz) tagjai az Arany 
17. rendezvényközpontba és a petőfi 
Iskola udvarára várták a fiatalokat júni-
us 2-án, akiket elsősorban az Xboxos 
FIFA-bajnokság vonzott a rendezvény-
re. 

A programok közül az Xboxos FIFA-bajnok-
ság örvendett a legnagyobb sikernek, a szer-
vezők 16 főre számítottak, ehelyett huszon-
négyen neveztek be, így két kivetítőt kellett 
felállítani. A Petőfi udvarán streetball torna 
zajlott 5 csapat részvételével, de volt zumba 
és sütiverseny is. Ez utóbbit a kultsárosok 
nyerték meg. Turi Ádámtól megtudtuk azt is, 
hogy a DiViSz nap elsősorban az általános 
iskolásokat érdekelte, de azért jöttek középis-
kolások is, akik vicces Komárom-vetélkedőn 
mutathatták be tudásukat. (se) 
 

Mátyás király  
mondáiról rajzoltak 
 
A Csillag óvoda óvodásai két helye-
zést is elhozhattak a balatonfüredi 
eötvös Loránd Általános Iskola által 
meghirdetett SoMvIrÁg rajzpályázat 
díjátadójáról, melyre május 5-én került 
sor. Farkas rebeka I. helyezést ért el, 
Sipos Kitti pedig a III. helyezettnek 
járó jutalmat vehette át. 

Az iskola 6. alkalommal hirdette meg  
a SOMVIRÁG-ot, melyre 150 pályamunka 
érkezett a helyi és a város kulturális partner 
településeinek óvodáiból, általános iskoláiból. 
 
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság „Tűz-
védelem” címmel meghirdetett pályázatára 
szintén rajzoltak a csillagovisok. A díjátadóra 
június 1-jén került sor Tatabányán, a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóságon. A pályázat 
I. helyezettje Farkas Rebeka lett. Alkotásának 
címe: „Állatmentés”, melyet továbbküldtek az 
országos pályázatra is. 

A Kassák klub túramotoros szakosztálya negyedik alkalommal

 szervezte meg motoros- és balesetmegelőzési napját a Fesztivál

BALeSeTMegeLŐZéSI nApoT rendeZeTT A KASSÁK

placcon. Az esemény nem csupán a kétkerekűek szerelmeseit

szólította meg, de a helyi és a környékbeli  családokat is.

 A szervezők számos programmal készültek, és visszatért a rendez-

vényre a Vöröskereszt véradó kamionja is.

B
A Kassák klub túramotoros szakosztálya 
négy évvel ezelőtt több céllal hívta életre 
motoros- és balesetmegelőzési napját. 
Egyrészt szerették volna közelebb hozni 
egymáshoz a város és a környék motoro-
sait, akiknek vezetéstechnikai tréningre is 
lehetőséget biztosítottak, másrészt arra tö-
rekedtek, hogy a motoros és a nem motoros 
társadalom jobban megismerje egymást. 
 
- A téli hónapokban lassulnak a reflexek, 
így amikor tavasszal visszaülünk a motorra 
bizony sok baleset történik. Minden motorosnak 
ajánlott lenne részt venni vezetéstechnikai tré-
ningen, ám azok ára több tízezer forint. Mi két 
profi oktató segítségével ezt ingyenesen tesszük 
lehetővé számukra - nyilatkozta a túramoto-
ros szakosztály vezetője, Czakó Zsolt. 

A Győrből érkezett oktatók először be-
mutatót tartottak, majd a jelentkezőknek 
segítettek abban, hogy minél jobban teljesít-
hessék az előre felállított pályát. Mindezek 
mellett volt még KRESZ-verseny, veterán-
motor- és autókiállítás, balesetszimuláció, a 
kicsik pedig megszerezhették első gyermek-
jogosítványukat. Visszatért Komáromba a 
Vöröskereszt véradókamionja is, amelyből 
mindössze egyetlen van hazánkban.  
 
    se

szelíd motorosok
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évgyűrűk 
 
Az elmúlt hónapban két szépkorú 
komáromi is 90. születésnapját ünne-
pelte városunkban. dr. Molnár Attila 
polgármester ezúttal is miniszterelnö-
ki köszöntőlevéllel és ajándékkosárral 
érkezett a születésnaposokhoz. 

Juhász Árpádné Tóth Teri néni Zala me-
gyében született, Pákán. Komáromba első 
házassága idején, 1945-ben került, két lánya 
született. Majd ismét férjhez ment, második 
házasságából egy fiúval gazdagodott a 
család. Évekig dolgozott a vörösföldnél, majd 
az elemgyárban és a Volánnál. Az elmúlt évti-
zedekben hét unokája és három dédunokája 
született. A virágokat szenvedélyesen szerető 
Teri néni 2002-től 2013-ig volt a városi nőklub 
elnöke.  
 

Keszi Gyula bácsi Naszvadon született, majd 
a kitelepítés után Somogy megyébe került. 
Ott ismerkedett meg a szintén naszvadi szár-
mazású későbbi feleségével, akivel korábban, 
otthon, a Felvidéken nem ismerték egymást. 
Szobakonyhás házban éltek, dohányt 
termesztettek. Somogyból a hatvanas évek 
közepén költöztek Komáromba. Gyula bácsi 
a MOLAJ-ban dolgozott a biztonságtechnikai 
osztályon, 22 év után onnan vonult nyugdíjba. 
 
Az évek során két fiúval, hét unokával 
és két dédunokával ajándékozta meg 
az élet. Feleségével nemrég ünnepel-
ték a 63. házassági évfodulójukat. 

    rg 

Az emberi élet tiszteletére és a meg nem születettek emlékére

 lepleztek le nemrég táblát a Selye János Kórház aulájában.

t
A Magyar Keresztény Misszió Alapítvány 
a meg nem születettek emléke előtt áldozva 
kezdeményezte az ország több kórházá-
ban márványtábla elhelyezését. Eddig két 
helyen avattak ilyen táblát az országban, 
egyet Budapesten, egyet Salgótarjánban, 
május 10-én pedig a komáromi Selye János 
Kórház aulájában leplezték le a harmadikat. 
 
A megjelenteket dr. Ferencz Péter főigaz-
gató köszöntötte, többek között Czunyiné 
dr. Bertalan Juditot, a térség országgyűlési 
képviselőjét, Klementis Ildikót, a Magyar 
Keresztény Misszió Alapítvány alelnökét, 
Csávás Imrét, az alapítvány koordinátorát, 
Bergs Zsuzsát, a Kiáltás az Életért Egyesü-
let alelnökét, dr. Rokay Lászlót nyugdíjazott 
szülész-nőgyógyász osztályvezető főorvost, 
valamint az egyházak képviselőit és az 
érdeklődőket. 
 
Klementis Ildikó, a Magyar Keresztény 
Misszió Alapítvány alelnöke köszönetet 
mondott a főigazgatónak és a kórháznak, 
hogy lehetővé tették ennek a táblának a 
kihelyezését. 
 
- Azokra a kis embertársainkra emlékezünk, 
akik nem tudtak megszületni, nem kezdődhetett 
el az ő életük, és tisztelettel adózunk az emlékük 
előtt ezzel a táblával – emelte ki beszédében.
 
Bergs Zsuzsanna, a Kiáltás az Életért 
Egyesület alelnöke elmondta beszédében, 

hogy az élet a fogantatással kezdődik, és a 
természetes halálig tart. 
 
- Bármilyen szakaszban van is a fejlődés, meg-
illeti az emberi méltóság. Rengeteg visszajelzést 
kap az egyesületünk, hogy teljesen összetörnek 
emberi életek egy abortusz után, hiszen sokan 
csak ezután döbbennek rá, hogy a saját gyerme-
küket életét vették el – hangsúlyozta. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit beszédében 
kiemelte, hogy a kormány nemzetben gon-
dolkozik, mely látszik a családpolitikájában 
is, és számos lehetőséget biztosít a családok 
megerősítéséhez. 
 
- Az elmúlt időszakban ugyan csökkent az 
abortuszok száma, ami előrelépés, azonban így 
is még Komárom városnyi gyerek nem születik 
meg évente Magyarországon, melyet a nemzet, 
ebben az Európai Uniós környezetben, nem en-
gedhet meg magának – hangsúlyozta a térség 
országgyűlési képviselője. 
 
Az emléktáblát Czunyiné dr. Bertalan Judit 
és dr. Ferencz Péter leplezte le, majd áldást 
mondott Máté László esperes, Bros Gergely 
és Milus Ferenc plébánosok, valamint Veres 
József, Nagy Attila Ákos és Mészáros Sán-
dor lelkészek. Ezután Klementis Ildikó és 
Csávás Imre koszorúzta meg az alkotást. 
 
             (Forrás: N.T. / komaromhirado.hu)

Az élet él és élni AkAr

TÁBLAAvATó A Meg neM SZüLeTeTTeK eMLéKére

vISSZATeKInTŐ6
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élelmiszercsomagot 
kaptak a rászorulók

Az önkormányzat minden évben 
két alkalommal szervez élelmi-
szerosztást a rászoruló családok 
részére. A szervezésben és a 
lebonyolításban a Komáromi Tám-
pont Család- és gyermekjóléti 
Intézmény munkatársai vesznek 
részt. A május 23-ai akción 6 tonna 
élelmiszert osztottak szét közel 
350 család között.

- Ezeket a csomagokat mindig úgy álltjuk ösz-
sze, hogy legyen benne főzéshez szükséges 
alapanyag és azonnal fogyasztható élelmiszer 
is. A csomagba így tej, liszt, étolaj, konzerv és 
nápolyi került. A csomagok nagyságát minden 
esetben a családok létszáma határozza meg. 
A rászorulók vagy a mi rendszerünkben szere-
pelnek, vagy más társintézmények közvetítik 
ki őket hozzánk - mondta el a Komáromi 
Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmé-
nyének vezetője, Csöngei Ildikó. Az élelmi-
szerosztást évente két alkalommal, tavasszal 
és ősszel az önkormányzat fi nanszírozza. (se)

2010-ben indította el az önkormányzat a Kincset ér! komplex

egészségügyi prevenciós programot, amelybe a nagycsoportos óvodá-

k
Fő Az egészség!

évZÁróT TArToTT A KInCSeT ér! progrAM

- A programot kétévente kell akkreditálni, most 
érkeztünk el a harmadik akkreditációs időszak-
hoz. A program sikerén rendőrök, védőnők, 
iskola- és háziorvosok dolgoznak. Az önkor-
mányzat a megvalósításra éves szinten 
1 millió forintot fordít. A Kincset ér! programba 
nagycsoportos óvodásként kerülnek be a gyerekek 
és végzős középiskolásként lépnek ki. Az évek 
során szó esik a helyes táplálkozásról, a rend-
szeres testmozgásról, a személyes higiéniáról, 
a biztonságos közlekedésről, a drogfogyasztás 
veszélyeiről, a környezettudatos életmódról és a 

megfelelő közlekedésről egyaránt - tudtuk meg 
dr. Kreft-Horváth Loránd egészségügyért 
felelős alpolgármestertől.

A program sikerét évente kétszer kérdő-
ívek segítségével mérik, a visszajelzések 
pedig egyértelműen pozitívak. A Kin-
cset ér! program iránt más települések 
is érdeklődtek, így Komárom konzorci-
umban pályázott. Pozitív elbírálás esetén 
számos új elemmel bővülhet az így is 
sokrétű egészségmegőrző program.  (rg)

soktól kezdve az általános iskolásokon át a végzős középiskolások-

ig évente több száz gyermeket tudnak bevonni. Szeptembertől májusig

 60 szakember dolgozik azon, hogy a fiatalokhoz minél szélesebb

körű tájékoztatás jusson el a megelőzés fontosságáról.

vISSZATeKInTŐ 7
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országos gálára  
jutott a délibáb 
 
A Weöres Sándor gyermek-
színjátszó Fesztivál tatabányai, 
minősítő fordulóján aranyminő-
sítést szerzett délibáb Színház 
„közepes” csoportja május 
13-án Balassagyarmatra uta-
zott a regionális fordulóra.

 
A tét nagy volt; sikerül-e negyedik alkalommal 
is az országos gálába jutnia a csapatnak. A 
verseny izgalmas volt, fantasztikus előadások 
szerepeltek a programban. A zsűri (Dolmány 
Mária és Perényi Balázs) nem a verseny nap-
ján, hanem csak két nap múlva hozott dön-
tést, melynek értelmében a Délibáb Színház: 
A muter, a dzsinnek meg egy napom című 
előadását meghívták a június 9-10-én, a pécsi 
Zsolnay Kulturális Negyedben rendezendő 
országos gálára. 210 gyermekelőadásból csu-
pán 20 csapatnak sikerült ez ebben az évben. 
 
A Délibáb Színház fennállásának 10 éve alatt 
a hetedik aranyminősítést szerezte meg idén, 
és negyedszer jut el az országos gálára. 
 
A csapat tagjai: hordós Kíra, Kocsis 
Lotti, Nemesnyik Lilla, Ollé Emese, 
Berlik Ádám, Jordán András. Csoport-
vezető-rendező: Mikolasek Zsófia. 

    mzs 
 

Klassz is, jazz is  
az egressyben 
 
Május elején immár ötödik alka-
lommal került sor a budapesti 
Bartók Béla Konzervatórium és 
a komáromi egressy Béni Zene-
iskola magánénekeseinek közös 
koncertjére az egressy Teremben.

 
A hangversenyen a rendezvény elnevezésé-
hez hűen klasszikus és könnyűzenei darabok 
csendültek fel nagy sikerrel. A műsor elején az 
est házigazdája, Chrisztu Olympia énektanár-
nő köszöntötte a megjelent vendégeket.  
 
    ha

A kulturális és turisztikai kapcsolatok erősítésének érdekében

kötött együttműködési megállapodást nyolc város, köztük Komárom.

 A megállAPodás

együTTMűKödéST KöTöTT KoMÁroM

Az ünnepélyes aláíráson Turi Bálint alpolgármester képviselte

a várost.

m
 

A települések (Balatonfüred, Debrecen, 
Győr, Gyula, Kecskemét, Komárom, 
Szolnok, Vác) együttműködési megállapo-
dását május 8-án ünnepélyes keretek között 
írták alá a városvezetők Budapesten, a Petőfi 
Irodalmi Múzeumban. Az ünnepélyes alá-
íráson Turi Bálint alpolgármester képviselte 
a várost. 
 
A Balatonfüred kezdeményezte szerződés 
célja, hogy valódi tartalommal töltsék meg 
a partnerséget, hiszen több tekintetben 
hasonló problémákkal küzdő és hasonló 
célokért dolgozó, közös értékeket valló 
településekről van szó. 

 
Dr. Molnár Attila polgármester elmondta, a 
megállapodás az oktatás, a művészetek és a 
turizmus területére is kiterjed. A települések 
számos alkalommal megjelennek egymás 
rendezvényein, kiemelten foglalkoznak az 
idegenforgalom, a kultúra, a művészetek 
helyi rendezvényeinek összehangolásával, 
a közös kínálat kialakításával, a regionális 
kulturális értékek bemutatásával. 
 
A szerződésben a felek rögzítik, hogy 
együttműködésük alapja a történelem, a 
közművelődés, a tudomány, a kultúra, a 
művészet, a köznevelés és a sport tárgyköré-
ben kialakított közös, jó gyakorlat. 
 
Kinyilvánítják, hogy az idegenforgalom, a 
kulturális turizmus és a művészetek (szín-
ház, zenei élet, irodalmi élet) területén ki-
alakult hagyományaikat a jövőben közösen, 
egymással együttműködve kívánják ápolni 
és a jövő nemzedékeire átörökíteni. 
 
Kijelentik, hogy fenti célok megvaló-
sítása érdekében egymást támogatva 
kívánnak élni az európai unió által 
nyújtott gazdasági lehetőségekkel.

Az első együttműködési megállapodást, 
Balatonfüred és Debrecen még 2011-ben 
írta alá. Azóta minden évben a Balaton-
parti városban megrendezett Jókai Napok 
alkalmával újabb partnerrel bővül a kör.  
 
    rg 
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97 év 97 fáklya 
 
A trianoni békediktátum aláírásának 97. 
évfordulója alkalmából, pünkösdvasár-
nap este „egy város, két ország, 97 év, 
97 fáklya” címmel a duna két partján élő 
komáromiak ismét közösen emlékeztek 
a 1920. június 4-én meghozott, máig fájdal-
mas következményekkel járó döntésre. Az 
eseményen a képviselő-testület több tagja 
mellett dr. Molnár Attila polgármester is 
részt vett. 

 
 

Az észak-komáromi Egy Jobb Komáromért 
Polgári Társulás, a T.Ü.K.ö.R és a dél-ko-
máromi Endresz Csoport Egyesület által 
további szervezetek (Tolma Baranta Csapat, 
Komáromi Szekeresgazdák hagyományőrző 
Egyesülete, Szent György Lovagrend, Kárpá-
tia Sport PT, Vitézi Rend) közreműködésével 
megtartott megemlékezés este hat órakor 
istentisztelettel kezdődött az észak-komáromi 
református templomban. 
 
Ezt követően Korpás Réka által előadott 
népdalok és Reményik Sándor Gyűrűt készít-
tetek című versének meghallgatása után a 
református parókia udvarán található Trianon-
emlékműnél Georg Spöttle biztonságpolitikai 
szakértő beszéde következett. 
 
- Ez a nap nem a széthullásról, hanem az 
összetartozásról szól - a szeretetről, amely 
határokon át ível, s amely megmutatja, hogy 
miért is csodálatos magyarnak lenni! 
 
A himnusz közös eléneklése után a résztve-
vők 97 fáklyás vezetésével átsétáltak a trianoni 
határon, egészen a Turul-emlékműhöz, ahol 
Feszty Zsolt mondott beszédet, s a városré-
szek összetartozását jelképező emlékművet 
is megkoszorúzták a Kárpát-medencében 
egyedülálló megemlékezés résztvevői. 
 
A T.Ü.K.ö.R elnökének szavaiból kiderült: 
ezt a 97 éve tartó gyászidőszakot azért is le 
kellene zárnunk, hogy már ne csak visszafelé 
tekintsünk.  
 
a Hírek.sk, - miskó cikke alapján)

Kilencedik alkalommal szervezte meg a Hon-napot,  a dunamenti

hagyományőrző ünnepet az Endresz Csoport. Már második esztendeje,

CsAk A múltAt  
ismerve éPülhet A Jövő!

 A IX. hon-nApon jÁrTUnK

hogy a rendezvénynek az Igmándi erőd ad otthont. 

h
Június 2-án és 3-án került sor a kilencedik 
Hon-napra. Pénteken számos kiállítás nyílt 
az Igmándi erőd falai között. A tárlatokon 
Legát Istvánnak köszönhetően bepillantást 
nyerhettünk a régi komáromi mesterségek-
be, megnézhettük, hogy milyenek voltak 
az első és a második világháború, valamint 
1956 tábori kórházai, de elhozta pirográf 
képeit Bibok Tibor, megmutatta bélyeges 
tégláit Dibusz Ferenc, fafaragásait Mózes 
László és Bruncz János, míg Grekofski 
Nathalie kiállítása az organikus építészet 
és festészet szakrális útjairól mesélt. Rajtuk 
kívül a Szőnyi Alkotókör és a Magyar 
Faesztergályosok Egyesülete is képvisel-
tette magát. Az este folyamán fellépett az 
Elektron Band, az LGT Revival Band és a 
Balkan Fanatik. 
 
A második napon az 1848/49-es Forra-
dalom és Szabadságharc Hagyományőrző 
Egyesület nyitotta meg, akik elhozták 
ruháikat és fegyvereiket egyaránt. Őket 
követően színpadra lépetek a Tóparti és a 
Kistáltos Óvoda, illetve az észak-komáromi 
Tulipán Óvoda gyerkőcei. 
 

A nap folyamán látványos bemutatót tartott 
a szabadidomításból Hamza Viktória, míg 
a lovasíjászatot a Kassai Lovasíjász Iskola 
Brázik törzse hozta el hozzánk. 
 
A hagyományokhoz híven az Endresz 
vendégül látta a felvidéki néptánc- és éneklő 
együtteseket. Idén csoportok érkeztek 
Dunaradványról, Dunamocsról, Patról és 
Izsáról. 
 
Az egész napos programok közt lehetőség 
nyílt gyermeklovagoltatásra a Szőnyi Lovas 
Sportegyesület jóvoltából, a Kemence 
Egyesület bábozással és szöszmötöléssel, 
Cságola Márton cérnakép készítése, Kolo-
nics Istvánné játszóházzal, Mózes László 
hétpróbával várta a gyermekeket. 
 
A Hon-nap alkalmából toborzást tartott a 
Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda, a 
Tolma Baranta Egyesület országos íjászver-
senyére is ekkor került sor. 
 
A kétnapos rendezvényt ismét a Bi-
kini koncertje zárta.   
      se
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Az akciós ajánlat jún.1-30-ig egyfókuszú Hoya BlueControl-, júl.1-31-ig Hoya Eyvia 
1.74, Eynoa 1.67, Eyas 1.60 egyfókuszú és progresszív-, aug.1-31-ig Hoyalux iD 
szemüveglencsékre vonatkozik. Az ajánlat nem tartalmazza az esetlegesen 
szükséges szemvizsgálat-, szemüvegkészítés díját és nem vonható össze más 
kedvezményekkel. Részletek az üzletekben és a www.opticnet.hu honlapon.

333333%3333333
KEDVEZMÉNNYEL!

LÁTÁSA A HIVATÁSUNK

SZEMÜVEGLENCSE

Mi nyáron sem

lazítunk!

ötödször versenyeztek  
a rendészeti szakközepesek 
 
A dunai hajós sportversenyre ezúttal 11 
csapat fogadta el a meghívást, ők a nyu-
gati- és a közép-dunántúli régiót képvisel-
ték. A tanulóknak négy állomáson kellett 
számot adniuk gyakorlati és elméleti 
tudásukról. A Monostori erődben zajló 
esemény fővédnöke dr. Latorczai jános, 
az országgyűlés alelnöke -, a főszervező 
a Fertő Tavi Speciális Kutató és Mentő 
vízipolgárőr egyesület volt. 

 
Május utolsó szombatján nagy volt a sürgés-
forgás a Monostori erődben, ahol dr. Molnár 
Attila polgármester mondott köszöntőbeszé-
det. 
 
A rendezvényen 11 négyfős csapat indult, 
akiket négy állomás feladatai vártak. 
 
- Ezek között volt vízi életmentés, lövészet és 
fegyverismeret, falmászás és álcaháló alatti 
kúszás gázmaszkban, „tűzoltás” és tűzoltó esz-
közök felismerése. Célunk egyrészt az, hogy 
felhívjuk a diákok figyelmét a természet és a 
Duna szépségére, megóvására, de emellett  
a diákok fontos rendészeti alapismeretekkel is 
gazdagodnak, nemcsak elméleti, de gyakorlati 
szinten is - mondta el Farkas József, a verseny 
főszervezője. 
 
A csapatoknak állomásonként 10 percük volt 
arra, hogy a feladatokat teljesítsék. 
 
- A polgárőrség számára elengedhetetlen, 
hogy a munkánkba minél előbb bevonjuk  
a középiskolásokat. Ezért is örülünk annak, 
hogy az ifjú polgárőrök száma évről évre nő. 
Kapcsolatban állunk a rendvédelmi szervek-
kel, így a diákok ezekbe a szakmákba is bepil-
lantást nyernek, és akár a jövőben hivatásként 
is választhatják a rendőri, a tűzoltói vagy a kato-
nai munkát - tudtuk meg az Országos Polgár-
őr Szövetség alelnökétől, Csaplár Zoltántól. A 
versenyről senki nem távozott üres kézzel,  
a résztvevők érmet, vándorserleget, 
emléklapot kaptak, míg a legjobb csa-
pat jutalma egy tiszafüredi kirándulás 
volt.     se

úÖt évvel ezelőtt indította útjára az önkor-
mányzat a Minden komáromi kisgyermek 
tanuljon meg úszni! elnevezésű programot, 
melyen azóta mintegy ezren szereztek 
vízbiztonságot és sajátítottak el legalább egy 
úszásnemet. 
 
- A programba nagycsoportos óvodásként lépnek 
be a gyerekek és második év végén fejezik be a 
tanfolyamot. Jelenleg 26 csoportban közel 600-
an tanulnak úszni. A gyerekek minden ősszel és 
tavasszal 10-10 órát töltenek a vízben kiváló 

edzők felügyelete mellett. Ez alatt a 60 óra alatt 
egy úszásnemet biztosan elsajátítanak, a tehet-
ségesebbek pedig akár hármat is - nyilatkozta 
Turi Bálint alpolgármester. 
 
A vízbiztonság mellett a gyerekek új sport-
ággal is megismerkednek, és aki kedvet 
érez, az a program befejezését követően a 
Komáromi Úszóklubban folytathatja, ahol 
garantált, hogy egyetlen tehetség sem veszik 
el.  
    rg

vízBiztonság

ÁTAdTÁK AZ ÚSZóoKLeveLeKeT

Jelenleg városunkban 26 csoportban mintegy 600  kisgyermek tanul

 úszni az önkormányzat ál tal meghirdetett és finanszírozott

programban. A nagycsoportosok, az első és második évfolyam

diákjai ősszel és tavasszal 10-10 órát töltenek a medencében, így 60

óra alatt vízbiztonságot szereznek, és megismerkednek egy új 

sportággal.

A legfiatalabbak a dorogi “Békatalálkozón”, 
az idősebbek Székesfehérváron, a Hullám 
Maraton elnevezésű eseményen vettek részt 
és összesen 75 érmet érdemeltek ki. 
 

A székesfehérvári Hullám Maraton érmese 
Zseni Dóra (2007) 800 méteres gyorsúszás-
ban.  A dorogi Békatalálkozó érmeseinek 
névsora a 15. oldal oldalsávjában olvasható. 
    szb 

Május első hétvégéjén két helyszínen is rajtkőre álltak a Komá-

romi Úszóklub Se. fiatal versenyzői.

tuCAtnyi érmet hoztAk Az úszók
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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

Az akciós ajánlat jún.1-30-ig egyfókuszú Hoya BlueControl-, júl.1-31-ig Hoya Eyvia 
1.74, Eynoa 1.67, Eyas 1.60 egyfókuszú és progresszív-, aug.1-31-ig Hoyalux iD 
szemüveglencsékre vonatkozik. Az ajánlat nem tartalmazza az esetlegesen 
szükséges szemvizsgálat-, szemüvegkészítés díját és nem vonható össze más 
kedvezményekkel. Részletek az üzletekben és a www.opticnet.hu honlapon.

333333%3333333
KEDVEZMÉNNYEL!

LÁTÁSA A HIVATÁSUNK

SZEMÜVEGLENCSE

Mi nyáron sem

lazítunk!

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

 S á r o s i   O p t i k a
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gálával zárták  
az évet a fitkidesek 
 
A KvSe fitkid csoportja első alkalommal 
tartott évadzáró gálát a jókai moziban. Az 
eseményen fellépett a csapat valamennyi 
tagja. 
 
Városunkban a tíz évvel ezelőtt Szolnokról 
hozzánk költöző Vadkerti Ildikó honosította 
meg a fit kidet. A Petőfiben azóta zajlanak az 
edzések, a lányok pedig szinte minden ver-
senyről érmekkel térnek haza. Az egész éves 
munkát nagyszabású gálával ünnepelték, 
amelynek a Jókai mozi adott otthon. 
 
- A szezon kezdete és vége egybeesik az 
iskolaévvel. Decemberben majdnem minden 
egyesület megtartja a maga évadzáróját. A 
mi utolsó megmérettetésünkre április végén 
került sor. Akkor arra gondoltam, hogy az év 
még nem érhet véget, mi lenne, ha szervez-
nénk egy gálát. Azóta erre készültünk. Minden 
korosztályunk színpadra állt, a legkisebbektől 
kezdve a majdnem 18 évesekig. A lányok a 
saját versenykoreográfiáikat adták elő, egyé-
niben és csapatban egyaránt - mondta el a 
KVSE fitkid csoportjának vezetőedzője. 
 
Vadkerti Ildikó kiemelte azt is, hogy a fitkid 
csapat valójában egy nagy család. Az edzők 
(Pintér Dorina, Suhajda Flóra és Pintér Ale-
xandra) mellett nagy segítséget jelent a szülők 
támogatása. 
 
A csoportnak a következő hetekben még 
3-4 fellépése lesz, aztán júliusban a Petőfibe 
várják a táborozni vágyókat, szeptembertől 
pedig ismét kezdődik a munka. 
 
- Vannak nem versenyzős edzéseink, ezeket a 
Petőfiben és a Dózsában tartjuk, és verseny-
zős edzéseink, amikre hetente két alkalommal 
kerül sor a Petőfiben. A legfiatalabb verseny-
zőnk 2011-es születésű, míg a csapat legki-
sebbje két és fél éves - tudtuk meg Vadkerti 
Ildikótól. 
 
A vezetőedző elsősorban azoknak ajánlja 
a fitkidet, akik szeretnének egy jókedvű 
csapatban szép testtartásra, hajlékonyság-
ra és erőre szert tenni.   
    se

Idén huszadik alkalommal rendezte meg a szőnyi Bozsik Iskola

 a Bozsik-napot, az iskola névadójának, a legendás magyar labdarúgó-

B
A színvonalas sportesemény a hagyomá-
nyokhoz híven az olimpiai zászló felvonásá-
val és az olimpiai láng meggyújtásával vette 
kezdetét. A galambröptetést követően a di-
ákok kézilabdában és labdarúgásban mérték 
össze tudásukat. Az eseményen a képviselő-
testület több tagja mellett dr. Kreft-Horváth 
Loránd alpolgármester is részt vett.  
 
- Idén hét csapat érkezett hozzánk, mégis nyolc 
van jelen, hiszen iskolánk kézilabdacsapattal és 
focicsapattal is nevezett. A kézilabdatornán a 
komáromi iskolák, illetve a mocsai általános is-
kola vesz részt, míg labdarúgásban az olimpiai 
bajnokokról elnevezett intézmények versenge-
nek egymással. Idén Bernecebarátiból, Békésből, 
illetve Budapestről is érkeztek hozzánk diákok 
- nyilatkozta Thoma Ágnes igazgató. 
 
Bozsik József fia, Bozsik Péter is részt 
vett a rendezvényen, aki az ifjú sportolók 
képzeletbeli vándortarisznyájában - az apai 
hagyatékból merítve - sok bölcs tanítást 
hozott magával. 
 
- A sport, túl azon, hogy egészség, szenvedély, 
szeretet és játék, emberré is nevel. Megtanít 
szerényen nyerni és emelt fővel veszíteni. Az 
életben is, ha nyersz, szerényen kell fogadni, a 
csapásokat, vereségeket pedig emelt fővel elvi-
selni – mondta Bozsik Péter az édesapjáról 
elevezett új interaktív emlékfal avatóján az 
iskola aulájában. 
 
- Jubileumi rendezvény lévén intézményünk 
igyekezett többet, mást nyújtani, így idén sor 
került a Bozsik-relikviák felújítására is. El-
készült a modern Bozsik-fal, aminek a terveit 
a rajztanárunk, Bognár Balázs készítette, a 

falon elhelyezett monitoron láthatók a korábbi 
Bozsik-díjasok-, valamint az elmúlt húsz 
esztendő Bozsik-díjasainak nevei. Bozsik József 
egyetlen olyan hazai labdarúgónk, aki 100-szor 
ölthette magára a magyar válogatott mezt – 
tette hozzá Thoma Ágnes. 
 
A délutáni díjátadó gálán újabb Bozsik-
díjasokat avattak. Dr. Molnár Attila 
polgármester, mások mellett, az intézmény 
bőkezű támogatásáért vehetett át elismerő 
díszoklevelet.  
 
Bozsik Kupa 2017 
 
1. Gárdonyi Géza Általános Iskola, Ács 
2. Bozsik József Általános Iskola, Komárom 
3. Feszty Árpád Általános Iskola, Komárom 
4. Arany János Általános Iskola, Mocsa 
 
A torna különdíjasai: 
Legjobb kapus: Nyári Noémi (Feszty) 
Legjobb mezőnyjátékos: Csinger Hanna  
(Gárdonyi) 
Legeredményesebb játékos:  
Hajas Réka (Bozsik)  
 
Futball: 
1. Szőnyi Bozsik József Általános Iskola 
2. Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 
3. Békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
4. Szokolyi Alajos Tagiskola 
 
Gólkirály: Óvári Balázs (Bozsik) 
Legjobb játékos: Ágai Zsombor (Csík) 
Legjobb kapus: Borbély Bence (Bozsik) 
 
    se

jUBILeUMI BoZSIK-nApoT rendeZTeK SZŐnyBen

nak, az Aranycsapat tagjának tiszteletére. 

ArAnyCsAPAtok
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Aranyérmes: 
Bartalos Anna (2010) 25 m gyorsúszás, 25 
m hátúszás és 25 m mellúszás; Czita Dániel 
(2008) 50 m pillangóúszás és 50 m pillangó-
úszás; Dancs Tamás (2005) 50 m gyorsúszás; 
Galambos Pál (2007) 50 m hátúszás és 50 
m pillangóúszás; Grúber Eszter (2007) 50 
m mellúszás, 50 m pillangóúszás és 100 m 
vegyesúszás; KÚKSE Galambos, Tapolcsányi, 
Bartalos, Czita összetételű 4x50 m fiú gyorsvál-
tó; KÚKSE Bartalos, Tapolcsányi, Hörömpöli, 
Rózsavölgyi 4x25 m mix gyorsváltó; Matkovicz 
Attila (2010) 25 m mellúszás; Nagy Lara (2004) 
50 m pillangóúszás; Pálinkás Dorottya (2008) 
50 m pillangóúszás; Rózsavölgyi Déna (2009) 
50 m gyorsúszás, 50 m mellúszás és 50 m 
pillangóúszás; Szabados Bence (2009) 50 
m hátúszás; Tapolcsányi Zalán (2007) 50 m 
mellúszás; Völgyi Péter (2005) 50 m hátúszás, 
50 m pillangóúszás és 100 m vegyesúszás. 
 
Ezüstérmesek: 
Bartalos Gábor (2007) 50 m pillangóúszás; 
Czita Dániel (2008) 50 m gyorsúszás és 
Czita Dániel (2008) 50 m mellúszás; Dancs 
Tamás (2005) 50 m pillangóúszás és 100 
m vegyesúszás; Galambos Pál (2007) 50 m 
gyorsúszás és 100 m vegyesúszás; Galambos 
Szabolcs (2010) 25 m gyorsúszás; KÚKSE 
Grúber, Kovács-Oláh, Kis, Pálinkás összeté-
telű 4x50 m lány gyorsváltó; KÚKSE Nagy L, 
Debreceny, Nagy Sz., Sajben összetételű 4x50 
m lány vegyesváltó; KÚKSE Szentirmay, Sza-
bados, Vincze, Zseni összetételű 4x25 m mix 
gyorsváltó; Nagy Lara (2004) 50 m gyorsúszás, 
50 m hátúszás, 50 m mellúszás és 100 m 
vegyesúszás; Rózsavölgyi Déna (2009) 50 m 
hátúszás; Tapolcsányi Áron (2009) 50 m mell-
úszás; Völgyi Péter (2005) 50 m gyorsúszás 
és 50 m mellúszás; Zseni Réka (2010) 25 m 
gyorsúszás, 25 m hátúszás és 25 m mellúszás. 

Bronzérmesek: 
Bartalos Gábor (2007) 50 m gyorsúszás és 
50 m mellúszás; Czita Dániel (2008) 50 m 
hátúszás; Dancs Tamás (2005) 50 m hátúszás 
és 50 m mellúszás; Debreceny Dalma (2006) 
50 m gyorsúszás; Grúber Eszter (2007) 50 
m gyorsúszás; Hörömpöli Kata (2009) 50 m 
gyorsúszás; Hörömpöli Kata (2009) 50 m 
hátúszás; Kis Lili (2008) 50 m hátúszás és 50 
m pillangóúszás; Kocsis Nóra (2010) 25 m 
gyorsúszás és 25 m mellúszás; Kovács-Oláh 
Nóra (2007) 50 m hátúszás, 50 m mellúszás 
és 100 m vegyesúszás KÚKSE Nagy L, 
Debreceny, Nagy Sz., Dancs összetételű 4x50 
m mix vegyesváltó; Nagy Szonja (2006) 50 m 
gyorsúszás, 50 m hátúszás, 50 m mellúszás, 
50 m pillangóúszás és 100 m vegyesúszás; 
Náray Ádám (2010) 25 m hátúszás; Pálinkás 
Dorottya (2008) 50 m gyorsúszás; Rajkai 
Szófia (2010) 25 m hátúszás; Szabados 
Bence (2009) 50 m pillangóúszás; Szentirmay 
Bíborka (2009) 50 m mellúszás; Tapolcsányi 
Áron (2009) 50 m gyorsúszás. (szb)
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A megyei úszóbajnokság második fordulójának helyszíne volt 

 május 20-án a Brigetio Gyógyfürdő nyitott versenymedencéje, 

ú
A megyei úszóbajnokság első fordulójára 
Tatabányán került sor, majd a komáromi 
megmérettetés után ősszel folytatódik a 
pontszerzés két további helyszínen. A máso-
dik fordulóra érkeztek úszók Tatabányáról, 
Dorogról és Esztergomból is. A Komáromi 
Úszóklub Sportegyesületet rekordszámú, 
40 fős csapat képviselte. A fiatalok mind a 
négy úszásnemben, 50, 100 és 200 mé-
teren, illetve váltóban is összecsaptak.

- Célunk az volt, hogy a csapat a négy forduló 
során minél több pontot szerezzen. A megmé-
rettetésen a komáromi úszók 19 arany-, 25 
ezüst- és 29 bronzérmet szereztek, összesen 73 
alkalommal álhattak a dobogóra - nyilatkozta 
a Komáromi Úszóklub SE vezetője, Szeidl 
Balázs. 
 

Az edző az utánpótlás-nevelés fontosságáról 
is beszélt. Hangsúlyozta, hogy az úszótan-
folyamok júniusban indulnak, és aki kedvet 
kap a versenyszerű sporthoz is, az szeptem-
bertől csatlakozhat a Komáromi Úszóklub 
SE edzéseihez. 
 
A versenyt a városi csapat sportolóinak 
szülei és a városi úszósporttal szimpatizáló 
sportbarátok rendezték meg professzionális 
színvonalon, a székesfehérvári Hullám 91 
ÚVE időmérő technikájával és műszaki 
stábjával kiegészítve.  
 
    se/szb

6 TUCAT +1 hAZAI éreM AZ ÚSZóverSenyen

melyet a fürdő dolgozói kiválóan előkészítettek. A sportese-

ményre több mint százan neveztek, a versenyzők mind a négy

úszásnemben és váltóban is indulhattak.

kArtemPó
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grónai újra eB győztes! 
 
hatalmas sikerrel tért haza komáromi 
harcosunk, grónai Sándor az Alexandros 
Bulls Muay Thai gym versenyzője és 
vezetőedzője, és az Unicentral Bulls Thai 
Box Klub versenyzője a Milánóban meg-
rendezett WFC – World Fighters Council 
és a WMKF – World Martial Kombat 
Federetaion európa-bajnokságáról. harco-
sunk ezúttal ’A kategóriás’ profi muay thai 
európa-bajnoki övvel bizonyította, hogy a 
kitartó munka, a sok áldozat és az ellent-
mondást nem tűrő akarat segítségével 
valóra válthatjuk álmainkat, és elérhetjük 
céljainkat. 
 

Grónai 65 kg-os súlycsoportban, védőfelsze-
relés nélkül 5x3 percre kiírt mérkőzésen az 
első két menetben határozott combrúgások-
kal puhította és végül könyök-, klincs és térd 
technikákkal törte meg a nála jóval magasabb 
ellenfelét. A francia harcosnak már az első 
menetben jelentősen eleredt az orra vére, akit 
végül Sándor a harmadik menetben térd-KO-
val búcsúztatott, ezzel megszerezve második 
’A kategóriás’ profi muay thai bajnoki övét. 
A felkészítő edzők Csányi János és Vlasich 
Róbert, az erőnléti edző Berta Csaba volt.

Május végén rendezték meg a WKF magyar bajnokságot, melyre

 több mint 700 versenyző nevezett , köztük a komáromi Den Shin Dojo

k
Az első napon az új nevelésű versenyzői csa-
pat mutatkozott be: Rigla Regina Amarilla 
a 10 évesek között katában és kumitében 
harmadik helyezést, Köteles Ákos a 8 
évesek között katában harmadik helyezést, 
míg László Patrik a 12 éves kategóriában 
második helyezést ért el. A csapat többi 
tagja is kiemelkedően szerepelt, éppen csak 
lemaradva a dobogóról. 
 
A második napon Filep Ádám, az U 21-es 
kategóriában egyéni katában bronzérmet 
nyert, míg Véber Éva a dobogó harmadik 
fokára állhatott kumite felnőtt 55 kg-os 

kategóriában. A felnőtt kategóriában, az 
elmúlt években érmes kata csapat Albert 
Patrikkal és Mészáros Zsolttal kiegészülve 
magyar bajnok lett.  
 
Filep Imre hét danos mester kiemelkedő-
nek, az utóbbi évek legeredményesebb meg-
mérettetésének nevezte a szereplést, hiszen a 
magyar bajnoki arany mellett sok versenyző 
közel állt a döntőbe jutáshoz, az érem- 
szerzéshez. A tempósok kiválóan szerepel-
tek a Százhalombattán rendezett Fudokan 
OB-n is, ahol 22 érem született. (fi)

MAgyAr KATA-BAjnoK A TeMpóS FeLnŐTT CSApAT!

is Pataki László 2 danos és Filep Imre 7 danos mester vezetésével.

ők A BAJnokok!

Harmadszor is Pest Megye baj-

Pesti sráCok

noka lett a Kémények csapata!

Interjú a következő lapszámban.

�� álló sor (balról jobbra): Csusz Bence, Radics Tamás, Fülöp Zsolt, Petrik Tamás, Szentirmay Péter, Szentirmay András,  
�� guggoló sor (balról jobbra): Horváth Gergely, Varga Tamás, Horváth Zoltán, Konta Balázs, Szedlák István

BAjnoKA A KéMényeK

ISMéT peST Megye 

   Komáromba érkezik
 az olimpiai láng

     2017. június 25. 18.30-19.30

18.15 
a láng fogadása 

a Monostori erőd 

Dunai bástyájánál, 

a Street Generations 

bemutatója

19.30
a láng fogadása 

a Szabadság téren, 
 a KVSE RG diákolimpia 

OB bajnok bemutatója

18.45 
a láng fogadása 

a Jókai téri 
szökőkútnál, 

a KVSE Fit-kid 
bemutatója

  A lángfutás útvonala: Monostori erőd Dunai bástya - Rákóczi rakpart ( végig az új gáton) - Erzsébet híd - 

  Igmándi út - Jókai tér (szökőkút) - Igmándi út - Naumburg park- Rüdiger tó - Madách utca -Szamos utca Szabadság tér

   Közreműködők: Street Generations, DiViSz, Komáromi Úszóklub SE, Kassák klub,  Koppánymonostori SE, észak-

   komáromi futók, KVSE, KVSE Fit-Kid és RG csoportjai, SZPK, Magyar Lovas Színház, KVSE sárkányhajósok, lövők

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
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Komáromiak is  
rajtoltak a XI. Ultrabalatonon 
 
Május 20-án és 21-én rendezték meg 
immár tizenegyedik alkalommal a Balaton 
non-stop körbefutását, mely hazánk egyik 
legrangosabb ultrafutóversenye. A táv 220 
km. Idén nemcsak a hosszú távval és az 
északi oldalon lévő hegyekkel, de az időjá-
rás szeszélyeivel is meg kellett küzdeni az 
indulóknak. 

A versenyen a Komárom-Európa Futó Egye-
sület is képviseltette magát, szinte az összes 
kategóriában, így egyéniben Dombay Gábor, 
párosban Dobi Zsigmond és Péter Sándor, 
háromfős csapatban Bottlik Bálint, Bottlik 
Csaba és Szinak Richárd, míg a 6-12 fős 
csapatban a KEFE-Kultsár, valamint KEFE-
Kocsitolók csapata teljesítette a távot Szabó 
Attila tanár úr vezetésével. (se) 
 

Bajnokok reggelire 
 
Merészet álmodtak a helyi középiskolá-
sok, és egyórás váltófutásra hívták ki a 
Komárom-európa Futó egyesület bajno-
kait. Az összecsapásnak a Monostori erőd 
adott otthont. A változatos terepviszonyok 
igazi kihívást jelentettek a résztvevőknek. 
 
Első alkalommal, de hagyományteremtő 
szándékkal rendezték meg május 25-én az 
érdekes elnevezésű Bajnokok reggelire címet 
viselő futóversenyt. 
 
A KEFE bajnokai között Szőnyi „Vasember” 
Ferenc mellett jelen volt még Bottlik Bálint, 
Bottlik Csaba, Mészáros Sándor, Szabó Attila, 
Dombi Tamás, Dombay Gábor és Sárosi Edit. 
A kihívást végül a TSZC Kultsár István Iskolája 
nyerte, a diákok egy óra alatt majdnem 16 
kilométert teljesítettek. 
 
A terv az, hogy évente két alkalommal, ősszel 
és tavasszal is megszervezzék a Bajnokok 
reggelire futóversenyt, hiszen a mozgást,  
a sportot nem lehet elégszer reklámozni.  
 
               se 

Az országos labdarúgó diákolimpián korcsoportban bronzér-

met szerzett a Feszty csapata. Az eredmény azért is parádés, mert

F
- Szeptemberben és tavasszal zajlottak a 
körzeti döntők, ahol a petőfiseket, illetve az 
ácsi Gárdonyi csapatát utasítottuk magunk 
mögé. Ezzel jogot szereztünk a megyei döntőre, 
ahol a körzet bajnokaival kerültünk szembe: 
Tatával, Tatabányával és Doroggal. Legyőzőre 
itt sem találtunk. A diákolimpia döntőjébe 19 
megye és Budapest bajnoka szerepelt - mondta 
el a Feszty testnevelője, Pekár Bence.
A diákolimpia mérkőzései Fonyódligeten 
zajlottak, több napon át. A kezdés a 
fesztysek számára nem ment zökkenő-
mentesen. A kapus eltörte a kezét, így 
ő főszurkolóvá lépett elő. Szerencsére a 
helyettese parádésan teljesített. Egy másik 
játékos pedig belázasodott, így a nyolcad és 
a negyeddöntők során nem tudott játszani. 
 
- A bronzmeccs félidejében jelezte, hogy 
mindenképpen szeretne pályára lépni, mert úgy 
gondolja a csapatnak szüksége van rá, végül 

ő rúgta a győztes gólt - mesélte az edző, aki 
elsősorban a fiúk lelkesedésének tudja be a 
sikert. A fesztysek közül többen az iskolán 
kívül is futballoznak, többen a KVSE és a 
Győri ETO igazolt játékosai. 
 
- Elégedett vagyok a csapat teljesítményével. Az 
összefogásnak meglett a gyümölcse - vélekedett 
Varga Zsombor csapatkapitány. 
 
A fiúk nagy része a következő tanévben 
korcsoportot vált, ahol már nagyobb pályán, 
nagyobb létszámmal zajlanak a mérkőzé-
sek, ám Pekár Bence szerint itt is megállják 
majd a helyüket, és pár év múlva ismét 
megcélozhatják a diákolimpiai szereplést. 
A bronzmeccs eredménye 2:1 lett a Feszty 
javára. A győztes gólt Barsi Bendegúz és 
Varga Zsombor rúgták.  
 
    se

az elmúlt 20 évben sem megyei, sem helyi csapat nem nyert ezen a 

rangos megmérettetésen.

Barátságos mérkőzést játszott az mLsz

Több éves múltra tekint vissza az MLSZ Komárom-Esztergom- és Csongrád  
megyei igazgatóságának barátságos mérkőzése. Az eseményt minden  
esztendőben más-más helyszínen tartják. Az együttes ülésnek és találkozónak  
május 19-én ezúttal a Városi Sportcsarnok adott otthon. A találkozó  
a Komárom-Esztergom megyei csapat győzelmével zárult, az eredmény 4:3 lett. (rg)

KIvÁLó eredMényT érTeK eL A FeSZTy FoCISTÁI

telitAlálAt
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remekül szerepelt  
a diákolimpián a Fouetté 
 
A május végén Somogyjádon rendezett 
országos diákolimpián a Fouetté rgSe 
két egyéni versenyzővel és négy csapattal 
vett részt. 
 
Varga Anita III. osztályban összetettben és 
karikával a 4. helyen, buzogánygyakorlattal 
pedig a 3. helyen végzett. Nagy Eszter Eliza, a 
Dózsa György Általános Iskola tanulója a 17. 
helyen végzett II. osztályban, míg a szeren-
kénti eredményhirdetésben labdával a 18. 
helyezést érte el. A kis tornász másodosztályú 
pályafutása eddigi legjobb eredményét érte 
el, ugyanis buzogánygyakorlatát a 13. helyre 
rangsorolta a zsűri. 

 
Vasárnap délután a csoportos gimnasztika- 
gyakorlatok következtek, ahol I. korcsoport-
ban az ácsi Gárdonyi Géza Általános Iskola 
csapata (Edvy Gvendolin, Morvai Georgina, 
Nagy Fruzsina, Sándor Kitti ) a nagy létszámú 
mezőnyben 9. helyen végzett. 
 
A II . korcsoportban nagyon szoros verseny-
ben a Feszty Árpád Általános Iskola csapata 
(Bácsi Virág, Gábor Léna, Kapui Tamara és 
Szigetlaki Leila) a 8. helyen végzett , a szőnyi 
Bozsik József Általános Iskola csapata 
(Bánszegi Doroti,Szabó Pálma,Tatai Zsófia, 
Váradi Emma ) pedig a 10.helyen zárta a 
versenyt. 
 
A III. korcsoportban a Petőfi Sándor Általános 
Iskola csapata (Bajcsai Zita, Bodó Vivien, 
Dombay Kata, Volincsák Luca) a nap legjobb 
eredményével a 6. helyen végezett. 
 
Az edzők Polgárné Ónódi Monika, Závoczky 
Georgina és Polgár Cintia voltak. 
 
További hír, hogy május 14-én a fővárosi 
Forever bajnokságon szerepelt kiválóan a 
csapat. Az összes lány dobogón végzett. 

Május végén rendezték meg az országos diákolimpia döntőjét

Somogyjádon, ahol a KVSE négy csapata vett részt. A versenysoro-

r
Elsőként a Dózsa György Általános Iskola 
II. korcsoportos csapata (Laposa Jázmin, 
Hörnyéki Annabella, Németh Csilla, Szép-
Szögi Laura) kezdte meg a szereplést, akik 
a legnépesebb korcsoportban az előkelő 5. 
helyen végeztek, edzőjük Tóth Andrea volt. 
 
A III. korcsoportos versenyekkel folytatva 
a Feszty Árpád Általános Iskola csapata 
(Nagy Lara, Nánási Virág, Szabó Darinka, 
Lipót Júlia) következett, akik a dobogó har-
madik fokát érdemelték ki, precíz és pontos 
gyakorlatot mutattak be. 
 
Az V. korcsoportban a területi döntőn a 
Jókai Gimnázium két csapata indult, ahol a 
bajnoki címet és az ezüstérmet is a komá-
romi lányok nyakába akasztották, viszont a 
szabályzat értelmében egy iskolából csak egy 
csapat indulhat az országos döntőn, így a Jó-

kai második számú csapata (Szeidl Orsolya, 
Mocsári Dóra, Jády Klarissza, Füles Petra) 
versenyen kívül mutatott be gyakorlatot. A 
Hegyi Tamara, Horváth Zora, Nemesnyik 
Anna, Demissie Salomé összeállítású csapat 
a 2016/17-es tanév országos diákolimpiai 
bajnoka lett. Az említett tornászok négy 
éve versenyeznek csapatban, ez idő alatt 
négyszeres regionális bajnokok voltak, két 
országos bronzérmet, egy országos ezüstöt, 
illetve egy országos bajnoki címet szereztek, 
mind a négy tornász egyéni versenyben is 
rendszeresen kiemelkedő eredményt ér el. 
Edzőjük Kovács Ágnes volt.  
 
A május közepén rendezett szabadidősport 
kategória országos bajnokságán, valamint a 
Nemzetközi Óbuda Szuperkupán szintén 
kiváló teljesítményt mutattak a lányok.  
      ká

KvSe-gIMnASZTIKA SIKer A dIÁKoLIMpIÁn

zatokban a tornászok az iskolájukat képviselik, de a felkészülés

az egyesületen belül történik.

széP volt lányok!

 ovifLoorBaLL-kupa a csarnokBan

Hat éve örvend töretlen népszerűségnek az 
ovifloorball városunkban. A legkisebbek-
nek minden esztendőben tornát tartanak, 
nem volt ez másképp május 30-án sem. A 
csarnokban az óvodások mellett a kisisko-
lások is összecsaptak. Az óvodások között 
a Kistáltos, a kisiskolások között pedig 
a Feszty érdemelte ki a bajnoki címet. A 
díjakat dr. Molnár Attila adta át. (rg)

F

SporT 19

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



A hónAp: öNKORMÁNyZATI híREK20 A hónAp: öNKORMÁNyZATI híREK20


