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M Ú Z E U M I  F E L H Í VÁ S

Az első világháború utolsó cen-

tenáriumi évében a Komáromi 

Klapka György Múzeum kiállí-

tást rendez „Komárom, 

komáromiak, komá-

romi alakulatok az 

első világháború-

ban” címmel. Foglalkozunk a 

helyi alakulatokkal, a komáromi 

katonákkal, a hősi halottakkal és 

azokkal, akik visszatértek, s a min-

dennapi élettel – itthon és a fronton 

egyaránt.

Kérjük, keressenek minket, ha a 

témában bármiféle anyaggal (do-

kumentumok, fotók, egyenru-

hák, kitüntetések stb.) és adattal 

(visszaemlékezések, naplók) 

rendelkeznek, vagy fogadják a 

múzeum előzetesen egyeztetett 

kutatóját, hogy mind teljesebben 

tudjuk bemutatni a kiállításban és a 

hozzá kapcsolódó kötetben a nagy 

világégés komáromi és Komárom-

hoz kötődő emlékeit

jelentkezni a múzeumban, vagy 

az alábbi kutatóknál lehet:

Számadó Emese 

múzeumigazgató (34/344-697 ; 

0620 619-1102; emese@jamk.hu

Turi Zsolt 

helytörténész 

(0670/4594828; 

turi.zsolt@freemail.hu)

Márkiné Eszter 

helytörténeti gyűjtő 

(0620/3341272; 

esztertarnok@citromail.hu)

Pokornyi Gábor történész (34/344-

697; 06 30 2406317; pokornyi.

gabor881@gmail.com)

A jelentkezéseket 2018. február 

28-ig várjuk! 

Köszönettel: a SzervezőK
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InTerjú dr. MoLnÁr ATTILA poLgÁrMeSTerreL

TörTénelmi év elé nézünk
Komárom Város Képviselő-testülete ellenszavazat és tartózkodás

nélkül fogadta el az idei költségvetést. A részletekről dr. Molnár 

A költségvetési koncepciót már tavaly év 
végén megszavazta a testület, a végső sarok-
számok tekintetében ezt a munkaanyagot 
idén széleskörű társadalmi egyeztetéssel 
alakítottuk tovább. A bevételi és kiadási 
főösszeg egyaránt 13 milliárd forint. Az 
összeg a tavalyinak kétszerese, mely elsősor-
ban abból adódik, hogy a költségvetésben 
szerepeltetni kell a megnyert, és az elbírálás 
alatt álló pályázatokat is.  
 
- Polgármester úr, kérem, vizsgáljuk meg 
tételesen a bevételi és a kiadási oldalt! 
 
A bevételi oldalon 2,5 milliárd forint 
helyi adóval számolunk, melynek tetemes 
hányada az iparűzési adóból folyik be. Az 
önkormányzati ingatlanértékesítésből 4 
milliárdra számítunk, ennek nagy része 
jelenleg szerződéssel lefedett, kisebb részére 
pedig szándéknyilatkozattal rendelkezünk, 
és elsősorban az ipari parki területekre 
vonatkozik. Az állam által folyósított fel-
adatalapú támogatás 720 millió forint, ami 
70 millióval haladja meg a tavalyit, köszönet 
ezért a kormányzatnak. A kiadási oldalon 
személyi juttatásokra, bérre, mintegy 2 mil-
liárd forintot fordítunk, közel 4 milliárdban 
állnak meg a dologi kiadások, az önkor-
mányzat, illetve az intézmények fenntartási 
költségei. Ami örömteli, hogy felújításokra 
1 milliárd, beruházásokra pedig 4 milliárd 
jut az idén. A tartalékalapba a tavalyinál  
magasabb összeg, 440 millió forint került. 

- Az elmúlt időszakban seregnyi pályázaton 
szerepeltünk sikerrel, ezek is részét képezik az 
idei költségvetésnek… 
 
Czunyiné dr. Bertalan Juditnak térségünk 
országgyűlési képviselőjének hathatós 
segítségével pozitív elbírálást szereztünk 
a múzeum átköltöztetését célzó Brigetio 
Öröksége Látogatóközpont kialakításá-
ra. A volt kombinát épületében kap majd 
helyet nemcsak az intézmény, de az ELTE 
régészeti tanszékének tudásközpontja is.  
Szintén sikeres volt a bölcsőde teljes re-
konstrukcióját célzó beadványunk, valamint 
a volt Raksped területén létesítendő szol-
gáltatóház megépülését támogató pályá-
zatunk is. Ez utóbbi helyre költözik majd a 
családsegítő szolgálat, valamint családbarát 
játszótér is épül a területen.  
 
Néhány hónapon belül a Jókai liget is meg-
újul a környező utcákkal együtt, valamint 
a volt salakos pályán megépül az észak-
komáromi Öregvár oktatási célú játszótéri 
makettja is. A gimnázium pedig ugyancsak 
teljes rekonstrukción esik át. Az Esély 
Otthon pályázatunknak köszönhetően 20 
bérlakás felújítását tervezzük megvalósí-
tani, amelyekben elsősorban fiatal családok 
tudnak majd otthonra lelni. Elektromos 
töltőállomásokat építünk, és akkor még 
nem említettem, hogy nemsokára geoter-
mikus energiával fűtjük a gyógyfürdő és a 
sportcsarnok létesítményeit, a fürdő pedig 
új kutat kap. Szőnyben megépül a járda a 
Szőny Délitől egészen a Szabadság úti ke-
resztig a déli oldalon. Mindezen beruházá-
sok, még egyszer hangsúlyozom, pályázati 
forrásból valósulnak meg. 
 
- Melyek azok a projektek, melyek önerőből 
készülhetnek el az idén? 
 
Elsőként a temető ravatalozójával kezdünk, 
de indul a Beöthy utca rendelő mögötti 
részének rendbetétele, a Báthory utcai 
garázssor vízelvezetésének és aszfaltozásá-
nak kivitelezése, sőt, az utca járdát is kap. 
Ugyancsak felújítjuk a Szabó Lőrinc utcát, 

Attila polgármestert kérdeztük.

a Klapka úti járdát a körforgalomtól az Ár-
pád utcáig, a Babits, a Jedlik és a Madách 
utcákat, az Asztalos Béla utcai tömbbel-
sőt, csakúgy, mint a Csokonai tömbbel-
sőket is. Rendbe tesszük a régi Csillag 
lakótelep belső részét, a MOL városrész-
ben felújítjuk a parkot és a játszóteret. 
Idén megtörténik a Mártírok úti árkádsor 
felújítása is. Szőnyben a művelődési ház 
nagytermét építjük át, továbbá valamennyi 
óvodánk udvarát megszépítjük, új játszó-
eszközöket szerzünk be, de ugyanígy meg-
újul majd a szőnyi és a koppánymonostori 
bölcsődék udvara is. A saját erős beruházá-
sok között a Bartók Béla utcát említeném, 
továbbá a Laktanya közi és a Kalmár közi 
parkolók kialakítását. Ide tartozik, hogy 
Mocsai úti buszmegálló új peront kap, 
de felújításra került az Aranyember utca 
vége, a Páva köz, és a József Attila utcai 
tömbbelsők. Régi kérés, hogy oldjuk meg 
a Blaha Lujza utcai vízelevezetést, erre 
idén sor kerül. Szőnyben az Iskola utca és a 
Kossuth Lajos utca kap járdát. 
 
Közvilágítást bővítünk a Térffy Gyula, 
a Báthory és a Domb utcákban, a Dózsa 
művelődési ház új előtetőt kap, a Rüdiger 
tó mellett pedig futókör létesül. A MOL 
városrészen korszerűsítjük a melegvíz-
hálózatot. Külön összeget fordítunk idén  
a gyógyfürdő fedett uszodájának te-
tőszerkezeti felújítására is.  Mindezek 
mellett az önkormányzat idén is átvállalja 
a 70 éven felüliek szemétszállítási díját, 
a diákok és a kismamák városi tömeg-
közlekedési költségeit, finanszírozzuk 
a már ismert védőoltásokat, folyósítjuk 
a kelengyepénzt, új elemként pedig 
támogatjuk az első házasságukat kötő 
komáromi párokat egyszeri 100.000 
forintos összeggel. Az önkormányzat 
idén is biztosítja a Selye János Kórházban 
működő hétvégi sebészeti ambulancia 
és a gyermekügyelet finanszírozását. Az 
országos kezdeményezések közül továbbra 
is részt veszünk az iskolatej programban 
és a felsőfokú oktatási intézménybe járókat 
támogató Bursa Hungarica ösztöndíj 
pályázati programban. Látható, hogy a fenti 
fejlesztések megvalósítása fizikailag sem 
egyszerű feladat, így könnyen előfordulhat, 
hogy néhány tétel megvalósítása átcsúszik 
majd a 2019-es esztendőre. Mindezek-
ből jól látszik, hogy városunk, Komárom 
történelmi időket él, hiszen ennyi forrás, 
ilyen rövid távon még soha a történelem 
folyamán nem érkezett hozzánk. Méltán 
lehetünk büszkék mi, komáromiak arra, 
hogy Európa egyik legdinamikusab-
ban fejlődő kisvárosában élünk.  rg
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újAbb Több MInT MÁSféL MILLIÁrdoT nyerTünK

ArculATválTás előTT A város

Az elmúlt időszakban több pályázaton is sikerrel szerepelt váro-

sunk. Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk országgyűlési képviselője

A helyszínválasztás szimbolikus volt, 
hiszen a legtöbb leendő beruházás 
épp ezt a környéket érinti majd.

- A „Zöld város kialakítása” elnevezésű pályá-
zat keretében 170 millió forintból újul meg a li-
get teljes növényfelülete, kiépül a rendezvénytér 
szükséges infrastruktúrája, lesznek új utcabú-
torok, napelemes kerékpártárolók és szabadtéri 
fitnesz eszközök, továbbá zenepavilon is épül. 
Ezzel párhuzamosan a környező utcák járdát 
is felújítjuk, továbbá részben átépítik a Brigetio 
Gyógyfürdő parkolóját  – mondta Czunyiné 
dr. Bertalan Judit. 
 
A következő időszakban sor kerül a szintén 
a liget környékén található Jókai Mór Gim-
názium teljes energetikai korszerűsítésére, 
közel 230 millió forint értékben. Meg-
történik a szigetelés, a nyílászárók cseréje, 
a fűtésrendszer korszerűsítése, illetve az 
akadálymentesítés is. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester hozzátette: 
a további elnyert projektek között az Esély 

Otthon elnevezésű keretében mintegy 
197 millió érkezik majd a városba, amit 20 
önkormányzati bérlakás felújításra fordíthat 
az önkormányzat. A szociális szférához 
tartozik az is, hogy a Gondozási Központ, 
szintén egy sikeres pályázatnak köszönhető-
en, hamarosan új mikrobusszal gazdagodik. 
 
További két jelentős pályázaton is sikerrel 
szerepelt a város. A kulturális és közösségi 
terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 
közösségszervezés projektben 400, míg a 
humán szolgáltatások fejlesztése a térségi 
szemléletben elnevezésű kiírásban 460 
milliót nyert Komárom, ez utóbbiban egy 
Duna menti településeket tömörítő kon-
zorcium tagjaként. E pályázat lehetőséget 
teremt majd többek között a Közösségi Ház 
nagytermének felújítására, további, a helyi 
kötődést erősítő programok szervezésére, 
vagy épp a „Kincset ér” prevenciós program 
folytatására.  
 
       rg

és dr. Molnár Attila polgármester az elnyert projektekről tar-

tott közös sajtótájékoztatót január 17-én a Jókai ligetben.

 
90 évesen is fitten 
 
nemrég ünnepelte 90. születésnapját 
a MoL városrészben élő novák gézá-
né Ica néni, akit ezúttal is virágcsokor-
ral, ajándékkosárral és miniszterelnö-
ki oklevéllel köszöntött fel dr. Molnár 
Attila polgármester és Takács józsef, 
a körzet képviselője. 
 

Ica néni Szőnyben született, férjével kö-
zel 50 éve költöztek a MOL városrészbe, 
ahol házasságukból egy fiuk született. 
A kezdetben dadaként dolgozó Ica néni 
már felnőtt fejjel végezte el a közgaz-
dasági középiskolát, hogy aztán a helyi 
kőolajipari vállalttól könyvelőként menjen 
nyugdíjba, 40 év munkaviszony után. 
 
- A mai napig aktív életet élek, minden 
nap gyalogolok, van, hogy 2 – 3 kilo-
métert is, rejtvényt fejtek, tévét nézek, 
kertészkedek. Ha már nagyon zavarja 
a szemem, összeszedem az utcán a 
szemetet, vagy épp bevásárolok a nálam 
fiatalabb 80 éveseknek – mesél humor-
ral hétköznapjairól Ica néni. 
 
- Két unokám és három dédunokám van, 
a legkisebb három éves. Férjemmel ko-
rábban beutaztunk a fél világot, nagyon 
szerettem megismerkedni más nemzetek 
kultúrájával, szokásaival. Istennek hála, 
beteg szinte soha nem voltam. Talán 
azért sem mert a mai napig szerető kö-
zösség vesz körül. Egykori kollégáimmal 
folyamatosan összejárunk, találkozunk, 
beszélgetünk, de ugyanígy nem hagyom 
ki a templomot sem… - zárja gondolatait 
Ica néni. 
 
    rg
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hArAngoT SzenTeLT Az evAngéLIKUS gyüLeKezeT

Az eleseTTekérT is szól

Városunkban ezentúl minden evangélikus meghallhatja Isten hívó

szavát az újonnan felszentelt harangnak hála.

Pál apostol azt mondja, hogy Isten igéje 
és az imádság szentel meg mindent, így 
adták át az evangélikus közösség számá-
ra azt az új lélekharangot, mely létével 
templommá emelte a komáromi imahá-
zat az „örökkévaló” vasárnapon, amikor 
az eltávozottakról is megemlékeztek.

 
Az ácsi, bábolnai és komáromi közösség 
a hálaadó istentiszteletkor Szarka István 
esperes szavait hallgatta, aki a reformáció 
mának szóló üzenetét, a megújulás lényegét 
is megfogalmazta, és személyes gyermek-
kori harangozói szolgálatának élményébe is 
beavatta a híveket. 

– Amikor a közösség imádkozik, szólnak a 
harangok. Az a gyülekezeti tag, aki odahaza 
van, idősen, betegen, erőtlenül, az is hallja a 
harangot, és egy közösségbe olvadnak a közeliek 
és a távoliak – magyarázta.  
 
A hálaadó istentiszteleten Veres József 
evangélikus lelkész mellett dr. Író Sándor 
szákszendi katolikus plébános is szólt a 
gyülekezethez, gesztusát a keresztények 
összetartozásának jelképeként élhette meg 
a hallgatóság. Veres József helyi lelkész 
elmondta, a hívekben régóta ott lapult a 
szomorú megállapítás, hogy őket nem hívja 
harangszó. Ezentúl minden evangélikus így 
is meghallhatja Isten hívó szavát. 
 
Az Őrbottyánban öntött 12 kilogrammos 
kisharang a Gombos család műhelyében ké-
szült, a harangot tartó konzolt Székelyföld 
határából, Fogarasról hozta el a lelkész. Az 
igehirdetés után a közgyűlés is hozzájárult a 
szenteléshez Molnár Istvánnak az egyház-
megye és Osgyán Lászlónak, az egyházköz-
ség felügyelőinek közreműködésével. Majd 
megkondult a lélekharang, mely együtt 
„énekelt” a kórussal. 
 
 
                                   (Forrás: hd /kemma.hu)

 
egység a különbözőségben - 
ökumenikus imahét városunkban 
 
január harmadik hetében immár ötve-
nedik alkalommal tartottak ökumeni-
kus imahetet. városunkban szerdától 
szombatig a négy történelmi egyház 
felekezeténél szerveztek programot. 
Az igét minden alkalommal egy másik 
felekezet lelkésze hirdette, míg a 
liturgikus hátteret az adott gyülekezet 
szolgáltatta.  

- Az év 51 másik hetében különbözőek 
vagyunk, azonban egy héten át az egy-
séget hirdetjük. Ilyenkor jövünk rá, hogy a 
különbözőségeink ellenére mennyi közös 
van bennünk. Minden évben más ország, 
más terület kapja a jogot, hogy kiválasz-
szák az ökumenikus imahét témáját. Idén 
a karibi országokra esett a választás. 
Náluk a rabszolgaság lett a fő téma. Ma 
is van rabszolgaság, csak más formában. 
Gondoljunk csak a függőségekre, a 
társadalmi megosztottságra - magyarázta 
Máté László református esperes.  
 
Az ökumenikus imahét programjába Ko-
márom négy történelmi egyháza, a római 
katolikus, a református, az evangélikus és 
a baptista kapcsolódott be. 
 
- Komáromban a felekezeti megoszlás 
az országos átlagot követi. A legtöbben 
a római katolikusok vannak, majd a 
reformátusok, aztán az evangélikusok 
és a baptisták - tette hozzá a lelkész, 
aki elmondta azt is, hogy a városban 
nem csupán az ökumenikus imahét 
során mutatkozik meg az ökumeniz-
mus, hanem a mindennapokban is. 
Megvalósul a családokban a vegyes 
házasságok révén, a hitoktatásban, de a 
városi ünnepségek, események alkal-
mával is gyakori az ökumenikus áldás. 

    se
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A január mindig az influenzaszezon hónapja. 
Komáromot már elérte a járvány? 
 
Igen, az elmúlt hetekben azt tapasztaltuk, 
hogy egyik napról a másikra megduplá-
zódott a betegek száma. Biztos védelmet 
csak az oltás adhat. Úgy vettük észre, hogy 
most egy kifejezetten erős, könnyen fertőző 
vírussal állunk szemben. 
 
Mit tehet, aki elkapta az influenzát? 
 
Ajánlott otthon maradni és pihenni, mert 
a fertőzés sokszor hányással, hasmenéssel, 
magas lázzal, izom- és ízületi fájdalommal 
jár. Komoly szövődményei lehetnek, nem-
csak légúti, de szív- és érrendszeri, illetve 
idegrendszeri is. Ha megbetegedtünk, 
érdemes „önkéntes karanténba” vonulnunk. 
Lehetőség szerint tartózkodjunk külön 
szobában, gyakran szellőztessünk, és ha 
megoldható, akkor ne aludjanak egy szobá-
ban a betegek és az egészségesek. Együnk 
sok vitaminban gazdag ételt, és ne feled-
kezzünk meg a szükséges C- és D-vitamin 
pótlásáról sem.  
 
Ha már a megelőzésnél járunk, ejtsünk néhány 
szót a Kincset ér prevenciós programról is. 
 
Városunk prevenciós programját 2010-ben 
dolgozták ki a szakemberek, óvodások, 
általános iskolások és középiskolások 
számára. A fiatalok információhoz juthat-
nak az egészséges életmódról, a baleset-

mentes közlekedésről, a szájhigiéniáról, 
a drogprevencióról, a rendszeres mozgás 
fontosságáról. Most új témával bővült a 
program, mégpedig a felelős állattartás 
kérdésével. Nagy öröm számunkra, hogy a 
Kincset ér az ország legjobban kidolgozott, 
legkomplexebb programja, ami egy pályá-
zatnak köszönhetően további Dunamenti 
településekre is kiterjed.. 
 
Ugyancsak a prevenció része az érszűkületi 
vizsgálat, melyet egy speciális géppel végeznek. 
Mit kell tudni erről a műszerről? 
 
2016-ban az önkormányzat a Selye János 
Kórházzal karöltve indította el a Komáro-
mi érvédők programot, amelyik azt a célt 
tűzte ki maga elé, hogy az érrendszeri 
katasztrófán átesett betegeknek segítséget 
nyújtson. Városunkban a szakrendelésen 
olyan eszközt használnak, ami egyszerre 
egy végtag keringését méri, de két éve a 
Richter Gyógyszergyárnak köszönhetően 
két napon keresztül olyan géppel vizsgálták 
a betegeket, amely szimultán képet adott 
mind a négy végtag állapotáról. Ez a gép 
visszatért Komáromba 2017-ben és idén is. 
Először február 2-án a Selye János Kór-
házba várták a vizsgálatra jelentkezetteket, 
majd március 9-én a szakrendelőbe. A vizs-
gálatokat mindkét nap dr. Pusztai Ferenc 
főorvos végzi. A páciensek a saját házior-
vosuknál igényelhetik a vizsgálatot. Nagy 
hangsúlyt kell fektetnünk a megelőzésre! 
    se

Az orvoS vÁLASzoL

vény nélkül
Városunkban évek óta nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat az

egészségügyi prevencióra. Több, a témát is érintő kérdésről beszélget-

tünk dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármesterrel, háziorvossal.

 
100.000 forinttal  
érkezett a b&o Kft. 
 
Az adományok és az egy százalékos 
adófelajánlások elengedhetetlenek, 
hogy az egészségügyi ellátás magas 
színvonalon működhessen a város-
ban. A helyi b&o Kft. százezer forint-
tal támogatta a Komáromi egészség-
ügyi gép-Műszer Alapítványt. 
 
A cég egyik tulajdonosa Óvári Attila adta 
át a százezer forintról szóló támogatói 
emléklapot dr. Szakál Imrének,  
a Komáromi Egészségügyi Gép-Műszer 
Alapítvány elnökének február elsején.  
A robotikával foglalkozó vállalat számára 
fontos a társadalmi felelősségvállalás. Az 
adventi vásár alkalmával született meg az 
adománygyűjtés ötlete, amikor egy robot 
segítségével osztottak teát az emberek-
nek. A felajánlásokból közel ötvenezer  
forint gyűlt össze, melyet százezer forint-
ra egészített ki a cég.  
 

- Az adományokból és az egy százalékos 
adófelajánlásokból befolyt összegekből 
olyan létfontosságú eszközöket tudunk 
vásárolni, melyeket az adott egészség-
ügyi intézmény, mentőszolgálat vagy 
háziorvosi rendelő nem tudna finan-
szírozni. Legutóbb a huszonnégy órás 
gyermekgyógyászatra került egy laringo-
szkóp, mely szükség esetén biztosítja az 
újraélesztést – mondta dr. Szakál Imre az 
alapítvány elnöke.   
 
A Komáromi Egészségügyi Gép-Műszer 
Alapítvány a Selye János Kórház és a 
Rendelőintézet munkáját támogatja, de a 
sürgősségi betegellátásban is segítséget 
nyújt.  
 
    kn
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-Nagy kedvencem Márai Sándor, talán azért, 
mert a zsigereimig egyetértek azzal a polgári 
gondolkodásmóddal, amit képviselt. Márai 
műveiből eddig három külön estet állítottam 
össze. Sajnos kedvenc regényem, A gyertyák 
csonkig égnek nem alkalmas arra, hogy önálló 
est készüljön belőle. Azonban kiválóan alkalmas 
rá az 1942-ben kiadott Ég és föld, ami tulaj-
donképpen epigrammák gyűjteménye és olyan 
gondolatokat fogalmaz meg benne, melyek máig 
érvényesek az utolsó szóig. Márai a 20. század 
emblematikus figurája, egyre többen olvassák 
és szeretik műveit - mondta el az előadásról 
Szalóczy Pál.  
 
Az Ég és föld Márai tudatosan befelé fordu-
ló, sztoikus időszakának terméke. Ez kö-
szönt vissza a magyar kultúra napi program 
során is. A Jókai moziban helyet kapó esten 
közreműködött Medveczky Szabolcs zene-
szerző és Komárom történelmi egyházainak 
ökumenikus kórusa is.  
 
A Jókai moziban tartott esten Hajnal Dóra 
műsorvezető bevezetőjében így fogalma-
zott: 
 
„Mit ér a magyar szó? Mit ér a magyar bölcső? 
A magyar táj, amit annyi tollforgató becézge-

tett maradandó szavakkal. Mit ér a magyar 
kultúra?  
 
Csak annyit ér, amennyi mi magunk vagyunk. 
A magyarságunkat, az identitást, a hova-
tartozásunkat a világban. Az emlékeinket, a 
hagyományainkat, a bennünk élő évezredes 
élni akarást, anyáinkat és apánkat is jelenti. 
Mindent jelent, mert meghatároz és kifejez 
bennünket.„ 
 
A magyar kultúra napját mi sem köszönt-
hetné méltóbban, mint azok munkájának 
méltatása, akik városunk kulturális életének 
mozgatói, szereplői, illetve szervezői. Akik 
mindent megtesznek azért, hogy a kultúra 
szinte minden ágával helyben megismer-
kedhessen a város lakossága. Az ő elis-
merésükre hozta létre az önkormányzat a 
Komárom Város Kultúrájáért díjat. 
 
A kitüntetést ebben az esztendőben 
Menyhárt László, az Egressy Béni 
Alapfokú Művészeti Iskola ütőtanára 
és Mózes László fafaragó, a Móra Fe-
renc Iskola tanára vehette át dr. Mol-
nár Attila polgármestertől és Hamrák 
Zsófia tanácsnok asszonytól. (se / rg)

 
Menyhárt László
ütőhangszeres tanár 
 
 
Menyhárt László négy évtizede tanít a 
komáromi Egressy Béni zeneiskolában. 
Az ütőhangszerek tanítását kiemelkedő-
en magas színvonalon végzi, zenepeda-
gógiai munkája példamutató. 
 
növendékei a legrangosabb fesztivá-
lok, versenyek résztvevői, megyei és 
országos szinten is elismertek. Kitűnő 
nevelő-oktató munkáját dicséri, hogy 
hivatásként több növendéke is a zenei 
pályát választotta. nagy büszkesége az 
Udu People ütő kamaracsoport, akik a 
zeneiskola falait kinőve önálló együttest 
hoztak létre, és aktív résztvevői Komá-
rom város neves rendezvényeinek. 
 
Rendszeresen publikál, hangszerel, 
komponál, és a Sistrum Ütőegyüttes mű-
vészeti vezetőjeként országos elismerést 
szerzett. Lektorálta az Apáczai Könyvki-
adó tankönyveit és az 1990-es években, 
mint a győri harmónia Művészeti Iskola 
zenei igazgatójának része volt a digitális 
technika által kifejlesztett zeneiskolai 
nyilvántartó program kidolgozásában, s 
annak kiteljesedése elősegítésében. 
 
Előadóművészi kvalitásait is rendszere-
sen megmutatja a komáromi közönség-
nek, lelkes résztvevője a tanári hangver-
senyeknek. 
 
2003-ban kiváló zenepedagógus okle-
véllel tüntették ki Győrben a harmónia 
Művészeti Iskola 10 éves jubileumán. 
2005 júniusában Komárom város 
közoktatásáért végzett kiemelkedő 
munkája elismeréseként Komárom 
Város önkormányzata Oktatási Bi-
zottsága díszoklevelet adományozott 
számára, 2015-ben pedig Komárom 
Város Pedagógiai díját vehette át.

KITünTeTéSeK A MAgyAr KULTúrA nApjÁn

A mAgyAr kulTúrA mi mAgunk vAgyunk

��Menyhárt László �� Szalóczy Pál
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Szintén a magyar kultúra napjához kapcso-
lódva január 22-én a gyermekkönyvtárba 
várták a legkisebbeket, majd a zeneszerető 
közönséget invitálta ünnepi koncertre az 
Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola. 
 
A kultúra mindenkié, kicsiké és nagyoké 
egyaránt. Ennek szellemében a legkiseb-
beket, a 2 és 9 év közötti gyerekeket várta 
„kultúr-kavalkádra” a Jókai Mór Városi 
Könyvtár gyermekrészlege.  
 
- Fellépett a tavaly ősszel alakult TAMAZSI 
mazsorett és zászlóforgató csoport, majd a 
zeneiskola gitáros növendékei muzsikáltak, 
őket követte a Bábuci Bábszínház, a műsort 
a Garabonciás zárta - nyilatkozta Hubai 
Ibolya gyermekkönyvtáros. Az intézmény 
nem titkolt célja, hogy minden programmal 
gyarapítsa olvasói számát, ebben az esetben 
pedig a fellépő csoportok valamelyikéhez is 
csatlakozhattak az érdeklődő fiatalok. 
 
A gyermekkönyvtár a magyar kultúra 
napjához kapcsolódva két pályázatot - egy 
rovásírás-fordító és egy fotópályázatot – is 
hirdetett. Ezek beküldési határideje február 
15., csütörtök 18 óra.  
 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is hangver-
sennyel ünnepelte a magyar kultúra napját 
az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola.  
 
- A programot úgy állítottuk össze, hogy csak 
magyar zeneszerzők művei csendüljenek fel. A 
koncerten hallhattak szóló és kamaraprodukció-
kat, énekes és hangszeres darabokat. Színpadra 
álltak jelenlegi és egykor volt diákjaink, illetve 
pedagógusaink - tudtuk meg Hozák Adri-
enntől, az iskola igazgatónőjétől.  
 
A műsor elején a Lehár Ifjúsági Vonószene-
kar szerepelt, akik eddig még nem játszot-
tak Balázs Árpád darabot.  
 
- A zeneszerző tavaly ünnepelte 80. születés-
napját, akkor Komárom díszpolgárává avatta. 
Az együttes úgy gondolta, ez kiváló alkalom, 
hogy az ismert szerzőtől játsszanak művet. 
Választásuk a Népdal-miniatűrök öt tételére 
esett - tette hozzá Hozák Adrienn.  
 
A jeles nap alkalmából jutott program  
a legkisebbeknek is, hiszen január 23-án  
a Közösségi Házban a Ládafia Bábszínház 
mutatta be az Együgyű Mihók című népme-
sét az óvodásoknak.  
      se/rg

 
Mózes László 
szakoktató 
 
1987-ben kezdett fafaragást és faesz-
tergályozást tanulni Komáromban élő 
idősebb mesterektől. 1992 óta vállalko-
zóként bútorkészítéssel is foglalkozik, 
melyet magas színvonalon végez. Ezt 
bizonyítja, hogy 1999-ben a Vértes 
Expón a Kézműves Kamarától szakmai 
díjat kapott. 
 
2003. augusztus 25-én kezdte pedagó-
gusi tevékenységét a Móra Ferenc általá-
nos Iskola és Speciális Szakiskolában. 
 
2005 óta íjászkodik, jurtával különböző 
fesztiválokon, iskolai rendezvényeken, 
családi napokon, gyermektáborokban 
tart bemutatókat, kézműves foglalko-
zásokat. 2008 óta a Magyar Amatőr 
Faesztergályos Egyesület tagja. Ér-
deklődik a kísérleti régészet és a régi 
kézműves mesterségek, feledésbe 
merülő módszerek iránt. Jelenleg is 
egy régi pásztorfaragási technikával, 
lélekmadár-készítéssel foglalkozik.
 
Az intézményben az asztalosipari szerelő 
tanulók gyakorlati szakoktatója. nagy 
türelemmel tanítja a fiatalokat. 2010-től a 
tempus Közalapítvány Leonardo da Vin-
ci, majd Erasmus+ mobilitási pályázatai-
ra kollégáival közösen, magas színvonalú 
szakmai anyagot nyújtott be, és valósítot-
ta meg a hozzá kapcsolódó gyakorlatot 
Erdélyben. A 2010-ben a „Fafaragástól a 
bútorkészítésig” című pályázatuk nem-
zetközi Együttműködés a Kultúráért nívó- 
díjas projekt lett. A 2015. évi pályaválasz-
tási kiállításon „A legjobb szakmai sziget” 
díját kapta a faesztergályos bemutatója 
elismeréseként. tanítványai több alka-
lommal sikeresen szerepeltek a Szakma 
Kiváló tanulója országos versenyen.

KULTúrA 9

��Mózes László

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága

szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban, ezen a napon tisztázta le nemzeti imánkat, a Himnuszt. Idén Szalóczy

Pál Kazinczy-díjas előadóművész Márai Sándor Ég És föld című 1942-es művéből adott önálló estet 

a Jókai moziban, ugyanitt került sor a Komárom Város Kultúrájáért Díjak átadására is.
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éjjel-nappal kultúra 

A Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű 
országos esemény komáromi kötődé-
sű. Célja az volt, hogy tágra nyíljanak 
a művelődési intézmények ajtajai, a 
falak közt pedig megmutatkozzanak 
a művelődéshez és kulturális léthez 
kötődő helyi erők. városunk idén 
is csatlakozott a február 2-a és 4-e 
között zajló nagy „kulturális dzsem-
borihoz”. 
 

A Monostori erődben a Kemence 
Egyesület bábcsoportja indította előadá-
sával és interaktív bábfoglalkozásával 
a kiemelt eseményt, majd a jövőre fenn-
állásának tízedik évfordulóját ünneplő 
MonoStory Erődszínházi társulat nyílt 
próbája következett. A sétálószínházi 
műfajjal foglalkozó formáció már a már-
cius 15-ei megemlékezésre szánt Pilvax 
című előadását gyakorolta. Ottjártunkkor 
Csillag Attila, a társulat egyik rendezője 
rövid eligazítás után engedte útjára az 
aktuális jelenetet. A bemutató interakítv, 
így a társulat kísérleti jelleggel engedett 
betekintést színházuk kulisszái mögé. 
 
Délután a Garabonciás néptáncegyüttes 
vette birtokba a Dunai bástya kikötői fo-
gadóterét. A tánccsoport népviseleteket 
is hozott az alkalomra, amelyekbe bárki 
belebújhatott. A tánc iránt érdeklődő 
közönség a nyitány alkalmával népi játé-
kokban hangolódhatott a foglalkozásra, 
melyhez a 4G zenekar szolgáltatta a népi 
dallamokat. Ezt követően pattogós han-
gulatú táncház vette kezdetét, melyben 
fiatal legények irányították a lépéseket.  
 
    hd

új dArAbbAL jeLenTKezeTT A MAgyAroCK dALSzínhÁz

mAcskAfogó

Új darabbal készült a Magyarock Dalszínház társulata. Ezúttal

az 1986-ban bemutatott Macskafogó című egész estés rajzfilm Szikora

Nem volt eseménytelen a Magyarock Dal-
színház ünnepeket követő időszaka, hiszen 
próba próbát ért.  
 
- Új célközönség felé nyitottunk, méghozzá 
a legkisebbeket, az óvodásokat és a kisiskolá-
sokat szólítottuk meg két mesedarabunkkal. 
Az egyik Mátyás királyról szólt, míg a másik 
egy Grimm-mese átdolgozása volt. Ez utóbbi 
Medveczky Szabolcs munkáját dicséri. Komá-
rom önkormányzatának és a Nemzeti Kulturá-
lis Alapnak köszönhetően van olyan kezde-
ményezésünk, amelynek köszönhetően a helyi 
fiatalok színházlátogatásokon tudnak részt 
venni. Így folyamatosan találkoznak a színházi 
közeggel, sokszor olyan embereket látnak a 
színpadon, akikkel a mindennapokban is talál-
kozhatnak, akár személyesen is ismerhetik őket. 
Ez hosszú távú program, aminek lesz folytatása 
- nyilatkozta Vizeli Csaba, a Magyarock 
Dalszínház vezetője és rendezője.  
 
A meseelőadások mellett elkezdték a Macs-
kafogó című musical próbáit is.  
 
- Az 1986-os, mára már klasszikussá vált 
egész estés, felnőtteknek szóló mesét mindenki 
ismeri, generációk nőttek fel rajta. Ezt álmodta 

újra színpadi változatban 2005-ben Szikora 
Róbert és Valla Attila. Igazi családi darab 
született belőle, minden korosztályt megszólít. A 
téma izgalmas és nehéz is egyben, mert minden 
feldolgozást az eredeti filmhez hasonlítanak. A 
gengsztertörténet és a főszereplők megmaradtak, 
viszont modernebb lett a darab, és egy-két új 
szereplővel is találkozhattak a nézők. A társulat 
szinte valamennyi tagja szerepelt a nagysikerű 
január 29-i bemutatón. Vendégszereplőt nem 
hívtunk. Makrai Pál már a társulat örökös tag-
jának számít, koreográfusunk ezúttal is Bakó 
Gábor volt - tudtuk meg Vizeli Csabától. A 
rendező elárulta, hogy a próbák nagyon jó 
hangulatban teltek, hiszen nem volt olyan 
színész, akinek ne lett volna valamilyen 
élménye a Macskafogóval kapcsolatban.  
 
Az év további része szintén mozgalmasan 
telik majd a dalszínház számára. Országos 
turnéra indulnak a Fehérlaposokkal, hiszen 
idén lesz 70 éve annak, hogy aláírták a 
benesi dekrétumokat. Tavasszal és nyáron 
pedig az 1848/49-es darabok kerülnek 
előtérbe, mert 200 évvel ezelőtt tört ki 
a magyar forradalom és szabadságharc. 
Emellett felújítják A púpost, és készül-
nek egy új zenés vígjátékkal is. (se)

Róbert és Valla Attila által átdolgozott verzióját állították

színpadra. A január 29-i musical bemutatója slágergyanús dalokat,

kiváló jeleneteket és a filmből jól ismert dialógusokat ígérte.

�� Fotó: Havasi Melinda
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KILenCedIK ALKALoMMAL TALÁLKozTAK A dUTrÁSoK

DuTrA-musTrA

Jövőre jubilál a Dutra Baráti Kör hagyományos nemzetközi

Dutra találkozója a szőnyi Petőfi Sándor művelődési házban.

Régi képek és új makettek mutatták be az 
érdeklődőknek a magyar traktorgyártás 
csodájának, a Dutrának történetét. A január 
20-i eseményen voltak vendégek Szarvasról, 
Devecserből, Gyálról, Egerből, Pilis-
szentlászlóról, Ráckevéről, Tamásiból, sőt 
Kiskőrösről még külön buszjárat is indult. A 
nap folyamán mintegy kétszázan fordultak 
meg a rendezvényen, ahol a Dutra Baráti 
Kör összefoglalta a 2017-es év legfontosabb 
eseményeit, illetve azokat a kiállításokat, 
ahol az év során megfordultak.  
 
A legtöbb kíváncsi szemet az udvaron 
kiállított, eredeti állapotban felújított Dutra 
vonzotta, melynek tulajdonosa a kocsi 
Csonka Zoltán.  
 
- 2007-ben Vértessomlón találtuk meg a 
traktort, nagyon rossz állapotban. Tényleg 
cudarul bántak vele, két diófa és egy akácfa nőtt 
ki belőle, ráadásul beleerőltettek egy IFA-motort 
is. Hazavontattuk, majd két évig pihent az 

udvaron. Sokáig csak azt latolgattuk, hogyan is 
újítsuk fel. Végül több mint 5 évig dolgoztunk 
rajta. Még nem száz százalékos, kisebb finomí-
tások vannak még hátra, de a gép működőképes 
- tudtuk meg Csonka Gábortól.  
 
A Dutráról az alvázszám alapján kiderült, 
hogy 1967-ben gyártották. A Dutra Baráti 
Kör segítségével találtak bele egy eredeti, 
1953-as gyártású Csepel motort is.  
 
- Van egy kistestvére odahaza, ami felújításra 
vár. Az jobb állapotban van, szintén valamikor 
a ’60-as években készült. Tervezzük, hogy 
felkutatunk egy négyhengeres változatot, akkor 
lesz teljes a kollekció - tette hozzá Csonka 
Zoltán.  
 
A Dutra Baráti Kör rendezvénye jövőre 
jubilál, hiszen 2019 januárjában tízedik al-
kalommal hívják majd találkozóra a magyar 
traktorgyártás csodájának szerelmeseit.  
 
    se

Az érdeklődők az ország valamennyi szegletéből érkeztek. 

Az udvaron kiállítottak egy eredeti, 1967-ben gyártott Dutrát. 

 
játék és muzsika Szőnyben 

február első hétvégéjén rendezték az 
immár hagyományos medve napot és 
asszonyfarsangot Szőnyben, a petőfi 
Sándor Művelődési házban. 
 

- A medve nap ékessége minden eszten-
dőben egy plüss mackókból álló tárlat. 
Idén sem volt ez másképp. A kiállítás 
alkalmára a játékok tulajdonosa, Nagy 
Zsófia is megjelent másfél hónapos kis-
fiával - nyilatkozta nyikus Anna szakmai 
vezető. A gyűjtő örömmel mesélt szen-
vedélyéről. Mint elmondta jelenleg 412 
játék mackója van, melyekről pontos ki-
mutatást vezet. A zsúfolásig telt művelő-
dési házban idén is a zsebsün együttes 
muzsikált a kicsiknek. Dalaik a várva várt 
tavaszt vetítették előre. A medve naphoz 
kapcsolódott a Kolonics Éva óvónő 
irányításával működő Kismester Klub 
foglalkozása is a Közösségi házban, 
ahol február 3-án medvés játszóházban 
élhették ki kreativitásukat az alkotókedvű 
gyerekek. 
 
Február 4-én az asszonyok vigadtak 
a szőnyi művelődési házban. Korábbi 
szokás szerint ugyanis a lányok és az 
asszonyok egy évben egyszer, farsang 
idején rúghattak ki igazán a hámból. 
Régi szokás volt az is ilyenkor, hogy 
a hölgyek akár még egy kocsmát is 
kibéreltek, amiből a férfiakat aznapra 
kitiltották. Ez a hagyomány éledt újjá 
a február 4-i asszonyfarsang alkalmá-
val, ahol vidám hangulatú délutánt 
töltött el egymás társaságában a Duna 
népdalkör és a napraforgó Citeraze-
nekar. A terített asztalokon többféle 
sütemény és fánk sorakozott. A cse-
megéket az asszonyok kifejezetten 
maskarás mulatságra készítették.  (hd)
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újabb szálláshelyekkel 
bővül Komárom

újabb fejlesztésekkel akár már idén 
bővülhet a komáromi szálláshelyek 
száma. egyre több látogató érkezik a 
városba, a vendégek nagy része pe-
dig nemcsak átutazó. Sőt átlagosan 
több éjszakát is eltöltenek Komárom-
ban.

2016-ban a Központi Statisztikai hivatal 
adatai szerint mintegy hatvanezer 
éjszakát töltöttek el Komáromban az ide 
látogatók, és bár még nem hivatalos, 
de tavaly is hasonlóképpen alakult ez 
a szám. Az adatokból kiderül, hogy a 
külföldi és a hazai vendégek aránya 
nagyjából fele-fele arányban oszlik meg. 
Komáromban jelenleg 226 szoba áll 
egész évben a vendégek rendelkezésé-
re, ami a kempinglehetőségekkel együtt 
mintegy 1540 fős kapacitást jelent.

- A tavalyi adatoknál fi gyelembe kell venni, 
hogy két komáromi szálloda is jelentős 
átépítésen megy keresztül, ami körülbelül 
50 szobányi kapacitáskiesét jelentett  – 
mondta el Szentesi tamás. A Komáromi 
turisztikai Egyesület (tDM) vezetője 
hozzátette: ennek tükrében a hatvanezer 
közeli szám elfogadható.

Az előző évekhez hasonlóan a tDM 
idén is több helyen népszerűsíti a várost, 
egyebek közt a március elsején kezdődő 
Utazás 2018 kiállításon, valamint a júniusi 
nemzeti Regattán, Siófokon. A médiá-
ban is megjelenik Komárom, tavasszal 
ugyanis a tévé képernyőin a Hazahúzó 
című műsorban mutatják be a várost, 
valamint az elmúlt évben és a napokban 
is látható volt a város kisfi lmje az MtVA 
Itthon vagy! című műsorában. tavaly 
júniusban a Duna World csatornán 50 
alkalommal jelent meg a Komárom 
látnivalóit népszerűsítő egyperces fi lm, 
amelyhez hasonló megjelenítést idénre 
is tervezi a tDM.

Február végén készül el az éves rendez-
vénynaptár, valamint létezik egy Komá-
rom-kalauz nevű kiadványuk is. 

             (Forrás: NT / komaromhirado.hu)

nAgyon KedveLIK A TerMÁLfürdőKeT TérSégünK LAKóI

élvezem én A sTrAnDoT!

A magyarok harmada évente legalább egyszer megy termálfürdő-

be - derül ki a hévízi NaturMed Hotel Carbona megbízásából készült

A kutatás szerint három megye vezeti a 
rendszeresen termálfürdőzők rangsorát: 
Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna és Komá-
rom-Esztergom megyékben a legmagasabb 
a termálvizes fürdőhelyeket több-kevesebb 
rendszerességgel látogatók aránya.

A válaszadók 34 százaléka legalább évente 
megy termálfürdőbe, 39 százalékuk két-
három évente, vagy ennél ritkábban látogat 
gyógyfürdőt, negyedük pedig jelezte, hogy 
soha nem járt még termálfürdőben. 

A kutatás alapján a termálfürdőzés a fi a-
talok és középkorúak körében is népszerű. 
A 18-24 éveseknek és a 35-44 éveseknek 
is több mint harmada jár legalább éven-
te termálfürdőbe, 37 és 36 százalékuk. 
Mellettük két korcsoport emelkedik még 
ki: a 45-54 évesek 37 százaléka, az 55-64 
éveseknek pedig 39 százaléka jár legalább 
évente fürdőzni.

A válaszadók 40 százaléka szerint a reumás 
panaszokra van jótékony hatással a gyógy-
víz, másodikként pedig a gyulladásos ízületi 
és gerincbetegségeket említette 28 százalé-
kuk. Harmadik helyen az ízületi műtétek 
utókezelése, valamint a törések, baleseti 
sérülések és mozgásszervi műtétek utáni 
rehabilitáció végzett 20 és 18 százalékkal.   

A kutatást a Tárki Társadalomkutatási 
Intézet Zrt. készítette a NaturMed Hotel 
Carbona megbízásából tavaly októberben.

A turisztikai jelentőségű fürdők a Magyar 
Turisztikai Ügynökség beszámolója és a 
statisztikai hivatal adatai szerint is népsze-
rűek: 28,8 milliós vendégforgalmat, és 64,2 
milliárd forint bevételt generáltak 2016-ban. 
   (Forrás: MTI)

országos reprezentatív kutatásból.
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A kommunista diktatúrák 
áldozataira emlékezünk
 
A kommunista diktatúrák áldoza-
tainak emléknapja megtartását az 
országgyűlés 2000. június 13-án elfo-
gadott határozata rendelte el. ennek 
értelmében minden év február 25-én 
tartják a kommunizmus áldozatainak 
emléknapját. 

 
Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt 
(FKGP) főtitkárát 1947-ben ezen a napon 
a kommunistákkal szembeni kiállása 
miatt a szovjet hatóságok teljes mérték-
ben jogellenesen, a képviselői mentelmi 
jog ellenére letartóztatták és a Szovjet-
unióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött 
fogságban, először a Gulagon, majd 
1951. szeptember 25-től az állambizton-
sági Minisztérium moszkvai központi 
börtönében. A politikus letartóztatása és 
fogvatartása az első lépés volt azon az 
úton, amelynek során a kommunista párt 
kiiktatta az ellenszegülőket és így haladt 
a totális egypárti diktatúra kiépítése felé. 
A kommunizmus fekete könyve becslé-
sek és levéltári kutatások alapján körül-
belül 100 millióra teszi a kommunizmus 
áldozatainak számát az egész világon.  
 
Komáromban február 26-án 
Medveczky Szabolcs: Mennyit bír ki az 
ember? című darabjával emlékezünk 
az áldozatokra. A bemutató 18.00 
órakor kezdődik a jókai moziban.  
                                             (wikipedia/rg)

75 éve TörTénT A donI TrAgédIA

csenDes Don

A második világháborúban a Don-kanyarnál történt hadiesemé-

nyek az idén 170 éves magyar honvédség  legtöbb emberáldozatot 

A megemlékezést a Duna Népdalkör 
katonadalai nyitották, majd Bágyi Ferencné, 
a rendezvényt szervező Komáromi Erő-
dök Barátainak Egyesület elnöke mondott 
beszédet. 
 
Az esemény végén a városvezetés részéről 
Czita János alpolgármester és Hamrák 
Zsófia önkormányzati képviselő helyezték el 
koszorúikat. 
 
A második magyar hadsereget Hitler illetve 
a náci Németország követelésére állította fel 
a Horthy-kormány a máig nem tisztázott 
hátterű kassai bombázások után, hogy ezzel 
segítse a német csapatok előrenyomulását a 
Szovjetunióban, illetve vehessen elégtételt a 
felvidéki provokációért. 
 
Eredetileg a sereg a német csapatszárnyat 
biztosította volna, azonban az időközben 
megindított sztálingrádi hadiesemény miatt 
lényegében magára maradt, utánpótlás alig 
vagy egyáltalán nem érkezett, a hadvezetés 
több stratégiai hibát is vétett, így az 1942-
ben kiküldött sereg 1943. január 12-én az 
addigi hősies helytállást követően lénye-
gében összeomlott a -40 fokos hidegben. 
A harcokban mintegy 100 ezer magyar 
honvéd veszett oda, sebesült meg, tűnt el 
vagy esett hadifogságba. 
 

A németek mindezek ellenére továbbra is 
tiltották a visszavonulást, de a parancsot 
már nem volt kinek továbbítani. 
 
Ahogy azt a wikipedia írja, a hadsereg 
maradékát kb. 100 km-re a Dontól nyugatra 
próbálták összeszedni. Zömük február 
elején érkezett meg, de még márciusban is 
érkeztek katonák, voltak olyanok, akik 300 
km-t gyalogoltak. 
 
Az 1943. április 4-én kelt hadseregparancs 
utolsó bejegyzése így hangzik: 
 
”Az eddig beérkezett harcjelentésekből és egyéb 
adatokból megállapítom, hogy a 2. magyar 
hadsereg a téli hadműveletek folyamán becsüle-
tét nem vesztette el, hanem sokáig a Don-par-
ton keményen állta a harcot, sőt a hadsereg egyes 
csapattestei és ennél magasabb kötelékei olyan 
ragyogó fegyvertényekkel tűntek ki, melyek a 
régi magyar katonai hírnévhez mindenben 
méltóak, és felveszik a versenyt bármely hadse-
reg kimagasló fegyvertényeivel.” 
 
A hadsereg maradványait ápri-
lis 24-én kezdték hazaszállítani, a 
hadseregparancsnokság működését 1943. 
április 30-án beszüntette. A 2. magyar 
hadsereget 1944. augusztus 28-án hozták 
újra létre.    rg

követelő csatái. A hiányos felszereltséggel rendelkező, a Sztálin-

grádi ostrom miatt utánpótlás nélküli álló 2. magyar hadsereget

szinte teljes egészében megsemmisítette az előrenyomuló Vörös

Hadsereg. Január 13-án a hősök előtt hajtottak fejet az erődben.

KözöS MúLTUnK 15
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Elsőként az idén 70 éves fennállását ünneplő 
Komáromi Városi Sportegyesület jelenlegi 
vezetője, Beigelbeck Attila köszöntötte 
az egybegyűlteket. Beszédében azoknak 
mondott köszönetet, akik megalapították az 
egyesületet, illetve akik edzőként, sportoló-
ként, vezetőként sokat tettek azért, hogy a 
város hírnevét öregbítsék.  
 
Beigelbeck Attila kitért arra is, hogy a 
sportegyesület nem csupán a nevében hasz-
nálja a Komárom szót, de együtt fejlődik és 
gondolkodik a várossal.  
 
A produkciókkal színesített estén - mely-
ben közreműködött a KVSE ritmikus 
sportgimnasztika csapata, a Happy Dance 
Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc 
Egyesület, a R3D ONE hip hop tánciskola, 
a Fouetté ritmikus gimnasztika csapata és a 
fit-kidesek - először a komáromi általános 
és középiskolák azon diákjait jutalmazták, 
akik nemcsak tanulmányi eredményeikkel, de 
sportsikereikkel is kitűntek.  
 
Az elismeréseket idén Varga Zsombor 
(Feszty), Köbli Dániel (Petőfi), Csáki Eszter 
(Bozsik), Csáki Emese (Bozsik), Kovács-
Herold Marcell (Petőfi), Tasnádi Balázs 
(Feszty), Bozori Péter (Petőfi), Bélai Ninetta 
(Bozsik), Borbély Bence (Bozsik), Demissie 
Salomé (Jókai), Horváth Lea (Jókai) Dudás 
Anna Klaudia (Kultsár) vehette át. A díjakat 
Turi Bálint alpolgármester adta át. 
 
Az Év Junior Sportolója díjat Horváth Lea és 
Pekler Zalán érdemelték ki. Horváth Lea a 
KVSE sportlövőjeként ért el kiváló ered-

ményt, csapatban első helyen végeztek az 
Európa-ligában. Pekler Zalán pedig eddigi 
legsikeresebb évét zárta 2017-ben, hiszen 
a Finomító Sportlövész Klub sportlövője 
Európa-bajnok lett, kvótát szerzett az ifjú-
sági olimpiára, ahol mindenképpen szeretne 
dobogós helyen végezni. A díjat Horváth 
Gyula korábbi sporttanácsnok, a Humán 
Ügyek Bizottságának külsős szakmai tagja 
adta át. 
 
A Komárom Város Sportjáért díjat Szőnyi 
Ferenc kapta, aki tavaly a világon elsőként és 
egyedüliként teljesítette az indiai La Ultrát. 
480 kilométert futott a Himalájában, majd 
részt vett egy tízszeres ironman versenyen 
Svájcban, és az év végén egy 24 órás sprartan 
racet is bevállalt Izlandon. Február végén 
már Argentínába készül, hogy nekivág-
jon egy 200 kilométeres távnak az Andok 
vadregényes tájain. Az elismerést Dombay 
Gábor, a Humán Ügyek Bizottságának 
elnöke adta át. 
 
A Komárom Város Utánpótlás Sportjáért díját 
ezúttal három egyesületnek ítélték oda, a 
KVSE ritmikus gimnasztika szakosztályá-
nak, a Tempo Karate Sportegyesületnek és a 
KVSE U 14 labdarúgó csapatának. 
 
A KVSE ritmikus gimnasztika szakosztá-
lyának jelenleg 85 iskolás és 25 óvodás tagja 
van. 2017-ben két alkalommal nagy töme-
geket megmozgató országos meghívásos 
versenyt szerveztek, ahol 15 egyesület 350 
tornásza mérettette meg magát. A tempósok 
a világbajnokságon csapatban katában a har-
madik helyet, míg a magyar bajnokságban 

csapatban katában az első helyet szerezték 
meg. A fiatal futballisták a Bozsik-program-
ból kikerülve életük első bajnoki rendszeré-
ben szerepelve nyerték meg a részükre kiírt 
Nemzeti Bajnokság második vonalában a 
bajnokságot.  
 
Komárom Város Közönségdíjasára január utol-
só hetében lehetett szavazni a Facebookon. 
Első körben 20 sportolót neveztek, a legtöbb 
szavazatot kapó 3 lány és 3 fiú a sportgá-
lán második körön esett át. Rájuk 18 és 
19 óra között a bejáratnál voksolhattak az 
eseményre érkezők. A szavazatok alapján 
a díjat az SZPK játékosa, Bognár Gergely 
kapta. 
 
Az Év Edzőjének Filep Imrét választották, 
aki 30 évvel ezelőtt honosította meg a kara-
tét Komáromban. 1989 óta nem volt olyan 
év, hogy nemzetközi bajnokságról érem 
nélkül tértek volna haza.  
 
Az Év Csapata címet ezúttal is az SZPK 
OB I-es felnőtt férfi csapata vihette haza. 
Az Év Női Csapatsportolója Huszár Ágnes 
floorballos, az Év Férfi Csapatsportolója pe-
dig Musitz Balázs labdarúgó lett. A díjakat 
Turi Bálint alpolgármester nyújtotta át. 
 
Az Év Sportolójának a hölgyek közül 
Miskolczi Juliannát, a férfiak közül 
pedig Grónai Sándor választották, aki 
legnagyobb tavalyi győzelmének az A 
kategóriás profi világbajnoki cím meg-
védését tekinti. Mindkét elismerést dr. 
Molnár Attila polgármester adta át. 

    se

SporTünnep 2018

szenveDélyük A sporT
Komárom idén is nagyszabású gálaműsoron ismerte el legjobb, lege-

redményesebb sportolóit. Az eseményen részt vett dr. Molnár Attila, 

polgármester Kreft-Horváth Loránd és Turi Bálint alpolgármester

a képviselő-testület több tagja, az egyesületi vezetők és az edzők.

�
�

Fotó: H
avasi M

elinda

Maximális hozzáértés - 
zéró ÁFA
Februárban elengedjük az ÁFA összegét
szemüvegkeretekre és -lencsékre egyaránt

0% 
ÁFA

Akció időtartama: 2018. február 5-28. Az akció a BLC vagy HVLL réteggel ellátott Hilux 1.50 M.A.P., Hilux Eyas 1.60 M.A.P., Hilux/Nulux 1.50 / Eyas 1.60 
TrueForm lencsékre és az optika által kijelölt keretekre vonatkozik. Az akció más kedvezménnyel össze nem vonható. Az ár nem tartalmazza az esetle-
gesen szükséges látásvizsgálat és szemüvegkészítés díját. Az akciós kedvezmény mértéke 21.26% az ajánlott bruttó fogyasztói árból.
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Sárosi Optika  
 
 

BELVÁROSI SZEMÉSZET 
Dr. Török Katalin főorvos  

 
MINERVA-HÁZ, Komárom, 

Bajcsy-Zsilinszky u. 5.  
TESCO parkoló melletti toronyház  

 
 

www.sarosioptika.hu  
Tel.: +36 34/347 081
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Mester és tanítványai 
 
A fudokan karate megalapítója két 
napos nemzetközi edzőtábort tartott 
február első hétvégéjén a feszty 
Árpád Általános Iskolában. dr. Ilija 
jorga legfőbb célja, hogy átadja tu-
dását tanítványainak. A tizedik danos 
mesternek az Antarktiszon is vannak 
követői. 
 
hazánk mellett Ausztriából, Szerbiából, 
Olaszországból és Szlovéniából érkez-
tek résztvevők az edzőtáborba. Jorga 
mester a fehér és kék öveseknek az 
alapokat tanította, míg a barna és fekete 
övesek olyan taktikai és formagyakorlato-
kat sajátíthattak el, melyeket még a régi 
mestereitől tanult.  
 
- A szombati egész napos edzést 
követően vasárnap az újabb övfokozatok 
megszerzésére nyílt lehetőség – mondta 
a szervező tempo Karate Sportegyesület 
elnöke Filep Imre.  
 
A karate legenda minden esztendőben 
ellátogat Komáromba, lassan húsz éve. 
Filep Imre hét danos mester úgy véli, 
mindenki számára hatalmas lehetőség, 
hogy megismerjen egy olyan mestert, 
aki alapítóként egyenes ágon adja át 
tudását. 
 
Ilija Jorga tíz danos mester. A karatéban 
nem létezik tíz dan. Ezt a címet kizá-
rólag a stílus alapítója viselheti. Mindig 
szívesen jön Komáromba. örömmel 
tölti el, hogy olyan tanítványra lelt, mint 
Filep Imre, akihez a kezdetektől fogva 
barátság fűzi. A karate ezen ágának több 
millió követője van világszerte.  
 
- Komáromban sok jól képzett karatéka 
van, ezért mindig komoly fejtörést okoz, 
hogy milyen újdonsággal készüljek. 
Ezúttal egy olyan formagyakorlatot mu-
tatok be, mely egyesíti a karate technikai 
alapjait a küzdő elemeivel – mondta a 
szerb mester.  

- Nagyon büszke vagyok arra, hogy képes 
voltam életstílusommá tenni a karatét, 
hogy egyetemen taníthatok fiziológiát  
és orvostudományt - zárta gondolatait  
a mester.  
 
    (kn)

   

- Második alkalommal adhattunk otthont a 
nagyszabású rendezvénynek. A döntőben 48 
lány- és 48 fiúcsapat indult. Hat korosztályban, 
korcsoportonként 8 csapat kvalifikálta magát. A 
két nap alatt 500-600 játékos fordult meg a pá-
lyán - mondta el Galambos Tamás, a Szőnyi 
Palánkdöngetők Körének vezetője.  
 
Az ünnepélyes megnyitón a Magyar Diák-
sport Szövetség új arculatát is bemutatták. 
A szervezet elnöke, a korábbi olimpiai 
ezüstérmes öttusázó, Balogh Gábor beszé-
dében kiemelte, jó érzés látni, hogy ennyien 
részt vesznek a döntőn, külön köszönet 
illeti a szurkolókat, akik remek hangulatot 
teremtettek.  
 
- A diákolimpiai versenyrendszert az 1950-es, 
’60-as években indították útnak, és a floorball 
is több mint 30 éves múltra tekint vissza. A 
fiatalok számára a mindennapi mozgás és a 
versenyzés öröme mellett az is motivációt jelent-
het, hogy a győztesek 10 többletpontot kapnak 
a felvételin. A Magyar Diáksport Szövetség 
kiváló kapcsolatot ápol a floorball szövetségek-
kel. Külön köszönöm az önkormányzat jelentős 
támogatását, mellyel a verseny megszervezésé-
hez és lebonyolításához járult hozzá  - hang-
zott el Balogh Gábor köszöntőjében.  
 
Dr. Molnár Attila köszönetet mondott 
azért, hogy ismét Komárom adhat ott-
hont a nívós eseménynek. A polgármester 
hozzátette, Komárom a floorball fellegvára, 
de bízik abban, hogy a versenyzők nemcsak 
emiatt térnek majd vissza a Duna-parti 
városba, mely jelenleg történelmi fejlődésen 
megy át. 

A döntő versenyen a korábban lezajlott elő-
döntőkből továbbjutott, az országos táblára 
feliratkozott intézményi csapatok vettek 
részt, korcsoportonként 8-8 iskola. A jeles 
sporteseményen így az I–VI. korcsoportos 
floorball legeredményesebb fiú- és lánycsa-
patai mérkőztek meg egymással. Pályára 
lépett 10 komáromi csapat is. 
 
Az első napon az I., az V. és a VI. korcso-
portú fiú-lány csapatok, másnap a II., a III. 
és a IV. fiú-lány csapatok léptek pályára. 
 
Városunk remekül szerepelt a tornán, hiszen 
három első és három második helyet sike-
rült megszereznünk. Mindemellett a szőnyi 
Bozsik a legeredményesebb általános iskola, 
míg a Jókai Gimnázium a legeredménye-
sebb középiskola cím birtokosa lett. 
 
A rangos sportesemény megszervezé-
séért köszönet illet az SZPK Floorball 
Egyesületet és az önkénteseket.
 
A verseny fővédnöke Áder János, Magyar-
ország Köztársasági Elnöke volt. A sport-
esemény védnökei: Balog Zoltán, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának tárcavezető-
je, dr. Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának sportért felelős állam-
titkára, dr. Palkovics László, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának köznevelé-
sért felelős államtitkára, Popovics György, 
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 
elnöke, dr. Molnár Attila, Komárom Város 
polgármestere, valamint Veisz László, a 
Magyar Floorball szövetség elnöke. (se/rg)

TöbbSzöröS KoMÁroMI győzeLeM A dIÁKoLIMpIA dönTőjén

floorbAll fiesTA
Január közepén városunkban rendezték a kispályás Floorball Orszá-

gos Diákolimpia döntőjét. a tét a hazai bajnoki cím megszerzése volt. 

Három aranyat és három ezüstöt hoztunk!
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Kiválóan szerepeltek  
a petőfisek a diákolimpiai 
megyei tornadöntőkben 
 
A petőfi Iskolában évtizedek óta ha-
gyománya van a torna sportágnak.  
A városi forduló után az iskola csapa-
tai ebben a szezonban is bejutottak a 
megyei döntőbe. 
 
A lányok versenyét Esztergomban 
rendezték január 8-án. A csapatok közül 
az első - második osztályosok (Petrák 
Dorka, Müller Réka, Sáfrány Johanna, 
Keszi Virág, Köbli Dorka, nadalai Viktó-
ria, halápi Petra) szerepeltek legjobban, 
ők a dobogó második fokára állhattak 
fel. Egyéni versenyben Petrák Dorka 
ezüstérmet szerzett!  
 
A felsős lányok egy tized különbséggel 
maradtak le az ezüstről. A csapat (Vígh 
Fanni, Lidák Luca, nagy Dorka, Lampert 
Vivien, Kiss Gréta, Kovács Mercédesz és 
Kocsi-horváth Eliza) kiegyensúlyozott, 
szép gyakorlatot mutatott be. Egyéni 
versenyben Vígh Fanni a második, Lidák 
Luca pedig a negyedik helyen végzett. 
 
A 3-4. osztályosok csapata sajnos a 
gerendán rontott, így nem kerülhettek 
dobogóra. Egyéniben a legjobb ered-
ményt Szakmári Lilla ért el, aki a negye-
dik helyen végzett. 
 
A fiúk versenyét a Petőfi rendezte január 
9-én. 
 
A legkisebbek csapata volt a legeredmé-
nyesebb, a 2. helyen végeztek. A csapat 
tagjai: Mózes János, Dián Roland, 
Gerecs ádám, Simonics Konrád, Mé-
száros Milán és Diós Barnabás. Egyéni 
versenyben Mózes János a 4. helyen 
végzett.  
 
A II. és a III-IV. korcsoport csapata bronz-
érmet szerzett. A II. korcsoport tagjai: 
Köbli Dániel, Győrfi ákos, Petrák Dávid, 
horváth Bálint és Elek József.  
 
A felsős csapatban ábrahám Gergő, 
Juhász Roland, tóth Béla Bence, ádám 
Martin, és takács Barnabás szerepelt.  
 
A felkészítő tanárok Vadkerti Ildikó és 
Vörösházi tibor voltak. A petőfisek 
most a február elején rendezendő 
országos elődöntőre készülnek. (vi)

díjeSő éS évérTéKeLő Az úSzóKnÁL

meDencepArTy

Január 20-án az Arany 17. Rendezvényközpontban tartotta évad-

záróját a Komáromi Úszóklub. Az eseményen részt vett Turi Bálint

Tavaly ünnepelte 20 éves fennállását a 
Komáromi Úszóklub. A sportegyesület a 
korábbiakkal egyetemben most is sikeres 
évet zárt, 47 versenyen összesen 615 érmet 
szereztek.  
 
- Jelenleg 90 gyermekkel dolgozunk, közülük 
60 az igazolt versenyző, harminc úszósulis. A 
legkisebb 7, a legidősebb tagunk 17 éves. Extrém 
edzésszámmal dolgozunk, a nagyoknak heti 
9 edzésük van, ebből 5 esti és 4 reggeli. Persze 
a folyamatos tréning mellett arra is ügyelünk, 
hogy jó hangulatot teremtsünk, értéket adjunk, 
így kicsi a lemorzsolódás. Emellett Szakál Bence 
és Iglódi Attila edzőkollégáimmal folyamatosan 
képezzük magunkat. Magam sem csupán a 
menedzselést vállaltam, edzem is a fiatalokat - 
nyilatkozta Szeidl Balázs egyesületi elnök, 
aki hozzátette, 2018-ban céljuk a további 
szakmai fejlődés. A gyerekek nagy többsége 
helybéli, de érkeznek Mocsáról, Ácsról és 
Nagyigmándról is, illetve a tagok 30 száza-
léka észak-komáromi.  
 
Az önkormányzat elkötelezett támogatója 

a Komáromi Úszóklubnak. Erről beszélt 
köszöntőjében Turi Bálint alpolgármester.  
 
- A komoly szakmai munkának megvannak 
az eredményei. Kevés olyan város van, mint 
Komárom, ahol a vezetés ilyen jó példával jár 
elől. Nem pusztába kiáltott szó, hogy a város 
elkötelezett a sport mellett. Évekkel ezelőtt indí-
tottuk el az úszóprogramot, melynek célja, hogy 
minden komáromi kisgyermek tanuljon meg 
úszni. A kicsik ősszel és tavasszal 60 órában 
gyakorolják a vízbiztonságot. Dolgozunk azon, 
hogy újabb fedett uszodát építhessünk fel, ahol 
nemcsak az úszók, de a vízilabdások is helyet 
kaphatnának - emelte ki az alpolgármester. 
                                     se

alpolgármester és Horváth Gyula sporttanácsnok is. A 2017-es

esztendő értékelése mellett a legjobbak díjazására is lehetőséget

teremtett az ünnepi esemény. 

Közel 100 érmet hoztak úszóink 
 
Január 13-án Dorogon kezdte meg az 
új esztendőben a versenyzést a Komá-
romi Úszóklub SE. csapata, 92 érmet 
érdemeltek ki a Komárom-Esztergom 
Megyei Úszó Bajnokság első fordulóján.

�� Fotó: Hajnal Dóra
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