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Ünnepi hét
Zene, kultúra, hagyomány, művészet, sport, sztárfellépők a Duna
mindkét partján, idén is ezt kínálta nekünk a Komáromi Napok. Városunk ünnepe hivatalosan ezúttal is a közös testületi üléssel kezdődött április 26-án, melynek a dél-komáromi Városháza adott otthont.
Az ülésen dr. Molnár Attila polgármester és
dr. Ströcker Renáta adták át dél-komáromi
kitüntetetteknek a díszpolgári címet, a Pro
Urbe és a Polgármesteri díjakat.
Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Komárom Város Díszpolgára
címet adományozott Sárai János önkormányzati képviselő részére. Komárom
Városért emlékérmet vehetett át Szalai
Gabriella, Csókáné dr. Varga Mária,
Beigelbeck Attila, Fazekas László és Horsa
István. Az idei esztendőben Polgármesteri
díjban részesült Legát István, az 1848-49es Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, valamint
a Street Generations Extrém Sport Csapat.
Észak-Komárom képviselő-testülete az
idei évben Pro Urbe díjat adományozott a
Selye János Gimnázium és Városi Művelődési Központ GIMISZ Diákszínpada,
valamint dr. Bende István részére.
Polgármesteri díjat kapott Mgr. Roberta Krmášková, Mgr. Júlia Černeková,
Janka Pipíšková, a Magyar Lovas Színház
Komárom, a Magyarock Dalszínház,
Hodek Dávid és Hodek Áron, a Regionális
Közművelődési Központ, Borbély Alexandra, Ing. Eva Gajdáčová, Lakatos Róbert,
Szénássy Edit, a RÉV Polgári Társulás
valamint Kristóf Réka.

Komárom Város Díszpolgára
Sárai János önkormányzati képviselő
1939. május 2-án született Szőnyben
parasztcsaládban, melyre mindig büszke
volt. Pályafutását a MOL-ban kezdte, ahol
42 évet dolgozott. 1989-ben megalakult a
Kisgazda Párt, amelynek a vezetője lett.
1990-ben a körzetében megnyerte az
önkormányzati képviselő-választást,
ekkor indult el közszereplői pályafutása, 7
cikluson keresztül képviselte a körzetében
lakók érdekeit. 1994-1998 között a Szőnyi
Részönkormányzat vezetője volt, majd ezt
követően még 4 évig volt Komárom város
társadalmi megbízatású alpolgármestere.
Több cikluson keresztül mind az ügyrendi,
mind pedig a műszaki, pénzügyi bizottság
tagja is volt. Mindig szívén viselte a szőnyi
emberek sorsát, közszereplői tevékenységét
teljes odaadással végezte.
Munkássága alatt valósult meg a városrész
vezetékes ívóvízellátása, a szennyvízcsatorna
kiépítése, az utak szilárd burkolattal való
borítása. Közreműködésével adták ki Kállai
Ödön helytörténeti munkáját, javaslatára
indult el a szőnyi Hősök terén az emlékmű építése. De ott volt, amikor a Szőnyi
horgásztónál felépítették a horgásztanyát, a

tó körüli közvilágítást, a térfigyelő kamerarendszert, a játszóteret, valamint a Kállai
parkot. Szorgalmazta a Petőfi Sándor Művelődési Ház felújítását, így a városrész civil
szervezetei megfelelő körülmények között
dolgozhatnak. Komárom Város Képviselőtestületének egyetlen olyan képviselője, akit
1990-2014 között egyéni választókerületben
minden alkalommal képviselővé választottak a választópolgárok.

Komárom Városért emlékérem
Szalai Gabriella, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Fogyatékosok Nappali
Intézménye és Sorstárs Támogató Szolgálat vezetője
Munkáját a fogyatékos és az élet árnyékos
oldalán élő emberekért végzi nagy igyekezettel, empátiával, szeretettel és szakmai
tudással. Tevékenysége nem nélkülözi az
alázatot és a másik ember iránt tanúsított
tiszteletet.
A máltaiak önkéntes munkájából a nehéz
élethelyzetben élők érdekében szervezett
alkalmakon (adománygyűjtés, adományosztás, krízishelyzetek, táboroztatás, városi
rendezvények) munkaidőn túl is mindig
példamutatóan kiveszi részét.
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Akikkel kapcsolatba kerül, hamar megszeretik másokra figyelni tudó, kedves
egyénisége miatt.
Egyéni életútja és magánélete is tiszteletet
parancsoló. Példamutató az az igyekezet és
kitartás mellyel - a rengeteg megoldandó
családi gond, probléma ellenére - folyamatosan képzi magát, hogy szakmai munkáját,
hivatását kifogástalanul végezhesse. Gabriella hivatásának gyakorlásában a hite és a
családja segíti, mely erőt, békét és szeretetet
biztosít számára.
Munkálkodására, a mindennapjaira a
következő idézet a legjellemezőbb:
„Nem vagyunk mindnyájan arra hivatottak,
hogy rendkívüli dolgokat hajtsunk végre,
hanem arra, hogy nagyon egyszerű,
hétköznapi munkát végezzünk
rendkívüli szeretettel…”
Csókáné dr. Varga Mária gyermekorvos
1986-ban Debrecenben szerzett orvosi
diplomát. Házasságkötése révén került
Komáromba. Először a Tatai Városi Kórház
Gyermekosztályán kezdte meg munkásságát, majd 1988. május 1-től, éppen 30 éve
került a Komáromi Városi Kórház - jelenleg
Selye János Kórház - gyermekosztályára.
Gyermekgyógyászatból, majd gyermek tüdőgyógyászatból szerzett szakvizsgát. Ezt
követően kezdődhetett meg városunkban is
a gyermek-tüdőgyógyászati szakrendelés,
ahol immár 20 éve végzi magas színvonalúan, lelkiismeretesen az allergiás és asztmás
gyermekek kivizsgálását és gondozását.
2008-tól megbízott osztályvezetőként
irányította a kórház gyermekosztályát. A
kórház átszervezését követően a 24 órás
gyermekellátást vezeti. Gyermekek iránti
szeretete a munkája során folyamatosan
megmutatkozik, a gyermekekkel és a
szülőkkel egyaránt mindig kedves, türelmes. Alapos kivizsgálásait minden esetben
részletes magyarázat követi. Természetes
kisugárzásának köszönhetően mindig nyugodt, kellemes légkört teremt a rendelőben.
A református gyülekezet nőszövetségének
tagja, és nemcsak helyben, hanem országosan is képviseli a szervezetet.
Beigelbeck Attila, a Komáromi Városi
Sportegyesület elnöke
1958. január 24-én született Szőnyben.
Már gyermekkorában is szerette a futballt,
pályafutását az almásfüzitői csapatban
kezdte. 17 évesen a Tatabányai KOMÉP

SC-ben folytatta a labdarúgást, ahol a csapat
éveken keresztül az NB II-ben szerepelt.
Katonai szolgálata ideje alatt sem adta fel
szenvedélyét, és a Szabó Lajos Honvéd
Sportegyesület NB II csapatában focizott.
Leszerelés után az NB II-ben szereplő
DOROG csapatához igazolt. 1987-ben
labdarúgóedzői képesítés megszerzése után
több csapat vezetőedzője lett. 2008-ban a
Komárom Városi Sportegyesület elnökévé választották, amely 5 szakosztállyal és
közel 250 igazolt sportolóval működik. A
vezetése alatt működő Komárom Városi
Sportegyesület évről évre bővülő létszámmal tevékenykedik. Nagy hangsúlyt fektet
az utánpótlás nevelésére, ma már 9 szakosztállyal és közel 1000 igazolt sportolóval rendelkezik az egyesület. Rendkívül fontosnak
tartja, hogy mind a személyi mind a tárgyi
feltételek biztosítva legyenek a szakosztályok számára. Ezért folyamatosan nyújt
be pályázatokat, és keresi a sportot szerető
támogatókat.
Fazekas László református püspök
Tiszacsernyőn született 1961. június 12-én.
A prágai Coménius Teológiai Fakultás hallgatója volt 1980-1986 között, ahol diplomát
is szerzett.
Első szolgálati helye Észak-Komárom, ahol
segédlelkész, ezt követően Léván helyettes
lelkész volt. 1991-ben a Komáromi Egyházközség lelkipásztorává választották, ahol
azóta is lelkészként szolgál hitvestársával.
1996-tól 2002-ig a Komáromi Egyházmegye Tanácsának tagja és az egyházmegye
missziói előadója volt. 2003-2008 között a
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
püspökhelyettese volt, majd 2009-től az
egyház püspöke és egyben a Szlovákiai
Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnökhelyettese.
Kezdettől fogva fontos volt számára a
fiatalokkal való foglalkozás, a nyitottság a
többi felekezet irányába, és a hit megélése a
mindennapokban. Akár egyházi, akár társadalmi téren mindig hangsúlyos számára a
közösség építése.
Fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalást, amiről hittanórákon, bibliaórákon,
igehirdetések alkalmával is gyakran beszél,
ezáltal a református egyház üzenete és
példamutató tevékenysége a templomok
falain is túljutott. Véleménye szerint nem
lehetünk bezárkózott keresztények. Ezért
van benne az az igyekezet, hogy a közösségi
alkalmakon részt vesz, és másokat is erre

biztat, vagy ilyen alkalmakat szervez. Ebből
a meggondolásból is fakadt a Timóteus
idősek otthonának indítása, vagy az óvoda
és bölcsőde építése a Magyar Kormány által
elindított óvodaprogram keretében.
A Duna két partján elterülő városrészeket
mindig is egy városnak tekintette, és szívesen kapcsolódik be azokba a rendezvényekbe, amelyek ezt erősítik. Kiemelten segíti a
felvidéki kitelepítettek ügyének felkarolását,
a kitelepítettekről és a város kettészakadásáról történő méltó megemlékezést.
Horsa István népzenész
1975-ben született Komáromban.
6 évesen kezdett el klasszikus zenét tanulni, majd 7 éven keresztül
az Óbudai Népzeneiskolába járt.

Horsa István zenei hitvallása, hogy az
évszázadok alatt kikristályosodott népzenénk tökéletes, így azt soha nem akarta
feldolgozni. Célja mindig az volt, hogy
úgy tanulja meg a zenét, ahogy az mindig
is működött, a hallás és megfigyelés utáni
átörökléssel. 2010-ben megalapította Komáromban az Ördöngös Népzenetanodát,
ahol az ősi módszerrel tanítja a muzsikálást,
az erdélyi magyar zenélési stílust alapul
véve. A zenetanodában, amely a határon
való fekvése miatt híd szerepét is betölti
a Felvidék magyarságával, jelenleg 50 fő
tanul autentikus népzenét kortól és zenei
előképzettségtől függetlenül. Nyaranta
zenei táborokban tanít Erdélyben és a Felvidéken. Komáromban, a város támogatásával
hangszersimogató programot dolgozott ki
óvodások számára, amelyben a kisgyerekek
megismerkedhetnek, a legérdekesebb magyar népi hangszerekkel és az előadás során
ki is próbálhatják azokat.
2014-ben Komárom Város Kultúrájáért díjban részesült a komáromi, illetve a felvidéki
magyarság körében kifejtett értékteremtő
munkája elismeréseként. 2016-ban Halmos
Béla vándordíjban részesült, és így egy éven
keresztül használhatta a néhány éve elhunyt
zenész, pedagógus és kutató mesterhegedűjét. Még ebben az évben KomáromEsztergom Megyei Jubileumi Príma díjban
részesült.
Kutatómunkájának köszönhetően nemrégiben sikerült begyűjtenie Hideg
Anna néni teljes énekes repertoárját.
Horsa István a falusi bandák mintájára
2015-ben alapította meg saját együttesét a zenetanoda két ifjú muzsikusával,
Vörös Mátéval és Joó Bencével, akik
kontrán és bőgőn kísérik tanárukat.
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Polgármesteri díj
Legát István
Komáromban sokan ismerik helytörténettel
kapcsolatos gyűjtőszenvedélyét. Intenzíven
részt vett a leletanyagok gyűjtésében, hiszen
barátai ismerősei bizalommal fordulnak
hozzá, mikor régi tárgyakat, relikviákat
találnak, bízván szakértelmében mellyel el
tudja dönteni egy mások számára értéktelen
tárgy eszmei értékét. Szívesen tanulmányozza a régi dokumentumokat, melyek
alapján egyértelműen bizonyítja azok történelmi fontosságát.
Ő maga személyesen harminc éve kutatja
Komáromot és környékét, leletanyagai között vannak őskori, bronzkori, és középkori
tárgyak, eszközök, melyek eszmei értéke
felbecsülhetetlen. Szeretné, ha mások is
megismerhetnék Komárom és környéke
rejtett kincseit. Önzetlenségét bizonyítja,
hogy az általa összegyűjtött leletanyag
nagy részét a Klapka György Múzeumnak
adományozta, hogy bárki megtekinthesse.
De van olyan általa talált kincs, amelyet a
Nemzeti Múzeumban őriznek. Nagylelkű
adományával gazdagította a magyar agrárium maradandó értékeinek megőrzésére
alapított Magyar Mezőgazdasági Múzeum
gyűjteményét is.
Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú
Egyesület
Az egyesület 2007-ben alakult, azóta
rendszeresen tart különféle hagyományőrző
rendezvényeket, ahol találkozhatunk kiváló
minőségű, korhű ruháikkal, eszközeikkel,
fegyvereikkel. A helybéli lakosok és turisták
egyaránt, korosztálytól függetlenül áhítattal figyelik előadásaikat. Bemutatóikon
nem csak a ’48-as forradalom relikviáinak
megtekintésére van lehetőség, hanem akár
kézbevételére is, mely által a történelem
egy darabját nyújtják át közönségüknek.
Igyekeznek történelemszeretetükkel átitatni
nézőiket, és eközben a történelmi események mibenlétét közérthetővé és könnyen
feldolgozhatóvá tenni. Ennek segítségével
mélyen megragad látogatóikban, hogy miért
harcoltak az akkori emberek, mit adott és
mit hagyott ránk a forradalom, az akkori és
a mai embereknek mit jelenteknek a haza,
hazaszeretet, nemzet vagy a szabadság
szavak. Több helytörténeti vonatkozású
könyv kiadását tették lehetővé, s minden
évben nagy látogatottságnak örvend az
általuk megrendezett tüzértábor a Monostori erődben.

Ezen munkájuk mellett történelmi témájú
kutatásokat is folytatnak, mellyel gazdagítják hazánk és településünk nemzeti értekeit.
Street Generations Extrém Sport Csapat
A komáromi sikercsapat, azoknak a
tehetséges fiataloknak ad esélyt, akik nem
az átlagos sportokat űzik. Így megmutathatják, hogy ők miben is jók, és nem kell
a kirekesztettség érzésével szembesülniük.
Az utcai sportokat fogják össze, egészen
elképesztő és egyben egyedülálló módon,
zenére megkoreografálva.
A műsorszámok elkészítése, a koreográfia összeállítása nem könnyű feladat, de
kemény munkájuknak és kitartásuknak
köszönhetően mára nemcsak a városunk
egyik legsikeresebb csapatává nőtték ki magukat, hanem országos hírre is szert tettek,
produkcióik elképesztő sikereket arattak.
Az Utcai misszió címet viselő turnéjuk
rengeteg helyre eljutott, és megalakulásuk
óta közel
60 ezren nézték őket élőben, de nyitottak
meg sportgálákat, iskolai rendezvényeket, sporteseményeket, városi és községi
napokat.
Egyediségük a mai napig példaértékű, számít a véleményük, ha
extrém sportokról esik szó.
		
rg
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Ismét izgalmas programsorozatot hívtak
életre Észak- és Dél-Komárom önkormányzatai a Komáromi Napokkal, mely
idén immár 27. alkalommal is ontotta a
közösségi programokat, sport és kulturális
rendezvényeket, múltidéző és hagyományőrző eseményeket.
1849. április 26-a kiemelt dátum városunk
történelmében, hiszen ekkor az egyesített
hazai erők sikerrel állították meg a többszörös túlerőben lévő császári csapatokat. A
dicső hőstettre a városrészek közösen emlékeznek az 1992-től életre keltett Komáromi
Napok rendezvénysorozattal.
A korábbi jól bevált hagyományt folytatva
idén is a dél-komáromi Jókai liget és az
észak-komáromi Klapka tér szolgált helyszínéül annak a színes programözönnek,
mely most is arra volt hivatott, hogy minden
korosztályt megmozgasson, hogy teret
adjon az emlékezésnek, hogy a gyerekeket, a
családokat, a fiatalokat és időseket önfeledt
szórakozásra hangolja, hogy a baráti társaságoknak lehetőséget biztosítson a találkozásra, beszélgetésre, vagy akár romantikus
pillanatokat nyújtson a tavaszi estéken.
Az idei alkalommal is előzetes kísérőprogramokkal hangolódhattunk Komárom és a
környék legnagyobb ünnepére.
Április 20-án a Monostori erőd különleges
felvezető eseménynek, a Silver Economy –
„Ezüst – Gazdaság” elnevezésű kiállításnak

és vásárnak adott helyet, amellyel olyan
hazai és felvidéki vállalkozásoknak és
szervezeteknek biztosítottak bemutatkozási
lehetőséget, amelyek elsősorban az ötven év
felettieknek nyújtanak szolgáltatásokat.
A nap során a Monostori erőd is megnyitotta kapuit, nyílt napra várták a történelmi
létesítmény iránt érdeklődőket. Az április
22-ei vasárnapot két sportprogram lendítette fel: az erődben immár negyedik alkalommal rajtolt el a Brigetio MTB Maraton
és Gyermekverseny, délidőben pedig a 44.
Komárom-Komárno futóverseny indulóinak
dördült el a startpisztoly a dél-komáromi
sportcsarnok előtt.
Hétfőn (április 23.) a Fesztyben rendezték
meg a hagyományosan a városünnepre ütemezett duatlont, amely az iskolában szinte
minden évfolyamot mozgásra ösztönzött.
Szintén ezen a napon Méri Péter, a komáromi zeneiskola egykori, jelenleg a müncheni zeneakadémián tanuló növendéke
adott koncertet az Egressy teremben. Kedd
délután ugyanitt Észak és Dél-Komárom
Művészeti iskoláinak közös hangversenyét
élvezhette a zenekedvelő közönség, szerda
délelőtt pedig Észak-Komáromban rendeztek Aranycsapat Emlékkupát.
A városünnep hivatalos nyitónapján (április
26.) délelőtt a komáromi csata történetét
boncolgatták a történész konferencia résztvevői a Monostori erőd falai közt. Ismeretterjesztő kerekasztal beszélgetésük szinte

egyidős a rendezvénysorozattal. Az idei tanácskozás a 170 éves honvédség címet kapta.
A történészek egészen 1848-ba kalauzoltak
vissza minket, azokba az időkbe, amikor
a haza szeretete a legerősebben nyilvánult
meg nemzeti összefogásban.
Észak- és Dél-Komárom képviselő
testületei április 26-án, a komáromi csata
emléknapján idén is megtartották együttes
ünnepi testületi ülésüket, ezúttal a Duna
déli partján, a Városháza dísztermében. A
hivatalos ceremónián került sor a díszpolgári kitüntető cím, a Pro Urbe-, valamint a
polgármesteri díjak átadására.
Pénteken a Móra iskola nyitotta meg kapuit
az érdeklődők előtt, ezzel egy időben a Monostori erődben a Tengerészeti emlékműnél
koszorúzás vette kezdetét, a Kempelenben
festmény kiállítás nyílt, illetve szintén ekkor
zajlott a Kistáltos nap és a Bozsik Pentatlon
is, majd délidő előtt nem sokkal a Szabadság
téren megállíthatatlanul beindult a fesztivál.
A Komáromi Klapka György Múzeum
rekordszámú látogatót csalogatott az
intézménybe, „Írd meg fiam hol jársz, hogy
a szívünk, lelkünk néha utól érjen” – Komárom, komáromiak, komáromi alakulatok
az első világháborúban című emlékkiállításukra. Az intézmény munkatársai és
önkéntesei hosszú hónapokig kutattak - a
város lakóira is számítva - a történelem
ezen tragikus korszakából relikviák,
utókorra hagyott nyomok iránt, melyből

27. KOMÁROMI NAPOK
A HÓNAP: ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK

időszaki kiállításuk összeállt. A múltidézést
zenei műsorral is tartalmassá téve ajánlották
a komáromiak figyelmébe az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság által
is támogatott, július 15-ig látogatható múzeumi tárlatot.
Délután a Jókai ligetben, a Bridgestone
színpadon kezdetét vette a Kayser Zenei
Fesztivál, melynek hangadója a Komáromi
Fúvószenekar volt. Fesztiválnyitó koncertjükön – Szabó Ferenc karnagy vezényletével - hagyományos fesztiválmuzsika, fúvós
indulók és könnyűzenei feldolgozások
egyaránt szerepeltek.
Az estében sokan már a Karthagot várták.
A rendezvénysorozat idején a Magyar Lovas
Színház is új darabbal debütált. Első ízben
láthatta a közönség a fordulatos és lovasjelenetekben gazdag „A fej nélküli lovas” című
rockoperát, Márkos Attila tollából, míg a
Magyarock Dalszínház ismét műsorra tűzte
a Doctor Herz című darabot.
A kiegészítő programok közt a Monostori
erődben rendezett 28. Mediawave Fesztivál
várta a zene és a filmrajongókat.
A Komáromi Napok a hétvégéjén az Egressy zeneiskolában vonószenekari fesztivált
szerveztek, a református templomban pedig
egyházmegyei kórustalálkozót. Az „egykori” komáromi labdarúgó csillagok ismét
találkoztak egymással a Czibor Zoltán
Városi Sporttelepen, akik ezúttal kiállítással

idézték elismert pályafutásukat. A megnyitót követően három labdarúgó mérkőzés
is kezdődött, miközben Koppánymonostoron is rúgták a bőrt. Vasárnap ritmikus
sportgimnasztika verseny zajlott a sportcsarnokban, a Szabadság térről kerékpáros
túra rajtolt, a gimnázium teniszpályáján
a Jókai teniszverseny folyt, míg a szőnyi
Petőfi Művelődési Házban az egésznapos
Zene-Barátság Fesztivál várta a népzene
szerelmeseit. E nap délutánján a „felvidéki hadjáratot” folytató izsai huszárokat is
fogadták Városháza mögötti Alapy Parkban.
Szombattól keddig egymást követték a koncertek a Bridgestone színpadon, a Foxconn
partysátorban, valamint a Mylan Borudvarban is. E hasábokon mindent felsorolni
szinte lehetetlen volna, ezért az ismert,
nagy nevekre fókuszálva olyan előadók
és zenekarok szórakoztatták az estékben
már tömeggé duzzadt közönséget, mint a
Karthago, Zoltán Erika, Fenyő Miklós,
Zséda, az Intim Torna Illegál, Caramel, a
Carbonfools, a Hooligans, Pápai Joci, Péterfy Bory & Love Band, Dj Sterbinszky,
a Twinner. valamint Majka és Curtis. Az
északi oldalon láthatta a közönség a Neoton
Família sztárjait, a Ladánybene 27 formációt, Keresztes Ildikót, az ABBA Szlovákiát,
a Magna Cum Laudet, vagy épp Tóth
Gabit.
A Komáromi Napok az ismert nevek mellett a helyi előadóknak, zenészeknek is lehetőséget adott a bemutatkozásra, fellépésre.

77

Az egyik kiemelkedő ezek közül a „Miénk
a színpad!”, melyben a helyi óvodások,
iskolások, sőt még nyugdíjasok is bemutatkoztak. Családbaráttá tette foglalkozásaival
a fesztivált a Komáromi Tám-Pont Családés Gyermekjóléti Intézmény és a Máltai
Szeretettszolgálat.
A Komáromi Napok hagyományos
eseményei sem maradtak el, így például a
közös erőpróba: a kötélhúzás az Erzsébethídon, a Veteránmajális – Oldtimer autó és
motorkerékpár kiállítás a Szabadság téren,
a játék a Forrás Rádió sátrában, a Tóth
Mihály kölyökfoci a Czibor sporttelepen, a
néptáncfesztivál, a május elsejei horgászverseny a Rüdiger tavon, az ugyaninnen induló
XIV. Komáromi Túranap, a sporttelepen
zajló külügy-színész válogatott-önkormányzat labdarúgó torna, vagy épp az Endresz
Csoport által szervezett komáromi áttörésre
emlékező rendezvény, mely 1919-ben az
utolsó kísérlet volt a trianoni békediktátum
miatt kettészakított város területi épségének
helyreállítására.
- A Komáromi Napok városunk és a térség
legjelentősebb fesztiváljává nőtte ki magát az
elmúlt esztendők során. Ez a rendezvény az
összetartozás, barátság és a szeretet szimbóluma
- mondta dr. Molnár Attila, Dél-Komárom
polgármester.
Szponzorainknak köszönjük a támogatást!
Mindazoktól, akik helyhiány miatt kimaradtak, elnézést kérünk!
hd/rg
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IDÉN BEFEJEZŐDIK A CSILLAGERŐD FELÚJÍTÁSA

Átadták az új Duna híd látogatóközpontját
Április 23-án megnyílt az épülő Dunahíd látogatóközpontja. A létesítmény
Facebook oldalán való bejelentkezést
követően bárki figyelemmel kísérheti
az építés menetét.
Az átadó ünnepségen Sitku László, a
Hídászokért Egyesület elnöke beszédében elhangzott, hogy a látogatóközpont
jól bevált tájékoztató kezdeményezés,
a nemrégiben átadott Mosoni-Duna-híd
esetében közel ezren keresték fel azt a
hat hónapig tartó építkezés ideje alatt.
Az elnök azt is hozzátette: a látogató-

Csillag születik

A létesítmény 2019 nyarától fogadhatja az első látogatókat - közölte az erőd udvarán emelt új kiállítócsarnok bokrétaünnepségén
az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára.

központ felkelti a diákok, egyetemisták
érdeklődését a hídépítés, az építőipar
iránt.
Pántya József, a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztési Zrt. útfejlesztési igazgatója az
eseményen az épülő híd eddigi történetét vázolta fel.
- Jelenleg az alapozási munkálatok történnek. A híd hat alappillére júniusban nőhet
ki a vízből, ekkor lesz igazán látványos
a beruházás, mely Komárom számára
történelmi jelentőséggel bír - tette hozzá.
Dr. Molnár Attila polgármester úgy
fogalmazott: az új híd szimbóluma az ös�szetartozásnak, a szeretetnek és a barátságnak. Az átkelő a gazdasági fejlődés
záloga, hiszen számos befektető éppen
emiatt választotta városunkat. Emellett a
közlekedési kapcsolatok, a turizmus és
az idegenforgalom terén is jótékony hatással lesz ránk, valamint pozitív hozadéka a város költségvetésében adóforintok
formájában is megmutatkozik majd. A
híd várhatóan 2019 telére készül el.
			

hd/rg

A beruházás április 4-én mérföldkőhöz
érkezett, hiszen az épületegyüttes bővítése elérte a legmagasabb pontját. E jeles
alkalomból ünnepséget rendeztek, melyen Krucsainé Herter Anikó, az EMMI
kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért
felelős helyettes államtitkára, Czunyiné dr.
Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Baán
László, a Liget Budapest Projekt miniszteri
biztosa és dr. Molnár Attila polgármester helyezte el szimbolikusan az épület
legmagasabb pontján az ilyenkor szokásos
bokrétát.
Dr. Molnár Attila bevezetőjében megköszönte a kormányzat támogatását, illetve
beszélt mindazon projektekről, melyek
jelenleg futnak a városban, külön kiemelve
az új Duna-híd építését, valamint azt a
tényt, hogy a városba napjainkban mintegy
70 milliárd forint támogatási összeg érkezik.
Krucsainé Herter Anikó elmondta, a
hatmilliárd forintos beruházás eredményeként a Csillagerődben és a nagyméretű, új
kiállítócsarnokban hétezer négyzetméteres
kulturális központ jön létre, ahol a Szépművészeti Múzeum gipsz szobormásolatainak
gyűjteményét mutatják be.
Czunyiné dr. Bertalan Judit a térség országgyűlési képviselője szimbolikus jelentőségűnek nevezte, hogy az európai antik kultúrák
hagyatékát egy erődben tekinthetik majd
meg, és szólt arról, hogy az itt létrejövő

kiállítás jól szolgálja az ismeretek élményalapú átadását. Az új létesítmény a tervek
szerint oktatási, ismeretterjesztési feladatokat lát majd el korszerű, interaktív múzeumi
körülmények között, így igazi családbarát
kulturális intézményként várja a látogatókat
– fogalmazott a képviselőasszony.
Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa elmondta, hogy az új intézményben a szobormásolatokból álló kiállítás
lehetővé teszi a szobrászat történetének
áttekintését az antikvitástól a reneszánszig, a
stílusok keletkezésének és egymásutániságának bemutatását, ikonográfiai és ábrázolási
típusok és sémák kialakulásának és alkalmazásának szemléltetését. Ezek mellett
a középkori és reneszánsz emlékek antik
kapcsolataira is rávilágít majd a tervezett
tárlat, így lehetőség nyílik pl. a Laokoón
szoborcsoport és Michelangelo szobrainak
művészettörténeti párbeszédbe állítására.
Az eredetileg sokszor sötét terekben vagy
nagy magasságban beépített műalkotások
után készült gipszmásolatokat itt közelről,
akár körüljárhatóan és szemmagasságból
lesz mód tanulmányozni.
Az új, kibővített komplexumban a XXI.
századi igényeknek megfelelően nemcsak
a műtárgyak, hanem vetítő- és előadóterem,
múzeumpedagógiai foglalkoztató, múzeumshop és kávézó is helyet kapnak.
				rg
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120 ÉVES A DÓZSA
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120 milliós átépítés
a Kultsár Iskolában
A beruházás kizárólag hazai forrásból valósul meg.
- Homlokzati hőszigetelést kap az épület,
ami biztosítja a fűtés gazdaságosságát.
Ezenkívül megtörténik a lábazati- és födémszigetelés és a csapadékvíz elvezetése is. A Tatabányai Szakképzési Centrum
vezetésének, a fenntartónak és a szigorú

Kerek évforduló

Közadakozásból egy tanteremmel és egy tanítóval elindult az oktatás Monostoron 1895-ben a téli időszakban. A rendes tanítás 1897

őszén kezdődött. Fennállásának 120 éves évfordulóját ünnepelte a
Dózsa György Általános Iskola.
- Miért olyan fontos az iskola? Miért emlékezünk meg egy-egy kerek évfordulóról? Miért
jönnek vissza oly lelkesen a már szülő korú
diákok, hogy találkozzanak egykori tanáraikkal? Mert iskolába mindenki jár, mert iskolás
éveire mindenki emlékszik. Mert az iskolás
korba érve egészen új minőségű közösségi élet
kezdődik. A kisgyermek, aki éppen felfedezte, a
világban elhelyezte önmagát, megtapasztalja,
hogy csak a társakkal körülvéve lehet boldog és
értelmes életet élni. Mindennapjaihoz útitársakat, vágyaihoz támogatót, a bonyolultan
szép világban utat mutató felnőttet, barátot itt
az iskolában talál először. Ezért fontos olyan
hellyé tenni az iskolát, ahova a tanuló és a tanár
nap, mint nap szívesen jön, ahol öröm együtt
munkálkodni, közösen leküzdeni a nehézségeket
és együtt átélni a siker felemelő érzését.
A jubileumi évfordulón az iskola diákjai kultúrműsorral készültek. Verseket
szavaltak, énekeltek, táncoltak, és egy
tréfás jelenetben azt is bemutatták,
ők hogyan élik meg a hétfő reggeleket, a hétköznapokat az iskolában.
- Az iskola alapításával az volt az elsődleges
cél, hogy a tudás mindenki kincsévé válhasson
– mondta Czunyiné dr. Bertalan Judit. A
térség országgyűlési képviselője hozzátette:
Amikor a monostori iskolát alapították, akkor
is történelmi időket élt Magyarország, akkor is
történelmi időket élt a város. Hiszen, aki iskolát
alapít, az a jövőnek épít, a jövőben bízik, sőt a
jövőt reméli.

Bizalommal van a jelenben és a jövő iránt,
mert a gyerekek számára készít lehetőséget,
teremti meg az utat. Az iskola az életnek olyan
tere, ahol az emberi kapcsolatoknak, a kezdődő
életnek egy másik minősége is megjelenik.
Az ünnepségen egy kisfilmben mutatták
be az iskola történetét, a közösségi rendezvényeket, a vidám pillanatokat. Az
évforduló alkalmából az intézmény magyar
szakos pedagógusai versíró pályázatot
hirdettek, melynek témája az iskola volt.
A legjobbakat e jeles eseményen díjazták.
Harsányi Józsefné harmincöt évig volt az
iskola pedagógusa, öt évig igazgatója. Ő írta
meg az oktatási intézmény első száz évének
történetét. Rá emlékezve és a százhúsz
éves fennállás méltó megünnepléseként
megjelentették „Koppánymonostor és a Dózsa
György Általános Iskola története” című írását,
melyből minden diák és meghívott vendég
kapott egy-egy példányt.
Az iskola tanulólétszáma folyamatosan
gyarapodik. Jelenleg közel kétszáz diák
látogatja. Így a Komárom Város Önkormányzatának köszönhetően 2011-ben
megújult épület egy idő után kicsinek bizonyult. Az ünnepségen konténertantermet is
avattak a Tatabányai Tankerületi Központ
jóvoltából. Dr. Kreft-Horváth Loránd és
Czita János alpolgármesterek felavatták a
kerek évforduló alkalmából állított emléktáblát, mely Tóth Péter ajándéka. (kn)

költségvetési gazdálkodásnak köszönhetően talán már a szeptemberi tanévkezdésre befejeződhetnek a munkálatok. Az
iskola nemcsak egy új arculatú, hanem
üzemeltetési költségeiben gazdaságosan
fenntartható intézménnyé válhat – mondta Czunyiné dr. Bertalan Judit.
Dr. Molnár Attila polgármester az intézményekkel kapcsolatos felújításokról
beszélt.
- Fontos, hogy a komáromi intézmények
jelentős része meg tud újulni. A bölcsőde
lesz az első, amit át tudunk adni idén.
Nemrég számoltunk be arról, hogy a
gimnázium teljes energetikai felújítása is
megtörténik, a Gyermekjóléti Intézmény,
valamint a Klapka György Múzeum új
helyszínre költözik. A MOL városrészen
energetikailag megújul a tornaterem,
továbbá valamennyi óvoda és bölcsőde
udvarát és játszóterét felújítjuk. Megújulnak a városunk közterületein lévő játszóterek is. Az intézményi korszerűsítésre
fordított források összege meghaladja a
hárommilliárd forintot – zárta gondolatait
a polgármester.				
				

kn

10
10

AVISSZATEKINTŐ
HÓNAP: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

SZAKMAI ELISMERÉS

Menjen a munka!
Sikerrel szerepelt a Tatabányai Szakképzési Centrum „A Te szakmád a Te
jövőd” elnevezésű uniós pályázaton.
A cél a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése. Április 13-án
a végzős diákoknak tartottak pályaorientációs napot a komáromi Arany
17.-ben.

Az egészség
szolgálatában
Március 15-én nemzeti ünnepünk alkalmával az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pro Sanitate díjat adományozott dr. Szakál Imré-

A projektben foglalkoznak tehetséggondozással, pályaorientációval, valamint a
legkülönfélébb prevenciós programokkal is.

nek a Selye János Kórház orvos-igazgatójának, valamint elismerő

A komáromi esemény első részében
interaktív előadások hangzottak el, majd
a végzős diákok kérdéseire válaszoltak
a megjelent cégek vezetői. A kiállító
standokon a környékbeli, jelentősebb
munkaerőt foglalkoztató társaságokkal is
találkozhatnak a résztvevők.

Dr. Pusztai Ferenc 1980-ban a Pécsi Orvostudományi Egyetem elvégzését követően
került a komáromi kórházba. Egész élete
munkájának elismeréseként tekint a kitüntetésre. Az orvosi pálya felé a segíteni akarás
irányította.

Az eseményen részt vett Molnárné dr.
Taár Izabella, a járási hivatal vezetője és
Turi Bálint alpolgármester is.
Szintén az Arany 17. volt a helyszíne a
néhány hete bejelentett Nő-Köz-Pont
projektnyitó rendezvényének is.
- A 200 millió forintból megvalósuló
program elsősorban a gyermeket vállaló
nőknek nyújt segítséget a munka, a
család és a karrier összeegyeztetésében
– mondta el az eseményen Czunyiné dr.
Bertalan Judit, térségünk országgyűlési
képviselője. Dr. Molnár Attila polgármester hozzátette, az önkormányzat minden
tőle telhető segítséget megad a komáromi családoknak.
Popovics György, a megyei közgyűlés
elnöke kifejtette, hogy a Nő-Köz-Pont a
családi élet szereplőit, azon belül kiemelten a nőket célzó számos szolgáltatást,
így több különféle képzést, tanácsadást
és állásközvetítést nyújt majd.
A központ koordinálását a megyei kereskedelmi és iparkamara, a komáromi
Kemence Egyesület, valamint az IFKA
Iparfejlesztései Közhasznú Nonprofit Kft.
közösen végzi.
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oklevéllel tüntette ki dr. Pusztai Ferenc főorvost.

- Nagyon megrázó, rossz emléket hagyó esetek
is történtek. Olyan balesetek, műtétek, ahol az
ember a legjobb akarata és segítőkészsége mellett
sem tudott többet tenni. Viszont nagyon szép
eseteink is voltak. Olyan műtéteket végeztünk
egy ilyen kis városi kórházban, amelyet országos
intézetben is válogatott esetben végeztek volna
csak el. Örülök, hogy ebben a munkában részt
vehettem. Néhány beavatkozás szakmai kihívást jelentett – mondta dr. Pusztai Ferenc.
Dr. Szakál Imre már az általános iskola
harmadik évében eldöntötte, hogy orvos
lesz. Mint mondta, ehhez az is hozzájárult,
hogy mint sokat betegeskedő kisgyereknek
rengeteget segített a gyógyulásban a háziorvosuk. A díj nemcsak neki, hanem a kórház
és Komárom számára is nagy elismerés, a
szakmai munka megbecsülését jelenti. Dr.
Szakál Imre 1989-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Belgyógyász, gasztroenterológiai, kardiológiai és
klinikai farmakológus szakvizsgát is tett.
Mindkét kitüntetett főorvos egyetértett
abban, hogy a biztos és támogató családi
háttér, a betegek és hozzátartozóik pozitív visszajelzései nélkül nem tudták volna
eredményesen végezni a hivatásukat. Az
sem mindegy, milyen közösségben végzi
felelősségteljes munkáját egy orvos.
- Szerencsére a huszonkilenc év nagy részét támogatás mellett tölthettem el. Külön köszönöm
Kopasz főorvos úrnak, Topál László főorvos
úrnak, valamint Fazekas István főorvos úrnak
a segítséget, akik biztos hátterei voltak az osz-

tálynak, és mindig számíthattam rájuk. A többi
régi és jelenlegi kollégámnak is köszönettel tartozom. Összetartó közösség nélkül nem lehetett
volna semmilyen sikert, eredményt elérni.
Dr. Pusztai Ferencnek és dr. Szakál
Imrének van néhány jó tanácsa a frissen
végzett kollégáknak és az orvosi pálya iránt
érdeklődők számára.
- Megváltozott a világ. Felgyorsult és mindenki
azonnal akar mindent. Nekünk öt év kell, hogy
szakvizsgát tegyünk, időbe telik, mire kialakul
a pacientúra. Szorgalommal, kitartó munkával
az ember megkapja a megbecsülést. A legfontosabb, hogy ne adják fel, álljanak talpra újra
és újra. Vigyék véghez a kitűzött feladataikat
és ne rohanjanak külföldre! Igaz, jelenleg nem
lehet összehasonlítani egy német, angol vagy
svéd fizetést a magyar orvosi fizetéssel, de meggyőződésem, hogy előbb-utóbb ezek közeledni
fognak – mondta Szakál főorvos.
- Rengeteg kihívással, nehézséggel jár együtt
ez a munka, de annál nagyobb öröm nincs,
mint amikor segíteni tudunk egy beteg emberen,
aki súlyos állapotban volt, és visszahozzuk az
egészségesek közé. Ezt nem lehet mással helyettesíteni – fogalmazott Pusztai főorvos.
Dr. Pusztai Ferenc egy évvel ezelőtt nyugdíjba ment. Hosszú évtizedekig szigorú
beosztás szerint élte az életét, ezért nem tud
egyik napról a másikra elszakadni a munkától. Továbbra is dolgozik hetente egy-egy
napot a kórházban és a rendelőintézetben.
A két kitüntetettnek nem lehet panasza az
utánpótlásra, hiszen dr. Pusztai Ferenc fia
baleseti sebészként dolgozik Győrben, dr.
Szakál Imre fia pedig elsőéves a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.
				kn

VISSZATEKINTŐ

A FIZIKA MINDENKIÉ

11

Ne vágj ki minden fát!
Családok, baráti társaságok, általános iskolai osztályok ültettek fákat a
Honfoglalás úti parkban, hogy szebbé
tegyék a lakókörnyezetet. A polgármesteri hivatal „zöld kéz” elnevezésű
programjában huszonhat fát ültettek
el április 22-én a Föld napja alkalmából, a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. segítségével. A munkából
a gyerekek is kivették a részüket.

Kísérletház

Tűztornádó, áram segítségével meggyújtott acélgyapot, szívószál
duda. Érdekes és izgalmas interaktív kísérleteket láthattak a diákok

április 21-én az Arany 17. Rendezvényközpontban.
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
szervezte „A fizika mindenkié” elnevezésű
országos programhoz harmadik éve csatlakozott Komárom. Az eseményt Turi Bálint
alpolgármester nyitotta meg. A kezdeményezés célja, hogy bemutassák a természettudományok sokszínűségét.

több kísérletet bemutatni a tanulóknak,
mert ez alapján tudják megérteni a természet működését. A rendezvényen huszonöt
általános és középiskolás diák mutatta be
kísérleteit. Berendi Bence a TSZC Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai
Szakgimnázium tanulója. A fizika áll hozzá
a legközelebb, az elektronika és mechatronikai mérnök szakon szeretne továbbtanulni.
- Hoztunk egy automatizált okos ház projektet,
mellyel harmadik helyezést értünk el egy
országos versenyen. Sok mindennel készültünk,
például egy fénytöréses kísérlettel is. A vízsugarat megvilágítjuk lézerrel, és látszik, ahogy elhajlik a fénysugár. Ez azért érdekes, mert a fény
alapvetően egyenes vonalban terjed - mondta
Berendi Bence.

- A gyerekek általában nem szeretik és tanulhatatlannak tartják a természettudományokat.
Az ilyen rendezvények remek lehetőséget kínálnak arra, hogy megszerettessük velük a fizikát,
a kémiát, és örömmel menjenek be órára, mert
érdekes, látványos kísérleteket végezhetnek
– mondta Slezsák Zsolt. A Feszty Árpád
Általános Iskola fizikatanára hozzátette:
a lehetőségekhez mérten igyekeznek minél

- A kísérletünkben egy sörösdobozt roppantunk
össze. A sörösdobozba tett kevés vizet felmelegítettük borszeszégővel. Abban vízgőz keletkezik
majd hideg vízbe kell belefordítani. A vízgőz
lecsapódik, víz nem lesz benne, a levegő sem
megy bele és a külső nyomás összeroppantja
– tudtuk meg Lelovics Nórától, a Feszty
Árpád Általános Iskola tanulójától.
Ezt a kísérletet a Mobilis Interaktív Kiállítási Központban is bemutatják majd. Egy
pályázaton vesznek részt, ahol kísérletezéshez szükséges eszközöket lehet nyerni.
A komáromi rendezvényre közel háromszázan látogattak el.
				kn

- Kollégámmal Valent Krisztinával és a
Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. főkertészével Juhász Mártonnal döntöttünk
e terület mellett. A résztvevők platánt, kocsányos tölgyet, hársot, díszcseresznyét
és perzsa varázsfát ültettek. A parkban
magnóliák is helyet kaptak, melyek tavas�szal virágukkal díszítik a parkot. A Móra
Ferenc Szakiskola tanulói Mózes László
szakoktató vezetésével egy faragott
könyvet készítettek, melybe belevésték
a fákat ültető családok nevét – mondta
Havran-Tóth Bernadett, a polgármesteri
hivatal környezetvédelmi referense.
Komárom idén is benevezett a „legszebb
konyhakertek” országos versenybe.
A Kemence Egyesület és a Monostori
Kulturális Egyesület az önkormányzattal
karöltve kertet művelő, illetve zöldséget,
gyümölcsöt termesztő magánszemélyek és intézmények jelentkezését várja.
Nevezni kerttel, zártkerttel és balkonnal
is lehet. A jelentkezési határidő június
15-e. A zsűri a nyár folyamán tekinti meg
a kerteket egyeztetett időpontban. Városrészenként hirdetnek győztest,
a legszebb konyhakert tulajdonosa
pedig részt vehet az országos megmérettetésen. A jelentkezési lap letölthető a
város honlapjáról, illetve átvehető a Városházán, Koppánymonostoron a Dózsa
György Művelődési Házban, valamint
Szőnyben a Kemence Egyesületnél. (kn)
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A KÖLTÉSZET NAPJA VÁROSUNKBAN

A 12 kiválasztott és jutalmazott alkotás a
Közösségi Ház folyosóján látható, a gyermekkönyvtár közvetlen bejáratánál.

Költőnk és kora

Hazánkban 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én
ünnepeljük a költészet napját. Ez alkalomból minden évben előadóestekkel, könyvbemutatókkal, találkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. Városunkban több helyszín közül is válo-

gathattunk.
Bandor Éva és Olasz István klasszikus
és kortárs alkotók szerelmes verseiből,
valamint dalszövegekből válogattak április
9-én bemutatott Szerelemez című irodalmi
műsorukba. Az észak-komáromi teátrum
színészei a Jókai Mór Városi Könyvtárban
mutatták meg saját összeállítású stúdiódarabjukat, a költészet napja alkalmára.
Lackfi János szavaival első lépcsőként az
óvodás szerelmet mutatták be. A kezdeti
meglepődés után a közönség mégis mosolyogva hallgatta az elmésen összeállított
versfüzért. A két színész a gyermekkortól
kezdve a felnőtt életben megtapasztalt
szerelmi élményeken keresztül fűzte fel a
műsor gyöngyszemeit. A zenével is tarkított
irodalmi est során mai magyar popslágerek
szövegei vidították, vagy éppen lepték meg
a hallgatóságot. Olyan együttesek dalaihoz
is hozzányúltak, mint a Halott pénz, vagy
a Belga. A klasszikusok, mint József Attila,
Zelk Zoltán, Tóth Árpád, Ady Endre,
Varró Dániel, Szabó T. Anna vagy éppen
Kosztolányi Dezső művein keresztül szerepelt a műsorban a komoly líra.
Céljuk az volt, hogy az érzelmeken való
utaztatással hallgatóik megszeressék a költészetet. A 35 műből álló stúdiódarabot több
mint harminc alkalommal játszották már,
mindig más miliőben.

A műsor talán az idősebb korosztályt
meglepte, hiszen az előadás inkább a
fiatalok nyelvén szólalt meg. A színészek
arra törekedtek, hogy közelebb hozzák a
hallgatósághoz a verseket. A cél nemes,
hogy ez hogyan sikerült, azt a jelenlévőknek
kell eldönteniük.
A költészet napján hirdette ki rajzpályázatának eredményét a Jókai Mór Városi
Könyvtár gyermekrészlege.
Április 11-én kora délután tizenkét elsőosztályost fogadtak az intézmény munkatársai
a könyvek közt. „Te, a papírlap és a ceruza”
címmel tették közzé felhívásukat A kiírás
szerint a 105 éve született Weöres Sándor
verseire vártak illusztrációkat, kifejezetten
első osztályos tanulóktól.
Nyolcvan alkotás érkezett be határidőre a
város három általános iskolájából. A műveket Zelenyák Attila komáromi karikaturista
és a gyermekkönyvtár munkatársai értékelték. Valamennyi beküldött gyermekrajzot
kiállították a díjkiosztó alkalmára.
A kiemelt oklevelek mellett első három
helyezettet is hirdettek. A legszebb rajz
alkotója Ágoston Dóra lett a Dózsa
Iskolából, aki Weöres Sándor Kismadarak című versét illusztrálta.

Tárgyjutalomban részesült Ágoston
Dóra, Bigun Janka és Kertész Boglárka a
Dózsából (felkészítő pedagógus: Balogné
Wachtler Anita), Molnár Nóra és Majernik
Bálint a Fesztyből (felkészítő pedagógus:
Demissie Marianna), a petőfis Császár
Emma, Krizsan András Viktor és Köbli
Dorka (felkészítő pedagógusok: Tordayné
Pető Annamária, Vargáné Orbán Erzsébet), valamint Legát Tícia Lilla, Lázár
Anasztázia, Mészáros Olivér Tibor és
Hájas Melitta a Fesztyből (felkészítő pedagógus: Füriné Nagy Edit).
József Attila születésnapjára a Jókai moziban rendezett zenés verses délutánt az
önkormányzat a Kifordítva együttessel. A
trió tagjai helyiek, műsoruk versekből és
slágerzenék szövegeiből állt össze.
A Kifordítva együttes 2017. év elején alakult, melyhez a magyar kultúra napja adta
a motivációt. Ekkorra ütemezték első fellépésüket, a közönségsiker pedig a folytatásra
biztatta az együttest. A kezdeményezést
Balogh Attila énekes indította el. A formáció Homoki László (ütős) és Gelle László
(gitáros) zenészekkel teljes, ők biztosítják a
zenei aláfestést a produkciókban.
A hazai kortárs irodalom ismert és kevésbé
ismert verses költeményei akusztikus hangszerelésben szólaltak meg ezen az esten.
Balogh Attila elmondta, egyre bővülő
repertoárjukban saját szerzemények és saját
hangszerelések is helyet kapnak. A műsorfolyamukból ezek a dalok a legkedvesebbek
számukra. A Költészet napja azonban arra
kötelezte őket, hogy József Attila-költeményt is megszólaltassanak.
Az énekes azt is elárulta, igyekeznek rendhagyó módon feldolgozni és előadni dalcsokraikat, ezt tükrözi a zenekar elnevezése
is. Iskolákban, könyvtárakban, falunapokon
is muzsikálnak, a városi költészet napi
szereplés pedig büszkeséggel töltötte el
a trió tagjait.
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PEZSGÉS A ZENEISKOLÁBAN
Fermans Emese (II. korcsoport,
felkészítő tanára: Prágay Marianna), Szakál
Zsóka (II. korcsoport, felkészítő tanára:
Erdélyi Judit)
Bronzminősítés: Bertalanits Enikő
(III. korcsoport, felkészítő tanára: Bellus
Dorottya)
Nívódíj: Fikner József
(II. korcsoport, felkészítő tanára: Szilli
Ilona), Musitz Áron (III. korcsoport,
felkészítő tanára: Prágay Marianna)
Prágay Marianna növendéke, a komáromi
Musitz Áron (III. korcsoport) különdíjban
részesült.

A muzsika hangjai

Az utóbbi időszakban nem telt el úgy hét, hogy az Egressy
Béni Alapfokú Művészeti Iskola növendékei ne szerepeltek volna
kiemelkedő eredménnyel valamely régiós versenyen, de volt zongoraverseny, növendékhangverseny és koncertezett Méri Péter is.
Márciusban rendezték meg a Sistrum
Gordonkaversenyt Szombathelyen, melyen
a komáromi zeneiskola növendéke, Zsugya
Johanna ezüst minősítést szerzett. Felkészítő tanára Pazdernik Erzsébet volt.
Ugyanezen verseny zongora szekciójában
Prágay Marianna növendéke, Musitz Áron
aranyminősítéssel zárt.
A Menner Bernát megyei szólóhangszeres
zenei versenyen első helyén Nagy Anna
Mária (3. osztály, hegedű, felkészítő tanára:
Payer Hajnalka) végzett, második lett Benyó Andor (4. osztály, trombita, felkészítő
tanára: Szilli Ákos), míg a bronzérmet Vida
Mátyás (4. osztály, tuba, felkészítő tanára:
Horváth Csaba) hozta haza.
A III. Közép-dunántúli regionális négykezes és kétzongorás fesztivált a tatabányai
Erkel Zeneiskolában rendezték a múlt
hónap végén, melyen Sulics Barnabás 5.
osztályos komáromi növendék kiemelt
arany minősítést érdemelt ki, Szilli Ilona
tanárnő felkészítésével.
Tizenhat művészeti intézmény növendéke-

inek részvételével immár negyedik alkalommal rendezte meg a Komáromi Egressy
Béni Alapfokú Művészeti Iskola az Egressy
Zongoraversenyt.
Városunk mellet érkeztek művészpalánták
Tatabányáról, Tatáról, Ácsról, Pápáról,
Budaörsről és Mosonmagyaróvárról is,
sőt több felvidéki zeneiskola is részt vett a
megmérettetésen. Az V. korcsoportot felvonultató zenei eseményt dr. Molnár Attila
polgármester nyitotta meg. A zsűri tagjai
Kékesi Judit zongoraművész, a Bartók Béla
Zeneművészeti Szakközépiskola zongoratanára, valamint Jakab Zsuzsanna zongoraművész, a Richter János Zeneművészeti
Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola tanára voltak.
Eredmények:
Aranyminősítés: Sulics Barnabás
(III. korcsoport, felkészítő tanára: Szilli
Ilona)
Ezüstminősítés: Koppány Kata (I. korcsoport, felkészítő tanára: Bellus Dorottya),

Április 23-án a zeneiskola egykori növendéke, a jelenleg a müncheni zeneakadémián tanuló Méri Péter adott nagy sikerű
koncertet az Egressy-teremben.
A korábban több helyi zongorakurzust is
tartó művész immár többedszer látogatott
vissza egy-egy előadás kedvéért egykori
iskolájába.
A komolyzenei csemege után egy nappal,
az intézmény jelenlegi növendékei adtak
koncertet. Ez utóbbi esemény már a 27.
Komáromi napok programsorozatának
részét képezte.
A megérdemelt vastaps természetesen
ezúttal sem maradt el, amit a növendékek
magas színvonalú produkciója maximálisan
kiérdemelt.
				rg
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HAJÓKÜLÖNLEGESSÉG A KIKÖTŐBEN

Idősebbek is elkezdhetik...
Elektromos járművek, szépségipari
termékek, turisztikai szolgáltatások,
egészséges élelmiszerek. Százharminc kiállító kínálta termékeit és
szolgáltatásait az Ezüst Gazdaság
Kiállítás és Vásáron április 21-én a
Monostori erődben.
Párizs után a világon másodikként Komáromban kapott helyet olyan esemény,
mely az ezüstkorúak, vagyis az ötven év
felettiek igényeire alapoz.
A kétnapos ingyenes rendezvényen többek között a megújuló energiaforrásokról, az akadálymentesített otthonokról és
a munkaerő-kölcsönzésről is informálódhattak a látogatók.
- Az a cél, hogy az emberek minél tovább
aktívabban, egészségesebben maradjanak a munkaerőpiacon. Azokat a cégeket próbáltuk megszólítani, amelyeknek
a célcsoportja lehet az ötven feletti korosztály is. Ebbe beletartozik a fogászat,
a szépségipar, a plasztikai sebészet vagy
akár a szabadidős programok, hiszen sokan ötven felett kezdenek el igazán élni.
Felnevelték a gyerekeiket, törlesztették
a lakáshitelüket, és új hobbikat keresnek
maguknak. Tehát az öregedési folyamat
nem csak biológiai jellegű – mondta
Vasi Emma, a Rába-Duna-Vág Európai
Területi Társulás igazgatója.
Április 21-én a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával rendezték meg
a második Duna-konferenciát, melyen
a neves előadók azt fejtették ki, hogy a
Duna-régió hogy kapcsolható össze kulturálisan és turisztikailag más régiókkal.
A tanácskozás egyik központi eleme a
Duna stratégia bemutatása volt - tájékoztatta a Komáromi Újságot Vasi Emma.
Az Ezüst Gazdaság Kiállítás és Vásár
nemcsak az ötven év felettieknek nyújtott tartalmas időtöltést. A programokra
a családokat is várták koncertekkel,
divatbemutatóval, sétahajózással, sportés gyermekprogramokkal.
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Tengerre magyar!

Hosszan kígyózott a sor április 8-án a Monostori erőd kikötőjénél.
Sokakat vonzott a múzeumhajóként funkcionáló Lajta monitor,
mely három napot horgonyzott a kikötőben.
Idén 170 éves a Magyar Honvédség. Ez
alkalomból indult bemutatkozó útjára a
Lajta. Az egyik állomás Komárom volt. A
Magyar Honvédség is képviseltette magát a
rendezvényen. A toborzósátornál különböző fegyvereket próbálhattak ki az érdeklődők. A programot tengerész hagyományőrző csoportok bemutatói is színesítették.
1862-ben az Egyesült Államokban született
meg a teljesen új elveken alapuló hadihajó
típus a monitor. Fő jellemzője az alacsony
hajótest, az erős páncélvédettség és a forgatható lövegtorony lett. Feladata a part menti
vizek ellenőrzése és a blokádszolgálat volt.
A tengerekre szánt hajók mellett rövid időn
belül megjelentek a folyami monitorok.
A Lajtát 1871-ben bocsátották vízre.

- A Lajta tulajdonképpen 50 évig hadihajóként
működött egészen az első világháború végéig.
Az utolsó harci bevetése az úgynevezett monitorlázadás során volt 1919-ben. A trianoni
békediktátum után a hajót leszerelték. Ezután
elevátorhajóként működött évtizedekig, és
a rendszerváltást követően lett belőle ismét
múzeumhajó. Jelenlegi állapotát 2010-ben
kapta meg – tudtuk meg Bálint Ferenctől a
Hadtörténeti Múzeum és Intézet főmuzeológusától.
A látogatóknak ingyenes tárlatvezetést tartottak, a diákcsoportok múzeumpedagógiai
foglalkozáson vettek részt. Az érdeklődők
betekintést nyertek a hajó legénységének
mindennapjaiba. Az első világháború
történetéről szóló kiállítás mellett számos,
a hajózással kapcsolatos tárgy, valamint
makett is helyet kapott a kiállítótérben. A
fedélzeten több, repeszekre és géppuska
lövedékekre visszavezethető sérülésnyom
is látható. A Lajta monitor rendkívül
népszerűnek bizonyult minden korosztály
számára.
- Nagyon tetszett a kiállítás. Leginkább a
makettek, mert élethűek és sok rajtuk a fegyver.
Szeretem a fegyvereket, szeretnék katona lenni,
ha felnövök. Felpróbáltam a katonai sisakot,
megkongattam a harangot, és a kormánykereket is megtekertem – mondta Stolcz Leó
Bánk, aki Pérről érkezett családjával. A
Lajta monitor Komáromból Esztergom
felé vette az irányt, majd folytatta útját
a Dunán, egészen Mohácsig. (kn)
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...Megfogyva bár, de törve nem: megmaradtunk”... - hangzott el a miniszterelnök-helyettes leveléből.
A folytatásban Máté László református
esperes, majd azt követően Bros Gergely
katolikus plébános szolgálatával hangzott el
egyházi áldás.

Hazádnak rendületlenül
A kitelepítések emléknapjára szóló tisztelgéssel tartott méltó
megemlékezést a Kecskés László Társaság Észak- és Dél-Komárom
önkormányzatával április14-én a Monostori erődben.
Tárogató hangja mellett a Monostori
erődben gyülekeztek a felvidéki deportáltak
emléknapján mindazok, akik érintettségükből fakadóan a magyar történelem sorstragédiájára emlékeztek április14-én.
Az emlékgyűlést a Kecskés László Társaság
szervezi meg évről évre annak okán, hogy
kezdeményezésükre a Magyar Országgyűlés április12-ét, a magyar lakosság Felvidékről való kitelepítésének kezdőnapját országgyűlési emléknappá nyilvánította. Mindezt
azért, mert az Országgyűlés szükségesnek
tartja méltóképpen megemlékezni a Benesdekrétumok következtében a Csehszlovák
Köztársaságból kizárt, Magyarországra
telepített mintegy százezres magyarságról.
Komárom a kitelepítések emlékvárosa.
Polgárai között ezerszámra találunk a kényszerű elüldözés miatt felvidéki származású
családokat. Értük vívta ki az emlékezés
lehetőségét a Kecskés László Társaság,
mely az emléknap mondanivalóját, üzenetét
április14-én megtartott rendezvényén ismét
megfogalmazta.
A meghívottak köszöntését követően Oláh
Kálmán szavalt a kitelepítettek tiszteletére
álló emlékműnél. Nagy János felvidéki
szobrászművész alkotása mellett a költeménnyel és főhajtással tisztelegtek a Benesdekrétumok következtében meghurcolt
magyarok szenvedése előtt.

A Kecskés László Társaság – együttérezve
az üldöztetett családokkal – számos családtörténetet felgyűjtött és nyomtatásban
is megjelentetett bölcs üzenetként örökül
hagyva az utókornak. Ilyen, a kitelepítést
megélt írásos hagyatékot, a történelmi sorstragédiát megfogalmazó visszaemlékezést
olvasott fel Tóth Bertalanné az esemény
kezdetén. Ezt követően Oláh Kálmán
pedagógus, előadó József Attila: A Dunánál
című versét szavalta, majd koszorúztak a
jelenlévők.
Az emlékgyűlés a Klapka teremben
folytatódott, ahol a Himnuszt Farkas Béla
tárogatójátékára énekelhette az emlékező
közösség. Dr. Molnár Attila polgármester
beszédében Keller Tiborné visszaemlékezését is felolvasta, majd a múltról, az emberi
sorsokról és az emléknapról szólt. A városvezető Komárom nevében is megköszönte a
Kecskés László Társaság munkáját, amellyel
méltó emlékezést teremtett a kitelepítések
érintettjei és a magyarság számára.
Ezt követően az esemény fővédnökének:
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek
levélben megfogalmazott üzenetét olvasták
fel „...a második világháború utáni deportálások, kényszer-kitelepítések, a lakosságcsere
szomorú, - mi több - tragikus és értelmetlen epizódjai voltak történelmünknek. De nem érték
el céljukat a csehszlovák politikusok, hiszen nem
tudták megvalósítani az etnikailag homogén
nemzetállamot

Az emlékülés gondolataihoz Czunyiné dr.
Bertalan Judit kormánybiztos, országgyűlési képviselő személyes történelem-olvasással
járult hozzá. Beszédében saját családtörténetéből merítve a „reszlovakizációban”,
vagyis a szlovákosításban megjelenő
gyávaságról és a folyamattal szemben állók
bátorságáról hozott példákat. Gondolatmenetében József Attila: A Dunánál című
versének zárószavait ismét felemlegette.
Mint fogalmazott: bátorság kell az önvizsgálathoz az egyénnek és a közösségnek
is. 2010-nek el kellett jönnie ahhoz, hogy
bátran szembe tudjuk nézni az elmúlt ezer
esztendővel, és ki merjük mondani, hogy a
félelemtől való tagadás, a hazugság mögé
rejtett valós történelem és megfélemlítések, azok voltaképpen egy erőtlen hatalom
erőszakos esetei voltak nemzetünk eltüntetésére. „Gyáva az, aki nem mer magyar
lenni, bár magyarnak született.”....2010-ben
a bátorság útjára léptünk nemzeti ügyeink
rendezésében, mely rendezés kötelességünk...”- hangzott el beszédében.
Bayer Zsolt újságíró arról beszélt, hogy a
szimbolikus dolgoknak ereje van.
- Az ókor hagyta ránk azt az üzenetet, hogy a
történelem az élet tanítómestere.....Aki elveszíti
a történelmét, elveszíti a múltját, az halálra
ítéltetik, ugyanis múlt nélkül nincsen semmi.
Akinek nincsen múltja és történelme, az arra
ítéltetik, hogy újra és újra elszenvedje múltbéli
szenvedéseit - kezdte beszédét, majd a kitelepítettek ötven kilogrammos csomagjának
tartalmát latolgatta gondolatban. Mint
fogalmazott: abban a családi Biblia és a
fényképek jelentették a múltat. Nagyszülei
szavai nyomán úgy fogalmazott: „a tragédia
mának szóló üzenete: a megmaradás parancsa:
élni kell”....
A kitelepítést családi hagyatékként
ismerő Bayer Zsolt szavait követően
Nagy Ferenc versmondó Dsida Jenő:
Psalmus Hungaricus című verséből szavalt
részleteket, majd az emlékülést Stirber
Lajos karnagy vezényletével a Gaudium Vegyeskar műsora zárta. (hd/rg)
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70 ÉVES A KVSE

Jubiláló a sportközösség
Labdarúgás, lövészet, tenisz, kézilabda, természetjárás, kosárlabda, tömegsport, vízilabda,
röplabda. Kilenc szakosztállyal működik a Komáromi Városi Sportegyesület, amely
nemrég ünnepelte megalakulásának hetven éves évfordulóját. A Pro Urbe díjas Beigelbeck
Attila elnököt kérdeztük múltról, jelenről és az előttük álló időszak terveiről.
Nehéz, mégis arra kérem, próbálja összefoglalni, milyen a Komáromi Városi Sportegyesület
közössége, milyen közös cél kovácsolja össze az itt
sportolókat és dolgozókat, valamint az egyesülethez valamilyen szálon kötődőket!
A hét évtized alatt sok nehézség és megoldandó probléma mellett számos örömteli
pillanat is adódott a rengeteg névváltozáson átesett egyesület életében, mire a
Szőnyi Molaj FC-ből KVSE lett. A város
legnagyobb, közel ezer fős taglétszámmal
működő egyesülete vagyunk, amatőr státuszban működünk, de profi módon és profi
körülmények között. Az edzők, testnevelő
tanárok jól felkészített szakemberek, akik
nap, mint nap bizonyítanak. Kialakítottunk
egy rendkívüli jó közösséget, melyben megtanítjuk fiataljaink számára, hogyan kell
a közösségbe beilleszkedni, aktív részese
lenni, sikereket elérni, kudarcokat elviselni,
küzdeni a saját sikereikért, csapattársaikért,
egészségesen élni és a társadalom hasznos
tagjává válni. Egyre több az olyan gyerek,
aki a sportot választja szenvedélyéül.
Közös akarat, cél és összefogás nélkül nem is
működhetne sikeresen az egyesület. 70 év alatt
sokan segítették az egyesület munkáját. Kiket
emelne ki közülük?
Ez nagyon nehéz, mert nem szeretnék senki
sem kihagyni, összességében azt mondha-

tom, hogy köszönöm valamennyi kollégának, sportolónak, segítőnek, a szülőknek, a
nagyszülőknek, a szponzoroknak, egyszóval
mindenkinek, aki bármyilen módon segítette és segíti az egyesület munkáját. Külön
köszönöm városunk képviselő-testületének,
dr. Molnár Attila polgármester úrnak az
anyagi és erkölcsi támogatást, segítséget,
megbecsülést, amit az elmúlt években kaptunk. Bízom a további sikeres együttműködésben, a jövő építésében!
Ön tíz éve tölti be az egyesület elnöki posztját.
Milyen a Komáromi Városi Sportegyesület, egy
ilyen nagy múltú egyesület elnökének lenni,
és mire a legbüszkébb?
Az egyesületre vagyok a legbüszkébb.
Fantasztikus érzés a KVSE elnökének lenni,
naponta nézni, hogy rengeteg, körülbelül
600 gyerek sportol különböző szinteken.
Már az óvodások is az egyesületben kergetik
a labdát. A kicsit nagyobbak ügyeskednek,
technikai, taktikai elemeket gyakorolnak.
Mindegy, hogy a szabadban vagy teremben
folyik a program, az eredmények kézzel
foghatóak. Büszke vagyok, hogy tíz éves
elnökségem alatt a fegyelmi bizottságnak
egyszer sem kellett összeülnie fegyelmi
vétség miatt. Külön köszönettel tartozom
családomnak, hiszen a biztos háttér nélkül
nem tudnám végezni ezt a munkát.

Melyek lesznek az idei és a következő év legfontosabb feladatai?
A társasági adónak és az önkormányzatnak
köszönhetően jelentős infrastrukturális
beruházások valósulhattak meg az elmúlt
esztendőkben.
Kiemelném a Czibor Zoltán Sporttelep
műfüves nagypályáját, melyet Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter adott át, a
molaji sporttelep pályáját, amely alkalmassá
vált NB III-as mérkőzések lebonyolítására.
Az ötven méteres fedett lőtér teljes egészében a város finanszírozásával valósulhatott
meg. Itt kell megemlítenem: hatalmas öröm
számunkra, hogy olimpikonokat is tagjaink
között tudhatunk. Ebben az évben felújítottuk a sportcsarnok öltözőit, a küzdőtér nyáron újul meg. A nyitott lőtér felújításának
első üteme hamarosan elkezdődik, ahogy
a molaji tornaterem teljes helyreállítása is,
ahol külön parkolókat alakítunk ki. 2019
legkiemelkedőbb terve a Czibor Zoltán
Stadion megépítése lehet.
				kn
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a komáromi talkshow

Street Generations Extrém Sport Csapat
2018. május 24. csütörtök, 17.30 I Monaco Kávézó I Igmándi út 2.

2018-as
Lacoste, Calvin Klein
Megérkeztek a

és Polaroid napszemüvegek
Multifokális és fényresötétedő lencse

AKCIÓ!
Sárosi Optika
Dr.Török Katalin főorvos
Belvárosi Szemészet
Komárom, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.
www.sarosioptika.hu
Tel: +36 34/ 347 081
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INTERJÚ SZŐNYI FERENC ULTRATRIATLONISTÁVAL

A vasakarat diadala

Szőnyi Ferenc világbajnok ultratriatlonista a nemzeti ünnep alkalmából március 13-án a Pesti Vigadóban állami kitüntetést, a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át. A sportolóval beszélgettünk.
Az Áder János köztársasági elnök nevével
is fémjelzett kitüntetésen indoklásként ez
áll:...az ultrafutás, illetve az ultratriatlon
sportágakban elért nemzetközi sikerei, többek
közt a svájci Deca Ironman és a Himalájában
megrendezett Hell Ultra Running versenyeken
aratott győzelmei elismeréseként.
A rangos kitüntetést nagyszabású ceremónia
keretében adta át Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere.
Kitüntetése kapcsán a komáromi büszkeség
úgy fogalmazott: nekünk amatőröknek az
elismerés mindig jólesik, de ez olyan verseny
volt, ahol nem kellett nevezni.
- Hozzá vagyok szokva, hogy megméreti
magát az ember, és nagy büszkeség a célszalagot
elsőként átszakítani, amely tavaly kétszer is
előfordult az életemben. 53 éves elmúltam, érett
korban vagyok. Büszke vagyok, hogy érdemesnek találtak erre a díjra - mondta.
A kitüntetést civil ajánlás alapján terjesztették fel, Szőnyi Ferenc sportoló az ajánlást
kifejezetten a miniszterelnökségtől kapta,
mely így még tovább növeli az elismerés
rangját.
A Vasember azt is elmondta, hogy a kitüntető eseményen életutakat, életműveket
ismertek el.
- Nagyon jó ilyen közösséghez is tartozni. A
kitüntetés birtokában egy diplomát kaptam
arról, hogy az ország legjobbjai közt tartanak

számon. Megnyertem a világ leghosszabb
ultratriatlon versenyét Svájcban, ez kiemelkedő
fontosságú az életemben.
Egy versenyen győzni magasztos dolog. Az,
hogy ezt elismerik, felemelő érzés. A kitüntetés
mások számára is példaként szolgálhat ebben
a szakágban, mely nem hétköznapi, hiszen az
ultratávú versenyek teljesítése, a sportág mindössze csak húsz-harminc éves távra vezethető
vissza. Alulról építkezve, autodidakta módon
értem el a professzionális szintet, erre vagyok
igazán büszke - fogalmazott Szőnyi Ferenc,
aki ezidáig 11 évet áldozott a sportolói
pályának.
Nevét emberfeletti teljesítményének, sportolói kitartásának, küzdeni akarásának és a
sport iránt mutatott alázatának köszönhetően a hírességek közé sorolják. Méltán teszi
Komárom nevét is híressé, amiért a város
tisztelettel adózik. Gratulálunk a rangos
kitüntetéshez!
Szőnyi legutóbb Argentínában mérette
meg magát, erről tartott élménybeszámolót
március végén az Aranytál étteremben.
Megtudtuk, hogy ennyi sikeres sportteljesítménnyel a háta mögött nem könnyű
megfelelő színvonalú és erősségű helyszínt
találnia. Az ultratriatlonista úgy választja ki
a legújabb kihívást, hogy megnézi, melyek a
világ leghosszabb és legextrémebb versenyei.
Így került fel a bakancslistára Argentína,
mely éves versenyprogramjának nyitóállomása volt.

- A legnagyobb kihívást maga az álomkép
jelentette, hogy felfutok Dél-Amerika legmagasabb hegycsúcsára, majd teljesítek egy kétszáz
kilométeres extrém terepfutó versenyt. Teljesen
új, idegen környezet volt számomra. A tisztes
teljesítés volt a legfontosabb, ami sikerült, pedig
komoly akadályok is adódtak. A rossz időjárási
viszonyok miatt leállították a futást. Ilyen a
verseny 15 éves történetében még soha nem
fordult elő. Minket, az élmezőnyt betereltek
egy zsákutcába, ahonnan nem volt kiút. A
versenyt 14 óra várakozás után újraindították
ellenkező irányba. Nekünk, akik a zsákutcában
várakoztunk, nem maradt sok lehetőségünk. A
félbehagyott szakasznál újra elindultunk. Ezek
traumatikus dolgok százötven kilométer és
harmincnégy órányi futás után ronggyá ázva,
fáradtan, mentálisan megtörve - idézte fel délamerikai élményeit Szőnyi.
Egy argentin református gyülekezet tagja,
egy magyar származású hölgy már régóta
figyelemmel kíséri a komáromi sportember
pályafutását. Tőle és a magyar konzulátustól
is sok segítséget kapott az expedíció során.
A Vasember csekély pihenőt engedélyez magának. Hamarosan horvátországi, görögországi valamint olaszországi megmérettetés
vár rá. A tervek szerint júniusban visszatér
Indiába, ahol komoly kihívói akadtak. A
későbbiekben ismét próbára tenné magát
Argentínában, hiszen a nehézségek ellenére
óriási élményt jelentett a helyszín, a küzdelem a távolsággal, a hegyekkel, a folyókkal,
az érintetlen őserdei környezettel – zárta
gondolatait a komáromi ironman. (hd/kn)
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Grónai triplázott Thaiföldön
Komáromi harcosunk az Alexandros
Muay Thai Gym versenyzője és vezetőedzője Thaiföldön idei harmadik
mérkőzését vívta a phuketi Rawai
Boxing Stadionban, és ezúttal is fölényesen nyert.

K aratetigrisek
Nem telik el úgy hónap, hogy ne számoljunk be a komáromi Tempo

Az ellenfele egy rendkívül erős, technikás
és agresszív thai versenyző volt, hihetetlen találatbírással.
A mérkőzés 5 menetét hatalmas ováció
kísérte a stadionban, szó szerint „háború” dúlt.

Karate Sportegyesület újabb sikereiről. Ezúttal a pest megyei Tökölön mérték össze tudásukat a mieink és az országos csapatok. Mondanunk sem kell, az eredmény ezúttal is a Filep-tanítványokat igazolta.
Április első hétvégéjén rendezték meg a
Kakusei országos bajnokságot, amelyen
Filep Imre és Filep Ádám vezetésével a komáromi tempósok képviselték városunkat.
Ez a sportesemény volt az utolsó felmérés a
két hét múlva kezdődő magyar bajnokság
előtt.
Filep Imre hétdanos mester elégedett a
szerepléssel, a két éve indított tehetséggondozó csoport beváltotta a reményeket. A
fiatal sportolók egyre jobban szerepelnek,
így rutint szerezve nagysikerű versenyzőkké
válhatnak – nyilatkozta a mester.
A bajnokságon kirobbanó formát mutatott
Köteles Ákos, aki egyetlen számban sem
talált legyőzőre. A szintén nagy sikerű

„Eddzen együtt a család!” programban résztvevő Németh Tibor hatalmas küzdelemben
bronzérmet nyert élete első versenyén.
További eredmények: Bazsó Ákos Viktor
- kata - 2. hely, kumite - 3. hely, Buzás
Tamás - kumite - 2. hely, Csajághy Levente
- kumite - 1. hely, Farkas Attila Richárd kata -3. hely, kumite - 3. hely, Farkas Bence
kumite - 3. hely, Köteles Ákos - kata - 1.
hely, kumite - 1. hely, Nagy Alex - kumite
- 3. hely, Németh Tibor - kumite - 3. hely,
Németh Tibor Dániel - kata - 3. hely,
kumite - 3. hely, Parai Márton - kata -2.
hely, kumite 3. hely, Pataki Bence - kumite
- 3. hely, Rigla Regina Amarilla
kata 3. hely, kumite 1. hely, Véber Éva
- kata - 3. hely. kumite - 2. hely. (rg)

ÉREMESŐ A KVSE FIT-KIDESEINÉL

Ezüstlányok a dobogón
Március 24-én Cegléden rendeztek fit-kid
dance A kategóriás országos versenyt. Városunkat a KVSE fit-kides lányai közül 11
versenyző képviselte és mérte össze tudását
az ország különböző pontjáról érkezett
gyerekekkel.
Eredmények: Vígh Fanni 2. hely, Petrák
Dorka 4. hely, Lampert Vivien 4. hely

Varga Evelin 5. hely, Lidák Luca 6. hely.
Szakmári Lilla, Müller Réka, Kocsi-Horváth Eliza és Bese Csilla csupán egy-két
tizeddel maradtak le az érmes helyekről.
A felkészítő edzők Vadkerti Ildikó, Pintér
Dorina, Pintér Alexandra és Suhajda Flóra
voltak.
				 rg

A mérkőzés végén Grónai kezét emelték
a magasba, aki így nem csupán a harmadik győzelmét aratta, de új rekordot
is állított fel, hiszen Magyarországról
még senki nem nyert egy hónap alatt
zsinórban három mérkőzést a mosolyok
országában.
A sportoló felkészítését Fhad
Sinbimuaythai végezte.
Néhány nappal korábban Grónai ugyanitt a Sinbi Muay Thai Gym színeiben
aratott fényes győzelmet, mikor egy jól
célzott combra mért rúgással búcsúztatta thai ellenfelét már a második menetben, valamint hatalmas térdrúgással
az AKA Thailand harcosa felett aratott
kiütéses győzelmet szintén a második
menetben, ezzel megszerezve a Bangla
Boxing Stadion bajnoki övét.
				
rg
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I. FOUETTÉ KUPA KOMÁROMBAN

Több egyéni arany,
és egy szenzációs ezüst
a Tüske uszodából
Városunk legfiatalabb, nyolc-kilencéves úszóversenyzői Budapesten
versenyeztek március 24-én, ahol a
legerősebb fővárosi -, közép-dunántúli -, illetve közép-magyarországi
csapatok sportolóival mérték össze
tudásukat.
A rendkívül erős mezőnyben Bartalos
Anna 50 m-es gyorsúszásban és 50
m pillangóúszásban kétszer is a dobogó legfelső fokára állhatott. Városunk
úszósportjában történelmi jelentőségű
eredményt ért el a 4x50 méteres lány-fiú
vegyesúszó váltónk, mely ezüstérmet
szerzett. A csapat tagjai: Kusnier Dávid,
Vizi Gergő, Zseni Réka és Bartalos
Anna. Ez volt az első alkalom, hogy nagy
versenyen a komáromi váltó dobogóra
került.
Korábbi hír, hogy március végén Szombathelyen mérték fel az elmúlt három
hónap edzésmunkájának eredményét
városunk úszói, rengeteg egyéni csúcs
született, és 16 alkalommal állhattak a
dobogóra.
Aranyérmesek: Bielik Kevin (2002) 200
m mellúszás; Gálik Krisztián (2005) 200
m mellúszás; Tapolcsányi Áron (2009)
50 m gyorsúszás.
Ezüstérmesek: Bartalos Anna (2010) 50
m mellúszás és 200 m hátúszás; Dikácz
Bence (2004) 200 m mellúszás; Gálik
Krisztián (2005) 200 m pillangóúszás;
Nagy Szonja (2006) 200 m pillangóúszás; Rózsavölgyi Donát (2006) 200 m
mellúszás; Takács Fábió (2004) 200 m
pillangóúszás.
Bronzérmesek: Máté Eszter (2004) 200
m gyorsúszás; Nagy Szonja (2006) 200
m vegyesúszás; Óvári Dániel (2001) 200
m mellúszás; Rózsavölgyi Déna (2009)
200 m gyorsúszás; Takács Fábió (2004)
200 m gyorsúszás; Zseni Dóra (2007)
200 m pillangóúszás.
				

szb

Körbe, körbe, karikába
Április 8-án a Fouetté SE első, önálló rendezésű sporteseményén
bizonyíthattak a tornászlányok a Városi Sportcsarnokban.
- Örömmel tölt el, hogy megrendezhettük az
első Fouetté Kupát. Három évet vártunk erre
a versenyre. A város és a szülők támogatásának
köszönhetően jöhetett létre ez a rendezvény,
melyre hét egyesület fogadta el a meghívást.
Százhetven egyéni versenyző mutatkozik be
a mai napon – mondta Závoczky Georgina,
a Fouetté Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület elnöke. Komárom mellett
Budapestről, Komlóról és Szombathelyről
is érkeztek versenyzők. A két főszervező
Závoczky Georgina és Polgárné Ónodi
Mónika külön köszönetet mondott a szülőnek a sok-sok segítségért és támogatásért,
mely nagy mértékben hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Az egyesületben közel
háromszáz három és tizennyolc éves kor
közötti lány tornázik Komáromban, közülük kilencvenen versenyszerűen. Ezenkívül
Győrben és Ácson is tartanak edzéseket.

Megyeri Virág, Horváth Orsolya, valamint
Spányik Lili, aki a legjobb előadó különdíjat
is hazavihette. Versenysport kategóriában
bajnoki kupát vehetett át Váradi Emma és
Nagy Eszter, a Fouetté Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület versenyzői, valamint
Révész Janka, Berek Ida és Szentpáli Lilla.
Korábban Edvy Gvendolin aranyminősítéssel a második, Szemeti Csenge ezüstminősítéssel a hatodik, Szabó Pálma ezüst
minősítéssel a harmadik, míg Kocsis Rita és
Bajcsai Zita aranyminősítéssel az első helyen
végzett a Unicornis Cup-on.
A versenynapon Bélik Eszter a 14., Szokoli
Jázmin a 4., Nagy Réka a 3., Dózsa Janka a
13., Nagy Fruzsina pedig a 6. helyet szerezte meg. Az edzők Polgárné Ónodi Monika,
Polgár Cintia és Závoczky Georgina voltak.

A Fouetté csapatának egyik legeredményesebb versenyzője Nagy Eszter öt éve űzi ezt
a sportot.

Április 22-én a szombathelyi Agora Kupán
jártak a lányok, ahol a következő eredmények születtek:

- Idén a legnagyobb versenyem a vidékbajnokság volt. Felnőtt kategória harmadosztályában
indultam és nagyon jól sikerült. A buzogány
számot megnyertem. Most teljes gőzzel készülök
az országos megmérettetésre. Heti 4 edzésem
van. Most először rendeztünk versenyt, ami
kiváló lehetőség az országos bajnokság előtt –
mondta a sportoló.

Aranyminősítés: Szokoli Jázmin (szabad),
Mikolai Fanni (szabad), Nagy Hanna (szabad), Nagy Réka (szabad), Nagy Fruzsina
(szabad), Nehéz Nadin (szabad), Bajcsai
Zita (szabad).

Az eredményhirdetésen hímzett törölközővel, oklevéllel és éremmel jutalmazták
a versenyzőket. A zsűri döntése alapján
szabadidősport kategóriában bajnoki kupában részesült Boros Edina, Szilasi Dorka,

Ezüstminősítés: Steigler Dominika (szabad), Bélik Eszter (szabad és karika), Farkas
Bianka (karika).
Bronzminősítés: Edvy Gvendolin, Farkas
Bianka (szabad), Bajcsai Zita (karika),
Nagy Eszter, Váradi Emma és Dombay
Kata az első helyen végzett. (kn / rg)
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