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AKTUÁLIS

ÚJ TÁRSASÁG AZ IPARI PARKBAN

Elektromosbusz,
interaktív játszótér
ülésezett a Pons Danubii

Teljes gázzal

Újabb, a járműiparban érdekelt gazdasági társaság kezdte meg működését a komáromi ipari parkban, zöldmezős beruházásként. Az Autoneum svájci vállalat Európa száz legnagyobb gépjármű-beszállítóinak egyike és huszonöt országban van jelen.
A cég hő- és hangszigetelő anyagokat gyárt
kárpitokba, valamint speciális habosított
szőnyeggyártással is foglalkozik. Tizenkétezer munkavállalót foglalkoztat. Több olyan
magyarországi autógyár is az ügyfelei közé
tartozik, melyeket a komáromi üzemből
szolgálnak majd ki. Az önkormányzat
2011-ben kezdte meg az ipari park fejlesztését.
- Ez már a sokadik cég, mely az elmúlt
időszakban kezdte meg termelését a komáromi
ipari parkban. A munkahelyteremtés és a helyi
adóbevételek szempontjából kiemelt jelentőségű,
hogy újabb vállalkozások települjenek városunkba – mondta dr. Molnár Attila polgármester.
A városvezető hozzátette: a svájci anyacég
igazgatója többször hangsúlyozta, a döntő
érv Komárom mellett az új Duna-híd megépülése volt, hiszen a társaság ügyfélkörébe
számos olyan járműipari cég is tartozik,
melynek központja Csehországban vagy
Szlovákiában található. Így az új Duna-híd
olyan lehetőséget biztosít a teherforgalom
kapcsán, melynek köszönhetően városunk
különösen vonzóvá vált.
- Az elmúlt esztendőkben dinamikus, határozott és progresszív fejlődésnek lehetünk
szemtanúi Komáromban. Az ipari parkban
világvezető csúcstechnológiát képviselő gyártó

3

és szállító cégek telepedtek le. Győr mellett
Komáromban alakult ki az autóipart kiszolgáló
gyártóközpont, mely munkahelyeket teremt,
felfelé húzza a térség gazdasági képességét és a
képzési igényeket is – mondta Czunyiné dr.
Bertalan Judit országgyűlési képviselő.
- Együtt van jelen a gazdaságélénkítés és a
fejlesztés, valamint a térség gazdasági fejlődését szolgáló helyi gazdaságpolitika. Ehhez
nyújt segítséget a kormányzati befektetés- és
beruházásösztönzési politika, amely szintén
nyitott és progresszív irányt mutat. Ezenkívül
jelen van az innováció és az új technológiai
megoldások magyarországi megteremtése és
letelepítése, valamint tervben vannak azok az
infrastrukturális fejlesztések, amelyek kiszolgálják ezeket a gyártási technológiákat és a cégeket.
Azt gondolom, hogy a 150 új munkahely, a
beruházás volumene, ami a térség járműipari
központi jellegét erősíti, valamint az a tény,
hogy fejlődik, erősödik és épül Komárom,
mindenekfelett örömre ad okot – tette hozzá a
térség országgyűlési képviselője.
A gyár jelenleg félmillió autó kiszolgálására
alkalmas évente, azonban a két ütemben
történő fejlesztéseket követően ez a szám
akár egymillióra is emelkedhet. A társaság
Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb
beszállítója lehet ebben a szegmensben.
				kn/rg

Komárom nyolc éve alapító tagként
csatlakozott a Pons Danubii Európai Területi Társuláshoz. A határon
átnyúló gazdasági együttműködés
négy magyarországi és három felvidéki település önkormányzata között
jött létre azzal a céllal, hogy közösen
induljanak pályázatokon és valósítsanak meg projekteket. Közgyűlését a
települések polgármesterei alkotják,
akik május 22-én Komáromban tartották meg idei első ülésüket. Áttekintették a mögöttük álló időszakot, az ez
évi pénzügyi költségvetést.
- 2018-ban öt felvidéki városban épül
tematikus park, melyben egymás nevezetességeit mutatjuk be. Így épül meg
a Csillagerőd kicsinyített mása ÉszakKomáromban, a tatai vár Gútán, a majki
kolostor Vágsellyén. Örömteli hír, hogy 1
millió eurót nyertünk kerékpárkölcsönző
rendszer telepítésére. Remélhetőleg
2019 tavaszán már a helyiek is használhatják a Kombi néven működő rendszert
– mondta Bara Zoltán, a Pons Danubii
vezetője.
Dr. Molnár Attila polgármester az együttműködéssel kapcsolatban elmondta:
- A pályázatok 85%-át az Európai Unió
finanszírozza, 10%-át az adott állam, 5%ot az önkormányzatnak kell hozzátennie
fejlesztési forrásként. Nemcsak a Pons
Danubii gazdasági együttműködési társuláson keresztül nyújtunk be pályázatokat,
hanem Észak-Komárommal közösen
is vannak olyan pályázataink, melyben
maga a Pons Danubii is közreműködik.
Igyekszünk kihasználni ezeket a lehetőségeket, hiszen egy városként tekintünk
magunkra. Megnyertük az Észak- és
Dél-Komárom közötti közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos pályázatot. A projekt
részeként egy elektromos buszt állítunk
majd üzembe.
A közgyűlést követően a komáromi
városvezető az új Duna-híd látogatóközpontba invitálta a résztvevőket.
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Sportban és helyesírásban
is jeleskednek a dózsások
A Dózsa Iskolát Bigun Martin képviselte
az OTP Bank Bozsik-program májusi
labdarúgóversenyén. A 4. osztályos tanuló az utolsó fordulóba jutva nemcsak
a pályán bizonyíthatott, de az ügyességi
és a labdarúgáselméleti feladatokban is.
A gálameccs helyszíne a Telki Edzőcentrum volt, ahol a gyerekeket olyan labdarúgók mentorálták, mint Király Gábor,
Juhász Roland, Gera Zoltán, Torghelle
Sándor vagy éppen Nyilasi Tibor.
További hír az iskola tájáról, hogy az Oktatási Hivatal Győri Pedagógiai Oktatási
Központja idén 30. alkalommal rendezte
meg a Gerencsér Éva megyei magyar
nyelvi tanulmányi versenyt a negyedikesek részére. A cél a helyesírási készség
és jártasság fejlesztése, anyanyelvünk
ápolása, valamint a nyelvhasználat iránt
érzett felelősségtudat erősítése volt. A
Dózsa diákja, Kiss Dominik az 5. helyezést érte el.
(A szerző Nikicser Dóra pedagógus)
A Dózsa Iskola 7. és 8. osztályos
tanulói egyébként április végén a
Határtalanul program keretében
erdélyi kiránduláson vettek részt.
- Az első napon Nagyszalontára látogattunk az Arany János Emlékházba,
majd Nagyváradon tettünk sétát, közben
megnéztük a Sas-palotát. Másnap Csíkrákos irányába indultunk. Utunk során
megálltunk a Parajdi-sóbányában, ahol
másfél órát töltöttünk. Később Korondon
meglátogattunk egy fazekasmestert. Voltak közöttünk olyan vállalkozó szellemű
diákok, akik kipróbálták a korongozást.
A nap végén elmentünk Homoródfürdőn
a forráshoz, melyből a híres borvíz folyik.
A harmadik nap a Békás-szoros és
a Gyilkos-tó volt az úticélunk. Ezen
a napon néztük meg Csíkrákos település templomát, ahol részletes, gyakran
humoros, máskor kissé megdöbbentő
helyi szokásokról kaptunk tájékoztatást.
Negyedik nap hazafelé indultunk. Útközben Kolozsvárra érkeztünk. Fényképeket
készíthettünk a Mátyás szobornál és
a Házsongárdi temetőben is
- mesélt az úti élményekről Juhász Gáborné pedagógus.
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Wass Albert „A ködember legendája” című írásának felolvasásával
vette kezdetét a városi pedagógusnap június 1-jén a Jókai moziban.
Az ünnepségen részt vett Berczellyné
Nagy Marianna, a Tatabányai Szakképzési
Centrum főigazgatója, dr. Molnár Attila
polgármester, valamint a városvezetés több
tagja is.
A köszöntőben elhangzott: a pedagógusok
azok, akik csillámló homokszemcsékből
oszlopot építenek, jövendőt, maradandót alkotnak azáltal, hogy tudást adnak.
Akárcsak a magot vető gazda, aki minden
tavasszal kimegy a földekre, akkor is, ha
minden körülmény a vetés ellen szól. Mert
hisz, és bízik abban, hogy a mag gyökeret
enged, végül pedig gyümölcsöt terem.
A pedagógusok is ezzel a hittel végzik
szolgálatukat, mert tudják és értik: a jövő a
gyermekekben van.
A program kezdeteként Mikó István és
Szabó Anikó színművészek adtak irodalmi
összeállítást Mikszáth Kálmán és Krúdy
Gyula írásaiból, majd Berczellyné Nagy
Marianna, a Tatabányai Szakképzési Centrum főigazgatója köszöntötte a megjelenteket.
Az idén nyugdíjba vonuló pedagógusoknak
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott. Az emlékérmeket, valamint
az intézmény és az önkormányzat közös
ajándékait dr. Molnár Attila polgármester
és Turi Bálint alpolgármester nyújtotta át
Viziné Tóth Erikának, a Napsugár Óvoda
óvodapedagógusának, Takács Ferencnének,
a Bozsik pedagógusának, Szabó Tamás-

nénak, a Petőfi korábbi igazgatónőjének,
Vargáné Solymos Ildikónak, a Petőfi tanítójának, Győri Árpádnénak, a Dózsa pedagógusának, Villám Bélánénak és Somogyi
Andrásné Horváth Editnek, a Feszty tanítóinak, Farkas Irénnek, a Jókai Gimnázium
tanárának, Szitás Józsefnének, a Kultsár
Szakközépiskola igazgatóhelyettesének,
Némedi Györgynek, az Alapy tanárának,
Juhász Jánosnak, a Kempelen tanárának,
valamint dr. Fehérvári Magdolnának, az
Alapy Kollégium volt igazgatónőjének.
A pedagógusnap alkalmából a képviselőtestület „Komárom Város Pedagógiai Díja”
kitüntetést adományozott Sárközi Jánosnénak, a Szőnyi Színes Óvoda óvodapedagógusának, Varga Zoltánnénak, a Szivárvány
Óvoda óvodapedagógusának, Vadkerti
Ildikónak, a Petőfi tanárának, valamint
Tóthné Kozári Ilonának, a Kultsár igazgatóhelyettesének.
A pedagógus szakszervezet megyei szervezete szintén ez alkalommal köszönte meg
a szervezetben végzett munkáját a városi és
járási titkárnak, Potháczky Máriának.
A megyei pedagógusnapon Farkas Péterné,
Pintér Jánosné és Tóth Márta az Eötvös
József Emlékérem aranyfokozatát, míg
Baross Izabella az emlékérem ezüstfokozat
vehette át.
				rg
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A sokszínű iskola
Öt évvel ezelőtt érkezett a felhívás a
Petőfi Sándor Általános Iskolába más
intézményekből, hogy a víz világnapja alkalmából a tanulók öltözzenek
kékbe. Az ötlet nyomán azóta minden
májusban megrendezik a színes hetet
a Petőfiben, csapatépítő céllal.

Játék az élet

Május 25-én délelőtt játékos foglalkozásokkal szórakoztatták a 120
éves Szőniyi Színes Óvoda csöppségeit, akik tortát is kaptak a jeles napon. Délutánra hivatalos játszótéravatót szerveztek, ahová a város elöljáróit és az intézmény korábbi vezetőit is meghívták.
Az alkalmat Czunyiné dr. Bertalan Judit
országgyűlési képviselő és a szőnyi városrész
korábbi képviselője, Komárom díszpolgára, Sárai János is megtisztelte jelenlétével.
Az avató ünnepséget a színes óvodások
néptáncosainak műsora indította, majd dr.
Molnár Attila polgármester köszöntötte az
eseményen megjelenteket.
A városvezető a 120 éves jubileum kapcsán
Komárom régmúlt történelmébe is vis�szatekintett, zárszóként pedig kiemelte:
az önkormányzat még az idén szeretné
felújítani a város valamennyi óvodájának
udvarát, emellett hamarosan indul a bölcsőde, a Kultsár Szakközépiskola és a Jókai
Gimnázium teljes felújítása. Összességében
az elkövetkező időszakban közel 3 milliárd
forintot fordítanak a városi oktató-nevelő
intézményhálózata felújítására.
A folytatásban a szőnyi városrészért felelős
alpolgármester, dr. Kreft-Horváth Loránd
arról beszélt, hogy a gyerekek számára fontos jelentőségű az értelmes játék, valamint
a szabad levegőn való mozgás. A modern,
igényesen kialakított, színes játszótér pedig
mindkét feltételt megteremti.
A folytatásban az intézmény egykori vezetői, Zigó Gizella és Sáriné Burián Mária,
Stefi néni is idézték a régmúltat, emlékeiket
abból az időszakból, amikor vezetőként

irányították az óvodai hétköznapokat.
A jelenlegi vezető, Györffy Tünde is szólt
a vendégekhez. Beszédében kiemelte:
a jubileum arra kötelezi az intézményt,
hogy visszaemlékezzenek, rendezzék
emlékeiket, és közben számba vegyék az
eltelt esztendők tapasztalatait, azokat a
megteremtett értékeket, hagyományokat,
melyek megformálták az óvoda arculatát,
és azokat az embereket, akik munkájukkal,
szolgálatukkal valamennyien hozzájárultak
az intézmény jelenben képviselt értékeinek
megalapozásához.
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési
képviselő az óvodások körében úgy fogalmazott, 120 év az emberöltőnél több idő.
Köszöntőjéből kiderült, a jelenkor építkezései a mának, de legfőképpen a jövőnek
szólnak.
Az ünnepség végén a folyosón nyílt fotókiállítást is megtekinthették a születésnap
résztvevői, sokan fellelhették egykori énjüket a korábbi óvodavezetők által összegyűjtött, régi képeken. Az udvar teljesen megszépült, friss zöld pázsit került mindenhová.
A modern játékok tervezésében az óvónők is
részt vettek. A gyerekek versekkel hálálták
meg az ajándékot. Az ünnepség után ünnepélyesen is átadták a Színes Óvoda megújult
játszóterét, mely kiváló ajándék a kerek évfordulóra az önkormányzat támogatása jóvoltából.				hd/rg

- Hétfőn a város színeit próbáltuk meg
zászló formájában kirakni, kedden egy
rózsaszín tulipánt, ma pedig egy fagyit
az óvodások részvételével. Csütörtökön
egy számunkra nagyon kedves számot
jelenítünk meg piros, fehér, zöld színekben. A kilencveneset, hiszen jövő évben
lesz kilencven éves az iskolánk - mondta
Molnár Csabáné igazgató.
A színes hetet a teljes alsó- és
felsőtagozaton is meghirdették. A
gyerekek minden évben nagyon várják a
flashmobot, ezért jövőre is lesz folytatása.
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AZ ÚJSZÜLÖTTEKET ÉS CSALÁDJUKAT FOGADTÁK

Isten éltesse Feri bácsi!
Hosszú esztendők óta kedves szokás,
hogy a polgármester személyesen
köszönti fel a 90. születésnapjukat
betöltő komáromi szépkorúakat. Dr.
Molnár Attila ezúttal Lőrincz Ferenchez látogatott el.
Feri bácsitól megtudtuk, hogy a Felvidékről, Zoborról származik, ahonnan
a második világégés traumája után, a
Benes-dekrétumok alapján végrehajtott
kitelepítések idején került a család a
határ túloldalára, Magyarországra

Vendégek a háznál
Folyamatosan nő a gyermekvállalási kedv Komáromban. Május 30án ismét az újszülött babákat és családjukat köszöntötték a Városházán. Az elmúlt néhány hónapban 32 gyermek született.

Párra már itt talált. 1952-ben nősült, első
házasságából két fia született, de sajnos
felesége eltávozott, így másodszor is
megházasodott. Ebből a kapcsolatból
öt gyermeke született. Azóta immár tíz
unokával is bővült a nagy család.
Feri bácsi hosszú évtizedekig, egészen
nyugdíjas koráig az egykori Almásfüzitői
Timföldgyárban dolgozott, könyvelőként.
A mai napig egészen fiatalos lendülettel
bír, csupán a szemére panaszkodik,
melyet nemrég műtöttek.
A látogatás alkalmával miniszterelnöki díszoklevelet és a város
ajándékkosárát vehette át.
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- Fontosnak tartjuk, hogy megtegyük azokat
az intézkedéseket, beruházásokat, fejlesztéseket, amelyek a gyermekvállalást segítik. Így a
bölcsőde teljes felújítása, az óvodák udvarának
rendbetétele, a Tám-Pont Család és Gyermekjóléti Intézmény új helyre költözése, a kismamák
ingyenes utazása, a 100.00 forintos kelengyepénz biztosítása és az első házasságot kötő
fiatalok szintén 100.000 forintos támogatása
- mondta dr. Molnár Attila.
- Az ember mindig lelkierőt merít, amikor
ennyi babát láthat együtt – tette hozzá a
polgármester.
- Az, hogy évről évre egyre több gyermek
születik a városban, azt is jelenti számunkra,
hogy Komárom egy élhető város. A gyermekvállalásnak vannak nehézségei, de azon dolgozunk, hogy segítsük a családokat, és könnyítsünk
a terheken. Kiemelten figyelünk arra, hogy a
kisgyermekeseknek minél több lehetőségük legyen
szabadidejük eltöltésére és megfelelő intézményekbe járhassanak gyermekeik – mondta
dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester.
- Nagy öröm, hogy ennyi gyönyörű babát és
fiatal párt láthatunk a Városháza dísztermében. Azt javaslom, hogy akinek egy gyermeke
van, vállaljon egy másodikat, akinek már kettő
is van, mindenképpen vállaljon harmadikat,
hiszen nincs szebb, mint egy nagy családban
élni – mondta Turi Bálint alpolgármester.

Czita János alpolgármester köszöntőjében
úgy fogalmazott: Az emberi élet egyik legmeghatározóbb és legszebb fejezete, amikor
családot alapítunk. A gyermek a legnagyobb
kincs. Az életünket a jövő nemzedéke
aranyozza be. A társadalom csak úgy tud
fennmaradni, ha mindig lesznek gyerekek,
akiknek át tudjuk adni a megszerzett tudást
és értékeinket.
Mátesz Éva családjába a hat esztendős Adél
mellé nemrég érkezett meg Nóri.
- Véleményem szerint ez egy szép és megható
esemény. A kelengyepénzt mi is igényeltük és
nagyon jól jött, de ami számomra igazán nagy
öröm, hogy a város a rotavírus elleni védőoltást
is támogatja. Nagyobbik gyermekünknél ez
sokba került, Nórikánál ezt már a város adta,
ami nagyon nagy segítség - mondta a kétgyermekes anyuka.
Az anyukákat egy szál rózsával köszöntötték, emellett minden család kapott egy-egy
ajándékcsomagot is.
				 kn
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...mert jogunk van hozzá!
Közel 10 évvel ezelőtt indult el a
jogsegélyszolgálat Magyarországon,
amely elsősorban a munka világának
jogi kérdéseire fókuszálva segíti a
munkáltatók és a munkavállalók jogtudatos tevékenységét.

A vérszövetség

Komáromi óvodások és iskolások részvételével egy vörös keresztet
formázva hívta fel a figyelmet a véradás fontosságára a Magyar
Vöröskereszt helyi és Komárom-Esztergom megyei szervezete
május 8-án a Brigetio Gyógyfürdő parkolójában. Ez a nap Jean Henri
Dunantnak, a Nemzetközi Vöröskereszt alapítójának születésnapja,
egyben a Nemzetközi Vöröskereszt napja is.
A flashmobot követően a gyerekek a Jókai
liget felé vették az irányt gyalogosan,
valamint Szijj Dénesnek köszönhetően omnibusszal. A kicsik játékos vetélkedőkben
vehettek részt a Vöröskereszt dolgozóinak,
önkénteseinek, a katasztrófavédelmi szervek
és a rendőrség munkatársainak segítségével.
A nagyobbakra komoly feladatok is vártak,
mint például az újraélesztés.
- Egy véradással három ember életét menthetjük meg. Megyénkben évente átlagosan tizenötezer egység vérre van szükség. Sajnos a véradási
kedv csökken, melynek összetett okai vannak
– mondta dr. Bognár Ferenc a KomáromEsztergom megyei Vöröskereszt elnöke.
- Az ország számos területén a potenciális véradók jelentős része elvándorolt. Komárom-Esztergom megye ilyen szempontból jól áll. Sajnos
egyre nagyobb problémát okoz az is, hogy a
fiatalok hiába jönnek el a véradásra, nem adhatnak, mert piercinget, tetoválást csináltattak
vagy egészségtelen életmódot folytatnak, amit a
vérükből kiszűrnek – tette hozzá dr. Bognár
Ferenc.
Jámbor Imre százötszörös véradó. Tudja jól,

hogy személyes érintettség esetén az ember
minden követ megmozgat, hogy segítsen.
- A nagyobbik fiam tíz hónaposan súlyosan
megbetegedett. Egy idegen vére mentette meg.
Tőle már született két unokám. Azt hiszem,
teljesen érthető, hogy véradásra esküdtem fel. Át
tudom érezni azoknak a családoknak a helyzetét, akik hasonló problémával szembesülnek.
Mindenki kivétel nélkül rászorulhat a vérre.
A háztartási munkát végző anyuka éppúgy,
mint a kamionsofőr. Ha valaki tart a véradástól, egész egyszerűen csak kifogásokat keres,
hiszen ha az ember egy késsel megvágja magát
egy grillpartin, fájdalmasabb, mint amikor a
vénába tűt helyeznek. Tehát nem kell félni, vért
kell adni - mondta Jámbor Imre.
A rendezvénnyel egyidőben véradást
szerveztek a Közösségi Házban. Egy
szimulációs gyakorlat során pedig felhívták a gyerekek figyelmét a biztonságos
közlekedés fontosságára. A Nemzetközi
Vöröskereszt napján a véradókat is köszöntötték. A Bábuci Bábszínház és a
Garabonciás Néptáncegyüttes műsorral
készült. A délután habpartival ért véget. 				kn

A JogpontOk jelenlegi projektje 2016.
július 1-től harminchat hónapon keresztül
tart. A szolgáltatás anonim és ingyenes.
Személyesen, online és telefonon is
igénybe vehető. Fő területei a munka, a
társadalombiztosítás, az adó, a társasági és cégjog, valamint az alternatív
vitarendezési szolgálat. A projekt az
Európai Unió támogatásával valósul
meg a Széchenyi 2020 programban. Az
elmúlt időszak eredményeiről tartottak tájékoztatót május közepén a WF
Szabadidőparkban. A közép-dunántúli
régióban huszonkét irodát üzemeltetnek.
A tapasztalatok szerint az emberek többsége a személyes találkozást részesíti
előnyben.
- Leginkább a 30-39 év közötti korosztály
él a JogpontOk nyújtotta lehetőségekkel.
Többségében azok, akik munkavállalóként dolgoznak valahol. Kevés fiatal veszi
igénybe a szolgáltatást. Számukra az
internet az elsődleges információforrás,
de azt gondolom, hogy preventív jelleggel, konkrét ügyekben, mint például az
első munkahellyel, nyári és diákmunkával
kapcsolatban érdemes előre érdeklődni,
hogy egy munkaszerződésben melyek
azok az elemek, amelyeknek mindenképpen benne kell lenniük, hogy biztonságban legyenek a munkavállalók – mondta
W. Csoma Éva, a JogpontOk projekt
szakmai referense.
A közép-dunántúli régióban eddig 18
ezren vették igénybe ezt az országos
szolgáltatást. A projektben 23 jogász
vesz részt. Jogásznapnak nevezett
rendezvényeket is szerveznek, ahol négy
szakember várja az érdeklődőket.
A részletekről a jogpontok.hu oldalon
vagy a 06-80/77-88-00-as ingyenes zöld
számon tájékozódhatnak. A honlapról
iratminták és olyan kiadványok is letölthetők, melyek a munka világával kapcsolatos témákat dolgoznak fel.
				

kn
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Megnyitott
a Duna-híd látogatóközpont

GAZDÁRA TALÁLT A NYEREMÉNYAUTÓ

Egyéni látogatók számára május 26-án,
szombaton volt az első nyílt nap az
új komáromi híd látogatóközpontjában. Jelentkezni e-mailben lehetett a
komaromidunahid@hid.hu címen. A
jelentkezés csak a válasz e-mail visszaigazolása után vált véglegessé.

Elhajtási engedély

Egyéni látogatók számára a hónap
utolsó szombatján 9.00 és 15.00 óra
között tart nyitva a központ. A nyilvános
szombati napokat a látogatóközpont
Facebook oldalán „Eseményként” teszik
közzé.
Az érdeklődőkből kialakított csoportok
várhatóan két óránként indulnak majd.
Az egyéni látogatáshoz szintén szükséges az előzetes e-mail küldése és a
visszaigazolás véglegesítése.

A látogatással kapcsolatos egyéb kérdésekben a komaromidunahid@hid.
hu e-mail címen, illetve az „Új Komáromi-híd látogatóközpont” Facebook
oldalon kaphatnak felvilágosítást az
érdeklődők.
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Egy komáromi lakos, H. Levente nyerte a Brigetio Gyógyfürdő Csobbanjon töltsön, nyerjen! elnevezésű nyereményjátékában meghirdetett Suzuki Celeriót.
Tavaly decemberben hirdette meg nyereményjátékát a Brigetio Gyógyfürdő.
A fődíj egy tűzpiros Suzuki Celerio volt,
mely hónapokig a főbejáratnál parkolt,
és várt a szerencsés nyertesre.
Az április 30-ig tartó játékban két, meghatározott típusú jegy megvásárlásával lehetett
részt venni. A vendégeknek nem kellett
mást tenniük, csak kitölteniük a blokkhoz
járó ajándékszelvényt. A nyilvános sorsolásra május 10-én közjegyző jelenlétében
került sor. A bejáratnál helyezték el a hatalmas, átlátszó dobozt, amelyben a húzásig
a szelvényeket gyűjtötték a fürdőzőktől.
Kovács Károly ügyvezető igazgató elmondta, a gyűjtőurnában mintegy húszezer szelvény volt látható. Az alkalomra megjelent
alpolgármester, Turi Bálint elmondta, hogy
mindenki nyer azzal, ha a fürdőbe ellátogat,
mert ott nagyszerű élményekkel gazdagodik.
Az első szelvény kihúzásának pillanatai
nem várt meglepetés is tartogattak a játék
meghirdetői és a jelenlévők számára, hiszen
az első szelvény a szabályzat szerint érvénytelen volt. Hiába a szerencse, a szelvényt
hiányosan töltötték ki.
A második szelvény már érvényesnek

bizonyult, így azonnal nyertest is hirdettek
H. Levente komáromi lakos személyében.
Ezután három pótszelvényt is kihúztak
arra az esetre, ha a nyertes nem jelentkezne.
Szerencsére, ez a helyzet nem következett
be, hiszen a nyertest rögtön telefonon
értesítették.
A Brigetio Gyógyfürdő munkatársai
elmondták, hogy a szerencsés kihúzott
rendszeres látogatója a fürdőnek, és több
szelvénye is játékban volt.
A játékszabályzat értelmében az autón
található Brigetio Gyógyfürdős reklámfeliratokat három évig kell megőriznie,
és évente bemutatnia azt.
A nyertes tehát egy komáromi lakos, így a
jövőben akár az utakon is láthatjuk majd a
gyógyfürdős nyereményautót.
				hd
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉRE NYERT PÁLYÁZATOT KOMÁROM ÉS TOVÁBBI 7
DUNA-MENTI TELEPÜLÉS
„Minőségi humán közszolgáltatások fejlesztése Komáromtól Nyergesújfaluig, a Duna mentén” című,
EFOP 1.5.2-16-2017-00020 azonosítószámú pályázatára 460,50 millió Ft vissza nem térítendő európai
uniós támogatást nyert Komárom konzorciumban 7 Duna-menti településsel, a SZALIM egyesülettel
és OFA Nonprofit Kft.-vel. A pályázat fő célja a társadalmi felzárkózási folyamatok segítése, a
hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiacon való megjelenésének elősegítése, valamint a helyi
kisközösségek társadalomszervező szerepének megerősítése.
Komárom Város Önkormányzata konzorcium keretében pályázatot nyújtott be „Minőségi humán
közszolgáltatások fejlesztése Komáromtól Nyergesújfaluig, a Duna mentén” címmel az EFOP 1.5.2.-16
„Humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázati felhívásra. A konzorcium
vezetője Komárom Város Önkormányzata, tagjai: Bajót Község Önkormányzat, Dunaalmás Község
Önkormányzat, Lábatlan Város Önkormányzat, Nagysáp Község Önkormányzat, Nyergesújfalu Város
Önkormányzata, OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Süttő
Község Önkormányzata és a Szalézi Ifjúsági Mozgalom Egyesület.
A projekt célja a helyi közösségekre alapozó, minőségi humán közszolgáltatások fejlesztésével megerősített
társadalmi felzárkózási folyamatok segítése; a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány
enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása; a hátrányos helyzetű csoportok
foglakoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerőpiacon való megjelenésének elősegítése; a sokszínű és kultúráját megőrizni képes helyi kisközösségek
társadalomszervező szerepének megerősítése a Duna-menti térség népességmegtartó képességének
erősítése érdekében.
A projekt megvalósuló szakmai tevékenységei között szerepelnek képzések, workshopok, egyéni fejlesztési
tervek, mentori, szupervízori közreműködés, közösségi, egészségügyi akciók, eszközbeszerzések és
közösségi tereken megvalósuló felújítások.
A projekt várható befejezése 2020.11.30.
További információ kérhető:
Komáromi Városi Televízió
2900 Komárom, Szabadság tér 1.
Tel:: 34/341-941, komaromtv@novonet.hu
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Hallakoma hadijátékkal

PÁLINKA ORSZÁGKÓSTOLÓ AZ ERŐDBEN

Egy II. világháború idejéből származó
különleges komáromi halászléreceptet is elleshettek az érdeklődők
a Monostori erőd Dunai-bástyájánál
június elején az első, hagyományteremtő Hallakomán, miközben az ódon
falak közt épp farkasszemet néztek
az osztrák és a magyar csapatok.

Pohárköszöntő

A pálinka presztízsének elmúlt években tapasztalt növekedése példaértékű; a termék minőségéből nem lehet engedni, és a kiváló minőség
után az eredetjelölések használata tovább emelheti az ital rangját -

mondta az agrárminiszter az idei Pálinka országkóstoló megnyitóján.
A Hallakoma kezdeményezés Drahos
Martin, Serki Ottó és Csonka Gábor
ötletéből pattant ki.

2018-as évjáratból a legjobb minőségűnek
ítél meg a zsűri. A győzteseket június 28-án
az Országházban hirdetik ki.

Az eseményre a komáromi önkormányzat csapata is kilátogatott Turi Bálint alpolgármester vezetésével, amely szintén
különleges recept alapján készítette el a
halászlevét.

Dr. Molnár Attila köszöntőjében elmondta: megtisztelő a lehetőség, hogy városunk adhatott otthont a 2018-as Pálinka
országkóstolónak.

A sütés-főzés mellett kézműves foglalkozással és bőgőhajózással, valamint
karikás ostorcsattogtatással is készültek
az érdeklődőknek a szervezők, valamint
fellépett a Glamour Dance formáció és a
Martosi Hagyományőrző Néptáncegyüttes is.
Az erőd udvarán mindeközben immár
negyedik alkalommal zajlott le a Jókai
hétvége. Június -jén A kőszívű ember
fiai című történelmi musicalt mutatta
be a Magyarock Dalszínház, látványos
pirotechnikai elemekkel kiegészülve.
Csatajelenetekkel, hintókkal, gyalogos
és lovas hagyományőrzőkkel, valamint
Nagy Anikó, Mahó Andrea, Egyházi
Géza, Csengeri Attila és Derzsi György
főszereplésével. Másnap pedig fegyvermustra, illetve 1848/49-es csatarekonstrukció várta az erődbe látogatókat.
		

(komaromhirado/rg)

Nagy István agrárminiszter a megnyitón

Nagy István kiemelte, hogy a nemzeti
pálinkakiválósági program védjegyeit már
több mint 500 tételen használhatják a
termelők. A Pálinkakiválóságok könyve
2017 című kiadvány tartalma és a szakmai
kóstoló jegyzetei már digitálisan is elérhetők
a program honlapján, és tervezik a korábbi
kiadványok digitalizálását is – tette hozzá.
A többnapos versenyen 25 bíró egységes
szempontok alapján igyekszik megtalálni 2018 legjobb pálinkáját. A versenyre
kizárólag kereskedelmi forgalomba kerülő
termékekkel lehetett nevezni, ezeket az
érzékszervi bírálat előtt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal egy komplex
analitikai vizsgálattal is ellenőrzi.
A bírák arany, ezüst vagy bronz minősítéseket adnak a legjobb tételeknek, és kategóriánként Champion díjakat is osztanak.
A Magyarország legjobb pálinkája címet
csak egyetlen pálinka nyerheti el, amelyet a

- Mint a rendezvény házigazdája remélem,
hogy a résztvevőknek alkalmuk nyílt megismerni városunkat, mely jelen időszakban,
köszönhetően a hozzánk érkező több mint 70
milliárd forint fejlesztési forrásnak, történelmi
időket él.
- Komárom neve ma már nem csupán az
erődrendszeréről, a gyógyvízéről, vagy épp a
városban működő Magyar Lovas Színházról ismert, de településünk neve ugyanúgy
összeforrt az egykori római kori katonaváros,
Brigetio nevével, amelynek feltárása során
páratlan leletanyag került elő az elmúlt negyed
évszázadban. Komárom mindezeken túl egy
város, mely a Duna két partján, két ország
területén helyezkedik el, s amely a történelmi
viharok ellenére együvé tartozik. Lakóit nem
csupán a számos gazdasági és kulturális kötelék
köti össze, de összefűzi a barátság, a szeretet és
egymás iránti megbecsülés is. A városban nagy
hagyománya van a pálinkafőzésnek. Borbély
Gyula barátom pálinkalovag, „Istenkúti” italát,
immár több éve, mint Komárom Város Pálinkáját kínáljuk a városunkba érkezőknek, ezzel
is öregbítve településünk hírnevét határon innen
és túl - zárta gondolatait a polgármester.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
OTTHONTEREMTÉS ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS A FIATALOKÉRT KOMÁROMBAN

Komárom Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
felhívására – a 197,39 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően
többek között lakhatási- és bértámogatásban részesítik a fiatalokat.
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00011 „Otthonteremtés és közösségépítés a fiatalokért Komáromban” című projekt
alapvető célja a településen élő 18-35 éves fiatalok képessé tétele arra, hogy a városban fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni és helyben egzisztenciát, családot tudjanak alapítani. Ezenkívül ez a projekt arra is
lehetőséget teremt, hogy a máshonnan ide települni szándékozóknak vonzóvá váljon Komárom, és ezzel akár
szakembereket, a hiányszakmákban dolgozókat tudjunk a városba vonzani.
A pályázat keretében 20 önkormányzati bérlakás kerül felújításra. Jelenlegi felszereltségüket tekintve egyaránt
találunk komfortos és összkomfortos, egyedi- és távfűtéses lakásokat. A lakások felújítása mellett olyan konyhai- és egyéb elektronikai eszközök, illetve bútorok kerülnek beszerzésre, amelyek közvetlenül szolgálják a
fiatalok kényelmét és megkönnyítik beilleszkedésüket az új környezetbe.
Soft tevékenységként sor kerül egy komplex munkaerő-piaci kereslet-kínálati felmérésre. Az ösztönző rendszer megalapozása érdekében egy átfogó, statisztikai adatokra és mélyinterjúkra alapozott gazdaságfelmérés
készül, melynek célja, hogy pontosan meghatározza a lehetséges gazdaságfejlesztési irányokat és ezen belül
azokat a hiányszakmákat, melyek kiemelten támogatottak lesznek a projekt során. Meghatározásra kerülnek
az ifjúsági cselekvési prioritások és ennek megfelelően az egyes programelemek, melyek célja a helyi ifjúság
aktivitásának, munkaerő-piaci pozíciójának erősítése. Az ifjúsági cselekvési program feltárja mindazokat lehetőségeket, melyekbe a célcsoport bevonása, aktivizálása lehetséges.
A 60 hónapos fenntartási időszakban vállaljuk, hogy a projekt keretein belül kialakított valamennyi ingatlant a
célcsoportba tartozó fiatalok számára biztosítjuk. A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a
beköltöző fiatal foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen és közösségi célú önkéntes tevékenységet végezzen Komáromban.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A projekt befejezésének tervezett napja
2021.01.01.
További információ kérhető:
Komáromi Városi Televízió
2900 Komárom, Szabadság tér 1.
Tel.: 34/341-941, komaromtv@novonet.hu
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Fényjáték
Az ősszel megrendezett Fény I. kiállítás után ismét a fényjáték különböző
megnyilvánulásait mutatta be bővített
formában Bognár Balázs, a Bozsik József Általános Iskola művésztanára.
A tárlatban kiállított művek az alkotó
megélt fényélményeit tükrözik, mely
művek a Monostori erőd falain egy
rövid időre otthonra találtak.

ERŐDFESZT2018

Az erőd legyen velünk!

Az idei sem lesz eseménytelen nyár a Monostori erődben. Vizeli Csaba
ügyvezető igazgató nemrég tartott sajtótájékoztatóján ismertette
az ErődFeszt2018 programjait.

Bognár Balázs elmondta: a kiállítás folytatása is része annak a koncepciónak,
amelyben a fénnyel, a fény játékával és
ennek mélyebb értelmezésével foglalkozik. A kiállításon fotók és festmények
egyaránt fellelhetők.
A művek többsége akvarell, de akadnak
köztük porkrétával készült alkotások és
grafikák is. Bemutat olyan akvarell képeket is, amelyek utólagosan még porkréta
rásegítést is kaptak, hogy még inkább
kifejezzék azokat a ködös, néhol csillogós időszakokat, amelyek tükrözik a
fény csodáit. A tárlat tartalmában és képi
világában is elsősorban a mély érzelmű
embereket szólítja meg, akik gyakran
járnak a természetben, és sokszor vizsgálják az ott látható fényjelenségeket.
A művész őszi és a mostani tárlatában
is fellehető egy olyan mű, mely az első
1996-ban történt, Bolyongásaim című
bemutatkozásában is látható volt. Fényélmények címmel megszületett verse
keretbe foglalja a kiállított képeket. A
megnyitó ceremónia egy hangulatteremtő zenés diaporámával indult. Bognár
Balázs műveit és alkotó útját visegrádi
barátja, Sutus Juhász Tünde méltatta.
Ezt követte a Kifordítva együttes zenés
felvezetése.
- A szülővárosomban nem először
jelennek meg alkotásaim, de nagy
álmom teljesült, hiszen képeim még
intenzívebben jelennek meg az erőd
rusztikus falain. Alig nyolc hónapja valós
fényélményeket ígértem az FÉNY kiállítás
után. A most, félhomályban elhangzó
vers alatt megvilágítás alá kerültek az
egyes versszakokat illusztráló képeim,
melyek az elmúlt fél év alatt születtek.
Összesen hét új festménnyel és kilenc
fotóval bővült a „fény-képtár” - fogalmazott a megnyitón a művész. (hd)

Vizeli Csaba, a Monostori erőd ügyvezetője a sajtótájékoztatón

A májustól októberig tartó eseménysorozaton elsősorban színházi előadások (Óz
a csodák csodája, Macskafogó, Made in
Hungária, Oscar, A púpos, A három testőr
Afrikában, Brémai muzsikusok, A költő
visszatér, Futballáb) és koncertek (Malek
Miklós és lánya, Malek Andrea közös
előadása) váltják egymást.

legjelentősebb világsztárja, Dr. Alban is. A
nyár végén pedig a Lehár operettgálán elevenítik fel a 20. század első felének népszerű
dallamait. Az őszi Hadijátékon a második
világháború összecsapásai elevenednek meg.

Idén is tető alá hozzák a III. Komáromi
Nagy Retro Fesztivált, melyen a hazai nagy
nevek mellett fellép a ’90-es évek egyik

További információ: www.erod.hu
				rg

A jegyek a Jókai moziban és a Monostori
erődben válthatók!
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NYUGDÍJASOK VETÉLKEDTEK

Szelíd motorosok
Már ötödik alkalommal tért vissza a
Kassák KSE túramotoros szakosztályának balestmegelőzési napja május
19-én a Fesztiválplaccra, mely esemény elsősorban a példamutatásról,
valamint a motorosok és a gépkocsivezetők közti régi ellentét feloldásáról
szól. Mindemellett a fő cél, hogy
mindenki megtanuljon biztonságosan
közlekedni.

Ki nyer ma...?

Ne csak szeresd, tudd is miért szereted szülőfölded. Kecskés László
egykori helytörténész gondolatát választották az országos nyugdíjas találkozó és vetélkedő mottójául a szervezők.

Czakó Zsolt főszervező, a szakosztály vezetője elmondta, hogy a
balesetmegelőzési napon ismét volt
ingyenes vezetéstechnikai tréning motorosoknak, és lehetett vért adni az ország
legjobban felszerelt véradó kamionjában.
A véradó alkalom mottója a „Motoros vér
a motoroskért!” magáért beszél.
A biztonságos közlekedést hirdető nap
során volt baleseti szimuláció is, egy
lángoló gépkocsi oltását szemléltették a
tűzoltók. A gyermekekre külön hangsúlyt
fektetett a rendezvény: gyakorló KRESZpályát biztosítottak számukra. A program
lebonyolításában a rendőrség is aktívan
segített, akik a gyerekekben igyekeztek elmélyíteni a gyalogosközlekedés
szabályait.
A balesetmegelőzési nap legnépszerűbb
show-eleme Herczegh Balázs „Mókus”
street fighter bemutatója volt. Az akrobata trükkjeiről elhíresült versenyző kúszottmászott, egyensúlyozott a motoron.
A végjátékot pedig a Titanic című
kasszasikerfilmből kölcsönözte – a
bemutatót a komáromiak nagy tapssal
jutalmaztak.
			

hd/rg

Komárom tavaly írt alá kulturális testvérvárosi együttműködést nyolc várossal. E települések nyugdíjasait invitálták Komáromba
május 12-én. Balatonfüred, Debrecen,
Győr, Gyula és Szolnok nyugdíjas egyesületei fogadták el a meghívást a Monostori
erődbe. A komáromi csapatot a Nőklub, a
Szőnyi és a Monostori Nyugdíjas Egyesület
alkotta. A szervezést a Komáromi Nyugdíjas Egyesület vállalta, név szerint Szabó
Edit, Nagy Lajos, Mészáros Ágota, Illés Ildikó, Kerék Józsefné és Vörösházi Tiborné.
Munkájukat a városi diákönkormányzat öt
tagja is segítette. A rendezvény fő támogatója Komárom Város Önkormányzata,
fővédnöke dr. Molnár Attila polgármester volt. A városvezető köszöntőjében a
komáromi beruházásokról beszélt, kiemelt
hangsúlyt fektetve az új Duna-híd szimbolikus jelentőségére, valamint Észak és DélKomárom gyümölcsöző kapcsolatára.
A program kisvonatos városnézéssel vette
kezdetét, majd a vetélkedővel folytatódott
a Dunai bástya impozáns Jókai termében.
A zsűri soraiban Számadó Emese, a Klapka
György Múzeum igazgatója, György
Károlyné Rabi Lenke, a Jókai Mór Városi
Könyvtár egykori igazgatója, valamint
Válint Zoltán, a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium
történelemtanára foglalt helyet. A hatvan
versenyzőnek harminc vendég szurkolt
a háttérből.
- Komárom helytörténetéről szól a vetélkedő.
Észak- és Dél-Komárom földrajzát, híres

embereit és épületeit, történelmét valamint
mesterségeit érintik a témák. Jónak tartom
ezt a kezdeményezést, mert ráveszi az idős
embereket arra, hogy kezükbe vegyenek
egy-egy könyvet, és információ után kutassanak. Magam is sok érdekességet fedeztem fel,
mialatt a versenyfeladatokat készítettem. Az
ember sokszor nem is tudja, mi minden van
saját városában – mondta Szabó Edit a
Komáromi Nyugdíjas Egyesület vezetője.
A feladatok között 13+1-es totó is szerepelt.
A résztvevőknek városukat és nyugdíjas egyesületüket is be kellett mutatniuk
akár verses, akár énekes formában.
- A város épületeit, szobrait összevágtuk mozaikjátékká, melyet össze kell majd állítaniuk.
Mivel a Monostori erőd a rendezvény helyszíne, ezért stílusosan megpróbáltuk „elfoglalni az
erődöt.” Kicsi zászlókat számoztunk meg, melyek mindegyike kérdést rejt. Mivel Komáromnak nincsen híres bora, úgy gondoltuk, segítségül
hívunk egy hungarikumot. Így a versenyzőknek
fröccsöt kell készíteniük. Sportfeladatként a
lövészetet választottuk, hiszen Komárom
sikeres sportlövőkkel büszkélkedhet – ismertette
a feladatokat Szabó Edit.
A vetélkedő és az izgalmak estig folytatódtak. A csapatok egységes díjazásban részesültek. Többek között Istenkúti pálinkával
és egy Komáromról szóló könyvvel ajándékozták meg őket. Az első nyugdíjas vetélkedőt Gyulán tartották meg, majd ezután
következett Debrecen. Komárom Balatonfüredtől vette át a stafétabotot. A rendezvény házigazdája jövőre Szolnok lesz. (kn)
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1616 A KULTÚRA
A ZENE AZ KELL

Egy életen át kell játszani

Megtartották az alap- és a záróvizsgákat az Egressy Béni zeneiskolában, ahol az ELTE Bartók Béla Énekkar és Egyetemi Koncertzenekar tartott nívós hangversenyt az elmúlt hónap végén.
A vizsgák első része május 8-án, a következő alkalom május 14-én volt. Az első
alkalommal a repertoárt úgy állították
össze, hogy az egészen fiatal növendékek is
szerepeljenek a hatodikos alapvizsgázók, és
a tizedikes záróvizsgázók közt. Tették ezt
azért, hogy megmutassák a gyerekeknek és
szüleiknek, hová lehet eljutni a zeneoktatás
terén. A vizsgázókat zenepedagógusokból
álló zsűri figyelte.
Hozák Adrienn igazgató elmondta, a megmérettetés során két, szabadon választott
művet kellett a növendékeknek előadniuk. A diákok általában különböző korok
szerzőitől válogatnak ilyenkor a tanárok
jóváhagyásával. Tizedik osztályban már
többtételes művek is előkerülnek. Ezúttal
szintén felcsendültek huszadik századi művek is, ezek a kortárs darabok az idősebbek
körében kedveltebbek.
Május 8-án három hatodikos és három
tizedik osztályos tanuló mutatta be eddig
megszerzett hangszeres tudását, május
14-én ennél népesebb létszámmal szervezték meg az alkalmat, akkor tizenhárman
vizsgáztak. Ezen a koncerten már nemcsak
a pedagógusok nyújtottak zenei kíséretet,
hanem kamarazenekarok is színpadra léptek
nívós produkciókkal. Hozák Adrienn azt is
elárulta, hogy a hatodik osztály után többen
élnek a lehetőséggel, és folytatják tanulmányaikat továbbképzősként, de a tizedikesek
előtt sem zárják be a kapukat, hiszen sokan
közülük az intézmény zenekaraiban is
muzsikálhatnak.
- Az idei vizsgákon való szereplésért a növen-

dékek érdemjegyet kaptak, mely jegyek a bizonyítványban is megjelennek. A továbbtanulás
során a zenei tanulmány és a zenei alapvizsga
előnyt jelent - tette hozzá az intézményvezető.
Kovács László Liszt-díjas karmester vezényletével koncertezett Komáromban az
ELTE Bartók Béla Énekkar és Egyetemi
Koncertzenekar a zeneiskola Egressy
termében május végén.
A nívós koncertalkalommal Hozák Adrienn, a vendéglátó intézmény igazgatója
köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Borhy
László akadémikus mondott köszöntőt, aki
tavaly óta az Eötvös Lóránd Tudományegyetem rektora. Ebben a minőségében
szólt a zenekedvelőkhöz, az intézmény
nagymúltú együttesének műsorát ajánlva.
Az ELTE Bartók Béla Énekkarának és
Egyetemi Koncertzenekarának karmestere
Kovács László, az ELTE „Eötvös” Művészeti Együttes igazgatója. Mint elmondta,
az énekkar nem hivatásos együttes, tagságát
jelenlegi és egykori egyetemi hallgatók,
oktatók alkotják.
Az énekkart Baross Gábor 1948-ban
alapította, a vonós kamarazenekart pedig
1957-ben. Mindkettőt hatvan éven át vezette az alapító. A zenei együttesek az elmúlt
évtizedekben számos hazai és külföldi
nemzetközi versenyen és fesztiválon nyert
díjakat.
Kovács László karmester 2009 óta a művészeti együttesek vezetője. Munkája során

az énekes hagyományok megőrzése mellett
új zenei irányzatok felé is irányította a több
mint 65 éves múltra visszatekintő zenekart és énekkart. Repertoárjukon barokk,
klasszikus, romantikus és kortárs művek,
acapella kórusművek, oratóriumok, versenyművek, szimfóniák egyaránt szerepelnek.
- Életem nagy részében sajnálatosan elkerült
engem az amatőr mozgalom, és csak profikkal
dolgoztam különböző helyeken: operában,
Miskolcon volt harminc évem, jelenleg a Kodály
Filharmonikus Zenekar első karmestere vagyok.
Megismerkedtem az ELTE művészeti együttessel és Baross Gáborral, az alapítóval. Halála
után is szoros kapcsolatom volt az énekkarral
és a zenekarral, a dolgok úgy alakultak, hogy
elvállaltam a vezetésüket. Ha valaki bekerül az
ELTE valamely szakára, akkor jelentkezhet
az együttesbe. A legfiatalabb tizennyolc éves, a
legidősebb nyolcvanon is túl van. Elvünk, hogy
akit felveszünk, az elfogadott tagként csatlakozhat. Aki egy-két évet eltölt velünk, már nem
akar bennünket elhagyni. Sokan több évtizedes
kihagyás után térnek vissza - mondta Kovács
László.
Az együteseket sokszínű emberek alkotják, akik közt a hétköznapi szakmákat
gyakorlókon túl csillagász, bíró, akadémikus is van. Az összetartó erő közöttük
a zene szeretete és a kialakult barátság.
A komáromi koncertalkalom turnéjuk
egy várva várt állomása volt, hiszen így
dr. Borhy László, az ELTE rektora a
régészeten túl egy új kapoccsal, a zenével
is kötődhet Komáromhoz, ahol korábban díszpolgári címmel tüntették ki.
				hd
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VISSZAADJUK
A HALLÁS
ÖRÖMÉT
Jelentkezzen be hozzánk
INGYENES
HALLÁSVIZSGÁLATRA
2018. június 6-tól 29-ig.
Amplifon Hallásközpont
Komárom, Mártírok útja 19/a
Tel.: 06 34 344 657
amplifon.hu

18
18

AEGÉSZSÉGÜNK
HÓNAP: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

NYÍLT NAP A MENTŐÁLLOMÁSON

Még mindig Kincset ér!
Újabb tanév ért véget a Kincset
ér! városi egészségügyi prevenciós program számára. A projekt
új elemmel bővült, ezúttal górcső
alá vették a felelős állattartást is. A
zárórendezvényre május elején került
sor a Jókai moziban, ahol a legkisebbeket szórakoztatta a Zsebsün
Együttes.

Életmentés testközelből

Az Országos Mentőszolgálat 1948-ban alakult, idén 70 éves. A ko- Amikor kidolgoztuk a programot, azt
tartottuk szem előtt, hogy az egészséges
életmódra, a rendszeres testmozgásra
való nevelést már egészen kisgyermekkorban el kell kezdeni. Ezért a projekt
elemei szervesen épülnek egymásra, az
óvodásoktól kezdve az általános iskolásokon át a középiskolásokig bevontuk a
város valamennyi intézményét.
Az év során a gyerekek és a fiatalok
szakemberektől hallhattak előadásokat
többek közt a személyes higiénia fontosságáról, a családalapításról vagy épp
a tudatmódosító szerek elkerülésének
mikéntjéről. Mivel 26 év alatt a legfőbb
halálozási ok a közlekedési baleset, ezért
erről is szó esett.
- Idén új elemmel, mégpedig a felelős
állattartással is bővült a program - emelte
ki dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester, a Kincset ér! életre hívója és
koordinátora, aki hozzátette, köszöni
valamennyi közreműködő társszervezet
és intézmény segítségét. A programot
idén szeptembertől is folytatni kívánja az
önkormányzat.
				

rg

máromi mentőállomás nyílt nappal várta az érdeklődőket a május
10-ei mentősök napja alkalmából.
Az Országos Mentőszolgálat berkeiben
működő komáromi mentőállomáson is
nyüzsgőn indult a munkanap május 17-én,
amikor tágra nyitották kapuikat a kíváncsi
szemek előtt. A délelőtt során elsősorban
az óvodák és iskolák szervezett csoportjait
várták. Kurdi Balázs, a komáromi mentőállomás vezetője elmondta: a nyílt nap
lényege, hogy bemutassák, miként telnek a
dolgos napok a mentőállomáson, valamint
azt, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésükre a mentés során.
– A gyerekeknek színes programokkal készültünk. Különböző helyszíneken a rögzítéseket,
újraélesztést lehet gyakorolni. Ami a legfontosabb, hogy az élményszerzés érdekében a
gyerekek mindent ki is próbálhatnak. Nem
titkolt célunk, hogy a mentős szakma bemutatásával felkeltsük a gyerekek figyelmét, hátha
lesz köztük olyan, aki idővel ezt a hivatást
választja - mondta.
A nyílt nap során a tavaly év végén a PCE
Paragon Kft. által nyújtott adományként
beszerzett mellkaskompressziós eszközt is
bemutatták a nagyközönségnek működés
közben. Kurdi Balázs az életmentő eszköz
kapcsán elmondta, hogy a készüléket az
elmúlt hónapokban már nyolcszor használták, ebből háromszor sikeres újraélesztést
hajtottak vele végre.

A nyílt napra érkezők szinte mindent
kipróbáltak. Felpróbálták az egyes rögzítő
eszközöket, megfigyelhették a betegszállítás
helyes módját, mentőmotorra is felülhettek
és egy mentőkutyás bemutatóban is részük
lehetett.
A komáromi mentőállomáson fiatal, de
rendkívül felkészült gárda működik. Az
elmúlt esztendőben számos egyéb fejlesztés
mellett az alkalmazott mentőgépkocsik
átlagéletkorát is jelentősen javították.
Három autóval látnak el szolgálatot, ebből
egy nappalos, illetve kettő 24 órás. Ez
utóbbiból az egyik esetkocsi, amelyen egy
mentőtiszt, mentőorvos teljesít szolgálatot.
- Elértük azt, hogy csak sárga autók dolgozzanak Komáromban. Követjük az országos
trendet, melynek révén folyamatosan állnak
szolgálatba új autók. A szakmai fejlődés is
töretlen.
A mentőállomáson jelenleg 26 fő dolgozik,
akik folyamatos szakmai képzésen vesznek
részt. Kurdi Balázs elmondta, még további
két főt tudnának alkalmazni.
A nyílt nap sikeres volt, hiszen több mint
kétszázan keresték fel a komáromi mentősöket. 		
				
hd

A HÓNAP: ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK
KÖZÖS MÚLTUNK

19
19

ekképp megfosztva a falut az anyaországtól.
A II. világégést követően a település megkapta a
kegyelemdöfést: a szovjet-csehszlovák határral
választották el egymástól a falurészeket, a
kárpátaljait a Szovjetunióhoz, a másikat pedig
Csehszlovákiához csatolták – magyarázta a
szónok.

FŐHAJTÁS 1918-2018

Megszólalt a nagyharang

A megemlékezés végül a Sport utca sarkán,
a helyi történelmi egyházak elöljárói által
felszentelt Trianon-emlékharangnál ért
véget. Oláh Kálmán tanár köszöntője után
Gál László adott elő részletet Kós Károly:
Kiáltó szó című művéből, és szavalta el
Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz című
költeményét. Korpás Éva népdalénekes
előadását követően Koltay Gábor filmrendező, Komárom Város díszpolgára szólt az
egybegyűltekhez.

A nemzeti összetartozás napján, június 4-én, az első világháború lezárásának emlékére szentelték fel az Erzsébet-híd dél-komáromi
hídfőjénél az önkormányzat által állíttatott Trianon-emlékharangot. Ugyanezen a napon Egy város, két ország - 98 év, 98 fáklya
mottóval fáklyás felvonulással egybekötött megemlékezést tartott az észak-komáromi Te Ügyed KÖR Polgári Társulás és az Egy
Jobb Komáromért Polgári Társulás, valamint az Endresz Csoport.
A megemlékezés hagyományosan református istentisztelettel kezdődött az északkomáromi református templomban, ahol a
Te Ügyed KÖR Polgári Társulás nevében
Feszty Zsolt köszöntötte a jelenlevőket.
Fazekas László, a Szlovákiai Református
Keresztyén Egyház püspöke arról szólt,
hogy a magyar nemzet számára a legnagyobb veszteség a száz évvel ezelőtt véget
ért I. világháború és az azt követő átkos
trianoni döntés volt, amely következtében a
győztes nagyhatalmak szétszabdalták országunkat. Úgy véli azonban, hogy a visszaemlékezés nem csupán siralom, de a közös
magyar jövő építője is kell, hogy legyen!
Az esemény a Himnusz eléneklése után
a Trianon emlékműnél folytatódott, ahol
beszédet mondott Vidnyánszky Attila,
Kossuth- és Jászai Mari-díjas rendező, a
Nemzeti Színház igazgatója, aki családja
történetén keresztül mutatta be a békediktátum következményeit. Szó esett a szégyen-

letes bevagonírozásról, a Gulág pokláról és
rokonságuk szétszaggatásáról is.
- Próbáljuk tetten érni azt, hogy hol hibáztunk!
E nemzetnek még feladata van! Mi, magyarok
most ébresztői vagyunk Európának. Ez a mi
küldetésünk, s ebbe beletartozik Trianon is. Mi
ilyen tekintetben kiválasztott nemzet vagyunk.
Az a dolgunk, hogy a világ felé is képviseljük a
hitünket. Megmaradásunk szorosan összekapcsolódik hitünk megmaradásával – a kettő egymás nélkül elképzelhetetlen ‒ zárta gondolatit
Vidnyánszky Attila.
A koszorúzást követően az emlékezők
átvonultak a trianoni határon. Dél-Komáromban a megemlékezés a városrészek ös�szetartozását jelképező Turul emlékműnél
folytatódott, ahol Tóth Tibor, Jászai Maridíjas színművésznek, a Komáromi Jókai
Színház igazgatójának beszéde hangzott el,
aki szülőfaluja, Szelmenc tragédiájáról szólt.
- A trianoni békeszerződés után mindkét
magyarlakta rész Csehszlovákiához került,

Elmondta, az idő kerekét nem forgathatjuk vissza, amit a történelem ránk mért
azt emelt fővel, egyenes derékkal el kell
viselnünk és meg kell élnünk. Ugyanakkor
belenyugodnunk sosem kell, épp ezért
fontosak az olyan kapcsolatok, amelyekre
legjobb példa Észak- és Dél-Komárom.
E két városrész esetében nem csupán a
társadalmi és gazdasági kötelék erős, de az
együvé tartozás, a közös cselekvés, az egymás iránti szeretet, megbecsülés és közös
gondolkodás is. Ez a folyamatos egymásra
figyelés az, amely példaként áll a Kárpátmedencei magyarság előtt, hogy miként
kell egymásba kapaszkodni és közös célokat
megfogalmazva építeni egy közös magyar
jövő!
A megemlékezésen a Concordia vegyeskar
és Horváth Márk működött közre, aki az
összetartozás új himnuszát, a Nélküled című
dalt énekelte a fáklyák fényénél.
A Gombos Miklós harangöntő mester
által Őrbottyánban készített harangot
dr. Molnár Attila, Dél-Komárom és
Stubendek László, Észak-Komárom
polgármestere a nemzeti összetartozás
jeleként közösen kongatták meg. (ma7.
sk/rg / Fotó: Kiss Réka és Nagy Tamás)
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A Körös partján zúgott
a ,,Hajrá Komárom!”

CÉL AZ NB III

Az elmúlt hétvégén Békéscsaba
adott otthont a labdarúgó diákolimpia
országos döntőjének. A több mint 30
éves múltra visszatekintő rendezvény
az iskolai labdarúgás legnagyobb
szabású tornájának számít.

Fotó: Nagy Tamás

Mi vagyunk a bajnokok!

A felmenő rendszerű versenysorozatra több mint 500 csapat nevezett a
2017/2018-as tanévben I. korcsoportos
kategóriában. Az általános iskolák
első és második osztályos tanulóinak
versenyében szerepelt sikeresen a Petőfi
Iskola. A tehetséges csapat a körzeti első
hely után a megyei döntőt is hibátlan teljesítménnyel zárta, így kvalifikálva magát
az ország legjobb 20, megyei győztes
csapata közé. A közel három napos
nagyszabású esemény első napján a
csapatok köszöntése, eskütétele és a
sorsolás került lebonyolításra.
A szombati napon rendkívül sikeresen
vette az akadályokat a csapat, hiszen veretlenül végeztek a petőfisek a D csoport
élén. A második napon kis szerencse
hiányzott ahhoz, hogy éremért küzdhessenek labdarúgóink. Ennek ellenére a
Petőfi iskola csapata az előkelő 7. helyen
zárta a tornát a 20 csapatos mezőnyben.
A nagyszabású rendezvényre közel 25
fős, szülőkből és hozzátartozókból álló
szurkolótábor kísérte el a kis sportolókat, akik remek hangulatot varázsoltak
valamennyi mérkőzésen.
A csapat tagjai: Vasi Zalán, Dián Roland,
Simon Adorján, Gerecs Ádám, Konrád Balázs, Ozsváth Ádám, Magyari
Kristóf, Kalmár Kende, Mészáros Milán
és Bozori Gergő. A csapat felkészítője
Vörösházi Tibor testnevelő volt, munkáját Vasi Krisztián edző segítette. (rg)

Megnyerte a Komárom VSE csapata a megyei elsőosztályú labdarúgó bajnokságot, a koppánymonostori U16-os csapat szintén aranyat
érő idényt zárhatott.
Megnyerte a Komárom VSE csapata a megyei elsőosztályú labdarúgó bajnokságot.

Solymos Zoltán a vendéggárdának, melyet
hét perccel később meg is duplázott.

Sporttörténelemet írt a Koppánymonostori
Sportegyesület, miután U16-os labdarúgó
csapata bajnoki címet nyert, U14-es gárdája
pedig ezüstösen csillogó éremmel zárta a
bajnokságot. A kiemelkedő eredményeket dr. Molnár Attila polgármesterként,
valamint a Komárom-Esztergom Megyei
Labdarúgó Szövetség elnökségi tagjaként
is üdvözölte. Május 26-án a Berecz Dezső
Sporttelepen találkozott az egyesület
edzőivel és a bajnokcsapattal, és Horváth
Gyula, ugyancsak MLSZ vezetőségi taggal
ünnepélyes keretek közt adták át a bajnoki
cím mellé járó érmeket az ifjú labdarúgóknak. Az esemény nyitányán Berecz
Dezső, a Koppánymonostori Sportegyesület
lelkes vezetője elmondta, számukra ez az
eredmény sporttörténelem, hiszen tízesztendős pályafutása alatt az idei szezon volt a
legeredményesebb. Az U14-es csapat edzője
Kollár Károly, az U16-os játékosok munkáját Zsidi Zoltán irányítja. Mindketten
büszkén álltak a csapatok mellé a fotózáskor.

A komáromi gárda lapzártánkkor épp az
NB III-ba való feljutásért küzd. A sorsolást június 5-én rendezte meg a labdarúgó
szövetség. Az ellenfél a Maroshegy-Ikarus
csapata lett. Az első mérkőzést június 9-én
játszották, a visszavágóra június 16-án kerül
sor.

Egyed Gábor, az U16-os bajnok labdarúgó csapat csapatkapitánya elmondta: az
aranyérem birtokában hatalmas az öröm.
Szerinte sikerük a Komáromból átjött
játékosoknak is köszönhető, többek közt
Fekete Rolandnak, aki a bajnokságot gólkirályként zárta. (komaromhiradio/hd/rg)

Az, hogy a csapat matematikailag bajnok
lett még május közepén kiderült a Bábolna
ellen játszott mérkőzésen, a Bozsik Péter
fiai 5-0-ra ütötötték ki a tabella 9. helyén
álló hazai együttest. A jó iramú mérkőzésen
már a 8. percben megszerezte a vezetést

Fotó: Nagy Tamás
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Irány a diákolimpia
- menetel a Fouetté!
Május elején Somogyjádon rendezték
meg a nyugat-magyarországi regionális diákolimpiát, szombaton pedig
a Berczik Sára Emlékkupa nyugatmagyarországi regionális bajnoksága
zajlott.

Városi úszóleckék mindekinek
Közel hatszáz gyermeket érint az önkormányzat „Minden komáromi
gyermek tanuljon meg úszni” programja. Az úszódiplomákat május
végén vehették kézbe a végzősök.
A hat évvel ezelőtt indított kezdeményezésben a gyerekek nagycsoportos korukban
kezdik el a sportot. Három éven keresztül
ősszel és tavasszal is tíz-tíz órát töltenek
a vízben. Május végén azok a második
osztályos tanulók vehették át úszódiplomájukat dr. Molnár Attila polgármestertől
és Turi Bálint alpolgármestertől a Brigetio
Gyógyfürdőben, akik sikeresen elvégezték
a hatvan órás tanfolyamot. Kiváló minősítésben részesültek azok a gyerekek, akik
gyorson, mellen és háton is átúszták a
nagymedencét. A programot teljes egészében az önkormányzat finanszírozza.

- Komárom fürdőváros, ezért fontosnak
tartjuk, hogy ne legyen olyan gyermek a
városban, aki nem tud úszni – mondta
dr. Molnár Attila. A polgármester arra
biztatta a gyerekeket, a szülőket, a nagyszülőket, hogy a hároméves programot
követően ne érjen véget az úszás. Az
úszódiplomák átadása alkalmával köszönetet mondtak a profi úszóedzőknek is,
hiszen lelkiismeretes munkájuk nélkül nem
működhetne ilyen sikeresen a program.
A tervek szerint a közeljövőben felépül
a városban egy olyan uszoda, mely kizárólag sportcélokat szolgál majd. (kn)

Első helyen két keréken
A Brigetio KSE Komárom egyesület nemrég a kétszakaszos Tour de Ajka kerékpárversenyen állt rajhoz, ahol tagjaik nagyszerűen szerepeltek. A 250 résztvevőt számláló
mezőnyben a szakaszt, az abszolút versenyt
és a csapatversenyt is megnyerték!
A Brigetio KSE április végén egészségmegőrző túrát is szervezett,
melyen a résztvevők 33 km-t teljesítettek a Komárom-Mocsa-NaszályAlmásfüzitő-Komárom útvonalon. (rg)

A diákolimpián I. korcsoportban a Feszty
“A” csapata (Bicskey Tamara, Bíró Kitti,
Bujáki Kitti, Dózsa Janka) az ötödik, az
intézmény „B” csapata (Farkas Rebeka,
Hornyacsek Luca, Vlaicu Tímea, Pertz
Rebeka) pedig a hatodik helyezést
érte el. A II. korcsoportban a fesztysek
(Aschenbrenner Fruzsina, Daragó Kitti,
Pertz Dorottya, Török Anna) 11 csapatot
maguk mögé utasítva bronzot érő helyen
végeztek! A III. korcsoportban Váradi
Emma (Bozsik) a 2., míg Dombay Kata
(Petőfi) a 7. helyet szerezte meg. A IV.
korcsoportban Harmati Kamilla (Jókai)
a 6. helyen végzett. Az V. korcsoportban
Nagy Eszter (Kazinczy) az 5. helyezést
érte el.
Az eredmények tükrében elmondható, hogy a Feszty „B” csapatán kívül
valamennyi fouettés részt vehet a júniusi
kazincbarcikai országos diákolimpián.
A Berczik Sára Emlékkupa eredményei:
Nagy Hanna, Nagy Réka, Szokoli
Jázmin, Nagy Fruzsina aranyminősítést, Mikolai Fanni, Dózsa Janka, Edvy
Gvendolin, Bíró Kitti, Bajcsai Zita, Bélik
Eszter, Gaál Eszter ezüstminősítést, míg
Bujáki Kitti, Aschenbrenner Fruzsina, Farkas Bianka, Tóth Mercédesz, Bánszegi
Doroti, Volincsák Luca bronzminősítést
szerzett.
Korábbi hír, hogy a Fouetté remekül
teljesített az április végi szombathelyi
Agora kupán is. Aranyminősítést kapott:
Szokoli Jázmin (szabad), Mikolai Fanni
(szabad), Nagy Hanna (szabad), Nagy
Réka (szabad), Nagy Fruzsina (szabad),
Nehéz Nadin (szabad), Bajcsai Zita (szabad). Ezüstminősítést szerzett: Steigler
Dominika (szabad), Bélik Eszter (szabad
és karika), Farkas Bianka (karika). Bronzminősítéssel tért haza: Edvy Gvendolin,
Farkas Bianka (szabad), Bajcsai Zita
(karika). Nagy Eszter, Váradi Emma és
Dombay Kata az első helyen végzett. (rg)
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Eredménydömping az úszóknál

MEGŐRIZTÉK ELSŐSÉGÜKET AZ ÚSZÓK

Május második hétvégéjén a komáromi úszóknál a hosszútávú számokban
erős versenyzőké volt a főszerep.
Dikácz Bence, Gálik Krisztián, Máté
Eszter és Zseni Dóra Békéscsabán
állt rajthoz a medencében rendezett
hosszútávúszó országos bajnokságon. A
versenyen Gálik Krisztián bajnoki pontot
szerzett, 3000 méter gyorsúszásban a 7.
helyen végzett.
Takács Fábió, a Bécsben rendezett
Vienna International Swim Meetet választotta, ahol korosztályában megnyerte a
800 m gyorsúszást.
Korábbi hír, hogy április közepén Gálik
Krisztián képviselte városunkat egy
érsekújvári versenyen, ahol egy arany-,
három ezüst- és egy bronzérmet érdemelt ki. Április 15-én Tatabányára utazott
a városi csapatunk a megyei bajnokság
második fordulójára, ahol 16 arany-, 18
ezüst- és 13 bronzéremmel a csapatok
közti versenyben az első helyen végeztek. A tatabányai versennyel párhuzamosan Dikácz Bence Poprádon mérette
meg magát, 3 arany és 1 ezüstérmet
szerzett. Április utolsó hétvégéjén az
országos vidék bajnokságon Bielik Kevin
200 m mellúszásban bajnoki címet
nyert, 100 m mellúszásban ezüstérmes
lett, Dikácz Bence pedig 200 m mellúszásban bronzérmet hozott.

A víz urai

Május 26-án a Brigetio Gyógyfürdőben rendezték meg a megyei úszóbajnokság harmadik fordulóját. A nagyszabású eseményen dr. Molnár
Attila polgármester és Horváth Gyula korábbi sporttancsánok
köszöntötte a résztvevőket. A szervező a Komáromi Úszóklub volt.
Esztergomból, Dorogról, Tatabányáról
és helyből érkeztek versenyzők, akik tíz
órától álltak rajtkőre. Egymást követték a
korosztályok, az eseményen valamennyi
úszásnemben bizonyíthattak a sportolók.
Vendégstátuszban vettek részt a megmérettetésben a Magyar Úszó Szövetség által
gondozott Jövő Bajnokai programban
regisztrált közép-dunántúli régió válogatott
kerettagjai és érmes úszói, így igazán elit
mezőny diktálta a tempót.

biztosításán, valamint a különböző felméréseken túl az úszóknak, szülőknek és
edzőknek szóló hasznos előadásokkal tették
komplexebbé a programot.

Május első hétvégéjén a komáromi
úszók legfiatalabbjai Budapestre utaztak
a nemzetközi BVSC Kupára, ahol 13 alkalommal állhattak a dobogóra. Bartalos
Anna korcsoportjában a legeredményesebb versenyzőnek járó díjat is megszerezte, valamint 50 m gyorsúszásban
korosztályos versenyrekordot állított fel,
amiért különdíjat kapott.

Szeidl Balázs, a Komáromi Úszóklub SE
elnöke elmondta, Komáromból Gálik
Krisztián jutott be a programba. Megyénk
csapatai közül a Komáromi Úszóklub SE.
versenyzői érdemelték ki a legtöbb érmet, 31
aranyat, 24 ezüstöt és bronzot, így városunk
úszói a harmadik forduló után megőrizték
vezető pozíciójukat a csapatok közötti pontversenyben. A végső sorrend a negyedik,
esztergomi versenyszakasz után alakul ki,
melyet októberben rendeznek.

Az úszóviadalon közel 150 gyermek és
fiatal igyekezett megdönteni saját egyéni
csúcsát, és megszerezni az éremmel járó
dobogós helyezéseket. Szeidl Balázs is az
egyéni csúcsok felállításában bízott, hiszen
a júliusban esedékes országos korosztályos
bajnokságokra szóló felkészülési versenynek
is betudható volt a komáromi úszóviadal.

Június 2-án Szombathelyen fejeződött
be a Veszprém - Vas Megyei Úszósuli
Körverseny többfordulós regionális
versenysorozat. A Komáromi Úszóklub SE. megnyerte a csapatok közötti
pontversenyt és az ezzel járó serleget,
így ebből a versenysorozatból már két
trófeával gazdagodott városunk úszóinak
gyűjteménye.
			
szb/rg

A Jövő Bajnokai programot az eseményen
Bene Vera, a Magyar Úszó Szövetség
közép-dunántúli régiójának vezetője is képviselte jelenlétével, aki Komáromban szülőknek szóló sportpszichológiai előadást is
tartott. A tehetséggondozó program egyik
koordinátora, Berzlánovits Éva elmondta,
tavaly ősszel újragondolták a tehetséggondozás lehetőségeit, és a felszereléseken és a
szárazföldi tréninghez szükséges eszközök

Berzlánovits Éva koordinátor úgy fogalmazott: a Jövő Bajnokai program egy lehetőség. Országos versenyek érmesei, valamint
korosztályos válogatott kerettagok vehetnek
részt benne, pályázat és szigorú kiválasztás
alapján.

A 12 év felettiek számára ez a megmérettetés a pontszerzés lehetőségét is adta,
mellyel a Komárom-Esztergom megye
úszóbajnoka címhez kerülhettek közelebb.
A Komáromi Úszóklub jelenleg a Veszprém
Megyei Úszóklub suli körversenyének
utolsó fordulójára készül. A körverseny
kiegészült Vas megyével is. A sorozatban Komárom egyelőre első helyen áll.
Szeidl Balázs elmondta, a nagyobbakkal
mennek a nemzetközi Budapest bajnokságra, illetve Győrbe a Marcal-kupára és
Tatabányára a Gyémánt-kupára is. (hd)
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Négy bajnoki címet
hoztak a tempósok
Az elmúlt hétvégén rendezték
meg a Magyar Fudokan Karate
Szövetség által kiírt idei országos
bajnokságot Százhalombattán.
A címekért 18 egyesület 300 versenyzője mérte össze tudását. A
komáromi Tempo Karate SE 13
fővel vett részt a versenyen, Filep
Imre és Albert Patrik vezetésével. A
mieink a kissé döcögősebb kezdés
után végül kiválóan szerepeltek.

A mester tanítványai

Április 21-én a Sopronban rendezett I. Soproni Boii Kelta nemzetközi
küzdősport gálán Grónai Sándor thai box mester tanítványainak
Mészáros Annának és Jakatics Balázsnak a kezét emelték magasba
a bírók.
Mészáros felnőtt női K-1 62 kg-ban szoros
küzdelemben aratott pontozásos győzelmet.
A bíró már a harmadik menetben rászámolt
ellenfelére. Jakatics Balázs pedig felnőtt férfi
K-1 82 kg-ban fölényesen, magabiztosan
TKO-val győzedelmeskedett.

További siker, hogy Horváth Martin a
fővárosi Fight Night Hungary gálán lépett
a szorítóba május 18-án. Itt 3x3 percben
Muaythai szabályrendszerben egy rendkívül technikás és izgalmas mérkőzést
követően egyhangú pontozással nyert. (rg)
Eredmények:

SIDI 8. LETT

Hajszálon múlott

Sidi Péter a kisöbű szabadpuska 3x40 lövéses számában bejutott a fináléba, ahol nyolcadik helyen zárt a müncheni sportlövő világkupa versenyen május végén.

A németországi viadalon a komáromiak
világ- és Európa-bajnoka kiválóan lőtt az
alapversenyben, 1178 körrel zárta a 120 lövést, mégis csak egy hajszállal jutott döntőbe. A verseny színvonalát mutatja, hogy Sidi
mögött a kilencedik és a tizedik helyezett is
1178-cal zárt, s a magyar klasszis több belső
tizesének köszönhetően végzett előttük.
A döntőben Sidi a térdelő és a fekvő
testhelyzetű 15-15 lövésben is elmaradt

riválisaitól, állóban pedig már nem tudott
elmozdulni a nyolcadik pozícióból, így 40
sorozat után – 403,8 körrel – kiesett. Két
fiatal komáromi puskás, a 19 éves Vas Péter
és a 18 esztendős Pekler Zalán is jól szerepelt a versenyen. A csütörtöki selejtezőből
bejutottak a pénteki versenybe, melyben
Vas nagy egyéni csúccsal, 1172 körrel
29., míg – az ifjúsági olimpiára készülő –
Pekler 1165-tel 58. helyen zárt. (MTI)

Bazsó Ákos Viktor - kata 3. hely, kumite
2. hely, Buzás Tamás - kumite 3. hely,
Csajághy Levente - kata 3. hely, kumite
3. hely, Farkas Attila Richárd - kata 1.
hely, Farkas Bence - kumite 3. hely,
Gyurcsovics Ádám - kata 1. hely, Nagy
Alex - kumite 2. hely, Németh Tibor
Dániel - kata 3. hely, kumite 2. hely, Parai
Márton - kumite 3. hely, Pataki Bence kata 2. hely, kumite 1. hely, Rigla Regina
Amarilla - kata 1. hely, Véber Éva - OPEN
kumite 2. hely kumite 3. hely.
Ugyancsak e verseny alkalmával a komáromiak mestere, Filep Imre, a szövetség
elnökétől elismerő oklevelet vett át.
				

rg
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