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Városi megemlékezés 
 

A műsort a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjai adják 
 

Beszédet mond Molnár Csabáné, az iskola igazgatója

2018. október 6. szombat 11.00 óra 
 

Aradi vértanúk tere 
(Igmándi út)

Rossz idő esetén a műsor a Városháza dísztermében kerül megtartásra!

 
M E G H Í V Ó

Október 6.   
Az aradi vértanúk emléknapja (nemzeti gyásznap)
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Az év polgármestere 
     Valamennyi komáromi közös sikere

Interjú dr. Molnár Attila városvezetővel

Dr. Molnár Attila polgármester korábban többször elmondta, 

nincs még egy ilyen hasonló méretű kisváros sem hazánkban, sem Eu-

rópában, amely annyi fejlesztési forráshoz jutna 4-6 éves időtávon,   

mint Komárom. A városvezetőt az aktuális beruházásokról, fej-

lesztésekről, és a jelenleg zajló pályázatokról kérdeztük.
A
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- Az utóbbi időszakban elnyert pályázatok-
nak köszönhetően, emeltük a tétet, így már 
közel 80 milliárd forint érkezik napjaink-
ban városunkba. Ebbe az összegbe kizáró-
lag a kormányzati, illetve az önkormányzat 
által elnyert forrásokat számolom bele, nem 
tartalmazza tehát azokat a beruházásokat, 
amelyeket a városban működő cégek hajta-
nak végre pályázatból vagy önerőből. 
 
- Nyáron jelentették be, hogy zöld lámpát 
kapott a Brigetio régészeti park kialakítása… 
 

- Az önkormányzat a Limes Világörökség 
Gondnokság által vezetett konzorcium 
tagjaként nyújtotta be támogatási kérelmét 
„A dunai limes magyarországi szakasza 
turisztikai fejlesztése” projektben a Brigetio 
régészeti park megépítésére. A munkálatok 
során a MOL városrészben kerül kiala-
kításra a „park”, amelynek részét képezi 
a fogadóépület, a látványrégészeti park 
és a római kori játszótér is. A projektben 
Brigetio páratlan leletanyagát bemutató 
múzeumi kiállítótér, interaktív élmény-
tér, látogatóközpont, multifunkcionális 
rendezvényhelyszín, valamint kávézó, 
ajándékbolt és pihenő épül. A 270 millió fo-
rint értékű, 100 százalékos támogatottságú 
építkezés munkálatai várhatóan 2020 végére 
fejeződnek be. A múzeum is új helyre, a 
volt mezőgazdasági kombinát épületébe 
költözik, ahol az ELTE régészeti tanszéké-
nek tudásközpontja is működik majd, ezzel 
Komárom jogosult lesz az „Egyetemi város” 
cím használatára. 
 
- Szintén néhány hete kaptuk a hírt, hogy 
épülhet az inkubátorház és jelentős támogatást 
kapunk a helyi közösségi közlekedés fejleszté-
sére is. 
 
-Kezdjük ez utóbbival. Az elnyert támo-
gatás célja, hogy a két városrész közötti 
buszjárat modern, XXI. századi feltételek 
között működjön. Ehhez a város mintegy 
300 millió forintot nyert. A támogatást 
elektromos autóbusz beszerzésére, és okos 
buszmegállók építésre fordítjuk majd.  
 
Az önkormányzat mindezen túl 400 millió 
forint támogatást nyert az ipari parkban 

épülő inkubátorház létrehozásához, 
valamint az ipari parki záportározó Dunába 
való csatlakoztatásához. Ez utóbbi projekt 
olyan extrém esőzések idején is képes lesz 
a csapadékfelesleget levezetni az ipari park 
területéről, mint a 2016. júliusi volt. A 2020 
végére megépülő inkubátorház az irodák és 
tárgyalók mellett közösségi- és konferen-
ciatérnek, valamint műhelynek is otthont 
ad. Az ingatlan ipari tudáscentrumként 
működhet. A projekt keretében tervezetten 
parkolók és elektromos töltőállomás kialakí-
tása is megvalósulhat. 
 

-Mindezen fejlesztések, beruházások szimbólu-
ma az új komáromi Duna híd építése... 
 
- Csak biztatni tudok mindenkit, hogy 
menjen ki, nézze meg az építkezést, 
a Facebookon az Új Komáromi-híd 
Látogatóközpontra rákeresve lehet 
regisztrálni a nyílt napokra, továbbá a 
komaromidunahid@hid.hu e-mail címen 
is be lehet jelentkezni a látogatóközpontba. 
A híd építése olyan távlatokat nyit gazdasá-
gilag, kulturálisan és társadalmilag, amelyek 
hosszú távon biztosítják városunk fejlődését. 
A másik nagy kormányzati beruházás, a 
Liget projekt részeként megvalósuló Csillag 
erőd-fejlesztés is a tervek szerint halad. Az 
év végére műszakilag elkészülnek az épí-
tészeti részek. A Szépművészeti Múzeum 
antik szobormásolat-parkját tartalmazó 
kiállítóteret várhatóan jövő nyár közepén 
adhatjuk át. 
 
Mindezek mellett seregnyi „kisebb” 
volumenű beruházásunk is gőzerővel 
halad. Intézményfejlesztésekre 3 milliárd 
forintot költünk. Teljes energetikai kor-
szerűsítésen esik át a Jókai Gimnázium és 
a Kultsár Iskola, néhány héten belül kész a 
bölcsőde felújítása is. A Petőfiben korszerű 
rekortán borítású pálya épül, a Magyar 
Kézilabda Szövetséggel karöltve szintén 
modern pályákat alakítunk ki Fesztyben 
és a Kultsárban. Valamennyi óvodánk-
ban folytatjuk a játszóterek felújítását. A 
buszvégállomás melletti jelenleg elhanyagolt 
környéken családbarát játszótér épül, az ott 
épülő modern létesítménybe költözik majd 
a Tám-Pont Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat. 

Megújul a Jókai liget is, új zöldfelületek-
kel, járdákkal, utakkal, zenepavilonnal.  
A gimnázium épületének korszerűsítését 
már említettem, a régi salakos pályán 
pedig az észak-komáromi Öregvár inter-
aktív makettjét építjük meg, egy határon 
átnyúló projekt keretében. 
 
Folytatódik az a program, amely az intéz-
mények biztonságos megközelítését célozza, 
hogy gyermekeink biztonsággal juthassanak 
el az óvodákba, iskolákba. Épül a szőnyi 
járda a Szőny délitől a keresztig, az Iskola 
utcában járdát alakítunk ki, a főúti gya-
logátkelőhelyeket pedig további figyelem-
felkeltő berendezésekkel látjuk el. Az ipari 
parkban kiszélesítjük, átépítjük az Újszál-
lási utat, és felújítjuk a koppánymonostori 
Bartók Béla utcát. A Mocsai úton busz-
öböl épül, illetve további buszmegállókat 
alakítunk ki a Kossuth utcában, a Huszár 
utcában, az Erkel utcában, és a Zrínyi ut-
cában. Hamarosan kezdjük a Mártírok úti 
árkádsor átépítését.  
 
A Rüdiger tó melletti futópályát már 
használatba vehették a sportolni vá-
gyók, nemsokára kezdődik a szabadtéri 
kondipark kialakítása is. A fentiek mellett 
számos további sikeres pályázatunk van, így 
az Esély Otthon, a fiatalok helyben tartását 
célzó programunk nemsokára indul, új 
elemekkel bővült a Kincset ér egészségügyi 
prevenciós programunk, és a rajtvonalon áll 
a geotermikus projekt is. 
 
-Polgármester úr, mindezeket végighallgatva 
nem véletlen, hogy idén Ön nyerte el az év pol-
gármestere címet, amelyhez mi is gratulálunk! 
 
-Nagyon örülök, hogy idén mi adtuk az or-
szág tortáját és az év polgármesterét is. Azt 
gondolom, hogy ez a díj valamennyi komá-
romi közös érdeme, az egész közösség és 
mindannyiunk sikere is egyben! Köszönöm 
mindazoknak, akik szavazatukkal támo-
gattak! Ez a díj ugyanazt jelképezi, mint a 
jelenleg épülő új komáromi Duna híd: az 
összefogást, az összetartozást, a szeretetet és 
a barátságot. 
 
-Egy ilyen elismerés, gondolom, új lendületet is 
ad… 
 
- Természetesen, de ez elsősorban nem 
rajtam múlik! Munka és feladat bőven van 
még a következő időszakra is. Amennyiben 
a komáromiak úgy döntenek, a magam ré-
széről a továbbiakban is készen állok az itt 
élők és Komárom városának szolgálatára.  
     
    kn/rg

„Amennyiben a komáromiak úgy döntenek, a 
magam részéről a továbbiakban is készen állok 
az itt élők és Komárom városának szolgálatára”
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Az iskola első igazgatója Lebisch Vince volt. 
A tanévnyitón Lébényi Zoltán Lőrinc, a 
Lebisch család képviselője is megjelent, aki 
több értékes dokumentummal járult hozzá 
az iskolatörténeti anyag gyarapításához.  
 
- Egy kisváros és egy intézmény életében 90 
év meghatározó idő - fogalmazott ünnepi 
beszédében Molnár Csabáné igazgató, aki 
az iskola történetének legkiemelkedőbb 
állomásait is ismertette.  
 
- A 2. világháború néhány vészterhesebb 
időszakát kivéve az oktatás töretlenül zajlott az 
intézményben. 1952-től a 2-es számú iskolából 
Petőfi Sándor Általános Iskola lett. 1964-ben a 
szintén az épületben működő gimnázium önálló 
egységként a jelenlegi helyére költözött. 1975-től 
évfolyamonként egy-egy testnevelés tagozatos 
osztállyal folytatódott az oktatás. Az elmúlt 
évtizedek alatt az épület több külső és belső 
rekonstrukción esett át. Ezek közül a legutolsó 
a 2012-ben megvalósuló városrehabilitációs 
projekt, mely során korszerű belső tereket 
alakítottak ki. A tavalyi tanévnyitón játszóteret 
avathattunk, most pedig egy pályázatnak és 
az önkormányzatnak köszönhetően egy nagy 
vágyunk teljesült, hiszen hamarosan modern, 
multifunkcionális sportpályával gazdagodunk. 
Mindez nem sokat érne gyerekek nélkül, akik 

csakúgy, mint elődeik, félnek egy-egy feleléstől, 
diákcsínyeket követnek el, akik között diák-
szerelmek szövődnek, és a nyolc évet lezáró 
búcsúzáskor bizony a könnyeiket morzsolgatják. 
Ők azok, akik évről évre élettel töltik meg az 
öreg falakat, akik az ötven- vagy még több 
éves találkozókkor örömmel elevenítik fel az itt 
eltöltött éveket - sorolta az elmúlt évek és a 
jelen történéseit az igazgatónő. 
 
Az alapítás óta lassan az ötödik generációt 
szolgálja az intézmény. A 2018-19-es tanév-
ben 298 diák, közülük 39 elsős kezdi meg 
tanulmányait a Petőfiben.   
 
Az évnyitó ünnepség alkalmával Kovács 
Dávid, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
szakmai vezetője jelentette be, hogy az in-
tézmény elnyerte a Magyar Ifjúsági Vöröske-
reszt bázisiskolája címet. Ez azt jelenti, hogy 
az oktatásban kiemelt szerepet kap majd az 
egészségre és a segítőkészségre való nevelés. 
A diákok ez alkalomból esküt is tettek.   
 
Az iskola diákönkormányzata ajándékkal és 
emléklappal köszöntötte az elsőosztályoso-
kat. Az Ireks-Stamag Kft. jóvoltából pedig 
egy-egy muffinnal is megvendégelték az 
összes diákot. 
        kn

 

Megkezdődött a  
Kincset ér program 
 
Szeptember 12-én délelőtt az önkor-
mányzat által életre hívott egészségügyi 
megelőző programban résztvevő intéz-
mények és szervezetek vezetőinek tartott 
évnyitót dr. Molnár Attila polgármester és 
dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester a 
Városházán. 
 
Dr. Kreft-Horváth Loránd elmondta, az egész-
ségügyi program ismét megkapta a működé-
séhez szükséges akkreditációt, egy pályázat-
nak köszönhetően pedig további forrásokat 
is nyert a projekt. A támogatásnövekedésnek 
köszönhetően az idei tanévben várhatóan 
tovább bővül a Kincset ér, az eddigi magas 
minőségű előadások-programok mellé továb-
bi elemek is bekapcsolódnak majd. 
 
- Amikor városunk egészségügyi szakemberei 
kidolgozták a prevenciós programot, azt tartot-
ták szem előtt, hogy az egészséges életmódra 
való nevelést kora kisgyermekkorban el kell 
kezdeni. Ezért a projekt elemei szervesen 
egymásra épülnek, óvodától a középiskoláig - 
fogalmazott az alpolgármester. 
 
Az országos mintaprogramban idén is szó 
esik majd a személyes higiénia fontosságá-
ról, a magas vérnyomáshoz, a túlsúlyhoz, a 
magas vérzsírszinthez, a cukorbetegséghez 
kapcsolódó problémákról, az érrendszeri be-
tegségekről, a mentális egészségmegőrzés-
ről, csakúgy, mint a családalapításról vagy a 
tudatmódosító szerek elkerülésének mikéntjé-
ről. A szakemberek az év során olyan témákat 
is érintenek majd, mint a bűnmegelőzés, a 
közbiztonság és a közlekedésbiztonság. 
 
Dr. Molnár Attila a nyitóértekezlet alkalmával 
külön köszönetét fejezte ki a résztvevő intéz-
ményeknek, szervezeteknek, hogy töretlen 
lelkesedéssel vesznek részt a programban. A 
városvezető elmondta, az önkormányzatiság 
egyik legfontosabb feladata, hogy támogassa 
a közösségépítést, és ez a Kincset érnek 
köszönhetően maradéktalanul meg is valósul. 
A polgármester kiemelte, Komárom jelen 
időszakban közel 3 milliárd forintot fordít intéz-
ményi fejlesztésekre: a bölcsőde felújítására, 
a családsegítő új épületére, sportpályák építé-
sére, az óvodák udvarának teljes felújítására, 
vagy épp a Jókai Gimnázium és a Kultsár 
Iskola energetikai korszerűsítésére.  
 
A rendezvény végén dr. Baksa-Ströcker 
Renáta jegyző a lebonyolítást illető technikai 
részletekről tájékoztatta az egybegyűlteket. 
 
    rg

jubileumi becsöngetés
A Petőfi Sándor Általános Iskola 1928. szeptember 4-én, 90 évvel

ezelőtt nyitotta meg kapuit a tanulóifjúság előtt. A kerek évfordu-

ló kapcsán egy rendhagyó tanévnyitóra invitálták a gyerekeket, 

90 ÉVES A PETŐFI ISKOLA

a tanárokat, a szülőket. A nyolcadikos és a negyedikes diákok,

valamint a kis elsősök is műsorral készültek az évfordulón.

�� Az idei volt a 90. évnyitó a Petőfiben           Fotó: Gábor László // Gábor Fotó
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- Az alkotó faragásainak témája történelmi, 
irodalmi, hazafias, magasztos, olykor hétköz-
napi vagy éppen ironikus. Vagyis a sokszínűség 
jellemzi. Bruncz János fantasztikus művész, 
akinek alkotásai minden magyar emberhez 
közel kell, hogy álljanak - mondta dr. Kreft-
Horváth Loránd alpolgármester.  
 
A művész több alkotásán történelmi 
személyiségeket, eseményeket jelenít meg. 
Már gyermekkorában érdekelte a magyar 
történelem.  
 
- Kedvencem a Fölszállott a páva, így minden 
évben született egy-egy alkotás a műsorral kap-
csolatban. Gondoltam, meg kellene örökíteni az 
ügyes táncosokat. Tavaly Arany János-év volt, 
ezért készítettem a Családi körből egy faragott 
idézetet. 
 
Bruncz János jelenleg nagy munkára készül. 
Régi álma, hogy megörökítse a pozsonyi 
csatát. A kiállításon a Duna Népdalkör 
működött közre. 
 
A Kulturális Örökség Napjához kap-
csolódó programok szeptember 15-én és 
16-án a Monostori erődben folytatódtak, 
ahol óránkénti ingyenes tárlatvezetéssel 
és sétahajózással várták a vendégeket. Az 
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 

Hagyományőrző 
Egyesület jóvoltából 
az ágyúbemutató, 
a puskamustra 
mellett a kézigránát 
dobást, valamint az 
ágyúgolyófutamot 
is kipróbálhatták a 
látogatók.  
 
A Honfoglaláskori 
hagyományőrzők 
korabeli öltözékek, 
fegyverek, felsze-
relések, használati 

tárgyak mellett játékokkal is készültek. A 
nap a Magyarock Dalszínház Legénybúcsú 
című darabjával zárult. 
 
Ingyenesen tekinthették meg a látogatók 
a Klapka Múzeum kiállításait, valamint a 
Brigetio Legiótábor területén történt feltá-
rást is, továbbá meghallgathatták Számadó 
Emese múzeumigazgató „Higiénia a római 
korban” című előadását a molaji sporttelepen.  
 
- A rómaiak a mindennapi tisztálkodást a 
nyilvános közfürdőkben végezték. Ilyeneket tár-
tunk fel a katonavárosban 2014 és 2017 között. 
A legújabb kutatások azonban bebizonyították, 
hogy a  római higiéniai szabályok egyáltalán 
nem felelnének meg a mai kor követelményei-
nek.  A köztisztaság 
mindenképp hagyott 
némi kivánivalót, 
a szennyvízvezeték 
pedig nem tudta teljes 
mértékben ellátni a 
funkcióját. A városi 
illemhelyeket egyszer-
re többen is használ-
hatták... Érdekesség, 
hogy a fürdőkben 
külön személyzet állt 
a vendégek rendelke-

zésére, akik a bolhákat és tetveket távolították 
el a ruhákból. Brigetioban vízvezetékeket is 
találtunk, amelyek a tatai Fényes források vizét 
vezették ide kb. 15 km hosszan, ami egészséges, 
ivásra és fürdésre is alkalmas vizet adott az 
itt élőknek – mondta előadásában Számadó 
Emese. 
 
...és, ha már a múzeumi programnál 
járunk, még a nyár derekán tartottak nyílt 
napot a MOL városrészben zajló feltárá-
sok területén. Bartus Dávid ásatásvezető 
régész, dékánhelyettes elmondta, hogy 
az idei legjelentősebb lelet az a 30 méter 
hosszú ókori csatorna, amelyhez foghatót 
a feltárások 1992-es megindítása óta még 
nem találtak az egykori Brigetio területén. 
Az ókori legiótáborban páratlan gazdagságú 
leletanyagot rejt a föld, melyek talán tanúi 
voltak Valentinianus császár halálának is. 
A szakemberek szerint Brigetio felépítését, 
szerkezetét, történetét Magyarországon 
Aquincuméval lehet összehasonlítani.   
 
Dr. Molnár Attila polgármester már ko-
rábban bejelentette, hogy a város közel 300 
millió forintot nyert egy, a helyi régészeti 
örökséget bemutató látogatóközpont meg-
építésére, mely várhatóan 2020-ra készülhet 
el.   
 
    kn/rg

Kulturált KiKApcsolódás
Emlékoszlopok, harangtornyok és székely kapuk. Bruncz János fafaragónak számtalan köztéri alko-

tása van határon innen és túl. Faragott használati és dísztárgyainak száma pedig megszámlálhatatlan. 

A magyarság története című kiállítása szeptember 14-én nyílt meg Monostori Erődben, a Komáromi

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI 2018

Erődök Barátainak Egyesülete szervezésében, a Kulturális Örökség Napjai keretében. A tárlatot

Nyikus Anna népi iparművész ajánlotta a jelenlévők figyelmébe.

�� Bruncz János a magyarság történetét fargata fába Fotó: Kányya Nikoletta

�� Puskamustra az erőd udvarán   Fotó: Kányya Nikoletta



A HÓNAP: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7



A HÓNAP: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK8

A kétnapos forgatagban nívós népművészeti 
vásár várta az idelátogatókat, amelyben a 
megyei Népművészeti Egyesület érték-
mentő munkájával is megismerkedhettünk. 
A népi játékok és a kisinas próba mellett 
a színpadon a kicsiket az első napon a 
Kuttyomfitty Társulat és a Zsebsün 
együttes, másnap az Aprók tánca pro-
dukció, valamint a RépaRetekMogyoró 
duó szórakoztatta. A felnőtt közönség a 
Garabonciás Néptáncegyüttes fellépését, 
majd a Kerekes Band és a Margaret Island 
koncertjét élvezhette, az estét utcabál zárta 
DJ Tom Taylorral. A második napon Tóth 
Reni (ex Kormorán), a Horsa Banda és 
Péter Szabó Szilvia voltak porondon. 
 
Mintegy 300 éves családi hagyomány 
birtokosa Ifj. Fazekas István, a nádudvari 
fekete kerámiák kiállítója, aki a Mestersé-
gek dicsérete programsorozatban mutatko-
zott be. Az Arany 17-beli tárlat megnyitó-
ján, Bedecs Ilona citeramuzsikáját követően, 
Nyikus Anna a KEM Népművészeti 
Egyesület elnöke az 1700-as évektől ismert 
nádudvari fekete edény történetéről beszélt. 
Ifj. Fazekas István kiállító elmondta: 1714-
től megszakítás nélkül készült családjukban 
a fekete kerámia. Családnevüket is mester-
ségükről kapták. A fekete cserép ősi techni-
ka, léte napjainkban Nádudvarhoz kötődik, 
a cserépedények díszítését kővel végzik. 
Tizenkettedik alkalommal, tíz csapat rész-

vételével a Petőfi-
ben rendezte meg 
szeptember 22-én 
a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
Fogyatékosok Nap-
pali Intézménye és 
Sorstárs Támogató 
Szolgálat, valamint 
a komáromi csoport 
a Paralimpiát, 
amely a példamu-
tatást, a sportos, 
egészségtudatos 
életmódot és az el-
fogadás fontosságát 

is népszerűsíti. Erről beszélt dr. Molnár At-
tila polgármester a megnyitó alkalmával is, 
ahol tiszteletét tette Hamrák Zsófia képvi-
selő és az Emberi Erőforrás Minisztériuma 
által kinevezett megyei fogyatékosságügyi 
tanácsadó, Sárkány Krisztina is. A tornával 
ezúttal is Czibor Zoltán labdarúgó előtt 
tisztelegtek, az ünnepre Czibor Zsuzsan-
nát, a legendás sportoló testvérét is meg-
hívták. Szalai Gabriella intézményvezető 
elmondta: a nap célja, „hogy gondozottaik 
és meghívott vendégeik boldogok legyenek, 
sikerélményhez jussanak, barátokra leljenek 
és erősödjenek emberi kapcsolataik.” A nap 
során volt labdarúgó mérkőzés, ügyességi 
labdajáték, sakk és rajzverseny is. 
 
„Egy város, két ország, tizenöt emlék-
hely” mottóval indult útjára szeptember 
22-én a helytörténettel és repüléstörténettel 
foglalkozó Endresz 
Csoport tagsága és 
tevékenységének 
pártolói. A „határ-
talan szellemiség-
ben” megrendezett 
kerékpártúra az 
emlékezést szol-
gálta. A Szabadság 
térről induló kerék-
párosok 15 emlék-
helyet kerestek fel 
Komáromban és a 

Duna északi partján. A túra összekötötte  
a két országot: hazánkat és Szlovákiát, 
hiszen az eseménynek keretet adó Repü-
léstörténeti Emléknapok szervezésében is 
szerepet vállaltak észak- és dél-komáromi 
civil szervezetek. 
 
A mozgás örömét hirdette a Kistáltos Óvo-
da Oviolimpiája is. Az eső ezúttal közbe 
szólt ugyan, emiatt az udvart nélkülözniük 
kellett, de a jókedvet nem. A bemelegítő 
torna után az óvodások menetlevéllel a 
kezükben indultak a csoportszobákba, 
ahol ügyességi játékok vártak rájuk. A Süni 
csoportban az óvónők kartonból készült 
hatalmas csocsópályával kedveskedtek, 
a Nyuszi csoportban nyusziugrás volt az 
elsődleges feladat. Az önfeledt játékban 
mintegy ötvenen vettek részt, valamennyien 
emléklapot is kaptak, és jutalmul gyümöl-
csöt fogyaszthattak. Az eseményt az önkor-
mányzat is támogatta, az eseményen Turi 
Bálint alpolgármester is tiszteletét tette. 
 
A Határtalan Gyermek Bábos Találkozó-
ra három felvidéki és három magyarországi 
bábcsoport érkezett. A házigazda Kemence 
Egyesület bábcsoportja immár második 
ízben rendezte meg találkozóját. Változatos 
technikák kerültek terítékre, így botos, kesz-
tyűs, szicíliai marionett bábok és alternatív 
módok is teret kaptak az Arany 17-ben ren-
dezett előadások alkalmával. A nemzetközi 
esemény alkalmára bábos kiállítás is nyílt 
Petrákné Vass Gabriella (tűnemez) és Feke-
te Laura (babakészítő) munkáiból. (hd/rg)

mesterségüK címere
A kézműves mesterségeket és a népművészet remekműveit ünnepelte idén is a szeptember 22-én és 23-án

visszatért Mesterségek dicsérete programkavalkád a Szabadság téren. A rendezvény azonban csak egy 

volt a hétvége páratlanul gazdag programkínálatából…

KULTÚRPLACC

�� A Garabonciás Népegyüttes fellépése

KULTÚRA8

��  Többszáz gyerek volt kíváncsi a bábos előadásokra
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18 ÓRA, JÓKAI MOZI 
KOMÁROM

JEGYVÁSÁRLÁS: JÓKAI MOZI
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: +36 34 540 582, www.erod.hu

Malek Andrea & 
Malek Miklós
élő koncertje

2018.OKTÓBER 16.

ősszel IS vár az erőd

komáromi lakosoknak a belépés 800 forint www.erod.hu

KULTÚRA 9

Szeptember 20-án bringás reggelit szervez-
tek a Jókai téren. Zsíros kenyérrel és almával 
jutalmazták a gyalog, illetve kerékpárral 
közlekedőket. Másnap az óvodásokat és az 
általános iskolásokat várták érdekes progra-
mokkal.   

- Környezetvédel-
mi társasjátékkal, 
bábelőadással, 
természettudományos 
kísérleti bemutatóval, 
kézműves foglalko-
zással és kresz totóval 
készültünk a gyerekek 
számára a Szabadság 
téren és az Arany 17. 
Rendezvényközpont-

ban. Az Arany János utca lezárt területén trük-
kös kerékpárokon tehették próbára ügyességüket. 
Nagy érdeklődés övezte a kutyás bemutatót is. 
Az Igmándi erődben logikai feladatokat kellett 
megoldaniuk, de íjászaton és ágyúgolyófutamon 
is részt vehettek – nyilatkozta Havran-Tóth 

Bernadett környezetvédelmi referens. Az 
autómentes nap alkalmából rajzpályázatot 
is hirdettek. A legjobbakat kerékpárral 
jutalmazták, melyet dr. Molnár Attila 
polgármester és dr. Baksa-Ströcker Renáta 
jegyző adott át a győzteseknek. Kerékpárral 
térhetett haza Barta Ádám, Horváth Nelli 
és Virág Nóra.  A rendezvény sikeréhez 
sokan hozzájárultak. Többek között a Tám-
Pont Család és Gyermekjóléti Intézmény, 
a Városgazda Kft., a Street Generations, az 
önkormányzat munkatársai, a Monostori 
erőd, a rendőrkapitányság és a Jókai gimná-
zium. A programokat kiemelten támogatta 
az önkormányzat valamint az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium. (kn)

gyAlog gAlopp
Az Európai Mobilitási Hét célja a környezetbarát és fenntart-

ható közlekedés népszerűsítése. A komáromi önkormányzat idén is

több napos programsorozattal készült az eseményre. 

AUTÓMENTES NAP
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A kulturális seregszemle augusztus utolsó 
hétvégéjén zajlott, amelyen a városrészekben 
működő formációk mutatkoztak be, táncos 
és zenei produkciókkal az északi hídfőnél, a 
Szent István szobornál. 
 
A híd az összetartozás jelképe, mely ugyan 
határt képez a két ország, hazánk és a szom-
szédos Szlovákia közt, de mégis összeköti 
a magyarságot. A kétnapos szórakoztató 
esemény a város: Észak- és Dél-Komárom 
kapcsolatát volt hivatott erősíteni, melyhez 
a kulturális seregszemle kiváló eszköznek 
bizonyult.  
 
A fővédnökséget a két polgármester: 
dr. Molnár Attila és Stubendek Lász-
ló vállalták, annak kifejezéseként, hogy 
szívügyüknek tekintik a Duna két partján 
fekvő Komárom összetartozását. Odaadó 
hozzáállásukat a szervezők aktív jelenlétük-
kel igyekeznek meghálálni. 
 
Knirs Imre, az Egy Jobb Komáromért 
Polgári Társulás vezetője elmondta, ezúttal 
23 helyi formáció jelentkezett felhívásukra. 
Volt orientális tánc és zumba, nóta, kórus-
ének, baranta bemutató, népdal és vers,  
a könnyűzenei bemutatkozások közt pop-
rock, blues, magyar angol rockzene, blues, 
mulatós és operett, műfaji sokszínűségben. 
 

Valamennyi fellépő színpadképes, minőségi 
produkcióval szórakoztatott. Knirs Imre is 
abban reménykedik, hogy a fesztivál fellépői 
a Komáromi Napok idején is hasonló lelke-
sedéssel színesítik majd a programokat.  
 
- A komáromiak mindent megtettek azért, hogy 
egymást szórakoztassák. Az Erzsébet híd össze-
köti a városrészeket, a lakosságot. Ez a küldetése 
a rendezvénynek is. Mi egy Komáromban gon-
dolkodunk, lelkünkben már régen lebontottuk a 
határokat - hangsúlyozta Knirs Imre.  
 
A két szervező egyesület hasonló értékrend-
del és célokkal munkálkodik a Duna két 
partján. Szerveznek megemlékezéseket ma-
gyar történelmünk sorsfordító évfordulóin, 
kutatnak olyan történelmi idők, helyszínek 
és személyek után, akiket az elfeledés veszé-
lye fenyegetett a nehéz történelmi időkben. 
Azon fáradoznak, hogy az emberekkel 
elfeledtessék a régi határok miatt érzett 
lelki traumákat. Az Erzsébet híd fesztivál 
a városrészek kulturális seregszemléjeként 
vonult be a köztudatba. A kultúra ezúttal is 
határok nélkül ívelt át a Dunán.  
    hd/rg

egy város, Két ország

A magyar kultúra népszerűsítése, az „Egy Komáromhoz” és az egy

nemzethez tartozás jegyében szervezte meg az Endresz Csoport és az

Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás az Erzsébet Híd Fesztivált.

ÍGY TELT A 4. ERZSÉBET HÍD FESZTIVÁL 

Tájékoztató táblák  
is jelölik értékeink helyét 
 
Komárom városa 2013-ban hozta lét-
re értéktár bizottságát, azzal a céllal, 
hogy a település értékeit összegyűjtse, 
népszerűsítse.  A bizottság 2018. május 
28-ai ülésén határoztak úgy a tagok, hogy 
ezeket az értékeket, az adott helyszíneken 
is megörökítik egy-egy tábla formájában, 
magyar és angol nyelven.  
 
Eddig 41 érték szerepel a listán. Megmozdult 
az egész város, hiszen magánemberek, civil 
szervezetek, intézmények is kezdeményez-
hetik a kulturális, épített örökség, sport és 
természeti értékek felvételét. Közülük 11 már  
a megyei értéktárba is bekerült. 
 

- Olyan értékekről van szót többek között, mint 
például Czibor Zoltán labdarúgó és életműve, 
az Erzsébet-híd, a komáromi gyógyvíz, a Lovas 
Színház, a dél-komáromi erődrendszer,  
a Komáromi Napok rendezvénysorozat. Az 
önkormányzat idén összel immár harmadik 
alkalommal jelenteti meg az Érték és hagyo-
mány című időszakos kiadványt, mely a helyi 
értékeket vonultatja fel. Ebben szerepel egy 
térkép is, mely az értékek helyeit jelöli a vá-
rosban. Ezekre a kitüntetett helyekre kerültek 
most ki a tájékoztató táblák, tehát ha valakinek 
kedve szottyan, a kiadványt, illetve a térképet a 
kezébe véve végig is járhatja az egyes helyszí-
neket. Ugyanakkor nem csupán e füzet, illetve  
a szóban forgó táblák igyekeznek népszerű-
síteni és tudatosítani a komáromi értékeket, 
hiszen a Klapka György Múzeumban 2015-
ben tárlat is nyílt Komáromi értéktár címmel. 
Ezeket a tablókat számos település rendezvé-
nyén láthatták  már az érdeklődők - mondta 
Számadó Emese, a Klapka György Múzeum 
igazgatója.  
 
Fontos, hogy a helyiek és a környéken élők 
megismerjék egy adott település neveze-
tességeit. A komáromi értékekről kiadvány 
is született, mely a következő linken tölthető 
le: http://www.komarom.hu/downloads/
ertek_es_hagyomany.pdf, valamint hoz-
záférhető a múzeumban, a helyi Tourinform 
irodában, illetve az önkormányzatnál is.  
                    kn

KULTÚRA10

�� Színpadon a Blues Walkers                   Fotó: Hajnal Dóra



 

Brigetio Rómában 
 
2018. november 18-ig látható Rómában, a 
Traianus Múzeumban „A Római Birodalom 
határai – a Dunai Limes-vonal Traianustól 
Marcus Aureliusig” című kiállítás, melyet 
a Pozsonyi Műemlékvédelmi Intézet és 
az észak-komáromi Duna Menti Múzeum 
szervezett.  
 
A dr. Margaréta Musilová pozsonyi régész 
által rendezett kiállítás célja, a szlovákiai 
római kori műemlékek népszerűsítése, így 
elsősorban a limes barbarikumi oldalán fekvő 
két katonai tábor, a Pozsony melletti Gerulata 
(ma: Rusovce) és az Izsánál fekvő Kelemantia 
bemutatása. Mindkét lelőhelyet jelölték az 
UNESCO Világörökségi Listájára való felke-
rülésre.  
 
A szlovákiai attrakciók mellett a határ római 
oldalán fekvő, ausztriai Carnuntum (Petronell/
Bad Deutsch-Altenburg) és egyetlen magyar-
országi helyszínként, a szintén világörökségi 
listára jelölt Brigetio is bemutatásra került.  
 
A szlovák régészek és építészek által összeál-
lított, rendkívül látványos kiállítás tablóihoz, a 
tárlathoz készült kisfilmhez és a reprezentatív 
katalógushoz a Komáromi Klapka György Mú-
zeum és az ELTE BTK Régészettudományi 
Intézete biztosított anyagot, melynek alapján 
Rómában is képet alkothatnak a Brigetióban 
folyó régészeti feltárások eredményeiről. 
 
A Colosseum közelében lévő múzeumot 
havonta mintegy 15.000 látogató tekinti meg. 
 
  Számadó Emese  
  múzeumigazgató

A programok legfőbb helyszínéül a Petőfi 
Sándor Művelődési Ház udvara szolgált, 
ahol nagy volt a sürgés-forgás már a reggeli 
órákban. A délelőtt a gyerekekről és a csalá-
dokról szólt, hiszen megrendezték a “Miénk 
a színpad” elnevezésű programot, amelyben 
a legkisebbek mutatkoztak be. Óvodások, 
iskolások és a máltaisok is pódiumra lép-
hettek, általuk a közönség soraiban is népes 
tábor foglalt helyet.  
 
A délelőtt folyamán volt rendőrkutya- és 
tűzoltó bemutató, valamint hab-parti is. 
Délután is rendelkezésre állt a Bakony 
népi játszótér, ahol természetes alapanya-
gokból készült, hagyományos játékok: 
kosárhinta, céllövölde, miniatűr fakocsi és 
ügyességi játékok vártak a nebulókra. Volt 
lecsófőzőverseny, amit Bálint Imre és baráti 
köre nyert el „cigánylecsó” főztjével. Zámbó 
István és a Zsebibaba bölcsődét képviselő 
jelenlévők saját sütésű malacsülttel kínálták 
a résztvevőket. 
 
Ez alkalomra nyílt meg a “Duna” Molaj 
fotóstúdió kiállítása is. Az ebéd után kez-
dődő megnyitón dr. Kreft-Horváth Loránd 
alpolgármester, önkormányzati képviselő 
és Takács József önkormányzati képviselő 
mondtak beszédet, nagyra értékelve a ren-
dezvény sikeréért tevékenykedők áldozatos 
munkáját. Nagy Attila református lelkész 
megáldotta az idei termést, és bemutatták az 

esztendő falubí-
róját és bírónéját. 
A tavalyi év bíró-
ja és bírónéja, 
dr. Kreft-Hor-
váth Loránd és 
felesége ünnepé-
lyesen adták át 
a vándorfokost. 
A megtisztelő 
címre ezúttal 
Takács Attilát 
és feleségét 
Takács Attiláné 

Darázsi Pi-
roskát választották, akik büszkén ültek 
a lovasfelvonulást felvezető hintóra. Az 
újonnan megválasztott bíróné a Szőnyi 
Kulturális Egyesület lelkes, tettre kész tagja 
annak alapítása óta.  
 
- Jó érzés, hogy összefogott Szőny, mindazok, 
akik vágynak még a közösségi életre. A szüret 
és az aratás is egykoron kalákában folyt. 
Mára sokan fedezik fel újra, hogy jó érzés egy 
közösséghez tartozni, ezért ilyen népszerű 
a szőnyi mulatság is - nyilatkozta Nyikus 
Anna, a művelődési ház szakmai vezetője, 
az esemény egyik szervezője. 
 
A megnyitót követően folklórműsorral 
folytatódott. a mulatság. Idén vecsési és 
nagybajcsi barátok szórakoztattak a színpa-
don, az őket invitáló Duna Népdalkörrel. 
Fellépett Ördögh Ottó „Sortalanság” című 
irodalmi műsorával, majd Vágó Bernadett 
és Miller Zoltán szórakoztattak, miközben 
helyi termelők portékáit, szőlőt és bort 
kóstolhattak a jelenlévők. A nap zárásaként 
a Vidám fiúk zenekar húzta a talpalávalót. 
 
A szüreti mulatság alkalmával gyakorta 
merült fel a kérdés a baráti körökben: a me-
leg aszályos nyár után milyen lesz az új bor? 
A kérdés megválaszolására már nem kell 
sokáig várni, hiszen a szőnyi borosgazdák 
jövőre is poharakba töltik nedűiket a 
helyi borverseny alkalmával. (hd/rg)

Ősszel ériK, bAbám...
A kórház tavon horgászversennyel és a Bozsik Iskola pályáján foci-

kupával vette kezdetét szeptember 8-án, szombaton a szőnyi szüreti

mulatság, a városrész legnagyobb közösségi ünnepe. A reggelt spor-

SZŐNYI SZÜRET - A HAGYOMÁNYOK NYOMÁBAN

tosan indító barátságos labdarúgó tornát a Szőnyi RFC nyerte.

KULTÚRA 11

�� Idén Takács Attilát és Takács Attiláné  
Darázsi Piroskát illette meg a bíró cím   �

�
Fo

tó
: R

ad
ic

s 
G

áb
or



A HÓNAP: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK12

Idén Sztaracsek Ádám komáromi cukrász 
alkotása, a Komáromi kisleány viselheti a 
kitüntető címet. A Magyarország Cukor-
mentes Tortája versenyt Nándori László 
budapesti cukrászmester nyerte a Három 
kívánság tortával. 
 
A Magyar Cukrász Iparosok Országos 
Ipartestülete tizenkettedik alkalommal hir-
dette meg a „Magyarország tortája”, pályá-
zatot az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk, 
államalapító Szent István ünnepe, Magyar-
ország szimbolikus születésnapja köszön-
tésére. A kezdeményezés évről évre egyre 
nagyobb népszerűségnek örvend, egyre több 
cukrászda verseng a címért, a nyertes tortát 
hatalmas érdeklődés kíséri. 
 
Idén 29 torta közül választotta ki a szakmai 
zsűri azt a süteményt, mely méltónak bizo-
nyult a Magyarország tortája címre. 
 
A szakmai zsűri háromfordulós értékelés 
után hirdeti ki a győztest. Az első körben 
az anonim nevezett tortákból választ ki a 
zsűri öt tortát, majd újrakóstolják a dön-

tős tortákat, és a készítőikkel konzultálva 
javaslatokat tesznek azok tökéletesítésére. 
Végül a harmadik, utolsó zsűrizési körben 
újrapontozást követően választották meg 
a győztest, mely idén nem más, mint a 
Komáromi kisleány, Sztaracsek Ádámnak, a 
Jánoska Cukrászda cukrászának alkotása. 
A tehetséges fiatal cukrász két tortával is a 
döntőbe jutott, és az idei Év Fagylaltja ver-
senyen fagylaltjaival bronzérmet és Közön-
ségdíjat is nyert. 
 
A nyertes torta mézes-diós tészta alapú, 
melyen citromos-gyömbéres körtekompót 
betétet, vilmoskörte likőrös étcsokoládét 
és fahéjas-diós roppanós réteget ölel körbe 
a vaníliás-fehércsokoládés mascarpone 
mousse. A dió, a méz, a fahéj és a gyömbér 
ízei a családi ünnepek asztalának édességeit 
idézik, melyek tökéletesen harmonizálnak 
a körte, a csokoládé és a vaníliás krém üdítő 
frissességével.  
 
A Komáromi kisleánnyal az alkotó szűkebb 
hazájára, Komárom városára hívja fel a 
figyelmet, bízva abban, hogy a népdalbéli 

kislányról elnevezett torta a város egyik 
büszkeségévé válik, és által viszi a hírét a 
Dunán. 
 
A Magyarország cukormentes tortája ver-
senyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány 
minden évben a Magyar Cukrász Iparosok 
Országos Ipartestületével együtt hirde-
ti meg, párhuzamosan a Magyarország 
tortája versennyel. Idén a budapesti Nándori 
Cukrászda hozzáadott cukor nélkül készült 
édessége nyert. A Három kívánság fantá-
zianevű kreáció házias jellegű alkotás, mely 
a családok kedvenc habos tortája lehet. 
Három domináns összetevője a chia magos-
diós mandulapiskóta, a meggy, valamint 
a darabos túró, mely igazi magyar külön-
legességnek számít. A torta frissességét a 
pikáns citromlé fokozza, míg a tetejét édes 
“habfelhő” borítja. Nándori László cukrász-
mester tortája szeletenként csupán 12,9 g 
szénhidrátot és 242 kcal-t tartalmaz, így a 
cukorbetegek számára jó választás lehet, de 
mindenkinek ajánljuk, aki ügyel arra, hogy 
milyen összetevőket tartalmaz, amit elfo-
gyaszt.    (cukraszat.net)

TURIZMUS12
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A Brigetio Gyógyfürdő Csobbanó Feszti-
válja minden évben kiemelkedő esemény, 
hiszen a fürdőbe látogatók számára ízelítőt 
nyújt Komárom látnivalóiból. A feszti-
vál sztárvendége ezúttal Kökény Attila 
volt. Különlegességnek számított Kádár 
Ferkó Fotószínháza, ahol a régi idők vásári 
fotózása elevenedett meg modern köntösbe 
bújtatva. A Komáromi Vöröskereszt családi 
napot szervezett a vendégeknek, ahol a 
központban az egészség, az életmentés állt. 
Nagy érdeklődést és elismerést váltott ki a 
vízi mentők bemutatója.  
 
A Magyar Fürdőszövetség kezdeménye-
zésére ismét megrendezték a Strandok 
Éjszakáját, ahol zenés éjszakai fürdőzéssel 
és tűzzsonglőrökkel várták a látogatókat. 
Házhoz jött a Szigetköz, vendégül látták 
a mosonmagyaróvári Futura Élményköz-
pontot, Magyarország legnagyobb tudo-
mányos játszóházának utazó változatát, a 
FUTURA Kaland Dobozt. Kilencedik 
alkalommal találkozhattak a röplabdások 
a komáromi fürdőben a Komáromi amatőr 
strandröplabda kupán. 
 
Elkészült a fürdő főépületének és gyógy-
ászati épületének az utólagos hőszigetelése, 
helyenként nyílászáró cserékkel. Megújult 
az uszoda légtechnikájának gépészeti része, 
melynek költségeit részben a Komáromi 
Úszóklub Sportegyesülettel közös pályázat-
ból finanszírozták.  
 
Augusztus 31-én lezárult Az Év Fürdője 
2018 szavazás. A Brigetio Gyógyfürdő az 
eddigi legjobb helyezését érte el a verseny-

ben. Az Év Feltörekvő Fürdője kategóriá-
ban országos 7., megyei szinten pedig első 
helyezést ért el – tájékoztatta az Komáromi 
Újságot Radics-Török Tímea, a Brigetio 
Gyógyfürdő  marketingvezetője.  
 
A Monostori erőd látogatottsága is rekor-
dokat döntött. Minden hétvégére szerveztek 
programokat, színházi előadást vagy egy-
egy nagyobb eseményt, mint a Nemzetközi 
Amerikai Autó Fesztivál, vagy a Retro Fesz-
tivál, ahol Dr. Alban volt a sztárvendég. A 
szabadtéri színházi előadások már májusban 
elkezdődtek.  
 
A Magyarock Dalszínház Futballáb 
bemutatóját láthatták az érdeklődők. Nagy 
sikert aratott a Padlás, a Púpos és a Macska-
fogó című darab egyaránt. Vendégszínházi 
előadások is helyet kaptak a repertoárban. 
Az Oscar című darab, az Óz a nagy varázsló 
táncjáték valamint a Brémai muzsikosok 
családi mesemusical.  
 
A programok közül nem maradhatott ki a 
sétahajózás sem. Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc hagyományőrző egyesület 
minden vasárnap a jó ebédhez szól az ágyú 
elnevezésű programmal várta a látogató-
kat, fegyverbemutatóval és minden órában 
ágyúdörrenéssel. 
 
Két országos rendezvényhez kapcsolódott az 
erőd az idei évben. A Múzeumok Éjszakáján 
fáklyás menettel deríthették fel az erődöt az 
érdeklődők, az Európai Kulturális Örökség 
Napokon óránként indult a tárlatvezetés és a 
sétahajózás – mondta Szili Nóra, a Monos-

tori Erőd Nonprofit Kft. kulturális és tu-
risztikai igazgatója. Hozzátette: szeptember 
29-én és 30-án a 2. világháborús hadijáték 
zárta a nyári szezont a Monostori erődben.  
 
Komáromban nagyon jól alakult a turiszti-
kai szezon. A szabadidős és üzleti vendégek 
szerencsés összetételét láthatjuk a városban. 
A szabadidős vendégek több időt töltenek 
itt és több szolgáltatást vesznek igénybe. 
Az üzleti vendégek a szezonalitás negatív 
hatásait küszöbölik ki azáltal, hogy ők 
egész évben vendégforgalmat biztosítanak. 
– mondta Szentesi Tamás, a Komáromi 
Turisztikai Egyesület TDM menedzsere. 
A Komáromi Turisztikai Egyesület július 
elejétől üzemeltette az információs pontját 
a Brigetio Gyógyfürdőben, 2 hónapon ke-
resztül, ahol ingyenes kiadványokkal segí-
tették a turistákat. Drónkamerás felvételeket 
készítettek több turisztikai attrakcióról.  
 
Új marketingszlogenje lett Komáromnak, 
annak köszönhetően, hogy Sztaracsek 
Ádám Komáromi kisleány elnevezésű tortája 
elnyerte a Magyarország tortája kitüntető 
címet. Ez pedig a Kóstolj bele Komáromba!. 
Az M1-es autópálya mellett lévő óriásplaká-
ton már látható az új szlogen. 
 
A jövőt illetően tervben van a Tourinform 
irodánál valamint a fürdőnél található 
köztéri térkép megújítása. Amint elérhetővé 
válnak a jövő évi programok, elkezdődik  
a 2019. évi rendezvénynaptár összeállítása.   
 
       kn

Kóstolj bele KomárombA!
A legjobb marketinges az időjárás – vallják a turisztikai szakemberek.

SZEZONMÉRLEG 2018.

Idén nyáron nem lehetett okuk panaszra, hiszen a forró hónapoknak

köszönhetően rendkívül jó szezont zártak a vendéglátóhelyek.

TURIZMUS 13
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A programsorozat nyitóeseményét szeptem-
ber 13-án rendezték. Az óceánrepülés törté-
netéről és repülőmodellekből nyílt kiállítás. 
Vámosi Gábor a modellekről, Lázár János 
pedig a drónokról tartott előadást. Látha-
tunk itt többek között múzeumi minőségű, 
méretarányos MiG 19-es és II. világhá-
borús német Focke-Wulf repülőket, egy 
DJI Phantom 4-et, valamint két Phantom 
Expiry drónt is. 
 
Az évforduló okán rendezett szeptem-
ber 14-ei ismeretterjesztő és tudományos 
találkozón előadást tartott Magó Ká-
roly zászlós, a Szolnoki Repülőmúzeum 
munkatársa „ittebei Kiss József, a legnagyobb 
I. világháborús ász élete és lezuhanási helyé-
nek kutatása” címmel, majd Punka György 
repüléstörténész az I. világháború utolsó 
magyar légigyőzelmeiről beszélt. Bálint 
Ferenc, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
főmuzeológusa a Nagy Háború hősi halottja, 
a komáromi születésű Kovách Zénó tábori 
pilóta életét idézte fel. Szabó Sándor katonai 

hagyományőrő „Michna Györgynek, az utolsó 
Puma vadászpilótának a kísérője vagyok” 
címmel értekezett, majd dr. B. Stenge 
Csaba hadtörténész, levéltáros, a Tatabányai 
Megyei Jogú Város Levéltárának igazga-
tója „Szentgyörgyi Dezső életútja, katonai 
pályafutása 1945 előtt” címmel tartott, 
kutatásain alapuló ismeretterjesztő előadást. 
Szentgyörgyi Dezső nyugalmazott pilóta, 
a legnagyobb magyar ász fia „Édesapám 
élettörténete 1945 után” mottójú előadásával 
kapcsolódott a konferenciához. A rendez-
vény végén Ugrik Csaba dandártábornok, 
a Kecskeméti Repülőbázis parancsnoka, a 
rendezvény társvédnöke, A magyar katonai 
repülés jelenéről és jövőjéről szólt. Az esemény 
fővédnöke: dr. Molnár Attila polgármester 
volt.  
 
Endresz György óceánrepülését követően 
50 évvel később Németh Zsigmond és Krug 
László is végigrepült az Atlanti-óceánon 
az „endreszi” útvonalon egymotoros géppel, 
amely akkoriban nem kapott nagy sajtó-

nyilvánosságot. A konferenciát követően 
Németh Zsigmond és az Óceánrepülés címmel 
tablókiállítás mutatta be az érdeklődőknek 
a magyar világrekorderek utazását. Fotók, 
írásos emlékek gyűjteménye idézte fel a 
második magyar óceánrepülés históriáját. 
Szintén a rendezvényközpontban volt meg-
tekinthető Legát István helytörténésznek  
A dél-komáromi hadikórházak halottjainak 
I-II. világháborús hősi temetője és I. világhábo-
rús tárgyi emlékek elnevezésű kiállítása is. 
 
Szintén szeptember 14-én koszorúzták 
meg az Endresz Csoport által a Vasmacska 
Étteremnél állítatott „Justice for Hungary” 
emlékművet, valamint a Sport utcában 
emelt repülősök emlékművét, amely  
a II. világháborúban hazánk területe 
felett zajlott légiháború hősi halottai előtt 
tiszteleg.  Miszlai Zsolt, a Lamberg-kastély 
Kulturális Központ történész-főmuzeológu-
sa elmondta:  
 
-  A hazánk területén 1944-45 folyamán 
lezajlott angolszász és szovjet légiháború fő cél-
kitűzése az volt, hogy szétzúzza és megbénítsa 
az ország vasúti közlekedését és megakadályoz-
za a dunai kőolajszállítást, továbbá megtörje 
a lakosság morális erejét, és rákényszerítse a 
kormányzatot a háborúból való kiválásra. A 
bombázások áldozatainak száma húszezer főre 
tehető.  
 
- Kérelmünkre a város önkormányzata sétányt 
nevezett el Endresz Györgyről, a már életében 
legendává váló pilótáról, akinek neve immár 
ismerősen cseng a komáromiak fülében. Szeret-
nénk, ha esztendők múlva valamennyi magyar 
megismerné - tette hozzá Arlett Tamás 
egyesületi elnök. 
 
A megemlékezés végén dr. Kreft-Horváth 
Loránd alpolgármester és Hornig Rudolfné, 
az Endresz Csoport alelnöke együtt avatták 
fel az artézi kút mellett található, az óceán-
repülő pilóta nevét viselő sétányt.    
            hd/kn/rg

szállj fel mAgAsrA!
125 évvel ezelőtt született Endresz György óceánrepülő plóta, akinek tiszteletére

ENDRESZ 125.

az Endresz Csoport szervezett repüléstörténeti konferenciát. Az eseménynek az 

Arany 17. Rendezvényközpont adott otthont szeptember közepén. A megjelenteket 

Czita János alpolgármester köszöntötte, aki Endresz hazafias tetteiről szólt.

�� Hornig Rudolfné, az Endresz Csoport alelnöke és dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester az avatáson
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19 kilométer úszás, 900 kilométer bicikli-
zés és 211 kilométer futás – ez várt Szőnyi 
Ferencre az augusztus 23-30. között zajló 
Swissulta ötszörös ultratriatlon verse-
nyen. 
 
A megmérettetésre összesen 6 bátor atléta 
jelentkezett, akiknek 153 órája volt teljesíte-
ni a távot. A komáromi sportember Szőnyi 
98 óra 29 perces idővel elsőként ért célba a 
mezőnyből. Szőnyi tavaly már teljesítette 
ugyanitt a tízszeres távot, így a szurko-

lóknak nagy bizodalma volt abban, hogy 
sikerrel jár a világbajnok. Az önmagában 
is nagyon nehéz és megterhelő versenyt 
tovább nehezítette a viharos időjárás, illetve 
a biciklizés miatt kialakult térdfájdalom, ám 
Szőnyi mégsem ezen okokból állt meg  
a verseny felénél.  
 
Az ok, amiért megpihent, 54. születésnapja 
volt, amelyről a szervezők és versenytársai 
is megemlékeztek.  – Egy nagyon kedves 
barátom mondta egyszer, hogy 50 fölött mi már 

nem állunk meg. Én azt gondolom, hogy ezt 
annyival ki kell egészíteni, hogy egy-egy nagy 
verseny után azért kellő időt kell hagyni, hogy  
a testünk visszanyerje az elvesztett energiákat.  
 
A folyamatos edzésben tartás persze elen-
gedhetetlen, aztán persze ott van a mentális 
felkészülés – árulta el Szőnyi, hozzátéve, 
hogy össze kell rakni a sok pici láncszemet, 
hogy összeálljon egy egésszé – csapatostól, 
energiástól, képességestől.  
             kemma.hu

vAsember AKcióbAn 

SZŐNYI MEGÁLLÍTHATATLAN

SPORT 15
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Két évtizede döngetiK A pAlánKot
Évfordulót ünnepel az SZPK. A floorball-csapat számára kiemelkedő év az idei, hiszen

20 ÉVES AZ SZPK

20 éve dübörögnek a pályán. Az 1998-ban alapított Szőnyi Palánkdöngetők Köre rend-

kívüli sikereket vívott ki magának már csak a folyamatos működéssel is, amely mellett

több alkalommal örülhettek a hazai és külföldi viadalokon kivívott győzelemnek. 

A húsz éves fennállását ünneplő SZPK el-
nöke, ifj. Galambos Tamás elmondta, hogy 
a klubot tizennégy barát alapította. A korai 
esztendőkben gyakorta összejárt a sport-
szerető társaság, akik a szőnyi iskola szűkös 
tornatermében igyekeztek kitapasztalni a 
floorball szabályrendszerét, annak minden 
csínját-bínját. A bemelegítő játékból azon-
ban hamar kinőttek. A szőnyi tornaterem 
után a Molajban folytatódtak az edzések, 
majd miután egyre többen csatlakoztak 
hozzájuk, ismét más termet kerestek. A ko-
máromi sportcsarnokban találtak otthonra. 
A floorball kedvelőinek köre pedig egyre 
inkább népesedni látszott, így a klubalapítás 
magától értetődő dologgá vált. 
 
- Akkoriban az eszközök, a készletek is gyenge 
minőségűek voltak. Mire olyan ütőt találtunk, 
amivel élvezet volt a játék, addigra több hónap 
eltelt. Gyorsan kiderült, hogy egyesületként 
könnyebb volna pályázatokon is indulni, és esz-
közfejlesztésre, terembérlésre forrást nyerni. Az 
alapításban a város mai polgármestere, akkori 
képviselője, dr. Molnár Attila is támogatott 
bennünket. Javaslatára alakultunk egyesületté. 
 
A floorball skandináv eredetű. Alapjait és 
szabályrendszerét egy magyar sportember, 
a nemzetközi szövetség (ISZF) első elnöke 
Czitrom András fektette le. Ifj. Galam-
bos Tamás főiskolai tanulmányai során 
ismerkedett meg a sportággal. Lelkesedése 
és elhivatottsága azóta is töretlen. Miután 
a floorball diákolimpián sem szerepelt, 
utánpótlásképzésnek híre hamva sem volt 
akkoriban, így a Szőnyi Palánkdöngetők 
Köre úttörőként tűnt fel a hazai sportpa-
lettán  
 
Sokan segítették az első edzések létrejöttét. 
Az egyikük Kovács László a szőnyi Bozsik 
Iskola akkori igazgatója volt, aki a gyerekek 
számára beindított szakkörnek órakeretet 
biztosított. A szőnyi iskolában gyakran 
ragadtak ütőt a diákok a testnevelés

utánpótlás bajnoki címmel büszkélkedhet-
nek. Szurkolói táboruk mindig hangos és 
népes. Nem véletlen, hogy szeretik őket 
 
- Sok mindenre büszke lehetek. Sok jó 
edzővel dolgozhattam együtt. Hatalmas 
büszkeség, hogy ilyen ütőképes csapat 
alakult a két évtized alatt. A legnagyobb 
siker az első bajnoki cím megszerzése 
volt. Sajnos, a második még várat magára. 
Öröm, hogy az utánpótlás lány csapatunk 
igen ígéretes, szép jövő áll előttük. Bízom 
benne, hogy kitartanak addig, amíg a fel-
nőtt csapatba „beleöregszenek”. Töretlen 
működésünk is egyfajta siker. A tizennégy 
alapítóból mára száz tagú lett az egyesület. 
Az SZPK-t úgy is emlegetem, mint har-
madik gyermekemet, melytől nemcsak a 
felemelő címeket kaptam, hanem rengeteg 
barátot helyben és országos körből is.  
 
Az SZPK rangját mutatja az is, hogy a 
szövetségi munkába is bekapcsolódtak, 
több komáromi sportoló, edző töltött be 
vezető tisztséget a szövetségben. Tiszte-
letre méltó, hogy több, mint nyolcvan ko-
máromi floorballos húzhatott fel címeres 
mezt SZPK-s játékosként.  
 
A komáromi önkormányzat támogatására 
mindig számíthattak. Kivonulásáig a No-
kia volt nagy támogatójuk. Múlt hónapban 
azonban ismét találtak névadó szponzort 
az OB1-es és a felnőtt női csapatnak.   
 
Ifj. Galambos Tamás egyesületi elnök 
most húsz esztendő távlatából a maga-
biztos folytatásban bízik, valamint abban, 
hogy hazánkban a jövőben is domi-
náns szerepet töltenek majd be. Áhított 
vágy egy újabb bajnoki cím, és az, hogy 
minél több gyermeket, fiatalt tudjanak 
megnyerni a floorball sportágának. 

    
                       hd

órákon is, így egyre többen csatlakoztak. 
1998. június 11-én Galambos Tamás 
mellett Bognár Balázs, Csősz Tamás, Ka-
szab Géza, Koltai Tamás, Kovács Barna, 
Kovács László, Kőhalmi Ernő, Molnár 
Attila, Nánási András, Tárnok Tibor, 
Turi Bálint, Turi Zsolt és Türinger József 
is aláírták az alapító okiratot, mellyel 
hivatalosan is megszületett az SZPK.  
 
Az arculat sem váratott magára: az SZPK 
narancssárga-fehér mezben lépett pályára, 
logójukat pedig Bognár Balázs művész-
tanár készítette. A vagány narancssárga 
mackó figurája azóta már emblematikussá 
vált. 
 
Az SZPK berkeiben az elmúlt húsz évben 
több mint 300 igazolt játékos sportolt. 
Több osztályban is lehetőség nyílt a 
játékra. Idővel a kitartó utánpótlásko-
rú csapatokon túl a felnőtt férfi csapat, 
valamint a női gárda is komoly sikereket 
tudhatott magáénak. 
 
A férfi OB1-es csapat 2009-ben szerzett 
bajnoki címet, a női OB1 2015-ben. A 
férfi OB2 2014-2016-ig büszkélkedhetett 
bajnoki címmel, majd 2018-ban ismét. 
2009-ben Európa Kupán szerepeltek a 
férfiak Lettországban, ahol a negyedik 
helyen végeztek. A nők 2015-ben Len-
gyelországból ezüstérmet hoztak.  
 
A férfiak hatszor, a nők 2015-től egy alka-
lommal nyertek magyar kupában. Komá-
rom jó hírnevét szolgálta az is, hogy hét 
alkalommal rendeztek városunkban ma-
gyar kupa döntőt. A nőknél 2015-ben, a 
férfiaknál 2017-ben született Szuper Kupa 
győzelem. Játszottak már szlovákiai, cseh, 
osztrák, svéd, lengyel, lett és romániai 
pályán is. Külföldi utánpótlás kupákon is 
kemény ellenfélnek számítanak. 35 felnőtt 
korú versenyző került ki válogatottként 
köreikből, az ifjúsági korosztályból 42 
versenyzőjük lett válogatott. Mintegy 25
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Új szponzorok a csapatnál 
 
A floorball népszerű sport Komáromban. 
Sokan támogatják az Szőnyi Palánkdön-
getők Körét. A klub legnagyobb szponzo-
ra a komáromi önkormányzat, azonban 
a Nokia komáromi kivonulása óta nem 
találtak névadó szponzort. Egészen idáig, 
hiszen a Desef Silver Security Kft. az OB 
I-es férfi csapatot, a Kayser Automotive 
Hungária Kft. az OB I-es női csapatot 
támogatja. A támogatói szerződéseket 
augusztus 22-én írták alá a Pingvin Étte-
remben.  
 
- 8 éve tartozunk az SZPK családjához és tá-
mogatjuk a sportot. 7 éve indult útjára a Desef 
Silver Kupa az utánpótlás korosztály számára, 
mely nemzetközi tornává nőtte ki magát. 
A májusi versenyt követően tárgyaltunk az 
elnök úrral. Ott vetődött fel az ötlet, hogy 
támogassuk a felnőtt csapatot, mint névadó 
szponzor. A megállapodás pedig meg is szü-
letett – mondta Szép-Szögi László, a Desef 
Silver Security Kft. ügyvezető igazgatója. 

Ilcsik Róbert, a Kayser Automotive Hun-
gária Kft. termelési igazgatója elmondta:

- Fontosnak tartjuk, hogy a termékeink, 
munkavállalóink és vevőink mellett a kör-
nyezetünkért is felelősséget vállaljunk. Ezért 
szeretnénk aktívan részt venni Komárom 
város életében. Fontosnak tartjuk a helyi 
kezdeményezések támogatását. Az SZPK 
lassan 20 éve Komárom egyik legsikeresebb 
sportegyesülete. Ezért döntöttünk úgy, hogy 
kiemelten támogatjuk a csapatot és bízunk 
benne, hogy részesei lehetünk a jövendőbeli 
sikereknek.  
 
A női csapat SZPK Kayser Komárom, a férfi-
csapat SZPK Desef Komárom néven indul a 
bajnokságban. Mindkét gárda célja a bajnoki 
cím megszerzése. A két névadó szponzor 
az utánpótlást is támogatja. Desef és Kayser 
Kupát rendeznek majd a gyerekcsapatok 
számára. Az OB I-es férficsapat változások-
kal kezdi az új szezont. 
 
- A csapat vezetését Haris Tibor veszi át. 
Visszatért külföldről két játékosunk Pfneiszli 
Péter és Bondor Csaba. Két év kihagyás 
után újra játszik Darai Máté. Az OB II-ből 
egy tehetséges játékos, Gál Máté került be 
az OB I-es gárdába. Ezenkívül Budapestről 
érkezik egy játékos. A női csapatunkban 
nem történt változás, továbbra is Szabó Zsolt 
irányítja a lányokat. Az OB II-es férficsapatot 
Sztojanov Olivér vezeti majd. Az új szezon-
ban 2 lány és 5 fiú utánpótláscsapattal 
indul az SZPK. Közülük kettőben változás 
is történt. Az U 17-esek edzője Pfneiszli 
Péter, az U 11-esek irányítója Czank Dávid 
lesz – tájékoztatta a Komáromi Újságot ifj. 
Galambos Tamás az SZPK elnöke. (kn)
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Extrém kihívás 
 
A Street Generations „Erőd Ride-ja” 
augusztus 25-én tért vissza a Monostori 
erődbe. Talán épp a helyszín adottságai 
teszik népszerűvé, különlegessé ezt a 
kerékpáros megmérettetést, melyen idén 
rekordszámú nevezőt regisztráltak. 
 

- Idén kilencedszerre rendeztük meg szezonvé-
gi versenyünket. A megmérettetést a kerék-
páros versenyek Spartanjaként is emlegetik, 
mivel ide nemcsak ügyesség, de erőnlét is kell 
- mondta el Buzás Tamás főszervező, a Street 
Generations vezetője. 
 
Az egyórás versenybe idén az eddiginél több 
nő is nevezett, így női kategóriát is hirdettek. 
Budapestről, Kőszegről, Tatabányáról, Tatáról 
és Szlovákiából is érkeztek versenyzők. 

A versenyzőknek egy óra állt rendel-
kezésre. Aki a legtöbb kört tette meg a 
kijelölt pályán, az vihette haza az érmet 
és a szporzori ajándékok egyikét. 

A CC-XC kategóriában hat körrel Török 
József Bálint lett az első, a második helyen 
Filó András, a harmadik helyen pedig Dékány 
András zárt. A legjobb köridőt Dékány Tamás 
Mihály érte el.  A nőknél Farkas Szilvia nyert, 
második lett a tavalyi győztes Szabó Tünde, a 
dobogó harmadik fokára Török Ágnes állt. Az 
„egyéb” kategória győztese Csicsai Ádám lett, 
ő büszkélkedhetett a leggyorsabb köridővel.  
 
Az eseményt a Sporthagyományokat Őrző 
Kerekasztal támogatta.   
 
További kerékpáros hír, hogy augusztus 
közepén tartották a IV. Brigetio Ország-
úti Mezőnyversenyt, amelyen 43, illetve 
97 kilométeres, emelkedőkkel tarkított 
terepen tekertek a kerékpárosok. 

A csapatok versenyét a SZINGO-Fehérvár 
nyerte, a dobogó második fokára a Brigetio 
KSE, míg a harmadikra a Biondo Bike Club 
versenyzői állhattak fel. 
 
     
                          hd

A megnyitó alkalmával Vörösházi Tibor,  
a szervező egyesület elnöke köszöntötte  
a meghívott csapatok (U10) ifjú focistáit,  
a csapatkapitányok ezután virágot helyeztek 
el a Czibor emlékműnél, a róla elnevezett 
sporttelep bejáratánál. Koszorúzott az 
önkormányzat képviseletében Turi Bálint 
alpolgármester is. A szervezőket örömmel 
töltötte el, hogy jelen volt Csáki Albert  
a Magyar Labdarúgó Szövetség részéről. 
 
Rövid bemelegítés után pályára léptek  
a meghívott csapatok, hogy az Aranycsa-
pat jeles játékosára emlékezve bizonyítsák 
futballtudásukat, rátermettségüket, a csapat 
összetartó erejét és kitartásukat.  
 
Az olimpiai bajnok és világbajnoki ezüst-
érmes labdarúgó, Czibor Zoltán a legendás 
Aranycsapat tagja volt. Bár Kaposváron 
született, de fiatalkora és pályájának indulá-
sa is városunkhoz fűződik, ahová magasan 
felfelé ívelő életpályáját követően vissza-
talált. Szívügye volt a komáromi labdarú-
gás és az utánpótlás nevelése, az egykori 
Komáromi Futball Klub megalapítójaként is 
tiszteletet érdemel, erről beszélt Kozenkow 
Ferenc, a torna megálmodója. A torna 
létrejöttét egykoron Balogh László sporttárs 
is nagyban segítette. 
 
A Kozenkow-kupán ezúttal Észak- és Dél-
Komárom csapatai, a Gyirmót és a győri 
RÁBA ETO szerepelt.  

A körmérkőzéseket követően vendégül 
látták a csapatokat.  
 
A Kozenkow-kupa győztes csapata a győri 
ETO lett, második helyen a Komarno FC 
végzett, harmadik a hazai gárda, a KVSE 
lett. A negyedik helyre volt elegendő a 
Gyirmót „B” csapatának játéka, az ötödik 
helyen a Gyirmót „A” végzett. 
 
A legjobb játékos címet Adi Mátyás (ETO) 
érdemelte ki, a torna gólkirálya Kerekes 
Konrád, a KVSE ifjú futballistája lett. A 
legjobb hazai játékosnak járó címnek Dián 
Roland örülhetett, a legjobb kapus Rácz 
Szamuel lett a Komarno FC-ből.  
 
További, a helyi labdarúgással kapcsolatos 
hír, hogy szeptember elején a néhány éve 
fájó hirtelenséggel eltávozott Szabó Zsolt 
emlékére tartottak jótékonysági mérkőzést 
a Czibor Zoltán Sporttelepen. A meccsen a 
komáromi futballista egykori játékostársai is 
pályára léptek. 
 
Szabó Zsolt, vagy ahogy a városban min-
denki ismerte „Szasza”, hosszú évtizedeken 
át futballozott Komáromban, nevét ezentúl 
emléktábla is őrzi a sporttelep klubhelyisé-
gének falán. 
 
Az emlékezés virágait az önkormányzat 
nevében dr. Molnár Attila polgármester és 
Horváth Gyula helyezték el.  
    hd/rg

Az isteni „rongylábú”
A tiszteletadás szándékával rendezett gyermeklabdarúgó tornát

a Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal és Kozenkow Ferenc egyko-

ri NB1-es labdarúgó. Az augusztus végi hagyományos sportesemény 

FOCITORNÁVAL EMLÉKEZTEK CZIBORRA

Czibor Zoltán komáromi labdarúgócsillagnak állított emléket.

�� Pályán az utánpótlás!               Fotó: Radics Gábor

�� Soha ennyien nem vettek még részt a Ride-on
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Komáromi ezüst a junior vb-n 
 
Megszületett a magyar küldöttség első 
egyéni érme a csangvoni sportlövő világ-
bajnokságon, miután a juniorkorosztály 
küzdelmeiben a komáromi Pekler Zalán 
ezüstöt szerzett a szabadpuska fekvő 
számában 619.1 körrel.  
 

A juniorversenyzők nagy reményekkel vágtak 
neki a verseny utolsó napjának, különösképp 
a 18 éves Pekler Zalán, aki a szabadpuska 
fekvő számában korábban korosztályos Euró-
pa-bajnoki címet ünnepelhetett. 
 
- Nem vagyok teljesen elégedett eddig, mert 
bár a vegyescsapatban elért hetedik hely 
nem rossz, az egyéni tíz méteres szám nem 
úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Ráadásul 
ezekben van igazán esélyem az éremszerzés-
re, hiszen tavaly a fekvőben nyertem Európa-
bajnokságot, míg az összetettben második 
voltam ‒ nyilatkozta két nappal ezelőtt a 
komáromi fiú, aki kiválóan kezdte a versenyt, 
105-ös első körével abszolút a mezőny leg-
jobbja volt. Az utolsó lövések azonban nem ta-
láltak megfelelő célt, így ‒ csupán hat tizeddel 
elmaradva az első helyezett norvég Karlsentől 
‒ a második helyen fejezte be a versenyt. 
 
- A verseny előtt nagyon bizakodó és motivált 
voltam. Nagyon fegyelmezetten és nyugodtan 
tudtam lőni, már a legelején éreztem, hogy 
ebből jó szereplés lehet. Szerencsére így is 
lett, az pedig tényleg csak kevésen múlott, 
hogy nem arany lett belőle, de egyáltalán nem 
vagyok csalódott. Fantasztikus érzés volt újra 
felállni a dobogóra, és remélem, mihamarabb 
sikerül megismételni ‒ mondta Pekler az 
éremátadás után. 
 
A dél-koreai megméretés szabadpuska szá-
mában Vas Péter és Prágai Patrik is lőállásba 
állt. Előbbi a 18. helyen zárt, 614.6-os körrel, 
utóbbi pedig a 46. helyen végzett 603.3-al. 
A fiúk csapatban a hetedik helyet szerezték 
meg 1837.0-al. Toma Dorina a 29., Gáspár 
Lalita a 36., míg Horváth Lea a 38. hellyel 
kellett, hogy beérje. A mieink 15 csapatból 
tizedikek lettek összesítésben. 
 
                (az utanpotlassport.hu cikke alapján)

A helyi pecásoknak nem kedvezett túl-
zottan a változékony időjárás augusztus 
25-én. A nagy fogás reményében azonban 
a Komáromi Horgászegyesület tagjai már a 
kora reggeli órákban megragadták a botot. 
Kecsegtető volt a helyszín, hiszen a hazai 
pályán nagy méretű halakat is horogra lehet 
akasztani. A megmérettetés végén hetven 
éves fennállását emlékoszlop-avatással 
ünnepelte a tagság. Az avatón Kállai Ferenc 
egyesületi vezető múltidézéssel készült. 
Beszédében Csík György egykori alapító 
tag visszaemlékezéseiből olvasott, hogy 
felelevenítse a kezdeti időket.  
 
- Alig ért véget a II. világháború, amikor 1946 
egy kora őszi vasárnapján 18 horgász jött 
össze az Ács vendéglő, a későbbi Béke Szálló 
éttermében, hogy horgászegyesületet alakít-
sanak. Az alakuló ülésen megválasztották a 
leendő egyesület elnökét és tisztségviselőit. Az 
elnök Lipót József autószerelő mester javaslatá-
ra az első napirendi pont az egyesület nevének 
meghatározása volt. A gyűlés a Komárom és 
Vidéke Sporthorgász Egyesület nevet fogadta 
el. Az alapszabályt az ügyvéd dr. Szabó Andor 
dolgozta ki... 
 
Kállai Ferenc beszélt arról is, hogy a veze-
tőségi tagokat nem fogadták el a felettes 
szervek, így várakozással teli időszak 
következett. Végül 1948-ban a harmadik 

gyűlésük után megszületett hivatalosan is a 
Komárom Vidéke Sporthorgász Egyesület, 
Horváth Ferenc bőrgyári szabász elnökleté-
vel. Az egyesület titkára Cserhalmi Ferenc 
lett. Az elődök jó munkát végeztek, mert 
napjainkban is szép taglétszámmal műkö-
dik a szervezet.  
 
Az emlékoszlop leleplezésében Czita János 
alpolgármester is közreműködött. A fara-
gott oszlop közös munka eredménye, így 
méltán lehetnek büszkék rá a horgásztársak. 
Készítésében Varga Gyula, Hujber Miklós, 
Farkas László, Gyöngyösi Tamás, Veöreös 
László, Némedi Ferenc horgásztagok, 
valamint Fenyvesi Jácint asztalos és Akács 
Gergely fafaragó működtek közre. 
 
A törpeharcsafogó versenyen első lett Varga 
Gyula, második Balogh Árpád, harmadik 
pedig Oroth István. A jubileumi kupa 
kétfordulós, nyílt felnőtt egyéni horgászver-
seny II. fordulójában első lett Molnár Péter, 
a második helyet Kovács József, a harma-
dikat pedig Paréj Csaba szerezte meg.  Az 
összesített végeredmény alapján harmadik 
helyen végzett Radics József, második 
Molnár Péter, az első pedig Paréj Csaba, a 
Komáromi Horgászegyesület tagja lett, így 
ő vehette át a vándorserleget.  
        hd

KApás vAn!
Két versenyt is rendezett augusztus végén a Rüdigeren a Komá-

romi Horgászegyesület. Az egyik a törpeharcsáktól mentesítette

a tavat, melyen gyerekek és felnőttek is részt vehettek. A másik

70 ÉVES A HORGÁSZEGYESÜLET

az egyesület 70. éves évfordulójához kötődött. 

�� Czita János alpolgármester és Kállai Ferenc elnök az emlékoszlop-avatáson         Fotó: Hajnal Dóra

�� Pekler Zalán sportlövő
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