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tel.: 06 34 540 582

Programjainkról részletes információt talál a Monostori Erőd 
facebook oldalán található eseményeknél.
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Komárom Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Miniszté-
rium HILL079-es számú, „Illegális hulladéklerakók felszámolása Komáromban” 
című pályázatán belül önkéntes szemétszedési akciót szervez  
2019. június 17-én a következő helyszíneken: 
 
Az Új Csillag lakóteleppel szemben: hrsz. 807/17  

A koppánymonostori kerékpárút mellett: hrsz: 2367/5 
Az Eurovelo 6 kerékpárúton, Ács irányába: hrsz. 050 

 
A jelentkezéseket  
a 34/ 541-346 számon várjuk!

Szemétszedésre vár az önkormányzat és a FILO!



AKTUÁLIS 3

A pedagógus egy híd. A gyermekkor és a felnőtt 
kor közt feszülve, hiszen rajtuk keresztül 
viszünk át mindent az úgynevezett nagybetűs 
életbe, ami arra érdemes. A pedagógus példát 
mutat, és jó példával jár elöl. A pedagógus egy 
elhívásnak engedelmeskedik. Hiszen mind-
amellett, hogy édesanya, édesapa, hihetetlen 
türelemre, kitartásra, erőre van szüksége. 
Minden nap gyerekek közé megy, és a családhoz 
tér haza, ahol ugyancsak helyt kell állnia. Nem 
lankadhat az ereje. Nincs ideje elfáradni. Ha-
talmas terhet visz a vállán, hiszen megvívja 
mindennapi harcait a felgyorsult, technikailag 
rohamosan fejlődő generációval, olykor a szülő-
vel, máskor önmagával. 
 
Ezekkel a gondolatokkal köszöntötték a 
város pedagógusait a tiszteletükre szánt jeles 
napon, amikor a hivatástudat és a nevelői 
gondoskodás, valamint az Ember: a peda-
gógus kerül előtérbe.  
 
A Jókai moziban tartott jeles ünnepségen 
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának parlamenti államtit-
kára külön szólt a megjelent nevelőkhöz, 
oktatókhoz.  
 
A folytatásban Gál László és Kreft-Horváth 
Márk zenés műsora emelte az alkalom 

fényét, majd a Sipos-Vadkerti-Zsapka trió 
szórakoztatta a jelenlévőket. Az előadá-
sok után köszönte meg a város azoknak a 
nevelőknek az áldozatos munkáját, akik a 
2018/2019-es tanév végeztével sok év-
tizednyi nevelés, tanítás után nyugdíjba 
vonulnak. Számukra az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet adományozott. Ez évben 
vonult nyugdíjba Juhászné Balogh Erika, a 
Komáromi Szivárvány Óvoda óvodapedagó-
gusa, Kántorné Illési Magdolna, a Komáromi 
Csillag Óvoda óvodapedagógusa, Nyáriné 
Antal Erzsébet, a Komáromi Szőnyi Színes 
Óvoda óvópedagógusa, Sárközi Jánosné, a Ko-
máromi Szőnyi Színes Óvoda óvópedagógusa, 
Fűriné Nagy Edit, a Feszty Árpád Általános 
Iskola művészpedagógusa, Regensburgerné 
Horváth Ildikó, a Feszty pedagógusa, Mészáros 
Ilona Zsófia, a Szőnyi Bozsik Iskola tanítója, 
Tordayné Pető Annamária, a Komáromi Petőfi 
Sándor Általános Iskola pedagógusa, Dancsné 
Gál Edit, a KEM-i Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégi-
um Móra Ferenc Tagintézménye igazgatója, 
Gernerné Pável Erika és Válint Zoltán, a Ta-
tabányai SzC Széchenyi István Közgazdasági-
Informatikai Szakközépiskolája pedagógusai, 
Füri Imre, a Tatabányai SZC Alapy Gáspár 
Szakközépiskolája és Szakiskolája tanára, 

valamint Varga Imre, a Komáromi Jókai Mór 
Gimnázium tanára. 
 
A pedagógusnapi esemény minden eszten-
dőben lehetőséget teremt arra is, hogy ün-
nepélyesen megnevezzék és díjazzák azokat 
a pedagógusokat, akik évtizedeken át tartó 
kiemelkedő, lelkiismeretes munkájukkal 
kiérdemelték Komárom Város Önkormány-
zata elismerését. 
 
A pedagógusnap alkalmából Komárom Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-testülete „Ko-
márom Város pedagógiai díja” kitüntetést 
adományozott Egyed Gábornak, a Szent 
Imre Római Katolikus Általános Iskola és 
Óvoda pedagógusának, Győrffy Tündé-
nek, a Komáromi Szőnyi Színes Óvoda 
intézményvezetőjének, valamint Vörösházi 
Tibornak, a Komáromi Petőfi Sándor 
Általános Iskola tanárának. A városi díjak 
átadását követően a Pedagógus Szakszerve-
zet Komárom-Esztergom Megyei Szerve-
zetének elismerése is gazdára talált, melyet 
idén Kégliné Vajda Éva, a Komáromi Feszty 
Árpád Általános Iskola pedagógusa vehetett 
át. Az esemény zárásaként a jelenlévő peda-
gógusok jelképes csokrot vehettek át, három 
virágból összekötve: áldást, erőt és kitartást 
kívánva nekik az év minden napjára. (hd)

Drága tanítóink

VÁROSUNK PEDAGÓGUSAIT KÖSZÖNTÖTTÉK

Május 31-én a Jókai moziban tartották a pedagógus napot. A jeles eseményen Rétvári Bence állam-

titkár köszöntötte a jelenlévőket. A rendezvényen Czunyiné dr. Bertalan Judit, országgyűlési képvi-

selő, valamint dr. Molnár Attila polgármester mellett a városvezetés több tagja, valamint a Szak-

képzési Centrum igazgatósága is részt vett.



A meghitt hangulatú találkozón dr. Molnár 
Attila polgármester és a Fiatal Lokálpatrió-
ták Egyesületének tagjai, Nagy Nikolett és 
Vajda Bence köszöntötték a fiatalokat. 
 
- Örömteli, hogy míg korábban 100-110 baba 
érkezett városunkba évente, addig ma már ez a 
szám a kétszáz felé közelít. Az önkormányzat 
épp ezért igyekszik minden lehetséges segítséget 
megadni a komáromi családoknak, hogy váro-
sunk ne csupán egy település legyen, de igazán 
az otthonunkként tekinthessünk rá. Ezen 
intézkedéscsomag keretében az elmúlt években 
olyan országosan is egyedülálló és példamutató 
kedvezményrendszert vezettünk be, amely 
valamennyi korosztályt igyekszik segíteni.  
 
Az újszülöttek családjai egyszeri 100 ezer 
forint kelengyepénzt kapnak, akárcsak az első 
házasságukat kötő komáromiak. A Csalá-
di Otthonteremtési Program résztvevőinek 
kedvezményes telekvásárlásra van lehetőségük, 
a kismamák helyi járatokon való utazási költsé-
geit az önkormányzat állja, csakúgy, mint a 70 
éven felüliek szemétszállítási díját is. Sikeres a 

térítésmentes védőoltás-programunk. Befejező-
dött a bölcsőde teljes felújítása, a Családsegítő 
hamarosan modern épületet kap, és felújítjuk 
valamennyi óvodánk és bölcsődénk udvarát és 
játszóeszközparkját is – sorolta a családtámo-
gatási intézkedéseket dr. Molnár Attila. 
 
Nagy Nikolett és Vajda Bence együtt 
jelentették be, hogy egyesületük nemrég 
azzal a felvetéssel keresete meg a polgár-
mestert, hogy amennyiben lehetséges, úgy 
vezessék vissza a fiatalok első lakáshoz jutási 
támogatását. A megkeresésre pozitív válasz 
érkezett. A részletek kidolgozása jelen-
leg tart. A támogatás összegéről, illetve a 
folyósítás feltételeiről és szabályrendszeréről 
a közeljövőben várható döntés.  
 
        rg

a csaláD kicsi kincsei

EGYRE TÖBB AZ ÚJSZÜLÖTT BABA

…így visszavezethetik a fiatalok első lakáshoz jutási támogatást

is…Május végén ismét babazsúrra várták az újszülött komáromi

csecsemőket és családjaikat a Városháza dísztermébe.

 

Nagy volumenű víziközmű-
fejlesztés indul városunkban
 
A város képviselő-testülete legutóbbi 
rendkívüli ülésén tárgyalta a várhatóan a 
jövő év első felében meginduló viziközmű-
fejlesztési programját. A részletekről Czita 
János alpolgármester számolt be. 
 
- Az elmúlt hetek csapadékos időjárása is meg-
mutatta, hogy jelenleg az egyik legnagyobb 
kihívás a megfelelő teherbírású csapadékvíz-
elvezetőrendszer. A 100 %-os támogatottságú 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program keretében megvalósuló közműháló-
zat-fejlesztési projektünk ebbe az irányban tesz 
hatalmas lépést. 
 
Jelenleg az ipari parkban zajlik hazánk 
legnagyobb zöldmezős beruházása, az SK 
Battery gyárépítése. Az új korszerű csapadék-
elvezetőrendszer megépítését az új üzem 
megnövekedett vízigény-kapacitása indokolja. 
A projektnek köszönhetően duplájára nő majd 
a már meglévő szennyvíztelep kapacitása, így 
alkalmassá válik az ipari parkból érkező víz 
kezelésére is. 
 
Az új szennyvíztisztító vizének elvezetésére 
korszerű csapadékvíz-elvezetőrendszer is épül 
a város külső területein. Ezzel az Újszálláson 
élők is bekapcsolódnak a városi szennyvíz 
hálózatba elvezetésbe. Mivel az ipari park és a 
koppánymonostori városrész szennyvizét az új 
rendszer szállítja majd, így a komáromi közpon-
ti rendszer terhelése csökken, nagyobb esőzé-
sek esetén javul annak elvezetőképessége. 
 
A tervezési szakasz lezárult. A munkálatok a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása után a jövő 
év elején indulnak meg – nyilatkozta az alpol-
gármester. (rg) 
 
„Komáromban nő a siker” 
 
A fenti mottóval tartotta kerek-
asztal-beszélgetést a Bakonyal-
ja Család és Karrierpont a
helyi Kemence Egyesülettel karöltve, má-
jus 2-án az Arany 17.-ben. Az eseményen a 
női kihívásokat és lehetőségeket boncol-
gatták. A rendezvény a Nők a központban 
projekt része volt. 
 
Schmelcz Gézáné, az Egyesület elnöke, 
az esemény házigazdája úgy fogalmazott: 
a családanyák megbízható munkaerőnek 
számítanak, hiszen a gyermeknevelés 
felelősséget, odafigyelést és rugalmasságot 
feltételez. Az esemény megszólaló vendégei 
Berczellyné Nagy Marianna, a Szakképzési 
Centrum vezető tisztségviselője, valamint 
Csapó Dorina élsportoló, vállalkozó voltak, 
akik családanyaként vallottak magukról. (hd)

�� Dr. Molnár Attila polgármester társaságában a FILO (Fiatal Lokálpatrióták  
Egyesülete) tagjai, Vajda Bence és Nagy Nikolett is köszöntték az újszülötteket.
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- A bált mindig nagyszabású gála előzi meg, 
ahol fellépnek a járás művészeti csoportjai. A 
műsorról előzetesen egyeztetünk a települések 
polgármestereivel és a művészeti csoportok 
vezetőivel, akik nagyon készülnek a fellépésre. 
Minden évben más-más produkciót láthat a 
közönség - mondta a hivatalvezető.  
 
Molnárné dr. Taár Izabella hozzátette, örül, 
hogy a kezdeményezésének ekkora sikere 
van, jó látni, hogy az emberek összefognak, 
jót cselekszenek.  A Czunyiné dr. Bertalan 
Juditnak, térségünk országgyűlési képvise-
lőjének társaságában tartott hivatalos átadó 
alkalmával dr. Molnár Attila polgármester 
megduplázta a bálon összegyűlt támogatási 
összeget. Az intézmény így több mint 3,2 
millió forint adományt tudhat magáénak 
Dr. Veres András, a győri egyházmegye 
püspöke szintén nagy horderejű bejelentés-
sel érkezett: néhány éven belül új óvodába 
járhatnak a Szent Imre apróságai. 
 
...és, ha már a Szent Imrénél tartunk... Né-
hány hete ünnepelte fennállásának 10 éves 
évforulóját az intézmény pedagógusai által 
alapított Varázstükör Katolikus Színjátszó 
Kör. A kerek évfordulóra rendezett esemé-

nyen, melyen a régi tagokat, támogatókat is 
köszöntötték, dr. Molnár Attila polgármes-
ter is részt vett.  
 
Dr. Pusztainé Kiss Eleonóra, a színjátszó 
kör művészeti vezetője elmondta: a csoport 
alapításának ötlete egy farsangi előadás 
apropóján született, mikor a Hamupipőke 
című mesejátékot játszották el. A darab 
akkora sikert aratott, hogy azonnal meg 
is hívták a társulatot egy ácsi fellépésre. 
Azóta minden farsangra új darab készül, 
így összesen, mintegy 10-11 meseátiratot 
alkalmazták már színpadra. A legtöbb 
előadás az egyházhoz kötődik, így készült 
mű Szent Lászlóról, Szent Imre hercegről, 
Szent Istvánról, de ugyanígy van betlehe-
mes és mikulásos előadás is, sőt IV. Béla 
életét is feldolgozták már. Az idei eszten-
dőben II. Rákóczi Ferenc személye kerül 
a középpontba. Mindeddig főként a Szent 
Imre gyermekközönsége örülhetett a da-
raboknak, de a jövőben nyitni szeretnének 
a szélesebb városi közönség felé is. Ehhez 
minden technikai feltétel adott, hiszen 
önkormányzati támogatásból nemrég nagy 
értékű színpadi technikát sikerült vásárolni.  
         rg

Játszunk most együtt!
IDÉN A SZENT IMRE ÓVODÁHOZ KERÜLT A JÁRÁSI ADOMÁNY

Több éve már, hogy a komáromi járási hivatal, Molnárné dr. Taár

 Izabella hivatalvezető kezdeményezésére, jótékonysági bált szer-

vez az év elején. A gála bevételét ezúttal is a járás egyik óvodája, 

 

Színes hetet tartott a Petőfi 
 
A hét minden napján egy előre meghatá-
rozott színű ruhában vagy kiegészítőben 
érkeztek a diákok az intézménybe. 

 

Kék, piros, citromsárga, fehér és fekete 
színben is pompázott a Petőfi Iskola előtti 
Szabadság tér nemrég, ahol a Vöröskereszt 
jele, serleg, papírsárkány és az Erzsébet híd is 
megelevenedett. Nemesné Hollósi Boglár-
ka, az iskola igazgatóhelyettese elmondta, 
ötödik éve zajlik az iskolában ez a program, 
amelynek ötlete Vargáné Orbán Erzsébettől, 
az alsós munkaközösség vezetőjétől szár-
mazik. A hetet élő tortakép zárta, amelyen a 
gyertyák a város óvodáiból érkező apróságok 
voltak. A színes hét célja, hogy a gyerekek 
és a város hétköznapjait megszínesítsék, 
örömöt és mosolyt varázsoljanak az arcok-
ra. (24Óra/kemma.hu / Fotó: Facebook)

 a komáromi Szent Imre kapta.

�� Az átadó alkalmával az óvodások adtak műsort
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Ízvarázs 
 
Sztaracsek Ádám „Komáromi kisleány” 
fantázianevet viselő tortája tavaly elnyerte 
az ország tortája címet. Az „Év fagylaltja” 
versenyen akkor különdíjban részesült a 
fiatal cukrász. Ádám idén újabb dicsősé-
get szerzett Komáromnak és a Jánoska 
Cukrászdának. Rozmaringos, fehér csokis 
vilmoskörte fagylaltjával ismét közönségdí-
jas lett az „Év fagylaltja” megmérettetésen. 
 

Először egy tejcsokis körtefagyit készített, ami 
nem ízlett neki. A versenyen való indulását el is 
vetette. Végül csak fejben rakta össze a jónak 
tűnő, végleges receptet, és az utolsó pillanat-
ban mégis benevezett a versenybe. 
 
- A főzött fehér csokis, rozmaringos vilmoskörte 
alapot egy párolt körtés, karamellás, citromos 
úgynevezett variegátó réteg követi, kis gyöm-
bérrel fűszerezve. A teteje pedig egy fahéjas, 
diós ropogós szórást kapott. Így egy kisebb 
ízorgia lett a végeredmény. A körtét szerettem 
volna népszerűsíteni most is, ahogy tavaly az 
ország tortája versenyen is, hiszen csodálatos 
ízvilág komponálható belőle. 
 
Ádám úgy fogalmazott: a közönségdíj 
talán még nagyobb dicsőség, mint a 
szakmai elismerés, hiszen a cukrász 
nem a szakmának készít süteményt 
és fagylaltot, hanem a vásárlóknak. 

    kn

VISSZATEKINTŐ6

�� Sztaracsek Ádám a díjátadó után  
               FOTÓ: Facebook

A kedvező időjárásnak köszönhetően sok 
család kilátogatott május 25-én az Igmándi 
erődbe. A színpadi programok - mesejáték, 
bűvészbemutató, bábelőadás, koncert és 
gyerek-diszkó mellett - több ügyességi és 
ismeretterjesztő játékot is kipróbálhattak a 
gyerekek. 
 
– Nagy örömünkre szolgál, hogy több civil is 
megmozdult a városban. Kiemelném a Komá-
romi Nyugdíjas Egyesületet és a Nőklubot, akik 
több száz palacsintát osztottak szét ingyen, 
valamint különböző ügyességi és kézműves 
játékokkal várták a gyerekeket. Az 1848-49-es 
Forradalom és Szabadságharc Hagyomány-
őrző Közhasznú Egyesület fegyverbemuta-
tóval készült. Íjászkodásra is lehetőség nyílt, 
valamint a Szőnyi Lovas Egyesület jóvoltából 
lovagolhattak is a gyerekek. Fellépett a Zsebsün 
együttes és a Kemence Egyesület bábcsoportja 
is. A gyerekek nagy kedvence volt a tűzol-
tó-, a mentő- és a rendőrautó, amelyekben a 
szirénákat is megszólaltathatták. Ezenkívül 
rendőrkutya-bemutató is színesítette a prog-
ramot. Az Ireks-Stamag Kft. jóvoltából pedig 
mindenki elkészíthette saját kalácsát, amelyet el 
is fogyaszthatott – mondta Somogyiné Szili 
Nóra, a Monostori Erőd Nonprofit Kft. 

kulturális és turisztikai igazgatója. A gyere-
kek természet - és környezetvédelmi filmet 
nézhettek, és megsétáltathatták a Rex Ál-
latvédő Egyesület kutyusait. Nagy népsze-
rűségnek örvendett a Magyar Vöröskereszt 
komáromi csoportjának sátra, ahol baleseti 
sérüléseket imitáltak. A városi gyereknap 
fergeteges hangulatú habpartival zárult. 
Június 1-jén cápatámadás volt a Brigetio 
Gyógyfürdőben, ahol szezonnyitó csa-
ládi napon adták át a fürdő új játékát. A 
gyerekek ellátogathattak Paprika Jancsi 
Csúzlizdájába, de kipróbálhatták az Indiana 
Jones mobil szabadulószobát is. Volt 
búvárkodás, életmentési gyakorlat, bábelő-
adás Bartha Tóni Bábszínházával, arcfestés 
és csillámtetoválás, továbbá egész napos 
kézműves kuckót tartott a Komáromi Tám-
Pont Családi- és Gyermekjóléti Intézmény 
és a Kistáltos Óvoda.  
 
A koppánymonostori Berecz Dezső 
Sporttelepet június 2-án vették birtokba a 
gyerekek, ahol állatsimogató, különféle kéz-
műves foglalkozások, ügyességi feladatok, 
ugrálóvár és bábelőadások várták őket. 
 
    kn/rg

móka és kacagás

A VÁROSI GYEREKNAPRÓL 

A május végi nemzetközi gyereknap alkalmából minden esztendő-

ben számos izgalmas program várja a komáromi kicsiket és nagyob-

bakat, na és persze a családjaikat. 

�� Habparty az Igmándi erődben                                                                               FOTÓ: Kánya Nikoletta
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moDern áruházzAl gAzDAgoDott tAtA

A sPAr mAgyArország legújAbb hiPermArket áruházA A legkorszerűbb technológiákkAl

éPült. bőséges árukínálAtA mellett olyAn szolgáltAtások Várják A VásárlókAt, mint A 

A gyorskAsszák renDszere, A sPAr to go étterem VAgy A csAláDbArát játszótér.

A 34. magyarországi INTERSPAR a volt Tatai Atlétikai Club pályája helyén épült. Kivitelezése 

egyedi, ugyanis a tartószerkezet, a gerendák és a födémpanelek is teljes egészében fából készül-

tek. Az épület a napenergiát is felhasználja, például a napelemes térkőburkolat biztosítja az áramot 

a játszótéren elhelyezett telefontöltőkhöz. 

 

A látogatókat egy 450 férőhelyes ingyenes parkoló fogadja, valamint elektromosautó-töltő állomás 

és kerékpártároló is létesült. A hipermarket szomszédságában egy modern játszóteret építettek 

a családos vásárlók számára. A beruházás során kiszélesítették a Május 1. utat, kanyarodósávot 

alakítottak ki, áthelyezték és megnövelték a gyalogátkelőhelyet.  

 

Az új áruházban kiemelt helyre kerültek az egészségtudatos táplálkozást segítő élelmiszerek, a 

bio- és diabetikus áruk, illetve megtalálható az üzletlánc teljes kényelmitermék-kínálata is. Az 5200 

négyzetméteres tatai hipermarketben 78 munkatárs segíti a bevásárlást, a pénztári sorban állás 

idejét önkiszolgáló kasszák rövidítik le.  

 

A tatai hipermarketben helyet kapott egy salátabár és egy látványpékség, illetve egy tágas 

és kényelmes SPAR to Go étterem, amely jó időben a teraszán is várja a vendégeket. Az 

étterem helyben panírozott sültekkel, frissen készült meleg ételekkel és grillkészítmények-

kel, kibővített pizzaválasztékkal, illetve szendvicsek, saláták és üdítők gazdag kínálatával 

fogadja a fogyasztókat, akik a pihenés közben ingyenes wifi-vel internetezhetnek. (x)
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Rendhagyó időutazás és  
Jaguár-találkozó az erődben 
 
Idén negyedik alkalommal szervezte meg 
az emlékhelyek napját a Nemzeti Örökség 
Intézete. Május 11-én országszerte hatvan-
három helyszínen voltak programok Me-
gyénkben Esztergom és Tatabánya mellett 
városunk is fogadta a látogatókat. A hónap 
végén pedig megérkeztek a Jaguárok. 
 
Az ország számos pontjáról érkeztek vendé-
gek szombaton Közép-Európa legnagyobb 
újkori erődjébe, a Monostori erődbe. A szerve-
zők méltó módon emlékeztek meg egyebek 
közt az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc komáromi eseményeiről. Az érdeklődők 
megtudták, hogy az 1848–49-es szabadság-
harc alatti magyar katonai ellenállás szimbó-
luma Komárom Duna-parti erődrendszere. 
A komáromi csaták a jobb parton, az ekkor 
még épülő erődök közelében zajlottak. A 
világosi fegyverletételt követően Klapka 
György vezetésével a védők 1849. szeptem-
ber végéig kitartottak, de szabad elvonulás 
fejében október elején átadták az erősséget. 
Emellett felelevenítették az idegenvezetők a 
XX. század erődhöz kapcsolódó történelmi 
eseményeket is, többek közt a kitelepítettek-
ről, illetve az első és a második világháború 
áldozatiról is megemlékeztek. A résztvevő 
csoportok csaknem kétórás tárlatvezetéseken 
vettek részt, amely során több mint 600 ter-
met, illetve szobát, valamint az 5 kilométernyi 
folyosórendszert magában foglaló épületnek 
a jelentősebb részeit bejárták.  
 
Egy másik egyedi rendezvénynek is otthont 
adott nemrég az erőd, hiszen ismét Jaguár-
találkozót tartottak. Győrfi György kezdemé-
nyezésére egyébként épp 12 éve találkoztak 
először a márka tulajdonosai Komáromban. 
Az első rendezvényre hét autóval, az ideire 
már több, mint ötvennel érkeztek a résztve-
vők. Veterán autócsodákat és modern kabriót 
is láthattak az érdeklődők 
 
- A márka mindig is nagy népszerűségnek 
örvendett, azonban a korlátozott anyagiak 
sokszor nem tették lehetővé a beszerzésüket. 
Manapság már egy-két millió forintból egy 
viszonylag jó állapotú autót be lehet szerezni – 
mondta Győrfi György, a Magyar Jaguar Club 
társelnöke. 
 
A Magyar Jaguar Club egy híján 100 fős 
tagsággal rendelkezik. A komáromi találko-
zás tagtoborzó is volt egyben. A jaguárosok 
aktívak, rendszeresen szerveznek egy vagy 
többnapos találkozókat. Pontos dátum még 
nincs, de az biztos, hogy a komáromi találko-
zót jövőre is megtartják.  
 
                   kn/nt

 - Múzeumpedagógiai foglalkozásokat és 
előadásokat tartottunk különböző témákban. 
A Bábuci Bábszínház Androméda és Persze-
usz történetét árnyjátékban adta elő. Ez azért 
érdekes, mert a történet szereplőiről mennye-
zetfestmény is található a múzeumban, amelyet 
a brigetioi polgárvárosban tártunk fel. Ez 
ihlette az árnyjátékot. A múzeum saját játékait 
hoztuk el a gyerekeknek, vendégeink segítségével 
pedig újrahasznosítható anyagból készítettek 
ékszereket, valamint római istenek gipszmintá-
it, melyeket ki is festhettek – mondta Számadó 
Emese a Klapka György Múzeum igazga-
tója. A „Higiéniai viszonyok a római korban”, 
valamint „A legendák és valóságok a római 
hadseregben” című két előadáson kiderült, 
hogy mely elképzeléseink tévesek a római 
kori mindennapi életről és a hadseregről.  
 
...betörni az ezredparancsnok irodájába nem 
kihívás, de vajon mi történik, ha kívülről 
zárul ránk az ajtó. A szabaduló szobára 16 
év felettiek jelentkezését várták a szervezők.  
A Familia Gladiatoria Pannonica Ha-
gyományőrző Egyesület a római gladi-
átorjátékok hiteles bemutatására alakult. 
Fellépésükkel a legújabb történeti, régészeti 
adatokat, valamint az erkölcsi, vallástörténe-

ti értékeket is megismerhették a látogatók. 
 
- A római harci logika arra épült, hogy a két 
fél kiegyensúlyozott legyen. Ha egy szinte 
meztelen gladiátor egy hálóval és egy szigony-
nyal kimegy a küzdőtérre, azt gondolnánk, 
hogy ő a védtelen. Azonban, ha az ellenfelének 
nehezebb a felszerelése, nem tud olyan gyorsan 
futni. Így gyakorlatilag a lassú páncélozottság 
és a gyors védtelenség látszata mellett igen 
színvonalas küzdelmet produkáltak. A római 
korban sem a nézőnek, sem a szervezőknek nem 
volt érdeke, hogy a küzdelem hamar véget érjen, 
hiszen a néző a szórakozásért ment az arénába, 
és a lanista (szerk: a gladiátrok tulajdonosa) 
sem szerette volna, ha mindjárt az első napon 
kivérzik az összes gladiátor, hiszen ez neki 
bevételt jelentett – mondta Nagy Zoltán, a 
Familia Gladiatoria Pannonica Hagyo-
mányőrző Egyesület tagja.  
 
A Mozaik Múzeumtúra programjait 
ingyenesen látogathatták az érdeklődők. 
A nagyszabású, országos múzeumnép-
szerűsítő program elsődleges célja, hogy 
a szélesebb nyilvánossággal is megis-
mertesse a magyarországi múzeumok 
sokszínű, kulturális kínálatát. (kn)

történelem másképp

A MOZAIK MÚZEUMTÚRÁN JÁRTUNK

Múzeumpedagógiai kavalkád, árnyjáték, rendkívüli idegenvezetés, 

szabaduló szoba, gladiátorjátékok. Izgalmas programokat kínált

a Mozaik Múzeumtúra Komáromi Roadshow május 24-én. A Klapka

György Múzeum először csatlakozott az országos programsoro-

�� Gladiátorbemutató az Igmándi erődben                                                              Fotó: Nagy Tamás

zathoz, melynek célja, hogy a szokásostól eltérően, más formában

mutassák be az érdeklődőknek a múzeumi anyagot. Az Arany 17.-be

és az Igmándi erődbe várták a látogatókat.  
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„Készek másokért tenni...” 
 
Két évvel ezelőtt alakult meg a Klapka 
György Duna Polgárőr Egyesület. A komá-
romi őrszemek vezetője Sass László, aki 
immár 1998 óta polgárőr. 
 

A bűnmegelőzés és a köznyugalom érdeké-
ben létrejött szervezetet az tartja elsősorban 
életben, hogy a tagok készek másokért tenni, 
fogalmazott az elnök, aki nagyon büszke 
egyesületére. Nem is csoda, hiszen az elmúlt 
időszakban több mint 2400 órát töltöttek 
a helyi rendőrséggel közös szolgálatban, 
összességében pedig mintegy 6000 órát 
teljesítettek közterületen. 
 
Fő profiljuk a városi rendezvények biztosítása, 
jogköreik hasonlóak, de nem azonosak a 
rendőrökével. A polgárőrök jogállásuk szerint 
közfeladatot ellátó személyek. Lényeges, 
hogy kényszerítő eszközöket, fegyvert nem 
használhatnak. A törvény csak a gázspray 
használatát engedélyezi számukra. Köztudott, 
hogy nem igazoltathatják önállóan a polgá-
rokat, de rendbontáskor rendőrt hívhatnak, 
annak kiérkezéséig pedig a tettest vissza-
tarthatják, közúti balesetnél pedig forgalmat 
szabályozhatnak. 
 
Polgárőr bárki lehet, aki büntetlen előéletű, 
nagykorú magyar állampolgár (vagy Magyar-
országon letelepedett külföldi), aki lakóközös-
ségének bizalmát élvező, elismert tagja, aki 
egyetért a polgárőrség céljaival és hajlandó 
tevékenyen részt venni azok megvalósításá-
ban. Minden jelentkező belépési nyilatkozatot 
tölt ki, a jelentkező adatlapján a megadott 
adatok valódiságát a helyileg illetékes rendőr-
kapitányság ellenőrzi. Ezt követi az oktatás, 
és a polgárőr alapismereti vizsga letétele. 
A próbaidő sikeres teljesítése után kaphat 
a jelölt polgárőr igazolványt és szolgálati 
jelvényt, így válhat a polgárőrség teljes jogú 
tagjává. A szolgálat ellátásában az ifjak is részt 
vehetnek, már tizennégy éves kortól lehet 
jelentkezni a feladatra. A komáromi egyesület 
folyamatosan toborozza tagjait, így egyre né-
pesebb tagságra számítanak. Tervezik, hogy 
együttműködnének a helyi önkéntes tűzoltó 
egyesülettel, valamint a MÁV-val, hiszen a 
vasútállomáson is teljesítenének szolgálatot, 
de szívesen csatlakoznának a Kempelen 
Iskola kadét képzési programjához is. (hd)

Az ügyvédi kamara egyediségét az adja, 
hogy önálló szervezet, önigazgatással 
működik, csupán a törvényekkel, jogsza-
bályokkal és a bíróságokkal szemben van 
alárendelt szerepe. 
 
A kamara megyénként szervezett, feje az 
Országos Ügyvédi Kamara. Háromféle 
feladatkörükből egyrészt hatóságként eljáró 
közigazgatási szervként működnek: ilyen- 
formán ügyvédeket jegyeznek be vagy tö-
rölnek, valamint fiókirodákat jegyeznek be. 
Másik fontos megbízatásuk a tagok szakmai 
etikettjének ellenőrzése. Harmadsoron 
önszervezési, oktatási kötelességük is van, 
hiszen a törvényi előírások alapján minden 
ügyvéd és jogtanácsos kötelező oktatáson 
kell, hogy részt vegyen, melyet a kamara 
irányít és szervez. Összesítve: az ügyvédi 
kamara az ügyvédi tevékenység gyakor-
lására jogosultak szakmai irányításával, 
érdekképviseletével, az ügyvédi tevékeny-
séggel összefüggő jogügyletek biztonságával 
kapcsolatos, valamint az alapszabályában 
meghatározott közfeladatokat látja el. A 
kamarai tagság azért is fontos, mert anélkül 
ügyvédi vagy jogtanácsosi tevékenység nem 
folytatható hazánkban. 
 
Ebben a köztestületben jutott vezetői sze-
repkörhöz a komáromi ügyvéd, ami azért is 
kiemelkedő, mert amióta nem Komárom a 
megyeszékhely, azóta nem volt ilyen magas 
tisztségviselő a helyi ügyvédek sorából 

a megyei szervezetben. A tatai székhe-
lyű megyei kamarában 11 elnökségi tag 
munkálkodik, havonta egyszeri ülésükön 
döntenek. Az elnök: dr. Becker Tibor, aki 
egyfajta „szolgáltatói” kamarát képzelt el, így 
ezirányban tevékenykedik a tagság.  
 
Az alelnöki feladatok felelősségteljes embert 
kívánnak. Dr. Homonnai Bendegúz 
előkészíti és előterjeszti a személyi ügyeket, 
bejegyzési kérelmeket vizsgál, valamint az 
elnök által ráruházott feladatokat is vállalja.  
 
A komáromi ügyvéd rávilágított, hogy 
jelentős társadalmi szerepvállalással élik 
a hétköznapokat. Karácsonyi tornát, 
bált bonyolítanak, és a Musitz Gábor 
Emléktornát is megszervezik évről évre, 
fiatalon elhúnyt komáromi pályatársuk 
emléke előtt tisztelegve. Még jelentősebb 
társadalmi szerepvállalással él a köz-
tudatban a Magyar Jogászegylet, mely 
egyesületben dr. Homonnai Bendegúz 
mintegy öt esztendeje a pénzügyi alelnök.  

A jogászegylet kulturális és szórakoztató 
eseményeinek egyik kimagasló rendezvénye 
a jogászbál, amely immár közel kétszáz fős 
vendégsereggel állt be a jótékonysági bálok 
sorába. Dr. Homonnai Bendegúznak akad 
tehát bőven tennivalója. Az új pozícióval 
járó plusz feladatokért azonban talán kár-
pótolja a komáromiak elismerése. Gratu-
lálunk a megtisztelő kinevezéshez! (hd)

Jogi eset

ÚJ ELNÖKHELYETTES A MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA ÉLÉN

Dr. Homonnai Bendegúz komáromi ügyvéd megtisztelő kinevezése

városunk számára is büszkeség, hiszen nemrégiben a megyei ügyvédi

kamara elnökhelyettesi posztjára választották meg. 

�� Dr. Homonnai Bendegúz: az alelnöki poszt felelősségteljes embert kíván                               Fotó: KTV

�� Toborzáson a polgárőrség
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Humanitárius  
település lettünk 
 
A megtisztelőt címet a Magyar Vöröske-
reszt országos vezetősége nemrég Komá-
romnak adományozta. Dr. Kreft-Horváth 
Loránd alpolgármester elmondta, nekünk, 
komáromiaknak példamutató a közös-
ségépítő erőnk, így látta ezt az országos 
szervezet Mozgalmi és Ifjúsági Munka-
bizottsága is, amely szerint tartalmas 
humanitárius munka folyik városunkban.

 

- Komáromban rendkívül aktív és összetartó 
vöröskeresztes közösség működik, amely 
nemcsak számos sikeres egészségmegőrző 
rendezvényt bonyolít évente, de a folyamatos 
véradóprogramokkal az állandó önzetlen 
segítségről is bizonyságot tesz! Köszönet érte! 
– fogalmazott az alpolgármester.  
 
További hír a szervezettel kapcsolatban, hogy 
az országos elsősegélynyújtó verseny területi 
fordulójának idén a szőnyi művelődési ház 
adott otthont. A csapatoknak kilenc állomá-
son kellett bizonyítaniuk. Az általános iskolá-
sok közül első helyen a Dózsa „A”, második 
helyen a Dózsa „B”, harmadik helyen pedig 
a Feszty végzett. A középiskolások közül a 
Jókai Gimnázium volt a legeredményesebb, 
megelőzve a Móra és a Széchényi csapatait. 
Szintén kapcsolódó hír, hogy május elején 
faültetést szervezett a Vöröskereszt. Oláh 
Gábor területi koordinátor elmondta, hogy 
első alkalommal, de hagyományteremtő szán-
dékkal ültettek fákat a nemzetközi szervezet 
napján. A Tóparti Óvoda apróságai, valamint a 
petőfisek és a jókaisok mellett több önkéntes, 
így Czita János alpolgármester is részt vett a 
munkálatokban.  
 
    rg/nt

A Richter Gedeon Nyrt. egészségtudatos-
ságot és a betegségmegelőzést népszerűsítő 
országjáró szűrőprogramján résztvevők 
a helyi kórházért is tettek. Minden egyes 
szűrésért, tanácsadásért és előadáson való 
részvételért 300 forintot érő adománypont 
járt. A Richter Egészségvárosok történeté-
ben először a tét is duplázódott, ugyanis dr. 
Molnár Attila polgármester felajánlására 
Komárom Város Önkormányzata saját 
forrású támogatásával a nap végére jóváíró-
dó Richter adomány összegét ugyanakkora 
összeggel kiegészítette, így összesen több 
mint 12 millió gyűlt össze. - Az adomány-
összegből elsősorban vastagbélszűrésre szolgáló 
eszköz, kolonoszkóp beszerzését tervezzük – 
tudtuk meg dr. Lőrinczi Enikőtől, a Selye 
János Kórház főigazgatójától. 
 
Az egész napos rendezvény közös egészség-
sétával indult, amelyen közel ezren vettek 
részt. Az esemény nagyszínpadán sport- és 
tánccsoportok fellépései váltották egymást, 
míg a több mint 30 sátorban előadások, 
tanácsadások, szűrések és színes progra-
mok várták a látogatókat. Nagy volt az 
érdeklődés az érszűkület-vizsgálat iránt, de 
ennél is népszerűbb volt a koleszterinmérés, 
melyen több mint 330 vettek részt. Szintén 
hosszú sorok álltak a vérnyomás, a szív- és 
érrendszeri kockázat mérésénél. A Richter 
a Nőkért sátorban Jaksity Kata, Szily Nóra, 
Béres Alexandra, és Zsiros László Róbert 
értékes előadásait hallgathatták az érdeklő-

dők. A komáromiak találkozhattak Rudolf 
Péterrel, Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színművésszel, a Richter Egészségváros 
program fővédnökével, aki az előadósátor-
ban Radványi Dorottya televíziós műsorve-
zetővel folytatott beszélgetésben személyes 
történeteivel erősítette a program fő üzene-
tét: a saját egészségünkért való felelősséget 
és az egészségmegőrzés fontosságát. Az 
egészségtudatos életmódnak fontos eleme 
a mozgás is. A látogatók BMI- és testzsír 
mérésen is részt vehettek, valamint a leglel-
kesebbek együtt tornázhattak Katus Attila 
aerobik világbajnokkal. Fellépett a KVSE 
FIT-KID, a Garabonciás Néptáncegyüttes, 
valamint a Happy Dance Akrobatikus Rock 
& Roll Sporttánc Egyesület. A sztárvendég 
Kocsis Tibor, a nap háziasszonya Barabás 
Éva műsorvezető volt.  
 
A komáromiak és a térségből érkezők 
aktivitásának a nap végére meg is lett az 
eredménye, hiszen a részvételükkel nemcsak 
saját egészségükért, hanem kórházukért is 
tettek. - Köszönet valamennyi komárominak! 
Ismét elmondhatjuk, hogy otthonunk Komárom 
jelesre vizsgázott összefogásból – összegezte a 
nap üzentét dr. Molnár Attila polgármes-
ter, aki külön kiemelte: a Richter-napon 
összegyűlt adomány összegét az önkor-
mányzat megduplázza, az összesen több 
mint 12 millió forintból számos további, 
a helyi betegellátás biztonságát szolgáló 
fejlesztést valósíthat meg a kórház! (rg)

VálJék egészségünkre!
TÖBB MINT 12 MILLIÓ JÖTT ÖSSZE A RICHTER-NAPON

Verőfényes napsütésben zajlott a Jókai ligetben rendezett Rich-

ter Egészségváros szűrőprogram és családi nap május közepén.

�� Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester  
köszönetet mondott valamennyi  
helyi vöröskeresztes önkéntesnek!



EGÉSZSÉGÜNK 11

 

Évet zárt a Kincset ér! 
 
Közel egy évtizede indította útjára váro-
sunk önkormányzata a Kincset ér! egész-
ségügyi prevenciós programot.  
 

A komplex felvilágosító-megelőző interaktív 
előadássorozat az óvodáskortól egészen a 
végzős középiskolásokig igyekszik felhívni a 
komáromi fiatalok figyelmét az egészségmeg-
őrzés fontosságára. A programban dolgozó 
szakembereknek dr. Molnár Attila polgármes-
ter és a Kincset ér! szakmai vezetője, dr. Kreft-
Horváth Loránd alpolgármester mondtak 
köszönetet nemrég a Városházán. 
 
A programba nagycsoportosként érkeznek 
a gyerekek és végzős középiskolásként 
távoznak onnan. Az évek során mások mellett 
szó esik a helyes táplálkozásról, a minőségi 
étkezésről, a rendszeres testmozgásról, a 
személyes higiéniáról, a balesetmegelőzésről, 
a szexuális felvilágosításról, a biztonságos 
közlekedésről, a drogfogyasztás veszélyeiről, 
vagy épp a környezettudatos életmódról is.  
 
Egy tanév során 50-60 szakember dolgozik 
azon, hogy a fiatalokhoz minél szélesebb körű 
tájékoztatás jusson el. Egy-egy esztendőben 
így több ezer fiatalt tudnak elérni. A program 
sikerén rendőrök, védőnők, iskola- és házior-
vosok dolgoznak. 
 
A délután során a Kincset ér! programnak 
köszönhetően megjelent Almacsutka című, 
óvodásoknak, kisiskolásoknak valamint csa-
ládjaiknak szóló egészségmegőrző kiadványt 
mutatta be a kötet szerkesztője Hajnal Dóra. 
Zárásként pedig Csapó Dorina, számos hazai 
és nemzetközi fitnessversenyen győztese, 
életmódtanácsadó is szólt a hallgatósághoz.  
 
    rg

�� Az Almacsutka című, óvodásoknak,  
kisiskolásoknak valamint családjaiknak  
szóló egészségmegőrző kiadványt  
mutatja be Hajnal Dóra főszerkesztő

Kurdi Balázs állomásvezetőtől megtudtuk, 
a vonulások száma 10%-ot emelkedett 
tavaly, így összesen több mint 3200 esetben 
segítettek a mentősök. 
 
- Az év valamennyi napján 24 órában 
elérhetőek vagyunk. Jelenleg 29 bajtárssal 
dolgozunk, két 24 órás, és egy nappalos autóval. 
Az idei szakmai bemutatókon az újraélesztés 
volt a kiemelt témánk. Ki lehetett próbálni az 
új eszközöket, illetve a mellkas-kompressziós 
készüléket is, amellyel tavaly mintegy félszáz 
alkalommal hajtottunk végre újraélesztést. 
 
Az állomásunk felszereltsége magas színvonalú, 
köszönet ezért többek között dr. Molnár Attila 
polgármester úrnak, illetve az önkormányzat-
nak, amely több milliós nagyságrendű támoga-
tást biztosít számunkra évente – nyilatkozta 
Kurdi Balázs. 
 
Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyílt nap a 
pályaválasztás szempontjából is jelentőség-
gel bír, hiszen az idelátogató iskolások közül 
a jövőben talán pont ennek köszönhetően 
választják élethivatásuknak a mentőzést. 
 
Dr. Molnár Attila megköszönte valamennyi 
mentős bajtárs áldozatos munkáját. 

- Az állomáson folyó magas szakmai szín-
vonalú munka példaértékű, itt valóban egy 
nagybetűs csapat teljesít szolgálatot! Nekünk 
városvezetőknek kötelességünk és felelősségünk 
is egyben, hogy minden segítséget megadjunk 
ehhez a szolgálathoz.  
 
Az önkormányzat és a komáromi mentőállomás 
között stratégiai együttműködés van érvény-
ben, amelynek keretében több mint 10 millió 
forinttal támogattuk nemrég az állomás ga-
rázskapuinak átépítését, korszerűsítését, illetve 
további forrást biztosítottunk a gépjárművek 
felszerelésének modernizálására is. Azt kívá-
nom, hogy minél kevesebb riasztás érkezzen 
a mentőállomásra, mert ez azt jelenti, hogy 
nincsen baj, ugyanakkor biztos vagyok benne, 
hogy a komáromi mentőállomás dolgozóinak 
köszönhetően mi, komáromiak biztonságban 
tudhatjuk családjainkat! Köszönet ezért még 
egyszer! – zárta gondolatait a polgármester. 
 
Az elmúlt években több mint 200 új 
esetkocsi állt munkába országosan. A 
kormányzat 2017-ben 1,3, 2018-ban pedig 
további 1,9 milliárd forint támogatást 
nyújtott a teljes mentéstechnikai eszközpark 
felújítására is.        
 
         rg

Úton a segítség

NYÍLT NAP A MENTŐSÖKNÉL

Az országos kezdeményezéshez csatlakozva immár harmadik alka-

lommal tartotta meg nyílt napját a komáromi mentőállomás. Az

esemény remek lehetőséget kínált a mentősök hétköznapjaiba való

�� Több mint száz óvodás és iskolás ismerkedhetett meg a mentősök munkájával                  

bepillantásra. Az érkező óvodások és iskolások kipróbálhatták a 

különböző eszközöket, és felülhettek a mentőautókra is.
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 - Az emlékművet városunk főépítésze, az Ybl-díjas Siklósi József tervezte 
és Tóth Péter helyi kőfaragó készítette el. A tökéletes formájú, kocka alakú 
gránittömb az öröknek és sziklaszilárdnak gondolt történelmi Magyar-
országot szimbolizálja. Az első világháborús bajonett a vele okozott repe-
déssel pedig azt, hogy ez az öröknek gondolt, tökéletes geopolitikai egység, 
István király ezeréves állama mégis szét tudott esni az első, szörnyűséges 
világégés következtében – mondta Turi Bálint alpolgármester.  
 
Bálint Ferenc, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intéze-
tének főmuzeológusa betegsége miatt nem tudott részt venni az 
eseményen. Ő írta meg a hősi temető történetét. Tanulmányából 
Oláh Kálmán Pro Urbe-díjas pedagógus idézett. A tanulmány 
2016-ban született. A szerző a temető avatása kapcsán üzenetében 
úgy fogalmazott:  
 
- Mi, akik összegyűltünk itt, tudjuk, mit rejtenek ezek a hantok. Térjünk 
haza innen úgy, hogy megfogadjuk, átadjuk ezt a tudást a jövő nem-
zedékeinek. A tudást, hogy Komáromban van egy talpalatnyi föld, ahol 
hősök nyugszanak.  
 
Gál László Latinovits-díjas versmondó szavalatát követően Máté 
László református esperes megáldotta, Bros Gergely római katoli-
kus plébános megszentelte a sírokat és az emlékművet. Az ünnep-
ség Vida Vendelnek a zeneiskola növendékének trombitajátékával és 
koszorúzással zárult.  
 
A beruházás a Honvédelmi Minisztérium  
és az önkormányzat támogatásával valósult meg. (kn)

Végtisztesség

ÁTADTÁK A HŐSI TEMETŐT

Méltó helyen nyugszanak az I. világháború hősei

városunkban. Május 24-én felavatták a Csillag-

erőd szomszédságában található hősi temetőt.

��Molnárné dr. Taár Izabella, járási hivatalvezető és Turi Bálint  
alpolgármester helyezik el a megemlékezés koszorúit.



A HÓNAP: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 13



A HÓNAP: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK14

 

Átadták az úszódiplomákat 
 
Az önkormányzat közel 10 éve vezette be 
a mai napig sikerrel futó Minden komá-
romi kisgyermek tanuljon meg úszni! 
programot, melynek keretében a Brigetio 
Gyógyfürdőben félévenként 10-10 alkal-
mas 60 órás tanfolyamon vesznek részt a 
gyerekek. 
 

- Az oktatás már óvodás korban elkezdődik. 
Szakembereink valamennyi úszásnemet 
megtanítják. A program az általános iskola 
alsó tagozatának végére fejeződik be. Fontos, 
hogy a gyerekekben kialakuljon a vízbiztonság, 
hogy a későbbiekben egészséges életmó-
dot folytatva maguk is szívesen járjanak le a 
uszodába, a strandra, vagy épp kipróbálhas-
sák tehetségüket a Komáromi Úszóklubban 
– nyilatkozta dr. Molnár Attila polgármester.

Az elmúlt években összesen több mint 1000 
gyermek kapta már meg az oklevelét. Az 
aktuális évfolyam múlt hét végén vehette át 
a „diplomát” a városvezetőtől és Turi Bálint 
alpolgármestertől. (rg) 
 
Hódít az E-sport 
 

Sokan játszanak számítógépes játékokat, 
de az E-sport magas szintű képviselete 
ennek a játékformának. A középiskolák 
országos E-sport bajnokságában több 
mint 90 csapat vett részt, amelynek egyik 
döntőjét bonyolították le a Kempelenben.  
 
Volt bothúzás, pétanque, dinamikus lövé-
szet, valamint a technikai bemutatók közt 
drón-programozás is. A rendezvény egyúttal 
katonai toborzásnak is helyet adott, csatla-
kozva a komplex programhoz. A kadétok így 
első kézből tájékozódhattak a képesítésük 
megszerzése után elérhető lehetséges 
irányokról és lehetőségekről. Az eseményt 
a Nemzeti Versenysport Szövetség és a 
Honvédelmi Sportszövetség támogatta. (hd)

A kupát dr. Molnár Attila polgármester 
nyitotta meg hivatalosan, aki az időközi 
eredményhirdetés alkalmával gratulált is a 
dobogós helyezetteknek is.  
 
Kovács Ágnes szakosztályvezető elmond-
ta: minden esztendőben rekordot dönt 
a résztvevők száma. Ezért is nyújtották 
újabban már kétnapossá a lányok via-
dalát. Idén 18 egyesület több mint 400 
versenyzőjét mozgatták meg. A 2012-es 
születésűektől egészen a felnőtt korosz-
tályig, másod-, harmadosztály, valamint 
szabadidősport kategóriában, egyéni, duó 
és trió versenyszámokban szerepeltek 
versenyzők a szőnyegen. Labda-, kari-
ka- és szalaggyakorlatok is színesítették a 
versenyprogramot, melyben a  komáromi 
lányok remekül teljesítettek. Kovács Ágnes 

elmondta: az idei versenyszezonban minden 
komáromi tornász kvalifikált az országos 
bajnokságokra, mind a diákolimpiára, 
mind a szövetségi országos bajnokságra. - 
Kiemelkedő eredmények születtek az országos 
bajnokságon, a II. osztály gyermek kategóri-
ában Kustán Lara és a serdülők közt Forró 
Rebeka negyedik helyen végeztek - tette hozzá 
a szakosztályvezető. (További eredmények 
az KVSE RG Facebook-oldalán) (hd/rg)

szép Volt lányok!
GRATULÁLUNK TORNÁSZAINKNAK!

A hetedik „Komárom Kupát” rendezte meg a KVSE ritmikus gim-

nasztika szakosztálya május közepén a városi sportcsarnokban. 

- A legsikeresebb versenyzőnk Somogyi Lola 
volt, aki többször is állhatott a dobogó legma-
gasabb fokán. Szintén aranyéremnek örülhetett 
Bese Csilla és Szajkó Sára. Lampert Vivien, 
Lidák Luca, Nagy Dorka, Vörösházi Hanna, 
Köbli Dorka és Botló Patrícia második vagy 
harmadik helyezést szerzett a megmérettetése-
ken. A másodosztályú versenyeken ketten, Pet-
rák Dorka és Végh Fanni az ország hat legjobb-
ja között végzett, így részt vehetnek a ceglédi 
diákolimpián – mondta Vadkerti Ildikó edző. 
A már hagyományos gálát május 25-én 

rendezték meg a moziban. A résztvevőket 
dr. Molnár Attila köszöntötte. Elbúcsúz-
tatták a két nyolcadik osztályos versenyzőt, 
Lampert Vivient és Szajkó Sárát. Köszö-
netet mondtak a szülőknek, támogatóknak 
valamint az edzőknek: Vadkerti Ildikónak, 
Suhajda Flórának, Pintér Alexandrának és 
Erdős Jennifernek.  Rövid pihenő után két- 
hetes Fitkid-táborba várják az érdeklődőket, 
július első két hetében. Bővebb információ a 
Fitkid Komárom Facebook-oldalán. (kn/rg)

Fitt és most

FIT-KID GÁLA A JÓKAI MOZIBAN

Kiváló eredményekkel zárta az évet a KVSE Fitkid csoportja. 

SPORT14

�� Eddig közel ezer gyerek szerzett úszódiplomát
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Ezüstöt szerzett a thai  
boxoló Mészáros Anna 
 
A komáromi harcos, az Alexandros Muay 
Thai Gym versenyzője az IFMA Muay Thai 
magyar bajnokságán állt dobogóra.  
 

Bár a felnőtt női 63,5 kg-os kategóriában 
szereplő sportoló az első mérkőzését egy-
hangú pontozással nyerte, a döntőt sajnos 
nem sikerült hoznia. Végül pontozással kapott 
ki. Jelenleg a május végi következő mérkő-
zésére készül.  Gratulálunk a versenyzőnek 
és edzőinek, Grónai Sándornak és Katona 
Évának! (ké) 
 

Úszócsúcsok, csúcsúszók 
 
Az elmúlt hetekben több fontos versenyen 
is sikerrel szerepeltek a komáromiak. 
 
Április végén Székesfehérváron felmérőn 
vettek részt, ahol öt alkalommal sikerült 
dobogós helyezést elérni. Dikácz Bence a 15 
éves fiúk országos ranglistájának második 
legjobb idejével nyerte meg a 400 méteres 
vegyesúszást. Ebben a számban kettős 
komáromi győzelem született, hiszen az 
ezüstérmes Takács Fábió lett. A városunkban 
felkészülő, de még ajkai színekben versenyző 
Nagy Nikoletta aranyéremet hozott szintén 
400 méter vegyesben.  
 
Május első hétvégéjén az észak-komáromi 
Dikácz Bence a szlovák úszóválogatott 
tagjaként Lengyelországban, Oswiecimben, a 
Visegrádi Négyek országai részére rende-
zett Nemzetközi Olimpiai Reménységek 
Versenyén bronzérmet szerzett 200 mellben 
2:26.34-es idővel, mely a hazai országos rang-
listán jelenleg második helyet ér a 15 éves fiúk 
korosztályában.  
 
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a komáro-
miak 22 éremmel tértek haza egy fővárosi, 
illetve egy veszprémi versenyről. (szb)

Nemrég érkezett haza Kínából, ahol a 
világkupán is szerepelt, de idén volt már 
Indiában egy világversenyen, Eszéken, az 
Európa-bajnokságon.  
 
– Indiában tizennegyedik lettem, Kínában 
pedig tizedik helyen végeztem, így elmondható, 
hogy minkét helyen egy hajszállal csúsztam le a 
döntőről – mondta Horváth Lea.  
 
A fiatal sportoló egyéniben és vegyes páros 
versenyszámban is indult. Egyéniben legin-
kább az 50 méteres számok sikerültek neki 
jobban, vegyes párosban Kínában pedig a 
tizenkettedik helyet szerezték meg Péni 
Istvánnak, így ott sem sok hiányzott ahhoz, 

hogy a döntőbe jussanak. Horváth Lea javá-
ban készül az idei megmérettetésekre. A hét 
egyik felében Budapesten, a másik felében 
pedig hazai környezetben gyakorol.  
 
Az idei tervek között szerepel még, hogy 
kijusson Rio de Janiero-ba a világkupára, 
illetve Bolognába az 50 méteres Európa-
bajnokságra is, amelyre nyáron lesznek 
a válogatók. A sportlövő álma a 2020-
as tokiói olimpián való részvétel, mint 
általában minden sportolónak. Mivel az 
elmúlt időszakban jól sikerültek a versenyei, 
optimista, hiszen többször is nagyon közel 
volt a döntő.  
        nt

az olimpia Felé

SZÉP EREDMÉNYEKET ÉRT EL A KOMÁROMI SPORTLÖVŐ

Horváth Lea, a Komárom Városi Sportegyesület sportlövője több

 világversenyen is részt vett az elmúlt időszakban, és szép sike-

reket ért el magának, egyesületének és Komáromnak egyaránt.
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a nagy Dobás

KOMÁROMI KOSÁRLABDASIKER A MEGYEI BAJNOKSÁGON

tizenöt résztVeVő közül az előke-
lő 4. helyet szerezte meg a kVse-
kémények legiFJabbakból álló csapata 
a komárom-esztergom megyei u11-es 
kosárlabDa-baJnokságon. 
 
 

A csapat tagjai: Győrfi Ákos, Győrfi Gergő, 
Szentirmay András, Petrák Dávid, Petrák 
Dorka, Horsa Borcsi, Hájas Attila, Horváth 
Bálint, Horváth Botond, Molnár Balázs, 
Hajnal Natan, Csomó Örs és Haris Ede, 
míg a vezetőedző Petrák Richárd volt.
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