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Tisztelt Komáromiak!

 
A városi közterület-felügyelet a hét minden napján 0-tól 24 óráig elérhető  

 
a 06-80-102-653  
ingyenes zöld számon.  

 
Bejelentenivalójukat hétköznapokon és a hétvégén is megtehetik. 

�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL

12

7

15

9

14

13

10

6

2

hIRdETÉSI TARIFÁK

Közületi hirdetések:

Teljes oldal (A4-es méret): 76.000 Ft + Áfa

½ oldal: 38.000 Ft + Áfa

1/3 oldal: 24.000 Ft + Áfa

¼ oldal: 20.000 Ft + Áfa

1/6 oldal: 13.000 Ft + Áfa

3 havi megrendelés esetén: 10%-os kedvezmény

Féléves megrendelés estén: 20%-os kedvezmény

Éves megrendelés esetén: 40%-os kedvezmény



Komárom az idén kétnapos programsorozattal  
emlékezett meg az 1848 / 49-es  

forradalom és szabadságharc hőseiről és dicső tetteiről.  
Az ünnepségek március 14-én  

délelőtt Bruncz János népi fafaragómester 
Petfői-kopjafájának avatásával kezdődtek.
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Talpra magyar,  hí a haza!
A városháza mögötti Alapy Gáspár téren 
felállított emlékoszlop leleplezése alkalmá-
ból Molnárné dr. Taár Izabella jegyzőasz-
szony mondott ünnepi beszédet: 
 
„Petőfi számos szállal kötődik városunkhoz, 
Komáromhoz. Elég, ha csak a Jókai Mórral 
kötött barátságára gondolunk. Így még inkább 
fontos, hogy a ma élő komáromiak emléket ál-
lítsanak a forradalmárnak, a hazafinak, Petőfi 
Sándornak. Bruncz János két hónap alatt elké-

szül alkotásából nemcsak a költő iránti szeretet, 
de a munka iránti alázat és a választott üzenet 
harmóniája is sugárzik. A kopjafán található 
Petőfi Jövendölés című versének utolsó strófája: 
 
„Anyám, az álmok nem hazudnak; 
Takarjon bár a szemfödél: 
Dicső neve költő-fiadnak, 
Anyám, soká, örökkön él.” 
 
Ez a néhány sor az egész magyar nemzet közös 
hitvallása kell, hogy legyen, Mi, akik itt állunk 
az emlékmű előtt, hittel fogadjuk, hogy Petőfi 
emlékét megőrizzük, dicső nevét nem feledjük, 
és az utánunk jövő generációknak örökül adjuk 
át” – fogalmazott a jegyzőasszony. 
 
Németh Nikoletta szavalata után az alkotást 
dr. Molnár Attila polgármester és Hamrák 
Zsófia képviselőasszony, a városi ünnep-
ségek tanácsnoka leplezte le. A több száz 
komáromi óvodás és általános iskolás a 
Klapka-induló eléneklésével és Petőfi Nem-

zeti dalának első versszakával köszöntötte a 
művet.  
 
Délelőtt 11 órakor az Arany 17. Rendez-
vényközpontban nyílt kiállítás. Az önkor-
mányzat által meghirdetett Petőfi kora / Az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc 
című rajzpályázatra közel 250 alkotás 
érkezett. Az óvodások közül Német Bence 
Máté (Csillag óvoda), Lovas Anna (Csillag 
óvoda), Irmai Renáta (Csillag óvoda), Nagy 

Anna Mária (Szivárvány óvoda), és Váradi 
Emma (Színes óvoda), valamint a Kistáltos 
óvoda Mackó és Süni csoportja kapott 
dicsérő oklevelet. 
 
Az alsós általános iskolások közül Ötvös 
Anna (Feszty Árpád Általános Iskola), Ha-
lász Péter (Feszty Árpád Általános Iskola), 
és Némedi Zsanett (Feszty Árpád Általá-
nos Iskola) részesült elismerésben. A legjobb 
felsősnek járó díjat Szőnyi Kitti, a Petőfi 
Sándor Általános Iskola diákja érdemelte ki, 
míg a különdíjat a Móra Ferenc Általános 
Iskola tanulója, Pulai Balázs vehette át.

Az események 15 órakor Szőnyben a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban folytatódtak, 
ahol nemzeti imádságunk, a Himnusz 
közös eléneklése után a helyi Bozsik József 
Általános Iskola diákjai adtak műsort. Ezt 
követően a megemlékezők átvonultak a 
szomszédos Hősök terére, ahol Egyed Lász-
ló szavalata után Takács József önkormány-
zati képviselő mondott ünnepi beszédet.

„Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk sza-
badságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi 
ki. Ezt a vágyát a magyar ember elszántan 
őrzi, de kénytelen tovább küzdeni megtartásá-
ért, mert folyamatosan emlékeztetnek rá jóaka-
róink, hogy szabadságunk mulandó. Ennek a 
jelenben is tanúi vagyunk, hiszen a mai napig 
tapasztaljuk, hogy hol erőszakos, hol pedig 
sunyi, alattomos módon próbálnak minket, ma-
gyarokat, számunkra idegen és elfogadhatatlan 
szabályok közé szorítani úgy, hogy a szabályok 

megalkotói sem képesek azokat betartani” – 
utalt a jelen aktuálpolitikai kihívásaira a 
képviselő. A történelmi múlt eseményeinek 
taglalása után hozzátette: „…soha többé nem 
szabad visszaengednünk a csalásra, ámításra 
alapozott múltat. El kell érnünk, hogy nemzeti 
érdekeinket érvényesíteni tudjuk. Erre csak a 
szabad ember képes. Ezért harcoltak elődeink is. 
Dicsőség a ’48-as hősöknek!” A megemlékezés 
a László testvérek műsorával, valamint a 
Szózat közös eléneklésével zárult. 
 
A délután további részében 17 órakor került 
sor Bruncz János népi fafaragó mester 
kiállításának megnyitójára az Arany 17. 
Rendezvényközpontban. A tárlatot Hamrák 
Zsófia tanácsnokasszony nyitotta meg. Este 
fél héttől a komáromi Ukrán Nemzetiségi 
Önkormányzat meghívására Tarasz Sev-
csenko ukrán költő emlékére és a március 
15-i nemzeti ünnepünk alkalmából a Szent 
Efrém Férfikar tartott előadást a városháza 
dísztermében.  

VISSZATEKINTő4



�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL

A Bubnó Tamás művészeti vezető által 
alakított együttes fő célja a bizánci rítusú 
egyházzene autentikus megszólaltatása.  
Műsoruk gerincét ezzel összhangban nagy-
böjti és népi kántáló énekek adták. Nemzeti 
ünnepünk tiszteletére pedig a ’48-as katona-
nóták mellett Erkel, Kodály, Liszt és Bartók 
művei hangzottak el. 
 
A városi ünnepségre március 15-én dél-
előtt 10 órakor a Kopjafás emlékparkban 

került sor, ahol a több száz jelenlévő előtt 
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymeg-
bízott mondott ünnepi beszédet. Ezután 
Jókai Mór Gimnázium diákjainak (felké-
szítő tanár Neuwirth Judit), valamint Horsa 
István népi együttesének és Korpás Éva 
népdalénekesnek közös műsora következett. 
 
A kormánymegbízott beszédében hang-
súlyozta: Széchenyi, Kossuth és Petőfi, 
valamint az összes’48-as hősünk nem 
csupán történelmünk tankönyvekbe való 
alakjai, hanem jelenünket is élő módon 
befolyásoló hősök. Épp ezért fontos, hogy 
nevük és tetteik ne menjenek feledésbe, 
hiszen amíg az őáltaluk képviselt nemzeti 
eszménykép mindennapi magyarságtu-
datunk része, addig nemzetünk is jó úton 
halad afelé, hogy sorsát saját kezébe véve 
visszakerüljön az őt megillető helyre.
Az események délután Észak-Komárom-
ban, az egymástól elszakított „két város” 
Észak és Dél-Komárom” közös megem-

lékezésével kezdődtek a múzeumkertben, 
Jókai Mór szobránál. Itt előbb Petheő 
Attila, a Csemadok Területi Választmányá-
nak elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, 
majd Illyés Gyula versét szavalta el Szurcsík 
Ádám – olvasható a bumm.sk oldalon. 
 
Ezután dr. Hende Csaba, Magyarország 
honvédelmi minisztere mondott ünnepi 
beszédet, melyben kiemelte Komárom 
jelentőségét az 1848/49-es szabadságharc 

során. A miniszter beszédében rámutatott: 
a magyarság jövője azon alapul, mit teszünk 
meg egymásért és közösségünk tagjaiért. 
A felvidéki magyarság küldetésének a 
közösség megerősödését, összetartását és 
gyarapodását nevezte. 
 
Az ünnepség a bátorkeszi Karácsony Imre 
Vegyeskar, valamint a martosi, naszvadi és 
az izsai hagyományőrző népdalkörök éne-
kével folytatódott. A tömeg a krasznahorkai 
vár közelmúltban történt tragédiájára em-
lékezve elénekelte a Krasznahorka büszke 
vára című dalt is. Az emlékező szervezetek, 
intézmények és önkormányzatok ezután 
megkoszorúzták Jókai Mór szobrát. 
 
Az emlékező másfél ezres tömeg később 
átvonult a Klapka térre a híres várvédő tá-
bornok szobrához, ahol 17 órakor kezdődött 
a rendezvény. A Concordia vegyeskar elő-
adása után előbb Boldoghy Olivér, a szlovák 
állampolgárságától nemrég megfosztott 

magyar színművész beszélt az egybegyűl-
tekhez, idézve Klapka tábornok napiparan-
csából, egységre és összetartásra szólítva a 
magyarságot. Ezután Stubendek László, 
a Csemadok komáromi elnöke mondott 
köszöntőt, majd Fazekas László református 
püspök, a rendezvény főszónoka beszélt.Be-
szédében rámutatott: azé az ország, aki tele-
szüli. A népességfogyás okozói mi magunk 
vagyunk – tette hozzá. Elmondása szerint a 
magyarságnak megfelelő történelemszemlé-

letre és jövőlátásra van szüksége. A felvidéki 
magyarság programjának szerinte hasonlíta-
nia kell a szabadságharc követeléseire, és ez 
a program más népeknek is hasznos lehet. 
Ki kell szabadulni a pénzvilág elnyomása 
alól, olyan törvényhozásra van szükség, mely 
nem az önös érdekek parlamentje, és olyan 
kormányra, mely tényleg tesz, és felelősségre 
vonható. Végül leszögezte: fel kell számolni 
az ellentéteket, és egy emberként kiállni 
közös dolgainkért 
 
Egy dalt követően Bozsaky Katalin, a 
pozsonyi magyar nagykövetség diplomatája 
mondott köszöntőt, majd a résztvevő szer-
vezetek, intézmények és önkormányzatok 
megkoszorúzták Klapka tábornok szobrát. 
Az ünnepély után a Városi Művelődési 
Központban került sor egy ünnepi műsorra, 
melyben a Gimisz diákszínpad, valamint a 
Marianum Egyházi Iskolaközpont Schola 
Mariana kórusa működött közre.      rg
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RÖVIdEN

a hosszú házasság  
titka a szeretet

Manapság ritkának számító eseményt, 
gyémántlakodalmat ünnepeltek február 
végén Komáromban. Fazekas Ida és 
Németh József 1952. február 23-án 
kötöttek házasságot Vésztőn. A jeles 
eseményen tiszteletét tette Komárom 
polgármestere, dr. Molnár Attila és 
Takács József képviselő is.  
 
- Nagyon fiatalon ismerkedtünk meg, 
én 16 éves voltam, ő 20. Kőműves tanu-
lóként a laktanyában dolgoztam, József 
katonatiszt volt. Megláttuk és meg-
szerettük egymást, 3 hónappal később 
pedig összeházasodtunk. Édesanyám 
azt mondta Józsefnek, hogy sajnos nem 
tudok semmit adni a lánnyal, mert sze-
gények vagyunk. Erre ő azt válaszolta, 
hogy nekem csak a lány kell, úgy ahogy 
van. Mezőtúrról 1954-ben költöz-
tünk Komáromba. Az egész családom 
hozzánk költözött. József volt nekem 
a szerelem, és a fiatalság - egyszóval 
minden. Büszkék voltunk egymásra, 
bár az életünk sosem volt könnyű. Két 
lányunk született, Ida 1957-ben, Judit 
pedig 1963-ban. Négy unokánk és két 
dédunokánk van - tudtuk meg Ida 
nénitől. Józsi bácsi azt is elárulta, hogy 
bizony meg kellett küzdenie egy másik 
katonatiszttel a fiatal, csinos lány szerel-
méért, de végül neki sikerült a hódítás. 

Tartós élelmiszereket 
kaptak a rászorulók

ismét születésnapost 
köszöntöttünk

Ezúttal Kőszegi Ferencné Eta néni 
töltötte be 90. életévét. A kis ünnepségre 
az otthonában került sor. Dr. Molnár 
Attila polgármester és a körzet képvi-
selője, Dombay Gábor a jókívánságok 
mellett virágcsokorral és egy miniszter-
elnöki oklevéllel érkeztek.  
 
A két unokával és öt dédunokával 
büszkélkedő Eta néni remek egész-
ségi állapotnak örvend, derűs és ki-
egyensúlyozott. Ahogy mondja, ez 
mind a szerető, gondoskodó családnak 
köszönhető, hogy mellette állnak és 
nem engedik, hogy elhagyja magát.

Élelmiszercsomaggal segítette Komárom önkormányzata  
a rászorulókat. A tartós élelmiszerek osztására március 21-én 
és 22-én került sor a Csokonai Művelődési Központban.

„Ezt az ételosztást is, ahogy korábban a 
Komárom és Környéke Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálata szervezte meg 
és bonyolította le. Így nagy gyakorlatunk 
van a több tonnás élelmiszercsomagok 
szétosztásában. Az ökomenikus segélyszer-
vezettel több éve ápolunk jó kapcsolatot, 
az önkormányzat pedig második éve oszt 
élelmiszercsomagot a rászorulóknak rajtunk 
keresztül” - mondta Csöngei Ildikó, a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat vezetője. Az osztás során körülbelül 
8 tonnányi élelmiszer, köztük rizs, liszt 
illetve kristálycukor, valamint 2000 liter 
tej került a rászorulókhoz, 1,5 millió forint 
értékben. Az élelmiszerből az egyedülálló 
és a családos rászorulók egyaránt kaptak. 
A listát a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat úgy állította össze, hogy arra 
a legnehezebb anyagi helyzetben lévők 
fölkerüljenek. A csomagból családnagyság 
szerint részesülhettek, így egy 5 tagú család 
6 kg lisztet, 4 kg kristálycukrot, 5 kg rizst 
és 5 liter tejet vihetett haza „A magyar 
ökomenikus segélyszervezet keresett meg 
a korábbi években bennünket azzal, hogy 
évente két alkalommal osztana élelmiszert 

a rászorulóknak és a nagycsaládosoknak. 
Az önkormányzat ekkor határozta el, hogy 
ezt a két alkalmat további két alkalommal 
egészíti ki. Így negyedévente tudunk a 
rászoruló komáromiakon segíteni ezekkel 
az alapvető élelmiszerekkel. A mai gazda-
sági helyzetben sajnos egyre több a nehéz 
anyagi helyzetben élő, aki igénybe veszi 
ezt a lehetőséget. Az önkormányzatnak 
kötelessége az ilyen kezdeményezések mellé 
odaállni” - nyilatkozta dr. Molnár Attila, 
Komárom polgármestere. Az önkormány-
zat több szociális intézkedést fedező keretet 
is biztosított a költségvetés terhére. „Az 
állandó szociális segélyezésre, rendkívüli 
szociális intézkedésre, a gyógyszer-támo-
gatásra, a közgyógyellátásra és a szociális 
lakások finanszírozására biztosítottunk 
anyagi támogatást. A szociális hálónkat 
szeretnénk erősen tartani, ahogy korábban 
is” - tudtuk meg dr. Kreft-Horváth Loránd 
alpolgármestertől. Erre szükség is van, hi-
szen a kilakoltatások problémája is sokakat 
érint. Akik segítségre szorulnak, azok prob-
lémáikkal felkereshetik az önkormányzat 
szociális osztályán dolgozókat.  
                                                                       se

Koncert a Széchenyiért
A komáromi László testvérek március 24-én jótékonysági koncertet 
szerveztek iskolájukért, a Széchenyi István Gazdasági és Informatikai 
Szakközépiskoláért. Katalinon és Attilán kívül színpadra lépett még 
Kiss László bűvész is, Doma Gréta pedig fuvolán működött közre.

A befolyt összegből az intézmény egy új 
fénymásoló gépet vásárol, illetve egy pavilon 
is épül az udvaron, ahol a diákok az órák 
közti szünetekben tölthetik majd az időt. 
A László testvérek három éve járnak a 
Széchenyibe, nagyon jó kapcsolatot ápolnak 
mind pedagógusaikkal, mint pedig diák-
társaikkal. Az iskolájukat többféle módon 
is támogatják, például fellépnek a különféle 

iskolai rendezvényeken, gyakran pedig ők 
hangosítanak. A testvérek elmondták: a 
közeljövőben szeretnék magukat megmé-
rettetni egy tehetségkutatón is. Hosszú távú 
céljaik között valamilyen irányú humán 
szak elvégzése szerepel, iskolájukat viszont 
mindig is támogatni fogják.  
 
                                                                     se
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A testületi ülésen történt
Komárom város képviselő-testülete március 8-án tartotta rendes ülését.  
A fő napirendi pontok között az idei büdzsé megvitatása szerepelt.

A költségvetés előkészítését végző hivatal 
ésszerű és biztonságos, az átlátható mű-
ködést garantáló elgondolást állított össze, 
amelyet év közben további stabilizáló intéz-
kedésekkel tervez kiegészíteni, tekintettel 
a pénzügyi és gazdasági válság mélyülő 
stádiumára. Az idei költségvetés tárgyalását 
képviselő-testületi, szakmai kollégiumi, 
intézményvezetői, apparátusi és cégvezetői 
egyeztetések, valamint több lakossági fórum 
előzte meg.  
 
A bevételi oldalt jelentős csökkenés, első-
sorban a helyi adók, ezen belül is a helyi 
iparűzési adó drasztikus csökkenése jel-
lemzi, ami egész évben fegyelmezett, feszes 
gazdálkodást követel a városvezetéstől. 
 
Ezt követően az anyakönyvi igazgatással 
összefüggő, valamint a helyi adókról szóló 
rendelet módosítására került sor. A testület 
jóváhagyta a településrendezési terv módo-
sítását, tárgyalta és elfogadta a Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselőinek teljesítmény-kö-
vetelmény kritériumait is. 
 
Az ülésen szó esett a város idei ünnepi ren-
dezvénytervének meghatározásáról, amelyet 

a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi 
Társulás és munkaszervezetének a tavalyi 
évre vonatkozó beszámolója követett. 
 
A városvezetés tárgyalt a helyi környezet-
védelmi program végrehajtásáról. A testület 
2009-ben fogadta el a jelenleg hatályos 
programot, amely a 2009-2014 közötti idő-
szakra vonatkozóan tartalmazza az önkor-
mányzat környezetvédelemmel kapcsolatos 
célkitűzéseit és intézkedéseit. A törvényi 
előírásnak, valamint az önkormányzat EU-s 
pályázatokban vállalt kötelezettségeinek 
eleget téve ezúttal a program felülvizsgálata 
készült el. 
 
A városatyák döntöttek a komáromi komp-
lex úszásoktatásai program további folyta-
tásáról és támogatásáról. Az úszásoktatás és 
a gyerekek szállítása az önkormányzathoz 
benyújtott számla alapján kerül kifizetés-
re, amelynek fedezetét a város a 2012. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
A vezetés döntött két pályázaton való 
részvételről is. Az „Önkormányzati, állami, 
egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos 
intézmények korszerűsítése” projektben az 
Idősek Otthona és az Idősek Otthonháza 

korszerűsítésére (fűtéskorszerűsítés, ablak-
csere, akadálymentesítés, lakhatási körülmé-
nyek javítása) és ezzel együtt 10 új férőhely 
kialakítására kerülhet sor. A pályázat 
100%-os támogatottságú, maximum 180 
millió Ft. Beadási határideje 2012. március 
31. A „Könyvtári szolgáltatások összehangolt 
infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Exp-
ressz” pályázaton a Jókai Mór Gimnázium 
kíván részt venni. A pályázatban lehetőség 
nyílik az iskolai könyvtár informatikai 
fejlesztésére. Az intézmény a több mint 10 
éves rendszerét tudná fejleszteni. Az épület-
ben kisebb átalakítást is végeznének, így a 
könyvtár akadálymentesen megközelíthető 
lenne. A pályázat 100%-os támogatottságú, 
minimum 5 millió Ft, maximum 8 millió 
Ft, utófinanszírozásos. Benyújtási határidő 
2012. május 31. 
 
Az ülés hátralévő részében került sor a 
Komárom Város Egyesített Szociális 
Intézménye szakmai dokumentumainak 
elfogadására, továbbá a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás működtetésének felülvizsgá-
latára. A szolgáltatást a jövőben Komárom 
Város Egyesített Szociális Intézménye látja 
majd el.  
                                                                       rg

Igyekeznek segíteni az elhelyezkedést
A komáromi önkormányzat mindenben segíti a Nokia szakszervezetét.

Dr. Molnár Attila polgármester elmondta: 
a cég szakszervezete korábban bejelentette, 
hogy három információs pontot hoz létre 
a térségben, hogy a leépítésben érintett 
munkavállalók minél előbb megbízható 
információkhoz juthassanak. Az önkor-
mányzat épp ezért példaértékű módon 
felajánlotta az Arany 17. szám alatti irodáját, 
hogy a társaság üzemi tanácsa ott alakít-
hassa ki állandó információs pontját.
A város azonnali, hatékony és gyors segítsé-
get ígért és adott is a februárban bejelentett 
létszámleépítés érintettjei számára. Az 
önkormányzat aktív tagként a társasággal, 
valamint a munkaügyi központokkal együtt 
keresi a minél hatékonyabb megoldást an-
nak érdekében, hogy az elbocsátott emberek 

rövid határidőn belül a versenyszférában 
találjanak állást. Korábban mind a Nem-
zetgazdasági Minisztérium, mind pedig a 
Nokia bejelentette, hogy munkacsoportot 
hoz létre, valamint a cég az átképzésekben  
is komoly szerepet vállal a későbbiek során.  
 
Dr. Molnár Attila hangsúlyozta a város-
vezetés folyamatosan egyeztet a mun-
kavállalók sorsával kapcsolatban, hiszen 
az egzisztenciájukról, a megélhetésükről 
van szó. Az önkormányzat a START-
munkaprogramban való elhelyezkedés 
lehetőségeiről is több egyeztetést is folytatott 
már.  
 
                                                                        rg
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„Az a jó bor, amelyik ízlik…”
városházi beszélgetések

A Városházi beszélgetések című programsorozatban március 22-én Pálffy István újságíró, egykori televíziós és 
Tiffán Zsolt, a villányi Tiffán Pincészet tulajdonosa voltak dr. Molnár Attila polgármester vendégei. Bár mind-
két meghívott aktív közéleti szereplő is, hiszen mindketten országgyűlési képviselők, most mégsem esett szó 
politikáról, annál inkább a borokról. Az eseményen Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott is részt vett.

Pálffy István átfogó áttekintéssel kezdte 
mondandóját. „Hazánkban évente 3 -4 
millió hektoliter bort termelünk, ebből 
körülbelül fél milliót exportálunk, fél milliót 
pedig importálunk, így összességében 
elmondhatjuk, hogy a termelt mennyiséget 
el is fogyasztjuk. Ez fejenként 30 liter 
évi borfogyasztást jelent, ami a például a 
franciákhoz képest elenyésző. Az alkohol-
fogyasztási lista élbolyában így elsősorban 
nem borfogyasztásunk okán állunk, hiszen 
sokkal több égetett szeszt és mindenféle 
meghatározhatatlan eredetű lőrét iszunk, 
ahelyett hogy a kiváló magyar boroknak 
hódolnánk.” 
 
Pálffy hangsúlyozta: a borivásnak évszá-
zados kultúrája van Magyarországon. A 
bor egyrészt gyógyszer, másrészt pedig 
idegenforgalmi „ütőkártya”. A borfogyasz-
táshoz olyan asztali és vendéglátó kultúra 
kapcsolódik, amely semmilyen más nedű 
kapcsán nem alakult ki. Maga a borágazat 
éves szinten 300 milliárd forint bevételt 
jelent hazánknak, ami a kapcsolódó szol-
gáltatásokkal, kulturális rendezvényekkel, 
vendéglátással együtt akár ennek a három-
szorosát is hozhatja. 
 
„Vissza kell térnünk a gyökereinkhez, vissza 
a „kézműves” léthez, vissza azokhoz a ha-
gyományos munkálatokhoz, amelyek évszá-
zadokon át meghatározták magyarságunkat. 
Óvnunk és védenünk kell értékeinket! – 
fogalmazott Pálffy István, majd hozzátette: 
„Komárom egészen speciális helyzetben 
van, hiszen az Ászár-Neszmélyi borvidék 
mellett fekszik, egészen közel Mórhoz, 
Pannonhalmához, vagy akár Sopronhoz. Itt 
a Felvidék kapujában a bor és a termálvízre 
alapozott gyógyturizmus összekapcsolásával 
a város előtt egészen nagyszerű lehetőségek 
nyílhatnak meg. 
 
Tiffán Zsolt a Kárpát-medencei borvidék 
kivételes klímájáról szólva elmondta: hazánk 
éghajlata és földrajzi fekvése mindenben 
kedvez a kiváló borok termelésének. Ezen 

a területen már a kelták is termesztettek 
szőlőt és készítettek bort, bár az első igazi 
„borászatok” megjelenése a rómaiakhoz 
köthető. A borkultúra a török idők alatt is 
virágzott, ekkor került be hazánkba többek 
között a kadarka is. Az 1730-as évek német 
telepesei aztán új fajtákat hoztak, megjelent 
pl. a kékfrankos. A XIX. századi filoxéra- 
vész ugyan megtizedelte az állományt, 
a XX. század elejére azonban hazánk 
bornagyhatalommá nőtte ki magát. A mai 
70 ezerrel szemben, 240 ezer hektáron 
termeltünk szőlőt, boraink pedig német és 
francia társaik mellett New York legjobb 
éttermeinek kínálatában is szerepeltek. A 
XX. század második felében fekete évtize-
dek köszöntöttek a magyar borászokra. Az 
igénytelen szovjet piacra való átállást a hazai 
borgazdaság is megsínylette.1989 után csa-
ládi gazdaságok indították újra a fejlődést, 
kialakultak a kézműves pincészetek. 1995-ig 
inkább csak az osztrák, és a német turis-
táknak kínálták jobb termékeiket a gazdák, 
hogy aztán az elmúlt évtizedben ismét 
magára találjon az ágazat. 
 
„Minőséget és nem mennyiséget kell ter-
melni, az a jó bor, amelyik ízlik…” – fogal-
mazta meg bor-ars poeticáját Tiffán Zsolt, 
majd hozzátette: „a magam részéről min-
denkit csak arra buzdíthatok, fogyasszák 
jó szívvel az ízletes, testes, kiváló zamatú 
és minőségű magyar borokat, hódoljanak a 
borozás szenvedélyének, persze csak mér-
tékkel. Hívják meg barátaikat egy koccin-
tásra, és a boltok polcairól mindig a magyar 
terméket tegyék bele a kosaraikba. Csak így 
garantálhatjuk borgazdaságunk felemelke-
dését, és a hungaricumnak számító hazai 
borok megbecsülését”.  
 
                                                                      rg

„az idei az egyik  
legjobb évjárat…”

Összesen 117 borminta érkezett a Sző-
nyi Kulturális Egyesület által meghir-
detett nemzetközi borversenyre. Ezek 
közül 40 fajta vörösbort és 77 fajta 
fehérbort kóstolt meg a szakértőkből 
álló zsűri. 
 
Elsősorban Komárom és környékéről, 
illetve a  Duna mellékéről, valamint a 
Felvidékről érkeztek borászok, hogy 
nedűiket megmérettessék a most már 
hagyományosnak számító, lassan két év-
tizedes múlttal rendelkező borversenyen. 
- Gyakori, hogy a gazdák Magyaror-
szágról szerzik be a szőlőt, akár Villá-
nyig is elmennek, hogy egyre jobb minő-
ségű borokat készíthessenek. Így aztán 
évek óta megfigyelhető a javulás. Az idei 
pedig az egyik legjobb évjárat lesz, mert 
megfelelőek voltak az időjárási körülmé-
nyek. Tavaly sok eső esett, és több volt a 
napsütéses órák száma augusztusban és 
szeptemberben, ezek pedig nagymér-
tékben meghatározzák a bor minőségét. 
Még mindig nagy arányban hozzák a 
gazdák vegyes fehér- és vörösboraikat, 
de egyre nő a fajtiszta borok aránya 
is- mondta el a verseny szervezője, Tóth 
Boldizsár. 
 
A szőnyi a környék borversenyei közül 
az erős középmezőnybe tartozik, jó híre 
van a gazdák körében. Ráadásul nyílt, 
tehát bárki benevezhetette mintáit, sőt 
nem csak a zsűri, de az érdeklődők is 
megkóstolhatták a borokat. A szakér-
tőkből álló háromszor három tagú zsűri 
vizsgálta a borok tisztaságát, színét, 
illatanyagát és harmóniáját. Ezek alapján 
kaptak a benevezett gazdák bronz, ezüst 
vagy arany minősítésű oklevelet.  
  
                                                                  se
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A keresztény hit születése: a húsvét
A keresztény vallás egyik legnagyobb ünnepe a húsvét, hiszen a feltámadás,  
a megváltás alapgondolatát foglalja magában. Nevezhetnénk a keresztény  
hit születésének is. Mozgó ünnep, idén húsvét vasárnapja április 8-ra esik.

A húsvét héber neve a 
pészah. A szó kikerülést, 
elkerülést jelent. A zsidók 
ezen a napon ünnepelték 
az egyiptomi rabságból 
való szabadulást. Az 
Ótestamentum tanúsága 
szerint a halál angyala 
lecsapott az egyiptomi-
akra, ám a zsidó házakat, 
melyek kapuja egy frissen 
leölt bárány vérével volt 
bekenve, elkerülte. Régen 
a keresztény és a zsidó 
ünnep egybesesett, ám 
Kr. u. 325-ben a níceai 
zsinat szabályozta a 
keresztény ünnepek 
rendjét, s a két ünnep ekkor különvált. 
Ezen óegyházi döntés nyomán vált mozgó 
ünneppé is, hiszen minden évben a tavaszi 
napéjegyenlőséget (március 21.) követő 
első holdtölte utáni első vasárnapra esik. 

A magyar húsvét kifejezés a negyvennapos 
böjt lezárulását jelzi, mely elsősorban nem 
a feltámadáshoz, hanem Jézus nagypén-
teki keresztrefeszítéséhez kapcsolódik. 

Jézus az utolsó pészahot Jeruzsálemben, 
tanítványai körében akarta megünnepelni. 
Zarándokként, szamárháton érkezett a 
városba, ahol ünneplő tömeg fogadta. A 
főpapok féltették hatalmukat Jézustól, így 
cselhez folyamodtak, s az árulásra hajlamos 
Júdást bízták meg azzal, hogy a Mestert 
megmutassa a katonáknak. Az utolsó 
vacsorát követően, amit Jézus tizenkét 
tanítványa körében költött el, a Getsemáné 
kertbe ment. Itt lelt rá Júdás a fegyveresek 

kiséretében, s csókkal árulta el. Jézust elfo-
gása után a főpap elé vezették, ahol meg-
jövendölte, hogy ő, az Istennek fia, az Isten 
jobbján ül majd a mennyekben. Ezt bírái 
istenkáromlásnak tekintették, így halálos 
ítélettel büntették. Júdea római helytartója, 
Poncius Pilátus azonban nem tartotta bű-
nösnek Jézust, ezért lehetőséget akart adni 
a megmenekülésére. A hagyomány szerint 
a tömeg kívánságára egy rabot szabadon 
engedhetett. Barrabás és Jézus közül a nép 
Barrabás megmenekülését választotta. Pilá-
tus pedig jelképes kézmosással érzékeltette, 
nincs köze Jézus halálához. Jézust bíbor-
köpenybe öltöztették, fejére töviskoronát 
tettek, kezébe nádszálat adtak, és gúnyolták: 
“Íme a zsidók királya!” Majd nehéz kereszt-
tel a vállán elindították a Golgota hegyre, 
ahol sorsa beteljesedett, megfeszítették. 
Halálakor a jeruzsálemi templom oltárát 
díszítő kárpit megrepedt, a föld megnyílt. 
Jézus sírja elé őröket állítottak, nehogy testét 

ellopják, hiszen a jövendölés szerint Jézus 
a halálát követő harmadik napon elhagyja 
sírját. Vasárnap három asszony, köztük 
Jézus anyja, finom kenetekkel a sírhoz 
ment, mely nagy földindulás közepette 
föltárult, megjelent egy angyal, s jelentette, 
hogy Jézus nincs már ott, föltámadott.
Az emberiség bűneinek megváltásáért Jézus 
a saját életét adta. A váltsághalál, az életről 
való lemondás szenvedéssel jár. Erre készül 
a keresztény egyház a 40 napos böjttel. A 
húsvét tulajdonképpen a keresztény hit szü-
letésnapjának is tekinthető, hiszen a fizikai 
halált követő feltámadás semelyik másik 
vallásban nem található meg. A feltámadás 
tehát a keresztény hit sajátos üzenete. 
 
Manapság elsősorban a vallást gyakorlók 
számára hordoz szellemi jelentést, ám a 
szimbólumok és a jelképek révén mind-
nyájan szembesülünk eredeti üzenetével. 
A lányok meglocsolása összekapcsolódik a 
kereszteléssel, a vízbe merítés általi új élet 
kezdetével, s egyben a termékenységgel is. 
A bárány magát Jézust szimbolizálja. Az 
Ószövetség szerint a bűnökért egy hibátlan 
áldozati bárányt kellett bemutatni. A húsvé-
ti nyúl az apostolok gyors futására utal, akik 
meghallották az asszonyoktól, hogy Jézus 
sírja üres. A tojásból úgy bújik elő a csibe, 
hogy kitöri a tojás héját. Jézus is így jött elő 
sziklasírjából. A lakásban, az udvaron vagy 
a kertben eldugdosott apróságok, csokik, 
amiket a gyerekeknek kell megtalálniuk, azt 
jelképezik, ahogy az asszonyok Jézus holt-
testét keresték. Ezekben a szimbólumokban 
tehát ott rejtezik a húsvét eredeti története.  
 
 
                                                                        se

Tisztelt Komáromiak! 

A húsvét az egyik legszebb és legszentebb ünnepünk. A keresztyének ezek-
ben a napokban Jézus Krisztus feltámadását, megváltásukat ünneplik, míg 
mások a tavasz eljövetelét köszöntik. Az évszázadok során számos kivá-
ló művészt is megihletett ez az ünnep. Komárom Város Önkormányza-
tának nevében Juhász Gyula: Húsvétra című költeményének utolsó vert-
szakával kívánok áldott húsvétot minden kedves komáromi számára.

 

„Egy régi húsvét fényénél borongott 
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék, 
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok, 

És neki szánok lombot és zenét. 
E zene túlzeng majd minden harangot, 
S betölt e Húsvét majd minden reményt. 

Addig zöld ágban és piros virágban 
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!“

Dr. Molnár Attila 
polgármester
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„Optimistán bele  
a reménytelenségbe...”

 
dörNer györgy 

szíNMűvész öNálló estje 
 

2012. április 11. 18.00,  
jókai Mozi
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Mesélő képeslapok: a Jókai-szobor
Ezúttal Jókai Mór (1825 – 1904) Észak-Komáromban álló szobrának eredünk  
a nyomába. Az 1937-ben állított alkotás dr. Hütl Dezső műegyetemi tanár tervei  
alapján 1913-ban épült Kultúrpalota, a mai Duna Menti Múzeum előtti téren található.

Komáromban már Jókai Mór halála után 
szoborállítást terveztek, erről tanúsko-
dik az is, hogy temetésén Tuba János, a 
komáromiak országgyűlési követe így 
búcsúzott: „Addig is, míg ércbe öltözötten 
haza hívhatnánk, a viszontlátásig.” 
 
A Komáromi Lapok felhívására 1906-
ban meg is indult a gyűjtés. A Komáromi 
Újság írja: „Szobrot a koszorús írónak, ki az 
egész nemzeté volt ugyan, sőt az egész mű-
velt világé, de elsősorban a miénk! Komárom 
város törvényhatósága elhatározta, hogy 
legnagyobb fiának szobrot állít: állítsuk fel 
a magunk erejéből! A tehetősebbek áldoz-
zanak emlékére, aki oly sok élvezetes órát 
szerzett mindnyájunknak, a szegény adja 
oda fillérét, azok a kis darabok, egy parányi 
részét alkotják majdan a költők fejedelme 
arcképmásának.” 
 
Az összegyűjtött pénz azonban elúszott 
a hadikölcsönön, később pedig politikai 
okokból nem állíthattak szobrot. A Jókai 
Közművelődési és Múzeum Egyesü-
let először 1932-ben kért engedélyt az 
országos hivataltól a  gyűjtésre, melyet 
azonban csak egy újbóli kérelemre,  1936 
tavaszán adtak meg. A szükséges pénz 
a kezdeményezésre egy év alatt össze is 
gyűlt. A szobor megalkotására pályázatot 
írtak ki melyen az első helyezést Berecz 
Gyula (1894 – 1951) komáromi szob-
rászművész nyerte  el. Jókai Mór egész 
alakos ülőszobra korabeli öltözékben, 
mesemondóként ábrázolja Jókai alakját.  A 
bronzszobrot egy prágai műhelyben öntöt-
ték, talapzatát Komáromi Viktor komáromi 
kőfaragó  mester készítette haraszti mészkő-
ből. 
 
Alapkőletételére 1937. június 20-án került 
sor, melyen az akkori csehszlovák minisz-
terelnök, Milan Hodža mondott ünnepi 
beszédet. A beszéd végeztével megérintette 
egy kalapáccsal a Jókai-szobor alapkövét, 
a következő mondat kíséretéhen:.  „Jókai 
Mór emlékének és művének hódolatát fejezi ki a 
csehszlovák miniszterelnök.” Ezután Hegedűs 
Lóránt ny. magyar pénzügyminiszter emel-
kedett szólásra, és a család nevében mondott 
köszönetet a szobor felállításáért: „A mi-

niszterelnök Úr említette, hogy a Senki szigete, 
amelyet  Jókai a béke s a boldogság földjének 
álmodott meg, talán a komáromi sziget, vagy 
Ada – Kalé szigete. Nem. Jókai Senki szigete 
Jókai szíve volt, melyben csak szeretet és béke 
honolt. Jókai ebben a városban tanult meg  írni, 
és ennek a városnak nyelvét, levegőjét, alakjait 
örökítette meg halhatatlan munkáiban.” 
 
A szobor ünnepélyes átadására  1937. 
november 28-án került sor. Az esemény-
ről a Komáromi Lapok így számolt be: 
„A Jókai Egyesület vezetősége délelőtt fél  11-re 
tűzte ki az ünnepély kezdetét, amely időre már 
nagy közönséggel telt meg a Kultúrház udvara, 
melynek közepén állott a lepellel leborított Jókai- 
szobor. Az ünnepélyt a Komáromi Dalegye-
sület kiváló férfikarának éneke nyitotta meg. 

Az ének elhangzása után dr. Jankovics 
Marcell, a szoborbizottság elnöke mondot-
ta el eszmékben és gondolatokban gaz-
dag, költői szárnyalású ünnepi beszédét, 
melyben többek között ezeket mondta:
Az a tisztes gyülekezet, mely meghatot-
tan áll itt most a magyarság legkedvesebb 
írójának, legbőkezűbb költőjének szobra 
előtt, akinek képzelete végtelen volt, mint 
a magyar puszta, akinek minden írása, 
meséje, hőseinek erkölcsi világa tiszta volt, 
mint a magyar pusztának levegője – ez a 
tisztes gyülekezet sokkal nagyobb tömeg, 
mint azt gyarló emberi szemmel mérni és 
számlálni lehetne. Igenis,  itt van jelen az 
egész magyarság gondolataival, szeretetével, 
lelkével……” 
 
A Kultúrpalota kertje a Jókai – szoborral 
adott otthont az 1939-es év első nagy 
eseményének, amikor március 15-én, 
húsz év után újra szabadon ünnepelhet-
te Komárom lakossága a legnagyobb 
nemzeti ünnepét. Itt jelentették be, hogy 
a magyar királyi honvédség csapatai el-
foglalták Kárpátalját, az ezeréves határra 
kitűzték a magyar lobogót. 
 
1946. április 30-án, mint sok más ma-
gyar emléket, ezt a szobrot is eltávolítot-
ták. A száműzetés éveit a Munkásotthon 
udvarán vészelte át.   A ledöntött szobrok 
közül a közakarat hatására elsőként, 
1952. szeptember 28-án állították vissza 
eredeti helyére. Ezt a napot Berecz 

Gyula azonban már nem érhette meg. 1947-
ben sok ezer honfitársával Magyarországra 
telepítették. Árpádföldre került, ahol  1951-
ben meghalt. 
 
Jókai Mór szobra már 1952-től a helyén állt, 
de tisztelegni előtte nem volt szabad. 1964 
óta emlékezhetünk méltón Jókai szobra 
előtt a Jókai napok keretében, és 1991-től 
már március 15-én is  megünnepelhetjük 
a forradalom és szabadságharc eseményeit 
ezen a helyszínen.  
 
2012. március 15-én dr. Hende Csaba, Ma-
gyarország honvédelmi minisztere mondott 
a szobornál  ünnepi beszédet.   
                                                                      tzs
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A határ el nem választhat….
Több mint két év telt el azóta, hogy 2009. október 27-én az Endresz Csoport levélben hívta fel Komárom  
Város Önkormányzatának figyelmét arra, hogy Komárom – a Felvidék kapuja – kettészakításának,  
egyben a trianoni békediktátum aláírásának szomorú évfordulója kötelezettséget ró a városra, a méltó  
megemlékezés kötelezettségét. Nem feledhetjük a régi igazságot: „Csak a múltat ismerve épülhet a jövő!”

2009-ben a helyi politikai 
viszonyok között szokatlan és 
érthetetlen volt, hogy állam-
polgárok egy csoportja – az 
Endresz Csoport - élve alkot-
mányos, demokratikus jogai-
val, kérelemmel fordul a város 
önkormányzatához. Az akkori 
testület élénk, néha szánalmas 
részekkel tarkított vita után 
pártállástól függően szavazva, 
szavazategyenlőséggel nem tá-
mogatta Szmrecsányi Boldizsár 
Turul-szobrának felállítását. Az 
Endresz Csoport tagjai tudomá-
sul vették és tiszteletben tartották 
az akkori döntést. Tudjuk, ezzel 
csalódást okoztunk mindazok-
nak, akik saját politikai céljaikra, 
saját politikai táboruk felrázására 
kívánták volna felhasználni a 
„szobor-ügyet”.  
 
Az elmúlt két évben rengeteg 
megkeresést, biztató szót kap-
tunk a városból, környékéről és a 
Felvidékről a szoborral kapcso-
latban, így nem is tehettünk 
mást, ismét beterjesztettük javaslatunkat a 
képviselő-testület elé. Felemelő érzés volt, 
hogy nem az egyszerű többség, hanem a 
képviselő-testület valamennyi tagja pártál-
lástól, napi csatározásoktól függetlenül, egy-
hangúlag támogatta a javaslatot, tanúlságot 
téve a megemlékezés kötelezettségének 
politikafelettisége mellett. A kortárs magyar 
szobrászat nagy alakja, Szmrecsányi Boldizsár 
– a Turul alkotója – mellé sikerült megnyerni 
a lábazat tervezésére egyik legautentikusabb 
Makovecz-tanítványt, a vörösiszap-kataszt-
rófa utáni újjáépítés motorját, a Kolontári 
lakópark vezető építészét, a 2011. év főépítészét, 
az Ybl-díjas Turi Attilát. 
 
Szeretnénk, ha 2012. június 4-én a tria-
noni békediktátum aláírásának, a Város 
kettészakításának és a Felvidék elcsa-
tolásának 92. évfordulóján a magyarok 
eredetmondájában szereplő nemzeti jelkép 
állna Komárom közepén, és köszöntené a 

bármely irányból ide érkezőket, látogatókat, 
az anyaországtól elszakított vagy kitelepített 
embereket. Emlékeztetne azokra, akik lelki-
leg és fizikailag az 1920-as nemzetgyilkos-
ság áldozatai lettek, s adna nekik örök békét. 
 
Ma, amikor a pénzügyi nehézségek fojto-
gatják az országot, önkormányzatokat, néha 
emberek egzisztenciája megy tönkre egyik 
napról a másikra, nem lenne erkölcsös az 
Endresz Csoport részéről -  élve a tavalyi 
önkormányzati határozattal - az idei önkor-
mányzati költségvetés terhére a szoborállítás 
költségeit a városra terhelni. Neki kell gyür-
kőznünk és a közadakozásból próbáljuk le-
hetővé tenni a szobor állítását! Az idő rövid. 
Nem várunk senkitől erőn felüli támogatást, 
mindenkitől csak azt kérjük, lehetőségéhez 
mérten járuljon hozzá a szobor állításához. 
A támogatóknak emléklappal köszönjük 
meg hozzájárulásukat a szobor megvalósu-
lásához.  

Itt, Komáromban, a kettészakított városban, 
a Csallóköz és a Felvidék kapujában várjuk 
mindenki támogatását, aki tisztelegni kíván 
a 92 évvel ezelőtti események tragikus em-
léke előtt, és bízik a valódi nemzeti össze-
fogás erejében. A Komáromi Újság aktuális 
számának mellékleteként kiadott támogatói 
csekk (TURUL SZOBOR JAVÁRA 
– KOMÁROM 12029004-00162242-
00100002) átvehető Észak-Komáromban 
a Viking Pub-ban és a Saga Cafe-ban 
– Nádor utca 14. Dél-Komáromban az 
Arany János utca 17. szám alatt található 
kávézóban.  
Köszönetünket fejezzük ki a nagy múltú, 
komoly eredményeket elérő komáromi Kecskés 
László Alapítványnak, hogy a gyűjtés jogi 
és technikai feltételeinek biztosítását vállalta. 
A támogatás felhasználásának ellenőrzésére 
felkérünk három köztiszteletben álló komáromi 
polgárt is. 
                                              Endresz Csoport

közadkozás a turul-szoborért

AKTUÁLIS 13
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És a labda gurul tovább…
14 SPORT

Füzi Gábor, a Komáromi Kulturális, Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. sportszervezője  
ismerteti a közeljövőben városunkban megrendezésre kerülő labdarúgó programokat.

Március első hétvégéjén befejeződött a 
GEDIA Hungary Kft. támogatásával 
szervezett téli teremlabdarúgó bajnokság. 
Hétről hétre izgalmas és gólokban gazdag 
mérkőzéseket láthattak a kilátogató nézők. 
Sokáig 3 csapat, a Régi Csibészek, a Házitej 
és az Anonymus csapat küzdött a bajnoki 
címért, melyet végül utóbbi csapat nyert 
meg. Az őszi kispályás bajnokság után a téli 
teremtornán is a Havasi Zoltán által fém-
jelzett csapat diadalmaskodott. 18 góllal a 
gólkirályi címen Beigelbeck Attila (Házitej) 
és Tóth András (Anonymus) osztozkodott. 
 
Április elejétől két hónapon át, hétfő és csü-
törtöki napokon zajlanak a tavaszi kispályás 
küzdelmek a Czibor Zoltán Sporttelepen. A 
mérkőzések 18 és 19 órakor kezdődnek.  
 
Városunk nagypályás labdarúgócsapatai is 
megkezdték szereplésüket. A Komárom 
VSE felnőtt és ifjúsági csapatai a molaji 
sporttelepen, míg utánpótlás csapatai a 
Czibor Zoltán Sporttelepen rúgják a bőrt. 
A Koppánymonostori SE megye II-es 
csapata a Berecz Dezső Sporttelepen, míg 
a Fortuna SE női csapata a Czibor Zoltán 
Városi Sporttelepen várják a szurkolókat.  
 
A Síposok Sportegyesület április 26-án, csü-
törtökön, 18.30-tól rendezi meg a Síposok 
SE – Észak-komáromi játékvezetők mérkő-
zését a Czibor Zoltán Sporttelepen. 
 
A Komáromi Napok keretében a KVSE 
utánpótlás (U13, U15, U19) és felnőtt 
csapatai április 28-án, egymást követően 
lépnek majd pályára a „Cziboron”.  
 
A Fortuna SE április 28-án, szombaton 10 
órától tartja a már hagyományos Barátság 
Kupa senior kispályás tornáját, míg délután 
18 órától az 50 év felettiek kispályás tornája 
kerül megrendezésre, szintén a Czibor 
Zoltán sporttelepen. 
 
Április 29-én 9 órától a Tóth Mihály 
kölyökfoci tornára, míg délután 15 órától 
Szabó Zsolt emlékmérkőzésre kerül sor, 
ahol a tragikus hirtelenséggel elhunyt egy-
kori kiváló KFC-s labdarúgóra, „Szaszára” 
emlékeznek barátai, és egykori játékostársai. 
Április 30-án, hétfőn 11 órakor a komáromi 

Labdarúgó Csillagok találkoznak a Czibor 
emlékszobánál, majd délután 13 órakor 
gálamérkőzés keretében mérkőznek meg a 
Győri ETO öregfiúk csapatával. 
 
Május 9-én és 19-én a Jókai Moziba 
invitálunk minden lelkes futballrajongót, 
hogy együtt nézzük meg mozivásznon az 
UEFA Kupa és a Bajnokok Ligája 2012-es 
döntőjét. 
 
Június 4-én hétfőn, szurkolói buszt indítunk 
a Magyarország-Írország barátságos labda-
rúgó-mérkőzésre. 
 
Június 16-án, szombaton a Komáromi 
Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal 
szervezésében ismét megrendezésre kerül 
a mini Európa Bajnokság, azaz a MINI 
EB 2012. kispályás labdarúgótorna, melyre 
Vörösházi Tibor, a torna szervezője várja a 
csapatok jelentkezését. 
 
Július 1-jén vasárnap, „A Döntő Nap-
ja!” elnevezésű rendezvényen egész nap 
játékos programok várják a Szabadság 
térre kilátogató focirajongókat, majd 
este óriáskivetítőn szurkolhatjuk végig a 
2012-es Európa Bajnokság döntőjét.

sidi duplázott kuwaitbaN 

Sidi Péter nyerte a Kuwait GP férfi 
szabadpuska 3x40 összetett versenyét 1171 
körös teljesítménnyel. A szám jelenlegi 
világ- és Európa-bajnoka ezzel a második 
győzelmét aratta a korábbi légpuskában 
szerzett aranyérme mellé. 
 
Második az india Narang tetemes 6 
körös lemaradással, mig a harmadik 9 
kör hátránnyal a szerbek VB-bronzérme-
se, Mirosavljev lett. Az olimpiai bajnok 
szlovén Debevec az 5. helyen végzett, így 
Sidi méltó revansot vett a Wroclaw-i GP 
ezüstérme után. 
 
Korábban: 
 
Sidi Péter nyerte az 50 nemzetet felvonul-
tató Kuwait GP férfi légpuska 60 lövéses 
versenyszámát 598 körös teljesítménnyel. 
 
A második helyen a többszörös ázsia 
bajnok és világcsúcstartó indiai Narang 
végzett 595 körös eredménnyel, míg a 
bronzérmet a szlovén Moicevic szerezte 
meg. Szintén 595 körös eredménnyel. 
A verseny színvonalát emelte, hogy az 
érmeket a kuwaiti herceg, Sheikh Salman 
Sabah Al-Salem Al-Humoud Al-Sabah 
adta át.  
 
„Ezt a versenyt sokan a versenynaptárból 
törölt pekingi világkupa helyett választot-
ták, így nem meglepő, hogy nagyon sok 
ország jött el versenyezni, és erős mezőny-
nyel találkozhattunk. Örülök, hogy ma-
gabiztosan óriásinak mondható előnnyel 
nyertem a légfegyveres versenyt. Még 
indulok 50 méteren az olimpiai verseny-
számokban is, ahol EB- és VB-címvédő 
vagyok. Remélem, jó versenyt láthatunk 
és a homokvihar nem tér vissza, ami két 
napig lehetetlenné tette az edzéseket.”
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húsvéti 
fonott kalács

Hozzávalók:

1 db tojás 
0,5 csésze   olaj (a csésze 2,5 dl-es) 
1 teáskanál só 
0,4 csésze cukor 
2 dkg élesztő 
7 csésze liszt 
2 csésze meleg víz 
1 csomag vaníliás cukor 
 
Elkészítés: 

A folyékony hozzávalókat összekeverjük, majd belemorzsoljuk az 
élesztőt, és a száraz hozzávalókhoz öntjük. Alaposan (legalább 20 
percig) dagasztjuk, majd konyharuhával lefedve 40 percig keleszt-
jük.Ezután a tésztát 4 részre osztjuk, majd azokat részenként 6 
részre. 6-os fonással befonjuk, így kapjuk meg a kalácsokat. Sütőpa-
pírral kibélelt tepsikbe rakjuk a már befont kalácsokat, és letakarva 
még ott is hagyjuk fél órát kelni, majd egész tojással lekenve 180 
fokon fél óra alatt megsütjük úgy, hogy a sütő aljába egy kis lábasba 
vizet teszünk, így gőzben sütjük a kalácsokat. Ha tojássárgájával 
szeretnénk lekenni, akkor 5 perccel azelőtt, hogy készre sülne ki-
húzzuk, lekenjük a kalácsokat és visszatoljuk. Így kérges lesz, egész 
tojással lekenve pedig csak egy kis színt kap. Miután kivesszük, 
vízzel megspricceljük, hogy jó puha maradjon. 
 
Megjegyzés: 
 
Ebből a mennyiségből 4 kalácsot kapunk. Készíthetünk egy 
csapásra mazsolásat, kakaós-vaníliásat és sima vaníliás fonott 
kalácsot is. Nagyon finom, lágy kalácsokat kapunk! Aki szereti a 
fonott kalácsot, annak feltétlenül ki kell próbálnia ezt a receptet!

Tormás  
sonkatekercs

Hozzávalók 4 személyre: 
 
16 szelet gépsonka

A töltelékhez: 
 
10 dkg vaj 
20 dkg natúr sajtkrém 
2 evőkanál majonéz 
2 teáskanál mustár 
2 teáskanál ecetes torma 
só 
bors 
 
Elkészítés: 
 
A töltelék hozzávalóit habosra keverjük, a sonkaszeletekbe gön-
gyöljük. Franciasalátára téve, de anélkül, friss kenyérrel is finom! 
Pl. vendégvárónak kitűnő, mert hamar készen van, bár jó, ha 
legalább fél napig hideg helyen áll, hogy az ízek összeérjenek.
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