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A NAGY ÉRDEKLŐDÉSRE VALÓ TEKINTETTEL...
Komárom Város Önkormányzata  

újra ingyenes parlamenti látogatásokat szervez.  
Jelentkezni a titkarsag@komarom.hu e-mail  

címen, vagy a 34-541-301-es telefonszámon lehet. 
A helentkezésnél kérjük adja meg nevét, címét és telefonszámát.  
A látogatások időpontját a jelentkezők számától függően változó  

dátummal, szombatni napokon tervvezi az önkormányzat.

FELHíVáS 

A trianoni békediktátum aláírásának, Komárom város kettészakításának szomo-
rú évfordulójára emlékezve 2012. június 4-én Dél-Komáromban az 1-es és 13-as út 
kereszteződésében lévő körforgalomban aktuálpolitikától mentesen, valódi nemzeti 

összefogás keretében, a magyar eredetmondában szereplő nemzeti jelképet,  a 

TURUL MADARAT 
ábrázoló szobor állítását tervezzük.

 
A megvAlósításhoz Az ÖN támogAtásárA is szüKség vAN! 

           A szobor az egyik legkiválóbb magyar kortárs szobrász, Szmrecsányi Boldi-
zsár szobrászművész alkotása. A talapzat Turi Attila Ybl-díjas építész, a devecseri és 

kolontári újjáépítések vezető tervező építésze, a 2011. év főépítésze tervei alapján készül. 
 

A komáromi TURUL-szobor felállításához a következő számlaszámra kérjük 
támogatásukat, melyet igény esetén névre szóló emléklappal –  

ez esetben nevet és címet megadni szíveskedjenek - köszönünk meg. 

 
TURUL SZOBOR JAVáRA – KOMáROM

12029004-00162242-00100002 

Támogatási csekk található Dél-Komáromban az Arany János u. 17. kávézóban 
és Észak-Komáromban a Saga Cafe-ban és a Viking Pub-ban  - Nádor u. 14.  

                                                           

                                                                                                                 Endresz Csoport 

Köszönetünket fejezzük ki a nagy múltú, komoly eredményeket elérő komáromi  
Kecskés László Alapítványnak a gyűjtés jogi- és technikai feltételeinek biztosításáért.
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Továbbra is megmarad  
és kistérségi mintaprojekt lesz a kórház

Növekszik a sebészeti beavatkozások száma, sürgősségi ügyeleti rendszer épül ki, 
fejlesztésre kerül a járóbeteg ellátás. Kistérségi mintaprojekt lesz a komáromi  

Selye János Kórház. A részletekről dr. Ferencz Péter igazgató adott tájékoztatást.

A következő hetekben élesben indul az 
egészségügyi átalakítás. Hazánkban 
egyetlen kórház sem szűnik meg, néhány 
azonban funkcióváltáson esik át. A kormány 
egészségügyi átalakítási tervének célja, hogy 
a „könnyebb” betegségeket a lakossághoz 
közel gyógyítsák, a bonyolult, nehéz esete-
ket viszont nagyobb központokban lássák 
el, ahol a megfelelő tudás, szakember és 
eszköz a nap 24 órájában rendelkezésre áll.

Ahogy arról korábban már írtunk: az elmúlt 
hónapok során számos intézményi szak-
mai egyeztetés zajlott a GYEMSZI és a 
szakállamtitkárság képviselői között. Ma 
már biztonsággal kijelenthető: a Selye János 
Kórház funkcióváltásával egy, a betegek 
igényeihez jobban alkalmazkodó, azt még 
inkább figyelembe vevő rendszer jön létre. 
Az intézményben 20 ágyas aktív reumato-
lógiai osztály mellett kialakításra kerül egy 
belgyógyászati rehabilitációs osztály, vala-
mint egy krónikus belgyógyászati osztály 
elsősorban olyan idős betegek számára, akik 
keringési, mozgásszervi, cukor- vagy más 
krónikus betegségekben szenvednek. Az 
ápolási osztály tovább működik 15 ággyal, 
és július elsejétől lesz egy 10 ágyas nappali 
blokk, ahol az érszűkületes betegek kapják 
majd az infúziókat, nekik nem kell bent 
maradniuk éjszakára. Kialakításra kerül egy 
15 ággyal működtetendő egynapos sebé-
szeti részleg, ahol a tervek szerint kétszer 
annyi műtétet tudnak majd végezni, mint 

eddig, mert ezután szemészeti, ortopédiai, 
bőrgyógyászati, nőgyógyászati és sebészeti 
beavatkozásokat egyaránt végeznek majd. 
A korábban is itt dolgozó sebészek közül 
többen maradnak, s jönnek újak is. Fejlesz-
tésre kerül továbbá a járóbeteg -zakellátás is. 
„Nem győzzük hangsúlyozni, amennyiben 
a kórház funkcióváltása nem történik meg, 
úgy az intézmény – önkormányzati támo-
gatás nélkül – hosszabb távon finanszíroz-
hatatlanná válna, ezzel pedig több ezer ko-
máromi és környékbeli egészségügyi ellátása 
kerülne veszélybe” – nyilatkozta az igazgató. 

A funkcióváltás után olyan struktúra jön 
létre, amelynek köszönhetően éves szinten 
mintegy 3000 műtétet végeznek majd el 
a kórházban, a fejlesztéseknek köszönhe-
tően pedig a komáromiak reggeltől estig 
igénybe vehetik majd a szakrendeléseket, 
így a sebészeti, a gyermek-, valamint a 
nőgyógyászati szakrendelést is. A rendelési 
idő tervezett bővítésének és a meghosz-
szabbított rendeléseknek köszönhetően 
a helyiek előbb juthatnak szakellátáshoz, 
ami sok esetben akár életet is menthet.

Dr. Ferencz Péter emlékeztetett: a jelen-
legi kormányzat egy teljesen szétzilált 
egészségügyi rendszert örökölt. Hazánk 
jelenlegi egészségügyi struktúrája fenn-
tarthatatlan és finanszírozhatatlan, ezért 
van égető szükség annak átalakítására.
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április 26-a és május elseje között ismét élettel telt 
meg a Duna jobb és bal partja. A történelmi múlttal 
rendelkező városban 21. alkalommal emlékeztek a 
komáromi csatára. A Komáromi Napok rendezvény-
sorozata 2012-ben ugyan a takarékosság jegyében 
telt, azonban a hat nap alatt bizonyára mindenki 
megtalálta a számára megfelelő programot. Ked-
veztek a sport szerelmeseinek,a zene kedvelők-
nek és a kisgyermekes családoknak egyaránt.

Április 26-án a kora délutáni órákban óvodások, iskolások és 
érdeklődők gyülekeztek a Szabadság téren, ahol dr. Molnár Attila 
polgármester hivatalosan megnyitotta a Komáromi Napokat. A 
város első embere elmondta: 1849-ben a császári-királyi osztrák 
csapatok ostromgyűrűt vontak Komárom köré. A hős honvédek 
nem csupán megakadályozták az átfogó támadást, hanem április 
26-án az ostromgyűrűt is áttörték. Ezt követően az ünneplőbe 
öltöztetett díszteremben ült egy asztalhoz Észak- és Dél-Komá-
rom vezetése, hogy a közös testületi ülés alkalmával átadják az 
elismerő díjakat.  
 
Komárom díszpolgárának választották Koltay Gábor rendezőt, 
aki hosszú évek óta dolgozik együtt a Magyarock Dalszínház 
társulatával. Pro Urbe-díjjal tüntették ki Szombath Gáborné nyu-
galmazott pedagógust, Máté László református esperest, Bruncz 
János fafaragó mestert, a Komáromi Bukó Fajtaklubot és a Szőnyi 
Palánkdöngetők Körét. Polgármesteri-díjban Keszi Jenőné, az 56-os 
forradalom résztvevője, a Cserkészraj Alapítvány és a Délibáb Szín-
ház részesült. Észak-Komárom kitüntetettjei: Ján Pluhár pedagó-
gus, Oláh Ilona pedagógus, Zdeněk Jedlička hajómérnök, Zsákovics 
László zenepedagógus, Stubendek István pedagógus, a Concordia 
Vegyeskar és a Marianum Egyházi Alapiskola alapítója, Soós 
Tibor kajak-kenu edző, Varsányi Mari színművész, Óváry András 
testnevelőtanár, a komáromi lány-röplabdaklub tapasztalt edzője, 
MUDr. Bašternák Ernő belgyógyászat főorvos, valamint Helena 
Belokosztolszká óvodapedagógus volt.  
 
„Be sok sírást és zokogást hallottak az érzéketlen hideg kőfalak..” 
 
A B. Sárközy Gergely: A nagy háború c. művéből származó 
sor volt a mottója a XIX. Komáromi Levéltáros Szakmai Nap-
nak, melyet szintén április 26-án rendeztek a Komáromi
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Napok keretében. A konferencia előadásai a hadifogság évszá-
zadokon átívelő történetével foglalkoztak. Két közgyűjteményi 
intézmény összefogásában valósult meg a program; a konferencia 
szervezője a Komárom-Esztergom Megyei Levéltár volt, a házigaz-
da pedig a Jókai Mór Városi Könyvtár. 
 
György Károlyné könyvtárigazgató köszöntőjében felidézte, hogy 
a szakmai konferencia közel két évtizedes múltra tekint vissza. 
Ennek is köszönhető, hogy jó kapcsolatrendszer alakult ki a két in-
tézmény között. Örömmel üdvözölte a rendezvényt újra a könyvtár 
falai között. Csombor Erzsébet levéltár-igazgató megnyitójában a 
hadifoglyokkal való bánásmód törvényi hátterét mutatta be és a jogi 
szabályozás történelmi állomásait ismertette.  
 
Az értékes előadásokat, melyek segítségével az 1700-as évek elejétől 
a XX. század közepéig kaphattak képet az érdeklődők a hadifogoly 
ügyről, a levéltári és történész szakma kiemelkedő képviselői tar-
tották: Bagi Zoltán főlevéltáros (Csongrád Megyei Levéltár), Lázár 
Balázs főlevéltáros, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum (HM HIM) tudományos munkatársa, Balla 
Tibor alezredes (HM HIM). 
 
Az előadók új, eddig nem publikált kutatási eredményeket ismertet-
tek. Ezek közül elsőként a „Rabváltó trinitárius rend Komáromban 
1713-1783 között” címmel hallhatták az egybegyűltek Mgr. Lukáš 
Paluga, az Észak-Komáromi Levéltár főlevéltárosának legújabb 
kutatási eredményeit. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem két 
doktorandusza, Marschal Adrienn és Miklós Tamás szintén kifeje-
zetten a megyére vonatkozó adatokat és eseményeket dolgozott fel. 

Miklós Tamás az I. világháborús hadifoglyok esztergom–kenyér-
mezői hadifogolytáborát ismertette, Marschal Adrienn pedig „Ha 
dolgozunk és rabok maradunk” címmel a csolnoki bányamunkatá-
bor foglyairól, a perekről, a munkatábor mindennapjairól és az 1956-
os forradalom utáni felszámolásáról beszélt. Előadása végén a jelen 
korba átívelően a hagyományőrzés és megemlékezések fontosságára 
hívta fel a figyelmet. 
 
Csombor Erzsébet levéltár-igazgató, a rendezvény levezető elnöke a 
konferencián elhangzottak összegzését a jövő évben 20. jubileumát 
ünneplő rendezvény megszervezésének szándékával zárta. 
 
A programot a Jókai Mór Városi Könyvtárnak a konferencia 
témájához kapcsolódó időszaki kiállítása színesítette. Könyvet, 
dokumentációkat, fotókat, frontnaplót láthatnak az érdeklődők az 
első és második világháborúból, lengyel menekültektől, Komárom-
ban fogva tartott francia és angol hadifoglyoktól. A kiállítást május 
végéig tekinthetik meg az érdeklődők. 
 
A hivatalos ceremóniák után könnyedebb hangvételű programok 
következtek. A rendezvénysorozat alkalmával idén főként a sport-
események domináltak. A Czibor Zoltán Sporttelepen észak- és 
dél-komáromi játékvezetők mérkőztek meg. Ez a barátságos meccs 
volt a 21. Komáromi Napok első nemzetközi tornája. A kispályás 
mérkőzés nem csupán a játék örömére szerveződött, hanem Marton 
László játékvezető előtt is tisztelgett. A játékvezetőkből ezúttal vér-
beli játékosok váltak. Az észak-komáromiak bizonyultak jobbnak, 
hiszen 6:3-ra nyertek. A Komáromi Napok égisze alatt már négy 
éve helyet kap a Kempelen Farkas Szakközépiskola által szervezett 
boxgála. Az intézmény parkolójában tehát most is felállitották a 
szorítót, melyben egymást követték a különböző korosztályokban 
megtartott ökölvívó meccsek. A gálára érkeztek sportolók Győrből, 
Tatáról, Tatabányáról  és Kaposvárról is.  
 
Április 28-án, szombaton a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán 
streetball bajnokságot tartottak a Komáromi Ördögök. Az esemény 
szervezőjétől, Juhász Mátétól megtudtuk: tavaly azért indították 
útjára a kezdeményezést, hogy felmérjék, hányan is szeretik a kosár-
labdát városunkban. Az esemény azonban kinőtte magát, hiszen az 
idei megmérettetésre több csapat érkezett a megyéből és a határon 
túlról is. Ugyanezen a napon pontban délben, illetve 12:15-kor 
immár 38. alkalommal rajtolt el a Komárom-Komárno utcai futó-
verseny.  A résztvevők 5,5 vagy 10 kilométeres távot teljesíthettek. 
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Amint azt Dombay Gábor főszervező 
elmondta, idén is nagy volt az érdeklődés, 
hiszen mintegy kétszázan neveztek be a 
rövidebb és mintegy százan a hosszabb táv 
megtételére. A futók a hőség ellenére remek 
hangulatban készültek a rajtra. Volt, aki 
először vett részt a versenyen, és természe-
tesen akadtak rutinos sportolók is. A tavalyi 
győztes Dobi Zsigmond fő célja a címvédés 
volt, ami sajnos idén nem sikerült. A 10 ki-
lométeres távot ez alkalommal egy Szencről 
(Szlovákia) érkezett fiatalember teljesítette 
a leggyorsabban. Mácsodi Gábor a rajtot 
követően 38 perccel később már célba is ért 
az észak-komáromi sportcsarnoknál.  
 
Több mint 250 elhivatott versenyző, hatal-
mas súlyok és tiszteletre méltó eredmények 
– ezek jellemezték a Sportbarátok Köre által 
megrendezett női és férfi fekvenyomó baj-
nokságot.  A kétnapos versenyidőszakban 
felvonultatták a sportág színe javát, hiszen 
a megmérettetés kvalifikációt jelentett a 
szlovéniai Európa-bajnokságra. A második 
napon az erőemelő-bajnokságban is szépen 
megállták helyüket a komáromi sporto-
lók. Ezen a versenyzők három számban 
indultak, guggolásban, fekvenyomásban és 
fekvehúzásban. Cserháti József diadalmas-
kodott, 477,5 kg-mal országos bajnok lett.  

Április 29-én 15 órakor rendezték meg  
a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház-
ban a XVIII. Zene – Barátság népzenei 

gálaműsort. A rendezvény díszvendége 
dr. Barsi Ernő népzenekutató volt

Nem mindennapi eseménynek adott ott-
hont a Sporttelep április 30-án. A komáro-
mi labdarúgás egyik nagy alakja, Kozenkow 
Ferenc ünnepelte 60. születésnapját, így az 
ő tiszteletére labdarúgó-mérkőzést szervez-
tek, nagynevű vendégek részvételével. A 
helyi Komáromi Öregfiúk ellenfele a Győri 
ETO Öregfiúk csapata volt. A komáromiak 
szépen tartották magukat, de a vendégek 
jobban szerepeltek, így a találkozó végered-
ménye 6:1 lett a győriek javára. Ugyan nem 
kapcsolható szorosan a sportesemények 
sorába az a kiállítás, mely a Czibor Zoltán 
emlékszobában nyílt, mégis sok sportbarátot 
szólított meg.  
 
Ahogy azt a Klapka György Múzeum 
igazgatója, Számadó Emese a megnyitón 
elmondta, 2009-ben Kozenkow Ferenc kez-
deményezésére létrejött a komáromi labda-
rúgó-csillagok fala. Az interaktív kiállítás, 
mely az elmúlt években egyre csak bővül, az 
egykori fényes karriert befutó futballisták 
relikviáit mutatja be a közönségnek.  
 
Mindazok, akiket a mozgalmasabb 
sportesemények nem érdekeltek, a szelle-
mi sportokban próbálhatták ki magukat, 
hiszen szimultán sakkversenyt szerveztek 
Bokros Albert nemzetközi sakkmester 
részvételével. Mivel az eseményre kevés 
volt a bátor jelentkező, Bokros Albert egy 
hirtelen ötlettől vezérelve vakszimultánt  

adott a jelenlévő 5 embernek. Vagyis háttal 
ült nekik, egyáltalán nem nézett a táblára 
és fejből mondta a lépéseket. A nemzet-
közi mester elmondása szerint a szimultán 
egyfajta szórakoztatás, hiszen a szimultánt 
adó jóval magasabb szintet képvisel mint 
ellenfelei. Sok gondolkodási idő nincs, a 
szimultánt adónak egyből lépnie kell, és a 
játékosok is csak addig gondolhatják át mit 
lépnek, míg a szimultánt adó vissza nem tér 
az ő táblájukhoz. Mivel a résztvevők köre a 
nap folyamán nem emelkedett tovább, így 
maradtak a vakszimultán partik. Bokros 
Albert minden ellenfelét legyőzte.  
 
A változatos sportprogramok mellett, 
számos könnyűzenei koncertnek is részesei 
lehettünk a Komárom Napok alatt. A Jókai 
liget nagyszínpadán ott állt például Peller 
Anna és Nagy Sándor, akik  jól ismert 
musicalek betétdalaival szórakoztatták a kö-
zönséget. – Nekem külön öröm, hogy pél-
dául itt Komáromban mindig találkozunk, 
hiszen Sándor a Madách Színház társulatá-
nak tagja én pedig az Operett Színházban 
dolgozom. Mindig igyekszünk jó kis pörgős 
műsort összeállítani, mert az embereknek 
van elég gondjuk, bajuk, ezért vidám szóra-
kozásra vágynak . Repertoárunk igen széles, 
hoztunk részleteket a nagy sikerrel játszott 
musicalekből, de felcsendültek popslágerek 
is – mondta Peller Anna. Ugyancsak pozitív, 
életigenlő üzenetet hordozott magában a 
csákvári Gyémánt Ghospel Kórus fellépése. 

�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL
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A kórusvezető, Palkóné Hufnágel Éva, vagy 
ahogy többen hívják, Ghospel Évi elmond-
ta: maga a ghospel szó evangéliumot, jó 
hírt, örömhírt jelent. A vallásos dalforma 
az 1800-as évek Amerikájában terjedt el, 
majd ezt követően meghódította Európát, 
s manapság már Magyarországon is egyre 
kedveltebb. Fellépésük során megmutat-
ták, hogy az egyházi zene is lehet fiatalos, 
lendületes és pörgős. Énekeltek a lélekről, a 
szellemről és a különböző élethelyzetekről 
egyaránt.  A nagyszínpadon ezenkívül fel-
csendült a Bon Bon együttes és a Dolly Roll 
jól ismert slágere, illetve az Abba dalai az 
Abba lite előadásában. Az estéket utcabálok 
tették emlékezetessé, a talpalávalót az Ap-
ropó zenekar és az Elekton Band „húzta”. A 
záróesten igazi zenei csemégét kínált a helyi 
UDU People zenekar.  A saját megfogalma-
zásuk szerint a kísérleti zenét játszó együt-
tesben a dobok dominálnak. Ezt követően a 
nagymúltú M.É.Z. muzsikált a Jókai liget 
nagyszínpadán.   
 
Elmaradhatatlan része volt a Komáromi 
Napoknak a fúvószenekari találkozó. A 
zenés parádé sokakat csalogatott a hely-
színre. A műsort az Egressy Béni Zeneis-
kola utánpótlászenekara indította, majd a 
rendezvénysorozatra évről évre visszatérő 
Egressy Fúvószenekar tagjai léptek színpad-
ra, Szabó Ferenc karnagy vezényletével. Az 
esemény vendégszereplője a Tatabánya Vá-
ros Fesztivál Fúvószenekar volt, akik szintén 
nem először játszottak Komáromban.  

Aki nem vágyott a város zajára és a nyüzs-
gőbb hangulatú rendezvényekre, az is talált 
magának kikapcsolódási lehetőséget a prog-
ramok közt. Ilyen volt Rácz Csaba csellista 
és Sárközi Erika orgonista komolyzenei 
koncertje, melynek a református templom 
adott otthont. – Számomra kétfajta zene 
létezik: a jó és a rossz. Így nem is különíte-
ném el a komolyzenét más zenei zsánerek-
től. Annak ellenére, hogy a komolyzenét 
művelem, sok más irányzatot is kedvelek. 
Édesapám és testvérem is csellózott, így ez 
családi hagyománnyá vált nálunk – nyilat-
kozta Rácz Csaba.  
 
Az egyéb programok is széles skálán 
mozogtak. Például a tavaszi hadjárat egyik 
állomásaként városunkban is tett egy rövid, 
ám igen látványos kitérőt az I. Izsai Lovas 
és Hagyományőrző Egyesület. A korhű 
ruhában és felszereléssel érkező lovasokat az 
Alapy Gáspár téren fogadta a városvezetés. 
Ahogy azt ifj. Tárnok Balázs elmondta, 
idén 35-40 lóval és mintegy száztíz fős össz-
létszámmal tették meg a túrát, amelynek 
során az 1849-es tavaszi hadjárat útvonalát 
követték. A megemlékezésen dr. Molnár 
Attila polgármester, Molnárné dr. Taár 
Izabella jegyző és Hamrák Zsófia tanács-
nokasszony helyezték el a megemlékezés 
koszorúit Brunz János Petőfi-kopjafájánál. 
Május 1-jén a komáromi áttörés emlékére 
koszorúzás volt az elesettek tömegsírjánál az 
észak- komáromi katolikus temetőben. 
 
 

Idén negyedszer dübörgött a tuningolt 
járművek hangja a Fesztivál placcon. Ha rö-
viden akarnánk válaszolni a kérdésre, hogy 
mi jellemzi a találkozót, akkor a következőt 
mondhatnánk: csillogó autócsodák, hangos 
motorzaj, fanatikus átalakítók, gumifüst 
és csinos lányok. - Az idei találkozót 
más gárdával, Tuning show 2012 néven 
szerveztük meg, de a jól bevált programok 
maradtak, volt drift, autószépségverseny, 
hangnyomásmérés és szexi autómosás, 
kiállítás és gumiégetés – tudtuk meg Kocsis 
Tibor szervezőtől. Nem véletlen hát, hogy 
az idei esemény rekord számú résztvevőt és 
érdeklődőt vonzott.  
 
A programok sorából nem maradhattak ki a 
gyermekelőadások sem. A legkisebbek nagy 
örömére bemutatkozott az Écsi Gyöngyi 
vezette Tábita bábcsoport és a Gólyalábas 
színjátszó csoport. A tagok a felvidéki 
Hetény településről érkeztek, ahol évek 
óta közösségformáló jelleggel működnek 
ezek a kis társulatok. – Elsősorban bibliai 
történetekkel dolgozunk. A gyermekek 
most a teremtés történetét állították szín-
padra – tudtuk meg a csoportok vezető-
jétől, Écsi Gyöngyi református lelkésztől. 
A gyermekek szórakoztatását szolgálta a 
Füzi Rozi- Szélike királykisasszony című 
interaktív mesejáték, a Zsebsün fellépése 
vagy a Miénk a színpad nevet viselő prog-
ram, melyen a helyi óvodák, általános- és 
kőzépiskolák, illetve a civil szervezetek 
kaptak bemutatkozási lehetőséget. (se)

�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL
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Érdemérmet kapott  
Bihari Imre bácsi

Bihari Imre bácsi fogalom a városban. A hetvenes évei közepén járó 
férfi évtizedek óta rendíthetetlenül takarítja a város utcáit, szállítja 
a rábízott árut. Akárhogy is, Komárom egyik meghatározó figurája 
ő. Néhány hónappal ezelőtt egy internetes közösségi portálon 
aláírásgyűjtés indult Imre bácsi érdemeinek „hivatalos” elisme-
résére. Az aláírásgyűjtés céljával a városvezetés messzemenően 
egyetértett. Így április 24-én, a Föld napja alkalmából dr. Molnár 
Attila polgármester és Horváth Gyula önkormányzati képviselő 
Komárom Város Ezüst Érdemérmét adományozták az Árpád úti 
szociális otthon lakójának.  Imre bácsi könnyes szemmel vette át a 
kitüntetést, valamint az azzal járó oklevelet és ajándékkosarat. Na-
gyon meg volt hatva, elmondta: nagyon jólesik neki ez a díj, hiszen 
az elmúlt évek során még soha, senki nem köszönte meg a mun-
káját. Mi pedig bízunk benne, hogy egészsége megengedi, hogy 
még hosszú éveken át találkozzunk vele Komárom utcáin, terein.

Egy élet  
a rászorulók szolgálatában

A múlt hét végén ünnepelte 90. születésnapját Széles Istvánné 
Margit néni, akit otthonában köszöntött fel dr. Molnár Attila 
polgármester. Az ajándékkosár és oklevél mellé ezúttal is járt a 
miniszterelnöki köszöntőlevél. 
 
Margit nénit, aki közel 30 éven át volt a komáromi szociális 
otthon vezetője, fia és menye társaságában igazán meleg, gondos-
kodó családi környezet veszi körül. Bár mozgásában korlátozott, 
mégsem panaszkodik, derűvel, mosolyogva éli meg a hétköz-
napokat.  Miközben a régi időkről mesél, büszkén és szeretettel 
mutatja meg unokái grafikai és origami alkotásait, mert ahogy azt 
meg is vallja a szociális szférában töltött hosszú évtizedek megta-
nították arra, hogy a család és a szeretet a világon a legfontosabb.

Felelősségérzetük erőt ad
Magyarországon 2010 óta ünneplik a bölcsődék napját, megköszönve ezzel az intézményekben dolgozók mun-
káját, azt, hogy oly’ sokat tesznek a gyermekekért és ezzel a jövőért. Komárom önkormányzata sem feledkezett 
meg a bölcsődei alkalmazottakról, akiket április 23-án köszöntöttek az Arany 17. Rendezvényközpontban. 

Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester 
ünnepi beszédében elmondta, hogyan és 
milyen céllal jöttek létre az első bölcsődék 
Magyarországon, éppen 160 évvel ezelőtt, 
1852. április 21-én. - A bölcsődék egyaránt 
szolgáltak szociális és egészségügyi célokat. 
Az első intézmény a budapesti Kalap 
utcában talált otthonra. Alapítása Forrainé 
Brunszvik Júlia (Brunszvik Teréz unokahú-
ga) nevéhez köthető. A bölcsődei alapsza-
bály igen korszerű és haladó gondolatokat 
fogalmazott meg, melyek mai szemmel 
is időszerűnek tekinthetők - mondta 

dr. Kreft-Horváth Loránd. Dr. Molnár 
Attila polgármester  levélben köszöntötte 
a komáromi bölcsődék dolgozóit. - Ma a 
bölcsődék napján olyan munkatársakat kö-
szönthetünk, akik az egyre szűkülő anyagi 
lehetőségek és társadalmi megbecsültség 
hiánya ellenére is türelmes nevelők és szülői 
tanácsadók.  Felelősségérzetük erőt ad a 
családoknak és gyermekeknek egyaránt.Ko-
márom város önkormányzatának nevében 
köszöntök most minden bölcsődei dolgozót, 
akik áldozatos gyermeknevelő munkájukkal 
járulnak hozzá hazánk jövőjéhez. Sajnos 

az idei esztendő szűkös anyagi mozgásteret 
biztosít önkormányzatunk részére, azonban 
tudniuk kell, ahogy eddig is, úgy a jövőben 
is Komárom város önkormányzata ott áll a 
bölcsődéi, és a bölcsődei dolgozók mögött - 
hangzottak dr. Molnár Attila szavai.Ezt kö-
vetően dr. Kreft-Horváth Loránd egy-egy 
szál virággal köszönte meg az intézmények 
dolgozóinak munkáját. Az ünnepség végén 
a László testvérek adtak műsort, illetve 
Németh Nikolett előadásában elhangzott 
Szabó Lőrinc Lóci óriás lesz című verse.  
                                                                        rg
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Városi ballagás Komáromban
Hagyományteremtő városi ballagáson vettek részt a komáromi maturanduszok. Az Alapy,  
a Kempelen, a Kultsár, és a Széchenyi Szakközépiskola, valamint a Jókai Gimnázium végzőseit az  
esemény kezdeményezője ,Turi Bálint oktatásért felelős alpolgármester köszöntötte a Szabadság téren. 

Az alpolgármester elmondta, a városi 
ballagással az amúgy is felemelő esemé-
nyek sorát, (szalagavató, szerenád, ballagás) 
szeretnék kibővíteni, a középiskolás évek 
legvégét szeretnék még emlékezetesebbé 
tenni a diákok számára. A jelenlegi végző-
sök az első évfolyam, amely remélhetően, 
egy meggyökeresedő nemes hagyományt 
indít el.  
 
A városvezetés az intézményvezetőekkel 
közösen nem újdonságot talált ki, hiszen 
vannak települések, ahol már évtizedes 
múltja van a közös ballagásnak, fáklyás esti 
felvonulásnak. Úgy gondolták azonban, 
hogy egy olyan iskolavárosnak, mint Komá-

rom, miért is ne lehetne más jó példákhoz 
hasonlóan, ilyen szép és nemes ünnepe az 
érettségik előestjén. A városvezetés remé-
nyei szerint erre az eseményre az évek során 
egyre többen lesznek majd kíváncsiak, így 
néhány év múlva Komárom jeles eseményei 
közé tartozhat az ballagók felvonulása. 
 
Turi Bálint így beszélt a diákokhoz:  
„…világunk sajnos nem mindig azt közvetíti 
felétek, hogy az olyan emberi értékek a 
leghasznosabbak életetekben, mint a szor-
galom, a tudás, a becsület, a szeretet…Azt is 
tapasztalhatjátok, hogy sokszor az érvénye-
sül, aki csal, hazudik, ügyeskedik. De ti 
ne higgyetek azoknak, akik erre biztatnak 

benneteket! Az váljék meggyőződésetekké, 
hogy az olyan pozitív emberi érték, mint 
például a tudás, soha nem veszíti el ragyo-
gását. 
 
A kitartás, a hűség, a hazaszeretet, a be-
csületesség, a tisztesség, a tanulás, a tudás 
legyen zsinórmértéketek egész életetekben. 
Az élet, mint említettem, egyik igazsága, 
hogy a tudást, mint kincset, bárki meg-
szerezheti. A szegényebb éppúgy, mint a 
gazdag ember. A felemelkedés, a jobb, tar-
talmasabb élet lehetősége ezáltal mindenki 
előtt nyitva áll. Hát csak rajta, éljetek vele! 
A tudás nemesít, felemel.”     
                                                                     rg

Bérlakások  
és további  
létszámleépítés
Komárom város képviselő-testülete április 27-én rendkívüli 
ülést tartott. A napirendi pontok között szerepelt a tavalyi költ-
ségvetés végrehajtásáról és a 2011. évi pénzmaradvány elszámo-
lásáról szóló előterjesztés megtárgyalása, valamint a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 
2006-os önkormányzati rendelet módosítása. 
 
Tekintettel a jelenlegi kedvezőtlen gazdasági környezetre, a testület 
döntött arról is, hogy a város pályázatot nyújt be az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok számára elérhető 
kiegészítő támogatás igénybevételéhez. A városvezetés tárgyalta és 
elfogadta az önkormányzat közbeszerzési tervének aktualizálását, és 
több nevelési-oktatási intézmény alapító okiratának módosítását is. 
Az ülésen szó esett továbbá az idei sport- és civil szervezetek részére 
kiírt pályázatok kifizetésének ütemezéséről.  
 
A képviselők tárgyaltak egy, a Tóth Lőrinc utcában kialakítandó 
gyermekorvosi rendelő, a Beöthy Zsolt utcában létesítendő nő-
gyógyászati ultrahangos rendelő, továbbá a Hága utcában lévő or-
vosi rendelő átalakításáról és négy bérlakás kialakításáról is. Ahogy 
azt a városvezetés korábban már jelezte, ebben a nehéz helyzetben 
az önkormányzat magán is igyekszik spórolni, így a korábban 
már bejelentetett leépítéseken túl a testület most további hivatali 
létszámcsökkentésekről is döntött.  
                                                                                                                rg

FELHíVáS
A Klapka György Múzeum (Kelemen L. u. 22.)  
kiállítást rendez a komáromi tűzoltóság történetéből, 
Bilkó István ny. tűzoltótiszt közreműködésével.

A kiállítás 2012 szeptemberében nyílik, a kulturális örökség 
napjai keretében. A rendezők célja, hogy bemutassák a tűzol-
tóság megalakulásának, működésének helyi vonatkozásait. 

 
A szervezők kérik mindazokat, akik valamilyen módon 
(lakóhelyük, saját maguk, rokonaik, ismerőseik révén) 
érintettek a témában, és az itt valamikor szolgálatot teljesítő 
tűzoltókról, munkájukkal kapcsolatos eseményekről fényké-
pekkel, dokumentumokkal vagy tárgyi emlékekkel rendel-
keznek, hogy jelentkezzenek a Klapka György Múzeumban 
(keddtől vasárnapig 10-16 óráig személyesen, telefonon a 
34/344-697-es számon, vagy az emese@jamk.hu e-mail 
címen), illetve a gyűjtésben és a kiállítás előkészítésében 
segítő Turi Zsolt helytörténeti gyűjtőnél (0670/459 4828-as 
telefonszámon, vagy a turi.zsolt@freemail.hu e-mail címen). 

Jelentkezni legkésőbb 2012. augusztus 15-ig lehet!

Köszönettel: 

Bilkó István ny. tü. tiszt 
Számadó Emese múzeumigazgató 
Turi Zsolt helytörténeti gyűjtő
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Új Vizák-iroda nyílt

A Komárom-Ács Vízmű Kft. tájékoztatja 
tisztelt ügyfeleit, hogy a cég 2012. május 3-tól 
az Arany 17. Rendezvényközpontban (cím: 
2900 Komárom, Arany J. u. 17.) a víz- és csa-
tornadíj befizetésére kihelyezett pénztári irodát 
üzemeltet. A teljes körű ügyintézés helyszíne 
továbbra is a Sport u. 35. alatt található.

A kihelyezett pénztár nyitva tartása:

Hétfő: 8.00 – 17.00
Kedd: 8.00 – 15.00
Szerda: 7.00 – 15.00
Csütörtök: 8.00 – 15.00
Péntek: 8.00 – 12.00

gyűjtés a családsegítőnek

A Waldorf Óvoda által az elmúlt hétvégén 
szervezett gyermekholmi-börzén rengeteg ruha, 
és játék gyűlt össze. Az adományokat kedd reg-
gel az óvodások szülei adták át a helyi Családse-
gítő Szolgálat vezetőjének. A szolgálat dolgozói 
nagy örömmel vették a szülők kezdeményezé-
sét, mivel a rászoruló családok között rengeteg 
a kisgyermekes, így nekik nagy segítség bár-
milyen használati eszköz, ruha, játék, gyerek-
könyv, egyáltalán mindaz, amire szükség lehet 
a gyermeknevelés során. Az óvoda kéri a szü-
lőket, hogy amennyiben olyan gyermekholmik 
gyűltek össze, amelyeket továbbértékesítésre 
már nem szánnak, adják le azokat a Családse-
gítő Szolgálatnál. Az adományok bizonyosan 
jó helyre kerülnek!

Cím: Komárom, 2900 Jedlik Ányos utca 8. 
34.  Tel: 540-258

a Föld napja a napsugár  
ÓVodában

Magyarország több mint két évtizede csat-
lakozott a bolygónk természeti környezetének 
megóvása érdekében életre hívott Föld napja 
programhoz. Az idén a Napsugár Óvodában 
is zajlottak események. 

Az intézmény saját szűkebb környezetét 
igyekezett élhetőbbé, szebbé tenni. A felhívás-
ra több szülő is virágpalántákkal ajándékozta 
meg az óvodát, továbbá Kovács László kerté-
szetéből is sok szép virágos növényt kaptak. 

A palántákat szülői és nevelői segítség mel-
lett az óvoda kertjében található virágládákba 
ültették el a gyerekek. Az óvodaszépítő akció 
során kialakításra került egy kis dísztó is, míg 
a homokozó friss homokot kapott.

RÖVIDEN „Soha nem  
bántam meg semmit"

A Városházi beszélgetések vendége ezúttal Wittner Mária volt. Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc hőse életútjáról beszélt a komáromi közönségnek. 

Édesapját nem ismerte, az édesanyja pedig 
kétévesen eldobta magától. - A karmeliták-
nál nevelkedtem, így életem első évtizede 
kiegyensúlyozottságban és harmóniában 
telt. Ez persze a Kádár-korszakban meg-
változott. Kezdetben a járási tanácson dol-
goztam, ahol sok lelkileg nagyon megrázó 
dolgot tapasztaltam. A részvét mások iránt 
mindig megvolt bennem, a karmelitáknál 
ezt magamba szívtam. Így természetes 
volt számomra, hogy részt vettem az 56-os 
eseményekben. Nemcsak a magam igazáért 
harcoltam, de a többi emberért is. A nők is 
megtalálhatták szerepüket a forradalomban, 
hiszen egy gépezet láncszemei voltak. Nem-
csak a sebesültek ellátásában segédkeztek, 
de sokan a fegyveres harcokból is kivették a 
részüket. 
 
Akárcsak ő maga, hiszen ott volt a Magyar 
Rádió ostrománál, majd a Vajdahunyad 
utcai csoporthoz csatlakozva a fegyveres 
harcokban is részt vett. A november 4-i 
szovjet támadás során az Üllői úton a 
repeszektől megsebesült. Ezt követően 
sikerült Ausztriába szöknie, ám pár hét után 
mégis a hazatérés mellett döntött. 1957-ben 
letartóztatták, egy évvel később pedig ha-
lálra ítélték „fegyveres szervezkedésben való 
részvétel, illetve az államrend megdöntésére 
irányuló fegyveres szervezkedés, több-
rendbeli meg nem állapítható gyilkossági 
kísérlet, fegyveres rablás, disszidálás” miatt. 
Kétszáz nap után a halálos ítéletet életfogy-
tig tartó börtönbüntetésre változtatták. 
 
- A börtönben pont az igazságérzetem 
miatt rengeteg fegyelmit kaptam. Mindig 
igyekeztem másokon segíteni. Az a típus 

vagyok, akitől, ha kérik, még az utolsó 
darab ruháját is odaadja. Számomra dupla 
öröm adni, mint kapni. Természetesen nagy 
lelkierő és hit kellett ahhoz, hogy túléljem. 
Mindez megkeményíti az embert - mondta 
Wittner Mária, aki 1957-es letartóztatását 
követően csak 1970-ben, nagy nemzetközi 
nyomásra szabadult a börtönből. 
 
Wittner Mária nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy a mai fiatalsággal megismertesse 
az 1956-os eseményeket és az azt követő 
borzalmakat. Az általa átélt dolgokról két 
filmben is beszélt, illetve állandó részt-
vevője a rendhagyó történelemóráknak, a 
megemlékezéseknek. - Nem szeretném, 
ha a gyermekeimmel vagy az unokáim-
mal megtörténne ugyanez, így ezekről a 
dolgokról beszélni kell. Megfigyeltem, hogy 
milyen döbbenetes hatást kelt a fiatalokban 
a történetem. Egy-egy ilyen történelemóra 
után másként viszonyulnak 56-hoz, mint 
amikor a tanár mondja el a puszta tényeket. 
Mindig kiemelem, hogy a Kádár-kor-
szakban mindent dotáltak, az oktatást, az 
egészségügyet, és azt is, hogy az ember ne 
gondolkodjon. Nem hagyhatjuk, hogy ez 
még egyszer megtörténjen. 
 
Az 56-os forradalom és szabadságharc hőse 
végezetül elmondta: soha nem bánt meg 
egyetlen lépést sem. Mivel megrögzött 
ellenforradalmárnak titulálták, ő tartotta is 
magát ehhez. - A megpróbáltatásokért cse-
rébe az emberek szeretetét kaptam. Ezzel a 
szeretettel pedig soha nem szabad visszaélni 
- zárta a beszélgetést Wittner Mária.  
 
                                                                       rg
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RÖVIDEN

gesztenyés oVilimipia

Már csak hónapok választanak el minket a 
négyévenkénti, világraszóló sporteseménytől, 
a nyári olimpiától. Izgalommal várjuk a ma-
gyar sportolók, köztük a komáromi olimpi-
kon szereplését. 

A Gesztenyés Óvoda nevelőtestülete a sport-
ünnepre készülve gondolt egy merészet, és kicsi-
ben - az ovisokhoz igazítva - megrendezte a gye-
rekek saját olimpiáját, a Gesztenyés Ovilimpiát. 

Mint dr. Halászné Szeder Anikó óvodaveze-
tőtől megtudtuk, az egyhetes rendezvénysorozat 
kicsiben követte az igazi olimpia külsőségeit. A 
nyitó rendezvényen ünnepélyesen felvonták az 
olimpiai zászlót.

Ebben a Komáromban élő kiváló sportoló, 
Nagy Antal válogatott futbalista segédkezett. 

A hét minden napjára jutott sportesemény. 
Az óvodások úszásban, kerékpározásban, vi-
tamin tornában, tájfutásban és akadálypályán 
mérhették össze erejüket. A versenyzők bizta-
tása közben sokszor hangzott el az olimpiai jel-
szava: „Gyorsabban! Magasabbra! Erősebben!”

egyhetes kaValkád a 
kistáltosban

A korábbi komáromi 2. számú óvoda épp 13 
évvel ezelőtt vette fel a Kistáltos nevet. A jeles 
eseményt az intézmény egy egész héten át tartó 
rendezvénysorozattal ünnepelte.

A gyermekek lovaskocsikázáson és kirán-
duláson vettek részt, de volt ugrálóvár is. A 
nagyigmándi óvodapedagógusok vendégszerep-
lésével színpadra állított gyermekelőadásra pe-
dig a hagyományos Kistáltos napon került sor.

a legkisebbeket Várják

A „Mag-ház Pöttöm Klubja” néven ismét 
működik a koppánymonostori Mag-ház játszó-
háza. A klub kedden és csütörtökön 9 órától 12 
óráig várja a játszani, barátkozni vágyó óvodás 
korú kisgyerekeket és szüleiket. 

A szolgáltatás igénybevétele alkalmanként 
300 Ft.

Mag-ház

www.eletteregyesulet.hu
tel/fax: 0634/526-955 | 
mobil: 0620/584-2860
eletter@novonet.hu

A legnagyobb  
adózókat köszöntötték
Néhány hete a város legnagyobb adózóit köszöntötte  
az önkormányzat. A programon mintegy 50 cég képviselője vett részt.

Az Arany 17. Rendezvényközpontban dr. 
Molnár Attila adott rövid áttekintő érté-
kelést az önkormányzat idei büdzséjéről, a 
fejlesztési elképzelésekről, valamint az Ipari 
Parki Cégek Együttműködési Fórumának 
terveiről. A polgármester Komárom kitörési 
pontját az ipari park munkahelyteremtő 
képessége mellet az idegenforgalomban 
jelölte meg.  
 
A polgármester hangsúlyozta, hogy egy vá-
ros életében rendkívül fontosak az iparűzési 
adókból befolyó összegek. Az önkormány-
zati fejlesztések ezekből valósulhatnak meg. 
Sajnos a gazdasági környezet megváltozása 
miatt az önkormányzathoz befolyó iparűzé-
si adó mértéke drámaian csökkent. „Nehéz 
időszakot élünk, ugyanakkor bíztató jeleket 
is látok arra vonatkozóan, hogy városunk 
helyzetét mielőbb sikerül stabilizálni, ezzel 
pedig Komáromot nyugodt és hosszú távon 
is kiszámítható fejlődési pályára tudjuk állí-

tani” - zárta gondolatait dr. Molnár Attila. 
 
A következőkben a tavaly elfogadott TAO 
törvényről tartott tájékoztatót Brenner Péter 
a SportModern Innovációs és Szaktanács-
adó Kft. ügyvezetője. Elmondta: a 2010. 
május közepén megalakult új országgyűlés 
megalapozta a magyar sportfinanszírozás 
rendszerének átalakítását, megújítását, 
megnyitva ezzel új, az elmúlt évtizedekben 
kiaknázatlan források bevonásának lehető-
ségét a magyar sport fejlesztése érdekében. 
 
A törvény elfogadásával a látvány-csapat-
sportot (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, 
vízilabda, jégkorong) támogató adózó az 
Ellenőrző Szervezet – a Nemzeti Sport 
Intézet – által kiállított támogatási igazo-
lásban szereplő összegig társasági adóked-
vezményt, illetve illetékkedvezményt vehet 
igénybe.  
                                                                        rg

Búcsúzott az Északi Portya
Az Északi Portya lovasai, Csepin Péter és Bakó Sándor április 9-én, hús-
vét hétfőn Komáromon áthaladva hagyták el hazánk területét. A lovasokat 
a városháza mögötti Alapy téren Turi Bálint alpolgármester búcsúztatta.

 

Lovas nemzet, mondják rólunk, illetve 
mondjuk magunkról előszeretettel anélkül, 
hogy pontos elképzelés lenne róla, mit is 
jelent ez a kifejezés. Pedig egyszerű, lovas 
nép az, akinek életében a ló tartása, nevelése 
elsőrendű szerepet játszik, a hátas, illetve 
a fogatolt ló pedig közlekedési eszköz. A 
Bakonyi Poroszkálók, minden tudásuk-

kal azon vannak, hogy ez a magyarokról 
évszázadok alatt kialakult kép csorbát 
ne szenvedjen, sőt, ha lehet, erősödjön. 
Saját tenyésztésű lovaik hátán bejárták 
már Európát és Ázsiát, nyeregből látták a 
Tien-sant, és lovaik lábát megáztatták az 
Atlanti-óceánban. Hat hosszabb lovas úttal 
a hátuk mögött idén újra nyeregbe szálltak, 
és elindultak, hogy bejárják Skandináviát és 
a Baltikumot. 
 
Természetesen a tőlük megszokott végvári 
vitézi viseletben fogják megtenni a tervezett 
9000 km körüli távot.  
 
                                                                       rg
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iparűzési adÓ - már elektro-
nikusan is!

Mintegy négy hónapos előkészítő munka 
után 2012. április 23-tól a hivatal lehetősé-
get biztosít a helyi iparűzési adó elektronikus 
ügyintézésére. A papír- és elektronikus úton 
benyújtott meghatalmazás hivatali feldolgo-
zása után az iparűzési adóbevallás beküldhető 
elektronikus formában. 

Részletes tájékoztatás az ügy menetéről a 
http://www.komarom.hu/ado.php oldalon 
található.

Újabb ingyenes wiFipontok a 
Városban

Komárom városvezetése nemrég újabb in-
gyenes internet pontok felállításáról döntött. 
Dr. Molnár Attila polgármester elmondta: 
az újabb két free wifi üzembe helyezésével 
öt helyszínre bővült az önkormányzat által 
működtetett ingyenes netezési lehetőségek 
száma.

Ez idáig a komáromi gyógyfürdőben és a 
kempingben, a Szabadság téren, valamint a Jó-
kai ligetben volt elérhető a világháló, mostantól 
pedig a városi könyvtár és környéke, így a Jókai 
mozi, valamint a Jókai tér is bekapcsolódott a 
kiszolgáló helyek közé.

A polgármester hangsúlyozta: a városvezetés 
minden döntést nyilvánossá igyekszik tenni, 
épp ezért valamennyi, Komárom életét érintő 
javaslat, határozat elérhető a település portálján, 
a www.komarom.hu oldalon, ahol további, 
naponta többször frissülő hírfolyamban lehet 
olvasni a várost érintő friss információkat.

Emellett a település rendelkezik egy mint-
egy 5.000 ismerőst számon tartó hivatalos 
facebook oldallal is. A 2900Komarom név 
alatt futó hivatalos youtube felület látogatott-
sága mára elérte a kilencezret. Szintén ezt a célt 
szolgálja a város honlapján elhelyezett „Iratkoz-
zon fel hírlevelünkre” link. Az itt regisztrálók 
naponta saját e-mail címükre kapják az aznapi 
hírcsomagot.

„Mindebből az látszik, hogy a városvezetés 
nagy hangsúlyt fektet a kommunikációra. Fon-
tos számunkra, hogy a komáromiak azonnal 
és első kézből értesüljenek az életüket érintő 
döntésekről és azok előkészítéséről. Szándékunk 
szerint a most kialakításra került két újabb in-
ternet elérési pont is ezzel van összhangban” – 
tette hozzá a polgármester.

RÖVIDEN A felvidéki  
kitelepítettek emléknapja
Dr. Molnár Attila polgármester, országgyűlési képviselő javas-
latára a Magyar Országgyűlés a közeljövőben napirendre veszi a 
felvidéki kitelepítettek ügyét. A hivatalosan „kölcsönös lakosság-
cserének” deklarált államközi intézkedések során 1946 és 1948 kö-
zött 73 ezer magyar állampolgárságú szlovák hagyta el hazánkat, és 
telepedett le Csehszlovákia szlovákok lakta területeire. A szlovák 
hatóságok ugyanakkor közel 100 ezer magyar származású, főleg 
volt ház- és földtulajdonost telepítettek át kényszerrel hazánkba.

A magyarországi szlovákokat a magyar ál-
lam nem kitelepítette, hanem azok mentek 
csak, akik önként át szándékoztak költözni 
Szlovákiába, míg Szlovákiában erőszakos 
kitelepítés folyt. Történelmünk e korsza-
káról a kádári évek alatt beszélni sem volt 
szabad. A csehszlovák állam által megbé-
lyegzett kitelepítettek sorsát egyszerűen 
agyonhallgatta a kommunista diktatúra. 
Épp ezért bír rendkívüli fontossággal, hogy 
húsz évvel a rendszerváltás után a szülőföld-
jükről elűzött kitelepítettek végre megkap-
ják az őket megillető figyelmet.  
 
Komárom város képviselő-testülete április 
12-én délelőtt 10 órakor emlékülést tartott 
a Monostori Erődben. Azért ezen a napon, 
mert 1946-ban ez volt az a dátum, amikor 
több ezer magyar honfitársunkkal az első 
transzportok elindultak Csehszlovákiából a 
teljes ismeretlenség és kilátástalanság felé. 
 
A testületi ülésen a város elöljárói mellett, a 
Kecskés László Társaság tagjai, Potápi Ár-
pád, a nemzeti összetartozás bizottságának 

elnöke, országgyűlési képviselő, Prohász-
ka Marcell nyugalmazott pedagógus, a 
kitelepítések komáromi tanúja, Stubendek 
László, a CSEMADOK észak-komáro-
mi szervezetének elnöke, valamint a helyi 
intézmények igazgatói, a városi diáktanács 
tagjai és az iskolák küldöttségei vettek részt. 
 
Az Evangélikus Egyház Kórusának elő-
adását követően dr. Molnár Attila polgár-
mester szólt a megjelentekhez, történelmi 
áttekintést adva a kitelepítések időszakáról. 
Potápi Árpád és Prohászka Marcell ünnepi 
beszéde és a Himnusz közös eléneklése után 
a program a kitelepítettek emlékművének 
megkoszorúzásával ért véget.  
 
A városvezetés szándéka szerint a jövő évtől 
kezdődően minden esztendőben megren-
dezik majd a kitelepítettek emléknapját, 
amellyel Komárom az „erődök városa” 
állandó jelző mellett mint „a felvidéki 
kitelepítettek emlékvárosa” is bevonulhat 
majd történelemkönyveink lapjaira.        rg

A Beneš-dekrétumok 

A Beneš-dekrétumok tágabb értelemben a második világháború utáni csehszlovák 
államiságot megalapozó 143 elnöki rendelet. Gyakrabban csak azt a 13 jogszabályt 
nevezik így, amelyek a csehszlovák nemzetállam megteremtése érdekében az ország 
területén élő németek és magyarok kollektív bűnösségét rögzítették.  
 
Az e dekrétumok alapján a német és magyar kisebbséggel szemben alkalmazott 
bánásmód összeegyeztethetetlen volt az emberi jogokkal, ellentétes volt a nemzet-
közi jog általános elveivel, a diszkrimináció és a kényszermunka tilalmával, továbbá 
a tulajdon sérthetetlenségének elvével. A dekrétumokat az egykori Csehszlovákia 
mindkét utódállama, Csehország és Szlovákia is mind a mai napig jogrendje részének 
tekinti. A dekrétumok összeegyeztethetetlenek az Európai Unió Alapjogi Chartájá-
val, a szlovák parlament 2007-ben mégis megerősítette azok sérthetetlenségét.
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Mindent a diákokért!
Az önkormányzat célja, hogy azok a diákok, akik valamely területen társaik  
eredményei felett teljesítenek, elismerésben részesüljenek. A városvezetés  
ez irányú törekvéseit Turi Bálint oktatásért felelős alpolgármester foglalja össze.

Ebben a tanévben ismét meghirdettük 
tavaly útjára indított kezdeményezésünket, 
mely szerint minden iskolából egy tanuló 
jogot szerez saját maga és családja számára 
egyhetes ingyenes fövenyesi üdülésre a pol-
gármesteri hivatal nyaralójába. Az a célunk, 
hogy a komáromi diákok érezzék, tudják, 
hogy érdemes jól tanulni, a tudásnak értéke 
van városunkban, a teljesítményt megbe-
csüli a lakóhelye, a város vezetése. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy a jól tanuló, jó ma-
gaviseletű diákok, a sikereket elérő tanulók 
legyenek a pozitív példák a gyerekek előtt. 
Arról, hogy kik kapják ezt a lehetőséget, 
természetesen az iskolák nevelőtestületei 
döntenek.  
 
Másik tavaly nyári akciónk is folytatódik, 
melynek keretében iskolai közösségek jut-
hatnak el nagyon kedvező feltételek között 
Erdélybe, Szovátára. Az elmúlt nyáron 
három iskola, 50-50 fős csoportja járta 
be Hargita és Kovászna megye nevezetes 
helyeit. Idén nyáron ismét három autóbusz-
nyi gyermek ismerkedhet Erdély gyönyörű 
tájaival, az ott élő emberekkel és magyar 
emlékeinkkel. A tavalyi résztvevő iskolák 

után újabb három kapja ezt a lehetőséget a 
jelentkezés sorrendjében. Az önkormány-
zat fedezi az autóbuszos utazás költségeit, 
vendéglátónk, Domonkos István úr pedig 
saját sátortáborában térítésmentes szállás-
helyet biztosít. A gyerekeket csak az étkezés 
és egyes belépőjegyek költsége terheli. Úgy 
gondolom, ez igazán egyedülálló lehetőség. 
 
Folytatjuk azt a hagyományt is, hogy a 
költségvetésben erre elkülönített keretből 
támogatjuk az év végéig megrendezésre 
kerülő iskolai programok megszervezését, 
valamint határon túli magyar emlékhelyek 
meglátogatását. Az idei szerény anyagi 
feltételeinknek megfelelően nem túl nagy 
azaz összeg, amelyet szét tudunk osztani 
az iskolák között, de olyan nemes és fontos, 
mondhatni nélkülözhetetlen programokról 
van szó, amelyekre mindenképpen áldoz-
nunk kell gyermekeink érdekében.  
 
Végezetül két dolgot szeretnék megemlí-
teni. Az egyik az, hogy Komárom város 
komplex úszásoktatási programja nagyon 
sikeresen működik. Lassan túl vagyunk az 
első tanéven, melynek keretében kétszáz 

nagycsoportos óvodás tanult úszni ősszel és 
tavasszal tíz-tíz héten keresztül. A kisgyer-
mekek nagyon élvezik a foglalkozásokat, 
és sokat tanultak a húsz foglalkozás alatt. 
Nyáron lesz mit gyakorolni, ha szüleikkel 
kilátogatnak a strandra. Ezúton is köszö-
nöm az óvodák együttműködését. Nagyon 
fontos szereplők az óvó nénik, a dadusokkal 
együtt az úszásoktatás sikeres lebonyolításá-
ban. Szeptembertől már az iskolák közre-
működésére is szükséges lesz, hiszen a most 
nagycsoportos gyermekek elsősök lesznek. 
Új bekapcsolódók lesznek a mostani kö-
zépsősök, akik, gondolom, már alig várják, 
hogy uszodába mehessenek. A másik prog-
ram, amit meg szeretnék említeni, a tanév 
végéhez kötődően a sportos nyári szünetkö-
szöntő, tanév-búcsúztató a Szabadság téren. 
Az iskolák megmérkőznek egymással a 
legsportosabb iskola címért. A program célja 
pedig az, hogy a vakáció kezdetén ráirá-
nyítsuk a diákok figyelmét a testmozgásra, 
a sportra. Arra, hogy a nyáron, megnöve-
kedett szabadidejükben jól teszik, ha minél 
több időt töltenek a szabadban, egészséges 
testmozgással.  
                                                                        tb



Optimistán bele a reménytelenségbe

- Eléggé furcsa címet adott előadóestjének. 
 
- Szerintem egyértelmű a címválasztás, benne van egyfajta tenden-
cia. Az ember nem lehet pesszimista! De nézzen körül a világban! 
Lehet optimista? Nem! Így tehát kénytelenek vagyunk optimistán 
menni a reménytelenségbe. Valószínűsítem, hogy ezzel sokunk 
életérzését eltaláltam. 
 
- Honnan jött az ötlet, hogy összeállítsa ezt az estet? 
 
- Ihlet nem nagyon kellett, hiszen színészként sok verset megtanul-
tam. Egyébként is meghatározza az életemet a költészet. Nem tudok 
kibújni a bőrömből. Lapozgatom a köteteket, megtetszik egy vers, 
visszalapozok, hogy újraolvassam. Ekkor már egy része a fejemben 
marad. Pár nap múlva újra előveszem, megint elolvasom és szinte 
meg is tanulom. Petőfi, Arany, Weöres Sándor, Illyés Gyula, Babits 
Mihály verseiből válogattam. Néha elhangzik egy-egy Kölcsey- 
vagy Döbrentei-költemény is. Ez mindig a pillanatnyi diszpozíciótól 
függ. Van egy gerince az előadásnak, de ha úgy gondolom, akkor 
fölcsapom az egyik kötetet, elmondom a verset, mert úgy érzem, 
hogy az adott pillanatban az oda illik. 
 
- Gondolom, azért úgy válogatta össze a verseket, hogy a nagy 
kedvencek köztük legyenek? 
 
- Az, hogy éppen ki a kedvenc költőm, nálam eléggé hullámzó. 
Most például Weöres Sándor, de volt, hogy Adyt szerettem jobban. 
Elmaradhatatlan Arany, Babits és Petőfi. Az ő verseik folyamatosan 
jelen vannak az előadóestjeimen. Úgy gondolom, hogy ők nemcsak 
költők, de gondolkodók is. Hiszen attól költő valaki, hogy vannak 
gondolatai és azt kitűnően meg tudja fogalmazni. Elsősorban a 
gondolatnak kell dominálnia a költészetben. Nem elhanyagolható 
az sem, hogy olyan nyelven írtak, ami a harmadik legritmusosabb 
nyelv a világon. Az első a latin, a második az ógörög, de ezek már 

holt nyelvek. Csak ezt vajmi kevesen tudják, főleg, mert elhallgatják 
előlünk ezt a tényt. 
 
- Mit gondol, mennyire meghatározó az emberek életében 
manapság a költészet? 
 
- Nehezet kérdez! Azt tudom, hogy az én életemben nagyon 
meghatározó. Azonban amikor az „Optimistán bele a reményte-
lenségbe” címet viselő előadóestemmel járom az országot, akkor 
azt tapasztalom, hogy sokan kíváncsiak rá. Egyébként úgy látom, 
hogy hullámokban van érdeklődés a költészet iránt. Főleg olyan 
eseményeken mint a költészet napja vagy a magyar kultúra napja. 
Egyébként pedig az oktatás elég nagy hiányosságának tartom, hogy 
az iskolákban nem keltik fel az érdeklődést a versek, a költészet 
iránt. Túl azon, hogy nem kell kívülről megtanulni a verseket sem 
az általános, sem a középiskolákban, olyan költőket sem oktatnak 
az egyetemeken, akiket pedig illene. Elsősorban azért érdemes a 
költők gondolatait kívülről megtanulni, mert az ember tudja ezeket 
saját gondolatként is használni. Támaszkodhat a költőkre, mert ők 
sokkal szebben, jobban meg tudják fogalmazni azokat az érzéseket, 
amik bennünk vannak. Én például sokszor élek ezzel a lehetőséggel, 
tehát egy-egy költő gondolatát úgy használom, mint a sajátomat. 
Szerencsére ez mindig olyankor van, amikor találkozik a két gon-
dolat. 
 
- Színművészként mennyire tudja közelebb hozni az emberekhez 
a költészetet? 
 
- Semmi esetre sem tudom pótolni az oktatás hiányosságait, de 
igyekszem! A színházban is mindig elmondom a kollégáknak, 
hogy mindenkinek érdemes egy ilyen verses, prózás, énekes 
összeállítást csinálnia, és végigjárni vele az országot. Van értel-
me, hiszen ha a közönségnek csak egy része válik fogékonnyá 
a költészet iránt, már megérte.                                            se

A költészet napját József At-
tila születésnapjára emlékez-
ve 1964 óta minden évben  
április 11-én ünnepeljük ha-
zánkban. A jeles alkalomból 
Dörner György színművész  
lépett fel a zsúfolásig meg-
telt Jókai moziban. Az 
„Optimistán bele a remény-
telenségbe” címet  viselő 
esten magyar költők versei 
és megzenésített költe-
mények hangzottak el.
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Vissza a szving-korszakba
április 13-án hazánk egyik legnépszerűbb jazz-zenekara, a Hot Jazz Band 
lépett fel a zsúfolásig megtelt Jókai moziban. A fiúk repertoárja elsősorban 
a 30-as és 40-es évek amerikai és magyar jazz-számait öleli fel. Különösen 
népszerűek a két világháború közti magyar szving- és jazzdalok, illetve 
a filmzenék interpretációi, melyeket a komáromi közönség is hallhatott.

- Igyekszünk eredeti formában megszólaltatni a háború előtti 
dalokat. Ez ma már ritkaságnak számít. Talán ezért szeretnek ben-
nünket annyian, illetve sokat számít az is, hogy milyen egyéniségek 
vannak egy-egy zenekarban - mondta a Hot Jazz Band frontembe-
re, Bényei Tamás, arra a kérdésre válaszolva, hogy minek köszön-
heti a Hot Jazz Band több évtizedes sikerét, hiszen a fiúk 1985 óta 
muzsikálnak együtt. 
 
Nyolc éve a Hot Jazz Band állandó vendégének számít Bolba Éva, 
aki Komáromban is színpadra állt. - 2002-ben az év énekeseként 
Emerton-díjat kaptam, akkor találkoztam Évával. Két évvel később 

elhívtam vendégszerepelni, és azóta tart ez a kapcsolat. Kevés ilyen 
jazz-tehetséggel megáldott lány van. Igazi zenész, nyolc évig zon-
gorázott, kitűnően improvizál, nagyon jól képzett énekes, ismeri a 
régebbi stílusokat - nyilatkozta Bolba Éváról Bényei Tamás. 
 
A fiúk a Jókai moziban egy igazi egyveleget játszottak az amerikai 
jazztől kezdve a régi magyar számokon és a bendzsós blokkon át a 
Louis Armstrong-dalokig.   
 
                                                                                                                 se
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Programokban gazdag nyár vár 

Ahogy tavaly, úgy idén sem lesz hiány a nyári programokban. Finiséhez érkezett ugyan-
is a városrehabilitációs projekt, melynek köszönhetően májustól júliusig ismét élettel telnek 
meg Komárom felújított terei. Válogathatunk a koncertek, az író-olvasó találkozók és a sport-
programok közt. Sőt júliusban egy hétvégére még Franciaország is a városba „költözik“.

A legtöbb ember iskolai tanulmányai során 
találkozik a méltán híres írók nagysikerű 
műveivel, a kortárs szerzők azonban nem 
egy esetben háttérbe szorulnak. A hiba 
kiküszöbölésére indult útjára a Mai írók 
színpada nevet viselő program. Május 25-én 
a Jókai moziban láthatjuk D. L Coburn 
Kopogós römi című kétfelvonásos tragikomé-
diáját.  
 
A darabban két magára maradt ember, 
egy férfi és egy nő találkozik egy különös 
helyen, egy különös élethelyzetben. Hogyan 
kerülnek napról napra, kártyapartiról 
kártyapartira közelebb egymáshoz? – ezt 
mutatja be Coburn kortárs műve. Két 
nappal később, május 27-én, a tavalyi évhez 
hasonlóan a gyermekek vehetik birtokba a 
várost, elsősorban a Jókai ligetet, ahol sok 
játékos programmal várják őket. Örül-
hetnek a nyáron az olvasás szerelmesei is, 

akik május 31. és június 3. között a tavaszi 
könyvnapokon kedvükre válogathatnak az 
olvasnivalók közt. Emellett lesz könyvsátor, 
író-olvasó találkozó és más olyan program, 
mely valamilyen módon kapcsolódik a 
könyvekhez. 2011-ben nagy sikert aratott az 
Ébresztő Komárom! sportos vetélkedő, ahol 
az iskolások különféle sportágakban mér-
hették össze tudásukat. Ezen felbuzdulva 
idén június 8-án második alkalommal kerül 
sor a rendezvényre, melynek a Szabadság tér 
ad majd otthont. Július 13-15. között pedig 
Komárom egy igazi francia kisvárossá ala-
kul át. A Jókai ligetben egésznapos családi 
programmal várják az érdeklődőket. – A 
francia napokat a Magyarock Dalszínházzal 
közösen szervezzük.  
 
A társulat nagyszabású bemutatóra készül, 
színpadra állítják Paul Féval A púpos című 
musicaljét. A történet a Napkirály korába 

kalauzol minket, amikor Franciaország 
Európa vezető hatalma volt. A bemutatót 
a Dalszínház már eleve a francia nemzeti 
ünnep időpontjára tervezte, de szeretnénk, 
ha az egyszeri színházi élményen túl további 
módon is megmutatkozhatna az igazán szí-
nes francia kultúra. Lesz többek közt bor- és 
sajtkóstoló, megízlelhetjük a tipikus francia 
édességeket, megismerkedhetünk a francia 
parfümökkel és zenével, illetve tervezzük, 
hogy a Jókai moziban francia filmeket 
vetítünk majd – mondta el a Komáromi 
Kulturális, Sport és Szabadidő Nonprofit 
Kft. programszervezője, Somogyiné Szili 
Nóra.  
 
Mindezekből látszik, hogy Komá-
romban idén sem lesznek unalmasak 
a nyári napok és éjszakák. A gazdag 
kínálatban mindenki megtalálhatja a 
számára megfelelő programot.  se
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Mesélő  
képeslapok:  

„A Gábor fotó”
Ezúttal az Asztalos Béla és 
Tóth Lőrincz utca keresztező-
désében álló sarokház törté-
netének eredünk nyomába.

Az első kép  1938-ban készült, ezen 
Harmat György férfi divat uri és egyen 
ruha szabóságát láthatjuk. Előtte az 
itt dolgozók állnak: Harmath György 
főnök, Deák inas és Gábor Ferenc segéd. 
Ezt a házat 1964-ben Harmaték örö-
kösétől megvette Gábor Ferenc, ekkor 
már nem működött a szabóság, az ajtó 
be volt falazva. Gábor Ferenc fia László 
itt nyitotta meg 1972-ben fotóműhelyét 
(második kép). Ezután a falat kibon-
tották, az utcáról nyílt a újra a boltba 
a bejárat,  melyet aztán hosszú időn 
keresztül vezetett. Fia, ifj. Gábor  László 
1994-től tanulóként, 1996-tól végzett 
fényképészként segítette munkáját.  
Édesapja halála után 1998-tól  az üzletet    
már egyedül irányítja,  napjainkban is a 
hagyományokhoz híven, megbízhatóan 
végzi tevékenységét.  
(harmadik kép, 2010 ). 
                                                               tzs

A VÁROS18



EGÉSZSÉGüNK 19

Pár hét és virágozni kezd a legtöbb 
allergiás tünetet okozó gyomnövény, 
a parlagfű. Június végén, július elején 
levegőbe kerülő pollenje minden ötödik 
embernél orrfolyást, tüsszögést és szem-
viszketést okoz. Mivel az allergia ma már 
népbetegségnek számít, ezért a parlagfű 
irtását törvény írja elő. A megszegők 
igen komoly bírságra számíthatnak.

A parlagfű irtása azonban korántsem 
könnyű feladat. Már csak azért sem, mivel 
ez az egyik legigénytelenebb gyomnövény, 
így szinte bárhol képes gyökeret ereszteni. 
Ráadásul a magja 30 évig is életképes ma-
radhat, virágján pedig akár 8 milliárd pollen 
termelődhet. A 2008-ban kiadott élelmi-
szerláncról és hatósági felügyeletről szóló 
törvény kimondja, hogy a földtulajdonos az 
adott év június 30-ig köteles megakadályoz-
ni a parlagfű virágbimbójának kialakulását, 
illetve ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani. Az ille-
tékes hatóságok, így belterületen a jegyző, 
a külterületen pedig a Földhivatal illetve a 
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága folyamatosan ellenőrzik a 
hatáskörükbe tartozó földeket. A helyszíni 
ellenőrzésről előzetesen nem kötelesek 
értesíteni a használót, a lezárt területeket 
pedig felnyithatják és intézkedhetnek.  
Komáromban a Polgármesteri Hivatal és a 
közterület-felügyelet munkatársai közösen 
ellenőrzik a területeket. Májustól kezdve 
folyamatosan ellenőrzik az ingatlanok 
gyomosságát. A közterületek nyírását és 
parlagfű-mentesítését pedig a Saxum Kft. 
végzi majd.  
 
Egyszeri kaszálással nem oldható meg a 
gyomnövény kiirtása. Ugyanis a levágott 
parlagfű alacsonyan elhelyezkedő oldalrü-

gyeiből hajtásokat hoz, melyek nagyon rövid 
időn belül virágozni tudnak. Minimum há-
rom kaszálás szükséges a gyom kiirtásához. 
Komáromban ennek megfelelően évente 
3-10 alkalommal nyírnak egy-egy területet, 
attól függően, hogy mennyire központi 
helyen található. Az elhanyagolt építési 
telkeken és az ipari területeken a vegyszeres 
kezelés is alternatívát jelenthet. Tovább 
nehezíti a hatékony védekezést az, hogy a 
virágpor szél útján akár több száz kilomé-
teres távolságra is képes eljutni. Az érdem-
leges eredmény eléréséhez így szükséges 
lenne, hogy mindenütt megfelelő módon 
irtsák a parlagfüvet – mondta el Havran-
Tóth Bernadett környezetvédelmi referens. 

Már csak azért is, mert az allergiás nátha 
(pollenózis) az emberek 40 százalékát érinti. 
A szénanáthának igen kellemetlen tünetei 
vannak, de a szem- és orrviszketésen, a 
tüsszögésen, a köhögésen, a könnyezésen, 
az orrfolyáson és az orrduguláson kívül 
jelentősen befolyásolhatják a koncentrá-
cióképességet, így közvetve a munkát, a 
tanulást, az autóvezetést és az alvást is. 
Allergiát természetesen nem csak a parlagfű 
okozhat, hanem a fák virágjának pollen-
jei (éger, nyír, mogyoró), a füvek (perje, 
csenkesz, komócsin), a gabonák (rozs, kuko-
rica) és a gyomok (üröm, csalán). Ezek a 
növények a szezonális allergiáért felelősek és 

bizonyos időszakokhoz kötődnek. Az aller-
giának a fent említett tüneteken kívül – ha 
nem kezelik megfelelően – komolyabb kö-
vetkezményei is lehetnek, így például okoz-
hat középfül-gyulladást, de akár polipok is 
kialakulhatnak az orrban és a melléküre-
gekben, s ezek már csak műtéttel szüntethe-
tőek meg.  Ezért nagyon fontos az allergia 
megelőzése (például a parlagfű irtásával) és 
a tünetek mielőbbi szakszerű kezelése. se

Hasznos tanácsok: 

A gyógyszerek szedését az 
allergizáló tényezők megjelené-
se előtt egy hónappal előbb kell 
elkezdeni! 
 
A szedett gyógyszerek mellékhatá-
sa miatt például álmosság is fellép-
het. óvatosan vezessünk autót! 

Az alkoholfogyasztás nagy-
mértékben fokozza a gyógy-
szerek mellékhatását.

Fűnyírást, kerti munkát száj-
maszkban ajánlott végezni. 

Az autóban legyen meg-
felelő a pollenszűrő!

Itt az allergia-szezon



A nyár veszélyei
A nyári hónapokban hajlamosabbak 
vagyunk kicsit felelőtlenebbül viselked-
ni. Örülünk a napsütésnek, ezért soksor 
a kritikus órákban védelem nélkül 
tarzózkodunk a szabadban, olyan  
helyeken is bemerészkedünk a vízbe, 
ahol esetleg tilos, és a strandokon nem 
óvjuk mindig megfelelően az értéke-
inket. És akkor még nem is beszéltünk 
a gyerekekre leselkedő veszélyekről.

Ma már mindenki tudja, hiszen az orvosok 
lépten-nyomon figyelmeztetnek rá, hogy 
a felelőtlen napozás milyen káros követ-
kezményekkel járhat. Megfelelő védelem 
nélkül ugyanis jelentős mértékben növel-
hetjük a bőrrák kialakulásának kockázatát. 
Ezért mindig használjunk a bőrtípusunk-
nak megfelelő, magas faktorszámú krémet 
vagy tejet, 11 és 15 óra között lehetőleg ne 
tartózkodjunk a napon. Akkor is kenjük 
be magunkat, ha éppen nem a strandra 
készülünk, de a nap nagy részét a szabad-
ban töltjük majd. Hiszen egy séta közben 
ugyanúgy leéghetünk, mint a nyugágyban 
pinehve. Fejünket is mindig védjük egy-egy 
divatos fejfedővel, kalappal vagy kendővel. 
Illetve ne feledkezzünk meg a megfelelő 
UV-védelemmel ellátott napszemüvegről 
sem. Lehetőleg jó minőségű, optikusnál 
vagy márkaboltban vásárolt napszemüveg-
gel védjük meg szemünket a káros suga-
raktól.  Június és augusztus között fokozott 
figyelemmel kísérjük az UV-jelentéseket 
és a frontváltozásokat, hiszen ezek nagy-
mértékben befolyásolhatják mindennapja-
inkat. A szív- és érrendszeri problémákkal 
küszködők, ha tehetik, akkor a frontátvo-
nulásokhoz igazodva előre tervezzék meg a 
napjukat.   
 
A felnőtt emberi szervezetnek naponta 
átlagosan 2-3 liter folyadékra van szüksége. 
Ez a mennyiség a nyári hónapokban akár 
a duplájára is emelkedhet. Szomjoltásra 
szénsavmentes ásványvizet vagy frissen 
facsart gyümölcs- és zöldséglevet ajánlanak 

a szakemberek. Az agyoncukrozott, mes-
terséges adalékanyagokkal ellátott italok 
nem tartalmaznak ásványi sókat, melyek 
az izzadással távoznak a szervezetünkből. 
A szomjúság elűzésére a nyári hőségben 
semmiképpen sem jó megoldás az alko-
holfogyasztás, hiszen szárító és vizelethajtó 
hatása van.  
 
Amennyiben a nyári hőséget a vízparton 
szeretnénk elviselhetőbbé tenni, nem árt 
néhány alapvető szabályt betartani. Fü-
rödni mindig csak az arra kijelölt helyeken, 
strandokon szabad. Az ismeretlen bánya-
tavak, álló- vagy folyóvizek akár halálos 
tragédiához is vezethetnek. A komáromi 
Vízirendészeti Rendőrőrs felügyelete alá 
tartozó szakaszon, tehát Rajkától Tátig 
nincs fürdőzésre kijelölt szakasz. Egyedül a 
Mosoni-Dunán, Győrnél az Aranyparton 
vannak meg a nyíltvízi fürdőzés tárgyi és 
személyi feltételei. Akik a tiltás ellenére az 
említett szakaszon a vízbe mennek, pénz-
beli büntetésre számíthatnak. A különféle 
vízi sporteszközök, így a jet-sky, a kajak-
kenu vagy a vízisí használatára Rajkától 
Tátig szintén nincs lehetőség. Amennyiben 
úszni vagy fürdőzni szeretnénk, előtte 
semmiképpen ne fogyasszunk alkoholt, 
hiszen ez könnyen tragédiához vezethet. 
Ugyancsak ne próbáljunk erőfitogtatásból 
tavakat, patakokat átúszni, mert könnyen 
megtörténhet, hogy félúton elhagy az 
erőnk. Nagyon fontos figyelmeztetés, hogy 
amennyiben bajba jutott embert látunk a 
vízben, egyedül ne kezdjünk mentőakcióba, 

mert könnyen tragédia lehet a vége. Hívjuk 
a 105-ös telefonszámot és várjuk meg a 
segítséget. Értékeinket lehetőleg ne hagyjuk 
őrizetlenül.  
 
Sokan pár napos vagy hetes nyaralást ter-
veznek. Ebben az esetben a lakásuk, házuk 
könnyen a betörők célpontjává válhat. 
Kirándulás előtt ezért kérjük meg a meg-
bízható szomszédot, barátot vagy rokont, 
hogy pár naponta ellenőrizze otthonunkat. 
Az elutazás előtt zárjuk el a vizet és a gázt, 
illetve áramtalanítsunk.  
 
A legtöbb szülőnek igen nagy gondot okoz, 
hogyan is oldja meg a gyerekek elhelyezé-
sét a nyári szünet alatt. Pár napos, hetes 
felügyeletet biztosan tudnak vállalni a 
nagyszülők és a rokonok, jó megoldás a tá-
borozás is, ám a fiatalok még így is rengeteg 
időt töltenek felügyelet nélkül. A csellengés, 
csavargás hamar meggondolatlan, buta 
vagy törvénysértő dologhoz tud vezetni. Így 
lehetőleg mindig tudjunk róla, hogy gyer-
mekünk éppen hol tartózkodik, kivel van 
és mit csinál. Kifejezett veszélyforrást jelen-
tenek a különféle internetes-alkalmazások, 
oldalak, chat-szobák és a számítógépes 
játékok. Ezekről feltétlenül beszélgessünk 
el gyermekünkkel. Nyáron könnyebben 
kerülhetnek kapcsolatba a legális (alkohol, 
cigaretta) és az illegális drogokkal egyaránt. 
A drogfogyasztás leginkább a 15 és 26 év 
közötti korosztályt érinti, ám a határ egyre 
lejjebb csúszik.   
                                                                       se
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Komárom a -on

Kövesse városunk életét  
a www.youtube.com/
user/2900Komarom 

oldalon!

ismét lehet pályázNi A városi vállAlKozói támogAtási AlAp forrásAirA!

A város idei költségvetésében továbbra is  biztosít forrásokat a kis- és középvállalkozások tá-
mogatására, melyet pályázati formában a következő tevékenységekre lehet igényelni:

Külső forrásokhoz (hitel, vagy vissza nem térítendő forrás pályázatokhoz)  
visszatérítendő önrész biztosítása 5.000.000 Ft-ig. 

 
A fenti források biztosítására a pályázatokkal összefüggő kiadások részbeni  

megtérítése vissza nem térítendő támogatás formájában 200.000 Ft-ig.
A vállalkozások szakmai fejlődését biztosító rendezvények kiadásainak  

részbeni megtérítése vissza nem térítendő támogatás formájában 100.000 Ft-ig. 
 

A támogatásokkal összefüggő pályázati felhívás és adatlapok letölthetők a www.komarom.
hu honlapról, illetve a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány komáromi irodájában ezekről rész-

letes tájékoztatást is kaphat (2900 Komárom, Árpád utca 21. telefon: 34/345-305). 

A pályázatok befogadása és elbírálása a rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásáig tart.
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Remekelnek az ifjú floorballosok
Senkinek sem kell bemutatni a Szőnyi Palánkdöngetők Körének eredményeit. A város egyik  
legsikeresebb sportklubjának azonban nemcsak felnőtt csapatai értek el kimagasló teljesítményt,  
de az utánpótlása is nagyon jól szerepel. Sőt, egy újdonságot is bevezettek Komáromban, mégpedig  
az ovi-floorballt. Az SZPK tarolt a Sportbálon, a Komáromi Napok alkalmával pedig Pro Urbe- 
díjjal ismerték el eredményeiket. Mindezekről a klub elnökét, ifj. Galambos Tamást kérdeztük.

Az SZPK-nak jelenleg hány utánpótlás- 
csapata van, illetve milyen eredménnyel 
szerepelnek a bajnokságokban?  
 
Klubunknak az idei szezonban öt utánpót-
lás-csapata van. Kissé csalódottan mondom, 
hogy ezek mind fiúcsapatok, külön lány 
utánpótlásunk sajnos nincsen. Azonban 
vannak nagyon tehetséges lányok a fiúk 
közt. A legkisebbek, akik már versenyszerű-
en sportolnak, 7-8 évesek, ők megnyerték az 
első ízben kiírt U 9-es bajnokságot.  Az  
U 11-es és az U 13-as korosztályunk 
egyaránt a legjobb négy között szerepel. 
Mindkét esetben hátravan még az érmeket 
eldöntő utolsó forduló. Úgy néz ki, hogy  
U 14-es csapatunk bajnoki döntőt játszik. 
Az U 16-os játékosaink pedig már meg-
nyerték a korosztályos bajnokságot. Közülük 
már többen bemutatkoztak a felnőtt csapa-
tunkban is.   
 
Egyértelmű, hogy nemcsak a felnőtt csapa-
tok szerepelnek remekül, de az utánpótlás 
is szép eredményeket produkált. Minek 
köszönhető ez a siker? 
 
Ennek a sikernek több összetevője van. 
Talán a legfontosabb mind közül a lelkese-

dés, azt is mondhatnám, 
hogy a megszállottság. 
Mindenki, a játékosok, 
az edzők nagyon sok 
energiát fektetnek ebbe 
a sportba. Tapaszta-
latból mondom, hogy 
aki egyszer kipróbálja a 
floorballt, az nagy való-
színűséggel ott is ragad, 
hiszen ez egy rendkívül 
dinamikus, érdekes, él-
vezetes  és improvizatív 
csapatjáték.  
 
Szükség van a koor-
dinációs és kondíciós 
képességekre egyaránt. 
Komáromban pedig van 
egy külön varázsa.Itt 
minden játékos helybeli 
vagy környékbeli és saját 

nevelésű! Ez pedig még jobban összeko-
vácsol minket, hisz hosszú évekig együtt 
edzenek, versenyeznek, közben barátságok 
kötődnek és kialakul a klubszeretet, klubhű-
ség. Így aztán a szurkolók is jobban magu-
kénak érzik a csapatokat, mert személyesen 
ismerik a játékosokat az élet más területeiről,  
a városból. A meccsek így mindig nagyon 
jó hangulatban telnek, rengetegen kijárnak 
az összecsapásokra. Ez lelkileg megerősít 
bennünket.  
 
Több sportág edzői is panaszkodtak, hogy 
nagyon nehéz a mai fiatalokat motiválni. 
Önöknek hogyan sikerült inspirálni a a 
gyerekeket? 
 
Talán az előbb említett családias hangu-
lattal. Mi tényleg egy emberként segítjük 
egymást. Erre az összefogásra ugyanolyan 
büszke vagyok, mint az eredményeinkre. 
A győzelmek nagyon összekovácsolják a 
csapatokat. Ez pedig átragad a gyerekere 
is. Illetve nagyon jó érzés, hogy a szülőkre 
is nagyon sok mindenben számíthatunk, 
segítenek, amiben csak tudnak.  
 
Elindítottak egy nagyon érdekes kezde-

ményezést, az ovi-floorballt. Mit kell erről 
tudni? 
 
Kísérleti jelleggel indítottuk útjára ezt 
a programot. Célunk, hogy az egészen 
kicsi gyermekek is megismerkedjenek 
a floorballal, és lehetőleg minél többen 
megszeressék. A foglalkozásokat az OB I-es 
férfi és női játékosaink tartják, nagy lelke-
sedéssel. Bízom benne, hogy július elején 
megvalósulhat egy ovi-kupa. Nem titkolt 
szándékunk, hogy az ügyesebb gyerekek 
bekerüljenek az utánpótlás-csapatunkba 
 
Milyen a visszhangja az ovi-floorballnak? 
 
A kezdetekben aggódtam, mert én edzem a 
legkisebbeket, az U 9-es csapatot. Egy-két 
óvodás járt hozzám is, így tapasztalatból 
tudom, hogy a kicsiknél sok mindenre még 
jobban oda kell figyelni. Ott van például a 
megfelelő ütőhasználat, amire meg kell ta-
nítani a gyerekeket, nehogy baleset legyen a 
vége. A kezdeményezés visszhangja nagyon 
jó, a gyerekek élvezik a foglalkozásokat.  
 
A floorball esetében elmondható, hogy már 
egészen kis korban kitűnik a tehetség? 
 
Több kolllégám mondta már, hogy érdemes 
megnézni az ovisokat, mert vannak köztük 
nagyon ügyesek. A tehetség viszonylag ko-
rán megmutatkozik, ám önmagában sem-
mit sem ér. Fontos, hogy szorgalommal és a 
játék iránti alázattal párosuljon. Jelenleg van 
4-5 olyan tehetséges 14-15 éves játékosunk, 
akik már az OB I-es csapatunkkal edzenek.  
 
Januárban remekeltek a Sportbálon, több 
elismerést is begyűjtöttek. A Komáromi 
Napok alkalmával pedig újabb díjjal tüntet-
ték ki az SZPK-t! 
 
Ezúton is nagyon szépen köszönjük, hogy 
megkaptuk Komárom Pro Urbe-díját. Ez is 
mutatja, hogy mennyien szeretnek bennün-
ket és szurkolnak értünk. Érezzük a város 
szeretetét és támogatását. Nagyon jó érzés, 
hogy az önkormányzat nem csak anyagilag, 
de erkölcsileg is támogat bennünket. (se)
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„Igyekeztem és szorgalmas voltam”  
- beszélgetés Nagy Antal labdarúgóval - 
Nagy Antal kétszeres bajnoki ezüstérmes és kupagyőztes a Honvéddal, belga bajnok  
és gólkirály a Standard Liége csapatában, háromszoros magyar válogatott.  
Eredményeire méltán lehet büszke, de mindennapjait visszavonultan tölti Komáromban.

Labdarúgó-karrierjét a Honvéd csapatában 
kezdte 1963-ban. Milyen érzés volt a legen-
dás klub színeiben játszani?  
 
A véletlen hozta úgy, hogy a Honvéd 
játékosa lettem. Az én pályám nem úgy 
indult, mint a mai fiataloké. Alapve-
tően jó voltam a labdajátékokban, nem 
csak a fociban, de a kézilabdában és a 
kosárlabdában is. Sokat rúgtuk a bőrt a 
grundon. A szüleimre való tekintettel 
elvégeztem a technikumot Esztergom-
ban, de éreztem, hogy nem ez az én 
hivatásom. Jelentkeztem a testnevelési 
főiskolára, oda azonban nem vettek fel. 
Nem volt más választásom, el kellett 
mennem dolgozni. Az oroszlányi 
bányába kerültem, ahol három hónapot 
töltöttem technikusként. Ekkor került 
sor az üzemi bajnokságra, melyen kitűn-
tem. Ezért keresett meg Oroszlány csa-
pata, ahol egy fél szezont játszottam az NB 
II-ben. A Honvédból személyesen Bozsik 
József jött el hozzánk, bár édesanyám nem 
akarta, hogy ott focizzak, ő jobban szerette 
volna, ha a tatabányai csapatot választom. 
Vajmi kevés tapasztalattal rendelkeztem, 
ekkor még nem volt futballkarrierem. A 
Honvédban pedig nagy nevek játszottak 
ekkor.  
 
Kérem, beszéljen nekünk a Honvédban 
töltött évekről, sikereiről! 
 
Összességében szép évek voltak, hiszen jó 
eredményeket értünk el a Honvéddal. Két-
szer voltunk bajnoki ezüstérmesek és egy-
szer kupagyőztesek. Szerettem ott játszani, 
a csapatársaimmal sohasem volt semmiféle 
konfliktusom. Az igazat megvallva én 
Oroszlányban is jól éreztem magam, bár ott 
a hozzáállással, a magatartással azért voltak 
problémák. Hiányzott a sportszerűség, mely 
jellemezte az akkori egész magyar labda-
rúgást is, annak ellenére, hogy volt hat-hét 
igen jó csapat, mely az NB I-ben játszott. 
Amikor válogatott lettem, az edző, Ilovszky 
Rudolf próbált átcsábítani a Vasasba, hogy 
Korsós helyett legyek én a balszélső. De 

nem mentem, egyrészt nem szimpatizáltam 
a Vasassal, másrészt szerettem a Honvédot.  
 
Tagja volt az 1964-es olimpiai és az 1966-os 
angliai világbajnokság válogatottjának...  
 

Mégse jutottam ki sem az olimpiára, sem a 
világbajnokságra. Egyedülálló eset volt ez 
Magyarországon, hogy a busz indulása előtt 
szállítottak le. Nem vittek ki Tokióba, ahol 
olimpiai bajnok lett a magyar csapat. Két 
évvel később ugyanez megismétlődött. Hu-
szonkettes keret volt, tizennyolcas utazóval. 
Én benne voltam az utazóban, de a buszról 
ismét leszállítottak. Akkor biztos nagyon 
bántott mindez, de a részleteket már nem 
tudnám elmondani. Mély nyomot nem 
hagyott bennem, hiszen ezt követően még 
11 évig futballoztam.  
 
Ez hozzájárult ahhoz, hogy külföldre 
távozott? 
 
A disszidálásomnak nem ez volt az oka. 
Tudtam jól, hogy a múltból nem lehet meg-
élni, és készülni kell a következő meccsre. 
Mostani fejjel már azt mondom, hogy nem 
1967-ben, hanem két évvel korábban kellett 
volna elhagynom Magyarországot. De 21 
évesemón még nem mertem nekivágni a 
nagyvilágnak. Akkor láttam meg az igazi 
különbséget, amikor kint maradtam, pedig 
nem a mai értelemben vett profi világba 
kerültem. A labdarúgás terén még nyugaton 

sem volt akkora a profizmus. Angliát kivéve, 
de oda nem mehettünk. Teljesen más volt 
kint játszani. Ott az volt a feladat, hogy az 
adott meccset mindig meg kellett nyerni. 
Itthon nem volt szabadidőnk meg magán-
életünk. Délelőtt, délután edzés, állandó 

koncentráció és utazás, ami felőrölte az 
embert. Kint ilyen nem volt. 
 
Mennyire volt nehéz megállnia a helyét 
egy idegen közegben Belgiumban, 
idegenlégiósként? 
 
Mint mondtam, alapvetően jó voltam a 
labdajátékokban, persze ez önmagában 
nem lett volna elég. Kevesen születnek 
igazi tehetséggel, másoknak az eredmé-
nyekért kőkeményen meg kell dolgozni-
uk. A maiak közül az előbbire említhet-
ném példának Messit, utóbbira pedig 
Ronaldót. Én is nagyon igyekeztem, 
tudtam, hogy a cél érdekében nagyon 

szorgalmasnak kell lennem. Mindennek 
meglett a jutalma, hiszen a Standard Liège 
bajnok lett, én meg gólkirály.  
 
Játszott Hollandiában, Franciaországban, 
Spanyolországban és Nyugat-Németország-
ban is. Hol érezte magát a legjobban?  
 
Mindenütt jól éreztem magam, de talán 
Spanyolország számomra a legkedvesebb.  
 
Komáromban telepedett le. Mit gondol 
városunkról? 
 
Szintén véletlen, hogy Komáromban tele-
pedtem le. Viszont szeretek itt élni, hiszen 
egy nyugodt kisváros. Közel van a focipálya, 
így a meccsekre is gyakran kijárok.  
 
Mit üzenne a fiatal labdarúgó palántáknak, 
akik profi futballkarrierben gondolkodnak? 
 
Nem is a jövendő focistáknak, hanem 
inkább az edzőknek üzennék. Gyakran 
kiabálnak a gyerekekkel, és ez így nem 
helyes. A fiatalokkal meg kell szeret-
tetni a focit, nem pedig elriasztani őket.
.                                                                      se




