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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 jelentkezésnél kérjük, adja meg nevét, címét és telefonszámát.  
A látogatások időpontját a jelentkezők számától függően változó  

dátummal, szombatni napokon tervezi az önkormányzat.
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Új helyen rendel Zsilka doktornő

 
Tisztelt Komáromiak!

Dr. Zsilka Ilona gyermekorvos új helyen, a Tóth Lő-
rinc utcában (Gábor Fotó utcája) rendel.

További részletek: www.topendo.hu

 
tisZtelt komáromiak! 

 
 
 

megdöbbentő tragédia híre sokkolta városunk lakóit augusZtus 
6-án, amikor településünk köZtisZteletben álló fiatal családjá-

nak két tagja vesZtette életét egy tragikus köZÚti balesetben.  
 

aZ édesapa és 13 éves kislánya a helysZínen meghalt.  
a nagyobbik lány kevésbé sÚlyos sérülésekkel került ki a baleset-

ből, míg aZ édesanya állapotát aZóta sikerült stabiliZálni.

mindaZok, akik a család gyógyulását és rehabilitáció-
ját anyagilag is támogatni sZeretnék és tudják, a követ-

keZő sZámlasZámon tehetik meg felajánlásaikat.

otp sZámla: 11773401-00912688
A számlAtulAjdonos neve: ágoston gézáné 

 
aZ adományokat a napsugár óvodában is gyűjtik.
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Szent Istvánra  
emlékeztünk

Komárom Szent István-napi ünnepségének a koppánymonostori Vezérek Parkja  
adott otthont augusztus 19-én. Az eseményen jelent volt dr. Molnár Attila polgár- 
mester, Hornig Rudolfné és dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármesterek,  
Molnárné dr. Taár Izabella jegyzőasszony és a képviselő- 
testület több tagja. A rendezvényen Bedecs Ilona működött közre.
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A Himnusz közös eléneklése után Czita 
János, a koppánymonostori városrész kép-
viselője mondott ünnepi beszédet, melyben 
hangsúlyozta: nagyon örül annak, hogy 
a 2009-ben létrejött park lehetett az idei 
ünnepségsorozat egyik fő helyszíne, mely 
a honfoglaló hét vezérnek, szülőföldünk 
szellemiségének és eredet-tudatunknak állít 
méltó emléket. Elmondta, hogy István és 
Koppány harcában nemcsak az forgott koc-
kán, hogy ki lesz a magyar nép uralkodója, 
sokkal fontosabb volt ennél az orientáció 
kérdése. – István királyunk a maga korában 
korántsem volt népszerű uralkodó. 
A magyarok nehezen fogadták el templom-
építési parancsát vagy igen szigorú büntető 
törvénykönyvét. Ám ő vállalta a népsze-
rűtlenséget, mert meg volt győződve róla, 
hogy hosszú távon népe érdekeit szolgálja. 
Az egyház, melyet megalapított, ma is áll, 
templomai ott magasodnak szinte minden 
faluban és városban – hangzott a képviselő 
beszéde, mely kitért a Szent István-nap 
történetére is. 

Augusztus 20-át Nagy Lajos tette egyházi 
ünneppé, s 1848-ig meg is tartották azt. 

A szabadságharc bukása után betiltották, 
majd 1938-as törvénybe foglalását követően 
a kommunista rendszer alakította át az új 
kenyér ünnepévé. 

– A köztudatban augusztus 20-a nemcsak 
István király, de az új kenyér ünnepe is. Az 
ország és a nemzet jelképe Szent István, az 
élet jelképe pedig a kenyér. Azt kívánom, 
hogy a jövőben a Szent István-i úton halad-
va mindenki találja meg a közös boldogu-
lását és az elkövetkező években mindenki 
asztalára kerüljön elegendő kenyér – zárta 
beszédét Czita János.

Másnap a Petőfi  Sándor Művelődési Ház 
udvarán került sor a szőnyi városrész ünnep-
ségére. A délutánt a Duna Népdalkör ének-
csokra és a Talpalatnyi Színház fellépése 
tette még emelkedettebbé.

– Mióta megépültek a kemencék, azóta 
hagyományos kemencés Szent István-napot 
tarthatunk Szőnyben – mondta Nyikus 
Anna nyitóbeszédében. Ezt követően az 
almásfüzitői Talpalatnyi Színház adott 
műsort Isten kegyelméből címmel, majd a 

Duna Népdalkör Szent István-dalokat éne-
kelt. Az új kenyeret Milus Ferenc katolikus 
plébános és Nagy Attila református lelkész 
áldotta meg.

– Ma hálát adunk az új kenyérért, amely 
fáradságos munka eredménye, és emléke-
zünk Szent Istvánra, aki egykor megterem-
tette életünk alapját azzal, hogy nemzetet 
és egyházat hozott létre. Adjunk hálát ma 
mindazoknak, akik első királyunkat követ-
ve megtartották a Szent István-i utat. 

Az ünnep egyrészt megállít bennünket, 
mert kiszakadunk mindennapi munkánk-
ból, együtt vagyunk, közösséget formálunk. 
Másrészt üzenetet hordoz. Ugyanis a ke-
nyérkérdés határt szab életünknek. Jézus azt 
tanította: Én vagyok az élet kenyere. Lássuk 
hát meg azt, hogy Ő az élet forrása. És csak 
akkor maradhatunk meg, ha életünket meg 
tudjuk osztani egymással – hangzottak 
Nagy Attila református lelkész szavai. Az új 
kenyeret megszentelése után Egyed Lász-
lóné szegte meg, a jelenlévők pedig egy kis 
bor kíséretében elfogyaszthatták azt. 
                                                                        rg
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Nem pusztán egy építmény
Idén ünnepelte 120 éves fennállását az Erzsébet híd. A jeles alkalomból az Endresz Csoport  
megemlékezést szervezett, amelyen kitűnt: a híd nem csupán egy szerkezet, sokkal több annál.

- Az Erzsébet híd összekötő kapocs - véle-
kedett Miszlay Zsolt, a Magyar Műszaki- 
és Közlekedési Múzeum főmuzeológusa.  A 
híd Magyarország legelső nagyhídjai közé 
tartozik, amelyet magyar kivitelezők épí-
tettek magyar tervek alapján. Terveit a kor 
legnevesebb hídtervezője, Feketeházy János 
készítette. A hídépítés jogát Gregersen, a 
magyarrá vált norvég ács nyerte el. A szere-
tett királynéról elnevezett hidat igen sajátsá-
gos körülmények között 1892. szeptember 
elsején adták át a forgalomnak.  
 
- Baross Gábor halála után miniszteri 
utóda, Lukács Béla nem ért rá részt venni 
az eseményen. Az átadás időpontjául ezért 
szeptember 1. és 2. közötti éjjeli 12 órát 
tűzte ki. A város zokon vette ezt, ám a maga 
módján mégis ünnepelt. Délután 3-kor 
rendkívüli ülést tartott a város vezetősége. 
Este 7-kor bankettet szerveztek, majd a 
koromsötét utcákon a hídhoz vonult a lakos-
ság, ahol a város vezetője beszédet tartott. 

Görögtűz és a Rákóczi-induló hangjai 
közepette a híd közepén találkoztak az 
újszőnyiekkel - mondta el a főmuzeológus. 
Az Erzsébet híd nemcsak megépülésekor, 
de azóta is jelentős erővel bír. Erről tanús-
kodtak dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium infrastrukturális területekért 
felelős államtitkárának szavai is, akinek 
üdvözlőbeszédét Nagy Miklós tolmácsolta.  
 
- Annak a hitnek a jelképe ez a híd, hogy az 
áldozatos munka az ország felemelkedését 
szolgálja, és a sorra születő hasonló nagy tel-
jesítmények megerősítéséül szolgálnak arra 
nézve, hogy az összefogás minden időben 
meghozza gyümölcsét. A mai Magyaror-
szágon hasonlóan nehéz időszakban kell 
megtalálnunk a fejlődés felé vezető utat. Azt 
a munkát, mellyel országunkat építjük, nem 
vezérelheti más, mint ugyanez a jobbító 
szándékú hit. Nagyszabású teljesítmények-
ben most sem szűkölködünk. Példa erre a 
nemrégiben átadott két Ipoly- 

híd, a pőstyénpusztai Katalin híd és a 
tavaly novemberben Rárósnál megteremtett 
Madách híd - hangzott el az államtit-
kár beszédében. Ezek a hidak gyakorlati 
hasznukon túl szimbolikus jelentőséggel 
bírnak Szlovákia és Magyarország éle-
tében. Fizikai és szellemi értelemben is 
biztosítják az átjárást a két ország között. 

Ahogy azt Miszlay Zsolt elmondta, a 
120 éves Erzsébet híd megépülése óta 
sok mindent átélt. A második világhábo-
rúban középső nyílásait felrobbantották. 
Pályaszerkezetét 1962-ben és 1980-ban 
átépítették. 2005 és 2006 között pedig 
átfogó felújítására is sor kerülhetett. Azóta 
teljes pompájában szolgálja az itt élőket. 
A megemlékezés koszorúzással és a helyi 
együttesek koncertjével ért véget.  
 
A híd-évfordulóval kapcsolatos városi megemlé-
kezések szeptember folyamán folytatódnak majd.

                                                                                              se

aZ erZsébet híd
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folytatódik a úszásoktatás

Az idei tanévben is folytatódik az ingyenes 
úszásoktatás a komáromi gyermekek számára. A 
nagycsoportosok szüleinek és az óvodák vezető-
inek tartottak beszámolót a tavalyi eredmények-
ről a városháza nagytermében szeptember 3-án.  

Az ötletgazda Turi Bálint alpolgármester volt, 
elmondása szerint az úszás nem csupán egy 
sport, sokkal több annál. - Alapkészség kell, hogy 
legyen. Ahogy tudunk járni, futni vagy kerékpá-
rozni, ugyanúgy tudnunk kell úszni is. Célunk, 
hogy minden komáromi kisgyermek megtanuljon 
úszni. Így a tavalyi évben az óvodák nagycso-
portosai ősszel és tavasszal 10-10 alkalommal 
úszásoktatáson vettek részt - mondta el az al-
polgármester.

A program valóban nagyon pozitív vissz-
hangra talált mind az óvópedagógusok, mind 
a szülők, de legfőképpen a gyerekek körében.  
- Amikor pár héttel ezelőtt kint jártunk az uszo-
dában, hogy az okleveleket átadjuk, volt olyan 
kisfiú, aki elmesélte, hogy az első órákon még bi-
zony szipogott, de most már csak hosszas kérlelés 
után hajlandó kimászni a medencéből. Ezért a 
jövőben is szeretnénk folytatni ezt a programot. 
Az ingyenes kezdeményezést a testület egyhangúlag 
támogatta, az önkormányzat magára vállalta a 
finanszírozást, az óvodák és a Komthermál pedig 
nagyszerű partner volt a megvalósításban Ez egy 
országosan is egyedülálló program - nyilatkozta 
dr. Molnár Attila polgármester.

Az első ciklusban összesen 220 nagycsopor-
tos óvodás vett részt, oktatásuk idén és jövőre is 
tovább folyik majd, így három év alatt három 
úszásnemben tanulnak meg úszni. Az idei nagy-
csoportosok pedig szintén 20 órát tölthetnek 
a vízben. A gyermekekkel szakképzett oktatók 
foglalkoznak.

- 12 éves tapasztalattal rendelkezem, a csapat 
többi tagja mögött is nagy rutin áll, hiszen va-
lamennyien úszás-oktatók, edzők, testnevelők és 
gyógypedagógusok. A kicsik játékos formában, vál-
tozatos feladatokkal tanulják meg az úszás alap-
jait. Első alkalommal a tanmedencében felmér-
jük a tudásukat, majd ezek után differenciáltan 
csoportokra osztjuk őket. Köztudott, hogy a mai 
gyerekek mozgásszegény életmódot folytatnak, rossz 
a tartásuk, sokan küzdenek különféle légúti beteg-
ségekkel. Ezeket a problémákat az úszás remekül 
orvosolja és segíti a személyiség fejlődését is. Tavaly 
nagyon jó hangulatban folytak az órák, a részt-
vevők 40 százaléka kiválóan megfelelt - tudtuk 
meg az oktatás szervezőjétől, Lugasi Helgától. 
 
                                                                     se

RöVId Nálunk járt  
az egyetlen működő gőzhajó
Schönbrunn, a 100 éves gőzhajó kötött ki Komáromban augusztus 
31-én. A fedélzeten lévőket Turi Bálint alpolgármester köszöntötte. 
A hajót az osztrák Vasúttörténeti Társaság vásárolta meg jelképes ösz-
szegért 1995-ben, amelynek tagjai önkéntes munkával ismét üzemké-
pessé tették a hajót, sőt a belső berendezést is korhűen állították össze.

- A Schönbrunn 1912-ben készült az 
óbudai hajógyárban, a Budapest-Bécs 
útvonalon közlekedett, az első és a második 
világháború idején kórházhajóként szolgált. 
1987-től 1994-ig kaszinóhajóként működött 
Budapesten. Ezt követően az osztrák-német 
határra vitték, ahol kiállították. A felújítás 
után 2001 óta ismét a vízen közlekedik - 
mondta el a hajó kapitánya, Martin Wolf. 
 
Hozzátette, hogy a hajó személyzete 
szabadidejében hajózik a Schönbrunnal és 

fogad vendégeket. Fizetséget nem kapnak 
érte, mert a befolyt összeg egészét a karban-
tartásra fordítják. A Schönbrunn telephe-
lye Linzben található, innen indul útnak 
Ausztrián túl Németországba, Szlovákiába 
és Magyarországra. A hajó másfél órát töl-
tött Komáromban, innen Pozsonyba ment, 
másnap pedig Bécsben ért véget az ünnepi 
hajóút. A Scönbrunn az egyetlen működő a 
300 gőzhajó közül, ami az első Dunai Gőz-
hajózási Társaság hajógyárában készült.  
 
                                                                       se

�� A Schönbrunn a komáromi kikötőben
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Megújul a Mártírok úti tömb

Épülhet az új kerékpárút
Kerékpárút épülhet uniós támogatással Észak-Komárom és Gúta között, mint-
egy 17 kilométer hosszan. A dél-komáromi Monostori erőd körül 2 kilométeres sza-
kaszt építenek ki, amely az Eurovelo 6 kerékpárútra kapcsolódik.

Elfogadta a Pons Danubii pályázatát a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, aminek kö-
szönhetően 19 és fél kilométerrel bővülnek a 
kerékpárutak az észak-komáromi régióban. 
A Magyarország-Szlovákia Határon Át-
nyúló Együttműködési programjának kere-
tén belül kiépül a bicikliút Észak-Komárom 
és Gúta közt, továbbá Dél-Komáromban a 
Monostori erőd környékén bővül a kerékpá-
rozás lehetősége - hangzott el csütörtökön 
Komáromban azon a sajtótájékoztatón, 
amelyen Anton Marek észak-komáromi, dr. 
Molnár Attila dél-komáromi, és Horváth 
Árpád gútai polgármester, valamint Bara 
Zoltán, a Pons Danubii igazgatója vett részt.

Bara Zoltán közölte, a szlovákiai oldalon 
a tervezett kerékpárút a pár éve megva-
lósított Vág-Duna parti szakasz bővítése 
lenne, amely során akkor 7,2 km bicikliút 
épült a Vág-hídtól a Holt-Vágig. A mostani 

projekt részeként a Vág-Duna jobb partján 
haladna végig a bicikliút 17,324 kilométeres 
távolságban, összekötve Észak-Komáromot 
és Gútát. A szlovákiai projekt összköltsége 
2,1 millió euró, ebből 10 százalék az állami 
hozzájárulás, 5 százalék a városok önrésze 
- 105 ezer euró -, a fejlesztés 85 százaléka 
pedig uniós forrásból valósul meg (részletek 
a galériában). 
 
Dr. Molnár Attila elmondta: a magyaror-
szági bővítés a Monostori erőd környékét 
érinti 2,2 kilométeres szakaszon, amely 
rákapcsolódik az Eurovelo 6 kerékpárútra 
a Duna magyarországi oldalán. Magyar-
országon kiemelt kormányzati projektként 
épül meg ez a kerékpárút, amely az ausztriai 
határtól húzódik Budapestig a Duna mel-
lett, és onnan elvezet egészen a Balatonig. A 
dél-komáromi kerékpárútszakasz össz-
költsége 360 ezer euró, s ebben az esetben 

is 5 százalékos a város önrésze, illetve 10 
százalék az állami hozzájárulás. 
 
A polgármester hangsúlyozta, a többi 
EGTC-vel összehasonlítva a Pons Danubii 
kiemelkedően teljesít, a legjobban működik. 
 
A Pons Danubii a Magyarország-Szlovákia 
Határon Átnyúló Együttműködési prog-
ramjának negyedik hullámában pályázott 
a bicikliút bővítésére. A projekt elfogadása 
után 45 nap áll rendelkezésre az engedélyek 
elküldésére, majd ezt követően valósul meg 
az egyeztetési szakasz. A mostani elfogadást 
követően jövő év elejére várható a szerződé-
sek aláírása, amit a közbeszerzési folyamat 
követ. Az építkezés megvalósulása 2013 
végén, illetve 2014 első felében várható - 
hangsúlyozták a jelenlévők.  
 
                                                                       rg

Augusztus végétől lázas munka folyik a Mártírok útján, az itt álló lakótömb a panelprog-
ram keretében újul meg. Sor kerül a nyílászárók cseréjére és a teljes hőszigetelésre. A beruhá-
zás összege közel 100 millió forint. A költségek harmadrészt oszlanak meg az állam, az ön-
kormányzat és a lakók között. A kivitelezés várhatóan év végére fejeződik be. 

Örömteli hírrel érkezett szeptember 3-án 
dr. Molnár Attila polgármester és Turi 
Bálint alpolgármester, a körzet képviselője 
a Mártírok útja 4-6. lakóihoz. A napokban 
aláírták azt a támogatási szerződést, amely-
nek hála az egész tömb megújul.  
- Az itt élők néhány évvel ezelőtt vették fel 
velünk a kapcsolatot, és elmondták: szeretnék, 

ha az ő ingatlanjaik is megújulnának. 
Korábban a képviselő-testület egyhan-
gúlag döntött arról, hogy támogatja a 
panelprogram azon elemét, amely az ön-
kormányzati rész, ez több mint 30 millió 
forintos támogatást jelent. A program 
továbbra is a régi konstrukcióban valósul 
meg, tehát egyharmad részét az állam, 
egyharmad részét az önkormányzat, 
egyharmad részét pedig a lakók finan-
szírozzák. Ismerve az ország és a város 
helyzetét, ez természetesen nem könnyű 
feladat, de én azt gondolom, hogy ilyen 

esetben nem szabad sajnálni a pénzt, hiszen 
ezzel energiát takarítunk meg. Ez kedvező 
a lakók és a város számára is. Ráadásul a 
Mártírok útja az egyik fő útvonalunk, így egy, 
a városképbe illő épülettel gazdagodhatunk 
- mondta el a panelprogram kapcsán dr. 
Molnár Attila polgármester. Hozzátette, a 
továbbiakban is arra buzdítja a komáromi 

társasház-közösségeket, hogy használják 
ki a panelprogram nyújtotta lehetőségeket, 
hiszen az önkormányzatra a jövőben is 
számíthatnak.   
 
Turi Bálint elsősorban nem alpolgármester-
ként, hanem a körzet képviselőjeként nyilat-
kozott a Mártírok útján található lakótömb 
felújításáról. - A választások előtti lakógyűlésen 
az itt élőknek az volt a legfőbb kérésük, hogy 
mindent kövessünk el annak érdekében, hogy ez 
a tömb is megújuljon. A városban szinte egyedül 
csak az a blokk maradt ki a felújítási program-
ból. Az itt élők olyannyira akarták az energe-
tikai korszerűsítést, hogy már évekkel ezelőtt 
készen voltak a pályázattal, de akkor vala-
milyen oknál fogva nem nyertek. Fontosnak 
tartom, hogy a munkálatokkal a kivitelező mi-
hamarabb elkészüljön - mondta Turi Bálint.
                                                                        rg
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Ősmagyar hagyományokkal ismerkedtek
Komárom Város Önkormányzata ebben az évben szakított a több éves hagyománnyal, s első  
alkalommal civil szervezettel kötött megállapodást a városban működő általános iskolások  
nyári napközis táborához. Nyáron a koppánmonostori városrészben lévő Mag-ház adott  
otthont kilenc héten át annak a 78 gyermeknek, akik hetente 31 és 45 csoportban jelentek meg.

Mitől más egy nyári napközi ha civil 
szervezet végzi azon túl, hogy a gyermekek 
kiszakadnak az éves iskolai környezetből? 
A feladatot felvállaló Élettér Egyesület sok 
éves tapasztalattal bír gyermek- és ifjúsági 
területen. A színvonalas szakmai munka 
érdeme az is, az egyesület közössége 2009-
ben Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett 

át az akkori 
SZMM Gyer-
mek- és Ifjúsági 
Főosztályának 
javaslata alapján. 
A közösség azóta 
is a minősé-
gi munkára 
törekszik, így a 
nyári szünetre is 
jól kidolgozott 
szakmai tervvel 
és pedagógusok-
kal biztosította 
a törvényben 
meghatározott 
feltételeket. A 
tábor vezetését 
Juhász Gáborné 
koppánmonostori 

tanító, az egyesület elnöke vállalta. 
 
A gyermekek szerteágazó érdeklődésé-
re, valamint a különböző magatartási és 
koncentrációs problémákra való tekintettel 
az egyesület partnerszervezetei, valamint 
önkéntesei révén vállalta, hogy nem csupán 
felügyeletet, hanem gazdag programot is 

kínál. Így a nyár folyamán rendszeres, hétről 
hétre megvalósuló programok mellett he-
tente tematikus területek mentén dolgoztak.  
 
Heti két alkalommal helyben lovagolni, 
míg egy alkalommal úszni és fürödni vitték 
a gyerekeket. Azoknak a tanulóknak, akik 
pótvizsgáznak, naponta tantárgyi felké-
szítést biztosítottak. A táborban a római 
korral, köztük a vásártéri ásatásokkal, a 
komáromi mesterségekkel, hagyományok-
kal, Koppánmonostor állat- és növényvilá-
gával ismerkedtek a gyerekek. Az ismeretek 
átadását különféle kreatív foglalkozásokkal, 
kirándulásokkal és játékokkal segítették.  
 
Felállításra került a Komáromi 
Talpasíjászok kazak jurtája, az íjászok be-
mutatóját az íjak és jelmezek próbája kísérte. 
A gyerekek megtanulták a nemez készítését, 
s bekapcsolódnak a régi gasztronómia rejtel-
meibe is, így túrót készítettek, a kemencé-
ben pedig cipót és túrós lepényt sütöttek. 
 
 
  
 
                                 Monostori Éva önkéntes

Újabb padokkal bővült a tanösvény
A Komáromi Talpasíjászok meghívására tíz fafaragó érkezett nemrég Koppánmonostorra, köztük  
Ungvári Mihály, a Kötegyáni Baráti Kör Egyesület alapító tagja és elnöke, a koppánmonostori művésztelep 
vezetője. A fafaragók június 11-től június 15-ig faragtak a koppánmonostori Koppán vendégház udvarán.

A művész fest, farag, tanít, nemzetközi 
művésztelepeket, képzőművészeti egyesüle-
teket, kiállításokat, környezetvédelmi akci-
ókat, baráti köröket szervez, vezet nemcsak 
falujában, de határon innen és túl is. Egyik 
akciójának eredménye a koppánmonostori 
állomás is. A Kötegyáni Baráti Kör Egyesü-
leten belül működik a Körös-Art Művészeti 
Társaság, amely a művészet számos ágában 
tevékenykedik, egyik legnagyobb referen-
ciamunkájuknak a Kötegyáni Öko-tó és 
park létrehozásában való együttműködést 
tekintik, amelynek eredményeként kopja-
fák, kaputotemek és térplasztikák díszítik 

a parkot. A társaság számos helyen szervez 
művésztelepet, tagjaik négy országból szár-
maznak: Magyarország, Szerbia, Szlovákia 
és Erdély. A Komáromi Talpasíjászok 
meghívására immár a második alkalommal 
érkeztek a művészek a településre, hogy 
munkájukkal szebbé, otthonosabbá tegyék 
Koppánmonostor köztereit. A két évvel 
ezelőtt útjára indított program célja, hogy a 
koppánmonostori városrészben helytörténe-
ti tanösvény jöjjön létre.  
 
A törekvés első, kézzelfogható eredménye 
a Horgász közben felállított és a település 
névadójához kapcsolódó Koppán kőorosz-

lánja és a hozzá tartozó padja volt. Az 
elmúlt évben nyolc faragott pad készült el a 
nemzetközi tábor alatt, amelyhez idén újabb 
tíz padot faragnak a művészek. Így a Tuba 
János és Hiszek Nándor emlékét idéző pa-
dok mellett idén May László plébános, a fe-
kete gólya, a római őrtorony, a hegyközség, 
a Haladás férfikar, a Duna-part élővilága, 
a Szabadságért 1848-49 emlékpadja,  és a 
valamint a falusi hagyományoknak emléket 
állító pletykapad készült el. 
 
A cikkben a szervezők kérésére  
Koppánymonostor eredeti elnevezését, 
a Koppánmonostort használtuk.

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

��Nyári napközi a mag-házban
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Véget értek az ásatások Szőnyben
Július 25-én bejárással egybekötött régészeti vezetést tartott a szőnyi Vásártéren  
dr. Borhy László egyetemi tanár, tanszékvezető, régész. Az eseményen megjelent  
dr. Molnár Attila polgármester is. A szőnyi Vásártér területén egy komplett ókori  
polgári város található utcahálózattal, lakótömbökkel, kis sikátorokkal és gazdasági részekkel.

A legjelentősebb felfedezés 1994-ből 
való, amikor egy mennyezetfreskó tö-
redéket találtak a régészek. 1996-ban 
létrehozták a múzeumot. Két évvel később 
három szarkofágot találtak érintetlenül, 
gazdag mellékletekkel, 2007-ben pedig 
állatbőrökkel díszített oldalfaltöredék, 
újabb szarkofágleletek, illetve a Brigetio 
had- és közigazgatás-történetére vonat-
kozó felirattöredékek kerültek elő.
Az évek során számos publikáció, múzeumi 
kiadvány- és katalógussorozat jelent meg a 
témában, amelyek igen pozitív nemzetközi 
visszhangra találtak. Ezeknek köszönhető-
en Brigetio beépült az oktatásba, valamint a 
hazai és a külföldi kutatásba is. 
 
Dr. Borhy László elárulta: a polgárváros 
mellett előbb-utóbb a katonai táborban, 
illetve az azt körülvevő táborváros területén 
is ásatásokat kezdenek majd. 
 
A programot követően Brigetiói műhelyek 
címmel a brigetiói iparosok, bronzművesek, 
üvegművesek életét bemutató tárlat nyílt a 
Klapka György Múzeumban. A szeptember 
2-ig látogatható tárlatot L. Simon László 
kultúráért felelős államtitkár nyitotta meg. 
 
„Hangsúlyváltás lesz a kulturális politikában, 
számunkra a régészet stratégiai ágazatnak 
számít. Mindent meg fogunk tenni, hogy az el-
következendő két évben valamit visszahozzunk 
abból a presztízsveszteségből, amit elszenvedett 
ez a terület” - jelentette ki az államtitkár, 
majd rámutatott, hogy január elsejétől külön 
költségvetési soron 17,6 milliárd forintot kü-
lönítenek el az önkormányzatok közgyűjte-
ményi és közművelődési feladatainak állami 
támogatására, a múzeumi és a könyvtári 
rendszer átalakítására. 
 
A kiállításon pékség, fazekas, csont- és 
kőfaragó, valamint üvegműhely maradvá-
nyai láthatók, és bemutatják egy freskófestő 
műhely berendezését. Számadó Emese, a 
múzeum igazgatója elmondta, hogy naponta 
kerültek elő olyan leletek, amelyek végül 
tárgyként vagy fényképen helyet kaptak a 
kiállítás anyagában. 

Az idei ásatásokon feltárták egy bronzműves 
műhely régóta keresett kemencéit, találtak 
megmunkálatlan nyers fémtömböket, vala-
mint olyan terrakottából készült formákat, 
melyeket fémöntésre használtak. Feltártak 
továbbá egy pincét, mely az eltelt csaknem 
1800 év alatt épségben maradt meg, és ben-
ne különféle magvakat, például datolyama-
got találtak - tette hozzá az igazgató. 
 
Bemutatják a kiállításon a falfestészetet is, 
hiszen Brigetio lakóházaiból számos freskó 
vált ismertté. Láthatók a régészek által talált 
festékrögök és a korabeli edénybe beleszá-
radt gipsz. A falfestményeket helyreállító 
restaurátorok rábukkantak a freskók szer-
kesztésének nyomaira, ezek alapján ábrá-
zolták, hogyan jelölték be körzővel és egyéb 
eszközökkel a leendő festmény struktúráját. 
 
Az ókori Brigetio feltárásai huszonegy éve 
kezdődtek, az idei ásatási szezon a huszadik, 
mivel az egyik évben terepmunka helyett 
a leletek feldolgozásával foglalkoztak. A 
munkát Borhy László egyetemi tanár, az 
ELTE ókori régészeti tanszékének vezetője 
irányítja. 
 
A régészek szerint Brigetio felépítését, 
szerkezetét, történetét Magyarországon 
Aquincuméval lehet összehasonlítani. A 
település az egykori római határ, a limes 
mentén jött létre. Brigetio a Severusok alatt 
élte virágkorát a 2. század végén, a 3. század 
elején municípiumi rangot kapott, később 
egy feliratban már coloniaként említik. 
 
Először a légiótábor jött létre, amelynek a 
vonzáskörzetében kialakult a táborváros, 
a katonai városnegyedtől 2-3 kilométerre 
pedig a bennszülött népesség lakhelyeként 
szolgáló civil település létesült. A húsz éve 
folyó ásatásokkal az egykori polgárváros 
központját tárják fel. 
 
(MTI/komarom.hu)

�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL
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komáromba látogatott a finn 
nagykövet

 
      Jari Vilén a nyár közepén tett látogatást 
a városban. A Finn Köztársaság magyarorszá-
gi nagykövetét dr. Molnár Attila polgármes-
ter, dr. Vida Sándor, Finnország tiszteletbeli 
konzulja és Yrjö Eskola, a Nokia Komárom 
Kft. ügyvezető igazgatója fogadta a városházán. 

A találkozó Komárom bemutatásával, így 
nevezetességeinek, történelmének, hagyomá-
nyainak, infrastruktúrájának, gazdasági kör-
nyezetének, valamint a középtávú fejlesztési irá-
nyainak ismertetésével kezdődött. A nagykövet 
ezt követően rövid látogatást tett a Monostori 
erődben és a gyógyfürdőben, továbbá találko-
zott a Finn-Magyar Baráti Társaság vezetőivel, 
képviselőivel is.

Dr. Molnár Attila elmondta: Komárom és 
Finnország kapcsolata különösen gyümölcsöző, 
hiszen a Nokia helyi szerepvállalása óta gazda-
sági és személyes kapcsolatok is összefűznek 
minket az északi országgal.

energiatudatos padokat ka-
pott a város

A Magyar Energia Hivatal nemrég az egyik 
közösségi portálon indította el a tudatos 
energiafelhasználást célzó akcióját. A kezde-
ményezésben Komárom sikeresen vett részt. 
Horváth Péter elnök szerdán két napener-
giával megvilágított köztéri padot adott át 
a városnak. 

A Takarékoskodj a Föld energiájával! kam-
pány keretében átadott köztéri bútorok szim-
bólumok; azt jelképezik, hogy a település lakói 
energiatudatos fogyasztók. A padok fény és 
mozgásérzékelőkkel vannak ellátva, vagyis a 
világítás csak akkor működik, ha szükség van a 
fényre. Horváth Péter elmondta, hogy rengeteg 
energiát lehetne megtakarítani, ha az emberek 
mindig csak annyit használnának, amennyire 
feltétlenül szükségük van.

Dr. Molnár Attila az átadó alkalmával meg-
köszönte a város lakóinak a példaértékű össze-
fogást, melynek eredményeképp Komáromba 
kerülhetett ez a két szolár pad. A polgármester 
hangsúlyozta, a városvezetés elkötelezett a meg-
újuló energia minél szélesebb körű felhasználása 
terén, így támogat valamennyi erre irányuló 
kezdeményezést. A városvezető reményét fejez-
te ki, hogy a település a közeljövőben sikerrel 
vehet majd részt a geotermikusenergia-pályáza-
ton is, mellyel éves szinten mintegy százmillió 
forint fűtésdíj spórolható meg.

RöVIdEN Megújult  
az Alapy Iskola
Már a második jelentős beruházást vitte sikerre a KEM Alapy Gáspár 
Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium az Új Széchenyi Terv segítsé-
gével. A pályázatot megyei szakképzés-szervezési társulás bonyolította le.

Az átadáson Czunyiné dr. Bertalan Judit 
kormánymegbízott, dr. Völner Pál állam-
titkár, Popovics György megyei közgyűlési 
elnök, és Hanesz József, a KEM TISZK 
Együttműködési Rendszer döntőbizott-
ságának elnöke mellett dr. Molnár Attila 
polgármester is részt vett. 
 
A komáromi intézmény nemrég ünnepelte 
új molaji tanműhelyének avatását, ezúttal 
pedig az iskola Táncsics utcai épülete kapott 
új, korszerűbb formát. Az ünnepségen 
elhangzott, hogy az ingatlan energiataka-
rékosságára és korszerűsítésére irányuló 
beruházás a TIOP programban elnyert 
100 millió forintot is meghaladó forrásból 
valósulhatott meg. 

A beruházás tavaly március végén kez-
dődött. A munkálatok során az épület új 
ablakokat kapott, megtörtént a belső és 
a bejárati nyílászárók cseréje is. Az iskola 
homlokzatán futó kábeleket védőcsőbe 
helyezték, a homlokzati világítótesteket le-
szerelték, a villámvédelmi rendszert teljesen 
a falba süllyesztették. A két informatikai te-
rem funkciójának megfelelő új padlóburko-
latot kapott. Az újonnan kifestett épületben 
mindemellett új víz-, hő- és hangszigetelő 
rendszert alakítottak ki a szakemberek, 
továbbá megtörtént a régi esőcsatornák 
cseréje is. 
 
A felújítás értéke közel 113 millió Ft  volt. 
                                                                     rg

Komárom is felvette a kesztyűt
Több mint százezer önkéntes regiszt-
rált a TeSzedd! – Összefogás a tiszta 
Magyarországért akció honlapján, 
hogy együtt gyűjtse a hulladékot 
hazánk több mint 700 településén. 
Az akcióban, amelyen dr. Molnár 
Attila polgármester mellett a vá-
rosvezetés több tagja is részt vett, 
Komárom belvárosát tisztították meg.

A polgármester elmondta: az önkormány-
zat évről évre egyre nagyobb figyelmet kíván 
fordítani a köztisztaságra. Aki egyszer részt vesz 
egy ilyen akcióban, az később jobban odafigyel 
magára és a környezetére, és kevesebbet sze-
metel az év többi napján. „Épp ezért tartottam 
fontosnak, hogy aktívan vegyek részt a taka-
rításban” – fogalmazott dr. Molnár Attila.

�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL
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VISSZATEKINTő 11

RöVIdEN

régi jókaisok figyelem!

Tarnói Béla a komáromi Jókai Mór Gim-
názium kémia-fizika tanára és az iskolai 
fotószakkör vezetője volt 1953-55-ig. Ko-
máromban töltött éveiről számos fénykép 
készült, melyeket albumba rendezve, saját 
kommentekkel ellátva a komáromi Klapka 
György Múzeumnak (Kelemen László u. 
22.) ajándékozott.

A 176 db fotót az iskola életéről, diákjairól, 
tantestületéről, a balatoni táborozásról, buda-
pesti kirándulásról s a „Légy jó mindhalálig” 
című darab diák szereplőiről készítette. 

Tarnói tanár úr szándéka szerint lehetőséget 
kínálunk azoknak a régi diákoknak, akik az 
adott időszakban a Jókai Mór Gimnáziumba 
jártak, hogy megtekinthessék a képeket. 

Kérjük, hogy szándékukat előzetesen jelezzék 
a gyűjteményt gondozó Horsa Istvánné Feke-
te Zsuzsánál (horsaistvanne@t-online), illetve 
Számadó Emese múzeumigazgatónál (emese@
jamk.hu) a megadott e-mail címeken, vagy a 
múzeum telefonszámán (0036 34 344-697). 
Igény szerint, költségtérítés ellenében, máso-
latok készítésére is van mód.

Fotó: Tarnói Béla balatoni táborozáson di-
ákjaival, 1954-ben

 
     diákok figyelem!

 
       A Komáromi Szociális Közalapítvány támo-
gatni kívánja a középfokú intézményekben, il-
letve a felsőoktatásban továbbtanuló komáromi 
fiatalok közül a szociálisan hátrányos helyzetű, 
tehetséges, szorgalmas diákokat.

A pályázati felhívás a www.komarom.hu 
oldalról tölthető le!

Jutalomüdülést  
kaptak komáromi diákok
A városvezetés döntése értelmében ismét megnyílt az önkormányzat 
balatonfövenyesi üdülője a helyi diákok előtt. A gyerekek és szüle-
ik a városháza dísztermében vehették át az apartmanok kulcsait.

Dr. Molnár Attila polgármester elmondta, 
az üdülőt a tavalyi évhez hasonlóan azok a 
tanulók és családjaik vehetik igénybe, akik 
magatartásukkal, szorgalmukkal a tanév 
során kitűntek társaik közül, jó tanulmá-
nyi eredménnyel rendelkeznek, versenyen, 
pályázaton kiváló eredményt értek el, az 
iskolának és a városnak dicsőséget sze-
reztek. „Célunk, hogy a megjutalmazott 
diákokat példaként állítsuk társaik elé, 
hogy így ösztönözzük a többieket a minél 
jobb eredmények elérésére” – fogalmazott a 
polgármester. 
 

Turi Bálint oktatásért felelős alpolgármes-
ter hozzátette: ”azt gondolom, a jó példa, a 
követendő magatartás mindig minden korban 
fontos. Önkormányzatunk ezzel a programmal 
a tanulást, a tudást támogatja, egyszersmind a 
megjutalmazott tanulók személyében példát is 
állít valamennyi komáromi diák elé. Büszkék 
vagyunk a gyerekekre, akik ilyen eredményt 
értek el, a gyermekek pedig büszkék lehetnek 
magukra, és a szüleikre is, akik példamutató 
életre nevelték őket. Kérem az intézmények 
vezetőit, hogy a tanévnyitó alkalmával hir-
dessék ki ezt az önkormányzat által biztosított 
jutalomüdülési lehetőséget, hogy a diákokat 
az év során ezzel is motiválni tudják”.  (rg)

Az idei nyáron a következő diákok vehettek részt a jutalomüdülésen:

 
Kanizsa Ferenc  
(Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola) 
 
Selmeczi Zsófia és Selmeczi Edit  
(Dózsa György Általános Iskola) 
 
Kelemen Flóra  
(Petőfi Sándor Általános Iskola) 
 
Bicsák Zsolt  
(Feszty Árpád Általános Iskola) 
 
Czunyi Edina  
(Bozsik József Általános Iskola) 
 
Felber Erika és Felber Mónika  
(Móra Ferenc Általános Iskola) 
 
Szlukovényi Ramóna  
(Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola) 
 
Rigla Bettina Valentina és Rigla Renáta Henrietta  
(Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola)

Szabó Anna Boróka  
(Jókai Mór Gimnázium) 
 
Somogyi Csilla  
(Alapy Gáspár Szakiskola és Szakközépiskola)
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Emlékérmet vehetett át: 
 
Kővári Györgyné,  
a Tóparti Óvoda óvónője 
Tatár Anna,  
a Szivárvány Óvoda óvónője 
Hódosi Istvánné,  
a Dózsa György Általános Iskola tanára 
Turi Józsefné,  
a Dózsa György Általános Iskola tanára 
Villám Ferencné,  
a Dózsa György Általános Iskola  
pedagógusa 
Diós Ildikó,  
a Feszty Árpád Általános Iskola tanára 
Nagy Tamásné Géringer Ágnes,  
a Feszty Árpád Általános Iskola pedagógusa 
Köteles Csabáné,  
a Feszty Árpád Általános Iskola tanára 
Nagyné Szabó Lenke,  
a Feszty Árpád Általános Iskola pedagógusa 
Deákné Varga Éva,  
a Petőfi Sándor Általános Iskola tanára 
Gábor Lászlóné,  
a Petőfi Sándor Általános Iskola tanítója 
Szakácsi Jánosné,  
a Petőfi Sándor Általános Iskola tanára 
Tűzné Ser Ilona,  
a Petőfi Sándor Általános Iskola  
pedagógusa 

Vagyon István,  
az Egressy Béni Zeneiskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény művésztanára  
 
Töröttő Ferenc,  
a Kempelen Farkas Ügyviteli Alapítványi 
Szakközépiskola testnevelő tanára 
 
Az idei pedagógusnap azon ritka alkalmak 
egyike, amikor intézményvezetőktől is 
elköszöntünk. 
 
A minisztérium Pedagógus Szolgálati Emlék-
érmet adományozott Hojka Jánosnénak,  
a Dózsa György Általános Iskola igazgató-
jának. A másik intézményvezető, akitől 
elköszöntünk, Méry Anasztázia, az Egressy 
Béni Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény igazgatója. 
 
A pedagógusnap alkalmából Komárom 
város képviselő-testülete „Komárom Város 
Pedagógiai Díja” kitüntetést adományozta: 
Sáriné Burián Máriának, a Szőnyi Színes 
Óvoda vezető óvónőjének, Szilli Ákosnak, 
az Egressy Béni Zeneiskola, Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény tanárának, valamint  
a Komárom-Esztergom Megyei Önkor-
mányzat Kultsár István Szakközépiskolája

és Szakiskolája tanárának, igazgatóhelyettesé-
nek, Szitás Józsefnének. 
 
A Jókai Mór Gimnázium története hetven 
évvel ezelőtt úgy indult, hogy a Magyar 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztéri-
um, Komárom város kérésére elindított a 
városban az 1942/43-as tanévben egy I-IV. 
évfolyamokkal működő leánygimnáziumot, 
Komáromi Magyar Királyi Leánygimnázi-
um néven, a római katolikus hitközség által 
díjtalanul felajánlott iskolahelyiségekben, 
az Isteni Megváltóról nevezett apácák 
zárdájában. 1950-ben Állami Általános 
Gimnázium volt, majd az 1950-51-es tan-
évben felvette Jókai Mór nevét. 1964-ben 
költözött az intézmény a jelenlegi épületébe, 
addig, 22 éven át a Petőfi Sándor Általános 
Iskola épületének felében működött. Az 
1963-64-es tanévben profilbővítés történt: 
mezőgazdasági szakközépiskola is elkezdte 
működését.  
 
A 70 éves fennállás alkalmából a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériuma  által adomá-
nyozott Miniszteri Elismerő Oklevelet 
Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazga-
tónő vett át.                                                                
                                                                                              rg 
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Városi pedagógusnap Komáromban
„Osztani magad, hogy így sokasodjál, kicsikhez hajolni, hogy magasod-
jál, hallgatni Őket, hogy tudd a világot, róluk beszélni, ha szólsz a világ-
hoz!” Váci Mihály idézett gondolataival vette kezdetét június 1-jén a vá-
rosi pedagógusnap a helyi Arany 17. Rendezvényközpontban.

Az ünnepségen Czunyiné dr. Bertalan Judit kormány-
megbízott asszony mellett, dr. Molnár Attila polgár-
mester és a városvezetés több tagja is megjelent.  
 
A program kezdeteként Reményik Sándor: Örök-
tűz című versét Tóth Dorottya, a Jókai Mór Gim-
názium tanulója szavalta el, majd Czunyiné dr. 
Bertalan Judit, a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal vezetője szólt a pedagógusokhoz. 

Az idei tanév végeztével több pedagógus vonult 
vissza, hogy a sokévi lelkiismeretes, örömteli, ám 
gyakran fárasztó munka után immár nyugdíjasként 
pihenjék ki az elmúlt évtizedek hétköznapjait - gon-
dolatban azonban soha el nem szakadva a pályától, 
a gyermekektől, a kollégáktól. Számukra a Nem-
zeti Erőforrás Minisztériuma Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmet adományozott. Az emlékérmeket a 
polgármester és Turi Bálint alpolgármester adták át.
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az egészség a legfontosabb

Komárom Város Önkormányzata egye-
dülálló módon először a 2011 / 12-es tanév-
ben hirdette meg prevenciós órarendjét. Az 
egészségügyi tanmenetet védőnők, nővérek, 
gyermekorvosok, a Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat szakemberei, iskolai vezetők, 
az ÁNTSZ, az Országos Mentőszolgálat és a 
rendőrkapitányság munkatársai dolgozták 
ki. A programban az óvodások, az általános- 
és a középiskolások vettek részt. 

A 2011/2012-es tanévben zajlott az első 
ilyen program a városban. Most megbeszél-
jük a tapasztalatokat azért, hogy a következő 
tanévre még jobb programot készíthessünk 
- mondta el Komárom egészségügyért felelős 
alpolgármestere, dr. Kreft-Horváth Loránd. 

Nagyon örültünk, hogy részt vehettünk eb-
ben a programban. Elsősorban a nagycsopor-
tosok úszásoktatását említeném meg, amit a 
gyerekek és a szülők is nagy örömmel fogadtak. 
De nagyon hasznos volt az az előadás is, amely 
a szelektív hulladékgyűjtés előnyeivel ismertette 
meg a gyerekeket. Pártos Orsolya doktornő pe-
dig bevezette a kicsiket a fogápolás rejtelmeibe. 
Megtanulhatták tőle, hogyan kell helyesen fogat 
mosni, illetve, hogy milyen az egészséges táp-
lálkozás - nyilatkozta a programról Koppánné 
Molnár Mónika, a Napsugár Óvoda vezetője.

A program jóvoltából Kaszás Zsolt mentő-
tiszt elsősegélyt oktatott a diákoknak, mégpedig 
a hetedik és nyolcadik osztályosoknak. Elmon-
dása szerint az a tapasztalat, hogy a 13-14 éves 
korosztály képes arra, hogy mind az elméleti, 
mind a gyakorlati ismereteket elsajátítsa. A 
gyerekeknél két célt tűztek ki, egyrészt, hogy 
elsajátítsák az újraélesztést, illetve megtanulják, 
hogy milyen a stabil oldalhelyzetben fekvés.

A programba a városi rendőrkapitányság 
munkatársai is bekapcsolódtak. - Az általános 
iskolák harmadik osztályosainak tartott előadá-
sok elsősorban a gyalogosközlekedéshez kap-
csolódtak, illetve a gyakorlati rész a kerékpáros 
közlekedésre vonatkozott. A hetedikeseknek 
a baleset-megelőzésről tartottunk előadást. A 
középiskolásoknál pedig a diszkóbalesetek volt 
a fő téma. A fiatalok nagyon érdeklődőek vol-
tak és aktívan részt is vettek a foglalkozásokon 
- mondta el Gálfy Csilla r. százados, a közle-
kedésrendészeti osztály főelőadója. Dr. Molnár 
Attila polgármester szándéka szerint a program 
a következő tanévekben is folytatódik, hiszen a 
gyermekek egészsége és az egészséges életmódra 
nevelése mindennél fontosabb.

RöVIdENA köz- és az egészség-
ügy szolgálatában
Minden év július elseje a magyar egészségügy és a közszféra legna-
gyobb ünnepe. Ezen a napon tartják az országos Semmelweis na-
pot, valamint a köztisztviselők napját. Június 29-én ez alkalomból 
került sor a Komárom Város Egészségügyi Díja valamint a Komá-
rom Város Közszolgálatáért Díj átadására a helyi városházán. 

Komárom Város Közszolgálatáért Díj 
 
Setény Jánosné 
 
2000. november 1-től a Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselője. Kinevezésére a 
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-
Főkapitányságtól történő áthelyezéssel 
került sor. Kinevezésétől okmányirodai 
igazgatási feladatokat lát el.  
 
Nagy Edit 
 
1998 márciusa óta a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselője. Köztisztviselői pályafutását 
az intézmény-felügyeleti osztályon kezdte. 
Jelenleg a városfejlesztési és építési osztályon 
pályázati referensként dolgozik.  
 
Komárom Város Egészségügyi Díj 2012. 
 
Barassó Péterné gyógytornász 
 
A gyógytornászképzőt Budapesten végezte, 
ott kapott az időközben főiskolai rangra 
emelkedett intézetben 1986-ban egész-
ségügyi főiskolai diplomát. 38 éve áll a 
komáromi kórház szolgálatában. 27 évig 
a kórházban és a rendelőintézetben látta 
el a mozgásterápiát. 1991-től, az akkor 
induló komplex mozgásszervi utókezelésen 
a Komáromi Gyógyfürdőben dolgozik. 
A komáromi Idősek Otthonában, most 
Komárom Város Egyesített Szociális 
Intézménye néven működik, az indulás óta 
részt vesz a munkában, heti rendszeresség-
gel tart egyéni és csoportos foglalkozásokat 
az időseknek. Munkája során a komáromi 
általános iskolák gyógytestnevelésében is 
tevékenykedett évekig. Feladatait gyak-
ran az előírtakon túl is végezte, mert a 
segítést, az arra rászorulók életének jobbá 

tételét szolgálatnak tekintette. Így például 
az Egyesített Szociális Intézmény házi 
gondozónőjét a legnagyobb természetesség-
gel tanította be szabadidejében a szüksé-
ges gyakorlatokra, amivel a gondozónő 
segíthette az idős gondozott felépülését. 
 
Dr. Szőnyi László 
 
1951-ben szerzett diplomát a pécsi Or-
vostudományi Egyetemen. Az egyetem 
gyermekklinikáján töltött 10 év gyakorlati-, 
oktató- és kutatómunka után 1961-ben 
lett a szőnyi kórház gyermekosztályának 
osztályvezetője, amelyet 30 éven át, 1991-ig 
vezetett. Nagy szerepe volt a város gyer-
mekellátásának megszervezésében, műkö-
dése alatt nőtt a gyermekkörzetek száma, 
a védőnői szolgálat szakmai színvonala, 
már az első években látványosan csökkent 
a komáromi járás korábbi magas csecse-
mőhalandósága. Magas szakmai színvo-
nalon vezetett osztályáról a 30 év alatt 18 
orvos szerzett gyermekorvosi szakvizsgát. 
1978-1983 között az osztályvezetői munka 
mellett kórházigazgató főorvos is volt, előtte 
utána pedig az igazgatóhelyettesi teendőket 
látta el. Napi feladatai mellett vállalta a 
gyermekvárosban nevelődő gyerekek orvosi 
felügyeletét is. Munkásságát 1989-ben 
Kiváló orvos kitüntetéssel ismerték el. A 
kórház sorsát nyugdíjba vonulása után is 
követte, 2000-ben az átmeneti létszám-
gondok idején az első hívó szóra vissza-
jött segíteni. Hivatástudata, embersége, 
közvetlensége, udvariassága legendás. Volt 
betegei, munkatársai, beosztottai a mai 
napig szeretik, tisztelik. A munkájában, 
hétköznapjaiban 60 éve őt mindenben 
segítő, szintén orvos feleségével, dr. Rentka 
Magdolnával együtt a város meghatá-
rozó, népszerű és szeretett házaspárja.

Dr. Molnár Attila polgármester és Molnárné dr. Taár Izabella jegyző köszön-
tő szavai után a közszolgálati díjat ez évben Setény Jánosné és Nagy Edit, míg 
az egészségügyi kitüntetést Barassó Péterné és dr. Szőnyi László vehette át.
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Töretlen jókedvvel és hittel
Az elmúlt hetekben több szépkorú komáromi is ünnepelt. Dr. Molnár 
Attila polgármester a körzet képviselőivel kereste fel a születésnaposokat.

Bodor Jenőné Erzsi néni Erdélyből, Sepsi-
szentgyörgyről, négygyermekes családból 
származik. Édesanyja fi atalon meghalt 
TBC-ben, így már korán megtanulta, mit is 
jelent a helytállás. Magyarországra költöz-
vén sokfelé vetette a sors. Dolgozott a Sió-

csatorna építésén, később felszolgáló lett, 
először a Balaton környékén, majd innen a 
fővárosba, Budapestre került. Évek múltán 
férje Komáromban kapott munkát, ekkor 
a család ide költözött. Erzsi néni egyedül 
él, de nem panaszkodik, derűsen viseli az 
időskort. 

Pap Kálmánné Erzsi néni alföldi születé-
sű. A család évekig Naszályon élt, innen 
költöztek be Komáromba. Ahogy ő mondja: 
„el sem tudtam képzelni, hogy van élet föld 
és kert nélkül…” A hét unokával és négy 
dédunokával büszkélkedő idős asszony 
naponta lejár a helyi idősek otthonába. 
„Nagyon szeretek ott lenni, jó kis közösség. 
Nagyokat beszélgetünk, játszunk, sétálunk, 
olyanok vagyunk, mint az óvodások” – teszi 
hozzá mosolyogva Erzsi néni, majd büszkén 
mutatja meg a családi fotókat. „A mai napig 
szemüveg nélkül olvasok, tévét nézek, nem 
érzem a kilencven évet, mondhatom, hogy 
töretlen a jókedvem…”

Nemrég ünnepelte születésnapját városunk 
legidősebb lakója, Móricz Lajos bácsi is. 

A születésnapos 1911. július 7-én született 
Monoron. Villanyszerelőnek tanult, majd a 
vasútnál helyezkedett el. 1933-ban vonult 
be katonának, ám a kétéves szolgálat letelte 

után az 1938-as mozgósítás miatt újra fel 
kellett vennie az egyenruhát.
A leszerelést követően ismét a vasúthoz ke-
rült. 1939-ben megnősült, feleségével Pintér 
Juliannával öt gyermekük született. Lajos 
bácsi a MÁV-tól ment nyugdíjba 1966-ban.

Lajos bácsi fi ától megtudtuk, hogy 
édesapja ma is jó egészségnek örvend. 
Pár évvel ezelőttig nem is járt orvos-
nál. Az ünnepelt jelenleg Szőnyben 
él. Mindennapjait 11 unokája és 15 
dédunokája teszi még boldogabbá.

Egy másik idős születésnapost is 
köszöntöttünk a héten. Kőhalmi Pálné 
Mariska néni a komáromi szociális 
otthon lakója július 7-én töltötte be 95. 
életévét.

A négy dédunokával büszkélkedő 
Mariska néni fi a, menye és déduno-

kája, továbbá szobatársai és otthonbeli 
barátai körében várta a városvezetést. Az 
évtizedeken át varrónőként és hitoktatóként 
dolgozó, kiváló egészségi állapotban 
lévő ünnepelt a miniszterelnöki 
jókívánságok mellé ajándékkosarat és 
virágcsokrot kapott a város képvise-
lőitől.

Dulai János bácsit szintén otthonában 
kereste fel a városvezetés.

János bácsi csak mesélt és mesélt. A 
1922-es születésű egykori juhászem-
ber a Tiszán túlról érkezett térsé-
günkbe. „Négygyermekes családban 
nőttem fel. Apám szintúgy juhász 
volt, mint aztán később én. Nyolc 
éves koromban elveszítettem az egyik 
szememet, de az Istennek hála, ebből soha 
semmilyen hátrányom nem származott. 
Még katona is voltam, igaz, csak fegyver 
nélküli kiképzést kaptam. A háború után 
aztán, 1946 októberében megnősültem. 
Apósom az akkori kisgazdapárt országgyű-
lési képviselője volt, nem nézte jó szemmel 
a házasságot. Feleségem családja még az 
esküvőre sem jött el. Juhászként kezdtem 
szolgálni, az első időkben még nagybirtoko-
soknál, aztán később a földek államosítása 
után csakúgy, mint mások, termelőszövet-
kezeteknél. Sokfelé vetett az élet. Három 

gyermekem közül így mindegyik más-más 
városban született. A legfi atalabb, már itt 
Szőnyben, 1956-ban.” János bácsi tanulság-
ként azért elmeséli, hogy apósát politikai 
okok miatt 5 évre bebörtönözték az ötvenes 
évek elején, szabadulása után azonban az 
első ember akit felhívott, János bácsi volt. Ő 
segített neki munkát találni, elhelyezkedni, 
és belőle is kiváló juhász vált. Feleségével 
62 és fél évet töltöttek együtt boldogságban, 
szeretetben. Két éve távozott el. „Azóta 
egyedül élek, de nem panaszkodhatok, sze-
rető család vesz körül. Minden nap, amikor 
csak tehetem, lejárok a helyi idősek házába, 
fontos számomra a barátság. Sajnos az utób-
bi években erősen megromlott a hallásom, 
ez dupla csapás számomra, hiszen nemcsak 
hogy nehezen értem, amit körülöttem be-
szélnek, de még a zenétől is megfosztott. 

Régen klarinétoztam, zongoráztam, énekel-
tem, anno a táti idősek kórusával bejártunk 
több országot is. Ugyanakkor másik hob-
bimat nem adtam fel. Faragok. Rengeteg 
fafaragványom van” – mondja János bácsi, 

majd kimegy és behoz több doboznyi míves 
alkotást. Szipkák, keresztek, állatfi gurák, 
meggymagból vésett kosárkák, megannyi 
kiváló kézművesdarab. „Vigyék nyugod-
tan haza bármelyiket, szeretettel adom, 
úgysem viszem magammal őket” – kínálja 
a portékákat az ünnepelt. „Remélem otthon 
a családnak is akkora öröme lesz bennük, 
mint nekem volt az elkészítésük…” – fűzi 
hozzá, majd egykori vőfélyéveinek egyik 
pajkos borköszöntőjével mond áldomást. 
                                                                       rg
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Hagyományos szüreti nap Szőnyben
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Apró 
Garázs eladó a temető melletti soron 

tel: 30-272-30-22

- Szerencsére sikerült hasonló programot ösz-
szeállítani mint az elmúlt években. Idén is nyílt 
egy gobelin kiállítás, most Bánné Békási Er-
zsébet munkáiból. A délután folyamán a szőnyi 
tehetségeké volt a színpad. Fellépett a Duna 
Népdalkör, Horváthné Marika, Mondrovits 
József és társulata, a Duna Citera Kör, a László 

testvérek és a Mórinca nagynéni 
citerazenekar. A felvonulásra 
ismét eljöttek a helyi lovasok, 
most is megválasztottuk a 
bírót és a bírónét. Idén Pauer 
Lászlóra és feleségére, Icára esett 
a választás, akik régóta tagjai a 
Szőnyi Kulturális Egyesületnek. 
Sokat tettek a közösségért, a 
kultúra és a hagyomány ápolá-
sáért. Annyiban tért el az idei 
program a korábbi évektől, hogy 
szűkösebbek voltak az anyagi 
lehetőségek. Hála a közösségnek, 
a helyi csoportoknak, a vállal-

kozóknak és a lokálpatriótáknak egy igazán 
hangulatos napot tudhatunk magunk mögött. 
Érezhető volt az összetartozás - mondta 
Nyikus Anna, a szüreti falunap szervezője.

A délutáni programok egyik leglátvá-
nyosabb része a lovasok felvonulása volt, 

szekéren pedig körbevitték az újonnan 
megválasztott bírót és bírónét. A menet 
elindulása előtt dr. Kreft-Horváth Loránd 
alpolgármester mondott ünnepi köszöntőt. 
 
- A mai nap szóljon az ünneplésről. Az ilyen 
alkalmakon, amikor együtt vagyunk, érezzük 
az összetartozást, ha rövid időre is, de elfeledjük 
mindennapi gondjainkat. Minden ember szá-
mára fontos a hagyományok, a kultúra ápolása. 
Azokra az emberekre kell támaszkodnunk, 
akik nagy segítséget nyújtanak ebben. Hiszen 
ha összefogunk, akkor a szürke hétköznapokat 
is könnyebben átvészeljük - hangzottak az 
alpolgármester szavai. 
 
A Szőnyi Szüreti Falunapot a Csibészek 
Együttes műsora, utána pedig hajnalba nyú-
lóan a Vidám Fiúk Zenekar fellépése zárta. 
 
                                                                        se

Szeptember 8-án a Szőnyi Kulturális Egyesület ismét megszervezte szüreti falunapját.  
Az események több helyszínen zajlottak, míg a Petőfi Sándor Művelődési Ház udvara  
főleg a szórakoztató programoknak adott otthont, addig a Bozsik József Általános Iskola  
udvarán kispályás focikupa, a kórház melletti horgásztavon pedig horgászverseny zajlott.



A háromnapos rendezvényről így nem 
hiányozhattak az igazi francia ízek, ki-ki 
kedvére válogathatott a legkülönfélébb 
sajtokból, borokból és pezsgőkből. Ugyan 
az esemény központi eleme a Magyarock 
Dalszínház által bemutatott A púpos című 
musical volt, azért ezen kívül is bőven 
akadt látnivaló a színpadon. A gyerekek-
hez például ellátogatott a világ legnagyobb 
cirkusza a legkisebb porondon, így hát nem 
csoda, hogy a kicsik szájtátva bámulták 
a Bábakalács Bábszínház pantomim- és 
marionett előadását. A Champs Élysées 
zenei hangulatát idézték a pozsonyi Les 
Dessous De La Vie számai, míg a Csa-
var Színház Villon-esttel szórakoztatta 
a közönséget. A sportosabb érdeklődők 
benevezhettek a Tour de Komárom elne-
vezésű kerékpáros túrára, melynek vezetője 
Szőnyi Ferenc volt. A komáromi Iron 
Man elmondta: a távot és a tempót is úgy 
állították össze, hogy azt bárki, aki kedvet 
érez a bringázáshoz, teljesíteni tudja. Aki 
pedig jobban kedvelte a labdajátékokat, az 
kipróbálhatta a régi dél-francia golyójáté-
kot, a petanqe-ot. A kiegészítő programok 
közt szerepelt táncbemutató, vívás- és 
kardozási lehetőség, kiállítás és fotópá-
lyázat-kiértékelés. A Jókai moziban pedig 
francia filmeket vetítettek három napon át. 

Francia napok Komáromban
KULTúRA16
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A Szajna-part hangulata három napra Komáromba költözött. A semmihez sem hasonlít-
ható párizsi életérzést tapasztalhatták meg a komáromiak július 13-a és 15-e között. Ekkor 
szervezte meg ugyanis a Komáromi Kulturális-, Sport- és Szabadidő Kft. a francia nemzeti 
ünnephez kapcsolódó Francia napok elnevezésű programsorozatot a Jókai ligetben. A cél 
az volt, hogy a helyiek minél jobban megismerhessék a francia gasztronómiát és kultúrát.

�� A Magyarock Dalszínház idén ünnepelte tízéves 
jubileumát. A jeles esemény alkalmából a Pro 
Urbe-díjjal kitüntetett társulat egy nagyszabású 
bemutatóval készült. A Paul Féval által életre kel-
tett Lagardér lovag története már számos feldolgo-
zást átélt, most pedig a musical-világot hódította 
meg. A színészeknek nem volt könnyű dolguk, a 
legnagyobb hőségben órákig próbálták a táncos 
jeleneteket vagy a vívásokat a Jókai ligetben fel-
állított színpadon. Ráadásul a főszereplőt alakító 
Pankotay Péter a bemutató előtt egy héttel minden 
indok nélkül lemondta szereplését. A darab még-
is óriási sikert aratott. Mi a bemutató előtt pár 
nappal látogattunk el az utolsó próbák egyikére. 
 
A Jókai ligetben hemzsegtek a színészek, táncosok, 
koreográfusok és a technikusok. Mindenki megfe-
szítve dolgozott, hogy a premierre minden töké-
letes legyen. Ugyan a rendező-koreográfus, Bakó 
Gábor ekkor még úgy nyilatkozott, hogy kissé kao-
tikus állapotok uralkodnák a társulat háza táján, 
ám azt is hozzá tette: ez ilyenkor így természetes.  
 
- A Rockszínházban nőttem fel, így különsebb 
meglepetés nem ért. Tudom milyen kőszínház 
nélkül játszani, hol itt kell próbálni, hol amott. 
Néha a kellékek máshol vannak mint a színé-
szek. Az egyik próbáról hol ez a szereplő hiányzik, 
hol a másik. De mindig van olyan, aki éppen 
be tud ugrani. Látom a csapaton, hogy nagyon 
akarnak. Sokat fejlődtek az elmúlt években. Rá-
adásul A púposban sok új dolgot kellett megta-
nulniuk, például jól vívni - mondta a rendező.   
A próbafolyamatot nem könnyítette meg az sem, 

hogy a bemutató előtt két héttel Tóth Sándor 
megbetegedett, az ő helyére Barabás Kiss Zol-
tán lépett. Ám ennél is sokkal nagyobb gon-
dot okozott a tárulatnak, a kiesett főszereplő 
pótlása. Laklóth Aladár szívós munkájának 
köszönhetően azonban mindössze hat nap 
alatt tökéletesre formálta a púpos figuráját.  
 
- Most úgy érzem, hogy sehogy sem állunk, de 
ez így van jól. Tudom, hogy a premierre minden 
a helyére kerül - nyilatkozta a színész. A púpos 
hemzsegett a nagy nevektől, hiszen ott állt a szín-
padon Lagardére ellenfeleként, Gonzague herceg 
szerepében Csengeri Attila, a társulatnál már 
többször szereplő Vikidál Gyula és Fésűs Nelly.  
 
A darab annak ellenére, hogy a nagy eső miatt 
két este is félbe kellett szakítani, igazán nagy si-
kert aratott. Ahogy Vizeli Csaba, a Magyarock 
Dalszínház rendezője fogalmazott: a társulat 
tagjainak sikerült felnőniük a vendégművészek-
hez. Az akciódús tömeg- és vívójelenetekkel egy 
igazán összetett musicalt állítottak színpadra. 
- A Magyarock Dalszínháznak egy olyan dara-
bot sikerült létrehoznia, melyet bármelyik szín-
ház megirigyelhet - fogalmazott Vikidál Gyula.   
 
                                                                       se
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Hagyományőrzés  
az erődben

Programkavalkád  
a Monostori Napokon

Az Erődváros Íjász egyesület harmadik alkalommal 
szervezte meg ijász- és jurtatalálkozóját az Igmándi 
Erődben. Egész napos családi programokkal, lovaglási 
lehetőséggel, íjász-és ostorbemutatókkal, kézműves 
foglalkozásokkal és vásárral várták az érdeklődőket – 
mindezt természetesen a hagyományőrzés jegyében.

Az Igmándi erőd kiváló helyszínnek bizonyult a találkozó meg-
szervezéséhez, ahol kortól és nemtől függetlenül bárki kipróbálhat-
ta az íjászatot, illetve megtapasztalhatta hogyan is éltek elődeink 
a jurtákban. A bátrabbak nyeregbe pattanhattak, a félőseket pedig 
lovaskocsi szállította el egy kis városnézésre. 
 
– Az egyesület az íjászat mint sport mellett hagyományőrzéssel is 
foglalkozik. A mai programot elsősorban a gyermekes családoknak 
és az íjászat iránt hobbiként érdeklődők számára szerveztük. A ta-
lálkozóval a környékbelieket céloztuk meg, de érkeztek Gyömrőről, 
Diósdról és Szlovákiából is. A sikert mi sem bizonyítja jobban, hogy 
tavaly például kétezren látogattak ki az eseményre, és ez a szám 
csak növekszik – mondta el a találkozó szervezője, Bablena Péntek 
Renáta. 
 
Az Igmándi erődbe látogatók biztosan nem unatkoztak, hiszen a 
nap folyamán többször is íjász- és ostor-, baranta- és ördögbotos be-
mutató színesítette a programot. Az Erődváros Íjászegyesület tagjai 
pedig egy látványos csatajelenetet is „eljátszottak“ kardozással, 
vívással és lövöldözéssel. A talpalávalót a Szelindek zenekar húzta, 
Pőcze László jóvoltából pedig táncház várta az érdeklődőket.  
 
                                                                                                              se

Fogyott a fagylalt, az ugrálóvár sosem volt üres, 
sorban álltak a gyerekek az arcfestők asztala 
előtt, a színpadon pedig egymást váltották a fel-
lépők a 17. Monostori Napok alkalmával. A csa-
ládi programra szombaton, az augusztus 20-ai 
rendezvénysorozat nyitányaként került sor.

Ahogy azt Kőrösi Flórián, a Koppánymonostori Kulturális Egye-
sület elnöke elmondta, minden évben felvetődik a kérdés: megren-
dezzék-e a Monostori Napokat vagy sem? Az elmúlt esztendők 
azonban bebizonyították, hogy van létjogosultsága a rendezvénynek. 
 
– A monostoriak életében fontos szerepet játszik, ilyenkor kicsit ki-
zökkenhetnek a szürke hétköznapokból, együtt lehetnek, elbeszél-
gethetnek, új barátságok szövődhetnek – vélekedett Kőrösi Flórián. 
Idén a szponzori támogatásoknak köszönhetően minden ingyenes 
volt, a gyerekek legnagyobb örömére többek közt a fagyi is. Szintén 
sikert aratott az ugrálóvár, az arcfestés és a különféle logikai játékok. 
A felnőtteket színházi előadások és koncertek szórakoztatták. A 
Monostori Napok alkalmával nyílt meg Turi Katalin képzőművész 
kiállítása. 
 
A fiatal alkotót fényképei révén már ismerhette a komáromi kö-
zönség, most pedig festményeit mutatta be. Mintegy 30-35 vegyes 
tematikájú képet hozott magával a monostori kiállításra. A nap 
sztárvendége az X-Faktor egyik felfedezettje, Janicsák Veca volt. Az 
énekesnőnek a nyár nem jelent egyet a pihenéssel, hiszen ilyenkor 
naponta több koncertet is ad. – Az ember nem énekelhet mindig 
több ezres közönség előtt, ezért a kis koncertek is fontosak számom-
ra. Sokszor érzem azt, hogy az életemet nem én határozom meg, 
például a fellépések sokaságát vagy az új albumok megjelenését. 
Azonban a továbbiakban is a zenével szeretnék foglalkozni, terveim 
között szerepel a továbbképzés is – árulta el Janicsák Veca.  
                                                                                                               se
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�� A sztárfellépő Janicsák Veca volt�� Íjászok az erődben



Pékfesztivál  
a barokk jegyében
Idén 10. alkalommal került sor a komáro-
mi erődök legnagyobb ünnepére, az Országos 
Pékfesztiválra, amelyet az időutazás jegyé-
ben szervezett meg a Magyar Pékek Fejedelmi 
Rendje és a Monostori Erőd Nonprofit Kft.

A családi rendezvény sütőiparosok, hagyományos magyar élelmi-
szergyártók, kézművesek, céhműhelyek változatos bemutatóival, 
kiállításokkal, sátorbábszínházzal, gyermekprogramokkal, színpadi 
produkciókkal és főzőversennyel várta az érdeklődőket. 
 
A rendezvényt a az Újhold Régitánc Együttes és a Garabonciás 
Táncegyüttes közös műsora nyitotta meg, majd a Zsebsün együttes 
vidám gyerekkoncertjére várták a kicsiket és nagyobbakat. Há-
romtól a Kajárpéci Vízirevü komédiázott, majd négytől a Cserók 
néptáncegyüttes szerepelt. A napot két koncert zárta, 17 órakor a 
Balkán Fanatik, majd 19.30-kor a Kiscsillag zenekar lépett fel az 
udvari sátorban. 
 
A hagyományos „időszaki kiállítás” ez évben a barokkot idézte fel, 
bemutatva a kor étkezési és étekkészítési szokásait. A stíluselemek a 
kor konyha- és sütőmestereit is megihlették – a fényűzés, a pompa 
a nagy étkezőkben is jelen volt, így a kalácsok, kuglófok és pásté-
tomok is díszes formában jelentek meg a nem kevésbé fényűzően 
terített asztalokon. 
 
A hagyományokhoz hűen a látogatókat egész nap színes progra-
mok várták: a gyerekeket a játszókuckóban különféle kézműves 
feladatokkal szórakoztatták, szintén a kisebbek nagy örömére ismét 
városunkba érkezett a Fabula Bábszínház is. 
 
Akik kihívásokat kerestek, azok felmászhattak az erőd falán, 
íjászkodhattak, vagy épp hajózhattak a Dunán. Volt még lovaglási 
lehetőség, ételkóstoló, sütőipari bemutató, pék játszóház, céhmű-
hely-bemutató, színpadi program, kiállítás és kalandos próbatétel is.  
 
                                                                                                              rg
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Dr. Muravölgyi László és Dr. Muravölgyi Zsuzsanna

Monostoron 1953-ban alakult hivatalosan 
sportegyesület, mely több éves működését 
követően 1971-ben megszűnt. 21 évvel ké-
sőbb a helyiek összefogásának köszönhetően 
újra megalakult a Koppánymonostori SE.
– A 80-as években a helyi fi atalok több 

helyütt is rúgták a bőrt. 
Ezt látva id. Berecz Dezső 
a szülőkkel összefogva 
újraindította a szervezett 
sportéletet a településen. 
Először csak baráti mér-
kőzéseket játszottak, majd 
az egyesület megalakulása 
után a körzeti bajnokság-
ban szerepeltek. A jelenle-
gi pálya kiépítése is akkor 
kezdődött. Pénz nélkül, 
önkéntesek segítségével. 
Az elmúlt 20 évben nagy 

fejlődés ment itt végbe. Elkészült a 250 fő 
befogadására képes lelátó, önkormányzati 
támogatásból pedig az automata öntöző-
rendszer, felépült az öltöző és az edzőpálya 
is. A jelenlegi elnök, ifj . Berecz Dezső 
komoly hangsúlyt fektet az utánpótlás-

nevelésre. Ma már U-7, U-9, U-12, U-14, 
U-19-es csapata van az egyesületnek, illetve 
a felnőttek és az öregfi úk is rúgják a labdát 
a pályán. Az egyesület kiváló működését 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
2011-ben már a Megye II-ben játszottak a 
csapatok, és ugyanebben az évben megkap-
ták Komárom Város Pro Urbe-díját is. 

A születésnap alkalmából az egyesület 
különleges emlékérmeket gyártatott, melyet 
azok kaptak meg, akik az egykori Dózsa 
Tsz Sportegyesület színeiben játszottak, 
illetve az egyesület mellett álltak, támogat-
ták működését. Ilyen emlékérmet kapott 
többek közt dr. Molnár Attila polgármester 
is. Az ünnepség után mind az ifj úsági, mind 
a felnőtt csapat Bokoddal játszott bajnoki 
mérkőzést. 
                                                                       rg

Újjáalakulását ünnepelte a KMSE
Augusztus 19-én ünnepelte újraalakulásának 20. évfordulóját a Koppánymonostori Sport-
egyesület. A jeles esemény alkalmából megkoszorúzták az alapító Berecz Dezső emléktáblá-
ját, emlékérmeket adtak át, a csapatok pedig bajnoki mérkőzéseket játszottak.
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Idén lenne 83 éves...
A Komáromi Kulturális, Sport és Szabadidő Kft., valamint a Komáromi Sporthagyományokat 
Őrző Kerekasztal Czibor Zoltán halálának 15. évfordulója alkalmából emléknapot szervezett a le-
gendás labdarúgó tiszteletére. Az események három egymást követő helyszínen zajlottak. Az egy-
begyűltek, köztük Turi Bálint alpolgármester, Horváth Gyula sporttanácsnok, valamint a testü-
let több tagja először Czibor Zoltán sírjánál emlékeztek meg az Aranycsapat egykori tagjáról.

A temetőben Máté László esperes János 
apostol első leveléből olvasott fel egy rövid 
bibliai idézetet.  
 
- „Mert minden, ami Istentől született, 
legyőzi a világot. És az a győzelem, amely 
legyőzte a világot, a mi hitünk.” Jó dolog 
egy győztesre emlékezni. Czibor Zoltán 
személyében egy olyan embernek adózunk 
tisztelettel, aki az Aranycsapat tagjaként be-
vonult egy nemzet emlékezetébe. Jó dolog a 
győzelmekre emlékezni, akkor, ha sikereink 
vannak, vagy ha nem akarjuk, hogy sike-
reink elbizakodottá tegyenek bennünket. 
Amikor nagy sportolókat kérdeznek arról, 
hogy mi a győzelmük titka, mindig három 
tényezőt sorolnak fel: a test, a szellem és a 
lélek összehangolása. Hinni kell a sikerben, 

az elvégzett munkában. Czibor Zoltán élete 
e tekintetben is példa lehet számunkra - 
mondta Máté László esperes.  
 
A megemlékezés az Árpád utcában, Czibor 
Zoltán házánál folytatódott. Horváth Gyula 
sporttanácsnok Czibor Zoltánnal jó barát-
ságban állt, anekdoták sorát őrzi a legendás 
labdarúgóról.  
 
- A világ egyik legjobb balszélsője volt 
abban az időben, amikor az Aranycsapat 
megalakult. Nem hiába kellett annyira a 
Barcelonának. 27 évet élt Spanyolországban, 
de mindig honvágya volt. Amikor hazatért, 
első útja a szülei sírjához vezetett, akik-
től bocsánatot kért. Szerintem nem neki 
kellett volna bocsánatot kérnie, hanem a 
vezetésnek, mely távollétében halálra ítélte 

őt. Czibor Zoltán példaként állhat mind-
nyájunk előtt. Amit ő adott nekünk, azt mi 
soha nem tudjuk visszaadni - emlékezett 
Czibor Zoltánról Horváth Gyula.   
Az emléknap utolsó állomása a Czibor 
Zoltán Sporttelep volt, ahol az ETO Mú-
zeum megalapítója, Kovács István idézte fel 
Czibor Zoltánnal kapcsolatos történeteit. 
- Közvetlen, vidám, csibészes mosolyú barát 
volt. Nem véletlen, hogy egy Barcelona 
medál lóg a nyakamban. Megtiszteltetés a 
győri ETO számára, hogy jelen lehet ezen 
az emléknapon. Talán ez visz előre minket 
a sportban. Az emlékezés mellett az élő 
kapcsolatok ápolása. Így lehet generációkon 
át továbbadni a futball iránti szeretetet.  
 
                                                                       se
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megemlékeZés ciZbor sZülőháZánál

Szőnyi Ferenc keresztülhajtott Amerikán
A Race Across America a világ legne-
hezebb országúti kerékpárversenyének 
számít, az USA államait szeli keresz-
tül a nyugatitól a keleti partig. Távja 
több mint 4800 kilométer, így hosz-
szabb mint a Giro de Italia és a Tour 
de France, a versenytávon pedig több 
mint 5600 méternyi szintkülönbséget 
kell legyőznie a kerékpárosoknak.

Ezen a versenyen indult immár második alkalommal Szőnyi Ferenc, aki 11 nap 10 óra alatt 
teljesítve a távot 45 egyéni indulóból a 11. helyet érte el. A versenyen Komárom városa és az 
Otp Bank támogatásával a Schwinn-Csepel által fejlesztett láncnélküli Stringbike kerék-
párral vett részt, mely a világon egyedülálló találmány.  
 
Az észak-amerikai kontinens átszelését egészségügyi problémák és a tomboló hőség  
egyaránt nehezítették.  
 
A másik magyar induló, Járvás Tamás a 4. helyen végzett.
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Komáromi az Év sportvezetője
Ifjabb Berecz Dezsőt, a Koppánymonostori SE elnökét meglepte a Magyar Labdarúgó Szövetség  
megyei igazgatóságának elismerése. Elmondta, jövőre a felnőtt együttestől dobogós helyezést vár.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Meglepte, hogy önt választotta a Magyar 
Labdarúgó Szövetség megyei igazgatósága 
az Év sportvezetőjévé? 
 
– Az nem kifejezés. A ligaértekezleten mel-

lettem ülő kollégámtól meg is kérdeztem, jól 
hallottam-e, hogy az én nevem hangzott el. 
Két éve dolgozom a Koppánymonostori SE 
elnökeként, nagyon örülök, hogy ennyi idő 
alatt elismerték a munkám. A díj erőt ad a 
folytatáshoz. 
 
– Az indoklás szerint nemcsak az ered-
ményességet tartja fontosnak, hanem a 
közösség építését is. 
 
– Az, hogy a sporttelepünk folyamatosan 
épül-szépül, színvonalas rendezvényeket 
tartunk, a helyi közösség érdeme. De említ-
hetem azt is: labdarúgócsapatainknál is arra 
törekszünk, hogy jó gárda kovácsolódjon 
össze. Ez pontokban is megmutatkozhat. A 
bajnokság végén Zánkán tartottuk évzárón-
kat, ezt is a csapatépítés jegyében. Mindig 
azt mondom: ahol jó közösség van, ott 
eredmény is lesz. 

– Elégedett csapataik idei teljesítményével? 
 
– Az U12-esek két éve dolgoznak együtt, 
a negyedik helyet szerezték meg a bajnok-
ságban. Óriási eredmény. De továbbra is 
az a legfontosabb, hogy magas színvonalú 
képzést kapjanak, évről évre fejlődjenek. Az 
U19-esek a megyei másodosztályban sokáig 
az aranyéremért harcoltak, ezüst lett belőle. 
Büszke vagyok a fiúkra!  
 
A felnőtt együttesünknek is esélye volt az 
éremre, de jött egy sérüléshullám, és a vé-
gére elfogytak. A negyedik hely is szép, de 
egy kicsit csalódott vagyok. Bízom abban, 
hogy a keret együtt marad, egy-két poszton 
erősíthetünk. Nem akarok terhet rakni a 
játékosok vállára, de kimondom: jövőre 
dobogós helyezésre számítok!  
 
                                           (Forrás: kemma.hu)

Nagy sikerrel zárult a 
KMSE sporttábora
Néhány héttel ezelőtt ért véget az immár hagyomá-
nyosnak tekinthető monostori sporttábor. A szervező 
ezúttal is a Koppánymonostori Sportegyesület volt.

Ifj. Berecz Dezső elnök elmondta: a táborba nem csupán a „KMSE 
családok” gyermekeit várták, de valamennyi, a városból, és a kör-
nyező településekről érkező focizni, sportolni vágyó fiatalt is.  Mivel 
az egyesület nagy hangsúlyt fektet a képzésre és az utánpótlás- 
nevelésre, ezért a délelőttök főként a programszerű edzéssel teltek. 
Délután aztán kissé lazult a „szigor”. A Mini EB-n a gyermekek 
korosztályonként (U7, U-9, U-11) mérkőzhettek meg egymással, 
de ugyanígy volt pingpongozási lehetőség, játékos sportvetélkedő és 
csocsó is. 
 
„Mi egy nagy család vagyunk, ezért az utolsó napon megérkeztek a 
szülők is, akik a gyerekekkel együtt rúgták a bőrt…” – tette hozzá 
ifj. Berecz Dezső, aki bízik benne, hogy jövőre még nagyobb lét-
számmal ismét sikerül megrendezni a tábort. A zárónapon Horváth 
Gyula sporttanácsnok adta át az ifjú focistáknak járó elismeréseket, 
okleveleket és kupákat. Beszédében hangsúlyozta: az ilyen és ehhez 
hasonló kezdeményezések rendkívül fontosak, hiszen lehet, hogy 
ezek között a fiatalok között rúgja a labdát a következő Czibor 
Zoltán vagy épp Albert Flórián is.   
                                                                                                              rg
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Sidi:  
egyik szemem sír, a másik nevet
Körülbelül egy hónappal ezelőtt Komárom nevében a város vezetése búcsúztatta  
az ötkarikás játékokra induló Sidi Péter sportlövőt. Augusztus 21-én pedig díszoklevél- 
átadással egybekötött ünnepi fogadást rendeztek a sportoló tiszteletére. Sidi az olimpián  
összetettben a hatodik helyen végzett, pontot szerezve ezzel Magyarországnak.

Dr. Molnár Attila elmondta, nagyon büszkék lehetünk Sidi Péterre, 
hiszen profi és tapasztalt sportlövőkkel kellett megmérkőznie. 
Valóban csak a szerencsén múlott, hogy a komáromi sportoló nem 
állhatott fel a dobogóra. - A továbbiakban is megteszünk mindent 
azért, hogy sportolóink jó körülmények között készülhessenek a 
versenyekre. Komárom a sportlövészet fellegvára, szeretnénk, ha 
infrastrukturálisan is azzá válna - mondta Komárom polgármestere, 
aki hozzátette, Sidi eddig is remek eredményeket ért el, versenyein 
öregbítette Komárom és Magyarország hírnevét. A sportlövőnek 
pedig lehetősége lesz a bizonyításra a következő olimpiákon is.
- Az egyik szemem sír, a másik nevet. Hiszen pontszerző he-
lyen végeztem, de a cél a dobogó volt. A londoni körülmények 
egyébként nagyon jók voltak, a szervezés tökéletes volt, a dolgok 

nagyon gördülékenyen mentek. Sajnos a verseny előtt ellop-
ták a felszerelésem egy részét, ami a teljesítményemet befolyá-
solta - nyilatkozta a sportlövő. Komárom legeredményesebb 
sportolója pillanatnyilag világbajnoki címvédésre készül, ami 
saját elmondása szerint nem lesz könnyű, hiszen az európai 
ellenfelek arra törekszenek, hogy „letaszítsák őt a trónról”.

Sidi Péter a riói olimpiáig megőrzésre visszaadta a városnak azt a 
zászlót, amit elutazása előtt kapott. A sportlövő az összes magyar 
olimpikonnal és pontszerzővel aláíratta a zászlót.  
 
                                                                                                                se

Komáromi sikerek az 
IRONMAN-en
Július végén 560 egyéni versenyző kezdte meg a 
3,8 km-es úszást a Somogy megyei Gyékénye-
si tóban. Nem sokkal később a 170 váltó csapat 
első tagjai csatlakoztak az úszókhoz. A szám vé-
geztével az összesen 180 km-es kerékpározás kö-
vetkezett, amely Gyékényes és Nagyatád között 
közúton zajlott, egy hosszabb és három rövidebb 
szakaszban. Ekkor már érezni lehetett a hőséget.

A befejező szám a kerékpározás után a 42 km-es embert próbáló 
maratoni futás volt. Nagy erőt adott a komáromi versenyzőknek a 
20 fős családtagokból és barátokból álló lelkes segítő- és szurkolótá-
bor biztatása. Komáromból a KEFE-Komárom Egyesület ver-
senyzői és egy 5 fős váltócsapat vett részt az Ironman versenyen. A 
megpróbáltatás nehézségét mutatja, hogy az 560 elindult verseny-
zőből 480-an tudták befejezni a versenyt.  
 
A komáromiak közül mindenki célba ért, és az alábbi eredmé-
nyek születtek: 52. Szőnyi Ferenc (11:15:39), 256. Dombay Gábor 
(13:25:55), 313. Bottlik Csaba (13:54:42), 317. Ivánfy Gábor (13:58:34). 
 
A Komáromi Ötösfogat csapat is előkelő helyen  
teljesítette a versenyt. Tagjai: Dr. Kreft-Horváth  
Loránd, Horváth Ákos, Horváth Márk, Nemesnyik Ákos.

A futás öröme
Néhány hete immár harmadik alkalommal  
rendezték meg Komárom városának  
támogatásával a Komárom-Európa Futó Egyesü-
let szervezésében az Erőd Próba ultrafutó verseny.

A sportolók a Csillag lakótelepet futották körbe, közel 2 ki-
lométeres hitelesített pályán. A futók a nagy hőség ellenére 
hatalmas távokat teljesítettek, bár sokan feladni kénysze-
rültek a versenyt. Az idei rendezvény főpróbája volt a 6 órás 
országos ultrafutó kupasorozatnak, amelyhez a jövő évtől 
csatlakozik az egyesület tervei szerint az Erőd Próba.

A 3. Erőd Próbán dobogós helyezést elért futók: 
 
6 órás számban: 
Férfiak: 1. Mózsik József, 2. Boros Miklós, 3. Koncz Levente  
Nők: 1. Sebestyén Linda, 2. Schmid Adrienn, 3. Vajdámé Marsai Zsuzsanna 
 
Maraton: 
Férfiak: 1. Kele Géza , 2. Szabó György, 3. Molnár Gábor 
Nők: 1. Vajda Anita 
 
Félmaraton: 
Férfiak: 1. Lengyel Zsolt, 2. Pék Imre, 3. Marián Bohák 
Nők: 1. Dr. Nedeczky Anna, 2. Boros Szilvia Mercédesz, 3. Bognárné Pék Irén 
 
1 órás futás: 
Férfiak: 1. Fülöp József, 2. Házi Zsolt, 3. Horváth József 
Nők: 1. Orosz Helga Ilona, 2. Lelkes Zita, 3. Nagy Éva
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A 3. Erőd Próbán dobogós helyezést elért futók: 
 
6 órás számban: 
Férfiak: 1. Mózsik József, 2. Boros Miklós, 3. Koncz Levente  
Nők: 1. Sebestyén Linda, 2. Schmid Adrienn, 3. Vajdámé Marsai Zsuzsanna 
 
Maraton: 
Férfiak: 1. Kele Géza , 2. Szabó György, 3. Molnár Gábor 
Nők: 1. Vajda Anita 
 
Félmaraton: 
Férfiak: 1. Lengyel Zsolt, 2. Pék Imre, 3. Marián Bohák 
Nők: 1. Dr. Nedeczky Anna, 2. Boros Szilvia Mercédesz, 3. Bognárné Pék Irén 
 
1 órás futás: 
Férfiak: 1. Fülöp József, 2. Házi Zsolt, 3. Horváth József 
Nők: 1. Orosz Helga Ilona, 2. Lelkes Zita, 3. Nagy Éva

Hideg fahéjas szilva-  
krémleves habgaluskával

Hozzávalók a leveshez 4 adaghoz:

90 dkg szilva 
2,5 dl víz 
1/2 citrom reszelt héja 
2 teáskanál őrölt fahéj 
1 teáskanál őrölt szegfűszeg 
1 evőkanál méz 
1 kis pohár (150gr) natúr joghurt 
1 dl vörösbor 
 
Hozzávalók a habgaluskához: 
 
2 db tojásfehérje, kemény habbá verve 
2,5 dl tej

A szilvákat megmossuk, kettévesszük és eltávolítjuk a ma-
gokat. Ezután egy lábosba tesszük a gyümölcsöt, felöntjük 
a vízzel, hozzáadjuk a fűszereket és a citrom reszelt héját.

Míg a szilva megfő, elkészítjük a habgaluskát. Hideg vízzel ki-
öblítünk egy lábast, amiben felforraljuk a tejet. Ezt azért tesszük, 
hogy a tej ne égjen le. A tejet a lábasba öntjük és felforraljuk.

A tojásfehérjéket felverjük. A galuskákat egy evőkanál segítsé-
gével szaggatjuk a tejbe, úgy, hogy a kanalat a szaggatás előtt 
belemártjuk a forró tejbe, így könnyebben lejön a kanálról a 
hab. Körülbelül egy perc alatt megfő, ezután megfordítjuk és a 
másik felét is megfőzzük, de itt már kevesebb idő is elég lesz.

A megfőtt habgaluskákat lecsepegtetjük és egy tányérra szedjük.

Ha a szilva is megfőtt levesszük a tűzről, botmixerrel 
összeturmixoljuk, hozzáadjuk a mézet, a joghurtot és a vö-
rösbort. Újra turmixoljuk kicsit, hogy homogén legyen.

A levest, ha kihűlt, hűtőbe tesszük és jó hidegre hűtjük.

A habgaluskákat a tetejére tesszük, díszíthet-
jük még aszalt szilvával, pirított mandulával.

Jó étvágyat hozzá!

Hozzávalók: 

4 egész csirkecomb 
2 dl fehérbor 
2 dl tejföl  
1 fej vöröshagyma  
1 ek. ételkeményítő 
0,5 kg szőlő 
só, bors 

A krumplinudlihoz:

3-4 szem krumpli  
1 tojás 
kb. 15-20 dkg liszt  
só

A csirkecombokat megmossuk, lebőrözzük, forgójánál ketté-
vágjuk. A vöröshagymát finomra vágjuk, kevés olajon üvegesre 
pirítjuk, rátesszük a combokat, majd felöntjük fehérborral. 
Lefedve puhára pároljuk kb. 40-50 perc alatt. Ha nagyon 
elfőné a levét, vízzel pótoljuk. Sóval, borssal ízesítjük. Amikor 
kész, a húsokat kiemeljük a párolóléből. A szőlőt megmossuk, 
leszemezzük, s éppen egyet rottyantunk rajta a boros lében. A 
keményítőt kevés hideg vízzel majd a tejföllel simára keverjük, 
a szőlős mártáshoz adjuk. Visszatesszük az edénybe a húst is, 
összeforraljuk. 
 
Elkészítjük a nudlikat. A krumplit puhára főzzük (héjában 
vagy kockára vágva, mindegy) leszűrjük, összetörjük, és egé-
szen kihűtjük. Így biztos nem fog ragadni-nyúlni a tésztánk! 
Hozzáütjük a tojást, parányi olajat vagy egyéb zsiradékot 
teszünk hozzá, s annyi liszttel gyúrjuk össze, hogy középke-
ménységű, se nem lágy, se nem kemény, s nem ragadós tésztát 
kapjunk. Sózzuk természetesen! Lisztezett munkalapra tesz-
szük, 3-4 darabra vágjuk. A darabokból hengert sodrunk, 
majd éles késsel kis nudlikká vágjuk fel. Lobogó, sós vízben 
kifőzzük - elegendő annyi idő, míg feljönnek a víz tetejére, 
esetleg számoljunk rá 1-2 percet a biztonság kedvéért. Le-
szűrjük, s azon forrón a szőlős-boros csirkével tálaljuk. 

Szőlős-boros csirkecomb
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Komárom a -on

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

oldalon!


