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Ünnep a Duna két partján - 
a XXII. Komáromi Napok
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Az 1849. április 26-i dicsőséges komáromi csa-
ta emlékére idén ismét megrendezésre kerül a 
Komáromi Napok programsorozata. A hívó-
szavak ezúttal is a hagyomány és a minőségi 
kultúra. Ezt az elvet idén is szem előtt tartották 
a rendezvények összeállítása során. A huszon-
kettedik alkalommal sorra kerülő eseményso-
rozatból így nem hiányozhatnak az élőzenés 
koncertek, a konferenciák, a hagyományőrző 
programok és a gyermekelőadások sem.
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Minden évben április 26-án, a komáromi 
csata napján fölbolydul Észak-és Dél-Ko-
márom élete, hiszen hat napon át egymást 
érik a kicsiknek és nagyoknak szóló progra-
mok. Gazdasági válság ide vagy oda, a Ko-
máromi Napok nem maradhatnak el. Idén 
két nyertes pályázat teszi lehetővé, hogy 
pár napra kiszálljunk a mókuskerékből, és 
a programok sokasága között válogatva 
feltöltődjünk kissé.  
 
- A pályázatok egyikét a Komáromi Kul-
turális, Sport és Szabadidő Kft. nyerte el, 
a másikat pedig az önkormányzat. A „Víz, 
zene, barátság” nevű pályázatot Komárom a 
20 éves testvérvárosi kapcsolatok ápolásának 
köszönhetően nyerte meg. Ezenkívül a szpon-
zorok segítettek nekünk abban, hogy igazán 
színvonalas rendezvénysorozatot állíthassunk 
össze – tudtuk meg Hamrák Zsófiától, a városi 
ünnepségekért felelős tanácsnoktól. A testvérvá-
rosokból érkező delegációk és vendégek így most 
nemcsak szemlélői, hanem aktív résztvevői is 
lesznek a Komáromi Napoknak. Fellép például 
a sosnowieci The Animators nevű zenekar, 
mely jó hangulatú beatzenét játszik, vagy a 
naumburgi Black Harmonists és az Erdélyből, 
Kalotaszentkirályról érkező Felszeg Gyöngye 
Néptánccsoport. 
 
- Fő célunk idén is – a szórakoztatás mellett 
– az, hogy a város történelmi múltjára épülő 
szabadidős, hagyományőrző és ismeretterjesztő 
programokat kínáljunk a helyieknek.  
 
Április 26-a idén péntekre esik. A 11 órai 
Városháza előtti nyitányt dr. Molnár Attila 
dél-komáromi és Anton Marek észak-komá-
romi polgármester köszöntője jelenti majd, ide 
várjuk az óvodásokat, iskolásokat és a helyieket 
egyaránt. Az ünnepi pillanatot az Egressy Béni 
Zeneiskola fúvószenekara teszi még hangula-
tosabbá. Az ünnepi testületi ülésre ezúttal Rév-
komáromban kerül sor, ahol átadjuk a Pro Urbe 
és a Polgármesteri-díjat valamint a díszpolgári 
oklevelet. A minőségi kultúra megtestesítője 
lesz április 28-án az a kórustalálkozó, melyen 
igazi kuriózumként Észak- és Dél-Komárom 
valamennyi kórusa fellép majd. A hagyomány-
őrzésben pedig azon tavaszi emlékhadjárat 
résztvevői lesznek segítségünkre, akik szintén 
ezen a napon, tizenharmadik állomásként a 
Hősök terére érkeznek. A komáromiak immár 
negyedik éve élvezhetik ezt a látványosságot – 
tette hozzá a tanácsnok. 
 
A fő helyszínek a tavalyi évhez képest nem 
változtak. A központi programoknak a 
Jókai liget és a Czibor Zoltán Sporttelep 
biztosítja a helyszínt. Bekapcsolódik a 
lebonyolításba az Arany 17. Rendezvény

központ, a Klapka György Múzeum és a 
szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház is. 
A liget pénteken egy utcabállal nyitja meg 
képzeletbeli kapuit, ahol este 18 órától a 
Műkedvelők Rock Band, 20 órától pedig az 
Elektron zenél. 
 
- A Komáromi Napok első három napja 
hétvégére esik. Ezért igazán igényes családi 
programokat kínálunk. A gyerekek délelőttön-
ként mese- és bábelőadásokon vehetnek részt, 
fellép egyik nagy kedvencük, az Alma zenekar 
is. Hétfőn és kedden igazodtunk a munkana-
pokhoz, így délelőtt szervezett csoportokban 
várjuk a ligetbe a helyi óvodásokat és iskoláso-
kat. A felnőtteknek is szóló programok pedig 16 
óra után kezdődnek majd. Minden nap este 18 
órától élőzenés nagykoncerttel kedveskedünk. A 
fellépők közt olyan sztárok vannak, mint Rú-
zsa Magdi, Wolf Kati, Fenyő Miklós vagy 
a Holdviola együttes – mondta el Horváth 
Krisztina, a Komáromi Kulturális, Sport és 
Szabadidő Nonprofit Kft. programszerve-
zője. A zárónap pedig egy igazi folklórfesz-
tiválnak tekinthető. A népzene, a néptánc 
és a hagyományos kézműves foglalkozások 
gondoskodnak arról, hogy igazi majálist 
idéző hangulat kerekedjen. 
 
A komáromiak a Komáromi Újság 
mellékleteként megkapják a Komáromi 
Napok részletes programját, de Horváth 
Krisztina ezzel kapcsolatban elmond-
ta, hogy ha valaki szeretne még plusz 
programfüzethez hozzájutni, az keresheti 
a Tourinform irodában, az Arany 17. 
Rendezvényközpontban és a Közösségi 
Házban. 
 
A szervezők kiemelték: a Komáromi Napok 
a komáromiaknak, a komáromiakról szól, 
így előtérbe helyeződnek a helyi kulturá-
lis élet szereplői. Ugyanakkor igyekeztek 
úgy összeállítani a programokat, hogy 
azok színesek és változatosak legyenek, de 
illeszkedjenek a történelmi múlthoz és a 
komáromi csatához.  
 
 
 
 
                                                                       se

AKTUáLIS 5



VISSZATEKINTő6

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

Köszönet a cégeknekA gyermekbarát  
önkormányzat felé 
 
Néhány nappal ezelőtt külön 
pelenkázósarkot alakított ki 
Komárom Város Önkormányza-
ta a Városháza egyik földszinti 
helyiségében. A kulccsal zárható 
női mosdóban létrehozott tisz-
tasági sarok azt a célt szolgálja, 
hogy az önkormányzat minél 
gyermekbarátabb körülmények-
kel várja a családosokat.

Dr. Molnár Attila polgármester 
elmondta: az év elején kialakított 
családi parkolókkal, illetve a most 
elkészült pelenkázósarokkal az 
önkormányzat ismét nagy egy lépést 
tett afelé, hogy a családosok minél 
kulturáltabb és európaiabb körül-
mények között intézhessék hivatali 
ügyeiket Komáromban. Az egészség-
ügyi célok mellett ugyanezt a gondo-
latot hivatott szolgálni a Füstmentes 
Komáromért program is, amelynek 
keretében a Városházán évek óta 
tilos a dohányzás. 
 
„A faluban tűz ütött ki!” 
 
A fenti címmel múzeumpedagógiai 
foglalkozások kezdődtek a Komá-
romi Klapka György Múzeumban 
március 20-án. 
 
Április 4-ig összesen 6 napon át a 
Komáromi tűzrendőrség története 
című időszaki kiállításhoz kapcso-
lódóan folynak a foglalkozások. Az 
előzetesen bejelentkezett óvodai és 
kisiskolás csoportok megismerked-
nek a kiállítással, majd tűzzel kap-
csolatos gyermekjátékokat tanulnak, 
és végezetül kézműves foglalkozás 
keretében „tűzoltóautót” készítenek, 
amelyet a gyerekek haza is vihetnek. 
A foglalkozás tematikáját – az eddigi 
múzeumpedagógiai rendezvények-
hez hasonlóan - Horsa Istvánné 
néprajzi gyűjtő, önkéntes múzeumpe-
dagógus dolgozta ki. A foglalkozás 
lebonyolítását Horsa Istvánné és 
Számadó Emese múzeumpedagógu-
sok, Burai László és Pokornyi Gábor 
tárlatvezetők, Sulyok Sándorné és 
Füssy Józsefné önkéntesek végzik.  
 
A kiállítás még április 7-ig vasárna-
pig látogatható, hétfő kivételével 
10-16 óráig. 

Mintegy 2,8 milliárd forint az az összeg Komárom költségvetésében, 
amit idén helyi adóbevételként tervezhet a város – tudatta dr. Molnár 
Attila polgármester a város nagy adózóinknak rendezett ünnepségen.

A városvezető a találkozóval igyekezett 
megbecsülését és tiszteletét kimutatni 
Komárom önkormányzata és lakossága ne-
vében, ezért invitálta a hosszú távú együtt-
működést tápláló összejövetelre a város 
legnagyobb multicégeinek és vállalkozásai-
nak képviselőit. Csaknem ötven társaságot 
hívtak meg, köztük az ipari park óriásait is. 
A Nokia mobiltelefongyárának új vezetőjét, 
Gerencsér Szilárdot is üdvözölhette a városi 
vezetés. 
 
Miután dr. Molnár Attila összefoglalta az 
idei költségvetés főbb számait, arra is rávilá-
gított, hogy a helyi adóbevételek nélkül el-
képzelhetetlenek lennének olyan beruházá-
sok, mint az ipari park közművesítése, vagy 
épp a költségtakarékosságot eredményező, 
geotermikus energiát hasznosító projekt. 
 
Szó esett az állam által bonyolított jövőbeli 
nagy célkitűzésekről is. Ezek közt említet-
te az új Duna-híd megépítését, de szólt a 
13-as út kiszélesítéséről is. Tavaly elindult 

az ipari parki együttműködési fórum, 
amelynek lényege a rendszeres kapcsolat-
tartás elősegítése a helyi cégvezetők közt, 
hiszen ezek vezethetnek üzletkötésekhez, a 
vállalkozások, rajtuk keresztül pedig a város 
gyarapodásához 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymeg-
bízott a megyei munkaügyi helyzetről és az 
adómorálról tartott tájékoztatót. Elmondta, 
hogy a jövő a Dunántúlt érintően olyan 
komoly infrastruktúra-fejlesztéseket tarto-
gat, amelyek a térség fejlődését, gazdasági 
kapacitását is bővíthetik.  
 
                                                
 
                                               (Forrás: 24 Óra)

��Dr. Molnár Attila polgármester, Gerencsér Szilárd, a Nokia Komárom Kft. ügyvezető igazgató-
ja, Czunyiné  dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, Tímár János, az Axel Springer - Magyar-
ország Kft. kiadóvezető-főszerkesztője (AS-M Kft. Komárom-Esztergom Megyei Irodája)
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Március 22-én a Szőnyi Kul-
turális Egyesület nemzetközi 
borversenyt szervezett a Petőfi 
Sándor Művelődési Házban. 
A zsűri 110 mintát értékelt.

A zsűri elnöke, Polhammer Pál elmond-
ta, hogy hét évvel ezelőtt Tóth Boldizsár 
meghívását elfogadva érkezett Szőnybe. 
Az első évben 70 bormintát kóstoltak meg, 
ezek középes színvonalat ütöttek meg, azóta 
azonban pozitív elmozdulás figyelhető meg.  
 
– Persze nem minden év kedvez a bortermelés-
nek. Tavaly például sok volt a napsütéses órák 
száma, emiatt a bor cukortartalma jelentősen 
megnövekedett, savtartalma pedig elégett. 
Hamar jött a tél is, így aztán kevesebb lett a fe-

hérbor – tudtuk meg Polhammer Páltól, aki 
saját elmondása szerint a szőlőben nőtt föl.  
 
A szakember hozzátette, hogy a szőlőter-
mesztés tőkeigényes vállalkozás, a bornak 
marketinghiánya van, illetve a magyar 
joghézag lehetővé teszi a kannás és a 
szintetikus borok árusítását is – ez pedig 
kifejezetten negatívan hat borkultúránkra. 
Megfigyelhető azonban, hogy a fiatal kor-
osztály egyre inkább kifinomultabbá válik 
a borfogyasztás tekintetében. A pénztárcá-

juktól függően ugyan, de a jobb minőségű 
italokat részesítik előnyben.  
 
A szőnyi borversenyen 14 oklevelet kapott 
Tibold Zoltán és Ladányi Zoltán kettőse.  
 
– Mi a természetes borok hívei vagyunk, arra 
törekszünk, hogy ne legyen a borban semmiféle 
kemikália. Aki komolyan veszi a bortermelést, 
az minőséget ér el. Mi erre törekszünk minden 
évben – tudtuk meg a borászoktól.           
                                                                    se

Évről évre javul a borok minősége

Erdélyi magyar diákokat fogadott a Kempelen Farkas Középiskola a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. ál-
tal kiírt Határtalanul pályázat jóvoltából. Március 26-án az intézmény aulájában egy gasztro-fotó kiállí-
tás nyílt. Kiss Ilona igazgató itt köszöntötte a Gyergyószentmiklósról érkező partneriskola pedagógusait és 
diákjait. A pályázati célokkal is megfogalmazott közös törekvést egy erdélyi tanulmányút előzte meg. 

- Négy hónappal ezelőtt utaztunk el Erdélybe, 
ahol együttműködési megállapodást kötöttünk 
a Batthyány Ignác Technikai Kollégiummal. 
Létrehoztunk egy mindkét tájegységre jellemző 
digitális receptgyűjteményt, amely mindkét 
iskola honlapjáról bárki számára letölthető 
lesz. Ebbe azok a receptek kerültek, melyet a 
diákok a saját lakókörnyezetükben gyűjtöttek 
és elkészítettek - mondta el Kerekes László 
intézményvezető. 
 
A két iskola célja, hogy megismerjék egy-

más történelmi hagyományait, múltját és 
közösen értelmezzék a magyarság helyzetét, 
miközben egymás gasztronómiájára és ét-
kezési kultúrájára is fókuszálnak. A kiállítás 
csak az egyik színfoltja volt az eseménysoro-
zatnak, hiszen a diákokat egyhetes program 
kavalkád várta. Ellátogattak az erődbe, a 
múzeumokba, Észak-Komáromba, Tatára, 
Bábolnára, Ácsra és Győrbe is. A szakmai 
együttműködést kifejezetten a szakmun-
kásképző intézmények számára kínálta a 
pályázat.  

- Mindkét iskolában fontos szerepet játszik a 
turisztikai képzés és a vendéglátás. A jövőben 
ezeket a képzéseket tovább szeretnénk bővíteni 
-. tette hozzá a létesítményvezető. 
 
A digitális receptkönyv várhatóan a nyár fo-
lyamán kerül fel a Kempelen Farkas Közép-
iskola honlapjára, ahonnan bárki letöltheti a 
Komárom környéki és a gyergyószentmik-
lósi finomságok receptjeit. 
 
                                                                       se

Digitális receptkönyvet készítenek
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Életek, sorsok, történetek
Az elmúlt hetekben három szépkorú komáromi asszonyt köszöntött a városvezetés.  
Dr. Molnár Attila polgármester, valamint Turi Bálint, Takács József és Sárai János  
képviselők otthonukban keresték fel a 90., valamint a 95. születésnapjukat ünneplőket.

A 90-et töltő Kovács Elemérné, Marika 
néni Szent László utcai lakásában, fia és 
menye társaságában várta a köszöntőket. 
Megtudtuk, hogy Marika néni móri szüle-
tésű. Nagycsaládban nőtt fel, négyen voltak 
testvérek. Évtizedeken keresztül vezette a 
helyi varrodát. Két unokája van, nagy fájdal-
ma azonban, hogy egyelőre dédunoka még 
nem érkezett a családba. Marika néni kiváló 
egészségi és szellemi állapotnak örvend, 
mind a mai napig kijár a monostori házba, 
ahol szívesen dolgozgat a veteményesben. 
 
A szintén 90. születésnapját ünneplő Nagy 
Lajosné, Viola néni felvidéki, kassai család-
ból származik. Védőnőképzőbe járt, majd 
Szomódra nevezték ki egészségügyi szol-
gálatra. Férje lelkész volt, ezért a kommu-
nista diktatúra legsötétebb éveiben számos 
megaláztatást kellett eltűrnie. Évekig nem 
engedték, hogy családokat gondozzon, 
többször zaklatták mondvacsinált okokkal, 
sőt még az állásából is ki akarták tenni. 
Mindezek ellenére Viola néni nem tört meg, 
mindvégig kitartott elvei mellett. Az évek 
során gyermekei mellett két unokával is 
megajándékozta a Gondviselő. 
 
Örömkönnyek, mosoly és kalács 
 
Március közepén ünnepelte 95. születésnapját 
Szabó Józsefné, Margit néni. A születésnapos 

fiai és keresztlánya társaságában, örömköny-
nyekkel a szemében üdvözölte a városvezetést. 
 
„Én már csak ilyen vagyok. Ha örülök, ha 
bánatom van, vagy ha mérges vagyok, akkor 
is sírok. Most persze a boldogság hívta elő 
a könnyeimet.” Közhely, de Margit néni 
tényleg nyugodtan letagadhat jó pár 
esztendőt. Nemcsak szellemileg friss, de 
még a házimunkát is ellátja. „Húsvétra 
jönnek haza az unokák, gondoltam sütök nekik 
kalácsot, nagyon szeretik. A tésztát még magam 
dagasztom, olykor előfordul, hogy még rétest is 
sütök. A kezemben van. A látásom már nem a 
legjobb, de azt érzem, hogy a tészta kilyukadt, 
vagy sem…”  
 
Margit néniéket a Felvidékről telepítették 
át a háború után. „A jeges Dunán érkeztünk 
a mai Magyarországra csónakkal, gyerekekkel. 
Nagyfiam akkor volt olyan 6 éves forma. A ma-
gyarországi oldalon katonák álltak fegyverrel, 
biztosítottak minket, hogy nehogy bántódásunk 
essen…„- idézi fel a régmúlt, mind ez idáig 
elhallgatott, megélt történelmét Margit 
néni. Aztán persze lassan-lassan rendeződ-
tek a dolgok. Gyermekei, unokái szület-
tek, hogy mostanra megjöjjenek sorban a 
dédunokák is.  
 
„Büszke vagyok a családomra, a Jó Isten mellett 
ők adnak nekem erőt! Remélem, még van 

néhány évem közöttük” – zárta gondolatait 
Margit néni.  
 
Egy emberöltő az építőiparban 
 
Még egy szépkorú, a szőnyi Vogel Miklós 
bácsi ünnepelte 90. születésnapját március-
ban. A család 1962-ben költözött Szőnybe, 
előtt Kolónián laktak, Almásfüzitőn.  
A nemsokára 93. születésnapját ünneplő 
feleségével két gyermekük született. Mára 
négy unokát és egy dédunokát számlál a 
népes család. 
 
-1947-ben nősültem, amikor hazaértem az 
orosz fogságból, most töltöttük a 65. házassági 
évfordulónkat. Nagy idő ez, sok szép és kedves 
emlékkel. Persze adódtak nehézségek is, de az 
idő mindent megoldott… - kezdi élettörténe-
tét Miklós bácsi. 
 
 – Hosszú éveken át dolgoztam az építőipar-
ban. Komárom sok épületén ott van a kezem 
munkája. Istennek hála, igazán nem panasz-
kodhatok, csupán a hallásom gyengébb már, 
meg a szívem sem úgy szolgál, mint évekkel 
ezelőtt, de hát ez van, ezt kell elfogadni. 
Azért még kijárogatok, legalábbis ide a ház 
köré, hosszú sétákra azonban már nem merek 
vállalkozni… – summázza mondandóját az 
ünnepelt.  
                                                                       se
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Mondd el atyáid fájdalmát!
A magyar Országgyűlés dr. Molnár Attila Komárom polgármestere javaslatára április 12-ét a felvidéki ki-
telepítettek és deportáltak emléknapjává nyilvánította. Az esemény kapcsán országszerte megemlékezé-
seket tartanak, Komáromban pedig egész napos programokkal emlékeznek azokra az emberekre, akik a 
Benes-dekrétumok igazságtalansága miatt megszenvedték a második világháborút követő időszakot.

Komárom az elmúlt egy évtizedben a kite-
lepítések emlékvárosának szerepét töltötte 
be. Az itt működő Kecskés László Társaság 
évekkel ezelőtt felvállalta a felvidéki kitele-
pítettek ügyét, több könyvet és kiadványt is 
megjelentettek a témával kapcsolatban.  
 
- Az április 12-i programot a Kecskés László 
Társaság az önkormányzattal közösen szervezi 
meg. A nap első felében a Városháza dísztermé-
be várjuk a vendégeket, mintegy 350 emberre 
számítunk. Egyrészt azokra, akik átélték a 
kitelepítéssel járó borzalmakat, illetve az ő 
családtagjaikra, és azokra a szakemberekre, 
akik a Benes-dekrétumokkal és a deportálások-
kal foglalkoztak – mondta el Hamrák Zsófia, 
a városi ünnepségekért felelős tanácsnok. 
A rendezvény ünnepi testületi üléssel kez-
dődik, ahol dr. Molnár Attila polgármester 
mond beszédet. Ezt követően „Mondd el 
atyáid fájdalmát, a Csallóköz, a Mátyusföld 
siralmát!” címmel részletek hangoznak el 
családi visszaemlékezésekből Oláh Kálmán 
tanár és a Kultsár István Szakközépiskola 
diákjainak előadásában. 
 
- A Városháza dísztermében köszöntőt mond 
még dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség 
elnöke, dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-he-
lyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, 
szaval és énekel majd az izsai deportálta-
kat képviselő Sámsonné Kómár Gizella, a 
programot pedig Czunyiné dr. Bertalan Judit 
kormánymegbízott szavai zárják – tette 
hozzá a tanácsnok. 
 
A nap második felében a helyszínt a 
Monostori erőd biztosítja, ahová buszokkal 
szállítják ki a vendégeket. A kitelepítési 
emlékműnél Miletics Anton trombita-
szólója után a Kecskés László Társaság 
képviseletében Tóth Bertalanné mond 
beszédet. Az esemény két fő szónoka Potápi 
Árpád országgyűlési képviselő, a Nem-
zeti Összetartozás Bizottságának elnöke 
és Vadkerty Katalin történészprofesszor 
lesz. A felvidéki kitelepítettek és depor-
táltak emléknapja a Concordia vegyeskar 
fellépésével és koszorúzással ér véget. se
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60 éves 
a Kultsár István 
Szakközépiskola
A mai Kultsár István Szakközépiskola 60 évvel ezelőtt egy speciá-
lis „tudomány“, a gyors- és gépírás elsajátíttatására jött létre. Az in-
tézmény akkor is és azóta is azon munkálkodik, hogy versenyképes 
szakképesítéssel indítsa el tanulóit a nagybetűs életbe. Az elmúlt 
évtizedekben több változást megért az iskola. Ám, ahogy Turi Bá-
lint igazgató fogalmazott: az iskolák életében egy dolog állandó – a 
folyamatos változás. A március 27-i jubileumi gálán dr. Molnár At-
tila polgármester mellett a városvezetés több tagja is részt vett.

A Kultsár István Szakközépiskola március 
27-én ünnepelte 60 éves fennállását. A 
jubileum lehetővé tette, hogy az intézmény 
igazgatója egyfajta számadást készítsen 
mindarról, milyen változásokat éltek meg, 
és miben jutottak előbbre. Az elmúlt tíz 
esztendőt meghatározta a fenntartók 
folyamatos cseréje. Hosszabb ideig a megyei 
önkormányzat látta el ezt a feladatot, 
igen nehéz anyagi körülmények között. 
2011-ben a Komárom-Esztergom Megyei 
Intézményfenntartó Központhoz kerültek 
át, idén márciusban pedig a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központhoz. 

Ezzel kapcsolatban Turi Bálint elmondta: 
reméli, hogy a Klebelsberg Intézet felál-
lításával, a felsőoktatás átalakításával és a 
pedagógus életpályamodell bevezetésével 
egy igazán nagy léptékű átalakítás valósul 
meg az oktatási rendszerben, mely hosszú 
távra szóló és eredményes lesz. Az igazgató 
hozzátette, hogy az eff éle átalakítások akkor 
a legjobbak, ha abból a tanulók, a szülők 
és a pedagógusok a lehető legkevesebbet 
érzékelik. Ők erre törekedtek az elmúlt 
években, és természetesen arra, hogy a kép-
zés szerkezetén úgy változtassanak, hogy 
az a lehető legjobban megfeleljen a diákok
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Az idei Kultsár díjasok: 
László Péter, Kónya Erzsébet, Lugasi Helga, és Csordás Árpád 
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és a munkaerőpiac igényeinek. Így útjukra 
bocsátottak külkereskedelmi ügyintézőket, 
ügyintéző titkárokat, logisztikai ügyintéző-
ket, európai üzleti asszisztenseket, marke-
ting- és reklámügyintézőket. Tanulóik a 
visszajelzések alapján szépen megállják a 
helyüket az élet kölönböző területein. Van, 
aki megszerzett szakmájával helyezkedik el, 
van, aki a felsőoktatásban tanul tovább. 

A képzések folyamatos bővítése mellett 
számos új hagyományt honosítottak meg az 
iskola falai között. Az országból egyedüli 
iskolaként tíz alkalommal részt vettek 
a Bécs-Pozsony-Budapest nemzetközi 
futóversenyen. 2006 óta szerveznek családi 
sportnapot, melyen együtt mozognak a 
tanulók, a pedagógusok és a szülők. Ugyan-
csak nagy sikerrel tartják meg a 24 órás 
sportnapot immár harmadik éve. Az iskola 
diákjai rendszeresen látogatják a felvidéki 
magyar emlékhelyeket is.  2008-tól nagyon 
szépen alakultak nemzetközi kapcsolataik, 
hiszen a Comenius nemzetközi iskolai 
együttműködési programnak köszönhe-
tően a gyerekek megjárták Olaszországot, 
Portugáliát, Spanyolországot, Svédországot. 
Rendszeres szereplői a városi ünnepsé-
geknek, adtak már műsort az aradi 13 

emléknapján október 6-án, október 23-án 
és március 15-én. 2011. június 4-én pedig 
Turi Bálint igazgató koordinálásával, 10 
iskola bevonásával megtartották a nemzeti 
összetartozás napját. Az intézményben 
lépést tartottak az informatikai technológia 
viharos erejű fejlődésével. Lecserélték a teljes 
számítógépparkot, így jelenleg 114 korszerű 
számítógép áll a tanulók rendelkezésére, és 
beszereztek három digitlis táblát is. A taná-
rok két éve elektronikus naplót vezetnek, így 
számukra az iskola laptopot vásárolt. 

Ezzel párhuzamosan bővítették a sporto-
lási lehetőségeket is. 2004-ben megépült a 
fi tness terem, egy évvel később pedig a te-
niszpálya. Az iskola udvara 2008-ban újult 
meg, és sor került a nyílászárók cseréjére is. 
Az iskola igazgatója összegzésként elmond-
ta: nincs fontosabb annál egy országban, 
mint a felnövekvő generációk intelligenciája, 
látásmódja, tehetsége, képességei, életszere-
tete, munkabírása, ahhoz való hozzáállása, 
egészsége. A haza jövője az iskolákban dől 
el. Ezért a tantestület minden tagja azon 
dolgozik, hogy tanulóik megfelelő oktatás-
ban és nevelésben részesüljenek annak ér-
dekében, hogy a lehető legjobban megállják 
helyüket az életben.

Az iskola első jegyzett tanéve az 1952/53-
as volt, bár még nem önálló intézmény-
ként, hiszen két évig az akkori Közgazdasá-
gi Technikum felügyelete alá tartozott. 60 
évvel ezelőtti pecsétlenyomatán az állami 
Irodakezelői Szakiskola, illetve a körpecsé-
ten a Gépíró és Gyorsíró Iskola elnevezés 
olvasható. 1965 és 1987 között Prohász-
ka Marcell volt az iskola igazgatója, aki 
sokat tett azért, hogy a szakmai képzés 
színvonala országosan elismert legyen. 
Az iskolának a folyamatosan emelkedő di-
áklétszám miatt nagyobb, önálló épületre 
volt szüksége, így kapta meg a mai Klap-
ka György Múzeum épületét. Prohászka 
Marcell nyugdíjba vonulását követően az 
iskola igazgatója dr. Lezsák József lett, ő 
kezdte meg a szakközépiskolává alakítást. 

A szovjetek kivonulása után a vezetőség 
benyújtotta az igényét a Frigyes laktanya 
területén lévő iskolaépületre. A költözés 
után egy 18 tantermes, udvarral, tornate-
remmel, írógépekkel és számítógépekkel 
ellátott iskola jött létre. Az igazgató 1992-
től 1997-ig Varjú Istvánné volt. 1997-ben az 
iskola felvette Kultsár István nevét. Ekkor-
tól Turi Bálint került az igazgatói székbe.

Turi Bálint igazgató köszöntöt 
mond a jubileumi ünnepségen
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Győr házhoz jön

A fenti mottóval indult útjára a Komá-
romi Kulturális, Szabadidő és Sport 
Kft. kezdeményezése, amelynek 
jóvoltából a Győri Nemzeti Színház 
két nagysikerű darabját, Örkény István 
Tóték című művét és az Apácák című 
musicalt tekintheti meg a komáromi 
közönség. Ezen apropóból találko-
zott március elején a Győri Nemzeti 
Színház igazgatójával, Forgács Pé-
terrel dr. Molnár Attila polgármester 
és Vizeli Csaba, a Kft. ügyvezetője.

- Naponta ingázom Budapest és Győr között, 
így gyakran útba ejtem Komáromot is. Ráadá-
sul évek óta baráti kapcsolat fűz a Magyarock 
Dalszínházhoz, hiszen több darabjukban 
is játszottam már. Ez az amatőr színtársu-
lat nagyon profi  módon játszik, sok színház 
megirigyelhetné azt, amit ők visznek véghez. 
Úgy döntöttünk, hogy szorosabbá tesszük a 
kapcsolatot. Ugyan nagyszínpadi darabja-
inkat nem tudjuk elhozni, de két kisszínpadi 
előadásunkat a komáromi közönség is láthatja. 
Egyik Örkény nagysikerű műve, a Tóték, a 
másik pedig egy musical, az Apácák. Ebben a 
komáromi születésű Agócs Judit színművész-
nő is játszik - mondta el a Győri Nemzeti 
Színház igazgatója, Forgács Péter.

A Komáromi Kulturális, Szabadidő és 
Sport Kft. nem titkolt célja, hogy ezekkel az 
előadásokkal még tovább színesítse a város 
kulturális életét. - Jó lenne, ha Komárom 
bekapcsolódna a színházi vérkeringésbe. Észak-
Komáromban működik a Jókai Színház, de 
szerettünk volna még egy kőszínházzal állandó 
kapcsolatba lépni, így esett a választás Győrre. 
Sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy 
30-40 kilométert utazzanak egy-egy színházi 

előadásra, így megpróbáljuk azt tényleg házhoz 
hozni - tudtuk meg Vizeli Csabától, a Ko-
máromi Kulturális, Szabadidő és Sport Kft. 
ügyvezetőjétől.

A kezdeményezést dr. Molnár Attila 
polgármester is pozitívan értékelte, hiszen 
a városvezetés az elmúlt 2 évben sokat 
tett azért, hogy Komárom kulturális élete 
felpezsdüljön. - Öröm számomra, hogy 
fogadhattuk Forgács Péter színész-rendezőt, 
a Győri Nemzeti Színház igazgatóját. Egy 
olyan partnerségi együttműködésről esett szó, 
amellyel még jobban fel tudjuk kelteni a helyi 
lakosok érdeklődését a színház iránt - mondta a 
polgármester.

A komáromiak a Győr házhoz jön prog-
ram jóvoltából március 13-án a Tóték című 
darabot, május 15-én pedig az Apácák című 
musicalt nézhetik meg a Sportcsarnokban. 
A felek hozzátették: az együttműködést a 
jövőben is folytatni szeretnék, így várhatóan 
szeptembertől újabb darabokkal lepi meg a 
Győri Nemzeti Színház a helyi közönséget. 

                                                                      se
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Színház-szerda a városban

DAN GOGGIN: APáCáK 
(musical-komédia)

A Győri nemzeti Színház előadása

A történet szerint tragédia árnyékolja be 
a hobokeni nővérek dolgos – boldog 

hétköznapjait. Egy este, mikor visszaér-
nek egy afrikai missziójukról, váratlan 

szerencsétlenség történik…

Bérlet ára: 5.000 Ft
Kedvezményes bérlet ára: 4.000 Ft

Szólójegyek ára, elővételben: 
1.950 Ft

Kedvezményes jegy elővételben: 
1.500 Ft

Az előadás napján: 2.250 Ft

Bérletek az első előadásig válthatók 
január 21-től a Közösségi házban 

(Komárom, Jedlik Á. u. 8.).

Jegyek kaphatók: Komárom Vá-
rosi Sportcsarnok, Közösségi 

ház, Tourinform Iroda, és a www.
ticketportal.hu internetes oldalon.
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Február 1-3 között, Budapesten került meg-
rendezésre a XII. Országos Klarinétverseny, 
ahol Szabó Áron Dániel eredményesen 
szerepelt. Felkészítő tanára Szabó Ferenc 
volt, zongorakíséretét Hersics Diána látta el. 
 
Február 19-én a szombathelyi Sistrum 
Regionális Zenei Versenyen hegedűsza-
kos növendék, Nagy Tünde Sarolta ezüst 
fokozatot nyert. Felkészítő tanára Kontor 
Kamilla, zongorakísérője a versenyen Szilli 
Ilona volt. 
 
Február 23-án az XLVIII. Komárom- Esz-
tergom Megyei Kamarazenei Fesztiválon 
az Egressy Béni Zeneiskolából hat kamara-
csoport indult, melyből négyet jutalmaztak, 
valamint Demissie Efraim ütő tanszakos 
növendék szólóprodukcióját a zsűri külön-
díjban részesítette. 
 
Résztvevő kamaracsoportok: 
 
1. Takács Hajnalka, Hozák Adrienn és 
Prágay Marianna felkészítő tanárok kama-
racsoportja: Bagladi Evelin (fuvola), Pok 
Mónika (hegedű), Musitz Ágnes (zongora), 

Czunyi Edina (gordonka) 
 
2. Boldog Györgyi felkészítő tanár kama-
racsoportja: Somogyi Nikoletta (fuvola), 
Varga Anita (fuvola), Horváth Gergely 
(zongora) 
 
Kiemelt jutalomban részesült  
kamaracsoportok: 
 
3. Medveczky-Horváth Györgyi és Takács 
Hajnalka felkészítő tanárok kamaracso-
portja: Zemplényi Zsófia (hegedű), Koppán 
Kata (hegedű), Kecskeméti Dávid (zongora) 
 
4. Hajnóczky Béla felkészítő tanár kamara-
csoportja: Czidlina Vivien (gitár), Németh 
Nikolett (gitár), Győrfi Dániel (gitár), 
Horváth Márk (gitár) 
 
5. Menyhárt László felkészítő tanár kama-
racsoportja: Demissie Efraim (ütő), Horváth 
Ákos (ütő), Zemplényi Boldizsár (ütő), 
Rózsahegyi Álmos (ütő), Horváth Márk 
(gitár), Pálfi Hédi (fuvola), Kovács Kamilla 
(fuvola) 
 

6. Chrisztu Olympia felkészítő tanár ka-
maracsoportja: Thoma Judit (ének), László 
Kata (ének), Zsirai Annamária (zongo-
ra), Kántor Balázs (fuvola), Doma Gréta 
(fuvola), Koppán Kata (hegedű), Zemplényi 
Zsófia (hegedű), Bese Imre (gordonka), 
Czidlina Vivien (gitár) 
 
Március 2-án Székesfehérváron került 
megrendezésre a II. Szanyi Irma Alapfokú 
Zongoraverseny, ahol a Zeneiskola három 
növendéke sikeresen szerepelt, így felkészítő 
tanáraik Prágay Marianna, valamint Szilli 
Ilona büszkék lehetnek tehetséges tanít-
ványaikra. Zsapka Lilla aranyminősítést, 
Miklós Réka és Tasnádi Balázs ezüstminő-
sítést nyert. 
 
Március 4-én a győri 46. Ifjú Muzsikusok 
Fesztiválján az Egressy Béni Zeneiskola 
zongora szakos növendéke, Kecskeméti 
Dávid ezüstminősítést nyert. Felké-
szítő tanára Prágay Marianna volt.

…akikre büszkék vagyunk…
Az Egressy Béni Zeneiskola növendékei az el-
múlt időszakban is megmérettették magukat 
különböző megyei és országos versenyeken.

KULTÚRA14



1937. szeptemberében szentelték föl a 
Jézus Szíve nagytemplomot. Az ünnepi 
alkalomra Beliczay Gyula zeneszerző 
komponált egy „F dúr“ misét, ami a MÁV 
Szimfónikus Zenekar előadásában hang-
zott el. Beliczay Gyula 1850-ben született 
Észak-Komáromban, vasúti mérnöknek 
tanult, de zenei tehetsége révén végül a 
Zeneakadémia tanára lett – tudtuk meg 
Gyökér Lajostól. Ez az F-dúr mise a temp-
lom 70 éves évfordulóján újra felcsendült, 
ismételten a MÁV Szimfónikus Zenekar 
előadásában, kiegészülve szólistákkal, a Vox 
Femina és a Concordia vegyeskar közremű-
ködésével.  
 
A Jézus Szíve templom megépülését 
követően az 1940-es években megalakult 
az egyházi énekkar. A templom orgonistája 
és az énekkar karnagya ebben az időben 
Poór István volt. – Az 1970-es, 80-as 
években magam is tagja voltam ennek 
az egyházi énekkarnak. A régi tagoktól, 
akik az alapítás óta énekeltek, megtudtam, 
hogy a karnagy úr zenét is szerzett: egy 
C-dúr misét és egy Requiemet. Az 1990-es 
években felfokozódott a helyi hagyomá-
nyok felelevenítésének vágya. Ekkor jutott 
először eszembe, hogy ezeket a darabokat 
ki kellene adni – mondta el Gyökér Lajos, 
aki hozzátette, a Poór családot gyermek-
kora óta ismerte. A kéziratot Poór István 
unokája, Nagy Zoltán őrizte. 
 
– Amikor a MÁV Szimfónikusok a Monos-
tori erődben előadták Erkel Ferenc István 
király című operáját, akkor ismerkedtem meg 
Simon Tamással, a zenekar tagjával, aki 
segített abban, hogy a kéziratok számítógépes 
programmal nyomtatásra alkalmassá váljanak 
-  mesélte tovább a kották történetét Gyökér 
Lajos.  
 
A szépen bekötött kotta egyik példá-
nyát Komárom Város Önkormányzata 
kapta, a másik pedig a Jókai Mór Vá-
rosi Könyvtár tulajdonába került, ahol 
bárki számára hozzáférhető.  (se)

Komáromi zeneszerzők  
kottái egy különleges kötetben…
Komárom kulturális élete újabb szelettel gazdagodott. Egy kötetbe  
került ugyanis két olyan kotta, melyet a Jézus Szíve templom egykori  
karnagya, Poór István komponált. A felkutatásban és az össze- 
állításban Gyökér Lajos tevékenyen közreműködött.
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 – Két évvel ezelőtt elmentem egy gokart- 
táborba, ahol a pálya tulajdonosa felfi gyelt 
rám, és az ő bíztatására indultam 4 amatőr 
versenyen. Télen pedig megállapodtunk Szép 
Ferenc csapatvezetővel, hogy a 2012-es évet 
nála kezdem és versenyzem majd. Nagy 
álmom volt, hogy a profi k közt indulhassak 
– mondta a kezdetekről a fi atal sportoló. 

Olivér számára a tavalyi év több sikert is 
tartogatott. Kezdőként szépen helytállt, 
és a szezon végére a hatodik helyre került. 
Megkapta az Év Kezdő Versenyzője-díjat is. 

– Ez egy 8 futamból álló versenysorozat, amit 
a Magyar Gokart Szövetség szervez több 
különböző helyszínen. Indultam magyarorszá-
gi pályákon és külföldön is, Bruckban illetve 
Dunaszerdahelyen – tudtuk meg Olivértől. 

A gokart nem olcsó sportág. A fi út családja 
igyekszik patronálni. Van saját gokartja és 
saját szerelője, szponzora azonban mostaná-
ig nem akadt. 

– A gokartom egy Alonso-vázas, Rotax motor-
ral, ami 2 ütemű, 115 köbcenti és 28,5 lóerős. 
Ez elég jó gokartnak számít. 

A siker összetett dolog, sok apró rész-
leten múlik. Éppen olyan fontosak a 
beállítások, mint a motor vagy a váz. A 
fi atal versenyző hozzátette: nagyon szeret 
versenyezni, bár a gokart veszélyes sport. 
Ő azonban nem fél egy-egy verseny előtt, 
és különben is odafi gyelnek egymásra. 

Amit a sportág a fi atal versenyzőtől megkö-
vetel, azt Olivér maximálisan teljesíti. – Jó 

erőnlét kell hozzá, hiszen bármilyen könnyűnek 
is tűnik kívülről, mégis nagyon megeröltető. 
Nem ritka, hogy száz kilométeres sebességgel 
vesszük be a kanyarokat. A gokartok átlagsebes-
sége 120 km/óra, de akár 180-nal is mehetnek 
– mondta Olivér. 

Profi  pálya a környéken nem akad, így 
Olivér mindig ott készül fel a versenyek-
re, ahová a csapatfőnök hívja. Legutóbb 
Olaszországban, majd Bruckban volt 
felkészítő edzése. A külföldi mezőny igen 
erős, így Olivérnek jó formában kell lennie. 
A komáromi fi ú is a Forma 1-ről álmodik, 
ami azonban nagyon sok pénzbe kerül, és 
szükség van a szponzorok segítségére is. 
Rövidtávú célként pedig azt tűzte ki maga 
elé, hogy minél több EB-n részt vesz. 
                                                                       
                                                                     se

A komáromi Beke Olivér kiváló 
sporteredményekkel büszkél-
kedhet. 15 éves kora ellenére 
egy profi  gokartcsapat, a Szép 
Ferenc vezette budapesti TOP-
Motorsport tagja. Hazai és nem-
zetközi versenyeken szerepel.

Kétszázhúsz
felett
Egy fi atal komáromi 
gokart-tehetség portréja
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Reggeli cukorból
A többszörös aranyérmes Tóth Annamária mellett egy 
újabb cukrásztehetség bukkant fel városunkban. Kiss 
Krisztina (Kricky) nemrég felnőtt cukrász artisztikában 
képviselte városunkat Tatán, az olimpiai edzőtáborban 
megrendezett országos gasztronómiai versenyen, a Far-
sang kupán. Különleges látványt nyújtó munkáját a szak-
mai zsűri D2 kategóriában aranyéremmel jutalmazta.

– Leginkább tortékat díszítek. A verse-
nyen bemutatott reggeli kompozíció olyan 
cukormasszából készült, amivel a cukrászok 
bevonják a tortákat. Érdekessége, hogy a 
reggeli egyes darabjait teljesen élethűen pró-
báltam megcsinálni, például a tojást, vagy 
az almát, ami úgy néz ki, mintha éppen 
beleharaptak volna. A legkülönlegesebb része 
pedig a gofrira ömlő öntet. Sokan kérdezték, 
hogy lehet, hogy a pohár lóg a levegőben – 
mondta el Kiss Krisztina. 

A titok a megkeményedő karamellben 
rejlik. Az extrém ötlet mellett a zsűri 
az aprólékos, részletekbe menő reggeli 
csemegék kidolgozását is csodálhatta. 
Arról nem is szólva, hogy a ízek ellen-
téte, az édes cukormassza és a sós tojás 
már önmagában bizarr kompozíció. Az 
sem utolsó szempont, hogy a megkom-
ponált reggeli egy pillanat ábrázolása, és 
a kiömlő öntet miatt mintha az egész mű 
mozgásban lenne. Az élethű munka-
darab minden része cukormassza, még 
a terítő és az újság is cukorból készült. 

– Elkészítése nem tart sokáig, viszont az 
út idáig nagyon hosszú volt. Mondhatom 
azt, hogy le tudok fújni egy almát úgy 5 
perc alatt, hogy élethű legyen, és a színek is 
csodálatosan megjelenjenek. Azonban több 
mint 3 és fél év kellett ahhoz, hogy mondjuk, 
egy ilyen alma 5 perc alatt készüljön el – 
tudtuk meg Krickytől.

A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szö-
vetség elismert szakmai zsűrije pontszá-
mok alapján bírált és értékelt. 

– Remélem, hogy ez az aranyérem egy 
szakmai előrelépést jelent. A verseny alatt 
elismert szakembereket ismerhettem meg, 
akik véleménye számomra sokat jelent. Az 
aranyérem egy visszaigazolás. Számomra 
ez csak a kezdet, innen már csak följebb 
lehet menni. Nagyratörő céljaim vannak. 
Egy különleges cukrászdát szeretnék majd 
nyitni, ahol olyan dolgokat lehet megvalósí-
tani, amit máshol nem. Ez azonban még a 
jövő zenéje.    
                                                               se
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A MEGYE ÉS MI18

Összesen nyolcat: a Duna mente-, az 
Orszlány-Tatabánya-Tata-Komárom város-
hálózati csomópont-, az Agglomerációs-,  a 
Pilis-Gerecse-, a Kisalföld-, a Bakonyalja- , 
a Városok- és a kistelepülések műhelyét. 
Ezek közül Komárom négy műhely tagja. A 
Kisalföld műhely vezetője Hornig Rudolfné 
alpolgármester, míg a Duna mente műhely 
vezetője Turi Bálint alpolgármester lett. 
Megállapítást nyert, hogy a megye jövőjét 
befolyásolják a globális és európai trendek. 
Ilyen a klímaváltozás, a demográfiai és tár-
sadalmi változás, a versenyképesség, a gaz-
dasági eltolódások, melyekre válaszolni kell. 
Az életminőség-javulás, a fenntarthatóság 
érdekében pedig akitivizálni kell a helyi tár-
sadalmat. A műhelyek közreműködésével a 

sok esetben párhuzamos és fenntarthatatlan 
kapacitások helyett programozott, területi-
leg integrált fejlesztések valósulhatnak meg. 

A fő cél az, hogy a jövőben új térségi együtt-
működési hálózatok alakuljanak, és hogy 
Komárom-Esztergom megye minél jobban 
felzárkózzon a tudásalapú és információs 
társadalomba. Ezt úgy lehet a legjobban 
elérni, ha élhető, szolgáltató, klímatudatos 
városegyüttesek jönnek létre, erősödnek 
a határon átnyúló kapcsolatok, és meg-
valósulnak a több szinten kooperáló erős 
vidéki közösségek, mert a Tatabánya-Tata-
Oroszlány-Komárom településegyüttes 
önmaga ezt a feladatot nem képes ellátni. A 
jövőben így óhatatlanul nyitni kell a környe-

ző régiópólusok (pl. Nyitra vagy Székesfe-
hérvár) felé, össze kell hangolni a közösségi 
közlekedési rendszereket és az intézményi 
kínálatot. A megye szeretne minél több 
európai folyosóra rákapcsolódni, és nem 
utolsó szempont az ikervárosi kapcsolatok 
megerősítésének kérdése sem.  
 
Rengeteg olyan terület van akár a Duna 
mentén, a Kisalföldön és a dombvidéki 
térségekben, ahol kihasználhatóak a sajátos 
sport-, turisztikai és rekreációs adottságok. 
A fejlődéshez szükség lesz az innovatív 
mikro, kis- és középméterű, több lábon álló 
gazdaságok fejlesztése is.  
 
                                                                       se

A tudatos jövőkép  
előkészítői a térségi műhelyek 
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012 szeptemberében indította el az új megyei terü-
letfejlesztési koncepció elkészítését, ami 2030-ig tartalmazza majd a megye jövőképét és az elérni kí-
vánt célokat. Ezt követően az önkormányzat felkérésére megalakult a Megyei Terület- és Vidékfejlesz-
tési Kollégium, amely a hatékonyabb munkavégzés érdekében térségi műhelyeket hozott létre.

A megyénkben az alábbi  
térségi műhely alakultak

Oroszlány-Tata-Tatabánya-Komárom 
városhálózati csomópont műhely
vezető: Smidt Csaba  
polgármester  (Tatabánya)

Agglomerációs műhely
vezető: Simon Géza,  
a megyei közgyűlés alelnöke 
 
Duna-mente műhely

vezető: Turi Bálint alpolgármester (Komárom)

Pilis-Gerecse műhely
vezető: Nagy György polgármester (Szomor)

Kisalföld műhely
vezető: Hornig Rudolfné  
alpolgármester (Komárom)

Bakonyalja műhely
vezető: dr. Udvardi Erzsébet pol-
gármester (Kisbér)

Városok műhelye
vezető: Michl József polgármester (Tata) 
 
Falvak műhelye
vezető: Szűcs Attiláné polgármester (Dad)
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Anélkül, hogy hosszú felsorolásba bocsátkoz-
nánk, melyek azok a legfontosabb eredmé-
nyek, amelyeket a Komáromi Úszóklub SE 
tagjai az idén elértek? 
 
Kétségkívül a legfontosabb Szabó Dávid 
ezüstérme az Országos Diákolimpián,  
50 m hátúszásban. Azért különösen jelentős 
Dávid eredménye, mert ez volt az első 
olyan országos bajnokság, amelyen érmet 
nyertünk. Dávid mellett Fenyvesi Botond, 
Fábián Szilvia és Orbán Gréta is szerepelt a 
döntőben. Óriási előrelépés, hogy az úszóis-
kolánkból kikerülő legfiatalabb, hét-nyolc-
éves versenyzőink is elkezdték az éremgyűj-
tést: Debreceny Dalma, Hegyi Kincső és 
Nagy Nikoletta márciusban Kecskeméten 
42 csapat versenyzői között bizonyítottak 
 
Mire helyezik a fő hangsúlyt a klubban? 
 

Edzőtársaimmal, Szabó Péterrel 
és Weiszengruber Anikóval arra 
törekszünk, hogy az egyesület ne 
egy vagy két kiemelkedő tehetség 
köré szerveződjön. Minél több 
gyereknek szeretnénk megadni 
az esélyt, hogy megvalósítsa 
álmait a versenysportban. Türel-
mesen foglalkozunk azokkal is, 
akik nehezen sajátítják el az úszás 
tudományát. Nem azt állítom, 
hogy a tehetség nem számít, de 
sok munkával sok gyereket tu-
dunk az élvonalba juttatni. Talán 
a hozzáállásunknak köszönhető, 
hogy 2010-ben öt sportolónk 
volt, mára a számuk megtízsze-
reződött. 
 
Tavaly útjára indították a 
bajnokok kártyája programot. 
Hogyan értékelik a kezdemé-
nyezést? Lesz-e folytatása?
 
Nagy hangsúlyt fektetünk arra, 
hogy motiváljuk az úszóin-
kat. Amikor egy gyerek úszni 
kezd, arról legtöbbször a szülei 

döntenek. Viszont ahhoz, hogy valaki 
évekig edzésekre járjon, szeretnie kell az 
úszást. Ezért fontos az ösztönző és pozi-
tív környezet. Hasonló kezdeményezés a 
kilométergyűjtő és a szorgalom kupa is.
A kártya-program lényege, hogy a jó ma-
gaviseletért és a teljesítményért az úszóink 
pecsétet kapnak, amelyet beválthatnak 
kártyákra. A kártyákon a magyar úszósport 
kiemelkedő alakjai szerepelnek – Hajós 
Alfrédtól Gyurta Dánielig. Úgy látom, 
hogy a közoktatásból kimaradnak a magyar 
sportértékek, holott ez is a kultúránk 
része. Az élmezőny mellett örök második 
helyezetteket is bemutatnak a kártyák: 
így például dr. Szabó Tünde szerepel az 
egyiken, aki olimpiai bajnok lett volna, ha 
Egerszegi Krisztina nem versenyez. Sokan 
ezzel sincsenek tisztában – a komáromi úszó 
gyerekek azonban tudják! A kezdeményezés 

most is fut, tervezzük további kártyák elké-
szítését is. A szerkesztésüket Lugasi Helga 
alelnökünk vállalta és a révkomáromi NAP 
Nyomda gyártotta szponzori támogatás-
ként. Az országban egyébként egyedülálló 
a program; megesett már, hogy versenyeken 
rákérdeztek: miért is adunk pecsétet a spor-
tolóinknak. Mi pedig abban bízunk, hogy 
egyszer egy komáromi gyerek is szerepelhet 
az egyiken… 
 
                                                                      fr

Egy kisváros nagy úszókkal
Amikor az élet rohan, és nehéz bármire is időt szakítani, nagyon kevesek vállalnak olyan kötelezettséget a szabadidejük-
ben, ami időt, odafigyelést és türelmet követel. Mégis megesik, hogy egyesek motiválnak, példát mutatnak, nevelnek. Az 
életre és a sportra; teszik azért, hogy a kisvárosi gyerekek is megvalósíthassák álmaikat – hangsúlyozza Szeidl Balázs, 
a Komáromi Úszóklub Sportegyesület elnöke, aki az első negyedév sikereiről, és annál jóval többről beszélt.

Március 23-án a Komáromi Úszó-
klub SE. csapata Kecskeméten 
versenyzett, ahol négy ezüst- és két 
bronzérmet szereztek.  
 
Nagyon fontos eredmény, hogy az 
egyesület legfiatalabb versenyzői 
csoportja is bekapcsolódott az érem-
szerzésbe, ők hárommal járultak hozzá 
a csapat sikeréhez: 50 méter mellúszás-
ban Debreceny Dalma ezüstérmes és 
Hegyi Kincső bronzérmes lett, illetve 
Nagy Nikoletta a kitartó edzésmunka 
eredményének köszönhetően 100 
méter gyorsúszásban a bronzéremig 
küzdötte fel magát.   
 
A rutinosabb versenyzők közül ezüst-
érmet szerzett Szabó Dávid 50 méter 
hátúszásban és Fábián Szilvia 200 
méter mell- és pillangóúszásban.

�� Szeidl Balázs  
a Komáromi Úszóklub Sportegyesület elnöke
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- A Szövetség 1991 óta működik. Zala kivé-
telével minden megyéből van tagunk, összesen 
47. Ez magában foglalja a két végletet, tehát a 
Népstadiont és a legkisebb település sportlétesít-
ményét is - tudtuk meg a Sportlétesítmények 
Magyarországi Szövetségének elnökétől, 
Tompa Andortól. 
 
Kötelező napirendi pontként beszámolót 
tartott az elnökség és a felügyelő-bizottság, 
szó esett a 2013-as költségvetésről és az 
energiaracionalizálásról is. Aházigazda sze-
repét Vizeli Csaba, a Komáromi Kulturális, 
Sport és Szabadidő Kft. vezetője látta el, aki 
helyi sportcsarnok hasznosításáról beszélt. 
A létesítmény nem csupán a meccseknek 
és különféle sporteseményeknek biztosít 
helyszínt, hanem adott esetben színházként 
vagy bolhapiacként is funkcionál, illetve kü-
lönböző rendezvényeknek biztosít helyszínt. 
 
- A csarnok 1992-ben létesült, tulajdonképpen 

azért, mert az egyik középiskola nem rendelke-
zett tornateremmel, másrészt igény volt arra, 
hogy a helyi csapatok játszhassanak valahol. 
Az épület hátránya, hogy tornateremnek nagy, 
sportcsarnoknak kicsi, és nincs lelátója. Azonban 
az ereje nem a falakban van, hanem abban a 
csapatban, amely ebből a lehető legtöbbet hozza 
ki - hangzott el Turi Bálint alpolgármester 
köszöntő beszédében 
 
Tompa Andor véleménye szerint szeren-
csés, hogy a helyi sportlétesítmények egy 
fenntartó alá kerültek, hiszen így jobban 
átlátható és koordinálható a működésük. 
A komáromi összevonás akár példaként 
is szolgálhat a kisebb településeknek arra, 
hogyan működtessék jól a sportlétesítmé-
nyeket. A résztvevők a közgyűlést követően 
megtekintették a helyi sportlétesítményeket, 
és ellátogattak Észak-Komáromba is.  
                                                                      se

Sportlétesítmények vezetői találkoztak
A Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége március 12-én Komá-
romban, az Arany 17. Rendezvényközpontban tartotta éves közgyűlését. 
Az eseményre az ország valamennyi pontjáról érkeztek szakemberek.

Mint 1988 óta minden évben, úgy a Den 
Shin Dojo versenyzői idén is részt vettek 
a kétnapos megmérettetésen Filep Imre 6 
danos mester vezetésével. 
 
Pataki Bence a 10-11 évesek között katában 
egészen a döntőig menetelt, és 18 versenyző 
közül ezüstérmet érdemelt ki. Az eredmé-
nyének értékét növeli, hogy shotokanban, 
az összes döntőt figyelembe véve, ebben 
jutottak be ketten a döntőbe. 
 
A bajnokságban jól szerepelt továbbá Varga 
Levente és Pataki Bence (kumite) is, hisz 
csak a harmadik helyért maradtak alul. 
 
Filep Imre elégedett a szerepléssel, 
hisz minden induló versenyzője ke-
vés különbséggel maradt alul.

Pataki ezüstérmes
Az elmúlt hétvégén került meg-
rendezésre a WKF Magyar 
Bajnokság, amelyre több mint 
hatszáz sportoló nevezett. A 
versenyen valamennyi karate 
stílus képviseltette magát.

Ismét arattak a lövők
Március 15-17. között rendezték meg Százhalombattán a Városi Szabadidő Központban a légfegyveres országos 
bajnokságot. Az első napi versenyre a Komárom VSE csapata nem jutott el az országban kialakult rendkívüli 
időjárás miatt, a hátralévő két napon azonban szép eredményeik születtek. A következőkben a helyi verseny-
zők eredményeit tesszük közzé, akik egy kivételtől eltekintve valamennyien a Komárom VSE sportolói.

2013. március 15. 
 
10 méter Légpuska Férfiak  
2. Sidi Péter (Komárom Olympia SE) 
 
2013. március 16. 
 
10 méter Légpuska Ifi Fiú 
2. Vas Péter, 3. Pekler Zalán, 9. Kelkó Ba-
lázs, 15. Turi Zsolt, 16. Mózes Marcell   
 
Csapat: OB Komárom VSE (Vas Péter, 
Pekler Zalán, Kelkó Balázs) 
 
10 méter Légpuska Ifi Lányok 
6. Horváth Zoé, 11. Horváth Lea, 12. 
Major Cintia, 14. Bajos Gitta 
 

Csapat: 2. Komárom VSE ( Horváth Zoé, 
Horváth Lea, Bajos Gitta ) 
 
10 méter Légpuska Női 
 
OB. Karmacsi Ildikó, 4.Szijj Katinka, 5. 
Miskolczi Julianna, 10. Nagy Dóra, 14. 
Topál Erzsébet, 17. Szijj Kamilla  
 
Csapat: OB. Komárom VSE A (Karmacsi 
Ildikó, Miskolczi Julianna, Szijj Katinka), 
4. Komárom VSE B (Nagy Dóra, Topál 
Erzsébet, Szijj Kamilla) 
 
2013. március 17. 
 
10 méter Légpuska Junior Fiúk 
2. Vas Péter, 4. Nagy Sándor, 10. Kelkó 

Balázs,16. Mózes Marcell Komárom VSE  
18. Turi Zsolt  
 
Csapat: 2. Komárom VSE (Nagy Sándor, 
Vas Péter, Kelkó Balázs ) 1812.0 
 
10 méter Légpuska Junior Lányok 
3. Szijj Kamilla, 4. Szijj Katinka, 7. Hudecz 
Tímea  
 
Csapat: OB. Komárom VSE ( Hudecz 
Tímea, Szijj Katinka, Szijj Kamilla )  
 
 
 
 
(Részletes eredmények a  
www.hunshooting.hu oldalon találhatók)



Mesélő képeslapok:   
Szőny,  Gyürky – 
Solymosy-kastély
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Az építkezés 1912-13-ban zajlott, melynek 
vezetésével Boldoghy Gyula komáromi 
építészt bízták meg.  
 
A neobarokk stílusban megépült gyönyörű 
kastély kissé beljebb esik az utca vonalától. 
Az utca felől kovácsoltvas kerítés határolja, 
szép kidolgozású kapun keresztül juthatunk 
az előkertjébe. A kis pavilonokkal köz-
refogott kovácsoltvas kapu orommezején 
a Gyürky család címeréből ismert kitárt 
szárnyú griffmadár látható. A kapuzatot 
és az épület legtöbb kovácsoltvas munkáját 
Török András komáromi műlakatos mester 
készítette. A kastély U alaprajzú, magas-
földszintes, manzárdtetős épület. Kelet 
– nyugati irányban 70 m, észak – déliben 
pedig 35 méter kiterjedésű. A bejárat felett 
két oroszlán által tartott, füzérrel körbe-
vett kettős családi címer látható. A bal 
oldali címerpajzs a Gyürky, a jobb oldali a 
Solymosy családé, a pajzsok alatt az építés 

dátuma (MCMXIII), felettük a kilencágú 
grófi korona. Az épületben eredetileg 65 
helyiség volt. A földszinten a reprezentatív 
helyiségek, a bálterem, a család lakosztályai, 
az ebédlő, a felső szinten a vendégszobák, 
a cselédség szobái és a könyvtárszoba 
helyezkedett el. Az alagsorban, a terasz 
alatt széntároló és raktárhelyiség, a nyugati 
szárnyban mosoda, gépházak, kiszolgáló 
helyiségek voltak. Már építésekor rendel-
kezett telefonnal, villanyvilágítással, víz- és 
szennyvízvezetékkel és központi fűtéssel.  
 
A kastély egyik legszebb része az épületből 
félkörívben kilépő déli fekvésű hátsó rész, a 
parkra néző terasszal. A park ma természet-
védelmi terület, igazi növény- és faritkasá-
gokkal. Megtalálható benne a kocsányos 
tölgy, a tornyos tölgy, a páfrányfenyő, 
valamint a téltemető. Az istálló, a kocsiszín 
és a raktárak az út túlsó oldalán, a kastély-
lyal szemben álltak. A grófi család távozása 

után az üresen maradt épületet részben 
kifosztották, majd a világháború alatt 
szovjet csapatok foglalták el, megmaradt 
belső részei ekkor pusztultak el véglegesen. 
Szőny község kezdeményezte az üres épület 
kórházként való használatát, amelyre 1945 
májusában kapott engedélyt. A kórház 
1946. február 8-án kezdte meg működését, 
hivatalos felavatására 1947-ben került sor.  
 
 
Az első berendezési tárgyakat, felszerelése-
ket a helybeliek adományozták. Kezdetben 
kedvesnővérek látták el a feladatokat, akik 
1948-ban kis kápolnát is kialakítottak az 
emeleten. 1953-tól a Komáromi Járási Ta-
nács 1. számú Kórházaként (Szőny) műkö-
dött. 1992-ben felvette az észak-komáromi 
származású, Kanadában élt neves stressz-
kutató, Selye János (1907-1982) nevét.   
 
                                                              tzs-ms

Legújabb számunkban az idén 100 éves szőnyi 
Gyürky-kastély épületét mutatjuk be. Terveit a 
neves bécsi színházépítő iroda építészei, Fer-
dinánd Fellner és Hermann Helmer  készítet-
ték 1909-ben, gróf Gyürky Viktor és felesége, 
Solymossy Irma bárónő megrendelésére.
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Spárgakrémleves

Hozzávalók 
 
25 dkg spárga 
2 dl tej 
1 dl tejföl 
1 tyúkhúsleveskocka 
1 csokor petrezselyemzöld 
1 evőkanál liszt 
1 teáskanál kristálycukor 
só, bors

Elkészítés
A spárgát mossuk meg, és hagyjuk lecsepegni. A csúcsos végeit 
vágjuk le, és tegyük félre. A megmaradt részt tisztítsuk meg, majd 
szeleteljük fel. Tegyük bele egy lábosba, és öntsük fel körülbelül 
fél liter vízzel. Szórjuk bele a cukrot, valamint ízlés szerint sózzuk, 
borsozzuk. 25 percig főzzük, majd hagyjuk, hogy kihűljön. 
 
Mixerben pépesítsük össze, majd öntsünk rá még félliternyi vizet, 
dobjuk bele a leveskockát és a félretett spárgacsúcsokat. Hagyjuk 
főni 10 percig, ezalatt keverjük össze a tejfölt a tejjel és a liszttel, 
majd öntsük a levesbe. Végül a finomra aprított petrezselymet 
is szórjuk bele, illetve, ha úgy gondoljuk, sózzuk még meg.

Citromos- 
fokhagymás tonhal

Hozzávalók  
 
60 dkg tonhal 
4 dkg vaj 
4 szál zöldpetrezselyem 
2 gerezd fokhagyma 
1 citrom 
só

Elkészítés 

Négy egyenlő nagyságú alufóliát szakítsunk le, és kenjük 
meg vajjal, majd mindegyikre tegyünk egy-egy halszeletet. 
Picit sózzuk meg, és dörzsöljük be a zúzott fokhagymá-
val. Citromlével csepegtessük meg a tetejét, majd tegyünk 
rá egy-egy megmosott petrezselymet. A fóliát hajtogas-
suk be, a végeit nyomjuk össze alaposan, majd előmele-
gített sütőben 10-15 perc alatt süssük készre a halat.

1 
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