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Forrás RádióForrás Rádió
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Komárom FM 90,5
Komárom és a térség legfrissebb információi

FELHÍVÁS

A komáromi közgyűjteményi közalapítvány 
Komárom régészeti, történeti, néprajzi emlékeit, levéltári és könyvtári dokumentumait 
őrző és gyűjtő Komáromi Klapka György Múzeum, Jókai Mór Városi Könyvtár és Ko-

máromi Fióklevéltár szakmai és tudományos működésének a megsegítésére jött létre. 

Mindhárom intézmény a kiállításai, kiadványai, publikációi 
és kutatószolgálata révén a nagyközönség számára is nyitott. 

kérjük, támogassa a komáromi közgyűjteményi közalapítványt és ezen 
keresztül a komáromi múzeum, a könyvtár és a levéltár működését, hogy a 
nagyközönség számára is tartalmas időtöltést nyújtó szakmai elképzelése-

it mindhárom intézmény minél hatékonyabbat meg tudja valósítani.

Ez a kiemelten közhasznú szervezet köszönettel fogadja szemé-
lyi jövedelemadója 1 %-át, vagy cége felajánlását egyaránt.

Az alapítvány számlaszáma: 11740030-20007030 (OTP Komáromi Fiók)
Az alapítvány adószáma: 19150433111

Köszönettel: 
Számadó Emese, az alapítvány kuratóriumi elnöke
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Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 14 kilométeren, több mint 7 mil-
liárd forintból valósítja meg az új dunai gátat. Február 20-án Orbán Viktor 
miniszterelnök, Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, Bakondi 
György az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, dr. Mol-
nár Attila polgármester, valamint Láng István az Országos Műszaki Irányító 
Törzs vezetője együttesen tették le a Komárom-Almásfüzitő gát alapkövét.

Gát 3
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A városházán történt rövid miniszterelnöki 
látogatót követően a Rákóczi rakparton több 
száz érdeklődő előtt megtartott alapkőleté-
telen elsőként Láng István beszélt az új gát 
jelentőségéről. 
 
– A beruházás legjelentősebb eleme a Bécs-Bu-
dapest vasútvonal árvízi terheléstől történő 
mentesítése. Ez úgy valósul meg, hogy a vasúti 
pálya és a Duna közé 5 kilométer hosszan új 
töltés épül. A vasútállomás előtt árvízvédel-
mi fallal és burkolattal is kiegészül a töltés. A 
fővédvonalon összesen egy 9 méteres szakaszt 
erősítünk meg, nemcsak hosszában, de kereszt-
metszetében is. Meg kell oldani a vízelvezetést, 
ezért több mint 4000 fm hosszan vízelvezető 
árok létesül két szivattyúval. Sor kerül a 
gátőrház komplex felújítására, a Concó-patak 
torkolatánál található ácsi mellékág és Ács 
külterületén a vizes élőhely rehabilitációjára is – 
mondat el a szakember. 
 
Bakondi György, az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója 

hangsúlyozta, hogy az önkéntesek kitartó 
segítsége nélkül nem tudták volna megfé-
kezni a tavaly júniusi árvizet. 
 
– Szerencsére a kormányunk mindenütt újjá-
épít. A beregi területeken 48 települést hoztak 
rendbe, a vörösiszap-katasztrófa után élhetővé 
tették Devecsert és Kolontárt, Borsodban 
szintén elhárították az árvíz okozta károkat. 
Szimbolikus helyszínen vagyunk, egy szimbo-
likus alkalomból. Komárom 2013 júniusában 
egy kockázati helyszín volt, Miniszterelnök Úr 
kétszer is ellátogatott a városba. Konok kitar-
tással dolgoztunk, aminek meglett az eredménye 
– hangzottak Bakondi György szavai. 
 
A Duna áradása nem csupán Komáromot 
érintette, de kihatással volt Almásfüzitőre, 
Dunaalmásra, Mocsára, Naszályra, össze-
sen közel 30 ezer ember mindennapi életére.  
 
– A folyó partján élők számára fontos, hogy biz-
tonságban tudhassák magukat. Hosszú idők régi 
adósságát törlesztjük most. Nyáron a vízügyi 

hatóság tűpontos mérése, a katasztrófavédelem, 
a rendőrség, a katonaság, a tűzoltóság és az ön-
kéntesek összehangolt, kemény munkája ellenére 
sem lehettünk biztosak abban, hogy meg tudjuk 
állítani a vizet. Csak abban lehettünk biztosak, 
hogy mi mindent megtettünk ennek érdekében. 
Ez a mostani gátrendszer bizonyíték arra, 
hogy nem csak akkor tudunk összefogni, ha baj 
van, de képesek vagyunk előre gondolkodni. A 
jövőre nézve egy komoly műszaki tartalommal 
bíró megoldást találtunk, mely lehetővé teszi, 
hogy a Duna partján élő emberek biztonságban 
érezhessék magukat – mondta Czunyiné dr. 
Bertalan Judit kormánymegbízott.  
 
Orbán Viktor miniszterelnök az alapkőleté-
telen elmondta, ugyan a pénzt a gátrendszer 
megerősítésére az Európai Uniótól kaptuk, 
azonban ezért a magyar emberek dolgoztak 
meg, hiszen amikor hazánk a schengeni 
övezet tagja lett, megnyitotta a gazdaságát, 
és eltörölte a vámokat.  

Gát4
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Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott  
és dr. Molnár Attila polgármester az alapkőletételen
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- A táblára ugyan az van írva, hogy az Euró-
pai Unióból jön a pénz, de jó, ha tudják, hogy 
az a mi pénzünk. Onnan küldik ugyan, de az 
a magyarok pénze, és nem is ajándékba kapjuk, 
hanem azért cserébe, mert a csatlakozáskor Ma-
gyarország megnyitotta a gazdaságát, és ezért a 
vámokat eltöröltük, és így Magyarország része 
lett az egységes európai piacnak, ami azonban 
átmeneti hátrányokkal is jár, ezért kapunk fej-
lesztési forrásokat. Tehát igaz, hogy Brüsszelből 
jön, de mégiscsak a magyarok pénze az, amit itt 
el fogunk költeni, ha úgy tetszik, Önök dolgoz-
tak meg érte. Van ott egy, a jog bükkfanyelvén 
ugyan pontos írás, de a valóságban azonban 
félrevezető mondat. Az van odaírva, hogy: 
„Kedvezményezett: Észak-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság.” Ez nem így van. Mi vagyunk 
a kedvezményezettek, vagyis a komáromiak 
meg az almásfüzitőiek, akik itt élnek. Ők csak 
fölhasználják majd a pénzt az Önök javára. 
 
Az önkéntesség erejéről is szólt a miniszter-
elnök, rámutatott, hogy hiába fogott volna 
össze az összes hivatalos szerv az árvíz ide-

jén, a segítő emberek munkája nélkül nem 
tudták volna megvédeni az országot. 
 
– 2000-ben kiöntött a Tisza, 2001-ben a 
beregi árvíz pusztított el 48 települést, 2010-
ben Borsodban voltak áradások, majd jött a vö-
rösiszap-katasztrófa és tavaly a Duna áradása. 
Ha idejük engedi, menjenek el Kolontárra, 
Devecserre vagy a beregi településekre. Nézzék 
meg, hogyan kell újjáépíteni egy falut. Én 
mindezekből egy tanulságot vonok le: nekünk ne 
mondja senki, hogy valami lehetetlen. A 2000-
es évek elején és 2010 után egy olyan nemzeti 
összefogásnak lehettünk tanúi, mely lehetővé 
tette az addig lehetetlennek tűnő dolgokat is 
– hangzott Orbán Viktor miniszterelnök 
beszédében, aki hozzátette: 
 
Magyarország ma olyan állapotban van, amit 
biztatónak lehet mondani. Azt mondani, 
hogy minden rendben lenne, nagy tévedés, de 
Magyarország biztató állapotban van. Olyan 
úton járunk, amiről lehet tudni, hogy napról 
napra előrébb visz bennünket. Arra szeretném 

kérni Önöket, hogy nehéz volt erre az útra rá-
találni , de  ha már rátaláltunk, ne hagyjuk el. 
Arra kérem Önöket, hogy amit elértünk, amit 
megvalósítottunk, védjük meg. Védjük meg a 
beruházás lehetőségeit, védjük meg a családtá-
mogatási rendszerünket, a gyed extrát, védjük 
meg a rezsicsökkentést, védjük meg a bankokkal 
és a nagy szolgáltatókkal szemben elért kedvező 
gazdasági pozíciónkat. Egyáltalán: arra kérem 
Önöket, védjük meg közösen Magyarország 
jövőjét. 
 
Az alapkőletételkor egy időkapszulát he-
lyeztek el a rakparton, mely tartalmazta  
a forgalomban lévő pénzérméket, a támo-
gatási szerződés másolatát, a 2013-as árvíz 
vízügyi dokumentumait, a Magyar Nemzet 
és a 24 Óra február 20-i számát. 
 
 
 
 
 
                                                                       se

Gát 5
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Felavattuk az új műfüves pályát

Február 17-én ünnepélyesen átadták az Aranycsa-
pat egykori legendás játékosáról, Czibor Zoltánról 
elnevezett városi sporttelepen kialakított műfüves 
futballpályát. Az eseményen részt vett Szijjártó 
Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazda-
sági ügyekért felelős államtitkára, Czunyiné dr. 
Bertalan Judit kormánymegbízott, dr. Molnár 
Attila polgármester, valamint Dunai Antal ma-
gyar olimpiai bajnok, az MLSZ alelnöke is.

A kormány sportpálya-építési és -felújítási 
programja 2012-ben indult, azóta 200 új 
és 550 megújult pálya áll a sportolni vágyó 
fiatalok rendelkezésére az ország minden 
pontján. Megyénkben is több műfüves pálya 
tesz jó szolgálatot a futballt kedvelő ifjúság-
nak, így Oroszlányban és Bábolnán, illetve 
most már Komáromban is. 
 
- A Magyar Labdarúgó Szövetség néhány 
évvel ezelőtt stratégiai fejlesztési koncepciót 
dolgozott ki. Ennek keretében a szövetség az 
önkormányzatokkal közösen létesít futball-
pályákat országszerte. Ehhez a programhoz 
csatlakozott városunk is. Régóta terveztük ezt 
a beruházást, hiszen nálunk több labdarú-
gó- egyesület is működik, melyekben mintegy 
200 fiatal sportol. Mindezeken túl az új pálya 
fontos szerepet tölt majd be Észak- és Dél-Ko-
márom közös sportéletének megerősítésében is. 
Nagy álmunk, hogy előbb-utóbb a korosztályos 
válogatottak egyike ellátogasson hozzánk, egy 
edzőmérkőzés erejéig – mondta köszöntőjében 
dr. Molnár Attila polgármester.  
 
– A sportlétesítmények kialakítása nagyon jelen-
tős, elsősorban nem azért, hogy élsportolókat 

neveljünk, hanem azért, hogy egészségesebb, 
egészségtudatosabb legyen a felnövő generáció. 
Minden létesítmény fontos szerepet játszik 
az adott közösség életében, mert a város nem 
csupán új infrastruktúrával lesz gazdagabb, 
hanem új lehetőséget teremt a fiatalok számára. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a műfüves 
pályák beváltották a hozzájuk fűzött reménye-
ket, hiszen több lett a helyi játékos a csapatok-
ban, Oroszlányban például megduplázódott 
az ifik száma. Ha pedig az iskolák közelében 
létesülnek ezek a pályák, akkor be tudják építeni 
őket a mindennapos testnevelésbe – mondta 
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymeg-
bízott. 
 
Az új, 300 férőhelyes lelátóval is rendelkező 
pálya építése 140 millió forintba került, 
ebből 100 milliót az MLSZ biztosított, 40 
milliót pedig az önkormányzat. Szijjártó 
Péter államtitkár is elsősorban az új műfüves 
pálya közösségformáló erejét hangsúlyozta. 
Komáromiként évekkel ezelőtt ő is gyakran 
rúgta a „bőrt” a Czibor Zoltán Városi Sport-
telep akkor még salakos, gazos pályáján. 
 
– Minél többen kapnak lehetőséget, hogy kul-

turált körülmények között sportoljanak, annál 
egészségesebb és boldogabb lesz az ország. A szü-
lők bizonyára egyetértenek velem abban, hogy 
szívesebben látjuk itt a fiatalokat, mint otthon 
a számítógép előtt ülve. Minél több a lehetőség, 
annál több gyerek kap kedvet a sporthoz. Az 
U 12 és U 19 közötti korosztályban az elmúlt 
egy évben háromszázzal több csapat indult a 
bajnokságban, 20 ezerrel nőtt az igazolt játéko-
sok száma és ötezerrel az amatőröké. Ezért a jö-
vőben is folytatjuk ezt a programot – hangzott 
el az államtitkár beszédében. 
 
Szijjártó Péter kitért arra is, hogy Komá-
rom régen és most is sportváros volt. Adott 
egy világklasszist, Czibor Zoltánt, aki ma 
példaképként állhat a fiatalok előtt. Város-
unkban ma is számtalan csapat, egyesület és 
klub tevékenykedik. Nagyon kevés az olyan 
település, ahol ilyen nagyságrendű támo-
gatást kapnak az egyesületek, mint nálunk. 
Komárom 40 kilométeres körzetében nincs 
a miénkhez hasonló műfüves pálya, így 
várhatóan a környékről és a Felvidékről is 
érkeznek majd játszani a csapatok. Városunk 
regionális szerepe ezzel tovább erősödik.  
                                                                      se

Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbí-
zott: egészségesebb legyen a felnövő generáció

Visszatekintő6
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A választások lebonyolításában a választási 
bizottságok és a választási iroda munkatár-
sai vesznek részt.  
 
– A választási bizottságok tagjait a képviselő-
testület választja meg. Komáromban a testület 
januári ülésén már sor került az országgyűlési 
egyéni választókerületi választási bizottság 
tagjainak a megválasztására, akik a Polgár-
mester úr előtt már az esküt is letették. A szava-
zatszámláló bizottságok tagjainak megválasz-
tására a következő ülésen kerül sor. A választási 
iroda a választási bizottságok munkáját segíti 
majd.  A választási iroda tagjai a polgármesteri 
hivatal és a járási hivatal munkatársai közül 
kerültek ki – magyarázta Komárom jegyzője.  
 
A február 13-i eskütételt képzéssel is egy-
bekötötték, hiszen a tagoknak rengeteg új 
jogszabállyal kell megismerkedniük annak 
érdekében, hogy a választások jogszerű-
en, pártatlanul és szabályosan kerüljenek 
lebonyolításra.  
 
– Az egyik legfontosabb változás, hogy az 
országgyűlési képviselők választása csak egy- 
fordulós lesz. Jelentősen csökken az országgyűlési 
képviselők száma, 386-ról 199-re. 106 képvi-
selő egyéni választókerületben, 93 képviselőt pe-
dig országos listán választanak meg. Újdonság, 
hogy az országos nemzetiségi önkormányzatok 
is állíthatnak listát, és azok, akik valamelyik 
nemzetiséghez tartozónak vallják magukat, 
eldönthetik, hogy nemzetiségi vagy pártlistára 
szavaznak majd – tudtuk meg dr. Ströcker 
Renátától.  
 
A választópolgárok a választási névjegyzék-
kel kapcsolatban  többféle kérelmet nyújt-
hatnak be. Ezt megtehetik személyesen a 
városházán, elküldhetik levélben, illetve be-

adhatják interneten a www.magyarorszag.
hu ügyfélkapun vagy a www.valasztas.hu 
oldalon keresztül.  
 
– Azok a választópolgárok, akik magyaror-
szági lakcímmel rendelkeznek, de a választás 
napján külföldön tartózkodnak, élhetnek a 
külképviseleti névjegyzékbe vétel lehetőségével,  
így valamelyik magyarországi külképviseleten 
gyakorolhatják a választójogukat. A kérelmek 
benyújtására március 29-ig van lehetőség. Azok 
a választópolgárok, akik a választás napján 
Magyarország területén , de nem a lakóhelyü-
kön tartózkodnak, élhetnek az átjelentkezés 
lehetőségével. Az átjelentkezési kérelmet a 
lakóhelyük szerinti választási irodában kell 
leadniuk. Így átvezetik őket egy másik általuk 
megadott település névjegyzékébe, és az ott 
kijelölt szavazókörben tudják majd gyakorolni 
választó jogukat. Fontos változás, hogy az 
átjelentkezés során a választópolgár annak 
az egyéni választókerületnek a szavazólapját 
kapja kézhez, ahol a lakóhelye van, és nem azét, 
ahol aznap szavaz. Az egészségügyi állapotuk 
vagy fogyatékosságuk miatt  mozgásukban 
korlátozott  választók kérhetik a mozgóurnás 
szavazást. Ezeket a kérelmeket április 4-ig 
kell eljuttatni a választási irodához, azaz a 
polgármesteri hivatalhoz, illetve a szavazás 
napján legkésőbb 15 óráig a szavazatszámláló 
bizottság tagjaihoz is eljuttathatják írásos kérel-
müket – mondta el városunk jegyzője. 
 
Ezenkívül bárki élhet a névjegyzékkel kap-
csolatos kérelmen az ún. adatletiltás lehető-
ségével. Azok a pártok, jelölőszervezetek, 
amelyek az országgyűlési egyéni választó-
kerületben jelöltet indítanak, a választási 
irodától kérhetik a választópolgárok név- és 
lakcímadatait.  
 

– Ha valaki nem szeretné, hogy ilyen adatokat 
adjunk a jelölő szervezeteknek, akkor ennek 
letiltását kérelmezheti a névjegyzékkel kapcsola-
tos  kérelemnyomtatvány g. pontjában. Ennek 
beérkezésére konkrét jogszabályi határidő nincs, 
de február 21-e után már nem tudjuk garantál-
ni, hogy nem adjuk ki ezeket az adatokat, mert 
kiadásukat jogszabály írja elő – tette hozzá dr. 
Ströcker Renáta.  
 
Azt a választási értesítőt, mely arról szól, 
hogy a választópolgár a szavazóköri 
névjegyzékben szerepel, és melyik sza-
vazókörben gyakorolhatja választójogát, 
a Nemzeti Választási Iroda postázza. Az 
értesítők kiküldése február 7-én megindult. 
Ha azonban valaki ezt nem kapja meg, 
akkor forduljon a helyi  jegyzőhöz, hiszen 
neki lehetősége van új választási értesítő 
kinyomtatására. Ahhoz, hogy valaki egyéni 
jelöltként indulhasson egy választókerü-
letben, minimum 500 ajánlást kell össze-
gyűjtenie. Ez korábban az ún. kopogtató 
cédulákon, vagy más néven ajánlószelvények 
útján történt. 
 
– Ilyen szelvényeket most nem kapnak a 
választópolgárok. A jelölő szervezetek a vá-
lasztási irodában ajánlóíveket igényelhetnek. 
A választópolgárok ezeken az íveken tudnak 
ajánlásokat tenni. Nagyon fontos, hogy amikor 
az ajánlóíveken feltüntetik az adataikat, 
akkor pontosan azok az adatok szerepeljenek, 
mint ami a személyi igazolványukon vagy a 
lakcímkártyájukon van. Ha például valakinek 
kettős utóneve van, akkor mindkettőt tüntesse 
fel az ajánlóíven  – magyarázta dr. Ströcker 
Renáta.   
 
 
                                                                    se

Választási tudnivalók 2014

Idén teljesen új választási eljárási törvény 
alapján választjuk az országgyűlési kép-
viselőket. A legfontosabb változásokról dr. 
Ströcker Renáta jegyzőt kérdeztük, mind-
ezt annak apropóján, hogy február 13-án 
a választási iroda tagjai esküt tettek. 
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„Harcolunk az illegális  
hulladéklerakások ellen!” 
 
az utóbbi időben megszaporodtak 
városunkban az illegális szemét-
lerakások. a közterület-felügyelet 
munkatársai megállapították, hogy 
a hulladék gyakran a határon túlról 
érkezik hozzánk. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester elmond-
ta, nemrég írásban kérte a városi 
rendőrkapitányságot, hogy lehetősége-
ikhez mérten fokozottan figyeljenek az 
illegális hulladéklerakások elkövetőire. 
 
A polgármester hozzátette, a komá-
romiaknak évente két alkalommal az 
önkormányzat ingyenes lomtalanítást 
biztosít, amelyben elektronikai és gumi- 
hulladék elszállításáról is gondoskodik. 
A lomtalanítási időszak elteltével a 
Városmajor utcában található Saxum 
Kft. telephelyén ingyenes építési 
törmelék elhelyezésére van lehetősége 
mindenkinek, aki igazolni tudja állandó 
komáromi lakcímét.                                           
 

Folyamatos fejlesztés  
a fürdőben 
 
Új vízi játékok kaptak helyet az uszo-
dában a gyerekek legnagyobb örö-
mére. egy óriáscápa, úszószigetek, 
vízi kosárlabda és lebegő kisjátékok 
teszik élvezetesebbé a fürdőzést.  
 
A Komthermál Kft. ezenkívül két új 
vizesblokkot alakított ki a fedett uszodá-
ban, a jövőre nézve pedig több tervük 
is van.  – A gyógyászati részleghez új 
bejáratot tervezünk, hogy ne a főbejára-
ton keresztül közlekedjenek a betegek. 
A szaunát több lépcsőben fejlesztjük, 
gőzkabint és sószobát is kialakítunk. 
Lesz egy kinti pihenő rész, egy úgyneve-
zett napcsapda, ahol akár nulla fokban 
is kellemesen lehet majd napozni – 
mondta el az idegenforgalmi vezető.   
 
A tanmedencébe hamarosan egy 
csúszda kerül, és új öltözőszekrénye-
ket szereznek be, melyek a belépő 
karórával működnek majd.             se

A legnagyobb  
adózókat köszöntöttük
Dr. Molnár Attila polgármester, valamint a városvezetés több tagja 
részvétele mellett Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott is 
megjelent azon az rendezvényen, ahol városunk legnagyobb adózóit 
köszöntötték. Az eseménynek a városháza díszterme adott otthont.

Elsőként dr. Molnár Attila polgármester 
foglalta össze a tavalyi évet. 
 
– Szeretném megköszönni azt a segítséget, amit 
Önök városunknak nyújtanak. A 2013-as év 
emberpróbáló volt. Egyrészt szembe kellett 
néznünk a rendkívüli hóhelyzettel, másrészt a 
rekordszintű dunai áradással. Önök a kritikus 
napokban azonnal jelezték, hogy minden segít-
séget megadnak nekünk, legyen szó akár embe-
ri, akár gépi erőről – mondta a polgármester, 
aki arról is beszélt, hogy a következő 2-3 
évben mintegy 35 milliárd forint összértékű 
kormányzati fejlesztés valósul meg Komá-
romban. Ezek a beruházások több évtizedre 
meghatározzák majd a város jövőjét. 
 
A polgármester idesorolta az új Duna-híd 
megépítését, vagy épp a dunai gátrendszer 
megvalósulását, amelynek alapkőletételére 
február 20-án került sor. A Csillag erőd 
egyedülálló turisztikai látványossággá válik 
majd, itt a Szépművészeti Múzeum szobor-
parkja kap helyet. A Selye János Kórházban 
közel 1 milliárdos fejlesztés valósul meg, és 
javában zajlik a koppánymonostori hulla-
déklerakó rekultivációja is. Folyamatban van 
továbbá a geotermikus pályázat, melynek 
jóvoltából termálvízzel válik fűthetővé az 
önkormányzati intézmények egy része és a 
Csillag lakótelep. Az 1,1 milliárdos beruhá-
záshoz Komárom félmilliárdos támogatást 
nyert tavaly. Az önkormányzat egy új, 40 
hektáros területtel is gazdagodott az ipari 
park szomszédságában, ahová várják az új 
befektetőket. A terület 600 millió forintos 
közművesítése uniós pályázatból zajlik, 

melynek támogatottsága 95 százalékos.  
A tavalyihoz képest az idei költségvetés va-
lamivel kevesebb helyi adóbevétellel számol 
ugyan, de ez jelentősen hozzájárul majd 
városunk fejlődéséhez 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymeg-
bízott beszédében megköszönte a gazda-
sági társaságoknak, hogy adóforintjaikkal 
segítenek a város fejlődésében, illetve, hogy 
munkahely-teremtési potenciáljuknak kö-
szönhetően Komáromban a legalacsonyabb 
az álláskeresők aránya. A kormányzati 
beruházások közül kiemelte az új híd je-
lentőségét, rámutatva, hogy az új összekötő 
megépítését további közúti infrastrukturális 
fejlesztéseknek kell majd követniük.  
 
- A Duna-híd összekapcsolja a dél-szlovákiai 
és az észak-dunántúli területek gazdasági 
szereplőit, így egyfajta észak-déli tengelynyitást 
eredményez – fogalmazott a kormánymegbí-
zott, majd hozzátette: a magyar kormány az 
új hétéves uniós költségvetési időszakra olyan 
szerződést kötött, hogy a lehívások 60 százalé-
kát munkahelyteremtésre kell fordítani. Jó esély 
van arra, hogy ebből Komárom és vidéke is 
részesüljön. A kormány a kis- és középvállalko-
zások megmaradását is folyamatosan támogatja 
különféle foglalkoztatási és képzési progra-
mokkal, illetve a korábban bejelentett és tető 
alá hozott munkahelyvédelmi akciótervvel is. 
Törekvéseink szerint ezek a programok nyitott 
ajtókra találnak a nálunk működő gazdasági 
társaságoknál, és hozzájárulnak ahhoz, hogy 
hazánk termelési központtá válhasson – zárta 
gondolatait Czunyiné dr. Bertalan Judit. (se)
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egyedül, de nem 
magányosan 
 
e hónapban ismét egy szépkorú ko-
máromit köszöntött a városvezetés. 
a 90. születésnapját ünneplő, kiváló 
egészségi és szellemi állapotban 
lévő Holecz károly bácsi az idősek 
Otthonában várta dr. Molnár attila 
polgármestert és a körzet képviselő-
jét, turi Bálint alpolgármestert. 

Karcsi bácsitól megtudtuk, hogy a sok 
műtét ellenére a mai napig egyedül látja 
el magát. 
 
- Sütök-főzök, majdnem minden nap, 
pörköltet, húslevest, túrós tésztát, 
mikor mit. Hetente kétszer lejárok ide 
a klubba, elbeszélgetünk, jó itt. Mióta 
öt éve egyedül maradtam, ők jelentik 
számomra a társaságot, így nem vagyok 
magányos. Pár évvel ezelőtt beköltöz-
tem egy nyugdíjas otthonba, de nem 
éreztem jól magam. Sokat fogytam, 
betegeskedtem, így inkább hazajöttem 
– meséli Karcsi bácsi. 
 
Életútjára térve megtudjuk, hogy felvi-
déki, szentpéteri születésű… 
 
- Kitelepítettek minket is. Tolna megyé-
be kerültünk. Később jöttünk vissza erre 
a vidékre. Dolgoztam a lengyárban, a 
MOLAJ-ban, majd Százhalombattára 
kerültem, onnan az egykori Leninvá-
rosba vetett az élet, innen mentem 
nyugdíjba.  
 
Karcsi bácsi, csakúgy, mint vala-
mennyi szépkorú, a miniszterelnöki 
oklevél mellé ajándékcsomagot 
kapott az önkormányzattól.  (se)

Akadémiai székfoglaló a  
Múzeumbarát Kör összejövetelén 
Dr. Borhy László  régész, egyetemi tanár, tanszékvezető megismételte 
akadémiai székfoglalóját a Múzeumbarát Kör idei első összejövetelén. 
Az 50 esztendős, szombathelyi származású régész több mint két évtizede 
vezeti a vásártéri ásatásokat. Tavaly tudományos pályája csúcsára jutott, 
hiszen a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. 

- Az akadémiai törvények értelmében minden 
megválasztott tagnak a megválasztásától 
számított egy éven belül székfoglalót kell 
tartania, csak ezzel válik az Akadémia teljes 
jogú tagjává – magyarázta dr. Borhy László, 
akinek székfoglalója egyfajta visszatekintés, 
a kutatási eredmények összegzése volt.  
 
– Az elmúlt 22 esztendő Brigetióhoz kötött. 
Ugyan sok téma van, amiről előadást tartottam 
konferenciákon, cikket vagy könyvet írtam, 
de az a rengeteg támogatás, amit a vásártéri 
ásatások során kaptam, megérdemli, hogy első 
alkalommal egy olyan szintézist készítsek, ami 
számomra is lehetőséget ad az áttekintésre. 
Összefoglaltam mindazt, amit Brigetio tele-
pülésszerkezetéről, társadalmáról, történetéről, 
kultúrájáról megtudhattunk – tette hozzá a 
régész, aki természetesen a néhai múze-
umalapítóról, helytörténészről, Kecskés 
Lászlóról sem feledkezett meg.  
 
– 29 éves frissen doktorált, éppen kinevezett 
egyetemi tanársegéd, kezdő kutató voltam, Laci 
bácsi pedig a bizalmába fogadott és a támoga-
tásáról biztosított. Olyan muníciót kaptam tőle, 
amivel érdemes volt élni – mondta dr. Borhy 
László, akinek keze alól az elmúlt 20 évben 

több olyan diák került ki, aki tudományos 
pályára lépett, doktori címet szerzett, köny-
vet írt vagy kiállítást rendezett.  
 
A régészt a komáromiak azonnal befo-
gadták, tiszteletbeli komáromivá avatták, 
gyakran megállítják az utcán, vagy épp a 
boltban, többen pedig minden esztendőben 
kilátogatnak a szőnyi ásatások zárónapján 
tartott „tárlatvezetésére”. Mindez azt bizo-
nyítja dr. Borhy Lászlónak, hogy érdemes 
továbbra is városunkban dolgoznia.  
 
A régész munkássága tudományos kö-
rökben ismert, ez városunknak is hírnevet 
szerzett.  
 
– 1992 óta nemzetközi konferenciákon, 
egyetemi előadásokon, Európa-szerte és a 
tengerentúlon is igyekszem öregbíteni Komárom 
hírnevét. Bízom abban, hogy a jövőben ez hat-
ványozottan így lesz, hiszen egy akadémikus 
szavára talán még jobban odafigyelnek –  zárta 
a beszélgetést dr. Borhy László. Elárulta,  
a tudományos doktori fokozatok nem tették 
más emberré, továbbra is alázattal végzi 
régészeti tudományos munkáját.    
                                                                      se

Dr. Borhy László évtizedek óta vezeti a szőnyi ásatásokat

Karcsi bácsi  90 éves
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Az újraegyesítésre emlékeztünk
November 4-én és 6-án városunk újraegyesítésének 75. évfordulójára emlékeztünk. 
Az eseménysorozatot Hamrák Zsófi a tanácsnokasszony szervezte, továbbá külön 
köszönet illeti meg a témát felkaroló civil szervezetet, az Endresz Csoportot is. 



 
Bűnmegelőzési tanácsadó 
tevékenykedik az alapyban 
 
iskolai agresszió, alapvető jogi 
fogalmak, az internet és a kábító-
szer veszélyei – ezeket a területeket 
érintik Garamszegi Gergő rendőr 
százados előadásai az alapy Gáspár 
szakiskola és szakközépiskolában. 
a klebelsberg intézet szerződést 
kötött a rendőrséggel, melynek ér-
telmében a bűnmegelőzési tanács-
adó egy éven keresztül az iskolában 
tartózkodik, a diákok így bármikor 
felkereshetik a problémáikkal.  

– A fiatalok nagyon érdeklődőek, öt 
perc után már kérdéseket tesznek 
fel, gyakran ott maradnak óra után is, 
hogy beszélgessünk. Ez a korosztály az 
internet világában él, így az is megesik, 
hogy engem is helyreigazítanak. Sok 
mindenről érdeklődnek, hogy mi számít 
bűncselekménynek, mit tegyenek, ha 
ők lesznek az áldozatok – tudtuk meg 
Garamszegi Gergőtől.  
 
Február 11-én szó esett a netes 
vásárlásról, a levelezésről, a közösségi 
oldalakon ajánlott szabályok és normák 
betartásáról.  
 
– Híreket olvasok, facebookozom, a 
youtube-on nézek videókat, és néha 
vásárolok is. Bár egyszer vettem egy 
terméket a neten, ami két hét után 
elromlott. Több ismerőstől hallottam, 
hogy pórul jártak már, nem érkezett 
meg a vásárolt áru, vagy mást küldtek.  
 
A 15-16 éves korosztály ismerkedésre 
is használja az internetet, ám ez is sok 
veszélyt rejt, mert gyakoriak az becsa-
pások. 
 
– Sokan netfüggők, én is napi szinten 
használom. A közösségi oldalon is fent 
vagyok, a netes vásárlással szem-
ben azonban a személyes vásárlást 
részesítem előnyben, miután egyszer 
ráfáztam  – tette hozzá egy másik diák, 
Czifferszky Alexandra.  
 
A tapasztalatok tehát azt mutatják, 
hogy szükség van az efféle előadások-
ra, hiszen nem lehet elégszer hangsú-
lyozni, hogy a felelőtlen internetezés 
milyen veszélyeket rejt magában. 

Évet értékelt a kapitány
Az elmúlt év tendenciáiról dr. Bolehradsky  
Szilveszter rendőrkapitány számol be.

- A bűncselekményszámok a 2012-es évhez vi-
szonyítva jelentősen csökkentek. Köszönhető ez 
egyrészt az új BTK-nak, másrészt a hatékony 
rendőri munkának. A kiemelt bűncselekmények 
kategóriájában – rablás, kifosztás, zsarolás, 
önbíráskodás, vagyon elleni bűncselekmények – 
összességében szintén csökkenés tapasztalható. 
Viszont a garázdaságok száma megemelkedett. 
Ez sajnos egy ötéves tendencia, évről évre nő 
az ilyen jellegű bűncselekmények száma. Már 
az idei évben is volt egy csoportosan elkövetett 
garázdaság, amikor hárman támadtak meg egy 
személyt, akinek komoly sérüléseket okoztak. Az 
elkövetők kilétét megállapítottuk, ellenük folyik 
a nyomozás.  
 
Minőségi mutatóink is javultak, a nyomozás 
eredményességében például csaknem 20 száza-
lékkal 2012-höz képest. Negatívum azonban, 
hogy a rablások nyomozáseredményessége 
romlott. Ez a legsúlyosabb bűncselekmény, 
amivel egy városi kapitányság tevékenysége 
során találkozik – mondta el dr. Bolehradsky 
Szilveszter.  
 
Három tavalyi rablásban az eljárást felfüg-
gesztették, de a nyomozási tevékenységet 
tovább folytatják. 

– 2013 márciusában Ácson történt egy rablás, 
áprilisban és júniusban pedig Csépen. Az 
elkövetés módja mindhárom esetben hasonló 
volt Ácson. Két elkövető hatolt be egy férfi 
házába dolog elleni erőszakkal, a férfi sértettet 
bántalmazták, 15 ezer forint készpénzt és há-
rom mobiltelefont vittek magukkal. A márciusi 
csépi esetnél egy idős hölgyhöz mentek be, akit 
szintén bántalmaztak, gázsprayjel fújták le, és 
nagy mennyiségű készpénzt tulajdonítottak el 
tőle. A harmadik esetben egy mozgáskorlátozott 
hölgy házában próbáltak meg értéket szerezni 
az elkövetők, de nem találtak semmit, így üres 
kézzel menekültek el a helyszínről – tette hozzá 
a rendőrkapitány.  
 
Ebben a három bűncselekményben a rend-
őrkapitányság 200-200 ezer forintos díjat 
ajánlott fel annak, aki az ismeretlen elkövető 
személyével kapcsolatban érdemi informáci-
óval rendelkezik.        
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A kommunizmus 
áldozatai vagyunk

Február 25-én a kommunizmus 
áldozatainak emléknapján Pesty 
László rendező-producer, a Hír 
Tv és az Echo Tv munkatársa volt 
az Arany 17. Rendezvényközpont 
vendége. Levetítették a Megsebzett 
ünnep című dokumentumfilmet, 
majd a közönség beszélgetett a fil-
messel. A nap alkalmából kiállítás 
is nyílt.  
 
Pesty László az ELTE jogi karán végzett, 
de elvégezte a médiaszakot is. Kezdetek-
től fogva érdekelte a dokumentumfilmek 
világa, az elmúlt 20 évben négy kontinen-
sen forgatott. Mindig is az emberi sorsok 
mögött meghúzódó titkokat kutatta.  
 
- Ulisszesz címmel az egyik száz százalékban 
rokkant barátomról készítettem egy félórás 
dokumentumfilmet. Azt mutatta meg igen 
radikális hangnemben, hogy milyen volt a 
szocialista Magyarország nem létező szociális 
hálója. De forgattam filmet a heroinista hajlék-
talanokról és egyéb társadalmi problémákról is 
– mondta Pesty László, akit Komáromhoz 
családi szál is köt, tudniillik édesanyja öccse, 

Miklós József városunkban volt középisko-
lai igazgató.  
 
A Duna-parti város azért is jelentős az éle-
tében, mert 1989-ben itt keltek át a határon, 
hogy eljussanak Prágába, és a Vencel téren 
bocsánatot kérjenek a csehektől az 1968-as 
magyarországi bevonulás miatt. Az akkori 
Csehszlovákia fővárosában letartóztatták 
őket, és Deutsch Tamással egyetemben 
Pestyt is fogva tartották. Ez az esemény ih-
lette az ős-Fekete Dobozt, az azóta kultikus 
hírnévnek örvendő dokumentumfilm- 
sorozatot. 
 
Pesty László életének elmúlt 28 évét megha-
tározta a filmezés, először amatőr szinten, 
majd később a Balázs Béla Stúdióval készí-
tett független filmeket.  
 
– 2002-ig volt műsoron a Pesty Fekete Doboz, 
majd az új tévé új vezetése úgy döntött, hogy 
egy ideig ne szerepeljek. A mellőzés nyolc évig 
tartott, ez idő alatt marketinggel foglalkoztam. 
Nemcsak politikai dokumentumfilmeket csi-
náltam, ott van például a Budapest, végállo-
más vagy az Egy nap. A 2004. december 5-i 

szégyenletes népszavazástól azonban elöntött a 
düh. Édesanyám révén székely vagyok, és úgy 
éreztem, hogy a baloldal megalázta a határon 
túli magyarokat, köztük székely testvéreimet. 
Haza- és nemzetáruló magatartást tanúsított. 
Kassák és köre az 1920-as években azt mondta, 
hogy a művészet politikai tett. Így gondol-
tam én is. Arra az elhatározásra jutottam, 
hogy ezekről politikai dokumentumfilmet kell 
készítenem. Elkészült az Egy hiteles ember, 
amely Gyurcsány Ferencről szól, a Bajnai és a 
Hajdú-Bét, amely az öngyilkos emberekről és 
a túlélő családok gyászáról fest képet, illetve a 
Megsebzett ünnep, mely a 2006. október 23-i 
rendőrtámadást mutatja be – magyarázta a 
dokumentumfilmes, aki szerint csaknem 
mindnyájan a kommunizmus áldozatai 
vagyunk.  
 
- A rendszer elleni gyűlöletet az anyatejjel 
szívtam magamba. Otthon nyíltan beszéltünk 
erről. Hiszen anyámék 1944-ben a front elől 
menekültek el Székelyföldről, és apámék család-
ját is teljesen tönkretette az 1945 utáni rendszer 
– zárta gondolatait Pesty László.   
 
                                                                  se
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A Szent Korona  
egy aranyműves szemével
A Szent Korona megmaradásunk 
egyetlen lehetősége – fogalma-
zott Ludvig Rezső aranyműves 
mester, Korona-kutató a Jókai 
Mór Városi Könyvtárban. A 
programot az Endresz Cso-
port szervezte V. László király 
születésének és a Szent Korona 
Komáromban tartózkodásának 
évfordulója kapcsán. 
 
Ludvig Rezső 30 éve foglalkozik a Szent 
Korona kutatásával. 
 
– Bizony megdobogtatta a szívünket, amikor 
1983-ban ott feküdt a Nemzeti Múzeum 
asztalán. Nem is nagyon mertünk hozzányúl-
ni. Lovas Mária, a középkori osztály vezetője 
bíztatott bennünket – kezdte a beszélgetést 
Ludvig Rezső. 
Elsőként meggyőződtek róla, hogy a Koro-
na elég stabil a vizsgálatokhoz. Megnézték, 

hogy eredeti-e, hogy változtattak-e rajta és 
ha igen, akkor mit. 
 
– Aranyműves szempontból az első nagy 
felfedezés az volt, hogy a hátsó oromdíszen lévő 
Dukász Mihály császárt ábrázoló kép eredetileg 
nem volt a Korona része. A foglalatába nem 
fér bele, le is lóg egy kicsit, továbbá nyolc darab 
gyöngyöt kiszedtek, hogy ez a zománckép 
odakerüljön. Megállapítottuk azt is, hogy kilenc 
csüngő van rajta, de eredetileg csak öt volt. A két 
belső csüngőt utólag fúrták bele. Tizenkét apostol 
helyett csak nyolcan szerepelnek a koronán, ők a 
meghívás sorrendjében: Péter, Pál, Jakab, János, 
Fülöp, András, Bertalan és Tamás.  
 
A keresztről már az első vizsgálatoknál 
megállapítottuk, hogy valami nem stimmel. 
Lefényképeztük, digitalizáltuk és felnagyítottuk 
a felvételt. Kiderült, hogy a kereszt alsó része 
egy tányérrész, ami fölfeküdt a felső pantokrátor 
képre. A tányér elbillent, és IV. Károly koroná-
zásakor egy kis félkarikával rögzítették, hogy ne 
mozogjon – magyarázta a Korona-kutató. 

A Szent Korona másik érdekességei a kövek. 
Sokan talán úgy gondolják, hogy rengeteg 
drágakő díszíti, ez azonban nem így van. 
 
– A középkorban nem voltak csiszolt csak políro-
zott kövek. Ha az abroncsot nézzük, azon nyolc 
polírozott követ találunk, kivéve a hátsó részen, 
a Dukász Mihály kép alatt, ami egy csiszolt 
kő, de eredetileg ez sem tartozott a Koronához. 
Helyén egy nagy ovális kő volt, aminek eltű-
nését II. Mátyás koronázásakor vették észre. 
Almadin gránátok, zafírok vannak a koronán 
és egy zöld kő, ami nem smaragd, hanem üveg – 
tette hozzá Ludvig Rezső. 
 
Az aranyműves mester, Korona-kutató 
elmondta azt is, hogy ez a korona 700-800 
körül már létezett, vagyis Istvánt ezzel 
koronázták meg.  
 
 
 
 
                                                                    se
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„Átlátszó víz legyen...”
Cseh tamásra emlékeztünk

A Kultúrházak éjjel-nappal elneve-
zésű országos programsorozatba 
a koppánymonostori Mag-ház is 
bekapcsolódott, ahol február 28-án 
Cseh Tamás-emlékestet tartottak. 
Az Ascher Színház két művésze, 
Joós Tamás és Hegyi Norbert az 
ismert dalszerző-énekes születé-
sének 70. évfordulójára adta elő az 
Átlátszó víz legyen címet viselő 
műsort.

- 1977-ben vettem meg Cseh Tamás egyik 
lemezét, a Levél nővéremnek címűt. Már 
az első nap négyszer, ötször meghallgat-
tam, és pár nap múlva tudtam is az összes 
dalt. Azóta sokszor játszom a dalait, főleg 
az irodalmi tárgyúakat. Az Átlátszó víz 
legyen című műsorunkat egy év alatt közel 
húsz helyen mutattuk be. A dalokat úgy 
válogattuk össze, hogy legyenek benne ko-
moly, cinikus, ironikus és vidám témájúak 
egyaránt. A közönség visszajelzéséből úgy 
tűnik, hogy jól választottunk - mondta el 
Joós Tamás, aki egyébként személyesen is 
ismerte Cseh Tamást, hiszen művelődés-
szervezőként gyakran szervezte az énekes 
fellépéseit.

- Az a célom, hogy Tamás dalai tovább 
éljenek. Két éve tartjuk a Cseh Tamás-estet 
Kőbányán amatőr művészeknek, nemcsak 
énekeseknek, hanem a képzőművészeti ág 
minden képviselőjének. Cseh Tamás dalai 
hétköznapi, emberi dolgokról szólnak, 
amik mindnyájunkkal megtörténnek vagy 
meg fognak történni. Bereményi Géza 
szövegíróval közös szerzeményeiből pontos 
közérzeti képet kapunk a 70-es, 80-.as évek 
Magyarországáról - tette hozzá Joós Tamás. 

                                                                      se

„Zöld világ jött, már kék sincsen,
Na most ellenállok, kérem szépen
Nyíltan hányok magamra keresztet,
Lássák, hogy más kultúra illet,
Hogy engem más kultúra illet,
Csak a saját kultúrám illet.
A hírt vigyétek meg a gyerekeinknek,
Hogy minket a saját kultúránk illet!”

kultÚra14



Ötszáz év magyar irodalmát mu-
tatja be új DVD-jén Dinnyés József 
énekes, dalszerző. Ehhez három-
száz költő verseiből szemezgetette 
ki a szívéhez legközelebb álló 
darabokat. A 40 CD-nyi anyagból 
készült válogatást február 18-án 
mutatta be a Jókai Mór Városi 
Könyvtárban. Saját szerzemények, 
régi magyar zenék, balladák, zsol-
tárok találhatóak a DVD-n, me-
lyek a szeretet és a küzdelem dalai. 
Dinnyés József reméli, hogy sokan 
hallgatják majd, nemcsak a könyv-
tárakban, de az iskolákban is.  
 
- Olvasásbarát az anyag, hiszen minden 
költőnél ott szerepel egy rövid életrajz és egy 
könyvjegyzék is, így rögtön meg tudjuk keresni 
azt a kötetet, melyben a vers megtalálható. Egy 
keresőprogram is van a DVD-n, ha csupán 
egyetlen szó jut eszünkbe egy adott versből, 
akkor is könnyen rákereshetünk. Sőt települések 
szerint is válogathatunk a költők közül. Ha 
beírjuk Komáromot, akkor kiadja Jókai Mór, 
Komjáthy Jenő, vagy épp Baróti Szabó Dávid 
nevét. De kereshetünk a határon túli költők 
között is – magyarázta a DVD jelentőségét 
Dinnyés József.  
 
A daltulajdonos szerzeményeiben a 
történelem, az irodalom és a zene hármas-
sága figyelhető meg, így az új kiadványt 
is eszerint szerkesztette össze, ami akár a 
történelemórákon is hasznosítható.  
 
– Több rovat van rajta, így megtalálható egy 
szabadiskola rovat is, ami 500 év történelmét 
mondja el a 16. századtól kezdve, különböző 
témakörökbe szedve az adott évszázadhoz 
igazodva. Az olvasmányok mellett szerepel-
nek a legfontosabb dátumok, a jeles emberek, 
államférfiak, a találmányok és az érdekességek 
egyaránt – tette hozzá a dalszerző-énekes.  
 
Dinnyés József természetesen saját dalokat 
is szerez, melyekben ma is aktuális témákat 
énekel meg. Ahogy unokája fogalmazott, 
még mindig kőbaltás módszerrel, tehát egy 
szál gitárral járja az országot, ám Dinnyés 
továbbra is elégedett a rá kirótt krónikás 
szerepével.   
                                                                    se
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Korunk krónikása
nálunk járt Dinnyés József

„Költők között zenész, zenészek 
között költő vagyok. Népem egyhar-
mada szülőföldjétől megfosztottan, 
más népek fennhatósága alatt él. 
Önmagam veszteném el, ha a vi-
lágízlést képviselném és elfutnék 
nemzeti hagyományaim elől”

– Dinnyés József



- Ezt követően Indiába látogattunk, majd 
március 13-án jön egy csádi-belga-francia 
film, az Egy néma kiállítás, végül pedig az 
A messzi dél vadjai című független amerikai 
alkotást vetítjük. Sokat utaztam, az utóbbi 
évtizedben Ausztráliában éltem. Ott volt egy 
tévés csatorna, ahol rengeteg független filmet 
tűztek programra, így szerettem bele ezekbe a 
művekbe – mondta a program szervezője, 
Végh Henrietta. 

A sorozat leginkább számunkra ismeretlen 
kultúrák filmjeit kínálja.  
 
– Nincs mögötte politika, hiszen kevesebben 
nézik ezeket az alkotásokat, így szerintem 
sokkal őszintébbek, és érezni tanítják az embert. 
Nem arról szól, hogy leülök és kikapcsolom az 
agyamat, hanem a végén ér egy katarzis. Sí-
runk, nevetünk, és közben rengeteget tanulunk, 
ami szerintem csodálatos dolog. 
 

 A vetítésekhez az adott film közegének 
megfelelő kóstolóval is készülnek a Mag-
házban, hogy teljessé tegyék az élményt. 
Az első találkozón megkóstolhattuk az 
afgán kenyeret, az iráni padlizsánkrémet és 
a mentás salátát, az Ezerízű szerelem című 
indiai film után pedig  az egyik legnépesebb 
ország ételei kerültek az asztalra.  
 
 
                                                                      se

8 hét alatt a Föld körül szlogennel hirdette meg 
filmvetítéseit a Mag-ház, ahol kéthetente csütörtö-
könként ritka mozi csemegéket kínálnak. Az első 
állomás Iránba kalauzolta a nézőket. A Nadar és 
Simin, egy elválás története című alkotás Oscar-, 
Golden Globe- és Aranymedve-díjas remekmű.

Filmek és gasztronómia  
a világutazás jegyében

kultÚra16

A Dózsa György Művelődési Házban a Hupákoc bohócok látvá-
nyos, interaktív showja szórakoztatta a gyerekeket, akiket az Arany 
17. Rendezvényközpontban diafilm-délutánnal, Szőnyben pedig 
farsangi játszóházzal vártak a szervezők.  
 
A Petőfi Sándor Művelődési Házban az ő kedvükért az udvaron 
álló kemencéket is begyújtották, ahol különböző formájú fánkokat 
készíthettek maguknak. A kemencék izzottak még szombaton is, 
amikor az asszonyfarsang résztvevői sütötték a finom kenyérlángost 
a Korabi Pékségnek köszönhetően. Ez utóbbi programot a Kft. és a 
SZŐKE közösen szervezte.  
 
A délután során volt közös éneklés, beszélgetés és ci-
teraszó is. A rendezvénysorozat zárásaként a Vi-
dám Fiúk zenéltek a Cathedra Központban.  (se)

A Komáromi Kulturális, Sport és Szabadidő Nonpro-
fit Kft. idén is csatlakozott az országos Kultúrházak 
éjjel-nappal elnevezésű rendezvénysorozathoz.  
A szőnyi, a MOL városrészbeli, a komáromi és  
a koppánymonostori intézmények három napon át 
különböző programokkal várták az érdeklődőket. 

Mulatságok, finomságok  
minden mennyiségben

kultúrházak éjjel-nappal
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Ötödik alkalommal tartottunk Medve-napot, és idén nemcsak Rácz La-
josné Magdika plüssei gyűltek össze, hanem rátaláltunk Nagy Zsófira, aki 
ugyan még csak középiskolás, de már most 124 macija van. Az a célunk, 
hogy egyre több és több mackót mutassuk meg a kiállításon - mondta 
Nyikus Anna szervező. 
 
A színpadon közel 500 kedves alvó, álló, ülő vagy éppen játszó maci 
foglalt helyet, megteremtve a kellő hátteret a miskolci Egyszervolt 
zenekar fellépéséhez. A fiúk olyan meséket keltettek életre, mint 
a Nagy ho-ho-horgász, a Vuk, a Süsü, a Mézga család vagy épp a 
Micimackó. 
 
A programra annyi gyerek jött el, hogy zsúfolásig megtöltötték 
a művelődési házat. Itt voltak a Szivárvány, a Színes, a Gesz-
tenyés Óvoda apróságai és a Bozsik Iskola elsősei és másodi-
kosai. A koncertet kreatív foglalkozás követte, ahol a kicsik 
bújós bábot, a barlangjából előbújó macit készíthettek. (se)

Február eleji népi hiedelem, hogy ha a medve kijön a 
barlangjából és meglátja az árnyékát, akkor visszabú-
jik, és hosszú lesz a tél. Ezt megelőzendő „csalogatták 
ki” a gyerekek a macikat zenével és kreatív foglalko-
zással a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házban.

Február 22-én délelőtt 10 órától várták az érdeklődőket a szőnyi 
művelődési házba a KEM Népművészeti Egyesület fafaragói, 
csipkeverői, keramikusai és fazekasai, portékáik széles kínálatával. 
Az ügyes kezűek néhány alapmozdulatot is elleshettek, a gyerekek 
pedig reneszánsz korabeli fejdíszt készíthettek maguknak. A tokodi 
csuhé szakkör vezetője, Robotka László elmondta, hogy régen 
főleg használati tárgyakat készítettek a csuhésok, manapság inkább 
az ünnepkörökhöz kapcsoló díszeket és só- vagy szalvétatartókat, 
illetve ékszerdobozokat csinálnak. 
 
A játszóház mellett a gyerekeket és nem utolsó sorban a felnőtteket 
is szórakoztatta a Bab Társulat interaktív mesejátéka, Matyi, a ludas 
címmel. Délben aztán megérkezett az az édes tészta, amiből bárki 
megformázhatta a saját kalácsát. A kicsik főleg süniket, csigákat 
mintáztak maguknak, amit aztán a kinti kemencékben ki is sütöt-
tek. Végezetül az Újhold Régizene Együttestől a középkori táncok 
alapjait is elsajátíthatták az érdeklődők. 
 
A programot először 2008-ban szervezte meg Nyikus Anna, 
a reneszánsz év alapötletéből kiindulva, de a helyi sajátosságo-
kat is figyelembe véve. Az elmúlt öt évben a szőnyi reneszánsz 
napnak egyre nagyobb lett a sikere, hiszen már nem csak a kör-
nyékről érkeznek vendégek, de az ország más pontjáról is. (se)

Ötödik alkalommal szerveztek reneszánsz napot 
a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házban, ahol a 
farsangi mulatságok jegyében volt játszóház, kirako-
dóvásár, kézműves foglalkozás, táncház és kemencés 
kalácssütés is. Az egész napos családi programot a 
Komáromi Kulturális, Szabadidő és Sport Nonprofit 
Kft., valamint a Szőnyi Kulturális Egyesület a KEM 
Népművészeti Egyesülettel közösen bonyolította le.

Reneszánsz- és medvenap Szőnyben
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találja meg  
a sárga golyót!

Nem sikerül? 
Várjuk új üzletüNkbeN 
látásVizsgálatra  
már komárombaN is.

Címünk: kOmÁROm, IGmÁnDI ÚT 10.
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A Komáromi I. osztályú lovassági laktanya 
építésének az ötlete 1903-ra datálódik, 
amikor Domány János polgármesterhez 
megérkezett Frigyes főherceg táborszernagy 
levele, amelyben arról értesíti, hogy a cs. és 
kir. hadügyminisztérium egy lovasezred 
törzsének, egy lovasosztály törzsének, négy 
századnak és a hozzá tartozó utászosztály-
nak és hadkiegészítő parancsnokságnak 
Komáromba való helyezését határozta el. 
A város rövidesen kijelölt a részére Komá-
rom-Újvárosban egy területet, és építésére 
pályázatot hirdetett, majd a jelentkezők 
közül a „Grünwald Testvérek és Schiffer” 
céggel kötött előzetes építési szerződést.  A 
tervek elfogadása után a végleges szerződés 
1907-ben köttetett meg – a cégben történt 
változás miatt – már csak a Grünwald Test-
vérek Építési Vállalkozókkal. 
 
A részben a Magyar Királyi Vasúttól, 
részben gróf Gyürky Viktornétól vásárolt 24 
kat. hold területen felépült egy 17 lakásos, 
kétemeletes tiszti épület (északkeleti sarok-
épület), egy 17 lakásos kétemeletes altiszti 
lak (lebontották), egy kétemeletes törzsépü-
let az irodák és betegszobák elhelyezésére 
(az élelmiszer-áruházzal szembeni tömb, 
képünkön), négy egyemeletes legénységi 
épület 826 fő részére, 1 markotányos épület 
tornateremmel, tiszti étkezdével és legény-
ségi írószobával (ez ma az Egressy Béni 
Zeneiskola), 1 őrségi és börtönépület, egy 

gazdasági épület fürdőkkel, három fedett 
lovarda (az egyikben működik a város 
kulturális színfoltjaként a Magyar Lovas 
Színház), 10 istálló (793 egészséges ló részé-
re) és egy istálló beteg lovaknak, 1 patkoló 
épület (5 kovácsműhellyel), 1 felszerelési 
épület, 1 db kocsiszín, 6 nyílt lovarda, 1 
tekepálya, egy teniszpálya és két „Rapid” 
láncos forgatható kút.  
 
Az építkezést a Grünwald cég megbízásából 
Várnay Lajos okleveles építőmester irányí-
totta. Az egyes iparosmunkákat helyiek 
végezték: a vízvezetéki és a csatornázási 
munkát Dosztál József, az asztalosmun-
kát Papp Sándor, Binderits József, Balogh 
Miklós, Tóth Jenő, Németh Márton és  fia, 
az épületvasalást Printz Nándor, a mázolást 
Fürst Mihály, a szobafestést Scheiner József, 
a lakatosmunkákat Török András, a csere-
pezést Bese Antal és Haller Ádám végez-
ték. Az építkezéshez szükséges faanyagot 
Milch Nándor és fia, a cserépkályhákat Kiss 
István, a villámhárítókat Fried Kálmán és 
fia szállította. 
 
„A modern technika legújabb eszközeinek 
felhasználásával épített monumentális 
épületegyüttes a  monarchia legnagyobb 
és legszebb laktanyáinak egyike”  1908 
októberére készült el. Sáfrány Ferenc 
rendőrkapitány november elsejével adta  
ki a használatbavételi engedélyét. 
Elsőként az akkor megalakult 5. nehézta-

rackos osztály, majd az 5. lovas tüzérosztály 
katonái állomásoztak itt. A háborúban el-
esett lovas tüzérek és lovaik emlékére a baj-
társak  1930-ban emlékművet készíttettek. 
Az Ácsi út mellett álló, faragott lófejekkel 
díszített oszlop  mai napig Közép-Európa 
egyetlen ilyen jellegű emlékműve. 
 
A cs.kir. 5. számú Radetzky – huszárezred 
katonái az első világháborúban is innen 
vonultak a harcba. 
 
A piavei és az isonzói csatákban  elesett 
Radetzky-huszárok emlékére társaik 
1931-ben fehér mészkőtömbre szerelt 
bronz domborművet emeltek a főépület elé, 
Szentgyörgyi István szobrászművész alkotá-
sát. A második világháború alatt  a Klapka 
György VI. tábori tüzérosztályának katonái 
is a laktanyában szolgáltak. 
 
A második világháború után 1956-ig a 
Magyar Néphadsereg alakulatai költöztek 
ide. Az 1950-es évek elején a déli oldalon 
modern laktanyát egy tüzértábort építettek. 
1957-ben mindegyiket a szovjet hadsereg 
vette birtokába. Több épületet lebontották, 
viszont újakat is építettek. 1991-ben történt 
kivonulásukat követően a város használat-
ba vette a területet, épületeiben lakások, 
iskolák,idősek otthona, üzletek találhatók.  
 
 
                                                             tzs - ms

A Frigyes főherceg 
lovassági laktanya

105 évvel ezelőtt nagy izgalom lett úrrá a város-
on, kivált a fiatal lányokon, amikor a Komáromi 
Lapok 1909. február 20-i számában felröppent a 
hír, hogy végre „Jönnek a huszárok! Az ősz óta kész 
lovassági laktanya hamarosan benépesül. … Meg-
indul az élet az eddig kihaltnak látszott új épület-
csoport körül és Újváros utcáin gyakori látványosság 
lesz ezentúl a Radetzky-huszárok kivonulása.” 

Mesélő képeslapOk20



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

Híres kOMárOM 21

A m. kir. helytartótanács 1863. február 
14-én 12.100 szám alatt kelt leiratában 
engedélyeztea komáromi Treffler János 
órásmester, továbbá fiai: Antal, János, József 
és Nándor vezetéknevének „Térfi”-re való 
változtatását. A család tagjai a város megbe-
csült és igen tevékeny polgárai voltak. Térfi 
Antal órás és takarékpénztári becsüsnek 
a Rácz utcában (ma Nádor utca, Észak-
Komárom) volt „jól berendezett s finom 
órákkal ellátott nagy választékú raktára”. 
Térfi Nándor tekintélyes kereskedő, később 
városi közgyám, Térfi József pedig iparos, 
takarékpénztári igazgató, valamint városi 
képviselő és a komáromi dalárda egyleti 
pénztárosa volt. 
 
Térfi (1916-tól ő maga és leszármazottai: 
Térfy) Gyula Térfi József fiaként 1864. 
január 23-án született Révkomáromban. 
Iskoláit szülővárosában, Pozsonyban és Bu-
dapesten végezte. Jogi tanulmányai végén, 
doktorrá avatását követően, 1886-ban buda-
pesti törvényszéki joggyakornokként a bíró-
ságon helyezkedett el. Egyre feljebb haladva 
a hivatali ranglétrán 1896-ban már törvény-
széki bíróként dolgozott Budapesten. 1900-
ban a polgári perrendtartás előkészítéséhez 
az igazságügyminisztériumba rendelték, 
ahol 1909-ben miniszteri tanácsos lett. 
1918-ban kúriai tanácselnökké nevezték ki. 
1921-ben került az igazságügyminisztérium 

törvényelőkészítő osztályának élére. Emel-
lett az igazságügyi segédhivatali vizsgák 
országos elnöke volt. 
 
Térfy Gyula részt vett az új polgári perrend-
tartás előkészítésében, valamint a bírósági 
szervezetre, az ügyvitelre vonatkozó újabb 
rendeletek is az ő nevéhez fűződnek. Az 
igazságügyminisztériumban végzett mun-
kájával jelentős szerepet játszott a bethleni 
konszolidáció számos jogszabályának 
előkészítésében. Az új polgári perrendtar-
tás széles körű megismertetése érdekében 
előadásokat is vállalt. Ennek keretében 
1914. március 19–21. között előadássoroza-
tot tartott szülővárosában, s erről a Felvidéki 
Újság is tudósított.  
 
Cikkei, tanulmányai jelentek meg a Jogtudo-
mányi Közlönyben, a Jogállamban és a Ma-
gyar Jogász Újság szaklapokban. Több mint 
száz cikke jelent meg az általa szerkesztett 
Jogi Lexikonban, főleg a perjog és a perrend-
tartás körében. Számos önálló munkát is 
írt. Döntvény- és jogszabálygyűjtemények, 
és jogszabálykommentárok szerkesztője, 
illetve szerzője volt. Szerkesztette a Grill-
féle Döntvénytár Polgári törvénykezés című 
kötetét, a Magyar közigazgatási törvények 
Grill-féle sorozatát, 1912–29 között a Már-
kus Dezső-féle Magyar Törvénytár köteteit 
és a Hatályos Magyar Törvények című soro-

zatot. A polgári perrendtartás zsebkönyvei 
sorozatot több jogásznemzedék forgatta. 
 
1893-ban feleségül vette Eck Irmát. 5 
gyermekük közül 3 élte meg a felnőttkort: 
Marianne, Gyula és Béla, utóbbi kettő 
ügyvéd lett. Marianne 1913-ban feleségül 
ment dr. Bartók Ferenc jogászhoz. A Bartók 
család tagjai központi szereplői Szabó Mag-
da Régimódi történet című regényének, amely 
az esküvőt is említi... 
 
Térfy Gyula 1907-ben nyaralót építtetett a 
Balaton-parti Szemesen, amelyet lányáról 
nevezett el. Tevékenyen részt vett az itteni 
fürdőegyesület 1908. évi megalakításában, 
melynek „komáromi dr. Térfy Gyula” a rendes 
tagja lett, s amelyet „minden egyéb, különösen 
jogi természetű ügyben is, mint pl. ingatlan 
ajándékozás, villany szindikátus, balatoni 
műút” stb. támogatott. Felesége nemes szí-
véről és jótékonyságáról volt közismert, aki 
„költséget és fáradságot nem kímélve mindenhol 
ott volt, ahol, amivel és amikor csak segíteni 
lehetett.”  
 
A Térfy Gyula élettörténetét bemutató cik-
künket a következő lapszámban folytatjuk. 
 
                                                                                             
                                                                                           ms 

Városunk egyik utcanév-adójaszületésének 
150. évfordulójára dédunokája, Térfy And-
rás hívta fel a figyelmünket. Családi do-
kumentumai alapján emlékezünk a neves 
jogtudósról, jogi íróról, akiaz 1910-es,  
1920-as évekjelentős kodifikátora volt. 

150 éve született  
Térfy Gyula



komáromi érmes 
a Diákolimpián

nemrég kecskeméten zajlott a 
2013/2014-as tanév Diákolimpia 
országos úszó döntője.

A Komáromi Úszóklub SE verseny-
zői közül a legjobb eredményt Nagy 
Nikoletta (2005) érte el, aki bronzérmes 
lett 50 m hátúszásban. Nikoletta, aki 
Komárom városának az Év Junior Női 
Sportolója cím birtokosa volt 2013-
ban, mindössze 0.4 másodperccel 
maradt le a dobogó legfelső fokáról. 
Kiemelkedő eredményt ért még el 
Orbán Gréta (2002), aki 6. helyezett 
lett  100 m hátúszásban a 12-13 évesek 
korcsoportjában illetve Fábián Szilvia 
(2001) 100 m mellúszásban a 7. helyen 
végzett a 12-13 évesek lányok között.

További eredmények: Fábián Szilvia 
11. hely 100 m pillangóúszásban, Nagy 
Nikoletta (2005) 11. hely 50 m gyors-
úszásban, a Feszty Árpád Általános 
Iskola (Máté Eszter, Budavári Boglárka, 
Nagy Lara és Csurgó Lola) 4x50 m 
gyorsúszó váltója 11. hely, Óvári Dániel 
(2001) 14. 100 m mellúszásban, Fábián 
József (1998) 16. 100 m pillangó-
úszásban illetve Fenyvesi Botond 
(2003) 16. hely 50 m mellúszásban. 

spOrt22

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

- Főleg a mozgáskoordináció kialakítására, a 
labda megismerésére és kezelésére helyezzük a 
hangsúlyt. Elmondásuk szerint a gyerekek alig 
várják a kedd és péntek fél ötöt, hogy jöhessenek 
az edzésre és játszhassanak. Azt tapasztalom, 
hogy nagyon szeretik a kosárlabdát, igazán 
lelkesek és tetszik nekik – mondta az utánpót-
lás csapat edzője, Lippay Zoltán.

Az edzéseket az Országos Kosárlabda Szö-
vetség segítségével indították be. Ők adták 
a mini palánkokat, a labdákat és a megkü-
lönböztető pólókat, az iskola pedig ingyen 
rendelkezésükre bocsátotta a tornatermet.

– Amióta van edzés, én azóta járok. Szinte 
mindegyik feladat nagyon tetszik, szeretem 
amikor hátrafelé megyünk és úgy pattogtatjuk 
a labdát, vagy versenyzünk, hogy ki tud többet 
bedobni. Néha nézek kosármeccset a tévében 
is, a kedvenc játékosom Kobe Bryant, viszont 
kedvenc csapatom nincs. A jövőben szeretnék 
én is jó kosaras lenni – tudtuk meg Torday 
Andrástól.

– Az edzéseken elfáradunk, mert az edző jól 
megdolgoztat bennünket, de így fejlődünk. 
Dobunk például palánkra, sokszor kell vezetni 
és pattogtatni a labdát vagy szlalomba gurítani 
– tette hozzá Lippay Julianna.

– Én apával szoktam meccset nézni, nagyon 
szeretem Michael Jordant, a kedvenc csapatom 
pedig a Miami Heat. Az edzések végén faltól 
falig rohanunk, majd üvöltünk. Ez nagyon 
tetszik – mondta Vida Mátyás József.

A végső cél, hogy minél több gyereket 
építsenek majd be a felnőtt csapatba. Város-
unkban most két csapat működik, amelyek 
a megyei bajnokságban szerepelnek. Az 
utánpótlás edzésekre még mindig várják az 
általános iskolák alsó tagozatosainak jelent-
kezését a 0670 387 2957-es telefonszámon, 
vagy a lippayzoltan@gmail.com e-mail 
címen.              

                                                                   se                

November óta zajlanak az utánpótlás kosárlabdacsapat 
edzései a koppánymonostori Dózsa György Általános 
Iskolában. A kezdeti hét főből 24 gyerek lett, fi úk, lányok 
vegyesen. Az ifj ú kosarasok hetente kétszer edzenek.

Sikeres az utánpótlás-nevelés



a legtöbb aranyat  
a petőfisek hozták el 
 
nemrég esztergom adott otthont 
a 2013/2014-es torna diákolimpia 
megyei döntőjének. az árpád-házi 
szent erzsébet középiskola, Óvoda 
és általános iskola új tornacsarnoká-
ban az i. korcsoporttól a Vi. kor-
csoportig mindkét nem versenyzői 
képviselték iskolájukat, városukat. 
komáromból a petőfi sándor általá-
nos iskola 5 lány- és 1 fiúcsapattal 
versenyzett. 
 
eredmények:
I. korcsoport lánycsapat 
1. hely: Petőfi Sándor Általános 
Iskola (Vígh Fanni, Kocsi-Horváth 
Eliza, Dombay Kata, Bodó Vivien, 
Vajda-Süvegh Katica, Kovács Mer-
cédesz, Kiss Elizabet). Egyéniben 
megyei bajnok lett Vígh Fanni

2. hely: Vajda-Süvegh Katica 
 
II. korcsoport lánycsapat 
2. hely: Petőfi Sándor Általános Iskola 
(Varga Evelin, Bese Csilla, Szalay Re-
beka, Fekete Lenke, Kelemen Vanesz-
sza, Lanczendorfer Kira). Egyéniben 
2. helyezett Varga Evelin. A 2. csapat 
az 5. helyen végzett. Ugyanebben a 
korcsoportban a fiúk harmadik helyen 
végeztek (Németh Olivér, Juhász 
Roland, Juhász Áron, Zvér László, 
Kocsi-Horváth Martin, Reif Attila, Simon 
Barnabás). 
 
III-IV. korcsoport lánycsapat

1. hely: Petőfi Sándor Általános Iskola 
(Herczeg Emese, Nyitrai Alíz, Németh 
Anikó, Féli Laura, Jády Klarissza, Szabó 
Angéla). Egyéniben a megyei bajnok 
Szabó Angéla lett, a 3. helyet Németh 
Anikó szerezte meg. Az iskola másik 
csapata 5. helyen végzett. 
 
Az V-VI. korcsoportos lányok közül 
egyéniben egy volt petőfis diák, Erdős 
Jennifer győzött. A jelenleg a Kultsár 
Iskolában tanuló diák ezzel az ered-
ménnyel az országos döntőbe jutott. 
 
A csapatok felkészítői: Vadkerti Ildikó és 
Vörösházi Tibor, munkájukat segítették 
Major Lászlóné és Andrási Mihály. A 
dobogón végzett csapatok tovább-
jutottak az országos elődöntőre, ami 
március 1-jén Pécsett rendezik meg. 

Kétszázan rúgták a bőrt
Február 7-8-án a teremlabdarúgásé volt a főszerep a Városi Sportcsarnok-
ban. A péntek délutántól szombat estig tartó nagyszabású rendezvényen 
6 korcsoportban több mint 30 csapat szerepelt közel 200 tanulóval.

A körzet általános iskoláit érintő rendez-
vényt a helyi DSB megbízásából Vörösházi 
Tibor, a Komáromi Petőfi Sándor Általános 
Iskola testnevelője szervezte és koordinálta. 
A sportesemény szerves része az iskolákat 
érintő OTP Bank Bozsik-programnak, 
amely ajándékokkal és oklevelekkel támo-
gatta a megmérettetést. A legjobb eredmé-
nyeket elérő iskolák érmekkel és kupákkal 
gazdagodtak. A 2014-es focifarsang jól 
szolgálta a labdarúgás népszerűsítését. 
 
Focifarsang 2014 
 
I. korcsoport: 
1. Feszty Árpád Általános Iskola 
2. Bozsik József Általános Iskola 
3. Petőfi Sándor Általános Iskola 
4. Pápay József Általános Iskola  
(Nagyigmánd) 
5. Gárdonyi Géza Általános Iskola (Ács) 
 
II. korcsoport: 
1. Petőfi Sándor Általános Iskola 
2. Feszty Árpád Általános Iskola 
3.  Bozsik József Általános Iskola 
4. Gárdonyi Géza Általános Iskola (Ács) 
5. Pápay József Általános Iskola  
(Nagyigmánd) 
6. Arany János Általános Iskola (Mocsa) 

III. korcsoport: 
1. Bozsik József Általános Iskola 
2. Petőfi Sándor Általános Iskola 
3. Fekete István Általános Iskola  
(Almásfüzitő) 
4. Gárdonyi Géza Általános Iskola (Ács) 
5. Pápay József Általános Iskola  
(Nagyigmánd) 
6. Feszty Árpád Általános Iskola 
 
IV. korcsoport fiúk: 
1. Pápay József Általános Iskola  
(Nagyigmánd) 
2. Fekete István Általános Iskola 

(Almásfüzitő) 
3. Petőfi Sándor Általános Iskola 
4. Gárdonyi Géza Általános Iskola (Ács) 
 
IV. korcsoport fiúk-Bozsik program: 
1.Feszty Árpád Általános Iskola 
2. Petőfi Sándor Általános Iskola 
3. Gárdonyi Géza Általános Iskola (Ács) 
 
III.-IV. korcsoport lányok: 
1. Bozsik József Általános Iskola 
2. Petőfi Sándor Általános Iskola 
3. Feszty Árpád Általános Iskola       
 
                                                                    se
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a HÓnap: öNKORMÁNyZATI HíREK24

1848. március 15.

 

 

A forradalom és szabadságharc 166. évfordulója

SZŐNY 
2014. március 14. péntek, 16 óra 

Hősök tere,  
Petőfi Sándor Művelődési Ház

KOMÁROM 
2014. március 15. szombat, 10 óra 

Kopjafás emlékpark 
ünnepi beszédet mond:  

Czunyiné dr. Bertalan Judit  
kormánymegbízott

ÉSZAK-KOMÁROM 
2014. március 15. szombat, 16 óra 

 
Ünnepi műsor  

a Jókai-szobornál

2014. március 15. szombat, 16.30 óra 
 

Ünnepi műsor  
a Klapka téren 


