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A nemzetgazdasági Minisztérium „A nyári diákmunka elősegítése 2014”
elnevezéssel munkaerő-piaci programot indít. 

A program célcsoportja a 16-25 év közötti tanulók, hallgatók.

A foglalkoztatás történhet a települési 
önkormányzatoknál, illetve azok fenntartásában álló intézménynél. 

A diákokat regisztráció céljából a munkaügyi kirendeltségek 
hétfőtől csütörtökig 8,00-16,00 óráig, 
pénteken 8,00-13,30 óráig fogadják.

cím: komárom, igmándi út 45., telefon: (34) 340-532
e-mail:komarommmkkomarom@lab.hu

Diákmunka az önkormányzatnál
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HIRDESSEN EGÉSZ ÉVBEN A

HASÁBJAIN. MEGJELENIK HAVONTA 
8.500 PÉLDÁNYBAN A VÁROS EGÉSZ  TERÜLETÉN.

KERESSE HIRDETÉSSZERVEZŐNKET!

POSTACÍME:  2900 KOMÁROM, SZABADSÁG TÉR 1. 
TELEFON: 34/341-941 E-MAIL: KOMAROMTV@NOVONET.HU
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FElHÍVás! 
 
Nemrég megalakult a komáromi Ér-
téktár Bizottság. Elnökének György 
károlyné Rabi lenkét választot-
ták. a szervezet már megkezdte a 
munkát, hogy összegyűjtse azokat 
a helyi nemzeti értékeket, amelyek 
nyilvántartásba kerülhetnek. Ebben 
kérik a város lakosságának segítsé-
gét, akik augusztus 31-ig küldhetik 
be javaslataikat.  
 
- A nemzeti értékekről és hungaricu-
mokról szóló 2012. évi törvény teszi 
lehetővé, hogy a települések Értéktár 
Bizottságokat hozzanak létre. A testület 
tavaly szeptemberben döntött arról, 
hogy városunkban is létrehozzuk ezt a 
bizottságot. Az alakuló ülésen a Monos-
tori erőd, az épületek sorában elsőként 
került a szervezet nyilvántartásába. 
Az Értéktárba nemcsak helyi- vagy 
műemléki védelem alatt álló épületek 
kerülhetnek, hanem például az Erzsé-
bet-híd, a szekeresgazdák, a brigetiói 
ásatás leletei, a bőgőshajó, vagy épp a 
komáromi bukó galamb – magyarázta 
dr. Molnár Attila polgármester.  
 
- Megyei szinten már korábban meg-
alakult a Komárom-Esztergom Megyei 
Értéktár Bizottság, amely első határoza-
taként nyilvántartásba vette a Shagya 
Arab telivért – tudtuk meg Turi Bálint 
alpolgármestertől. 
 
A Komáromi Értéktár Bizottság augusz-
tus 31-ig várja a komáromiak javaslatait 
arra vonatkozóan, hogy melyek azok 
a helyi értékek, amelyek érdemesek a 
nyilvántartásba vételre. Ezeket a bizott-
ság felterjesztheti a megyei, vagy akár 
az országos értéktárba is. 
 
a javaslattétel menete: 
 
A Komárom közigazgatási területén 
fellelhető, illetve az itt létrehozott 
nemzeti érték felvételét a települési  
értéktárba bárki írásban kezdemé-
nyezheti  a polgármesterhez  címzett 
javaslatában. A javaslatot a  mellékelt 
javaslatminta szerint kell elkészíteni és 
postai úton - elektronikus adathordo-
zón mellékelve - kell benyújtani a 2900 
Komárom, Szabadság tér 1. címre.

Részletes információ:  
-www.komarom.hu/hirdetm.
php/ kOMáROMi ÉRtÉktáR
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az ünnepélyes alapkőletételt követően néhány hónapja átadták 
a munkaterületet a kivitelező konzorciumnak, így megkezdőd-
hetett a komárom és almásfüzitő között húzódó új gátrendszer 
kiépítése. a munkafolyamatokról az ÉDuViZiG igazgatója, Né-
meth József tartott beszámolót a képviselő-testület ülésén.

Az uniós forrásokból, több mint 7 milli-
árdból kiépülő gátrendszer elsődleges célja, 
hogy megteremtse az árvízvédelmi bizton-
ságot Komáromon kívül Almásfüzitőn, 
Dunaalmáson, Mocsán és Naszályon. A 
több mint 14 kilométer hosszú gátrendszer 
közel 30 ezer ember életét, az itt található 
kulturális értékeket és az iparterületeket is 
megóvja a Duna esetleges magas vízál-
lásától, hogy a tavalyi katasztrófahelyzet, 
amikor is 845 centiméteren tetőzött a folyó, 
a jövőben ne ismétlődhessen meg. 
 
– A gát kiépítéséhez 700 ezer köbméter anyagot 
használunk fel, a homokos kavics Dunaal-
másról a vízen keresztül érkezik, így az nem 
terheli meg a város útjait. A terület átadása 
után megkezdődtek a nem túl népszerű irtási 
munkálatok, a lőszermentesítési és régészeti 
munkák, az építés alatt végig egy régész szakfe-
lügyelő tevékenykedik a területen, és létrehozott 
a kivitelező egy anyagdepót is – magyarázta 
Németh József. 
 
A szőnyi részen a vasúti töltés mellett egy új 
árvízvédelmi töltésrendszer épül, a meglé-
vő, jó állapotban lévő védvonal szakaszait 
pedig – ilyen a komáromi vasútállomásnál 
lévő rész – keresztmetszetében erősítik meg. 
A Duna-partra Szőnynél, a Vásártérrel át-
ellenben megoldott lesz a lejutás, a töltéssel 

párhuzamosan egy utat is kialakítanak. 
Komáromnál megépül az árvízvédelmi fal, 
a töltéskoronán egy városias jellegű, burkolt 
sétányt hoznak létre. A projekt része az ácsi 
mellékág és a Concó-patak rehabilitációja 
is. Arra a kérdésre, hogy milyen mértékben 
növeli meg az építkezés a városon áthaladó 
teherforgalmat, a szakember elmondta, 
mivel az építőanyag jelentős része a Dunán 
érkezik, ezért nagyobb fennakadásokra 
biztosan nem kell számítani. A munkálatok 
az időjárás és a Duna vízállásának függvé-
nyében jövő nyár végére fejeződnek be. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester megkö-
szönte Németh József igazgatónak, hogy 
személyesen tájékoztatta a komáromiakat az 
épülő gát terveiről, a megvalósítás folyama-
táról, és üdvözölte, hogy a lakosok, illetve 
a horgászok a lépcsőkön és a szervizutakon 
továbbra is meg tudják majd közelíteni a 
vízpartot, a gát teteje pedig alkalmas lehet 
a kerékpáros turizmus számára is. Hozzá-
tette, hogy a tavalyi esztendő rekordárvize 
is megmutatta, óriási szüksége van város-
unknak az új gát megépítésére. Örülök, 
hogy a munkálatok a terveknek megfelelően 
haladnak, és a következő esztendőben már 
áll az új gát, így a komáromiaknak nem kell 
tartaniuk egy esetleges újabb dunai ártól.  
       se

Épül a gát
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Bejárás a tópart környékén
Június 12-én a tóparti óvoda környékén, az arany János utcai 
„színes házak” területén folytatódott a bejárás. Dr. Molnár at-
tila polgármester a körzet képviselőivel, Hamrák Zsófi ával és 
Dombay Gáborral, valamint a hivatal munkatársaival közösen 
hallgatta meg az itt élők problémáit, kéréseit és javaslatait.

Dombay Gábornak elsősorban a parkolóhe-
lyek hiányát jelezték a lakók.

– Amikor ez a lakótelep épült, lépcsőházanként 
csak 2-3 autóval számolhattunk, ma viszont 
minden családban van legalább egy gépjármű. 
A műszaki osztály illetékeseivel megbeszéljük, 
hogyan lehetne bővíteni a parkolók számát. A 
másik gondot a rágcsálók okozzák. Páran etetik 
a macskákat, de ebből az élelemből jut a patká-
nyoknak és az egereknek is. Az irtás külsős cég 
bevonásával történik majd – mondta Dombay 
Gábor.

A lakók igen felkészülten érkeztek a talál-
kozóra, előre összeírták javaslataikat, észre-
vételeiket. A terület specifi kusnak számít a 
Rüdiger-tó és az Ifj úsági park miatt.

– Az előző évek bejárásai alapján kezdődött el 
tavaly a Tóparti Óvodánál az útberuházás. 
Idén remélhetőleg pályázati támogatásból meg-
szépülhet az intézmény külseje is. Folytatjuk a 
tópart szépítését is, ahol tavaly adtuk át az új 
sétányt. Az állami gazdaság épülete 2 éve került 
az önkormányzathoz, ami nagyon jó döntés 
volt, annak ellenére, hogy tudtuk, azonnal nem 
lesz saját erőnk arra, hogy felújítsuk. Az épület 
sorsa körvonalazódik. Egyrészt itt kaphatna 

helyet a múzeum állandó régészeti kiállítása, 
illetve bekapcsolódhatna a felsőoktatás vérkerin-
gésébe is. Az ELTE régész szakos hallgatóinak 
állandó szemináriumi helyszínt biztosíthatna 
– tudtuk meg dr. Molnár Attila polgármes-
tertől.

A beruházást pályázati pénzből fi nanszíroz-
nák. Az egykori kombinát megszépülésével 
párhuzamosan az Ifj úsági park is új funkciót 
kapna. 

– A megújuló épülethez kell méltó „előszoba” is. 
Ezt a szerepet töltené be a volt „KRESZ park”, 
ahol az ásatások nagyobb leleteit helyeznénk el, 
emellett persze az itt élők továbbra is élvezhet-
nék a zöld adta nyugalmat és a csöndet - tette 
hozzá Hamrák Zsófi a.

A polgármesteri bejárások a közeljövőben is 
folytatódnak majd a város lakótelepein.

                                                                  se

Fogadóórákat 
tartott a városvezetés

a komáromiakkal való közvetlen 
kapcsolattartás a célja azoknak a 
polgármesteri fogadóóráknak, ahol 
a helyiek elmondhatják a lakóhe-
lyükkel kapcsolatos problémáikat, 
észrevételeiket, javaslataikat. 

Takács József a molaji lakótelep ügyeit 
a következőkben foglalta össze:

– A járdák minősége több helyen 
gondot okoz, ezen próbálunk segíteni. 
A helyi kulturális élet újjászületni látszik, 
hiszen Oroszlámos György, a fotóklub 
vezetője visszaköltözött a kultúrházba, 
illetve egy hölgy nyugdíjas egyesület 
szervezésébe kezdett – mondta Takács 
József.

Szőnyben szóba került a nemrégiben 
megvalósult útburkolatcsere és a 
járdák ügye is.

– Márciusban a Vásártértől a Pennyig 
új burkolat került a főútra. A kerékpá-
rosok és a gyalogosok közlekedése 
is biztonságosabbá vált. Egy helyen 
merült fel probléma, a Petőfi  utca 82-es 
szám alatt, ahol a bejáró megmagasí-
tása miatt a csapadék nem tud lefolyni 
az aknába. Ezt igyekszünk megoldani 
– tudtuk meg Sárai János képviselőtől.
Szóba került a felújításra váró bikaistálló 
épületének kérdése is. Mivel ennek 
összege meghaladja a 100 millió 
forintot, az átépítésre az önkormányzat 
pályázatot nyújtott be.

Koppánymonostoron Czita János 
elmondása szerint néhány út minősége 
okoz gondot, hiszen a tavalyi nagyará-
nyú rekonstrukció után már csak 14 
utca nem rendelkezik szilárd burkolattal 
a településrészen. A képviselőt sokan 
keresik meg a fűnyírással és közvilágí-
tással kapcsolatban is.

- Ezen alkalmakkor a felmerülő prob-
lémák mellett nagyon sok ötletet és 
javaslatot is kapunk, hogy hol érdemes 
felújítást, beruházást kezdenünk. Ezeket 
a kéréseket aztán a költségvetés terve-
zésekor is fi gyelembe vesszük, ahogy 
tettük ezt tavaly is, mikor mintegy félmilli-
árdot költöttünk utak és járdák építésére 
– értékelte a bejárások és a fogadóórák 
jelentőségét a polgármester. (se)

�� A városvezetés ezúttal a tópart könyékén élőket kérdezte
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- Kevés az olyan papi hivatás, ami nem a 
családból indul. Az én családom is rendkí-
vül vallásos volt, a közös templomba járás 
és az imádkozás mindennapos volt nálunk. 
Egy jó plébános dolgozott a szülőfalumban, 
diákéveimben és kispap koromban a nyár 
folyamán többet voltam a plébánián, mint 
otthon a szüleimnél – mesélte Pados Jó-
zsef, aki büszke paraszti származására.
A családja Bőn, Bükfürdő mellett élt és 
gazdálkodott.

– Öten voltunk testvérek, de csak hárman 
éltük meg a felnőttkort. Két testvérem tüdő-
gyulladásban halt meg, egyiküket ismertem, 
a másikat nem, mert én voltam a legkisebb 
gyermek. A bencés szerzetesekhez jártam 
iskolába, ahol mindnyájunknak ugyanolyan 
volt a felfogása és neveltetése. A szülőfalumban 
negyvenketten voltunk diákok. Akkoriban 
még természetes volt a ministrálás, nem úgy, 
mint manapság. Ma nehéz bevinni a gyere-
keket a templomba, nem a gyerekek, hanem a 
szülők miatt. A szülői háttér meghatározza a 
vallásos életet – mondta a plébános, aki az 
érettségi időszakában döntötte el, hogy pap 
lesz, bár futballista is lehetett volna, hiszen 
NB I-es csapatban játszott. A labdarúgás 
iránti rajongásom a mai napig megmaradt…

– Abban a kis, 1200 lakosú faluban én voltam 
a tizennegyedik pap. A pappá szentelésemet egy 
hetes lelki gyakorlat előzte meg, amit tökéletesen 
előkészítettek, így csak az lebegett a szemem 
előtt, hogy végre pap leszek – emlékezett visz-
sza a szertartásra az apát úr, aki a szolgálatot 
Kónyon kezdte. Komáromba 1992-ben 
került, ez volt a tízedik szolgálati helyszíne.

– Emlékszem az első misén, pünkösdkor 
negyvenketten ültek a templomban, mára ez a 
szám 500-600 hívőre emelkedett. A papi hiva-
tás igazi sikere a lelkipásztorkodás, főleg a gye-
rekekkel való foglalkozás. Amikor Komáromba 
kerültem, összesen 1500 meghívót küldtem ki a 
családoknak, hiszen ennyi gyermek volt, de csak 
40-50 fi atal jött hittanra. Azt kell mondanom, 
hogy ez a város sajnos nem a melegágya az 
istenhitnek – tudtuk meg Pados Józseftől.

A plébános vallja, hogy a katolikus vallás 
követelményekkel jár, mert Isten parancsa 
önmagában követelmény.

– A Tízparancsolat olyan, mint a KRESZ. Ha 
el akarok menni Tatabányára és nem akarok 
balesetet szenvedni, akkor be kell tartanom 
a szabályokat. A Tízparancsolat az örök 
élet KRESZ-szabálya. Ha el akarok jutni 

Istenhez, ha üdvözülni akarok, csak a Tízpa-
rancsolat alapján tudok – vallotta a plébános, 
aki nagyon örül annak, hogy a Szent Imre 
Római Katolikus Óvoda és Iskola keresz-
tény intézmény, amit igyekszik támogatni. 
Szerinte a gyémántmise történelmi pillanat 
volt, hiszen a városvezetők személyében 
világi vezetők is részt vettek rajta. Az apát 
úr dr. Molnár Attila polgármesterrel is jó 
kapcsolatot ápol, bízva a hosszú távú együtt-
működésben. Pados József 60 esztendő alatt 
sosem érezte magát egyedül.

– Ha egy pap egyedül érzi magát, az baj. Az 
első pillanattól kezdve ott kell, hogy legyen vele 
az Úr Jézus, akinek a hivatását köszönheti. 60 
év után nekem már minden nap ajándék, de 
továbbra is az a célom, hogy a híveket közelebb 
vigyem Istenhez, a város vallásos életét előbbre 
mozdítsam. Azt, ami még maradt, szeretném 
békességben, nyugalomban leélni. Püspök úr 
arra kért, hogy még maradjak a hivatalom-
ban, így amíg a Jóisten engedi, dolgozni fogok 
– mondta befejezésképpen a komáromi 
plébános. 

   

     se

Hatvan év
isten szolgálatában
1954. június 17-én szentelték pappá pados Józsefet. a 60 
éves szolgálatot gyémántmisén köszönte meg a gyülekezet 
a Jézus szíve templomban. az apát úr meleg szeretettel 
fogadott bennünket a plébánián, ahol mesélt a gyermek-
évekről, családjáról, hivataláról és a hitközség életéről. 
pados József 1930. szeptember 3-án született Bőn.�� Pados atya immár 22 éve városunk plébánosa
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köszöntések a szent  
alexandra Otthonban 
 
Nagy istvánné és Varga laci bácsi 
90. születésnapjukat ünnepelték. 

 
 
 
 
Bözsi néni népes családdal büszkél-
kedhet, hiszen gyermekei mellett 11 
unokával és 14 dédunokával áldotta 
meg a sors. Ott jártunkkor fia, István 
elmondta, hogy édesanyjának talán az 
volt a legnagyobb öröme mostanság, 
hogy születésnapjára csaknem az 
egész család összejött ünnepelni. Bözsi 
nénit ezúttal nemcsak dr. Molnár Attila 
polgármester és a körzet képviselője 
Dombay Gábor köszöntette fel, hanem 
korábban nagyigmándi lévén Hajduné 
Farkas Erika, a település polgármestere 
is tiszteletét tette nála. 
 

Varga Laci bácsi zalai születésű, 
Búcsúszentlászlón nevelkedett. Több 
évet dogozott a helyi jegyzőségen, 
majd innen a Magyar Államvasutakhoz 
került. A családból már csak fia van 
vele, aki nemrég ment nyugdíjba egy 
helyi cégtől. Az ünnepelt kifejezetten 
jó egészségnek örvend. A napi séta is 
megvan még, és ahogy ő állítja, amíg a 
jókedve el nem hagyja, addig minden 
rendben van. Laci bácsi hozzátette, so-
kat köszönhet az otthon dolgozóinak, 
és az ott lévő társainak, akik szerető 
közösségként veszik őt körül.  
                                                                 se 

Élelmiszercsomagot 
kaptak a rászorulók

Június 11-én és 12-én ismét élelmiszercsomagot osztottak a 
Csokonai Művelődési központban a rászoruló családoknak. az 
eseményt a komárom és környéke Családsegítő és Gyermekjó-
léti szolgálata szervezte, és az önkormányzat finanszírozta.

- Ezekkel az élelmiszercsomagokkal közel 630 
családon tudunk segíteni. Az évi két alkalmat 
az önkormányzat saját költségvetésből oldja 
meg, ez körülbelül 3-4 millió forintot jelent. 
Úgy gondolom, hogy ebben az esetben nem a 
pénz számít, hanem a segítség, amit ezáltal 
nyújtani tudunk. Eddig évente két alkalommal 
osztottunk élelmiszert, de jövőre szeretnénk 
ezt háromra emelni – mondta el dr. Molnár 
Attila polgármester. 
 
Ez utóbbi már csak azért is fontos lenne, 
mert pillanatnyilag az uniós élelmiszer-
osztás szünetel, így míg korábban évente 
négy alkalommal kaptak tartós élelmiszert 
a családok, addig idén már csak az önkor-
mányzatra támaszkodhattak. 
 
– A csomagok összeállításánál figyelembe vettük 
az élelmiszerbiztonsági előírásokat, így olyan 
alapanyagokat választottunk, melyek a nagy 
melegben sem romlanak meg – tette hozzá dr. 
Kreft-Horváth Loránd alpolgármester.   
 

- Egy-egy csomag búzadarát, tartós tejet, szá-
raz tésztát, kekszet és sárgaborsót tartalmazott. 
Az osztás lebonyolítását a Komárom és Kör-
nyéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 
vállalta magára, de nagyon sokat tett a gördülé-
keny munkavégzés érdekében a GoodMill Zrt., 
a Saxum Kft. és a rendőrség is.  
 
-A rászorulóknak másfél nap állt rendelkezésé-
re, hogy a csomagokat átvegyék. Az élelmisze-
rekből kevés ráfordítással többféle étel készíthető, 
ez is fontos szempont volt az összeállításnál – 
tudtuk meg a Komárom és Környéke Családse-
gítő és Gyermekjóléti Szolgálatának vezető-
jétől, Csöngei Ildikótól. A legkisebb csomag 
nagyjából 8 kilós volt, de a mennyiség a 
család létszámától függően emelkedett.  
 
- A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy-egy 
ilyen alkalom nagy segítséget jelent a komáromi 
családoknak, ezért az élelmiszerosztást idén 
még egyszer, karácsony előtt szeretnénk megis-
mételni – tette hozzá dr. Molnár Attila.  
       se
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�� A két ünnepelt: Bözsi néni...

�� ...és Laci bácsi

�� Az élelmiszerosztást az önkormányzat támogatta
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Évzárót tartott a kincset ér! 
 
ismét véget ért egy év városunk 
kincset ér elnevezésű egészségne-
velési prevenciós programjában. a 
szakemberek 2010 óta oktatják az 
óvodásokat, általános és középisko-
lásokat egészséges táplálkozásra, 
személyi higiéniára csakúgy, mint 
szelektív hulladékgyűjtésre, biz-
tonságos közlekedésre, vagy épp 
az alkoholból és a drogból fakadó 
problémák kezelésére. a program 
országos akkreditációja tavaly 
történt meg. a komáromi prevenciós 
anyag példaként szolgál más telepü-
lések számára is. 
 
- Idén közel 3000 fiatalhoz jutott el a 
program. Számos kreatív foglalkozásra, 
érdekes előadásra, koncertre, játékos 
vetélkedőre és versenyre került sor az 
év során – mondta a program életre 
hívója, dr. Kreft-Horváth Loránd alpol-
gármester. 
 
Orosz Magdolna dietetikusként a 
program egyik meghatározó előadó-
ja volt, de három gyermeke révén 
édesanyaként is értékelte a Kincset ér 
foglalkozásait. 
 
- Az óvodásoknak, illetve az általános 
iskola alsó tagozatosainak tartottam 
előadásokat a higiéniáról, az egészsé-
ges táplálkozásról, a biztonságos köz-
lekedésről és a környezetvédelemről. 
Bízom benne, hogy a programnak lesz 
folytatása, hiszen csak hosszú távon 
lehet eredményes. Jó lenne valamilyen 
formában a szülőket is bevonni, hogy 
a rossz szokások, beidegződések ki-
küszöbölhetőek legyenek – nyilatkozta 
Orosz Magdolna. 
 
Dr. Kreft-Horváth Loránd előadásában 
kitért arra, hogy a városunkban futó 
egyéb programokkal, például a Van mit 
tisztáznunk vagy a Minden gyermek 
tanuljon meg úszni programmal össze-
kapcsolhatnák az előadások, foglalko-
zások témáját. A Kincset ér országosan 
is jó szakmai visszhangnak örvend, fő 
pozitívumaiként a komplexitását és a 
felépítettségét említették  
a szakemberek.  
 
                                                                se

Júliustól megvalósul a hétvégi sebészeti ambulancia a selye 
János kórházban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a ko-
máromiak a hét végén kisebb háztartási, kerti vagy játszótéri 
balesetet szenvednek, azok ellátása helyben történik meg. 

Ahogy dr. Molnár Attila polgármester 
fogalmazott, az önkormányzat a működése 
során folyamatosan a lakossági igényeknek 
megfelelően alakította a fejlesztéseket, beru-
házásokat, és nincs ez másképp az egészség-
ügyben sem. Így került felújításra például a 
védőnői szolgálat épülete is.  
 
- Hétköznap a rendelőintézetben megoldott a 
sebészeti ellátás, a komáromiak azonban azt 
kérték tőlünk és a kórháztól is, hogy hétvé-
gi ügyelet is működjön a városban. Ennek 
finanszírozását a testület legutóbbi döntésével 
biztosította is – nyilatkozta a polgármester.

 
A hétvégi sebészeti ambulancia a tervek 
szerint reggel 8-tól este 18 óráig fogadja 
azokat a betegeket, akik kisebb sérüléseket 
szenvedtek a konyhában, a kertben vagy 
épp a játszótéren. Az ellátáshoz szükséges 
eszközökkel és szakszemélyzettel a Selye 
János Kórház rendelkezik.  
 

- A hétvégi sebészeti ambulancián ugyanazt 
a szolgáltatást nyújtjuk, amit hét közben a 
rendelőintézetben, tehát lesz radiológia és labor 
is. A szükséges műszerekkel, felszerelésekkel 
rendelkezünk, hiszen ezeket használjuk az 
egynapos sebészeti osztályon is. A folyamatban 
lévő uniós fejlesztésnek köszönhetően pedig 
tovább bővíthetjük eszközeinket. Az ügyeletet 
a közalkalmazott orvosok, illetve az egynapos 
sebészetet ellátó szakorvosok végzik majd a kór-
ház szakasszisztenciájával közösen – magya-
rázta dr. Ferencz Péter, a Selye János Kórház 
igazgatója.  
 
Az intézmény a júliusi beosztással már 
elkészült, a hétvégi rendelési időt a jövőben 
a tapasztalatok függvényében alakíthatják.  
 
    se

sebészeti  
ügyelet a kórházban
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Új hagyományt teremtenek 

Hagyomány és innováció címmel 
szervezett kékfestő szakmai napot 
Nyikus anna, a komárom-Eszter-
gom Megyei Népművészeti Egye-
sület elnöke és a szőnyi művelődési 
ház szakmai vezetője. a cél egy 
új szakkör létrehozása, amelynek 
tagjai alkalmazzák majd a kékfestő 
technikát. 
 
- A Kisgalériában rendezett Bódi Irén 
emlékkiállítás adta az ötletet. Hagyo-
mányosan felelevenítjük Komárom régi 
mesterségeit, így arra gondoltunk, mi 
lenne, ha teremtenénk egy újat, ami a 
városunkhoz köthető. Összeállítottuk ezt 
a projektet, amelynek során az érdek-
lődő komáromiakat megismertetjük az 
autentikus kékfestéssel. Elhívtuk Kovács 
Miklóst Tiszakécskéről, aki ma hazánk-
ban a kékfestés legnagyobb öregjének 
számít. A mester nemcsak magát a 
technikát mutatta be, de vállalta a továb-
bi munkánk mentorállását is - mondta 
nyikus Anna. 
 
Május végén Pápára, a kékfestő múze-
umba látogattak mindazok, akik szíve-
sen ismerkednének ezzel a technikával 
az éledező alkotói körben. Másnap 
pedig ölveczky Gábor grafikusmű-
vész előadását hallgathatták meg a 
nyomtatási fajtákról és technikákról. Az 
előadáson olyan neves alkotók is részt 
vettek, akik a már alkalmazott iparmű-
vészeti technikán túl a kékfestésbe is 
belekóstolnának. 
 
- A végső cél az, hogy egy alkotóközös-
séget hozzunk létre, bevonva a fiatalo-
kat is. Olyan tárgyi kultúrát szeretnénk 
létrehozni, ami csak Komáromhoz köt-
hető. Akár a fazekasaink, akár a babaké-
szítőink, alkalmazva a kékfestést, olyan 
alkotásokat hozhatnak létre, melyekről 
mindenki egyből tudná, ez a komáromi 
kreatív stúdió terméke - magyarázta 
nyikus Anna. 
 
Július 7-től kékfestő alkotótábor indul, a 
portékákat a novemberi népművészet 
hetén tervezik kiállítani a szervezők. 

    se

a soknemzetiségű ukrajna
a fenti címmel szervezett hangversenyt a helyi ukrán nemzetisé-
gi önkormányzat. a rendezvénnyel az ukrán válságra, illetve an-
nak mélyebb összefüggéseire kívánták felhívni a figyelmet.

Az est elején dr. Molnár Attila polgár-
mester köszöntötte a szervezet vezetőjét, 
Kravcsenkó Györgyöt, aki az idei Komáro-
mi Napok alkalmával polgármesteri díjban 
részesült. A méltatásból megtudtuk, hogy 
Kravcsenkó György 1962-ben született 
az ukrajnai Mihajlovkán, ott járt műszaki 
szakközépiskolába, majd a Lvovi Nemzeti 
Műszaki Egyetemen szerzett diplomát. 
Amellett, hogy a Komáromi Ukrán Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke, az Ukrán 
Országos Önkormányzat alelnöke is. 
 
A Komáromi Ukrán Önkormányzat 1998-
ban azzal a céllal alakult, hogy a Magyaror-
szági Ukrán Kulturális Egyesület hagyo-
mányápoló tevékenységét önkormányzati 
szinten is hivatalossá tegye. Ennek megfele-
lően törekednek a város kulturális életének 
színesítésére. Azt a közösséget képviselik, 
akik hazájuktól távol élnek, de gyökereiket 
nem hagyják elszakítani. Anyanyelvüket 
továbbadják gyermekeiknek, hagyománya-
ikat őrzik, nemzeti kultúrájukat szűkebb és 
tágabb környezetüknek is szívesen bemu-
tatják. Így vált hagyománnyá a kisebbségi 
önkormányzat megalakulása óta városunk-
ban az ukránok nagy nemzeti költőjének, 

Sevcsenkónak a születésnapján rendezett 
zenés irodalmi est, ahol mindig Ukrajnából 
érkezett vendégművészek szerepelnek. 
 
- Magyarország hasonlóan sokszínű, mint 
Ukrajna, bár itt szerencsére nincsenek konf-
liktusok. Az elmúlt időszak megmutatta, hogy 
az Ukrajnában élő nemzetek össze tudtak 
fogni, legyen szó oroszokról, zsidókról vagy 
örményekről. Ez megmutatkozott az elnök-
választás során is, ahol sikerült megdönteni 
egy korrupt rendszert. A hangverseny fellépői 
nagyon jól ábrázolják az ukrajnai helyzetet. Az 
együttesben van kárpátaljai magyar, harkovi 
zsidó és azerbajdzsáni - mondta a komáromi 
ukrán nemzetiségi önkormányzat vezetője, 
Kravcsenkó György. 
 
A koncert során egyaránt elhangzott 
magyar, ukrán, spanyol és szefárd dal is, az 
egész est hangulatát a keleties jelleg hatotta 
át. 
 
                                                                  se
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Kravcsenkó György az idei Komáromi Napokon polgármesteri díjat kapott
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Javuló mutatók
a komáromi Rendőrkapitányság nemrég tette közzé hivatalos jelentését 
az elmúlt esztendőről.  Dr. Bolehradsky szilveszter kapitányságvezető be-
számolójából kiderül: a szolgálat kihívásokkal teli évet tudhat maga mögött.

A rendőrség munkatársai tavaly városunk-
ban 510 bűncselekményről szereztek tudo-
mást, ami 45 %-kal kevesebb a 2012-ben 
regisztrált mintegy 1000 bűncselekménynél. 
A közterületen elkövetett bűncselekmények 
száma az elmúlt 5 év alatt ugyancsak tavaly 
volt a legkevesebb. 

Kiskorú veszélyeztetése tekintetében az 
elmúlt öt év legkedvezőbb adatát szin-
tén 2013 hozta. Embercsempészésben is 
csökkenés tapasztalható.  A garázdaságok 
száma azonban 11-ről 16-ra emelkedett, 
ugyanakkor javulásként értékelhető, hogy a 
kábítószerrel való visszaélések száma 18-ról 
1-re csökkent. 

Tavaly a lopások adták az elkövetett összes 
bűncselekmény 44 %-át. A bekövetkezett 
24 %-os csökkenés ugyancsak jelentősnek 
mondható. 

A rablások száma 5-ről 3-ra csökkent. 
Zsarolás 2013-ban nem történt. A kifosztá-
sok száma stagnált, 4 maradt. Az elzárással 
is büntethető szabálysértések száma 1-gyel, 
178-ról 177-re csökkent 2013-ban. A város 
közigazgatási területén 128 közlekedési bal-

eset következett be a tárgyalt évben, melyek 
elsődleges oka a fi gyelmetlenség volt.

-A javuló közbiztonsági adatok a rendőri 
jelenlét fokozásának köszönhetőek. A szolgálatot 
ellátó egységek munkáját, azok szolgálati idejét 
oly módon szerveztük meg, hogy amennyiben 
egyéb körülmény nem lépett fel, úgy a rendőri 
lefedettség állandó volt. Az önkormányzat 
2011 nyarán 10 millió forint támogatásban ré-
szesítette a Komáromi Rendőrkapitányságot. A 
támogatás célja a fokozott rendőri jelenlét biz-
tosítása volt. A támogatás, mint azt az előbbi 
adatok is bizonyítják elérte célját. A kapitányság 
az értékelt időszakban mind rendészeti, mind 
bűnügyi téren összességében javult intézkedési, 
nyomozás eredményességi mutatókkal hajtotta 
végre a feladatait, ugyanakkor ahhoz, hogy 
valamennyi területen javulásról lehessen beszá-
molni, még további fontos teendőink vannak 
– tette hozzá a kapitányságvezető. 

                                                                   se

Forrás RádióForrás Rádió
élmény hallgatni!

Komárom FM 90,5
Komárom és a térség legfrissebb információiForrás RádióForrás Rádió

élmény hallgatni!

Komárom FM 90,5
Komárom és a térség legfrissebb információi
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Névadójára 
emlékezett  
a Feszty 

Hongkongi egyetemisták 
érkeztek hozzánk 
 
az isaak nemzetközi diákcsere- 
programnak köszönhetően töltött 
el néhány hetet két hongkongi 
egyetemista városunkban. a kultsár 
istván szakközépiskola és a Jókai 
Mór Gimnázium látta őket vendégül. 
a fiatalok órákat tartottak, és részt 
vettek az intézmények mindennapi 
életében is. 
 
- Tanulóink nagyon kezdeményezőek 
és kommunikatívak, örülnek annak, 
hogy egy messzi kultúrából érkezett 
emberrel kerülhetnek kapcsolatba. Ka 
Man nagyon kedves, aranyos lány, aki 
mindenből kiveszi a részét. Igyekszünk 
neki mi is megmutatni a magyar kultúra 
sajátosságait. Összesen 6 hetet tölt ná-
lunk, ráadásul az én családom szállásol-
ta el, ami számunkra is hatalmas élmény 
- mondta a Jókai Gimnázium igazgató-
nője, Szabóné dr. Mühlenkampf Erika. 
 
A két fiatalnak hasonló volt a vélemé-
nye Magyarországról, és Komáromról 
is. Kong Ka Man utolsó éves szociális 
munkás hallgató, míg Keung média 
szakos. 
 
- A legszembetűnőbb különbség, hogy 
Hongkong 7 milliós nagyváros, túlzsúfolt 
és nyüzsgő, ezzel szemben Komárom 
csendes, nyugodt és békés hely. Az 
azonban közös, hogy mindkét ország-
ban nagyon kedvesek az emberek, 
különösen igaz ez Komáromra. Ami 
a diákéletet illeti, Kínában sokkal több 
órájuk van a tanulóknak, nagyok az 
elvárások és a nyomás is. Itt lazábbak 
és derűsebbek a fiatalok - tudtuk meg 
Kong Ka Mantól. 
 
- Hongkongban az idő pénz, így min-
denki rohan. Itt nyugodtabb az életvitel, 
több idő marad a pihenésre. Az iskola-
rendszer is más. Nálunk 6 évig kötelező 
az általános iskola, 6 évig a középiskola 
és 3-4 év az egyetem. 10 évet éltem 
Londonban a nagynénémnél, mert 
ő nevelt fel. Most hazamegyek, hogy 
befejezzem az egyetemet. Attól füg-
gően, hogy hol találok állást, Ázsiában 
maradok, vagy visszajövök Európába 
- mondta Keung. A fiatalok a következő 
hónapokban ellátogatnak Csehország-
ba, Lengyelországba, Svájcba, német-
országba és Olaszországba is. (se)

kettős jubileumot tartottak június 
első hetében a Feszty árpád általá-
nos iskolában, ahol névadójukra, a 
neves festőművészre emlékeztek.

- 100 évvel ezelőtt hunyt el névadónk, Feszty 
Árpád, iskolánk pedig épp negyed százada vette 
fel a nevét. Az ötlet az akkori igazgatónőtől, 
Pirityi Károlynétól származott, hiszen Feszty 
tőlünk alig néhány kilométerre, Ógyallán 
született. Egy határon túli magyarról elnevez-
ni egy intézményt akkoriban nagy dolognak 
számított. Felvetődött az is, hogy valami pluszt 
kellene nyújtanunk, hiszen „városszéli” iskola-
ként indultunk, sok hátránnyal. Az intézmény 
vezetése és a tanárok úgy gondolták, hogy a rajz 
lehetne az, amiben a gyerekek kiteljesedhetné-
nek. Ez pedig, ahogy az emúlt másfél évtized 
sok tehetsége bizonyítja, nagyon jó gondolatnak 
bizonyult - nyilatkozta az iskola igazgatója, 
Kiss Mária 
 
Az évfordulók kapcsán az Arany 17. Ren-
dezvényközpontban tárlat nyílt az intéz-
mény rajz szakos tanulóinak és az elmúlt 25 
évben itt tanító művésztanároknak a mun-
káiból. A tárlatot Feszty Zsuzsanna, Feszty 
Árpád leszármazottja is megtekintette. 
 
- Az 1988/89-es tanévben indult el az emelt 
szintű rajztanítás. Ez hosszú idő, ami rengeteg 
alkalmat adott a gyermekek kibontakozására, 
a különféle versenyeken, megyei, országos és 
nemzetközi pályázatokon való részvételre. 
Nagyon fontos a tanórai munka is, ahol min-
denki megélheti az alkotás örömét, egyénisége 
kiteljesedhet - tudtuk meg Fűriné Nagy Edit 
művésztanártól. 
 
- Amikor eldöntöttük, hogy felvesszük a 
festőművész nevét, először a családtól kértünk 
engedélyt. Nagy megtiszteltetésnek vették, hogy 
egy magyarországi iskolát Feszty Árpádról ne-
veznek el. Akkor még a körkép sem volt látható 
hazánkban, Fesztyről és műveiről pedig alig 
esett szó - tette hozzá az igazgatónő. 

Napjainkban Csíziné Feszty Zsuzsanna 
kezeli a festőóriás hagyatékát. Zsuzsa 
asszony nagyapja Feszty Béla, Feszty Árpád 
legkisebb fiútestvére volt. 
 
A festőművész életéből számos dokumen-
tum őrződött meg az utókor és a család 
számára. Szülővárosának oktatási intézmé-
nye 2006-ban vette fel Feszty Árpád nevét. 
A két intézmény testvériskolai kapcsolatot 
ápol. Feszty Árpád Jókai Rózát, Laborfalvi 
Róza unokáját vette feleségül, lányukkal, 
Masával Zsuzsa néni még találkozott. 
 
– Az egyik legnagyobb magyar szentképfestő 
volt. Sajnos 30 évvel ezelőtt itt hagyott minket. 
Sokat jártunk hozzá, nagyon örült nekünk, a 
felvidéki rokonoknak - tudtuk meg Zsuzsa 
nénitől. 
 
A komáromi iskolában egész héten át zajlot-
tak az események. 
 
- Minden évfolyam valamennyi osztálya 
megnézett egy előadást Feszty Árpádról. A 
legjobb 50 tanulónk egy kiránduláson vehetett 
részt Ópusztaszeren. A gyermeknapi játékok 
és feladatok is névadónk köré csoportosultak. A 
25 éves jubileum alkalmából pedig szeretnénk 
egy szobrot avatni az aulában - mondta Kiss 
Mária. 
 
Az intézmény büszkén viseli Feszty nevét, 
hiszen hazánkban ők az egyetlenek, akik a 
honfoglaló őseinket körképen megörökítő 
festőművészt választották névadójuknak. 
A iskola célja továbbra is ugyanaz marad: 
példaként álltani a művész életútját, és 
kreatív, a művészetben kiteljesedő, alko-
tószellemű emberpalántákat nevelni. (se)
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ber 21. – Lovrana, 1914. június 1.)
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Balatoni nyár Rangos díjat kapott  
Horváth istván 
 
Németh lászló-díjat kapott a Móra 
Ferenc iskola szakoktatója, Horváth 
istván. a rangos kitüntetést néhány 
hete vette át Balog Zoltántól, az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának 
miniszterétől az EltE kongresszusi 
központban Budapesten.  
 
- Igazán a tantestület érdemelte volna 
ezt a kitüntetést, hiszen jó kollektívá-
ban dolgozom, mindig számíthatok a 
munkatársaim segítségére. Ezzel együtt 
persze nagyon örülök a díjnak, így egy 
évvel a nyugdíj előtt nagyon jólesett, 
megkoronázta a pályafutásomat - nyilat-
kozta Horváth István. 
 
A szakoktató 32 esztendeje, 1992 óta 
hűséges pedagógusa az iskolának, 
ahol az asztalos szakma rejtelmeire ta-
nítja a fiatalokat nagy-nagy türelemmel. 
 
- A legelesettebb gyerekek tanulnak 
nálunk. Én is nagyon alulról kezdtem, 
hasonló körülmények közül jövök, tehát 
átérzem a problémáikat, és ennek meg-
felelően tudok segíteni rajtuk - vallotta a 
kitüntetett. 
 
A Móra-nap nyitányán, június 4-én 
Móra-díjban is részesült a szakoktató, 
a diákság nagy ujjongással ismerte 
el szakmai munkáját, köszönte meg 
szüntelen elfogadó szeretetét. A díjazott 
munkája mellett heti rendszerességgel 
viszi focizni a fiúkat, részt vesz az iskolai 
programok szervezésében, tanulmá-
nyi és szakmai versenyekre készíti fel 
a fiatalokat. Karitatív munkája révén 
városunkban szinte mindenki ismeri. 
 
- A Máltai Szeretetszolgálatnál vagyok 
vezetőhelyettes, korábban 8 évig vezető 
is voltam. Életcélom a hátrányos helyze-
tű emberek segítése, amibe bevonom 
az iskolánk diákjait is, főleg a nagyob-
bakat, akik asztalosmunkákkal tudnak 
segíteni, vagy részt vesznek a külön-
böző gyűjtési akciókban - tette hozzá a 
pedagógus. 
 
Horváth István vallja, hogy a sajátos ne-
velési igényű gyerekek legjobb helye a 
Móra Iskolában van, ahol gondoskodó, 
családias légkörben hozzáértő tanárok 
támogatják a diákok fejlődését. (se)

Városunk tíz kiválóan teljesítő 
általános- és középiskolása idén is 
kiérdemelte, hogy családjával egy 
hetet tölthessen el az önkormány-
zat balatonfövenyesi üdülőjében. az 
oklevelek ünnepélyes átadására jú-
nius 11-én a városházán került sor.

– Komárom valamennyi iskolája 2011 óta egy-
egy példamutató diákot jelölhet erre a kitün-
tetésre. Az önkormányzat Balatonfövenyesen 
négy összefüggő és egy különálló üdülővel 
rendelkezik, ide mehetnek el egy hétre azok a 
családok, akiknek gyermeke kiválóan teljesített 
az adott tanévben – nyilatkozta dr. Molnár 
Attila polgármester. 
 
Az üdülési jog nem kötődik szociális 
rászorultsághoz, kizárólag a fiatal iskolai 
teljesítménye számít. 
 
– A családi nyaralást a gyermek szorgalma 
és kitartása biztosítja. Ezeket a tanulókat 
példaként szeretnénk állítani a többi diák elé. 
Szeretnénk, ha minden iskolás megértené, az 
a fiatal, aki tanul és jól teljesít, nem stréber, 
hanem az életre készül fel – mondta az átadón 
Turi Bálint alpolgármester.  
 
A Bozsik József Általános Iskolából Szabó 
Dávidot tartották érdemesnek az üdülésre. 
 
– Azzal indokolták, hogy nagyon jó a tanul-
mányi eredménye és rendszeresen kiveszi részét 
az iskolai közösségi munkából. Eddig is nagyon 
büszke voltam a fiamra, ezután azonban, ha 

lehet, még inkább az leszek – tudtuk meg 
Dávid édesanyjától. A család egyébként 
idén nem tervezett nyaralást, mert éppen a 
lakást újítják fel, így különösen megörültek 
a lehetőségnek, hogy egy hetet tölthetnek 
el a magyar tenger partján. A tíz diák és 
családjuk két turnusban használhatja majd 
az önkormányzat balatonfövenyesi üdülőjét.  
 
A kitüntetett diákok: 
 
Viczena Bence (Kultsár István Szakközép-
iskola és Szakiskola), Beke Gréta Friderika 
és Beke Dalma Dorottya (Szent Imre Ró-
mai Katolikus Általános Iskola és Óvoda, 
Farkas Eszter Sára (Petőfi Sándor Általános 
Iskola, Sebestyén Tamás (Alapy Gáspár 
Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium), 
Szabó Dávid (Bozsik József Általános Isko-
la) Léstár Noémi Mária (Széchenyi István 
Közgazdasági-Informatikai Szakközépis-
kola), Kiss Luca (Dózsa György Általános 
Iskola), Nagy Klaudia (Feszty Árpád Álta-
lános Iskola), Gottlieb Máté Gergő (Móra 
Ferenc Általános Iskola), Németh Nikolett  
(Jókai Mór Gimnázium)  
                                                                     se

lengyelországban zenéltek
Június 3-tól június 8 -ig lengyelországban testvérvárosi ifjúsági ta-
lálkozón vettek részt a komáromi Egressy Béni alapfokú Művésze-
ti iskola növendékei takács Hajnalka hegedűtanár vezetésével.

A gálahangversenyre többek között a 
magyar folklór jellemző dallamvilágából vá-
logattak zeneműveket, képviselve hazánkat 
és városunkat, Komáromot. A sosnowieci 

csoport tagjai: Koppán Kata (brácsa), 
Nagy Tünde Sarolta (hegedű), Zemplényi 
Zsófia (hegedű), Kiss János (ütő), Miletics 
Anton (trombita), Pethő Marcell (cselló).
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�� A városvezetés példaként  
kívánja állítani a legjobb diákokat



az egyik kutya, a másik eb

idén 1200 kutyát neveztek be a Ma-
gyar Ebtenyésztők Országos Egye-
sületeinek szövetsége által szerve-
zett nemzetközi kutyakiállításra. a 
Monostori erődben zajlott rendez-
vényre számos országból érkeztek 
kiállítók, akik nemcsak a megméret-
tetésen vettek részt, de a háromna-
pos rendezvényt követően hazánk 
nevezetességeit is megcsodálták.

Ahogy az ebtenyésztők szervezetének alelnöke, Szabó Sándor fogalmazott, a kiállítók 
nagyon szeretik a Monostori erődöt, ennél keresve sem találhattak volna jobb helyszínt a 
rendezvénynek. 
 
–Nem kizárólag a szomszédos országokból, messzebbről is érkeztek ide kiállítók. Ez évben 1200 
kutyát neveztek. A szabályrendszer szerint a kutyákat tíz csoportba osztottuk: pásztor- és juhász-
kutyák, őrző-védők, terrierek, tacskók, szánhúzók, kopók és vérebek, valamint a kontinentális vizs-
lák és szetterek, a retrieverek és spánielek, a kedvtelésből tartott kutyák és az agarak. A nemzetközi 
bírókból álló csoport összesen 22 körben vizsgálta a négylábúakat – tudtuk meg Szabó Sándortól. 
 
A kutyák fajtáját szinte felsorolni is képtelenség, voltak itt komondorok, vizslák, doberman-
nok, dogok, tacskók, spánielek, vagy épp agarak minden mennyiségben. A kiállítás mellett 
kísérőprogramok is színesítették a rendezvényt, voltak gyermek ügyességi- és műveltségi 
vetélkedők, súlyhúzó bajnokságok és lovagoltatás. 
 
– Mi magyarok különösen szeretjük az állatokat, a lovak mellett talán a kutyákkal ápoljuk a 
„legközelebbi kapcsolatot”, így nem csoda, hogy rendezvényünkön 4000-5000 vendég fordul meg – 
tette hozzá Szabó Sándor. 
 
A kiállítóknak a komáromi versenyen lehetőségük volt megszerezni a Hungária Champion, 
a Hungária Junior Champion és a Hungária Veterán Champion címeket is. Az esemény 
fővédnöke dr. Molnár Attila polgármester volt.  
                       se
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Nemzetközi kutyakiállítás az erődben
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A Duna menti hagyományőrző ünnep gaz-
dag kínálattal várta vendégeit, a programok 
sokaságát felsorolni is alig lehet. Számos 
bemutatónak, kiállításnak adtak otthont a 
Csillag erőd ódon falai. 
 
– A rendezvénnyel szeretnénk összekötni a 
Duna két partját, ezért idén először felvidéki 
vendégeket hívtunk. Izsáról látogatott el hoz-
zánk az I. Felvidéki Lovas és Hagyományőrző 
Egyesület, valamint a Búzavirág népdalcso-
port. Szintén új program volt az agárverseny, 
amire vasárnap került sor, a Bolyai Makett 
Klub Egyesület pedig nemcsak kiállítással érke-
zett, de építési bemutatót is tartottak. Tavaly 
nagy sikere volt Gasztonyi Dániel solymász be-
mutatójának, előadása során egyfajta rendha-
gyó biológiaórát tartott a ragadozó madarakról, 
Hidán Csaba pedig a végvári harcokról árult el 
sok-sok érdekességet – nyilatkozta az Endresz 
Csoport képviselője, Arlett Tamás. 
 
A meghívott felvidéki település Búzavirág 
népdalcsoportja 1996-ban alakult. A tagok 
nyelvünk ápolása mellett kötelességüknek 
tartják hagyományaink, népviseletünk, 
kézimunka-motívumaink és népdalaink 
átörökítését is. A helyi viseletről 2007-ben 
hoztak létre egy színes fotókból álló tárlatot, 
amely az évek során 35 magyarországi 
és felvidéki helyszínre jutott el. Az Élő 
népviselet Izsán című gyűjteményt most a 
Hon-Nap közönsége is megcsodálhatta. 
 
– Az izsai népviselet több rétegű vasalt, 
keményített alsószoknyából és egy rövid felső-
szoknyából áll, tartozik hozzá egy úgynevezett 
liptyő és egy fejfedő. Az ünnepi viselet színe a 
láng, a kék és a zöld. A hétköznapi ruházat 
kartonból készült, ebben jártak például aratni. 
A fiatal lányok általában rózsaszínű ruhát 
hordtak. A férfi viselet kalapból, fekete mel-
lényből, fehér ingből és bő parasztgatyából áll 
– tudtuk meg a népdalcsoport vezetőjétől, 
Sámson Gizellától. 
 
A Búzavirág népdalcsoport a kiállítás 
mellett színpadra is állt, sőt a messze földön 
híres izsai rétest is megkóstoltatták a tárlat 
megnyitóján. Az I. Felvidéki Lovas és 
Hagyományőrző Egyesület tagjai lovas, 
fegyver- és ruházati bemutatóval érkeztek. 
A rengeteg előadás és esemény mellett 
kiegészítő programok, így lovaglás, báb- és 
meseelőadás, népművészeti vásár és népi 
mesterségek bemutatása várta a látogató-
kat. Újdonságokat kínáltak a szervezők az 
esti koncertek során is, hiszen a Hon-Nap 
egyik állandó fellépője, a Bikini mellett 
színpadra állt a Historica, az Örökség, a 
Vida Rock Band és a Kerecsen is. (se)

Mi, magyarok
a kárpát-medencei magyarság hagyományainak megőrzése ér-
dekében jött létre a Hon-Nap. a program évek óta a Csillag erőd-
ben zajlik. idén több újdonsággal is készült a szervező Endresz 
Csoport. a két nap alatt több mint ezren látogattak ki a nemze-
ti összetartozás napjához kapcsolt városi rendezvényre.
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ismét megrendezték az immár hagyományos Művészetek éjszakáját a 
komáromi Fazekáriumban. a vendégek zöme ezúttal szlovákiából ér-
kezett. a kiállítást éjfélig tartó beszélgetés, hangulatos zene kísérte.

Nem első alkalommal adott otthont 
a Fazekárium a Művészetek éjszakája 
elnevezésű programnak. Az idei újdonság 
azonban az volt, hogy Stefankovics József 
„Jako” személyében mindössze egy észak-
komáromi fotóművész mutatkozott be, a 
többi vendég Szlovákia más tájairól érkezett.  
 
Eljött egy keramikusból és egy kovácsból 
álló házaspár, Jana Pašková és Jozef Paško, 
akik kerti kerámiákat késztettek, František 
Jablonovský, cseh-szlovák-morva karikatu-
rista, aki a hazai Ludas Matyihoz hasonló 
lapnál dolgozik, valamint Miroslav Váradi 
kovácsmester. Jako kubai képeit hozta 
magával, míg a házigazda, Bencsics Ákos 
fekete kerámiáit mutatta be, amelyek fatü-
zelésű kemencében készültek.  

Az éjszakába nyúló beszélgetést a bor és 
a pogácsa, illetve az örmény harmoni-
ka- virtuóz, David Yengibarjan jóvoltából 
mindehhez dukáló kellemes zene tette még 
hangulatosabbá. 
 
David zenészcsaládban született. Ör-
ményországban tanult harmonikázni. 
1995-ben települt hazánkba. Fellépett 
színházi produkciókban, játszott különböző 
filmekben (Lukáts Andor: Portugál, Bűn 
és bűnhődés, Holstein Lovers). Zené-
jét a világzene, az örmény népzene, az 
argentin tangó, és Astor Piazzolla vilá-
gának egységeként szokták jellemezni. 

    se

Művészetek éjszakája  
a Fazekáriumban

Fazekasműhely és bemutatóterem
 Cím : Bajcsy-Zsi-linszky utca 18., 2900 KomáromTel.: Bencsics Ákos: 0036 30 2046752,  Bencsics Varga Mária: 00421 908 770913. 

E-mail : fazekarium@gmail.com
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Míg tavaly a Klapka György Múzeum és a 
Monostori Erőd Kht. közösen csatlakozott 
az országos sorozathoz, addig idén mindkét 
intézmény saját ötlettel állt elő. A múzeum-
ban az ókori katasztrófákra, főként a Vezúv 
kitörésére helyezték a hangsúlyt, de keresték 
a választ arra a kérdésre is, hogy vajon volt-e 
földrengés Brigetióban? Az alagsorban 
prezentáció segítségével Pompejibe jutottak 
a látogatók, hogy megismerkedjenek a város 
hétköznapjával és pusztulásával. 
 
– Kollégáimmal készítettünk egy újságot  
a bulvárlapok mintájára, amiben a Vezúv 
kitörése mellett poénokat, recepteket és öltöz-
ködési tanácsokat is olvashattak. Az udvaron 
felállítottunk egy thermopoliumot, vagyis egy 
korabeli kocsmát, kifőzdét, ahol különféle szó-
szokat, lepényt és limonádét lehetett vásárolni. 
Itt mutattuk be egy makett segítségével a Vezúv 
kitörését – tudtuk meg a múzeum igazgatójá-
tól, Számadó Emesétől. 
 
Szent Iván éjszakáján kitértek a korabeli 
orvoslásra és a tűzoltók munkájára, de a 
rommá lett falfestményeket is újraalkot-
hatták a résztvevők a puzzle mintájára. 
Arra a kérdésre, hogy volt-e földrengés 
Brigetióban, nincsenek adatok, ám Savariá-
ban a 4. században megmozdult a föld, amit 
talán itt is érezni lehetett. Annyi bizonyos, 
hogy az a törésvonal, amely a 18. századi 
nagy komáromi földrengést okozta, már 
jóval korábban is munkálkodott. 

A Múzeumok éjszakája sok látogatót 
vonzott, a felnőttek mellett több fiatalt is, 
Solymosi Bernadett és Kanizsa Orsolya is 
számos újdonságot tanult a program során. 
A cserkészlányok elmondták, ugyan az 
iskolában már hallottak a Vezúv kitöréséről, 
most azonban más nézőpontból kaphat-
tak információt. Mindkettejüknek a mini 
makett tetszett a legjobban. 
 
Június 21-e, Szent Iván éjszakája szerelem-
varázsló, csodákkal és rejtélyekkel teli – ezt 
mutatta be igen szemléletesen a Monostori 
erőd a Múzeumok éjszakáján. A helyszíni 
adottságokat kihasználva a Dunai bástyánál 
a tűz és a víz ellentéte került a középpontba. 
A programra mintegy háromszázan voltak 
kíváncsiak. 
 
Öt órakor nyitotta kapuit az erőd, ahol 
óránként indult tárlatvezetés a „Duna, hajók, 
mesterségek” című kiállításra. Itt többek közt 
kiderült, hogy miért volt különleges hal a 
viza, és miért hívják bőgőshajónak Az arany 
emberből ismert Szent Borbálát, de képet 
kaphattak a látogatók a magyar vonatkozású 
hadihajók sorsáról is. 
 
A víz ellenpontjaként a tűz megszelídítése 
a Magyar Pékek Fejedelmi Rendjének tag-
jaira hárult, akik a program során tepertős 
pogácsát, kürtős kalácsot és kenyérlángost 
sütöttek, sőt a pékmesterség egyes fogásait is 
megtanították az arra kíváncsiaknak. 

A Duna partján lehetett aranyat mosni 
Legát István segítségével, és ugyan senki 
nem gazdagodott meg, a régi mesterség 
csodái azonban kézzel fogható közelségbe 
kerültek. Különleges díszletként szolgáltak 
az erőd titkokkal teli falai a MonoStory 
Erődszínházi Társulat előadásához, akik 
szombaton kétszer is bemutatták Svejk című 
tragikomédiájukat. 
 
Rengeteg türelem, jó reflex, kézügyesség 
és egyensúlyérzék kellett ahhoz, hogy a 
bátrabbak megbirkózzanak a zsonglőresz-
közökkel. Sokszor csodának hisszük az ör-
dögbotot, a diabolót vagy a tányérpörgetést, 
pedig „csak” a fentebb leírtak szükségesek 
hozzá. 
 
– A kettősség, az ellentmondásosság jelent meg 
a FortÉj programjában. A víz a Duna miatt 
adott volt, ennek ellenpontja a tűz, ami a szere-
lemmel együtt a Szent Iván-éj alapmotívuma. 
Ezek adták a kiindulási alapot – mondta el 
Tóth-Lencse Andrea szervező 
 
Naplemente után keltek táncra a Tűzmada-
rak, majd a csodákkal és varázslatokkal teli 
program zárásaként fényfestésre kerül sor. 
A Dunai bástya vászonná alakult át, hogy 
9x15 méteres nagyságban tükrözze vissza a 
pályázatra beérkezett alkotásokat.  
   
    se

Varázslat a Múzeumok éjszakáján
ismét kitört a Vezúv – ezúttal komáromban, mégpedig a klapka György Múzeumban az idei Múzeumok  
éjszakáján. a programra érkező látogatók egy izgalmas és tartalmas tárlatvezetésen vehettek részt,  
ahol bepillantást nyerhettek pompeii hétköznapjaiba és abba, hogy miről is mesélnek a brigetioi leletek.

kultÚRa 15
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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. 

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. 
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átfestették  
a Jókai liget padjait

Fehérgólya- 
fiókákat gyűrűztek 
 
Három fiókát találtak a szőnyi sza-
badság utcában lévő fészekben. a 
madarakat testközelből szemlélhet-
ték meg az érdeklődők a száz Völgy 
természetvédelmi Egyesület immár 
évek óta visszatérő gólyagyűrűzési 
akciójának köszönhetően. 
 
- Évek óta rendszeresen június máso-
dik vagy harmadik szombatján tartjuk 
a road showt, a Száz Völgy Termé-
szetvédelmi Egyesület, a Madártani 
Egyesület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
igazgatósága szervezésében és az 
E-ON segítségével. Ezúttal tíz fészket 
látogattunk meg 10 településen. Banán 
kezdtük és Szőnyben fejeztük be. Kilenc 
fészekben sikeres volt a költés, átlagban 
három fiókával - mondta Bátky Gellért, 
a Madártani Egyesület helyi csoportjá-
nak titkára. 
 
Neszmélyen nem volt költés, Mocsán 
viszont 5 fiókát nevel a visszatérő gólya-
pár. A megyejáró nyilvános gólyagyű-
rűzés célja elsősorban a gólyavédelmi 
program népszerűsítése. 
 
Megyénkben 20 éve működik ez a gó-
lyavédelmi program. A szervező egye-
sület 35 fészket tart számon, melyekről 
adatbázist is vezet. 20-25 fészekben 
sikeresen nevelik a szülők a fiókákat. A 
fehér mellett fekete gólyák is fészkelnek 
a környékünkön, bár ők többnyire az er-
dők fáin telepednek meg. A megyében 
10-14 párról tudnak a szakemberek. A 
szőnyi fészekalj feltehetően 4 hete kelt 
ki a tojásból. 
 
- Körülbelül egy hónapig maradnak, 
akkor lesznek repülőképesek. Először 
a közeli legelőkre, gyepekre mennek 
majd le a szülőkkel, ahol megtanulják a 
táplálkozás alapjait. A nyár végén kezdik 
meg a felkészülést a vonulásra. Szep-
temberben kelnek útra, Törökországon 
át Közép-Afrikáig repülnek - mondta 
Bátky Gellért. 
 
A helyiek nagy becsben tartják a visz-
szatérő tollasokat, így a fiókák névadó 
hagyományát idén sem felejtették el. 
A madarak a Károly, az Andi és a Kata 
nevet kapták.  
 
                                                                se

Ahogy azt Varga Mónika, a Tesco ko-
máromi áruházának igazgatója elmondta, 
az üzlet már több alkalommal is segített, 
a helyi óvodák kreatív anyagokat, míg az 
egészségügy termékadományt kapott. 
 
– A Tesco Áruházak Zrt. és a komáromi áruház 
is fontosnak tartja a helyi közösségekkel való 
kapcsolattartást. Sok a helyi vásárlónk és mun-
kaerőnk is, így nekik kedveskedünk azzal, hogy 
szebbé varázsoljuk a város egy részét – tudtuk 
meg Varga Mónikától. 
 
Az önkormányzattal közösen úgy döntöt-

tek, hogy az önkéntesek a Jókai ligetben 
munkálkodnak majd. 
 
– A Jókai liget városunk egyik központi 
része, sok család látogatja. Mivel a térfigyelő 
kamerák ellenére is sok rongálás történik a 
területen, az itt lévő padokat szinte min-
den évben fel kell újítani, épp ezért nagyon 
örültünk a Tesco felajánlásának – tette 
hozzá Juhász Márton környezetvédelmi 
referens. A játszótér mellett piros, kék és 
sárga festéket, míg a park többi részén 
barna színt használtak az önkéntesek. Az 
akció során 24 pad kapott új külsőt. (se)

az önkormányzat kiváló kapcsolatot ápol a városunkban működő nagy 
cégekkel, melyek kiveszik részüket zöldterületeink szebbé tételében 
is. Ezúttal a tesco áruház 12 önkéntese, köztük az áruház vezetője, 
és szemyélyügyi főnöke végezett társadalmi munkát a ligetben.

WE ARE FROM KOMÁROM

www.facebook.com/komaromvaros.hivatalosoldala

köRNyEZEtüNk 19
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1918 decemberében a Vix-jegyzék Cseh-
szlovákia és Magyarország demarkációs 
vonalát a Dunával határozta meg. En-
nek következtében 1919. január 10-én a 
csehszlovák hadsereg elfoglalta Komárom 
északi városrészét, és rövidesen kezdetét 
vette a csehszlovák közigazgatás. 
 
„A cseh – szlovák köztársaság csapatai ma – 
1919. január 10-én, pénteken – reggel kilenc 
órakor bevonultak Komáromba s megszállták 
városunkat. …A megszálló csapat mintegy 
600 főnyi, olasz alpini ruhát visel, s lovasság-
ból, tüzérségből és gyalogságból áll, megfelelő 
trénnel.” (Komáromi Lapok) 
 
A történtekbe azonban a komáromiak nem 
tudtak belenyugodni, és elhatározták a 
megszállt városrész visszafoglalását, a város 
területi egységének visszaállítását. A szer-
vezők dél-komáromi, szőnyi, győri, tatai 
munkások, tatabányai bányászok, vöröska-
tonák, háborúból hazatért, leszerelt katonák 
részvételével a Tanácsköztársaság országos 
vezetőségének határozott tiltása ellenére 
is április 30-án éjszaka megindították az 
„áttörést”. Átkeltek a vasúti és a közúti 
hídon, valamint csónakokkal a Dunán, és 
elfoglalták a vasúti és közúti hídfőket. A 
kezdeti sikerek után azonban döntő fordulat 
következett be. Macaluso olasz ezredes 
sürgetésére Érsekújvárból megérkezett a 34. 
csehszlovák gyalogezred. Az ezredhez tar-
tozó páncélvonat elfoglalta a hídfőt, elzárta 
az északi támadó szárny visszavonulási 
útvonalát. Ez a harccsoport csak a szigetig 
tudott visszavonulni. Közben a város felöl 
is megindult az ellentámadás, és a magyar 
csapatokat az Erzsébet-szigetre nyomták 
vissza. A hidak már ekkor a csehszlovák 
erők kezében voltak. A magyar egységek 
kilátástalan helyzetbe kerültek. Akik nem 
tudtak elmenekülni, azokat halomra lőtték. 
A csapat számát 1700 és 2400 közé teszik, 
közülük feltehetően 200-300 fő vesztette 
életét. Az áldozatok közül 22 főt tudtak 
azonosítani, 102 személyt tömegsírban, 
az észak-komáromi katolikus temetőben 
nyugszanak. Sírjuk fölé 1929-ben emlék-
művet emeltek. A hazájukért, a városukért 
életüket áldozó hősök emlékét a vasúti híd 
déli hídfőjénél 1959. május 1-jén állított 
emlékmű őrzi.  
 
Az Endresz Csoport kezdeményezésé-
re civilek és szervezetek 2009-ben, az 
események 90. évfordulóján, a gondozat-
lanságból, a méltatlan feledésből kiemelték 
ezt az emlékművet és magát a „véres vagy 
fekete május 1-jét”. Azóta minden évben 
május 1-jén a temetőben és az emlékműnél 
is méltó megemlékezést tartanak. (tzs-ms)

„az áttörésről”
Ezúttal a komáromi vasúti híd déli hídfő- 
jénél álló emlékmű történetével foglalkozunk.

MEsÉlő kÉpEslapOk20
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szőnyi ismét remekelt
11,4 km úszás, 540 km kerékpározás és 126 km futás – ha ezeket a távokat halljuk, túlzás  
nélkül mindenkinek szőnyi Ferenc jut az eszébe. legutóbb Nagy-Britanniában mérettette  
meg magát a komáromi vasember. a versenyen szőnyi Ferenc a második helyen végzett.

- Ez egy háromszoros távú ironman ver-
seny volt, Londontól 150 kilométerre, New 
Forest kastélyparkjában. Nem hagyományos 
ironmanről beszélünk, hanem egy enduroman 
típusú megmérettetésről. A kastély parkját erdő 
övezte, ahol egy Rüdiger-tó nagyságú tóban 
kellett úsznunk, 15-16 fokos vízben. Voltak 
egyéb megpróbáltatások is, a kerékpározásnál 
például figyelembe kellett venni, hogy balra 
kell tartani, én az első körforgalomban szembe 
mentem a forgalommal… A különleges dombor-
zati viszonyokkal is meg kellett küzdeni, mind 
horizontálisan, mind pedig vertikálisan. Angli-

ában az állatok szabad tartását végzik, így volt 
olyan, hogy 60-70 km-es sebességgel jöttünk le 
a dombról, szemben velünk pedig egy ló ügetett. 
Ezeket is bele kellett kalkulálni a versenybe.

A futást egy nap alatt letudtuk, egy völgyben 
kellett le- és felfutni, vizes árkokon, hida-
kon átkelni. A központon kívül semmit sem 
világítottak ki, így csak a fejlámpánk adott 
némi támpontot, megpróbáltam emlékezetből 
futni. A távot 48 óra 37 perc alatt teljesítettem, 
így a második helyen végeztem – nyilatkozta 
Szőnyi, aki ezek után sem pihen, hiszen a 
nyár folyamán többször is rajthoz áll. 

– Két hét múlva különleges triatlon soro-
zatra, egy dupla távú ironman versenyre 
kerül sor a Velencei-tó partján, ami egyben 
magyar bajnokság is lesz. Remélhetőleg a 
világkupa sorozatban sikerül jó helyezést 
elérnem, hiszen a város és a szponzorok 
támogatásának köszönhetően komoly csapat áll 
mögöttem. Megyek továbbá a németországi 
világbajnokságra és az Európa-bajnokságra 
Szlovéniába – tette hozzá a vasember, aki 
szeptemberben Dobi Zsigmonddal együtt 
a legendás spártai futóversenyen is rajthoz 
áll, ahol a táv 246 kilométer lesz. (se)

spORt 21
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Szász Kitti, saját bevallása szerint, mindig 
is fiús típusú lány volt, hiszen Sajószent-
péteren, a lakótelepen, ahol felnőtt, szinte 
csak srácok vették körül, akikkel gyakran 
passzolgatták a labdát. Az első freestyle 
videót 15-16 éves korában látta meg a 
neten, ez inspirálta arra, hogy elkezdje űzni 
ezt a korántsem egyszerű sportot. Napi 5-6 
órás gyakorlásnak köszönhetően egyszer 
megszerezte, kétszer pedig megvédte világ-
bajnoki címét. 
 
– Az a legnehezebb, hogy saját magamat 
edzem, és én találom ki azt is, hogy mit mu-
tassak be a versenyeken. Ahogy fejlődök, úgy 
fejlődik a sportág női ága, egyre több az ügyes 
lány, akik szintén sokat tesznek a sikerért. A 
vizsgaidőszak után most kezdtem meg a ké-
szülést az idei brazíliai világbajnokságra, ahol 
természetesen szeretném megvédeni a címemet. 
Egy francia lánytól tartok, aki akrobatikus 
múltja miatt hihetetlen trükkökre képes, de 
bízom benne, hogy nála is jobb leszek – nyilat-
kozta Szász Kitti. 
 
A tehetséges freestylos a sportnak kö-
szönhetően Európa valamennyi országába 
eljutott már, de járt Japánban, Azerbaj-
dzsánban, Brazíliában és Algériában is. A 
foci, mint mondta, kimaradt az életéből, 
technikás ugyan, de a labdarúgás nem fogta 
meg annyira, mint a freestyle. Ugyan hívták 
több csapatba is, de ő nem szeretne váltani. 
A koppánymonostori napközis tábor gyere-
keinek pár egyszerűbb trükköt is megtaní-
tott a fiatal háromszoros világbajnok.  (se)

Június végén szász kitti, a háromszoros  
futball freestyle világbajnok látogatott el a 
koppánymonostori utánpótlás korú labdarúgók  
napközis focitáborába. a fiatal tehetség egy-két  
könnyebb trükkre is megtanította a kis focistákat.

Edzést tartott a világbajnok
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aranyat hozott  
a nyílt vízi verseny 
 
Június 21-én Balatonfüreden 
rendezték meg a samsung Olim-
piai Úszófesztivál. a Jövő Bajnokai 
elnevezésű úszó-tehetséggondozó 
program résztvevői 2021 méteres 
távon, nyílt vízben mérték össze 
hosszútávúszó tudásukat. 
 
A Komáromi Úszóklub SE-t a Magyar 
Úszó Szövetség meghívása alapján 
három versenyző, Máté Eszter (2004), 
Orbán Gréta (2002) és Szabó Dávid 
(2004) képviselte. Városunk gyermekei 
nagy hőstettet hajtottak végre, mivel 
fiatal koruk ellenére 20 fokos hideg víz-
ben, hűvös időben bátran teljesítették 
a hosszú távot. Máté Eszter a tízéves 
lányok korcsoportjában megnyerte a 
versenyt, Szabó Dávid korcsoportjában 
5. illetve Orbán Gréta 22. helyezett 
lett. Máté Eszter aranyérmét a négy-
szeres olimpiai bajnok, a verhetetlen 
vegyesúszó Darnyi Tamás adta át. 
 
23 úszó érem  
a régió bajnokságról 

Június 14-én szombathelyen, a Nyu-
gat-Dunántúli Régióbajnokságon 
versenyeztek városunk úszói, ahol 
9 arany-, 10 ezüst- és 4 bronzérmet, 
azaz összesen 23 dobogós helye-
zést érdemeltek ki. 
 
aranyérmesek: Gálik Krisztián,100m 
hátúszás, Máté Eszter, 100m mellúszás, 
Nagy Nikoletta, 100m mellúszás, 100m 
pillangóúszás, 100m hátúszás és 100m 
gyorsúszás, Orbán Gréta, 100m hát-
úszás és Rózsavölgyi Donát, 50m mell-, 
illetve 100m gyorsúszás.  
Ezüstérmesek: Máté Eszter, 400m 
gyorsúszás és 200m vegyesúszás, 
Nagy Nikoletta, 400m gyorsúszás 
és 200m vegyesúszás, Orbán Gréta, 
400m gyorsúszás, 100m pillangó-
úszás, 200m vegyesúszás és 100m 
gyorsúszás, illetve Szabó Dávid, 400m 
gyorsúszás és 100m mellúszás  
Bronzérmesek: Gálik Krisztián, 200m 
vegyesúszás és Máté Eszter,100m 
pillangó- illetve 100m gyorsúszás. 
Szintén bronzérmes lett a 4x50m fiú 
vegyesúszó váltónk, melynek össze-
tétele: Völgyi Péter, Nagy Csongor, 
Szabó Dávid és Gálik Krisztián volt.
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a békéért futottak

a komáromi VsE fit-kidesei a tavaszi időszakban két  
versenyen szerepeltek Budapesten és székesfehérváron.

A megmérettetéseken a következő ered-
mények születtek: Görbe Fanni és Erdős 
Jennifer arany, Suhajda Flóra, Bese Csilla és 
Varga Evelin pedig ezüstérmet szerzett. Féli 
Laura és Fekete Mária Lenke a negyedik, 
Szalai Rebeka az ötödik, míg Botló Patrícia 
és Szabó Angéla a hatodik helyen végzett. 

Csapatban a 2-3. osztályosok a hatodik he-
lyen, a 4. osztályosok a negyediken, a felső 
tagozatosok az ötödiken, a középiskolások 
pedig a második helyen végeztek. A felké-
szítő edzők Vadkerti Ildikó és Pintér Dorina 
voltak, munkájukat Erdős Jennifer segítette.

Hazánk területén mintegy 340 kilométeren át futottak a peace Run, vagyis 
a Békefutás résztvevői, melyhez városunk is csatlakozott. az esemény feb-
ruárban portugáliából indult és októberben ér majd véget Belgrádban, mi-
közben 24 ezer kilométert megtéve 49 országot érintenek. a futókhoz töb-
bek közt beállt vasemberünk, szőnyi Ferenc és Dombay Gábor képviselő is.

A Békefutás magyarországi főszervezője, 
Székely Máté elmondta, hogy az eseményt 
még 1987-ben indította útjára Sri Chinmoy, 
aki sportolóként, filozófusként, zenészként 
és költőként a harmóniát hirdette. 
 
– Ezt jelképezi a Peace Run fáklyája is, amelyet 
kezében tartott többek közt II. János Pál pápa, 
Teréz anya, Muhammad Ali vagy épp Nelson 
Mandela is. Az alapító a békét nem a háború 
távolléteként értelmezte, hanem a szeretet, az 
egység és a harmónia együtteseként – tudtuk 
meg Székely Mátétól. 
 
A Békefutás több annál, hogy a résztvevők 
Portugáliától Belgrádig futnak, hiszen 
mindenütt ünnepségek fogadják őket, ahol a 
közösségek zenével, az irodalom és a képző-
művészet segítségével fejezik ki a harmónia 
iránti törekvésüket. Komáromban Dombay 

Gábor képviselő fogadta a nemzetközi 
váltófutás résztvevőit, szombat délelőtt 
Szőnyi Ferenccel, Czidlina Balázzsal és 
Ivánfi Gáborral együtt ők is csatlakoztak a 
csapathoz. 
 
– Körülbelül 5-6 kilométert futottunk együtt, 
miközben szólt a zene és remek volt a hangulat. 
Ez, amellett, hogy óriási teljesítmény, hiszen 
24 ezer kilométert futnak a résztvevők, egy 
nagy buli is. Örülök, hogy Komáromot az aktív 
sportéletének köszönhetően érintette a Békefutás 
– nyilatkozta a képviselő. 
 
A világ legnagyobb, olimpiai stílusú 
váltófutása június 15. és 21. között zajlott 
hazánkban, Komáromból az Erzsébet-
hídon át vezetett tovább a nemzetközi 
futócsapat útja Szlovákiába, hogy onnan 
a helyi szervezőkkel együtt róják a ki-
lométereket a következő országig. (se)

Országos fit-kid sikerek
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sidi ezüstöt lőtt
 
sidi péter ezüstérmet nyert szlo-
véniában a maribori világkupán. 
az alapversenyt a második legjobb 
eredménnyel zárta 625,7 körrel, 
míg péni istván 13., kapás istván 
pedig 55. helyen végzett a világkupa 
fordulón. 
 
Az új szabályok szerint nulláról induló 
nyolcas döntőben világbajnokunk a 
végletekig kiélezett csatában a kínai 
zhu Quinannal haladt fej-fej mellett, 
lövésről lövésre hol első, hol pedig má-
sodik helyen várva a következő lövést. 
A döntő többi résztvevője előtt nagy 
fölénnyel zárták a versenyt, ahol most a 
kínai lövő volt szerencsésebb. A két hét 
múlva esedékes pekingi világkupán ve-
het revansot Sidi Péter, aki a négyéven-
kénti szeptemberi VB-felkészülésében 
jól halad, ahol a címvédést és olimpiai 
kvótaszerzést veszi majd célba. 
 

Bronzéremmel  
indult a vakáció 
 
a komáromi kas ritmikus gimnaszti-
kai sportegyesület versenyzői június 
15-én, vasárnap, Nagyatádon az or-
szágos döntőben a harmadik helyet 
szerezték meg csapatban. 
 
A 4 fős csapat labdagyakorlattal 
jutott be a versenyre a megyei forduló 
első helyezettjeként. A csapat tagjai: 
Demissie Salomé, Hegyi Tamara, 
Horváth zora, és nemesnyik Anna 
voltak. Mindannyian a Jókai Gimnázi-
um tanulói. 
 
Grónai cseh- 
országi bajnok lett
 
komáromi versenyzőnk immár 
másodszor állhatott a dobogó leg-
magasabb fokára a nemzetközi k-1 
mezőnyben prágában, megszerezve 
második csehországi bajnoki címét. 
 
A prágai versenyen Grónai a negyed-
döntőben és a döntőben is végig 
irányítva, a tőle megszokott szinten 
hozta a mérkőzéseket. Felkészítő 
edzők: Csányi János és Csányi Péter.

Bajnokok a széchenyisek

Ezüstérmes az sZpk

a 2013/2014-es tanévben kiemelkedő és magabiztos teljesítmény-
nyel floorball diákolimpiai bajnok lett a széchenyi szakközép-
iskola. a fiúk megnyerték az 5. és 6. korcsoportos kispályás, 
az 5. korcsoportos unihoki és a 6. korcsoportos nagypályás 
versenyt is. Felkészítő tanáraik puskás ilona és Gucsi-Végh pé-
ter voltak, akik maximálisan elégedettek az eredménnyel. 

A Széchenyi győztes csapatának tagjai: Németh Richárd, Villám Csa-
ba, Kiss László, Bondor Csaba, Molnár Dávid, Varga Gergő, Rózsahe-
gyi Álmos, Komjáti Bálint , Tóth Attila és Molnár András. (se)

Nem sikerült a bravúr a szőnyi palánkdöngetők köre férfi floorballozóinak, 
nem tudták ötödször elhódítani a Magyar kupát. a mieink hazai 
környezetben 5-2-re kikaptak a phoenix Fireball gárdájától.

A találkozó előtt László Péter, a hazaiak 
szakvezetője arról szólt, hogy nagyon nehéz 
mérkőzésre számít. A két együttes azonos 
játékerőt képvisel. Az OB I-es pontvadá-
szatban egyébként a pestiek a második, míg 
a komáromiak a harmadik helyet szerezték 
meg. Az edző, aki játékosként és edzőként 
is kétszer magasba emelhette a Magyar 
Kupát, az esélylatolgatásnál hozzátette: a 
hazai közönség támogatása sokat jelenthet 
számukra. 
 
A trófeát, illetve az érmeket dr. Molnár At-
tila, Komárom polgármestere, illetve Füzi 
Gábor, a Magyar Floorball Szakszövetség 
elnöke adta át a csapatoknak. 
 
– Nagyon készültünk, szerettük volna ismét 
itthon tartani a Magyar Kupát. Sajnos, 
nem sikerült. Görcsösen kezdtünk, és sajnos 

átaludtunk az első harmadot. A nyártól azon 
dolgozunk, hogy jövőre visszahódítsuk a kupát, 
és előrébb lépjünk a bajnokságban is – értékelt 
László Péter. 
 
– Sajnos hazai közönség előtt kaptunk ki, nem 
tudtuk zsinórban negyedszer megszerezni a 
Magyar Kupát. Úgy gondolom, a motivált-
ságunkkal nem volt gond, de elől most szinte 
semmi nem jött össze. Csalódott vagyok, de 
azt mondom, nem lehetünk elégedetlenek, 
hiszen az U11-es, az U15-ös, az OB II-es, 
és a női csapatunk is bajnoki címet nyert, az 
OB I-es férfiak pedig a bajnokságban bronz-
érmet, a kupában pedig ezüstérmet szereztek. 
Köszönöm a szurkolóknak, hogy ilyen szép 
számban buzdították a csapatot – összegezte 
a látottakat, illetve a szezont ifj. Galambos 
Tamás, az SZPK-Nokia Komárom elnöke.
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