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Amennyiben a pályázat kitöltéséhez segítséget szeretnének kérni, ezt 
megtehetik Mohácsi Péterné Nemes Katalinnál, előre egyeztetett idő-
pontban. Telefon: 06-20-228-1310. Sikeres pályázat esetén, amennyiben 
megosztaná velünk tapasztalatait, kérjük, adja meg nevét és elérhetősé-
gét a mohacsipnkatalin@komarom.hu e-mail címre. Köszönjük!

erzsébet-program: 

nyugdíjas pályázatok

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
az erzsébet-program keretében a kö-
vetkező pályázatokat hirdeti nyugdíjas 
pályázók számára:

  kedvezményes fürdőbelépők (pl.: 
Komáromi Gyógyfürdő, Budapest több 
fürdője, stb.)
  kedvezményes üdülés az elő- és 
utószezonban (pl.: Balaton számos 
települése, Budai Vár, Mátrafüred, stb.)

  A kedvezményezettek körébe azon 
belföldi illetőségű, öregségi nyugellá-
tásban részesülő, 60. életévét betöl-

tött személy tartozik, akinek rendsze-
res, havi teljes összegű ellátása nem 
haladja meg a 147 000 Ft-ot, valamint 
további adóköteles jövedelemmel nem 
rendelkezik.

 További információ: 
www.komarom.hu/hirdetmenyek

 http://erzsebetprogram.hu/
palyazatok2015/ 

 Jelentkezési határidő: 2015. 
február 9., illetve a pályázati helyek 
betelése! (A pályázatok elbírálása 
beérkezési sorrendben történik.)
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Forrás RádióForrás Rádió
élmény hallgatni!
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Többéves gyakorlat, hogy a költségvetés 
tervezésének idején széleskörű platformon 
folyik az egyeztetés. Értem ezalatt, hogy ki-
kérjük, meghallgatjuk és fi gyelembe vesszük 
a képviselő-testület, illetve azok bizottságai, 
az intézményvezetők, az önkormányzati 
cégvezetők, valamint a helyi pedagógus 
szakszervezet véleményét, meglátásait. 
Ideértem a komáromiakkal való személyes 
találkozáson, elsősorban a fogadóórákon 
leszűrt tapasztalatokat is. Egykori legna-
gyobb adózónk tavaly őszi bejelentése óta 
sejtettük, hogy nem a 2015-ös lesz város-
unk legrózsásabb, leggondtalanabb éve. 
A gyár elköltöztetése miatt jelentősiparűzési 
adóbevétel-csökkenést kell elszenvednünk. 
Amikor kezembe kaptam a költségvetés 
első változatát, magam is megdöbbentem, 
hogy minden negatív várakozáson túlmu-
tatott ez a csökkenő tendencia. Ez a tény 
sajnos nem hoz népszerű döntéseket.

A 2013-as évben városunk helyi adóbevétele 
közel volt a 3 milliárd forinthoz, ez a szám 
tavaly 1,2 milliárd forinttal apadt. További 
nehézség, hogy az iparűzési adó hektikussá-
ga miatt az önkormányzatot még visszafi ze-

tési kötelezettség is terhelheti, összességében 
tehát nem kevés kihívással kellett megbir-
kóznunk az idei büdzsé összeállításakor

Mik azok az eszközök, amelyek egy ilyen súlyos 
helyzetben a városvezetés kezében vannak? 
Hogyan lehet elérni, hogy a város működőképes-
sége és a költségvetés stabilitása megmaradjon?

Első körben áttekinthetjük a helyi adórend-
szert, hogy milyen jellegű és mértékű adók 
vannak bevezetve. Az Országgyűlés ugyan-
is felhatalmazást adott a hazai önkormány-
zatoknak új helyi adók bevezetésére. Ugyan-
akkor azt gondolom, nem akarhatjuk tovább 
terhelni a komáromiakat, így azt javasoltam 
a képviselő-testületnek, hogy ebbe az irány-
ba semmiképp ne induljunk el! Feleslegesen 
nagy terhet róna a komáromi családokra egy 
újabb adónem bevezetése, ráadásul az általa 
elérhető bevételnövekmény sem érné el azt 
a szintet, ami ebben a nehéz helyzetben 
érdemben segíthetne a városon. 

Másik lehetséges út az intézmények átszer-
vezése, esetleges összevonása. Tizenhét 
intézményünk van, ebből az óvodáknak, 

valamint a szociális intézményeinknek 
fenntartói és működtetői is vagyunk, az 
iskoláknak kizárólag a működtetése tartozik 
hozzánk. Itt ajegyzem meg, hogy 2011-ben 
amikor még a mainál is rosszabb helyzetben 
voltunk, az intézményvezetők egy em-
berként álltak ki mellettünk, és segítettek 
minket. Nem volna most korrekt a város-
vezetés részéről, hogy olyan intézkedéseket 
hozzunk, amelyek bármi módon hátrányos 
helyzetbe hoznák őket. Ráadásul esetükben 
is igaz, amit előbb mondtam, az ily módon 
elérhető bevételnövekmény elenyésző lenne. 
Így ebbe az irányba sem érdemes elindulni. 

A harmadik és egyben járható út az önkor-
mányzati cégek átszervezése, a párhuza-
mosságok megszüntetése, és az ésszerűsí-
tés. Ezen a stratégiai akcióterven dolgoznak 
most a bizottságok, a külső szakértők, a hi-
vatal munkatársai és persze a testület is. Az 
új struktúra, melyben kevesek kivételével re-
ményeim szerint mindenki megtalálja majd 
a helyét, a nyár elejére állhat fel. Az átszer-
vezés a racionalizáláson és menedzsment- 
összevonáson túl a tevékenységek összehan-
golását, a kiadások visszaszorítását jelenti. 

A takarék� ság éve

Városunk éves költségvetésének elfogadása ide-
jén kérdeztük dr. Molnár Attila polgármestert, 
melyek lesznek az idei esztendő főbb irányvonalai. 
Milyen tényezők határozzák meg a városvezetés 
mozgásterét? Milyen lehetőségek körvonala-
zódnak Komárom jövőképének alakításában?

aktuális 3
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Az így megtakarítható összeg több százmil-
lió forint, mely nagymértékben hozzájárul a 
stabil költségvetéshez és a város működőké-
pességének megőrzéséhez. 
 
Polgármester úr, a tavalyi esztendőben bejelen-
tett nagyberuházások hogy állnak, és a legfőbb 
kérdés a komáromiak mikor vehetik birtokukba 
azokat? 
 
Mielőtt rátérnék a nagyberuházásokra 
hadd beszéljek a kisebb volumenű, de nem 
kevésbé fontos helyi beruházásokról, felújí-
tásokról. A fogadóórákon, közmeghallgatá-
sokon, körzetbejárásokon időről időre több 
akut probléma is felmerül az utak, járdák, 
utcák, közvilágítás állapotával kapcsolat-
ban. Őszintén mondom, a következő 
1-2 esztendőben kevés esélyt látok arra, 
hogy a közérzetjavító infrastrukturális 
beruházások területén nagyot lépjünk 
előre. 2013-ban, amikor tehettük, bebizo-
nyítottuk, hogy amint anyagi lehetőségünk 
van rá, azonnal megtesszük a szükséges 
lépéseket, hogy a városlakók komfortérzete 
minél inkább növekedjék. Addig is azon-
ban, amíg ezek nem realizálódnak készül-
nek tervek az utcák, járdák, utak felújítására, 
újak építésére, a közvilágítás korszerűsí-
tésére. Mindemellett persze igyekszünk 
pályázati forrásokat is bevonni, hogy ezek 
segítségével az ilyen jellegű felújításokat is 
sikerüljön véghezvinnünk. 
 
Ami a nagyberuházásokat illeti, azok főként 
uniós és állami finanszírozásúak, melyekhez 
persze az önkormányzat saját eszközeiből is 
hozzájárul.  
 
Az épülő gátnál például a csapadékvíz-
elvezető  rendszer megépítése a mentett 
részen egy az egyben a mi feladatunk. 
Gát-ügyben egyébként épp a minap történt 
egyeztetés, eszerint a gát az ősz elejére el-
készül. Az időpont persze nagy mértékben 
függ a vízállástól és az időjárástól is. A gát 
megvalósulása után azonban valamennyi 
komáromi biztonságban lesz, még az olyan 
extrém vízállásnál is, melyet a 2013-as 
rekordárvíz idején mértünk. A Csillag 
erőd átépítésének előkészítése gőzerővel 
halad. Jelenleg az engedélyezési eljárás 
folyik. Ha minden a tervek szerint alakul, 
úgy a Szépművészeti Múzeum tervezett 
szobormásolat-parkjának kialakítása akár 
már az idén elkezdődhet. Friss hír, hogy 
az új Duna híd engedélyezése az utolsó 
fázisában van. Az építkezés a magyar és a 
szlovák kormány szándékának értelmében 
jövőre indulhat, az átkelő pedig 2018-ra ké-
szülhet el. Az ipari park területén jelenleg 
zajlik az uniós és kormányzati támogatás-

sal megvalósuló közművesítési program. 
Utak épülnek, valamint új közvilágítási és 
csapadékvízelvezető rendszer lesz kiépítve. 
A beruházás abból a szempontból is straté-
giai jelentőségű, hogy az önkormányzat fő 
bevételi forrása a helyi adó, melynek nagy 
részét az iparűzési adó teszi ki. Iparűzési 
adó pedig csak akkor van, ha minél több és 
minél magasabb hozzáadott értéket előállító 
céget tudunk idecsalogatni.  
 
Tavaly ősszel jelentettük be a lengyel Alu-
metal gyár építését, az utóbbi időszakban 
pedig további cégek érkezéséről értesül-
hettek a komáromiak. Köszönhető mindez 
az önkormányzat előremutató gondolkodá-
sának, hogy a gazdasági válság legsötétebb 
éveiben is mert stratégiában gondolkodni, 
földet vásárolni, azt közművesíteni, ezzel 
pedig zöldmezős beruházókat idevonzani.  
 
A cégek érkezése nem csupán a munka-
helyteremtés szempontjából fontos, hanem 
az iparűzési adónkat is emelni fogja, ezzel 
is javítva városunk gazdasági perspektívá-
ját. Engedje meg, hogy itt köszönjem meg 
a nagyvállalatok, valamint a helyi kis- és 
közép-, illetve egyéni vállalkozók, továbbá 
magánszemélyek kiemelkedően pozitív 
adófizetési morálját, hiszen nélkülük nem 
sikerülne a költségvetést egyensúlyban 
tartani. 
 
Néhány nappal ezelőtt Észak- és Dél-Komá-
rom vezetése közös sajtótájékoztatón jelentette 
be, hogy még az eddigieknél is szorosabbra fűzik 
kapcsolataikat… 
 
Ennek minden személyi feltétele adott, 
hiszen Észak-Komárom frissen megválasz-
tott polgármesterével, Stubendek Lászlóval 
évtizedes barátság köt össze. Megválasztása 
után azonnal találkoztunk, és megálla-
podtunk, hogy még inkább együtt kell 
működnünk a gazdasági kapcsolatok, a 
településfejlesztési tervek, az oktatás, a 
közszolgáltatások, az egészségügy, a szo-
ciálpolitika, a sport és a kultúra területén. 
Ezért közös munkacsoportokat állítottunk 
fel, illetve felelevenítjük a közös munkates-
tületi ülések gyakorlatát is. A városrészek 
munkacsoportjai a Komáromi Napok 
ügyében már meg is kezdték az egyezte-
tést. Komárom egy város, mely a Duna két 
partján, két ország területén helyezkedik 
el. Hogy ezt az helyzetet minél inkább a 
javunkra tudjuk fordítani, meg kell keresni 
a megfelelő uniós és állami lehetőségeket. 
Ezen dolgozunk most!        
 
    
     se

 

a közös komáromi  
Napokra készülünk 
 
Új időszámítás kezdődött komá-
rom életében – ezzel a mondattal 
kezdte dr. Molnár attila polgár-
mester azt a sajtótájékoztatót, 
melynek témája az idei komáromi 
Napok rendezvénysorozata volt. a 
városvezető ezzel utalt arra, hogy 
még szorosabbra fűzik az együtt-
működést Észak-komárommal.

 
Az idei már a 24. Komáromi Na-
pok, melynek szervezésében két 
fontos dátum is helyet kapott.

- 1265-ben, vagyis 750 évvel ezelőtt lett 
Komárom magyar királyi város, 270 év-
vel ezelőtt pedig Mária Terézia erősítette 
meg ezeket a jogokat. A két évforduló 
fontossága megjelenik majd a progra-
mokban is – szögezte le Stubendek 
László, Észak-Komárom polgármeste-
re. A munkacsoportok már elkezdték 
a tervek kidolgozását, a programok 
összeállítását.  
 
- Arról tanácskoztunk, hogyan lehetne 
egy hosszú távú stratégia mentén olyan 
programkínálatot megvalósítani, ami 
képes több ezer embert megszólíta-
ni, így a Komáromi Napokat a régió 
fesztiváljává tenni. A terveinkben egy 
különleges rendezvénysorozat képe 
formálódik, hiszen nem sok példa van 
arra Európában, hogy olyan település 
szervezzen közös fesztivált, mely egy 
város ugyan, mégis két ország területén 
helyezkedik el. Ezt a történelmi adottsá-
got igyekszünk minél inkább kihasználni 
– mondta el dr. Molnár Attila, Dél-Ko-
márom polgármestere. 
 
A hagyományos programokat idén is 
megrendezzük, így lesz közös ünnepi 
testületi ülés, nemzetközi futóverseny 
és a kötélhúzás is. A kidolgozásnál az 
egyensúlyra törekszenek majd, igyekez-
ve elkerülni az átfedéseket.  
 
- Mindazok, akik szerepelni szeretnének, 
legkésőbb március 31-ig jelezhetik ezt, 
ekkor kerül sor ugyanis a programfü-
zet lapzártájára – emelte ki Turi Bálint 
alpolgármester. Az első logótervek is el-
készültek már, a fellépők névsora azon-
ban egyelőre még egyeztetés alatt van.  
    se
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Az ünnepség dr. Kaszáz Zsolt állomásveze-
tő évértékelőjével kezdődött, aki elmondta, 
azért fontos számukra ez a gálaest, mert 
ilyenkor a munkán kívül is együtt lehetnek, 
illetve. A dolgos hétköznapok után lehető-
ségük van egy kis pihenésre, illetve arra is, 
hogy a legjobbakat kitüntessék.

– Nem könnyű hivatás a miénk, hiszen rengeteg 
tragédiát látunk, sokszor nem lehetünk a csalá-
dunkkal, az év 365 napján készen kell állnunk 
a szolgálatra. Az idei évben megtett kilométerek 
és az ellátottak száma is nőtt a tavalyihoz ké-
pest. Összesen közel 196 000 kilométert tettünk 
meg, és mintegy 3100 emberen segítettünk – 
mondta az ünnepségen a vezető.

2014-ben során találkoztak belgyógyászati, 
neurológiai, traumatológiai esetekkel, sőt 
négy új élet születésénél is asszisztáltak. A 
CO-készülékeiknek köszönhetően több 
életet tudtak megmenteni, új mentőautó-

kat kaptak, és százezres nagyságrendben 
fejleszthették műszereiket. Kiválóan végzett 
munkájuk alapján az állomás dolgozóit 
jelölték az Astellas-díjra, az országos mentő 
versenyen pedig a negyedik helyet szerez-
ték meg. A gálán díjazták a mentőállomás 
legjobb dolgozóit. Csoportonként három-
három jelöltre a kollégák szavazhattak, így 
állt össze a végeredmény. Az év mentőtisztje 
Hibbey Csaba, mentőápolója Molnár Péter, 
mentőgépkocsi-vezetője Sárközi Attila 
lett. A legtöbb TT-EKG-t Tóth András 
készítette, az élhetőbb mentőállomás díját 
Csanda István és Ribay Attila vehette át, a 
szakmai fejlődésért díj Petra Ferencnek és 
Haris Róbertnek járt. Idén elsőként szavaz-
ták meg az év legjobb Komárom-Esztergom 
megyei mentőállomás-vezetőjét, aki Szil-
ágyi Lajos lett. Kitüntették Bilkó Balázst is, 
aki 19 évig szolgált Komáromban.

Jelképesen a családok is átvehettek egy 
elismerést azért a sok türelemért és megér-

tésért, amit tanúsítottak. Az állomáson ter-
mészetesen a gála után sem állt meg az élet, 
az ünnepek alatt 22 esethez vonultak ki. A 
jövőre vonatkozóan is számos tervük van, 
ezek közül a legfontosabb, hogy hamarosan 
megkezdődik az új, korszerű garázskapuk 
beépítése. – Az önkormányzattal közösen 
indítunk egy új programot. A Kézzel a szívért, 
avagy Kulcsold össze a kezed címet viselő orszá-
gosan egyedülálló kezdeményezés lényege, hogy 
a mentőállomás dolgozói ingyen megtanítják a 
helyieknek az elsősegélynyújtás alapjait. Ezen-
kívül a város három frekventált pontján, így a 
Jókai téren, a Szabadság téren és a Tesco közelé-
ben defi brillátor-pontokat állítunk fel – mond-
ta dr. Kaszás Zsolt.A két kezdeményezés-
nek együttesen azért van nagy jelentősége, 
mert az időben megkezdett újraélesztés 86 
százalékkal növeli a túlélési esélyeket. Az 
állomáson érszeretnének egy konditermet 
létrehozni, forgalomba állítanák a mentő-
tiszti gépkocsit, kialakítanának egy oktató-
termet, és szorosabbra fűznék kapcsolatukat 
az észak-komáromi mentőállomással is. (se)

TAVALY IS GÁLAMŰSORRAL ÜNNEPELTÉK AZ ÉV VÉGÉT A HELYI MENTŐÁLLOMÁS DOL-
GOZÓI. AZ ÉVÉRTÉKELŐVEL EGYBEKÖTÖTT DÍJÁTADÓR A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐ-
DÉSI HÁZBAN KERÜLT SOR. AZ ESEMÉNYEN RÉSZT VETT CZUNYINÉ DR. BERTALAN 
JUDIT ÁLLAMTITKÁR, MOLNÁRNÉ DR. TAÁR IZABELLA, A JÁRÁSI HIVATAL VEZETŐ-
JE, DR. MOLNÁR ATTILA POLGÁRMESTER ÉS TURI BÁLINT ALPOLGÁRMESTER.

legkiválóbb 
mentősöket díjazták
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A magyar kultúra napját egyhetes 
eseménysorozattal ünnepeltük. Elsőként 
Povozsányi Irma rajz és festménykiállítása 
nyílt meg, melyen a Komáromi Evangé-
likus Kórus működött közre, majd a Tal-
palatnyi Színház Kit végül is megölnek… 
című Radnóti estjét tekinthették meg az 
érdeklődök. A Jókai moziban a Váci Du-
nakanyar Színház mutatta be a Minden 
kezdet nehéz - hát még a versenyzongora 
című romantikus vígjátékot, szintén ezen 
a helyszínen a Szegedi Miniszínház adta 
elő a Három szabólegény című darabot. 
Écsi Gyöngyi Szőlőszem Kálmán címmel 
tartott előadást az óvodások részére. A 
hetet Benkő Péter kétszeres Jászai Mari-
díjas, Turay Ida Vándordíjas színművész-
nek és ifj abb Szabó Gyula énekes-gitáros 
előadóművésznek Magyarok a Kárpát-
medencében című zenés-verses pódiumestje 
zárta. 

Komárom város képviselő-testülete 
2012-ben döntött a Komárom Város 
Kultúrájáért díj megalapításáról, hiszen 
városunk színes kulturális élettel rendel-
kezik, a városvezetés pedig úgy érezte, 
szükséges, hogy az e területen dolgozó 
szakemberek méltó elismerést kapjanak. 
Az eddigi kitüntettettek között olyan, a 
város kulturális életét nagyban meghatá-
rozó díjazottakat találunk, mint Nyikus 
Anna iparművész, a Komárom-Eszter-
gom Megyei Népművészeti Egyesület 
elnöke, Rabi Lenke helytörténész, a Jókai 
Mór Városi Könyvtár egykori igazgatója, 
Bedecs Ilona népzenész, népdalénekes, 
Medveczky Szabolcs zeneszerző, karmes-
ter, Pőcze László a Garabonciás Tánc-
együttes művészeti vezetője, Horsa István 
népzenész. A város képviselőtestülete idén 
Bobest Évának, a Vivace Zenei Egyesület 
vezetőjének és Bencsics Ákos fazekasmes-
ternek adományozta a díjat, melyet dr. 
Molnár Attila polgármester, Turi Bálint 
alpolgármester és Hamrák Zsófi a tanács-
nok asszony adott át.

Bobest Éva
A komáromi zenekedvelő civilek által 
1996-an megalakított Vivace Zenei 
Egyesület kiállta az idő, illetve a közön-
ség „próbáját”, sőt, közeledvén a 20. éves 
jubileumához, népszerűsége, taglétszá-
ma egyre növekszik, elérve esetenként 
a teltházas koncerteket. A közhasznú 
civil szervezet besorolású egyesület ars 
poétikája: „Minőségi zene – minőségi 
előadókkal”, legyen az szólóhangszer, 
kamaraegyüttes vagy emberi hang. 

A zene megszeretéséért azonban a hallga-
tónak is tennie kell: ismernie kell az adott 
zenei korszakokat, a zeneszerzők életútját, 
művészi indítékait, a zeneművek mondan-
dóját. A Vivace Zenei Egyesület vezetői 
mindig kiemelt feladatuknak tekintették a 
közönség fentiekkel való megismertetését.
Ezen fáradozásuk gyümölcse mostanra 
érett be, a tagok várják az új koncerteket és 
hozzák rokonaikat, barátaikat. Napjainkra 
a Vivace-koncertek városi eseményszámba 
mennek a városban, nemcsak a sok szép 
zene miatt, hanem az évek során kialakult 
baráti, mondhatni családias közösségi 
légkör miatt is. Örömhangversenyek 
ezek: a művészek szeretnek Komáromba 
jönni, a közönség is minden szempontból 
kellemesen érzi magát.

Bobest Éva 2006 óta töltötte be az egye-
sület elnöki tisztét, amely idő alatt sikerült 
személyiségéből is sok vonást átadni, így 
a zeneszeretetét és a meghitt közösségi 
légkör kialakítását, ápolását. 

Az egyesület eredményességét 2006-ban 
Komárom város Pro Urbe-díjával ismer-
ték el, amelyre büszkék Az utóbbi években 
koncertjeik egy részét tudatosan „határo-
kon átívelőkké” tették. Sokan emlékeznek 
a közelmúlt sikeres kínai, japán, szlovák, 
angol, amerikai estjeikre. Ezen alkalmak-
kor nemcsak egy-egy nép zenéjével, nyel-
vével, de a művészek életével, szokásaival 
is megismerkedhettünk.

Bobest Éva 2014-ben átadta a „karmesteri 
pálcát”egy arra érdemes, lelkes, fi atalos 
csapatnak, bízva abban, hogy irányításuk 
mellett a Vivace Zenei Egyesület tovább-
viszi a Vivace-hagyományokat Komárom-
ban. 

Az utókor számára elnöksége 8 éve alatt 
három vaskos albumban összeállította a 
Vivace Zenei Egyesület képes dokumen-
tációs történetét. Ezen albumok a városi 
Jókai Mór Könyvtár helytörténeti anyagát 
gyarapítják majd, és ha valaki a jövőben a 
város zenei múltját kívánja kutatni, ezek-
ben bőséges információkra lel.

Köszönjük ezt az örökséget és fáradhatat-
lan munkáját, mellyel hozzájárult váro-
sunk kulturális életének gazdagításához.

Bencsics Ákos
A komáromi származású Bencsics Ákos 
immáron több, mint harminc éve foglal-
kozik a fazekasmesterséggel. 

Abban, hogy ezt a szakmát választotta 
közrejátszott az is, hogy szülei képzőmű-
vészettel foglalkoztak. 

Saját bevallása szerint 12 éves kora óta 
erre a mesterségre készült. Gyermekkora 
nyarait az óbányai Kürthy György faze-
kasmesternél töltötte. Szakmai tanulmá-
nyait Modorban (Szlovákia) kezdte, majd 
a magyarországi Mezőtúron folytatta 
Tóth Géza fazekas irányítása alatt. A 
szakiskola elvégzése után Kalocsán inas-
kodott. 1991-től Ausztriában dolgozott 
egy fazekasműhelyben.

2013- ban egy Mediawave rendezvény 
kapcsán egy újságcikkben így jellemezték 
munkáit: „Az edényeken látható motívumok 
és díszítések igazából nem kötődnek egyik 
tájegység jellegzetességeihez sem. Színösszeál-
lítására a bordó és a zöld jellemző. Elmondása 
alapján nem használ jellemző motívumokat, 
inkább ötvözi azok jellegzetességét. Nem 
csupán használati és dísztárgyakat készít, 
hanem repertoárjában szerepel még csempe, 
kályhaszem, domborművek és különböző 
épületdíszítések is.” Az újságíró szavait 
azok is igazolni tudják, aki felkeresik 
a kedves kis üzletet, műhelyt, melyet 
saját házukban alakítottak ki feleségével 
FAZEKÁRIUM néven 2004-ben. Itt 
is barátságosan fogadják az érdeklődőt, s 
miközben Ákos mester a korong mögött 
ül, békésen nézelődhetünk az üzletben és 
csodálhatjuk a szabadkézzel, kézimun-
kával, hagyományos technikával készült 
gyönyörű kerámiákat. Otthonuk nem- 
csak a műhelynek és az üzletnek ad helyet. 

2009-ben a barátságos és igazán egyedien 
kialakított kertjüket is megnyitották a 
látogatók előtt, „A múzeumok éjszakája” 
országos rendezvényhez kapcsolódva. 
2010-től ez a kulturális unikum „Művé-
szetek éjszakája” néven kerül megrende-
zésre a házaspár otthonában, a művészetet 
és kultúrát kedvelő számos látogató nagy 
örömére. De munkáit nem csak saját 
kertjében és az üzletben lehet megtekin-
teni, több helyre hívják kiállítani itthon és 
külföldön egyaránt. 

Bencsics Ákosnak köszönettel tartozunk, 
és nem csupán azért, hogy minden mun-
kájával esztétikai élményt ad, vagy azért, 
mert évek óta szervezi az
„ A művészetek éjszakáját”, mellyel szintén 
megajándékoz minket, hanem azért 
is, mert ezen tevékenységeivel tovább 
éltet egy ősi mesterséget, a fazekasságot, 
mely kultúránk, örökségünk része. 
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December 21-én ünnepelte 90. születésnap-
ját Nagy Lászlóné, Irénke néni. 
 
1946-ban ment férjhez, a család Gután élt, 
de a kitelepítések sajnos őket sem kerülhet-
ték el. Tótkomlósra kerültek, a gyerekek 
már ott születtek. Amikor aztán lehetett a 
Békés megyei településről azonnal elköl-
töztek a szülőföldhöz közel, és Komárom-
ban telepedtek le. Irénke néni és férje is a 
MOLAJ-ban helyezkedtek el, onnan is 
ment nyugdíjba. Az élet 5 unokával és 8 
dédunokával ajándékozta meg. Ki ugyan 
nem jár, és főzni sem főz már, ugyanakkor a 
televíziós sportközvetítéseket még szívesen 
nézi.  
 
- A külföldi csapatokat nem nagyon ismerem, 
nem is érdekelnek, de a mieinknek mindig szur-
kolok, legyen szó futballról, vízilabdáról, vagy 

épp kézilabdáról - tette hozzá a szépkorú asz-
szony, aki hála Istennek a mai napig kiváló 
egészségi és szellemi állapotnak örvend. 
 
Januárban három komáromi szépkorú is 
ünnepelte 90. születésnapját. Dr. Markoth 
Imréné, Piroska nénit a helyi idősek ottho-
nában, míg Süvegh Andrásné Julika nénit, 
és Márkos Attiláné Lukrécia nénit belvárosi 
házában köszöntötte fel a városvezetés. 
 
Piroska néni komáromi születésű. A 
tanítóképzőt Pápán kezdte, majd a má-
sodik világégés viszontagságai miatt az 
akkori győri állami tanítóképzőben fejezte 
be. A kommunista rendszer kuláknak, 
osztályidegennek minősítette, így a megye 
legtávolabbi szegletébe, Súrra, a Bakonyba 
helyezték tanítónak. Piroska néni azonban 
saját bevallása szerint nagyon szeretett ott 

tanítani, különösen kedvesek voltak számára 
a délutáni, tanórán kívüli foglalkozások, 
mert mint elmondta, ott lehetett a gyereke-
ket igazán megismerni. 
 
Ezekben az időkben ismerkedett meg 
férjével, aki szintén rendszeridegennek 
számított, hiszen korábban főszolgabíróként 
dolgozott, bár megismerkedésük idején 
már a földhivatal szolgálatában állt. Férje a 
folyamatos vegzálások miatt végül szívin-
farktusban hunyt el 1965-ben. Piroska néni 
ott maradt egyedül két kisgyermekkel, akik 
akkor kettő, illetve három évesek voltak. 
 
- Összesen 44 évet tanítottam, voltak 
nehéz időszakok az életemben, de még-
sem panaszkodhatok, sőt nagyon jól ér-
zem magam a bőrömben, hiszen

visszatekiNtő8
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amíg egészségileg rendben van az ember, addig 
ne panaszkodjon. 21 éve, 69 éves korom óta élek 
ebben az otthonban, szinte második családom-
nak számítanak az itt dolgozók. 
 
Az öt unokával is büszkélkedő Piroska 
néni nagy természetjárónak számít, évekig 
foglalkozott madárfigyeléssel is. 
 
A mocsai születésű, mélyen hívő, refor-
mátus Julika nénit az élet két gyermekkel 
ajándékozta meg, akikkel mind a mai 
napig szeretetteljes kapcsolatban van. Az 
évek során aztán egyre csak gyarapodott a 
család, így immár három lányunokával és 
két dédunokával is büszkélkedhet. Férje, aki 
a MOLAJ-ban dolgozott, 88 éves korában, 
néhány éve hunyt el. Julika néni aktív életet 
él, nemcsak hogy még mindig el tudja ma-
gát látni, de mos, főz, takarít és kertet ápol.  

A köszöntésen lánya elmondta, hogy 
édesanyja a napi eseményekkel kapcsolatban 
is zavarba ejtő tudással és tájékozottsággal 
rendelkezik, szinte minden nap megnézi a 
híradásokat, és megvitatja a közélet aktuális 
eseményeit. 
 
Lukrécia néni, csakúgy, mint férje, At-
tila bácsi remek egészségi állapotnak 
örvend, bár igaz, hogy mostanság már 
elkél egy kis segítség a ház körüli teen-
dőknél. Az életútjára térve megtudjuk, 
hogy a háborút a szomszédos Ausztri-
ában vészelte át, majd 1947-ben haza-
tért, és mezőgazdasági pályára lépett. 

Az agrármérnöki diploma megszerzése 
után sikerült a szakmában elhelyezkednie. 
Bár a család Budapesten, Soroksáron élt, 
ő a korábbi Bábolna Rt.-hez került, ahol a 

baromfiágazatban dolgozott szaktanács-
adóként. Férjével együtt 10 éve költöztek 
véglegesen Komáromba. 
 
A sors három gyermekkel ajándékozta meg 
az évek során, sőt ma már 11 unokával és 
dédunokákkal is büszkélkedhet.  
 
- Gyermekeim közül a szocializmusban senki 
nem mehetett továbbtanulni, osztályidegennek 
számítottunk akkoriban, de ez ma már cseppet 
sem számít, úgy látom, mindegyikük megállta 
a helyét az életben. Attila fiam a komáromi 
Magyar Lovas Színház életre hívójaként és 
vezetőjeként különösen nagy nevet szerzett 
városunknak az elmúlt esztendőkben. Büszke 
vagyok a munkájára, és arra, hogy nemzeti 
lovas hagyományainkat ilyen innováció-
val képes életben tartani és új tartalommal 
megtölteni – fogalmazott az ünnepelt. 

visszatekiNtő 9
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szőnyben 
találkoztak a dutrások

a Dutra-barátok köre hatodik 
alkalommal tartotta meg éves 
rendezvényét a szőnyi petőfi  sándor 
Művelődési házban. az esemény 
főszervezője, Nagy róbert kiemelte, 
hogy ez nem egy klasszikus gép-
bemutató kiállítás, sokkal inkább 
a tapasztalatok cseréjén alapuló 
találkozó. egy veterán gépet azon-
ban bárki szemrevételezhetett, 
hiszen Nagy vilmos Dutrája most is 
a művelődési ház előtt parkolt.

- A találkozó elején szót ejtettünk a 
klubéletről, illetve beszámolók hangzot-
tak el a tavalyi veterán találkozókról és 
az úgynevezett Dutra-ralikról, melyek 
határon innen és túl is megvalósulnak. 
A rally során közösen keressük fel a 
dutrásokat. Minden évben készülünk 
valami újdonsággal, ezért igyekszünk 
olyan előadókat hívni, akik érdekes-
séggel szolgálhatnak a résztvevőknek 
- tudtuk meg Nagy róberttől, a Dutra- 
barátok Körének egyik alapítójától.

A jelenlévők a hagyományos tablókiál-
lításon is láthattak egy-két újdonságot, 
de igazi különlegességekkel Molnár 
Balázs szolgált.

- A balatonboglári Dutra Múzeumból 
hoztam olyan alkatrészeket, melyek a 
Vörös Csillag Traktorgyárban készültek, 
de soha nem kerültek beépítésre, tehát 
vadonatújak. Ezek közt van Dutra-
szivattyú, illetve olyan kártya- és ciga-
rettatartók, amiket a gyár készíttetett 
a dolgozóinak. A cigaretták címkéjén 
az egész Dutra-sorozat megtalálható - 
mondta el Molnár Balázs.

A szőnyi találkozó bizonyította, hogy 
a veterán gép iránti szenvedély nem 
köthető sem nemhez, sem korhoz. 
A dutráskörökben ismert Korbuly 
család ifjú hölgy tagja, Sarolta elza által 
fémlemezekből készített alkotásokat is 
bemutatták. A hóesés még kedvezett 
is a rendezvénynek, hiszen ahogy 
Nagy róbert fogalmazott: így azok a 
mezőgazdászok is el tudtak jönni a 
találkozóra, akik jó idő esetén valószí-
nűleg a földjeiken dolgoztak volna.

Tavaly év végén Komárom németországi testvévárosából érkeztek hoz-
zánk látogatók. A delegációt dr. Molnár Attila polgármester fogadta. 

Komárom és Naumburg 23 éve ápol kiváló kapcsolatot. A testvérvárosi küldöttség minden 
évben, az adventi időszakban városunkba látogat, hogy ajándékot hozzon az óvodásoknak. 
A naumburgiak ezúttal a Tóparti, a Csillag és a Szent Imre Óvodát látogatták meg, ahol 
a gyerekek köszönetképpen kedves kis műsorral készültek.A naumburgi katolikus óvoda 
egész évben gyűjtötte a játékokat és a pénzadományt, hogy ezzel is szebbé tegyék váro-
sunk óvodáinak karácsonyát. A háromfős küldöttség az adventi programokon is részt vett, 
illetve találkoztak dr. Molnár Attila polgármesterrel. A vendégek várhatóan februárban 
visszatérnek, hogy tárgyalásokat folytassanak a két város kapcsolatának újragondolásáról. 

Testvévárosi küldöttség  járt nálunk

visszatekiNtő10
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- Kiemelném Keresztes Gyula honvéd száza-
dost, ő tudomásom szerint az egyetlen, akit itt 
temettek el Dél-Komáromban. Tulajdonképpen 
nem a harctéren halt meg, hanem 1921-ben 
egy műtéti szövődmény következtében, bár 
a sérülését a háborúban szerezte. A sírja jó 
állapotban fennmaradt, sőt egy fényképet is 
sikerült szereznem róla, így viszonylag kerek 
élettörténetet tudok felvázolni. Sokan idegen 
földben nyugszanak, néhány család exhumál-
tatta hozzátartozóját, így haza tudták őket 
hozni - mondta el Bálint Ferenc. A muzeo-
lógusnak a kutatás során nagy segítséget je-
lentett, hogy a korabeli sajtó már digitálisan 
elérhető, a centenárium kapcsán pedig több 
adatbázis is felkerült az internetre, többek 
közt a veszteségi listák.  
 
A Klapka György Múzeum 2019-ben egy 
nagy kiállítást szervez, így kérik azokat, 
akik fényképekkel, dokumentumokkal vagy 

egyéb információval rendelkeznek, vegyék 
fel a kapcsolatot a múzeum munkatársaival.  
 
Szintén az első világháború volt a témája az 
Endresz Csoport által szervezett előadásnak 
is. Születésnapján, január 6-án az egyesület 
minden évben megemlékezik a híres óce-
ánrepülőről. Ezúttal Punka György tartott 
előadást, amelynek témája a Magyar Királyi 
Honvéd Légierő 1920 és 1945 közötti idő-
szaka volt. Megtudtuk, hogy Trianon után 
hazáknak nem lehetett légiereje, azt ugyanis 
a békediktátum megtiltotta. Sok volt a 
munkanélküli pilóta, azonban a képzések 
ekkor sem álltak le.  
 
– A pilóták egészen a 80-as évek végéig nem 
beszélhettek arról, hogy mit tettek a második 
világháború során. Holott úgy, mint apáink 
többsége, ők építették újjá ezt az országot – 
mondta végezetül Punka György. (se)

Több száz komáromi áldozata volt az első világháborúnak. Elsősorban katonai 
áldozatok, hiszen a nagy háborúban viszonylag kevés civil halt meg a hátor-
szágokban. A fronton elesettekről tartott előadást Bálint Ferenc, a Hadtörté-
neti Intézet főmuzeológusa, a Múzeumbarát Kör január 27-i rendezvényén. 
A legénységi állományúaknál sokszor csak egy-egy bejegyzés tanúskodott arról, 
hogy mi is lett a sorsuk. A tisztekről több információ maradt fenn, ők magasabb 
társadalmi rétegből származtak és a hierarchiában is magasabb helyen álltak. 

pár évvel ezelőtt a komáromi 
erődök Barátainak egyesülete a Mo-
nostori erőd bejáratánál emléktáblát 
avatott az első világháborúban a 
keleti hadszíntéren életüket vesztett 
katonák emlékére. ezt az emléktáb-
lát most kiegészítették.  
 
- Rabi Lenke helytörténész nem kis 
feladatra vállalkozott, ugyanis össze-
gyűjtötte azon komáromi katonák nevét, 
akik a Donnál vesztették életüket. A 
nevek után a Hadtörténeti Levéltárban 
kutakodott. A táblára azoknak a neve 
került fel, akik kilétére 2014 decembe-
réig sikerült fényt deríteni - mondta el 
Bágyi Ferencné, az egyesület elnöke. 
A megemlékezésen elhangzott, hogy 
a Don-kanyar hősi halottairól való meg-
emlékezés tisztelet és becsület dolga.  
 
Ahogy Bágyi Ferencné is mondta: 
évente legalább egyszer illik felidézni 
tetteiket, hiszen a második világháborút 
követően fél évszázadig beszélni sem 
volt szabad a keleti front történéseiről. 
Az emléktábla leleplezését követően 
a jelenlévők elhelyezték a megem-
lékezés virágait, majd mécseseket 
gyújtottak az erőd kopjafájánál. 

Az első világháború  
hőseire emlékeztünk

közös MÚltuNk14
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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. 

Mintegy harminc felvidéki, erdélyi és 
magyarországi szekeresgazda család leszár-
mazottai gyűltek össze január közepén az 
észak-komáromi református imaház díszter-
mében, hogy megalapítsák hagyományőrző 
egyesületüket. A szekeresgazdák meghatá-
rozó társadalmi réteget alkottak Komárom-
ban, életükről sokat megtudhatunk Kecskés 
László könyvéből. 

- A szekeresgazdák vallásukhoz és hagyomá-
nyaikhoz szorosan kötődtek. Kétkezi munkával, 
állattenyésztéssel, földműveléssel, hajóvonta-
tással és fuvarozással keresték a kenyerüket, de 
emellett nagyon műveltek is voltak, hiszen a 
magyar mellett beszéltek és írtak németül és la-
tinul is. Sokan elcsodálkoztak, ha meghallották, 
hogy két munkásember egymással latinul be-
szélget - mondta az egyesület megválasztott 

elnöke, Farkas Gáspár. A szekeresgazdák 
reformátusok voltak, minden családban 
megtalálható volt a Károli-féle Biblia, a 
Szikszai imádságoskönyv és a komáromi 
kalendárium. Hitükért áldozatokra is 
képesek voltak. A 17.században a református 
templom építésekor minden szekeresgazda 
letépte ruhájáról az ezüstgombokat és 
láncokat, ezt ajánlva fel az építés költsége-
ihez. Mindez fejenként 2,5-3 kiló ezüstöt 
jelentett. Sorsukat a második világháborút 
követő kitelepítések pecsételték meg, mivel 
véleményformáló közösséget alkottak, el 
kellett őket távolítani. A 200 családból így 
mindössze 15 maradt Komáromban. A 
hagyományőrző egyesület egyelőre minden 
héten kedden találkozik az imaházban, 
később szeretnének kiköltözni a bástyába, 
illetve tervezik a találkozók bővítését is. 

Mintegy harminc felvidéki, erdélyi és elnöke, Farkas Gáspár. A szekeresgazdák 

Egykori szekeresgazdák leszármazottai alapítottak hagyományőrző egyesületet és 
polgári társulást Észak-Komáromban. Céljuk a szekeresgazda-hagyományok ápolása, 
továbbadása, megismertetése a fiatal generáció tagjaival. Szeretnének aktívan bekapcsolódni 
a város életébe a különféle rendezvényeken, megemlékezéseken való részvétellel.

Hagyományaink nyomában
  szekeresgAzdA-egyesÜlet AlAkult

közös MÚltuNk 15

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



a hóNap: öNKorMáNyzATi híreK16

„Az érem a legművészibb tolmács!” (Hóman Bálint)

Komáromhoz kötődő érmek összegyűjtése több évtizedes szisztematikus gyűjtőmunka 
eredménye. Komáromi születésű lévén ezzel az a törekvésem, hogy a városhoz 
kötődő érem- és plakettanyag nyilvánosságával forrásanyagot adjak azoknak, akik 
a kiemelkedő múlttal bíró Komárom város történetét kutatják, és természetesen azok-
nak is, akik  a témához kapcsolható numizmatikai anyagokat  gyűjtik és kedvelik. 

fotó: Baranyai Melinda

közös MÚltuNk16
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A Komáromra vonatkozó első érmek a 
gyűjteményemben a 19. századból valók. 
Ezt megelőző időszakból nincs egyértel-
mű adatunk komáromi érmekről.

Mielőtt a híres komáromiak érmeken 
való ábrázolását bemutatjuk, érdemes 
két éremről szólni, az egyik az 1891-es 
Komáromi Ipari és Gazdasági Kiállítás, 
a másik az 1939-ben  Komáromban 
rendezett Országos Művészeti Fény-
képkiállítás emlékérme. Mindkét érem a 
nehezen elérhető érmek közé tartozik.

A híres komáromiak érmeken való 
megjelenése és ábrázolásuk nagyban erő-
sítették azt a rangot, melyet Komárom 
város vívott ki magának a magyar nem-
zet történetében. Jókai Mórról, a nagy 
mesemondó születésének 100. évfordu-
lójára (1925) adták ki, illetve vertek füles 
érmet is Jókai 50 éves írói jubileumára. 
(1893)   Az Allianz Hungária Biztosító 
2004-ben készített szép ezüst érmén is 
Jókai portré szerepel, ismerté téve, hogy 
Jókai Mór a Trieszti Általános Biztosító 
Társulat Igazgatósági tagja volt, (Szinyei 
Józsefről elnevezett irodalmi díj), Klapka 
Györgyről, Komárom hős védőjéről 
Genéve-ben 1908-ban egy  vert, ritka 
érem  készült, illetve Ligeti Erika érem-
művészi munkáját dicséri egy szép öntött 
érem Klapkáról.

Th aly Kálmánról 1904-ben  és 1906-ban  
is szögletes plakettel emlékeztek meg. 
Konkoly Th ege Miklósról Szlovákiában 
kétféle érmet adtak ki, amelyek az ottani 
csillagászati szövetség jutalomérmei.  
Antal Gábor református püspökről, 
pappá szentelése 40. évfordulóján, 
1909-ben készítettek szögletes plakettet. 
Bathó Bálintról, (1826-1900) Komárom 
országgyűlési képviselőjéről tisztelői 
1943-ban készíttettek emlékplakettet

A Komáromban született Térfi  Bélá-
ról (1869-1939), a Bethlen- kormány 
miniszteréről, neves fi latelistáról a 
MABEOSZ  emlékéremmel emlékezett 
meg pár évvel ezelőtt.  Lehár Ferencről 
1920-ban Ausztriában emlékérmet  
illetve 25 schillinges ezüst  emlékpénzt 
is megjelentettek,  és szintén 50 schil-
linges ezüst emlékpénzzel emlékeztek 
meg Ausztriában a Komáromban 
született Th eodor Körnerről, a volt 
osztrák köztársasági elnökről.  

Szlovákiában 2007-ben 500 koronás 
ezüst emlékpénzt vertek a komáromi 
Öregvár 450. évfordulójára. Az emlék-
pénz 3. oldalán az ismert körirat olvasha-
tó: COMORRA NEC ARTE NEC 
MARTE. 

A legismertebb komáromiak sorából 
nem hiányozhat Czibor Zoltán, az 
„Aranycsapat” labdarúgója sem. A 6:3-as 
magyar-angol mérkőzésre való emlé-
kezésre készült emlékérmen olvasható 
Czibor neve is. 

A neves komáromiakat megörökítő 
érmek, plakettek mellett érdemes pár 
olyan érmet is bemutatni, amelyek szin-
tén kordokumentumai Komáromnak és 
történelmének.

Az 1950-es éveket követő évtizedekben 
érezhetővé vált az éremművészetben is a 
szocreál hatás, gyakorivá váltak a meg-
emlékező, vagy emlékeket, évfordulókat, 
eseményeket megörökítő érmek, plaket-
tek. Ide sorolható a Komáromi Kőolaj-
ipari Vállalat emlékérme, szögletes pla-
kettje, a Komáromi Építő Szövetkezet 
fennállásának 35. évfordulójára készített 
plakett, a Lengyár 75. évfordulós érme, a 
Komáromi Állami Gazdaság és a város 
jubileumi emlékérmei, jutalomérmei. 
Az ilyen öntött éremművek megnövelt 
felületein a bonyolultabb gondolatokat is 
árnyaltabban lehetett ábrázolni.

A komáromi érmek alkotói a kor 
neves éremművészei voltak: Búza 
Barna, Madarassy Walter, Istók János, 
Telcs Ede, Berán Lajos, Gerl Ká-
roly, S. Valkó László, Szirmai Antal, 
Brém Ferenc és Szunyogh László.
Komárom mindig jelentős bázisa volt az 
éremgyűjtőknek, közülük is kiemelked-
nek jelentősnek mondható gyűjtemé-
nyeikkel, numizmatikai ismereteikkel 
a következő gyűjtők: Mitterbacher 
György (1761-1831) császári és királyi 
főstrázsamester, magyar és külföldi 
pénzeket, emlékérmeket gyűjtött.
Milkovics János (1804-1872) földbirto-
kos, Győr megyei táblabíró, igen jelentős 
görög-római és magyar pénzgyűjtemé-
nye volt.

Pap Gábor (1827-1895) református 
püspök, mintegy 3 ezer darabos nu-
mizmatikai gyűjteményt hozott létre.

Maszlaghy Ferenc (1839-1917) komá-
romi főesperes-kanonok, az Magya 
Numizmatikai Társulatnak (a továb-
biakban: MNT) 1901-1914-ig volt 
tagja, 1889-től rendezte a hercegprímási 
numizmatikai gyűjteményt.

Végh Adorján (1848-1899) földbirtokos, 
régész, a Komáromi Történeti és Régé-
szeti Egylet alapítója, magyar pénzgyűj-
teménye volt jelentős, könyvet is írt „Az 
Árpádkori királyok pénzei”-ről.

Konkoly Th ege Balázs (1862-1923) ko-
máromi ügyvéd, 1903-1923-ig volt tagja 
az MNT-nek.

Fülöp Zsigmond (1878-1940) komáromi 
bankár, numizmatikai szakértő volt, 
jelentős rómaipénz-gyűjtemény birtoká-
ban volt.

Alapi Gyula (1872-1936) vármegyei 
levéltáros, numizmatikai szakíró, a 
numizmatika minden ágában kiváló 
ismeretei voltak, emellett mintegy 4 ezer 
darabos rómaipénz-gyűjteménye is volt, 
1903-1936-ig volt tagja az MNT-nek.

Kállay Ödön (1879-1960) Szőny község 
jegyzője, igen jelentős rómaipénz-gyűj-
teményt hozott létre, 1929-1959-ig volt 
tagja az MNT-nek.

További éremgyűjtők nevét is meg kell 
őrizni az utókornak, mint Milch Ármin, 
Angyal Kálmán, Bathó Lajos, Konkoly 
Th ege Miklós, Korbuly Dezső, Milch 
Tibor, Lenhardt György, illetve Petro-
vics Jenő. 

Érdemes nyomon követni, megőrizni a 
hős városhoz kötődő éremanyagot, más-
részt büszkének is kell lennünk azokra a 
híres komáromiakra, akik életükkel, te-
vékenységükkel tovább növelték a város 
hírnevét, és maradandót alkottak.

Vámosi László 
a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete

alelnöke
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Elsőként a jó tanuló - jó sportoló fi atalokat 
díjazták, akik az elmúlt tanévben nem csu-
pán a tanulmányaik terén jeleskedtek, de a 
Magyar Diáksport Szövetség által szerve-
zett versenyeken is kiváló eredményt értek 
el. Köztük volt Orbán Gréta, Csurgó Lola, 
Nagy Nikoletta, Fortuna Patrícia, Németh 
Anikó, Horváth Lea, Horváth Zoé, Kelkó 
Balázs, Pekler Zalán és Bondor Csaba.

Az Év Junior Sportolója Díjat a lányok 
közül Vadkerti Adél golfozó, a fi úk közül 
Fülöp Patrik, a KVSE labdarúgója vehette 
át. Az év testnevelő tanára Andrási Mihály 
lett, aki 1979 óta a Petőfi  Sándor Általános 
Iskolában dolgozik, tavaly tanítványai or-
szágos diákolimpia címet szereztek magas-
ugrásban. A Komárom Város Sportjáért Díj 
Paulovics Imrének járt, aki 1973-tól a helyi 
labdarúgás meghatározó egyénisége. A 
város közönségdíjasa ezúttal Szőnyi Ferenc 
lett, aki a világbajnokság megnyerése mel-
lett másodikként ért célba a Milano és San 
Remo között megszervezett, 283 kilométer 
hosszú futóversenyen.

– Sok díjat kaptam már, de ez valahogy mégis 
többet jelent, egy kicsit el is érzékenyültem. 
Minden sportolónak, így nekem is az a célom, 
hogy példaképpé váljak. Így 50 felett azért 
már vissza kell venni a tempóból – mondta a 
Vasember, majd hozzátette, azért indul a 
világ leghosszabb és legkeményebb futóver-
senyén, amit a Himalájában szerveznek. A 
táv 330 kilométer, és eddig mindössze egy 
embernek sikerült teljesítenie. A csapattársai 
körében csak Race Machine-nak becézett 
Szőnyi kiemelte, most egy olyan elismerést 

kapott a várostól, ami nagy erőt adott neki 
az emberfeletti táv leküzdéséhez.

Az Év Edzőjének Szeidl Balázs választot-
ták, aki az átadó után elmondta, mindez 
nem csak az ő érdeme, de edzőtársaié is. 
– Szeretném a jövőben megszolgálni ezt az 
elismerést, és egy olyan úszóklubot létrehoz-
ni, ahol 5 és 18 éves kora között edzhetnek 
a fi atalok. 2010 óta 870 érmet gyűjtöttünk, 
idén szeretnénk ezt ezerre bővíteni. Minden 
esélyünk megvan arra, hogy országos bajnoki 
érmeket szerezzünk – nyilatkozta a Komáro-
mi Úszóklub vezetője, Szeidl Balázs.

Az edző egyébként mérnök végzettségű, 
így a terveket mindig mérnöki precizitással 
készíti el, illetve tartatja be, hiszen saját 
bevallása szerint nem csak magával, de 
tanítványaival szemben is sokat követel. 
Kialakítottak egy jó kapcsolatot a határon 
túli magyarsággal, így már náluk edz Bielik 
Kevin, aki sorra nyeri a szlovákiai verse-
nyeket és Dikácz Bence, aki szintén szép 
eredményeket ért el.

Az Év Csapata Díjat idén is az SZPK-sok 
érdemelték ki, ezúttal azonban a fi úk helyett 
a lányok arattak diadalt a Sportgálán.

– Feljutottunk pályánk csúcsára, hiszen meg-
nyertük a Magyar Bajnokságot. Idén minden-
képpen a címvédésre törekszünk, és arra, hogy a 
kupában is megálljuk a helyünket – mondta a 
csapatkapitány, Takács Anna. Bak Norbert 
edzőnek sikerült fejben helyretennie a lá-
nyokat, aki így megtanultak egymásért küz-
deni. A csapattagok közül többen külföldre 

mentek, így elkerülhetetlen volt a vérfrissí-
tés. Szerencsére azért, ha nem is olyan nagy-
mértékben, mint a fi úknál, azért a lányok 
körében is népszerű sportág a fl oorball, így 
elkezdték az utánpótlás beépítését.

Az Év Csapatsportolója is az SZPK-ból ke-
rült ki, hiszen a díjat Gyugos Beáta vehette 
át. A fi úk közül a legjobbnak Borvendég 
Richárd, a KVSE labdarúgója bizonyult. 
Az Év Sportolója a lányok közül Miskolczi 
Julianna sportlövő, a fi úk közül Grónai Sán-
dor félprofi  thai boksz világbajnokunk lett. 
Elárulta, hogy minden év elején kitűz maga 
elé egy célt, amit szeretne elérni, tavaly sorra 
nyerte a hazai és a külföldi bajnokságokat. 
Mindezt komoly céltudatos munkával, 
elszántsággal, rengeteg edzéssel, alázattal és 
lemondással érte el. Hetente átlagosan 8-12 
alkalommal edzett, csak vasárnaponként 
pihent

– A regenerálódás ugyanúgy a felkészülés része, 
ezért nagyon fontos. Minden meccsre külön 
készülök alapozással, futással és persze men-
tálisan is. Idei célom a profi  világbajnoki cím 
megszerzése. Ezzel a gondolattal kelek és ezzel 
fekszem – árulta el Grónai Sándor. Megtud-
tuk tőle, hogy már a címmeccs időpontját 
is kitűzték, így novemberben izgulhatunk 
kiváló sportolónkért. A gálát színesítette a 
budapesti Sambahiya tánccsoportjának, a 
KVSE Fit Kideseinek, a Fouetté ritmikus 
gimnasztikásainak fellépése.

A díjátadót követően báli mulatságra került 
sor, ahol a Syncron Band húzta a talp alá 
valót.     se

SPORTOLÓINKAT ÜNNEPELTÜK

Nyolcadik alkalommal adták át a sportolói dí-
jakat a 20 éves születésnapját ünneplő Sport-
csarnokban, ahol a budapesti Sambahiya tánc-
csoport teremtett brazil karneváli hangulatot.

sport18
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- Tavasszal vásároltuk a Mitsubishi Pajerot, 
aminek előző tulajdonosa már vett részt 
Budapest-Bamakón. Idén családi okok miatt 
nem indult, így tudtuk megvenni az autót, ami 
átépített, megemelt és motorikusan is meg-
erősített. A csapat neve azért Baka Vők, mert 
mindnyájan Nagy István, azaz Baka vejei 
vagyunk - mondta Vendégh László.  
 
A fiúk felkészülés gyanánt részt vettek a 
Bamako rali versenysorozatán, ahol az erős 
középmezőnyben végeztek. Reális célként 
a Bamakóba jutást tűzték ki maguk elé. 
A 8464 kilométeres táv első négy napja 
Európán, majd ezt követően Afrikán halad 
keresztül, ahol hegyekkel, füves szavan-

nákkal, földutakkal és a sivataggal kell 
megbirkózniuk. Naponta átlagban 450-
650 kilométert tesznek majd meg. Az első 
befutókat február 1-jén várják. A futam 
a világ legszegényebb országain halad át, 
így karitatív céllal szervezik. A résztvevők 
íróeszközöket, játékokat, édességet visznek 
magukkal, amit szétosztanak a gyerekek 
között.  
 
A Baka Vők Team autójának sorsa még kér-
déses, ha lesz, aki hazajön vele, akkor meg-
tartják, ha erre senki nem vállalkozik, akkor 
értékesítik, vagy jótékony célra ajánlják fel 
az iskoláknak vagy más intézményeknek.  
       se

A 2015-ös BudApest-BAmAko komáromi résztvevői már régótA kAcérkodtAk 
A gondolAttAl, hogy egyszer elindulnAk A sivAtAgi relin. Az esemény juBileumA 
és állítólAg utolsó futAmA, erre jó AlkAlmAt teremtett. A vendégh lászló, 
BAjcsAi zoltán és mészáros gáBor AlkottA BAkA vők teAm jAnuár 16-án 
stArtolt A lurdy ház elől. A spirit kAtegóriáBAn sokAn régi trABAntokkAl, 
WArtBurgokkAl vAgy velorexekkel vágtAk neki A töBB mint 8000 kilomé-
ternek, A komáromi fiúk Azért komolyABBAn vették A nem mindennApi távot.

 
óriási komáromi kosárdiadal! 
 
az öt játékossal felálló komáromi 
kémények kosárlabdacsapata az 
oroszlányi katlanban végig vezetve 
verte meg a tavalyi megyei győztest, 
mindezt csapatként, cserelehetőség 
nélkül oldották meg kiválóan a ké-
mények. ose u20 - kvse kémények 
51:86 
 
A csapat fővezére 41 pontos dobótel-
jesítménnyel Szentirmay Péter, mellette 
a többiek is kiválóan teljesítettek. A 
Kémények csapata a Pest Megyei Baj-
nokságban is vitézkedik, a tabellát jelen-
leg 100 %-os teljesítménnyel vezetik.

ezüsteső a shooting openen 
 
Január 3-án és 4-én rendezték meg 
az év első versenyét százhalombat-
tán, amely felkészülés a februári 
országos bajnokságra, valamint 
válogató a márciusban hollandiában 
megrendezendő európa-bajnok-
ságra is. a kvse versenyzői szépen 
szerepeltek. a mezőnyből Miskolczi 
Julianna, Nagy sándor és turi zsolt 
is a dobogó második fokára állha-
tott. 
 
eredmények : 
10 méter légpuska 60 férfi 
1. Péni istván UTe , 2. sidi péter kose 
3. Veres ádám BhSe, 6. kapás istván 
kvse 
 
10 méter légpuska 60 junior 
1. Kovács Csaba CÉL-Tudat, 2. Nagy 
sándor kvse, 3. Tóth Tamás FSLK 
 
10 méter légpuska 40 női 
1. Biatovszki Mira UTe, 2. Miskolczi 
Julianna kvse, 3. Szijj Katinka FSLK 
10. szijj kamilla kvse , 12. Nagy 
Dóra kvse 
 
10 méter légpuska 60 ifjúsági fiú 
1. Gyetvai Marcell UTe , 2. turi zsolt 
kvse, 3. Kudor Gergely UTe , 5. 
szilágyi attila kvse 8. Balogh Bálint 
kvse 
 
10 méter légpuska 40 serdülő lány 
1. Dénes eszter UTe, 2. Jákó Mi-
riam CÉL-Tudat, 3. Bajos Gitta, 
4. Cseszka Nikolett kvse 

 komáromiAk Az indulók között
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