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Alapítva 1849-ben

Szent István 
ünnepén!
Városunk polgársága Szent 

István ünnepét, augusztus hu-
szadikát már hagyományosan 
az államalapító király szobránál 
tartja.  (A Komáromi Lapok a 
nyári megjelenési rend követ-
keztében e jeles napon már a 
nyomdában lesz, így az ünnep-
ségről csak jóval később tudunk 
hírt adni.)

Szent István rendkívüli 
képességeit nemcsak az állam-
alapítás  ténye hitelesíti: ugyan-
ilyen jelentőségű jövőbe látása. 
Köztudott, hogy utódja nem 
lévén országát a Szűzanyának 
ajánlotta fel. Kiváló amerikai 
magyarok, tudósok, kutatók és 
történészek még a rendszervál-
tás előtt érdekes kísérletet végez-
tek az Egyesült Államokban már 
elterjedt számítógépes technikát 
használva. 

Több ország, köztük Ma-
gyarország történelmének ada-
taiból afféle tesztlapot alkottak. 
Ez a „program” tartalmazta a 
vesztes és győztes csatákat, az 
egyes népek történelmének meg-
határozó eseményeit, a népesség 
gyarapodását vagy fogyását. 

Az érdekelte a vizsgálódó-
kat, hogy milyen jövő várható 
az adatok feldolgozása után 
egyik-másik országra? És a 
komputer egymásután közölte a 
válaszokat. A magyarokról csu-
pán egyetlen mondatot dobott 
ki a gép: ez az ország már nem 
létezik! 

Mostanában, amikor egyre 
több hiteles, eddig eltitkolt vagy 
meghamisított tény derül ki 
történelmünkről, egyre többen 
kezdjük érteni Szent István ki-
rály zsenialitását. A legkiválóbb 
magyar  látnok, Natália nővér 
ezeket a mondatokat jegyezte 
naplójába  1940-ben a Szűz-
anya üzenetéből:  

„Szent István az országát a 
mennyei Atyától kapta, és mi-
vel fia meghalt, örökségül ne-
kem adta.  Én ezt az örökséget 
elfogadtam.  Más országok is 
felajánlották magukat nekem, 
de örökségem csak ez az egy or-
szág. Történelmében megjárta 
a keresztutat, de soha el nem 
pusztul.” 

Van, aki hisz a látnokok-
nak és van, aki nem. A magyar 
megmaradás ára az engesztelés, 
hogy az elkövetett bűnökért bo-
csánatot nyerjünk. Ezért indult 
el két esztendeje Magyarorszá-
gon a nagy engesztelő mozga-
lom, amelyhez, természetesen, 
határon túliak is csatlakozhat-
nak a www.vilagkiralynoje.hu 
honlapon.

Batta György

A moszkvai kajak-kenu vi-
lágbajnokság hatalmas sikerrel 
végződött a Szlovákia színeit 
képviselő komáromi kajak ket-
tős, Vlček Erik és Tarr György 
számára. Két számban voltak 
döntősök, és kétszer állhattak 
fel a dobogó legmagasabb fo-
kára. 

Az olimpiai 1000 méteres 
távon mondhatni, hogy megle-
pően fölényes volt a győzelmük, 
míg a verseny másnapján, igaz 
szoros befutó után, de az övék 
lett az aranyérem az 500 méteres 
távon is a magyar hajó előtt. A 
komáromiaknak ismét van jog-
gal kire büszkélkedniük. Hétfőn 
szülők, feleségek, hozzátartozók, 
sportbarátok várták és fogadták 
nagy szeretettel és ovációval a 
Komáromba hazatérő bajno-
kokat, akik szinte nem győzték 
fogadni a szívből jövő gratulá-
ciókat. Vállveregetés, ölelkezés, 
örömteli kézfogások, mindezek-

ből bőven kijutott a világbajnok 
fiúknak. Az aranyérmeket pedig 
bárki közelről megcsodálhatta. 
Kattogtak a fényképezőgépek, 
mindenki ott akart lenni a kö-
zös fotókon. Joggal volt nagy a 
komáromiak öröme.

Polgármester úr, hogyan 
tekint a fiúknak erre a fantasz-
tikus teljesítményére?

– Úgy gondolom, hogy na-
gyon nagy örömet szereztek ne-
künk. Szívből gratulálok nekik 
a magam, de az egész városunk 
és környékünk nevében is. A mi 
kajak klubunknak, de Szlováki-
ának is nagyon nagy szüksége 
volt erre a fantasztikus ered-
ményre. Mindez új impulzust 
jelenthet a többi komáromi 
sportoló számára is. Továbbra 
is szorítok nekik, a jövőben is 
érjenek el további sikereket, és 
nagyon kívánom, hogy kihar-
colják az olimpiai részvételt.”

(Folytatás a 4. oldalon)

Szenzációs komáromi siker a moszkvai világbajnokságon
Vlček Erik és Tarr György két aranyéremmel érkezett haza

Beiratás a művészeti alapiskolába
A Komáromi Művészeti Alapiskola  Igazgatósága értesíti a 

tisztelt szülőket, gyerekeket és minden érdeklődőt, hogy a be-
íratás a zene, tánc- és képzőművészeti szakra szeptember 2-a  és 
szeptember 10-e között, naponta 14-től 17 óráig lesz az iskola 
Nyár utcai épületében.

Szent István nyugati orien-
táltságú keresztény államala-
pításának kiemelkedő jelentő-
sége a magyarság történetében 
vitathatatlan tény, azonban 
annak európai jelentősége sem 
Magyarországon, sem külföld-
ön nem megfelelően, legfeljebb 
igen szűk körben ismert.

Szent István az elődei által 
megkezdett munkával a feje-
delmek korábbi államát nem 
az akkori Európa politikai, jogi, 
gazdasági és kulturális keretei 
közé illesztette be, hanem az 
indoeurópai államalakulatokkal 
szemben egy olyan alternatív 
állam- és közösségszervezési  
modellt hozott létre, illetve – a 
kor kívánalmainak megfelelően 
– erősített meg, amely a X.-XI. 
századtól egészen a XX. száza-

dig, az 1956-os forradalomig 
meghatározó lett a magyarság 
történetében.

(Részlet Tóth Zoltán József 
jogtörténész tanulmányából.)

A csehországi magyarok 
Prágai Tükör c. közéleti és kul-
turális lapjának új számában 
két írás is foglalkozik a Magyar 
Egészségügyi Társaság és az ifj. 
Bastrnák Ferenc vezette Szlo-
vákiai Magyar Egészségügyi 
Társaság közös rendezésében 
megvalósult június hetediki 
konferenciájával.  A tanács-
kozás programjáról Dr. Mária 
Dedinová (szül. Vasko Mária) 

számol be és kiválónak minősíti 
azt. Kiemeli, hogy a  Kárpát-me-
dence magyaroklakta térségei-
ből összesereglett egészségügyi-
ek előadásaikban nagy figyelmet 
szenteltek nemzetünk népesség-
fogyásának.  A konferencián a 
tavaly elhunyt Dr. Bajnok István 
elmegyógyász munkásságát és 
közéletiségét méltató, Tarics 
Péter jegyezte írás is olvasható a 
Prágai Tükörben. 

Bezárja kapuit az egykori Nokia 
Segítenek a munkát keresőknek

A közelmúltban érkezett a 
szomorú hír: a Microsoft vál-
lalat novemberben végleg be-
zárja a Nokia mobiltelefonokat 
gyártó dél-komáromi üzemét. 
Az elbocsátások – melyek több 
száz járásunkbeli dolgozót súj-
tanak - három lépésben történ-
nek, az első szakasz még ebben 
a hónapban elkezdődött. Ing. 
Mária Poláčková, a komáromi 
munkaügyi hivatal igazgató-
nője és Vladimír Matejička, a 
Smer parlamenti képviselője 
ezzel kapcsolatban kért lehető-
séget a megszólalásra, vélemé-
nyük elmondására.

Vladimír Matejička, parla-
menti képviselő: – Egy hetilap 
címlapján, mintegy kérdésként, 

az jelent meg, hogy csak az MKP 
politikusai harcolnak a mun-
kanélküliség ellen a Komáromi 
járásban, s a cikk felrótta azt is, 
hogy a régió parlamenti képvi-
selői nem léptek fel az illetékes 
minisztériumokban s nem kezde-
ményeztek tárgyalásokat. 

Elszomorító, hogy vannak, 
akik az emberi életekből, sor-
sokból propagandát csinálnak, s 
mások elkeserítő helyzetét táma-
dásra használják fel. A lap állítá-
saival szemben az igazság, hogy 
mi napi kapcsolatban állunk a 
munkaügyi hivatallal, s azon 
keresztül Ján Richter miniszter 
úrral, aki sok időt szentel ennek 
a régiónk számára fájó problé-
mának.

Cselekszünk tehát mi is – 
nem csak egyesek – ahogy azt 
az említett cikk sulykolja – és 
fájlalom, hogy ezidáig nem volt 
olyan városvezetés, amely mun-
kahelyeket teremtett volna. Az 
első Fico-kormány idején például 
határozat született egy hetényi 
ipari park létesítéséről, ám a 
Radičová-kabinet megszüntette 
az erről szóló rendeletet. Én lo-
kálpatrióta vagyok, a magyar és 
a szlovák emberek egyaránt közel 
állnak hozzám, jó kapcsolatban 
vagyok velük.

Ing. Mária Poláčková: – 
Rendszeres kapcsolatban állunk 
magyarországi partnereinkkel, 
akik segítenek bennünket, infor-

(Folytatás a 2. oldalon)

Dícséret Prágából

Szent István műve
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Ifjú kajakosaink sikere. 1994. július 22-24. között rendezték meg 
a hollandiai Groningenben az Ifjúsági Kajak Kenu Gyorsasági Ver-
seny Világbajnokságát. A szlovák válogatott a résztvevő 32 ország 
közül a nagyon szép 5. helyezést szerezte meg. A Komáromi Kajak-
kenu Klubot képviselték: Medovčík Krisztína, Bača Juraj, Hluško 
Martin, Riszdorfer Mihály és Bogdány Zsolt. A legjobb eredményt 
a négyes kajakban a fiúk érték el, mivel a magyar hajó mögött csak 
egy másodperccel lemaradva 3:01,2 perces idővel a második helyen 
végeztek 1000 méteren és ezzel a teljesítménnyel sikerült megelőz-
niük a német versenyzőket. Petriska Róbert, a válogatott edzője 
ezekkel a szavakkal értékelte az elért eredményt: „A legnagyobb 
meglepetés és egyben a válogatott legjobb eredménye a világkupán. 
A törénelemben először sikerült ebben a sportágban legyőzni a né-
met csapatot.”

(Komáromi Lapok, 1994. augusztus 5, 31. szám)

Óriási élmény volt a napfogyatkozás. Városunkból sokszázan 
rándultak át augusztus 11-én, szerdán Magyarországra, hogy a tel-
jes napfogyatkozást láthassák. Életre szóló élményben volt részük 
azoknak is, akik itthon maradtak. Mint általában mindenről, a nap-
fogyatkozásról is különböző módon vélekedtek az egyes emberek. 
Van, aki égi jelként fogta fel a jelenséget, mert úgy érzi, valami új-
nak kell következnie a szörnyű huszadik század után. Mások csu-
pán a természet színjátékának tekintették a Nap és a Hold „nászát”.  

(Komáromi Lapok. 1999. augusztus 20, 33. szám)

Jubileumi Honismereti Kerékpártúra. A Honsimereti 
Kerékpártúra résztvevői e nyáron a Komárom és Ipolyság közötti 
térségen haladtak végig, de mivel napjainkban már nem okoz 
különösebb gondot a határátkelés, magyarországi kiruccanások is 
a túra részét képezték. A túra résztvevőit Mácza Mihály történész, 
jeles idegenvezető kalauzolta: ez a csaknem két óra számos új 
ismerettel gyarapította a társaságot. A jó hangulatú komáromi 
tartózkodás után a Duna jobbpartján lévő Süttőre bicikliztek a 
túrázók, mely község a márványbányájáról híres.

(Komáromi Lapok, 2004. augusztus 11, 15. szám)
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92 éve történt
ELKOBOZTATTA a Komáromi Lapok mult számát a hatalom, 

melynek nincs inyére az igazság, kelletlenül hangzik a kisebbségek 
egyre erősebben feltörő panasza és zokszava. Negyvenkét esztendő 
multjával egyetlen egy izben sem történt ez meg velünk; ez alatt az 
idő alatt még bíróság előtt sem állottunk soha azért, amit irtunk. A 
magyar iskoláért emeltünk szót, amiért a lap elkobzását rendelték el. 
Meg kell állapítanunk, hogy még az előzetes cenzura idején is ennél 
erősebb hangú bírálatokat írtunk e kérdésben, nem egyszer, de igen 
sok izben. Ámde ezt a hangot mindenkor megokolttá tette az, ami 
itt a magyar iskolával történt és történik. Nem izgatás ez, sem nem 
lázítás, csak azoknak a jogoknak a következetes követelése, amelyek 
bennünket a saint-germaini béke alapján megilletnek, amelyből 
alaptörvény is lett s amelyet nem hajtanak végre, nem tartanak be. 
A kormánnyal szemben, melyet élesen bírálunk, mi állunk a törvé-
nyek alapján, mert mi csak azt követeljük, hogy azokat tartsák be és 
hajtsák végre. 

(Komáromi Lapok, 1922. augusztus 8, 93. szám)

A Lúdpiac téren felavatták Szent István királyunk lovasszobrát. 
A felemelő, szép ünnepséget beárnyékolta, hogy Sólyom László 
magyar államfőt aznapra kitiltották Szlovákiából, így az ünnepség 
főszónokaként nem mondhatta el beszédét, pedig szavait éppen 
az ellene fellépők is megszívlelhették volna. Gondolatai azonban 
mégiscsak eljutottak a többezres közönséghez, Heizer Antal, 
Magyarország pozsonyi nagykövetének jóvoltából. „A magyar 
nemzet ma nyolc ország területén él, őshonosként. Egységét 
tehát etnikai, nyelvi, kulturális és identitásbeli közösségként kell 
elképzelnünk, úgynevezett kulturális nemzetként. Európában, 
különösen pedig ebben a régióban etnikailag homogén 
nemzetállamok nem hozhatóak létre, hiszen ma a kontinens 
államaiban 40 nemzeti nyelv van, s azokból 35-öt az országhatárokon 
túl is anyanyelvként beszélnek. Magától értetődőnek tartjuk azt, 
ha a szomszéd államok bármelyike anyaországként viselkedik a 
Magyarországon élő nemzetrészeivel szemben, mint ahogy ezt 
mi is megtesszük a más országokban élő magyarokkal.” – üzente 
Sólyom László.  

(Komáromi Lapok, 2009. szeptember 2, 14. szám)

VöröS PéTEr parlamen-
ti képviselővel arról beszélget-
tünk, hogyan látja Komárom 
és a déli országrész helyzetét és 
kitörési pontjait. 

Képviselő úr, az európai 
parlamenti választások után 
megüresedett Nagy József 
mandátuma a parlamentben, 
amit ön foglalhatott el. Milyen 
tervekkel, elképzelésekkel kez-
dett neki a munkának?

– Egy kicsit változott a hely-
zet az előző választási időszak-
hoz képest, hiszen most a par-
lament szociális bizottságának 
vagyok a tagja, ahol egy új szak-
területtel kell foglalkoznom. 
Meg kell mondanom, hogy nagy 
kihívás számomra ez a változás, 
hiszen ha körülnézek, azt látom, 
hogy az emberek küszködnek, 
nehezen keresik a mindennapi 
kenyerüket, és kevés lehetőséget 
látnak maguk előtt.

A legnagyobb problémá-
nak hosszú évek óta a munka-
nélküliséget tartják, ami egyre 
súlyosabb méreteket ölt, főleg a 
magyarlakta Dél-Szlovákiában. 
Óriási lemaradásunk van ezen 
a területen és nagyon sok a ten-
nivaló. 

Elég komoly médiavissz-
hangot kapott az a kijelentése, 

hogy a kormány nem törődik 
Dél-Szlovákiával, semmit sem 
tett azért, hogy a helyzet javul-
jon.

– Ezt annak kapcsán mond-
tam el, hogy bezárja kapuit a 
dél-komáromi Nokia üzem, 
ami több száz szlovákiai mun-
kavállalónak is munkát adott. 
A Nokia ügye számomra az 
állatorvosi ló esete. Van egy 
multinacionális vállalat, amely 
még csak nem is Szlovákiában 
folytatja tevékenységét, támo-
gatást kapott a magyar államtól 
munkahelyteremtésre, itt van 
néhány évig, majd amikor más-
hol nagyobb kedvezményeket, 
olcsóbb munkaerőt, magasabb 
profitot szimatol, becsomagolja 
a gyárát, elbocsájtja a munká-
sokat és odébbáll. Itt maradnak 
munka nélkül a Komárom kör-
nyéki emberek, ami egész csalá-
dokat hoz nehéz helyzetbe. 

A szociális miniszter is 
reagált a helyzetre, mert be-
jelentette, hogy válságstábot 
hív össze, megpróbálja oldani 
a helyzetet a helyi és magyar-
országi munkaügyi hivatalok 
bevonásával. 

– Örülök, hogy a miniszter 
úr gyorsan reagált az általam 
felvetett problémára, de ez csak 
tűzoltás Richter miniszter részé-
ről. Itt rendszer-szintű a prob-
léma. Az nem megoldás, hogy 
a mi polgáraink más országban 
kényszerülnek maguknak mun-
kát találni.

Aki akár csak Magyarorszá-
gon vállal munkát, az ott fizeti 
az adót, a járulékokat, ott teremt 
értéket. De ha munkanélkülivé 
válik, Szlovákiának kell bizto-

sítania a szociális ellátását. Ve-
gyük csak Komárom esetét. Itt 
van ez a város, kiváló földrajzi, 
infrastrukturális adottságokkal, 
Pozsonyból, Bécsből, Budapest-
ről autópályán alig másfél óra 
alatt megközelíthető, van kikö-
tője, hajógyára.

Egykor ez a vidék az ország 
legprosperálóbb térsége volt, 
fejlett mezőgazdasággal, feldol-
gozóiparral. Ma pedig mit lá-
tunk? Az országos átlagot jóval 
meghaladó, 17%-os munkanél-
küliséget, leépülést. 

ön szerint mi a megoldás?
– Nem kapkodásra és tűz-

oltó-akciókra van szükség, 
hanem átgondolt stratégiára, 
hosszú távú tervekre. Én elvá-
rom a gazdasági minisztertől, a 
pénzügyminisztertől, az euró-
pai uniós beruházásokért felelős 
kormányalelnöktől, hogy végre 
tegyenek ezért a régióért. 

A magam részéről a parla-
ment legközelebbi, szeptemberi 
ülésén interpellálni fogom eze-
ket a minisztereket, mit tettek 
eddig és mit kívánnak tenni a 
jövőben a Dél-Szlovákiában 
tapasztalható riasztó helyzet 
kezelése érdekében. És termé-
szetesen a Nokiából elbocsátott 
emberek sorsát is figyelemmel 
kísérem. Egyelőre még csak 
szavakat hallottunk Richter mi-
niszter úrtól, de az eredményt 
még nem látjuk. 

Képviselő úr, novemberben 
helyhatósági választások lesz-
nek Szlovákiában. Komárom-
ban már többen is bejelentet-
ték az indulásukat. ön hogyan 
látja a választási esélyeket?

– Nézze, az az igazság, hogy 

az embereket ezek a szemé-
lyi kérdések, a pártok közötti 
huzavonák, az „elindulok--
visszalépek” játékok már nem 
érdeklik. Az embereket egy do-
log érdekli: mi lesz Komárom-
mal? Mi lesz velünk, komáromi-
akkal? Ez a város az elszalasztott 
lehetőségek városa. Bár én azt 
gondolom, csak rajtunk múlik, 
hogy ez ne így legyen.

Négy évvel ezelőtt egy sár-
dobáló kampányból egy gyenge 
városvezető került ki győztesen. 
És akkor sem a megoldásokról 
beszéltek, hanem mindenki a 
másikat szapulta. Meddig mehet 
ez még? Van ennek egyáltalán 
értelme? Ha nem fogjuk egy 
irányba húzni a szekeret, esély 
sincs arra, hogy ez a város fel-
emelkedjék.

Komárom mindig is szim-
bolikus hely volt a felvidékiek 
számára. Ha Komárom prospe-
rál, akkor a szűkebb régió is fej-
lődik és esélyt kap a tágabb kör-
nyezet is. Ha Komárom leépül, 
vele halódik a környék is. Én azt 
szeretném, hogy olyan polgár-
mestere legyen ennek a város-
nak, aki összefogja a komáromi-
akat, gazdaságilag gatyába rázza 
a várost, aki nem csak álmodik, 
de meg is tudja valósítani az el-
képzeléseit. 

ön indul az önkormányza-
ti választásokon, akár polgár-
mester-jelöltként akár képvi-
selőjelöltként?

– Én parlamenti képviselő-
ként akarok tenni ezért a város-
ért. Magamra nézve azt tartom 
mérvadónak, hogy egy fenékkel 
csak egy lovat lehet megülni, de 
azt rendesen.

A novemberi önkormány-
zati választásokon Bastrnák 
Tibor lesz a Híd párt polgár-
mester-jelöltje - jelentette be 
a tagság egyhangú döntését 
Varga Tamás városi képviselő 
a párt sajtótájékoztatóján.

Mint elhangzott, kellő ta-
pasztalata, válságkezelői képes-

sége és kapcsolatrendszere miatt 
esett rá a választás, hiszen polgár-
mestersége idején európai uniós 
és állami, azaz külső pénzforrás-
ok érkeztek a városba. „Nehéz 
helyzetben van a város, s ebből 
a helyzetből könnyebb lenne fel-
állni, ha létrejönne a megegyezés. 
Ezért is ültünk tárgyalóasztalhoz 
a Magyar Közösség Pártjával, 
örülünk, hogy Czíria Attila el-
nök úr elfogadta meghívásunkat. 
Mi azonban nem személyekről, 
hanem elvekről gondolkodtunk, 
beszélgettünk, hiszen szükség 
van a nyugodt építkezésre, s arra, 
hogy visszatérjünk a helyes útra” 
– mondta el Bastrnák Tibor a 
sajtótájékoztatón.

Komárom az elszalasztott lehetőségek városa

mációkkal látnak el, kölcsönösen 
tájékoztatjuk egymást. Július 21-
én jelentették be hivatalosan a 
tömeges elbocsátásokat, melyek 
körülbelül hatszáz szlovákiai 
embert érintenek. Hogy közülük 
hányan járásunkbeliek, azt még 
nem összesítették.

Tárgyalunk a magyarországi 
munkaügyi hivatallal és az el-
bocsátásokat irányító koordiná-
torral. A dél-komáromi vállalat 
egy irodát bocsájt a rendelkezé-
sünkre, melyet a két illetékes hi-
vatal működtet és tanácsadással 
szolgál a munkájukat elveszített 
emberek számára. Külön-külön 
minden egyes emberrel tárgya-

lunk és segítünk elhelyezke-
désükben. Tárgyalunk a győri 
Audi-gyárral és számos munka-
ügyi ügynökséggel, hogy közösen 
találjunk munkát az elbocsátott 
embereknek. Ján Richter mi-
niszter úr pedig megígérte, hogy 
pénzt különít el a munkájukat 
elveszített emberek átképzésére, 
rekvalifikációjára.

Szeptember első felében – 
szintén a dél-komáromi vállalat 
helyiségeiben – munkabörzét 
szervezünk, ahol szlovák és ma-
gyar munkáltatók lesznek majd, 
például a galántai Samsung vál-
lalat. Megteszünk mindent azért, 
hogy segítsünk a munkát kereső 
embereknek.

-év-

Bezárja kapuit az egykori Nokia 
Segítenek a munkát keresőknek
(Befejezés az 1. oldalról)

Elhunyt Horváth György alkotmánybíró
Július nyolcadikán, alig négy nappal tizenkét évig tar-

tó  alkotmánybírói munkájának befejezte után elhunyt a 
városunkbeli Horváth György, a Szlovák Köztársaság Alkot-
mánybíróságának  tagja.  (Mint köztudott, a testület kassai 
székhellyel működik.)

Horváth György 1947-ben Békéscsabán született, okleve-
lét a pozsonyi Komensky Egyetemen szerezte. Üzemi  jogász-
ként számos Komárom-környéki földműves szövetkezetben 
működött. A rendszerváltás után kárpótlási ügyekkel is foglal-
kozott mint ügyvéd. Halála súlyos betegség után következett 
be:  februártól munkaképtelen volt.

Emlékét megőrizzük.
A szerkesztőség

Keszegh Pál halálára
A közelmúltban, öt esztendővel századik születésnapja 

előtt elhunyt Keszegh Pál, a Csemadok  városi szervezetének 
egykori  elnöke. Máig emlékszem a vele való első találkozá-
somra. Akkoriban Pozsonyban éltem, oda futott be a kérés  
1978-ban: segítsek megszervezni, majd vezessem le Komá-
romban a Grosics Gyulával és Szikora Györggyel tervezett  
találkozót. 

Az Aranycsapat világhírű kapusát és minden idők egyik 
legnagyobb magyar labdarúgóját többszázan várták a magyar 
gimnázium dísztermében. A kiváló hangulatú délután  sikerét 
a halk szavú, apró termetű Keszegh Pál bátorságának is kö-
szönhettük: Grosics Gyulát csaknem négy évtizeddel ezelőtt 
még javában figyelte a rendőrség mindkét, barátinak hazudott 
országban…Tisztelt Pali bátyánk, nyugodj békében!

Batta György

Bastrnák Tibor 
a Híd polgármester-jelöltje 
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A komáromi futball je-
lentős hagyományai kapnak 
emlékhelyet Komárom bel-
városában. A kiszemelt  hely 
a lila-fehérek múltjára utal, 
hiszen a komáromi focisták a 
Víztorony melletti ráckertben 
rúgták a bőrt 1905-től. 

Pár héttel ezelőtt indultak el 
a Víztorony körüli munkálatok, 
melyeknek célja, hogy a város 
egyik meghatározó műemléke 
újra régi fényében tündököl-
jön. A kezdeményezés kapcsán 
elhangzott, hogy szeretnék fel-
éleszteni a ráckerti örökséget, 
amely a Víztorony szomszéd-
ságában volt. A Ráckert a múlt 
évszázad első felében nem csak 
Komárom egyik meghatározó 
helye volt, de a helyi foci múlt-
ja is szervesen hozzá kötődik. 
Az 1900-ban alakuló klub, a 
KFC szurkolói a század elején 
tisztították meg a területet az 
1902-ben épülő 28 méter magas 
Víztorony szomszédságában. 
A komáromi lila-fehérek ala-
kulásuk után 5 évvel költöztek 
be ide, a csapat több évtizeden 
keresztül itt játszott. A „rácker-
ti” futballpálya mellett később 
klubház is épült, s egészen az 
1960-as évek elejéig ez volt a 
sport- és egyéb nagyobb szabad-
téri rendezvények színhelye. Az 
egykori sportpálya helyén áll a 
gépipari szakközépiskola 1963–
1972-ben emelt épülete.

A Víztorony csinosítása 
mellett most egy KFC-Ráckert 
emlékhely is létesülne - tud-
tuk meg a kezdeményezőktől. 

„Örömmel fogadtuk a megkere-
sést a Ráckerttel kapcsolatosan, 
hiszen a klubunk több évtizedes 
működése ehhez a helyhez kötő-
dik"- mondta el Baráth György, 
a KFC elnöke.

„Miután a Víztorony körüli 
munkálatok kezdeményezője, 
Keszegh Béla megszólított min-
ket, Ipóth Szilárddal közösen 
mentünk ki a helyszínre. Rögtön 
megbeszéltük a részleteket, és 
később szponzort is találtunk az 
ötlethez" - tudtuk meg.

A korábban a Fradit és az 
MTK-t is fogadó Ráckert-pá-
lya emlékét tábla őrzi majd. A 
használaton kívüli kút marad-
ványa lett átalakítva az emlék-
hely alapjának, amire a táblát 
rárakják. Az építési munkákat a 

városi hivatal vállalta magára, az 
emléktábla pedig Földes Sándor 
vállalkozó felajánlása a klubnak. 

„Ezt a táblát egészítik ki azok 
a kis feliratok, amely a szomszé-
dos park 12 padjára kerülnek 
majd fel. Mindegyik fémlapon 
egy legendás focista vagy egy em-
lékezetes mérkőzés ismertetője 
lesz látható. Ezzel az egész kör-
nyéket egy kicsit a komáromi foci 
hangulata lengi majd át, és a fia-
tal korosztálynak is alkalma lesz 
megismerni a ráckerti örökséget" 
- tette hozzá Baráth György.

„A feliratok elkészítésére és a 
táblák szövegének megfogalma-
zására az egyik legjáratosabb, a 
komáromi foci legszakavatottabb 
krónikását, Böröczky Józsefet 
kértük fel, aki már könyvben is 

megírta a KFC elmúlt több mint 
110 éves történetét" - mondta 
a KFC vezetője. A lila-fehérek 
képviselői abban bíznak, hogy 
ezzel a kezdeményezéssel is sike-
rül felhívni a figyelmet a komoly 
labdarúgó hagyományokra Ko-
máromban, és még több idős és 
fiatal jön majd ki a pályára. Egy-
előre még csak tervek szintjén 
van, de a Víztorony átadásakor 
egy szimbolikus focimeccset is 
játszanának, ahol ismert játéko-
sok lennének a vendégek. 

A KFC idén sikeres szezont 
zárt, hiszen pár év után újra si-
került egy osztállyal magasabbra 
kerülnie: jövőre már a harmadik 
ligában folytatják a pontvadá-
szatot.

 -keszegh béla-

A Pro Castello 
Comaromiensi  (PCC)  köz-
hasznú társaságot 2003-ban 
alapította Komárom városa 
azzal a céllal, hogy az európai 
hírű erődrendszert megóvja a 
további károsodásoktól, mi-
közben elősegítse  felújítását.  
A  PCC  fontos feladata volt – 
és maradt – e hatalmas védmű 
bemutatása  itthon és külföld-
ön.  A  közhasznú szervezet 
immár a második évtizedébe 
lépett, eljött hát az ideje, hogy 
vezetőjét, Gráfel Lajost, a vá-
rosi hivatal megbízott elöljá-
róját megkérjük: tájékoztassa 
olvasóinkat felelősségteljes 
munkájukról. 

– Örömömre szolgál, hogy a 
két Komárom együttműködésé-
nek, több önkéntesnek, és az ál-
lami műemlékvédelmi szervek 
segítségének köszönhetően si-
keres munkát végezhetünk a ko-
máromi erődrendszer megóvása 

és nemzeti kulturális értékeink 
bemutatása területén. A PCC 
kezdettől fogva szorosan együtt-
működik a Magyar Köztársaság-
beli komáromi Monostori Erőd 
Hadkultúra Központtal.

Rendszeresen szervezzük 
nagyobb turista csoportok szá-
mára az erődrendszer látogatá-
sokat, közösen jelentetünk meg 
propagációs anyagokat, szakmai 
konferenciákat rendezünk. A 
Komáromi napokat és az Euró-
pai Kulturális Örökség napjait  
nyílt erődlátogatásra  használjuk.  
Együtt munkálkodunk a külön-
böző tervezetek előkészítésekor,  
az erődrendszer objektumainak 
felújításakor és  új technológi-
ákat alkalmazunk.  Itt jegyzem 
meg, hogy az erődrendszert év-
ről-évre többen látogatják, amit 
a statisztikai adatok támaszta-
nak alá.  Így például tavaly több, 
mint 7000 ember kereste fel a 
védművet, főként hazai, csehor-

szági, magyarországi és német-
országi turisták jártak nálunk, 
de szép számban akadtak távo-
labbról érkezett érdeklődők is.  

A turisták hatalmas térsé-
geket járhatnak be a régi, és az 
új vár területén,  megnézhetik 
a megtisztított kazamatákat és 
a felújított Ferdinánd- és Lipót 
kaput.  A felújított egykori lő-
porraktár állandó tárlattal vár-
ja az erődrendszer történetére 
kíváncsi látogatókat.  A szintén 
felújított Madonna bástya ter-
meiben kis kiállítás tekinthető 
meg Török Ignácnak, a vár egyik 
építőjének és parancsnokának  
emlékét őrizendő.

Látogatóinkat a 
munknapokonon délelőtt 9 és 
11, illetve 14 órától várjuk. A 
nyári hónapokban szombaton 
és vasárnap is rendelkezésre áll-
nak idegenvezetőink. Sajnálatos, 
hogy egyének külön-külön nem 
nézhetik meg a létesítményeket, 

hiszen az ódon épületek baleset-
veszélyesek.  Ennek dacára sze-
retettel várjuk a turistákat.

Miként értékeli az állag-
megóvási, illetve felújítá-
si munkák során kialakult 
együttműködést a hasonló 
közhasznú szervezetekkel?

– Hála a szép számban je-
lentkező önkéntes aktivistáknak 
és más segítőinknek, akik a vár-
ban végzett brigádmunkákon 
kívül a társadalmi és szakmai 
tevékenységekbe is bekapcso-
lódnak, sikerült támogatáshoz 
jutnunk a különféle alapokból. 
Ezekből a forrásokból,  termé-
szetesen  a várossal, az erőd-
rendszer tulajdonosával és 
fenntartójával együttműködve  
sikerült felújítanunk a többszáz 
éves Ferdinánd-, illetve Lipót 
kaput és hozzáférhetővé tenni 
az öregvár kazamatáit.

Sok-sok önkéntes segítségé-
vel sikerült megtisztítanunk szá-
mos belső és külső teret. Most 
azon gondolkodunk, miként 
lehetne felújítani az 560 méter 
hosszú, hatalmas kaszárnya te-
tőzetét.  Velünk együtt részt vesz 
a munka egyes folyamataiban 
az Öregvár közhasznú szervezet 
is, melyet a közönség gyakran 
összetéveszt a mi, Pro Castello 
Comarmiensi tömörülésünk-
kel.  Ez a másik szervezet velünk 
együtt járult hozzá a Madonna 
bástya felújításához, s vett részt a 
300 m hosszú föld alatti folyósó 

A Komáromi Kamaraze-
nekarnak – észak-és Dél-Ko-
márom zenészei közös együt-
tesének – a tisztelt publikum 
legutóbb ez év  áprilisában 
tartott hangversenyén tapsol-
hatott. A zenekar – Klasszi-
kusok kicsit másképpen című 
rendhagyó,  zenei csemegéket 
felsorakoztató műsora nagy 
sikert aratott.

A Komáromi Kamaraze-
nekar minden (a működését  
hátráltató)   nehézség ellenére 
a nagy elődök – Egressy Béni, 
Klapka generális  zenekará-
nak „zenedirektora“, id. Lehár 
Ferenc, a császári és királyi 
30. gyalogezred zenekarának 
karmestere, Krizsán József,  a 
Bencés Gymnázium, majd a 
komáromi Csemadok zeneka-
rának  megalapítója és karmes-
tere, Schmidt Viktor a zenekar 
későbbi karnagya,  Dobi Géza 
(a Komáromi Kamarazenekar 
elődjének) a helyi Csemadok 
és a Művészeti Népiskola ze-
nekarának művészeti vezetője 
nyomdokain kíván haladni, 
folytatva a hagyományt: művel-
ni a hangszeres zenét, a zenekar 
hangversenyei által – a mással 
nem pótolható – élőzene vará-
zsával megörvendeztetni az arra 
vágyókat. Mi több: a hangver-
senyek mellett szervezett alko-
tóműhelyek – mesterkurzusok 
keretében mind a komáromi, 
mind a régióban zenét tanuló 
ifjaknak szeretne továbbra is le-
hetőséget biztosítani tehetségük 
kibontakoztatására.

Így a „zenekar“ hagyomá-
nyaihoz híven a Komáromi 
Városi Művelődési Központ-

tal és a Komáromi Művészeti 
Alapiskolával karöltve ez évben 
is (augusztus 18 – 26. között) 
megrendezi  kamarazenei  mes-
terkurzusa, már 16. évfolyamát. 

Az alkotóműhely záró-
hangversenyét, a zenekar 
Strauss-koncertjét 2014. au-
gusztus 25-én 19 órai kezdettel 
tartja a Tiszti pavilon dísz-
termében. Ezen  az estén a 36 
tagú szimfonikus zenekarrá 
bővített kamarazenekar műso-
rán a nemesebb szórakoztató 
zene nagyjainak – id. Johann  
Straussnak (születése 210. év-
fordulójára emlékezve) és ifj. 
Johannn Straussnak (megem-
lékezésül halála 115. évfordu-
lója alkalmából) művei csen-
dülnek fel. 

A műsort a zenekar mű-
vészeti vezetője, egyben az est 
karmestere Medveczky Szabolcs 
állította össze. A hangversenyen 
majd sorjáznak a szebbnél szebb 
nyitányok és keringők, az élve-
zetesebbnél élvezetesebb polkák 
és marschok, az idősebb kor-
osztályt  a ráismerés örömével 
megörvendeztetve, az ifjúságot 
pedig rácsodálkoztatva egy, 
a maitól merőben különböző 
hangulatú, sokkal  mívesebbb  
régi (új) zenei világra.

A zenekar tagjai és a hang-
verseny szervezői minden, a ne-
mesebb szórakozásra is igényt 
tartó korosztálybelit szerettel 
várnak.  Jöjjenek, a hagyomány-
hoz híven 2014. augusztus 25-
én a Tiszti  pavilonban újfent 
legyen „teltház“! A belépés (a 
hagyományokhoz híven) ingye-
nes.

Stirber  Lajos

A Komáromi Kamarazenekar 
Strauss-koncertje

KFC emlékhely létesül az egykori Ráckertben

A komáromi erődrendszer ott van a világörökség várólistáján
megtisztításában, és megvilágí-
tásában. Más terveik is vannak, 
így például fel szeretnék újítani 
a kaszárnya középső részét, s azt 
megnyitni a turisták számára.  A 
PCC részt vesz az Európa Unió 
támogatását élvező különböző 
projektumok kidolgozásában  
is.  Már többéves hagyománya 
van a csehországi Terezín Ala-
pítvánnyal és a Terezíni Önkor-
mányzattal való együttműködé-
sünknek, hiszen ez a település 
Komárom partner városa.  Fő-
ként a magyarországi partnerrel 
élénk  közös munkálkodásunk, 
hiszen az erődrendszer része a 
Duna jobbpartján található há-
rom elővéd bástya.  Velük együtt 
dolgoztuk ki a két illetékes mi-
nisztérium bevonásával a világ-
örökségi „státust”  kérelmező 
beadványunkat is, amely mind-

két ország közös igénye.  Ez a 
hatalmas erődrendszer méltó 
lenne a Világörökség-i védelem-
re és elismerésre, hiszen minden 
elvárást teljesítünk. 

Egyelőre az UNESCO  vá-
rólistáján vagyunk. Meglátjuk, 
mit hoz a jövő.  Befejezésül kö-
szönöm Komárom városának és 
mindegyik, bennünket támo-
gató szervezetnek és  önkénte-
seinknek, hogy az eltelt bő egy 
évtized folyamán támogatták 
törekvéseinket és munkájukkal 
hozzájárultak elért eredménye-
inkhez. A PCC továbbra is azért 
dolgozik majd, hogy az erőd-
rendszert megőrizzük a jövő 
nemzedékek számára és bekap-
csoljuk a nemzetközi turizmus 
hálózatába.

Dr. Bende István 
önkormányzati képviselő
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Apróhirdetés

Újszülöttek
Csekes Bence és Csekes Máté, Bátorkeszi; Szelid Vanessa, 

Ógyalla; Stakovičová Karina Emma, Komárom; Sárközi Béla, 
Megyercs; Vércse Blanka, Egyházkarcsa; Gőgh Dóra, Gúta; Kováč 
Ján, Ipolyszalka; Varga Ákos, Madar; Toščák Erik, Komárom; Mé-
száros Ádám, Ekel ; Lakatos Valentína, Ógyalla; Barics Dorina, 
Vágfüzes; Szlukovinyi Márk, Komárom; Kilmajer Dávid, Párkány; 
Královics Mia Nikoletta, Szímő; Rigó Péter, Komárom; Drgonová 
Karolína, Tardoskedd; Kiss Emese Ágnes, Komárom; Döme Lász-
ló, Madar; Balogh Alex, Komárom; Lakatošová Valentína, Ógyalla; 
Lukáč Áron, Nagyölved

Házasságot kötöttek
Rapoš Kristián és Forró Melinda; Póda Tomáš és Kimleová 

Kristína, Tuloki Szilárd és Karácsony Hajnalka Anita

Elhunytak
A 84 éves Kotjanová Mária, Komárom; a 82 éves Ivičičová Má-

ria, Bajcs; a 48 éves Užák Árpád, Szentpéter; a 93 éves Szép Anna 
szül. Prémusz, Tany; a 62 éves Mikula Pavel, Hetény; a 90 éves 
Ponty István, Őrsújfalu; a 72 éves Kárpáty Ernő, Megyercs; a 86 
éves Krojerová Irena, Hetény; a 79 éves Molnár Mihály, Komárom; 
a 71 éves Németh Rozália, Megyercs; a 61 éves Horváth Ferenc, 
Őrsújfalu; a 79 éves Zachorec Gizella, Vék; a 65 éves Spányik István, 
Komárom; a 83 éves Pakši Imrich, Komárom; az 57 éves Burianová 
Magdolna, Bátorkeszi; az 52 éves Rafael Jaroslav, Komárom; a 77 
éves Bathó Erzsébet, Marcelháza 

l Zálogház a Ferencesek utca 
5. szám alatt, a Penita étterem 
mellett. Készpénzért felvásáro-
lunk régiségeket, aranyat, ezüs-
töt, műszaki cikkeket. Állandó 
ügyfeleinknek hűségkártyát 
biztosítunk. Kérésre házhoz me-
gyünk, hétvégén is. Nyitvartatás 
hétköznap: 9.00-18.óráig. Tel.: 
0915 389 405.
l KÚTFÚrÁS. 0948/424 805.
l Kiadó szoba 1-2 személyre a 
városközpontban. Tel.: 0908/729-
612.
l Zárt udvarban a város köz-
pontjában garázs kiadó Komá-
romban. Tel.: 7713 409. 

l Eladó  szoba-konyhás lakás a 
Vár u. 13. Ár: 14.500 Euró. Tel.: 
7702 439, 0907/260 438.
l ELADÓ 4-áros kert, téglás 
pincézett víkendházzal, tulaj-
donlappal. Víz és villany bevezet-
ve. Tel.: 0949/400 968, 035/7701 
554.  
l VILLANYSZErELŐ. Tel.: 
0908/415-657.
l Gyorskölcsönök bármire, 
azonnali hitelelbírálással. Tel.: 
0910/666 427. 
l Szeretne kényelmesen ott-
hon hajat vágatni, frizurát készí-
teni? Házhoz megyek. Tel.: 0907 
271-670.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel mondunk köszönetet mind-

azoknak, akik július 19-én elkísérték utolsó 
földi útjára a nagykeszi temetőbe szeretett 
halottunkat

ÓDOR Zoltánné 
szül. Esztergályos Mártát.

Köszönjük a koszorúkat, virágokat és a vigasztaló szavakat.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet a Vágfüzesi 

Idősek Otthona vezetőségének, dolgozóinak, 
gondozóinak, ápolóinak azért, hogy pél-
damutató gondoskodással törődtek édes-
anyánkkal,

Anna DAšKOVÁval hosszú ottléte alatt.
A gyászoló család

Kürthy Veronika: Szénássy Zoltán tanár úr emlékére
Perzselő mezőkön sétál a nyár, csengve, settenkedve. Harmat 

gyöngyözik lágyan a ragyogó vizeken, s fújdogál a szél. A Duna 
két partján füzek árnya suhan el a félhomályban. Városunkban 
szabadság honol, zene szól, a szívekből himnuszt csihol…Valaki 
ismét itt van közöttünk. Szelek szárnyán jött, s halkan mondja: 
„Nyújtsátok hát a kezetek, s ne engedjétek el, jóbarátok! Ugye, 
számíthatok rátok? Gondolataimra jól vigyáztok? A Mindenha-
tóval óvlak benneteket, testvéreim, magyarok!  Ne féljetek, Euró-
pára új kor virradt, „Jogot tehát, emberjogot!”  

MEGEMLÉKEZÉS
Mély fájdalommal emlékezem 

édesanyám 
KERESZTES Károlyné

halálának 30. évfordulóján 
és bátyám

KERESZTES János halálának 7. évfordulóján.
Géza

A nagy öröm közepette 
azért sikerült rövid interjúkat 
készíteni Erikkel, Gyurival, és 
edzőjükkel, Likér Péterrel.

Erik, ez fantasztikus ered-
mény. Komáromban most 
mindenki nagyon büszke rá-
tok. Milyen érzés két aranyér-
met is nyerni?

– Minden aranyérmet na-
gyon intenzíven él át az ember. 
Mi a kilométeres távon elért győ-
zelem után igyekeztünk a földön 
maradni, mert még a következő 
napi ötszázas távra akartunk 
összpontosítani. Éreztük, hogy jó 
formában vagyunk, ezért a rövi-
debb távon is kiakartunk harcol-
ni egy jó helyezést. Szerencsére 
minden kitűnően sikerült, meg-
dupláztuk az aranyérmeink szá-
mát. Érthető, hogy maximálisan 
elégedettek vagyunk.

Hogyan tudtátok az Euró-
pa-bajnokság után ennyire fel-
pörgetni a formátokat?

– Igaz, valóban sokat javul-
tunk. Az Európa-bajnoki harma-
dik helyünk is jó eredménynek 
számít, de még mindig valami 
hiányzott. A világbajnokság előt-
ti pár hét elég volt ahhoz, hogy 
tovább javítsunk a formánkon.

Az 500-as táv csak hab volt 
a tortán?

– Az 500 méteres táv nem 
a mi erősségünk. Mi inkább 
az olimpiai ezer méteres távra 
összpontosítunk. Az 500-as szá-
munkra csak kiegészítő táv, és 
sokkal nehezebb, mert nem arra 
szakosodunk. Ezért is értékel-
jük különösebben az ott szerzett 
aranyérmet.

Jön most már a megérde-
melt pihenés?

– Ezen a hétvégén még részt 
kell vennünk Pőstyénben az or-
szágos bajnokságon. Utána jöhet 
a megérdemelt lazítás.

és aztán mi következik?
– A két aranyérem valóban jó 

dolog, de a jövőt tekintve semmit 
sem jelent. Jövőre ugynis a világ-
bajnokságon kell kiharcolnunk az 
olimpiai részvétel jogát. A vb-n 
az 1000 méteres távon legalább 
a hatodik helyig kell végeznünk. 
Ha ott sikeresek leszünk, akkor 
következik a maximális felkészü-
lés az olimpiai játékokra.

Erik Vlček (33 éves) a két 
újonnan kiharcolt aranyérmé-
vel a szlovákiai örök ranglista 
élére került ( 9 arany, 2 ezüst, 
3 bronz), megelőzve az eddig 
vezető Riszdorfer Mihályt (8 – 
3 – 3). Erik egyúttal a minden 
idők világranglistáján is előbbre 
lépett, az előkelő ötödik helyre. 
Tarr György (35 éves) világbaj-
noki éremkollekciója: 3 – 2 – 2.

Gyuri, neked is szívből 
gratulálok. Nagyon nehéz volt 
a moszkvai vb?

– Természetesen minden 
verseny nehéz, úgy az országos 
minősítő versenyek, a világverse-
nyek meg főképp. De ha az ember 
aranyérmet, vagy bármilyen más 
színű érmet szerez, akkor elfelejti 
a fáradtságot.

Ez a kétszeres nagy siker 
bekerül a sportvilág króni-
kájába is. Te megszerezted a 
második és harmadik világbaj-
noki aranyérmedet. Mekkora 
az öröm?

– Én nagyon örülök, mert 
huszonöt évre visszamenőleg va-

lóban mi vagyunk az első olyan 
egység, amelyik győzni tudott 
mindkét távon. Tavaly az erős 
német egységnek sem sikerült. 
Ezért is örülünk különösen en-
nek a dupla győzelemnek.

Lesz megérdemelt pihe-
nés?

– Legalább hat hétig biztosan 
pihenünk, ebből az első kettő tel-
jes semmit tevés lesz. Aztán jöhet 
a hoki, mert már Trencsénből 
felhívott Marian Hossa barátom, 
hogy menjünk el hozzá egy jót 
hokizni. A rehabilitáció is na-
gyon szükséges, majd azt követő-
en elkezdődik az őszi felkészülés 
az új versenyidényre.”

Jövőre az olimpiai részvé-
telt kell kiharcolnotok.

– Mindaz, amit most elér-
tünk nagyon szép, de most jön 
csak a neheze. Ki kell harcolnunk 
az olimpiai kvótát, ami hihetet-
lenül nehéz feladat lesz. A mos-
tani siker nem elég, tovább kell 
keményen dolgoznunk, az olim-
piai kvalifikációs versenyre kell 
minden idegszálunkkal összpon-
tosítani.”

és 2016?
– Nem akarom előre elkia-

bálni, de az lenne az én utolsó 
nagy versenyem. Ki szeretném 
harcolni a részvételt, egy jó olim-
piai eredménnyel szeretnék elbú-
csúzni az aktív versenyzéstől.

Likér Péter edző Moszkvá-
ban elkönyvelhette eddigi edzői 
pályafutásának legnagyobb si-
kerét. A moszkvai Krylatskoj 
versenypályára bizonyára szíve-
sen fog visszaemlékezni.

– Valóban Moszkvához fű-
ződik eddigi edzői pályafutásom 
legnagyobb sikere. A fiúk miatt 

is, akik rászolgáltak erre az ered-
ményességre, keményen megküz-
döttek érte. A sok fárasztó edzés-
munka meghozta a sikert. Az 
elmúlt évi vb is jó volt, megnyer-
tük a futamunkat, és az elődön-
tőt is, de a döntőbeli kis hibákért 
nagy árat fizettünk.

A brandenburgi Európa-
bajnokság is hozzásegített a 
további javuláshoz?

– Az ottani harmadik he-
lyünk nagyban hozzájárult ah-
hoz, hogy jó volt a fiúk lelki ál-
lapota a világbajnokság előtt. A 
moszkvai vb előtt három hétig, jó 
körülmények között, Szolnokon 
készültünk fel.”

Két aranyéremmel bizo-
nyára nem számolt?

– Hát azzal végképp nem. 
Számunkra az olimpiai ezer mé-
teres táv volt a fontos. Az ötszá-
zast csak kiegészítőnek tartottuk, 
annak nem volt különösebb tétje, 
és már csak azért is örülök, hogy 
bónuszként egy újabb aranyér-
met szereztünk Szlovákiának. 
Mindkét fiú hatalmasat küz-
dött.”

Ilyen sikerek után mik az 
újabb kitűzött célok?

– Előre tekintünk. Jövőre 
sokkal nehezebb feladat vár ránk. 
Mégpedig az olimpiai részvétel ki-
harcolása. Európából csak az első 
hat hajó jut tovább. Nem szabad 
semmilyen hibát elkövetnünk. 
2010-ben a vb-én a franciák 
győztek K4-ben, de a folytatás-
ban nem jutottak ki az olimpiá-
ra, s a portugálok is hasonlóan 
jártak. A jövő év nagyon fontos 
lesz, és a mi fő célunk kiharcolni 
a helyünket a riói olimpiára.

Keresztényi Gábor

Szenzációs komáromi siker a moszkvai világbajnokságon
Vlček Erik és Tarr György két aranyéremmel érkezett haza

(Befejezés az 1. oldalról)

A komáromi Spartak 
röplabda szakosztály az idén 
nyáron is megrendezte a ha-
gyományos strandröplabda 
tornákat. Először augusztus 
első hétvégéjén a mix, vagyis 
a vegyes párosok valamint az 
old boys, az öregfiúk tornája 
került lebonyolításra.

A vegyes párosok versengé-
sében csak hazai röplabdások 
vettek részt, és itt a dobogós 
helyeken a következő volt a sor-

rend: 1. Marta Hrabovská – Né-
meth Zsolt, 2. Laura Kinczerová 
– Michal Vu Tang, 3. Karin 
Óváryová – Ondrej Óváry. Az 
old boys kategóriában az első 
három helyen ez volt a sorrend: 
1. Dobiášová – Palkovič (TT), 
2. Peter Litva – Pavol Litva 
(NZ, ZA), 3. Turanský – Hudec 
(ZM). 

Egy héttel később került 
megrendezésre a Komárno 
Open – a nyílt strandröplabda 

torna 18. évfolyama. A kétnapos 
torna során a férfiak mezőnyé-
ben az idén a megszokottnál 
kevesebb versenyző nevezett be 
a tornára, ami annak tudható 
be, hogy ugyanebben az idő-
pontban több más városban is 
zajlottak tornák. Komáromban 
ezúttal 13 férfi páros mérte ösz-
sze röplabdás tudását. Az első 
négy helyen a következő volt 
a sorrend: 1. Peter Moravčík – 
Pavol Kravárik (BA), 2. Ondrej 

Križko – Robert Vangel (BA. 
DS), 3. Ján Hyža – Robert 
Majzel (MY, ZA), 4. Marek 
Patúc – Tomáš Patúc (BA). A 
nők mezőnyében az első négy 
helyen így alakult ki a végső sor-
rend: 1. Andrea Sandanusová – 
Michaela Štepanovská (Skalica), 
2. Barbora Tokošová – Natália 
Blizmanová (Skalica), 3. Martina 
Dvončová – Ivana Ondrušková 
(ZM), 4. Marta Hrabovská – 
Réka Igrényiová (KN).           kg

A komáromi strandröplabda tornák dobogósai
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Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancity@inmail.sk

Ponúkame
Vám kontajnerovú prepravu 

stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(cena obsahuje aj poplatok 

za legálnu skládku)

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék
3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 konténerekben

(az ár tartalmazza nemcsak a fuvardíjat,
de a legális hulladéklarakó díját is)

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE 
KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

Köszönet 
a támogatóknak

A PRIEMYSLOVKA – IPARI 
nonprofit alap köszönetet mond 
mindenkinek, aki jövedelemadó-
ja 2 % - ával hozzájárult az Ipari 
Szakközépiskola és a benne folyó 
oktatás folyamatának továbbfej-
lesztéséhez.

Immár nyolcadik éve zaj-
lik a két Komárom közti ama-
tőr tenisz csapatbajnokság. 
Elmondható, hogy különle-
gességnek számít ez a régió 
bajnokság, hiszen két ország 
teniszezői szerepelnek benne.

Klasszikus amatőr bajnok-
ságról van szó, amelyikben csak 
olyan játékos léphet pályára, 
amelyik legalább 5-6 éve nem 
szerepelt versenyszerűen, és 
lakhelye sincs messzebb 30 ki-
lométernél Komáromtól. Olláry 
Róbert, a Tectum csapat veze-
tője még azt is elárulta, hogy a 
bajnokság színvonala az évek 
során egyre emelkedik, annak is 

köszönhetően, hogy fiatalodik a 
mezőny. Az egyéni mérkőzése-
ket azért általában a negyven év 
alattiak játsszák, míg a párosban 
pályára lép az ennél idősebb kor-
osztály is. A tenisz viszont olyan 
sportág, amit magasabb korban 
is lehet művelni, minden csak az 
erőnlét kérdése. 

Az elmúlt évek alatt ez a 
régióbajnokság már annyira ki-
nőtte magát, hogy csaknem száz 
főt tartanak nyilván benne. A 
csapatok átlagban kilenc főből 
állnak, és az egyes mérkőzések 
során a csapatvezető dönti el, 
hogy a két egyéni és két páros-
ban ki fogja képviselni a csapat 

színeit. Tavasszal és ősszel is 
kilenc forduló van műsoron, és 
ez a tíz csapat esetében együtt 
összesen kilencven mérkőzést 
jelent. A csapatok a mérkőzé-
seiket szerdai napokon a Rév-
Komáromi, Dél-Komáromi és 
az Almásfüzitői teniszpályákon 
játsszák le. 

A bajnoki címeket és dobo-
gós helyezéseket tekintve egy-
előre a Dél-Komáromiak felé 
billen a mérleg nyelve, de az 
északiak is szereztek már baj-
noki címet és voltak többször is 
dobogósok. Az elmúlt évek so-
rán a legeredményesebb csapat 
a Dél-Komáromi Borbély csapat 

volt. Tavaly, a bajnokság hete-
dik évében a Rév-Komáromi 
Tectum csapata végzett az élen, 
megelőzve a szomszédvárbeli 
Géringer csapatot.

A bajnokságból már csak 
néhány forduló van hátra, és na-
gyon úgy néz ki, hogy a Géringer 
gárdának sikerül visszahódítani 
a bajnoki címet a jelenleg má-
sodik helyen álló Tectum csa-
patától. Végül is mindegy, hogy 
ki lesz a befutó, a lényeg, hogy 
e bajnokság révén valóban él és 
virágzik a tenisz sportág a Duna 
mindkét partján. 

keresztényi

Közös teniszbajnokság a Duna két partján Búcsúztassa a nyarat Paton!

DJ M. Junior

2014. 08. 30

A gyerekmedencék mellett, 
a Rotunda bárpultnál. 18 órától hajnal 2-ig

03:00

szombat

Komárno, tak ako aj v pre-
došlých rokoch, aj teraz v lete 
privítalo účastníkov Medziná-
rodného splavu Dunaja TID 
(Tour Internacional Danu-
bien). Stalo sa to po 59-krát, 
lebo už toľko ročníkov zažilo 
toto veľkolepé vodácke poduja-
tie, ktoré patrí medzi najstaršie 
a najznámejšie na svete.

Štart splavu TID-ky je v ne-
meckom Ingolstadte a v posled-
ných rokoch je cieľ v rumun-
skom St. Georgeu. Pokiaľ sa 
Rumuni nepripojili k ostatným 
podunajským štátom, bol cieľ 
v bulharskom Silistri. Málokto 
si môže dovoliť splavovať celú 
trasu TID-ky, ktorá meria viac 
ako 2500 riečnych kilometrov 
a trvá viac ako dva mesiace. 
Väčšinou si účastníci vyberú len 
určité etapy splavu. 

Ako nám prezradil zodpo-
vedný vedúci za slovenský úsek 
Dunaja od Bratislavy po Štúro-
vo Štefan Bárány, z Bratislavy po 

Komárno splavovali Dunaj Ne-
mci, Rakúšania, Maďari, Srbi, 
Bulhari, Rumuni, ale aj vodáci 
z USA, Veľkej Británie, Izraela, 
Čiech a zo Švajčiarska,. K tejto 
pestrej medzinárodnej skupine 
sa v Bratislave pripojilo aj 52 
Slovákov.

Na slovenskom úseku všet-
ko dopadlo veľmi dobre, v Ču-
nove a v Dunakiliti boli zabez-
pečené prechody cez stavidlá. 
Bolo zabezpečené pohostenie 
v Gabčíkove a samozrejme aj 
u nás v Komárne, kde vodní 
turisti táborili v okolí areálu 

kajakárskeho klubu. Vedúcich 
delegácií jednotlivých štátov 
privítali v družnom posedení 
aj prímátor nášho mesta Anton 
Marek, prednosta Mestského 
úradu Ľudoví Gráfel a predse-
da Okresnej rady turistov Pavel 
Martinček.                               ker

Medzinárodný splav Dunaja priviedol k nám vodákov z Európy i zámoria

Zápasnícky klub Spartacus Komárno
pozýva milovníkov športu

na Medzinárodný turnaj mládeže
v grécko-rímskom zápasení

XII. Memoriál Géjzu KÚRA
Turnaj sa bude konať 6. septembra od 10. hodiny v Športovej 
hale v Komárne. Štartujú zápasníci z Maďarska, Chorvátska, 
Českej republiky, Ukrajiny, rumunska, Bulharska, Poľska, 
zo Slovinska, Srbska a Slovenska. Vstup zdarma.


