
73 évvel ezelőtt volt utoljára közös 
városi lapja Észak- és Dél-Komáromnak

Észak és Dél, az új komáromi (e-)újság

Kedves Olvasó!

Egy különleges újság első számát látja monitorján.

A Komáromi Lapok - 1944. december 16. (51.szám) - volt az 
utolsó közös városi lap. Szerkesztősége Észak-Komáromban 
székelt, ottani munkatársi gárdával. A dél-komáromi 
megjelenésű Új Komárommegyei Hírlap hamarabb megszűnt, 
1944. június 24-én jelent meg az utolsó száma. Szerkesztősége a 
Mussolini u. 23. (Igmándi u.23.) alatt működött, dél-komáromi 
munkatársakkal. Tehát a szó szoros értelemben nem 
beszélhetünk közös lapról, csak egy városban megjelenő két 
városi lapról.

73 évvel később miért gondoljuk, hogy fontos egy közös újság 
Észak- és Dél-Komáromban? Komárom „egy város két 
országban”, – ahogy évekkel ezelőtt az Erzsébet híd Fesztivál 
mottójaként megfogalmaztuk – kisebb szünettel immár 97 éve, 
az 1920-as trianoni békediktátum óta. Ennyi idő alatt a politika 
és a gazdaság területén a körülmények olyan eltérőek lettek, 
hogy sokat számára teljesen érdektelenek, értelmezhetetlenek a 
másik parton zajló folyamatok. Akkor miért gondoljuk úgy 
mégis, hogy van értelme egy közös városi újságnak? A 
kultúránk és a múltunk közös. Ezeken a területeken 
kompromisszumok nélkül is organikus egészet alkot a két 
Komárom. Elérkezettnek látjuk az időt, hogy a gazdasági és a 
politikai szereplők mellett az egyesületek és polgári társulások 
is saját médiával rendelkezzenek, külső kötöttségek nélkül 
mutathassák be tevékenységüket, kezdeményezéseiket, 

eredményeiket. Talán ilyen módon is fel tudjuk hívni az 
emberek figyelmét arra, hogy milyen érdekes, különleges 
városban élnek. Bízunk abban, hogy e lap segítségével a 
felnőttekben erősödik, a gyermekekben kialakul a Komárom 
iránti nagyobb érdeklődés és szeretet, megjelenik a 
lokálpatriotizmus érzése. 

Többen kérdezték: miért is Észak és Dél az e-újság címe? 
Komáromnak már külön szakirodalma van a különböző kori 
elnevezéseiről, talán a mostaniak is megérnének egy vitát, 
beszélgetést. Úgy gondoljuk, ha a Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin 
elnevezés elfogadható volt addig, még nem állt helyre a világ 
rendje, akkor itt is a leghelyénvalóbb az Észak-Komárom és 
Dél-Komárom megnevezések használata, melyből következik a 
cím: Észak és Dél.

A kezdeményező Endresz Csoport Kulturális és Szabadidős 
Egyesülethez alapítóként csatlakozott Észak-Komáromból az 
Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás, Kárpáti Sport Polgári 
Társulás, a T(e).Ü(gyed).KÖR Polgári Társulás, a Villa 
Camarum Polgári Társulás. Dél-Komáromból a Kemence 
Hagyományőrző Gasztrokulturális és Közösségfejlesztő 
Egyesület, a Szőnyi Lovas Sportegyesület, a Komáromi 
Szakállasok Közhasznú Egyesület, a Szőnyi Alkotókör, a Tolma 
Baranta Csapata, a Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete és 
az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Egyesület. 
Mindnyájan nagy lelkesedéssel és várakozással kezdünk a 
munkába. Reméljük, a valós és használható tartalommal sikerül 
sokak érdeklődését felkeltenünk, még pezsgőbbé tenni a város 
életét. Fontosnak érezzük, hogy mind több komáromi ismerje 
meg a város nagyszerű múltját és aktívan vegyen részt a jelen 
kulturális életében, a jövő formálásában. Ehhez szeretnénk 
hozzájárulni az újság elindításával. 

Arlett Tamás 
elnök, Endresz Csoport 

Komáromi egyesületek, csatlakozzatok!

   Az Észak és Dél alapító szervezetek közössége nyitott. 
Az e-lap jellegéből adódóan nagyságrendekkel olcsóbb és 
környezet tudatosabb más médiumoknál, papíralapú 
társaival ellentétben korlátlanul bővíthető, ezért 
szellemisége mellett technikailag is adott az érdeklődők 
számára minden lehetőség a csatlakozásra.

   Minden résztvevő szervezet két teljes oldalnyi anyagot 
jelentethet meg az egyesület/szervezet elnökének 
felelősségére. Az egységes arculat kialakítása és az 
egységes szerkesztés érdekében az egyesületi, polgári 
társasági vezetők, vagy az általuk delegált személyek 

alkotta szerkesztőbizottságot hozunk létre, amelynek 
külsős tagjaként egy nyomdai-grafikai szakember, és egy 
szerkesztő-újságíró biztosítja a megjelenést. A résztvevő 
szervezetek vállalják, hogy elektronikus oldalaikon, 
(WEB, Facebook), valamint általuk használt egyéb 
elektronikus úton mind szélesebb körben ismertté és 
elérhetővé teszik az aktuálpolitikai tevékenységet nem 
folytató e-lapot.

   Várjuk az újság küldetésével egyetértő, csatlakozni 
vágyó egyesületek, polgári társulások jelentkezését az 
info@endreszcsoport.hu e-mail címen

Szerkesztőbizottság

A komáromi egyesületek és polgári társulások 
rendszertelenül megjeleno e-magazinja 

I. évfolyam, 1. szám 
2017. április 24.



Tisztelt Olvasó!

Komárom egy város, mely a Duna két partján, két ország 
területén helyezkedik el. Bár a történelem viharai, a trianoni 
békediktátum kettészakította településünket, mégis ma már 
egyértelműen látszik, összenő, ami összetartozik. 

Nem csupán a gazdasági kapcsolatok tartanak minket 
egységben, de közös múltunk, közös kultúránk, közös 
történelmi hagyományaink és értékeink mind olyan viszonyítási 
pontok, melyek segítenek megőrizni és mélyíteni társadalmi 
kapcsolatainkat. 

Dél-Komárom polgármestereként büszkeséggel és megelé-
gedettséggel tölt el, hogy az „egy városban” szép számmal 
működnek olyan civil szervezetek, amelyek Észak- és Dél-
Komáromot egységben látva, és láttatva egy városban 
gondolkodva, egy közösségért dolgoznak. 

Köszönöm mindazon civil szervezetek munkáját, melyek 
részt vesznek az Észak és Dél című e-újság létrehozásában. 
Munkájukhoz sok sikert, erőt, kitartást és sok olvasót kívánok! 

Önnek pedig Tisztelt Olvasó, azt kívánom, hogy forgassa 
megelégedésére a közös lapot, hogy  Komáromunk valóban egy 
város lehessen a Duna két partján.

Tisztelettel:

dr. Molnár Attila
Dél-Komárom polgármestere

Kedves Barátaim!

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket az Észak és Dél című 
komáromi online újság születésénél. Az alapításának a 
közelmúltban 750. évét élő településnek IV. Béla király 
adományozott városi rangot a tatárdúlást követően, melynek 
értelmében a komáromiak a budai polgárokkal azonos jogokat 
nyertek el. Szabad királyi várossá válását Mária Terézia királynő 
rendelte el 1745. március 16-án. 

E két jelentős történelmi eseménynek 750. és 270. évfordulója 
óta büszkén lengedezik Komárom főterén városunk trikolórja a 
márványalakzatból kinőtt zászlórúdon. 

Komáromra a hosszú történelmi évek sok megpróbáltatást 
róttak és rónak. Tűzvész, földrengés, háború és ketté-
szakítottság mind próbatétel elé állította jelen és múlt 
nemzedékeinek sokaságát. Sem csel sem erő nem volt elég 
azonban ahhoz, hogy elszakítsa egymástól azt, ami 
összetartozik. Komárom összetartozik.

Polgármesterként köszönettel tartozom mindazon szerveze-
teknek, melyek célja az északi és a déli városrész további 
összekovácsolása, közéletének gazdagítása. Kívánom, hogy a 
huszonegyedik század követelményeit kiszolgáló új online 
újság erősítse városunkat, s legyen méltó ahhoz a célhoz, 
amelyet felvállalt.

Üdvözlettel:

Stubendek László
Komárom polgármestere

Polgármesteri köszöntők
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KEMENCE 
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

Kemence Hagyományőrző 
Gasztro-kulturális és 

Közösségfejlesztő Egyesület

Szervezetünk a Szőnyi Lovas Sportegyesület önkénte-
seiből, 2016. januárban alakult. Az élet szülte, hisz oly 
sokféle megkeresés érkezett a lovasokhoz, mely már nem 
fért bele a profiljukba: legyen a rendezvényeken kóstoló 
különféle hagyományos ételekből, kézműves foglalkozás, 
stb. Nem volt más lehetőségünk, összeültünk, és számba 
vettük: ki mit tud? Kiderült, hogy van köztünk ügyes 
kézműves, kertészkedő, sütni szerető, amit „csak” össze 
kell gyúrni és készen is vagyunk!

Na de mi legyen a nevünk? Mi az, ami ennyiféle embert 
eggyé „gyúr”? Hát a kemence! - jött az ötlet. Így született 
meg a Kemence Egyesület, hiszen ha berakjuk az 
összeállított alapanyagot, az egy egésszé varázsolódik az 
ajtó mögött a melegben.Mi is ilyenek vagyunk, különféle 
képzettségűek, de egyet akarunk! Szőnyért tenni!

A tavalyi évben vásárolt szőnyi ingatlant sikerült már 
részben úgy felújítanunk, hogy a régi, tornácos, vályog 
parasztház, meghatározó arca a Kossuth Lajos utcának, 
minden szemet odavonz. Törekedtünk a hagyományos 
berendezésre és az otthonosságra. Egy alkotó közösség, 
akik a hagyományok megőrzésére törekednek, a tudás 
átadására, csak meghitt környezetben, kis közösségben 
tudják azt hitelesen átadni.

A Komárom-Szőnyben a Kossuth Lajos utca 85. szám 
alatt található házat Kemencés Háznak kereszteltük el, és 
egy fergeteges „tökös” nappal 2016. októberben nyitottuk 
meg. A hideg idő közeledtével elindult a Kemence melege 
elnevezésű programsorozatunk, mely az őszi kézműves-
kedésből váltott át az adventi, ünnepre hangolódásra, nagy 
sikere volt a mézesbáb sütésnek, sokan tanulták meg a 
finom házi süti készítését. Mikulás napján eljött hozzánk a 
Télapó is sok-sok ajándékkal az ovisok nagy örömére.

Egész évben várjuk vendégeinket – heti 
rendszerességgel – rendezvényeinkre, programjainkra, 
melyekről információ az egyesület facebook oldalán 
(www.facebook.com/kemenceegyesulet) találhatók, 

valamint érdeklődni a 
kemence.egyesulet@gmail.com email címen és a +36-

70-618-7088-as telefonszámon lehet.
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Egyesületünkben a következő klubok működnek:

Művészeti terápia:

A Kemence Egyesület Lélekpitvar alkotóműhelyében 
művészetterápiás foglalkozásokat tartunk, amely egy 
olyan szegmense tevékenységünknek, ahol a szelle-
miségé, az alkotásé a főszerep.

Az alkotóműhelyt Fülöp Laura művészeti terápiás 
foglalkoztató vezeti. A foglalkozásokon Antalfai Márta 
pszichológus e témában kidolgozott és akkreditált 
módszerével alkotunk. Kipróbálhatjuk, hogyan segíti a 
természet változásaira való ráhangolódás és a kreatív 
alkotómunka a belső szabadság, a kinyílás, a kapcsolat-
teremtés, a kiteljesedés lelki élményét. Az irodalmi- és 
zeneművek által inspirált, relaxációval bevezetett vizuális 
alkotómunka segítségével haladunk az önismeret útján, 
így állítjuk helyre és erősítjük belső harmóniánkat.

Az alkotás folyamata erős érzelmi élmény lehet, mert 

megmozgatja belülről az alkotót. Az alkotás maga 
vizuális, viszont két másik művészeti ág is bevonódik a 
folyamatba: az irodalom és a zene. A festést, a rajzolást 
vagy az agyagozást rövid relaxáció előzi meg: hogy 
belülről megnyíljunk, szükségünk van egy megfelelő 
érzelmi ráhangolódásra. A relaxációt követi a vers és a 
zene meghallgatása, ebben az átszellemült állapotban 
kerül sor magára az alkotásra. A művészeti terápia 
folyamán alkalmazott technikáink: festés, rajzolás, 
agyagozás, kollázs és montázs.

A természet folyamatainak megvan a belső ritmusa az 
ember életében. A születés és az elmúlás két pólusa között 
lüktet az egész természet körülöttünk. Az ember kiesett 
ebből a ritmusból. A művészeti terápia lényege 
visszaállítani az ember és a természet egységét, amit a 
civilizáció szétszakított.

Művészi tehetség vagy végzettség nem szükséges! 
Várjuk az érdeklődőket!
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Kert klub:

Komáromban majd minden óvodának volt kiskertje, 
amiből sokáig kivételként Szőnyi Színes Óvoda maradt ki, 
mert a kórházkert csodálatos fái beárnyékolta udvarában 
nincs erre megfelelő terület. A közösségi konyhakertjük 
hiányát pótlandó, összefogásból a Kemencés Ház udvarán 
alakítottuk ki mindezt a „színes” ovisok számára.

A tervezést követően meghirdettük a kertépítést két 
időpontra. Az elsőn szülői segítséggel elkészültek a 
magasított ágyások régi gerendákból, melyet a Szőnyi 
Lovas Sportegyesület biztosított, a második alkalommal a 
SzőCsKe önkénteseinek segítségével a földet termeltük 

be, melyet a SOLUM RT. adományozott és egy kis-
gyermek apukája fuvarozott a helyszínre. Mindkét 
alkalommal finom süteményeket hoztak az anyukák, akik 
az óvónénikkel összefogva ebédet is főztek a lelkes 
kertépítőknek.

Azóta már kibújt a borsó, a retek, amit a szorgos kis 
kezek vetettek. Minden kertészkedéskor elhangzik kinek 
az apukája, anyukája, ismerőse segített a közösségi kert 
kialakításában, példaként szolgálva a gyerekeknek a 
folytatáshoz.

A klub tagjai szívesen adnak növénytermesztési taná-
csot bárkinek.
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Kemence Bábcsoport:

A bábjáték csodálatos világ, ahol egy élettelen tárgy 
megelevenedik. A bábos „varázsló”, aki életre kelti a 
bábját, általa sokféle szerepet és karaktert kipróbálhat 
mozgatója. Melyik kislány ne szeretne királylányként 
illegni-billegni, melyik fiú ne szeretne vitézkedni? Ezt a 
bábbal megteheti, ugyanakkor a báb szerepében 
„kijátszhatja” érzelmeit, feszültségeit, lehet jó és gonosz, 
de akár állat bőrébe is bújhat.

Munkám során megtapasztaltam, hogy a mobil-
telefonon és tableten felnőtt gyermekek szívesen néznek 
bábelőadásokat, maguk is bátran és lelkesen báboznak. 
Bábozási lehetősége nem igazán volt a környékbeli 
gyermekeknek eddig, ezt a hiányt hivatott pótolni a 
Kemence Bábcsoport.Bábcsoportunk 2017. február 4-én 
alakult, bábosaink 5-10 éves gyerekek, foglalkozásait 
minden szerdán 17-órakor tartja a Kemencés Házban.

A bábfoglalkozásokon egy-egy mesét próbálunk saját 
készítésű bábokkal, háttérrel és eszközökkel. A mesék 
kiválasztásában, a szerepek kiosztásában alkalmazkodok 
a gyermekek életkori sajátosságaihoz, figyelembe veszem 
kívánságaikat, „szerepálmaikat”. A gyerekeknek lehe-
tőségük nyílik a beszédfejlődésre, megtanulják a báb-
mozgatást, „koreográfiát” és ami a legnehezebb, mindezt 
összehangolni (szöveg, bábmozgatás, koreográfia). 
Ugyanakkor fejlődik figyelmük, emlékezetük, megta-
nulnak egymáshoz alkalmazkodni, együtt dolgozni a 

közös cél érdekében és a szereplésük során önbizalmuk 
megalapozódik, hiszen sok ember előtt meg mernek 
szólalni (a báb szerepében, de mégis nekik kell beszélni). 
Ők is besegítenek a bábok, eszközök készítésébe, amit 
nagy örömmel és lelkesedéssel tesznek. Elsajátított 
tudásukat előadásainkon mutathatják be a bábosok, erre 
számos felkérésünk ad lehetőséget. Első fellépésünk során 
– a VII. Báboda Napok zárásaként – hálás komáromi 
közönségünk nagy tapssal jutalmazta gyermekeink ügyes 
játékát.

Nyáron bábtábort szervezünk 2017. 07. 17-től 21-ig, 
napközis jelleggel. A tábor során egy kiválasztott mese 
dramaturgiájával ismerkedhetnek a gyermekek, elké-
szítjük hozzá a bábokat és a hátteret. A résztvevők több 
művészeti ágat érintve kézműveskedhetnek, népi és dalos 
játékokkal ismerkedhetnek, bábozhatnak a délelőtti és 
délutáni foglalkozások során. Olyan gyermekeket is 
várunk a táborba, akik nem járnak rendszeresen 
bábcsoportunkba. A hét lezárásaként péntek délután 
előadjuk megtanult mesénket. Így a táborban résztvevő 
gyermekek bemutathatják tehetségüket és az itt szerzett 
tudásukat a szülőkből, családtagokból, barátokból álló 
kedves közönségünknek.

Szeretettel várom a bábozni vágyó gyermeket Kemence 
Bábcsoportunkba és bábtáborunkba! 

Lovászné Vass Andrea- bábcsoport vezető.
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Gasztro Klub

A stressz és az emberekre nehezedő egyre nagyobb 
nyomás miatt több időt kellene kikapcsolódással 
töltenünk, amelyre remek lehetőséget kínál a Kemence 
Egyesület Nedoba Krisztina vezette Gasztro klubja.

A klub célja, hogy körünkbe minél szélesebb rétegeket 
vonjunk be, ismerősöket, családokat és gyerekeket is. 
Munkánk érdekessége, hogy régi ismert és hagyományos 
ételeket, süteményeket készítünk közösen, de mindenki 
elmondhatja, bemutathatja elkészítési és fűszerezési 
technikáját. Minden családban vannak kedvenc, „Nagyi 
titka” receptek, ezeket egymással megoszthatjuk, illetve 
közösen elkészíthetjük. Szeretnénk népszerűsíteni házi 
készítésű befőttjeinket, szörpjeinket, lekvárjainkat, 

amelyeket a nyári táborozások, rendezvények során az 
ételek készítésénél használunk fel, például bukták, pala-
csinták töltésére. Jeles ünnepeinkre a hagyományos 
ételkészítés mellett a népszokásokhoz hűen sütemények 
készítésében és díszítésében próbáljuk ki magunkat, olyan 
programokra várjuk az érdeklődőket, amelyeket mi 
magunk is szeretnénk elsajátítani, mint például rétes 
készítés, szárított gyógynövények készítése, gyümölcs-
aszalás. A finom ételek élvezete és a közös főzés élménye 
az emberek hangulatára is pozitívan hat.

Új kezdeményezéseink Gasztro Szalon estjei, melyeken 
helyi termelők sajtjaiból és boraiból tartunk kóstolókat. 
Fontosnak tartjuk, hogy ebben a rohanó világban a 
mindennapok monotonságát minél színesebbé, izgal-
masabbá, és ízletesebbé tegyük tevékenységünkkel.



Babakészítő klub

A Kemencés Ház ad otthont ennek a tevékenységnek is, 
ahol heti rendszerességgel gyűlnek össze az ügyes kezű 
lányok és asszonyok, hogy a kellemes környezetben, 
vidám légkörben Fülöp Laura babakészítő segítségével 
alkossanak.

A babakészítés iránt érdeklődőket végigvezetjük a baba 
elkészítésének egész folyamatán. Elkészítjük közösen a 
szabásmintát, amelyet átviszünk a vászonra, kiszabjuk, 
majd összevarrjuk az egyes részeket. Ha valaki esetleg 
jártas a gépi varrásban is, annak varrógépet is biztosítunk a 
munkájához, de varrógép nélkül, kézi varrással is 
elkészíthetőek a babák.Az elkészült babáknak ruhát is 
varrunk kékfestő kelméből, hímzett csipkével díszítve. 
Kiegészítőket saját elképzelése szerint készít mindenki a 
babájának, így kerülhet a lábára kis cipő, a szoknyájára 
kötényke, amit csinosan kihímezni is segítünk. A baba-
készítéshez szükséges alapanyagokat az egyesület bizto-

sítja az érdeklődők számára. Kiváló minőségű lenvászon, 
kékfestő kelme és sok egyéb alapanyag várja, hogy 
szerethető textilbabává alakuljon.

Babakészítő klubunk nagy űrt tölt be rohanó világunk-
ban, hiszen visszahozza annak a lehetőségét, hogy 
asszonyaink, lányaink megálljanak a mindennapi munka 
során, és egy-egy órára átadják magukat az ilyenfajta 
alkotásnak.

Hagyományteremtő és hagyományőrző is egyben 
tevékenységünk, hiszen visszacsempészi a múltból azt a 
hangulatot, amelyet eleink a fonóban, tollfosztás vagy 
kukoricamorzsolás közben élhettek át, a beszélgetős, 
közösen végzett, nyugodt munka örömét. Nagyon fontos 
számunkra, hogy babakészítőink lelkileg feltöltődve, 
sikerélménnyel térjenek haza otthonaikba. Készüljön a 
baba saját örömükre, vagy ajándékba szeretteiknek, 
biztos, hogy azt a szeretetet fogja hordozni és továbbadni, 
ami készítés közben kezeink által belekerült. 

KEMENCE 
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
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Kézműves klub

A klub tevékenységei kötődnek az évszakokhoz, 
hagyományokhoz, ünnepeinkhez, illetve alkalmanként 
meghatározó a csoport összetétele is. Szívesen dolgozunk 
természetes alapanyagokból, de hasznosnak tartjuk az 
újrahasznosítást is.

A klubvezető által szervezett készség- és kreativi-
tásfejlesztő foglalkozásokon használati-, ajándék-, és 
dísztárgyakat készíthetnek a résztvevők. A kézműves-
kedés közben szocializációs folyamat is zajlik, valamint a 
szabadidő hasznos eltöltésén túl a közös munka-
tevékenység szabályainak, az egymásra figyelésnek, és 
egymás segítésének a tanulása.

Fontos, hogy a résztvevők sikerélményhez jussanak, 
komfortérzetük, szépérzékük fokozódjon, igény alakuljon 
ki bennük tágabb és szűkebb környezetük szépítése iránt, 
sikerüljön érdeklődést ébreszteni bennük a tárgyalkotás, a 
kézművesség fogásainak elsajátítása iránt.

Foglalkozásainkra szülőkkel, nagyszülőkkel, testvér-
ekkel érkeznek a gyerekek.



Az 1848/49-es Forradalom és 
Szabadságharc Hagyományőrző 

Közhasznú Egyesület 

10 éve egyesületként a 48-as honvéd szellemiség 
nyomában

Az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 
Hagyományőrző Közhasznú Egyesület 10 alapító 
taggal 2007-ben alakult. Az idei évben ünnepeljük 
megalakulásunk 10. évfordulóját, jelenleg 14 
tagunk van.

Hogy miért és mi célból alakult egyesületünk? A 
válasz nagyon egyszerű: Komárom ezer szállal 
kötődik a 48-as forradalom és szabadságharc 
eseményeihez, hacsak az erődrendszert vesszük 
figyelembe, ahol a szabadságharc jelentős csatái 
zajlottak. Fő székhelyünk a Monostori erőd, 
amelynek adottságai lehetővé teszik számunkra, 
hogy rendezvényeink java része itt zajlik.

Célunk tovább erősíteni a 48-as hagyományokat, 
megismertetni a felnövő nemzedékkel, de szeren-
csére a felnőttek körében is óriási az érdeklődés a 
kor hagyományos fegyvereinek és eszközeinek, az 
adott kor életeseményeinek megismerésére. Egyre 
bővülő fegyvereink, eszközeink és ruháink minden 
évben magasabb színvonalon lehetővé teszik 
mindezt.

Kiemelt feladatunknak tartjuk továbbá a helyi és 
országos 48-as emlékek felkutatását, mint amilyen 
például a komáromi 48-as hős Neuwirth János 
élettörténetének felkutatása volt. Hagyománnyá 
tettük ezek nyomán minden év szeptember 27-én 
sírhelyének megkoszorúzását, emlékének ápolását. 
Távlati terveinkben tovább szeretnénk gyarapítani 
eszközeik gyűjteményét, tovább bővítenénk a 
határon átnyúló  48-as emlékhelyek felkutatását a 
jelenlegi Dés, illetve Érsemlyén mellett.

A Puska mustra, a Jó ebédhez szól az ágyú 
állandó, monostori erődbeli programjaink mellett 
28 tervezett rendezvényünk van. A Kápolnai csata, 
a március 15-i Kokárda Fesztivál, vagy a négy nagy 
komáromi csata méltó megünneplésén túl, az 
immár hagyományos Tüzér kiképző tábor meg-
szervezése, a KOMÁROMI VÁR megadá-sának 
emléknapja, az ARADI vértanúkra való interaktív 
megemlékezés, Szent Borbála –a tüzérek védő-
szentje- ünnepsége, illetve a nagy sikerű Ó év 
búcsúztató tartozik ezek közé.

Más hagyományőrző egyesületekkel nagyon jó 
kapcsolatokat ápolunk, szakmailag segítjük 
egymást, részt veszünk közös rendezvényeken. 
Helyi szintű kapcsolataink közül az Endresz 
Csoport HON-NAPON való részvétel, és a közös 
koszorúzások, az Élettér Egyesülettel a közös 
programok stratégiai fontosságúak, de kiemelt 
helyet foglal el partnerségünkben a tatai 25.Klapka 
György Lövészdandárral a múlt és a jelen tüzérei 
által közösen eltöltött Szent Borbála nap. Aktu-
álisan következő rendezvényeinkről az egyesület 
Facebook oldalán folyamatosan tájékoztatjuk 
követőinket.

Nagy Péter hő. alezredes, 
Egyesületi Elnök

1848/49-ES FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC 
HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
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A Komáromi Erődök 
Barátainak Egyesülete 

/KEBEL/

Bemutatkozás

A Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete /KEBEL/ 
társadalmi szervezetet magánszemélyek alapították 2006-
ban, akiknek célja „a komáromi erődrendszer megőrzése, 
méltó hasznosítása és az erődökben szervezett társadalmi, 
kulturális tevékenységek elősegítése az egyesülési jogról 
szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése, valamint a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 
törvényben foglalt következmények szerint. Az alapítók 
és a továbbiakban csatlakozó tagok vállalják az Egyesület 
célkitűzéseit, és azok elérését az egyesületben végzett 
tevékenységükkel kívánják megvalósítani.”

A KEBEL tevékenységi közébe tartozik a nevelés és 
oktatás, kulturális tevékenységek folytatása, kulturális 
örökség megóvása, a műemlék-,természet- és környezet-
védelem. Az Egyesület kiemelt célja elősegíteni a 
komáromi erődrendszer, mint a magyar történelem és az 
európai katonai építészet kiemelkedő emlékének 
megújulását, hosszú távú fenntartását és méltó 
hasznosítását. Ezért aktívan részt veszünk az erődök 
műemléki értékeinek és az erődrendszer természeti 
környezetének megóvási, karbantartási és felújítási 
munkáiban, valamint a kulturális idegenforgalmi prog-
ramok lebonyolításában. A KEBEL tevékenyen elősegíti 
az erődökhöz kapcsolódó idegenforgalom fejlesztését, 
hozzájárul az erődök széleskörű bemuta-tásához és 
megismertetéséhez, a magyar és a külföldi közönséggel.

A fenti célok érdekében a KEBEL a tagok összehangolt 
egyéni és csoportos társadalmi célú munkája révén 
aktívan részt vesz a kijelölt projektek előkészítésében és 
megvalósításában, támogatja és segíti a tagok, illetve a 
tagszervezetek egyesületi célokkal összhangban végzett 
önálló tevékenységét. „Az Egyesület politikai tevékeny-
séget nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást 
nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint 
fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és 
nem támogat.”

Alapító tagjaink:

 
Andrási Gábor
Andrási Mihály

Andrási Mihályné
Bágyi Ferenc

Bozai Lászlóné
Dippong Magdolna
Dr. Csikány Tamás
Dr. Havasi Dezső

Farkas Erika
Gábor Klára

Géringer László
Herencsényi Márta

Kacsándi Béla
Mireider Tibor

Mireider Tiborné
Monostori János

Seres Béláné
Szabó Ferencné

Szabó János
Szamódy Zsolt

Tóth Árpád
Turi Bálint 

Vizeli Csaba
Zaccomer Szeverin
Zsigmond Kálmán 
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Állandó rendezvényeink

A KEBEL Egyesület felhívással fordult a város 

lakosaihoz 2011 novemberében, és mozgalmat indított 

„Ültess fát gyermekedért – Komáromért!” jelszóval. 

Minden tavasszal és ősszel a jelentkezők aktív közre-

működésével fát ültetünk a Monostori Erőd melletti 

parkban, az elmúlt 5 évben 67 hársfa került elültetésre a 

KEBEL ligetben. Kezdeményezésünkhöz állampolgárok 

és  intézmények csatlakoztak. 

Megemlékezés az I. Világháború kitörésének 100. 

évfordulójáról. 

Minden év január 12-én lerójuk kegyeletünket a Don- 

kanyarnál elesett komáromi katonák emléke előtt az 

általunk 2012-ben állított emléktáblánál. 

A KEBEL minden évben Mikulás futást szervez Andrási 
Mihály testnevelő tanár vezetésével, általános iskolás 
gyermekek részére. Játékos vetélkedőt szervezünk a részt 
vevő gyerekeknek. A Mikulás minden diákot meg-
ajándékoz.

A KOMÁROMI ERŐDÖK 
BARÁTAINAK EGYESÜLETE /KEBEL/
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2016-ban 10 éves volt  a 

KEBEL

2016. Jubileumi év volt a KEBEL életében, 10 éve 

működünk, segítjük az Erőd munkáját, fát ültetünk, 

szépítjük a környezetét, látogatókat toborzunk. Komárom 

Városa elismerte munkánkat és Dr. Molnár Attila 

Polgármesteri Díjban részesítette a KEBEL tagságát. 

Tagságunkat fogadáson látta vendégül a polgármester úr.

Tisztelt Komáromiak!

Akit érdekel a KEBEL Egyesület tevékenysége, 

egyetért céljaival, szeretne részt venni a munkánkban.

 

Jöjjön közénk, legyen a tagunk! Munkánkat a 

facebook-on követheti KEBEL név alatt.

Az ADÓ-ja 1 % val kérjük, támogasson bennünket
Adószám: 18616033-2-11

Érdeklődni a következő címen lehet: e-mailban: 
kebelegyesület@gmail.com illetve, a következő 
telefonszámon: 06 34 345- 828 

Bágyi Ferencné 
KEBEL Egyesület elnöke.

A KOMÁROMI ERŐDÖK 
BARÁTAINAK EGYESÜLETE /KEBEL/
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A felhívást meghosszabbítottuk, 2017. augusztus 31-ig !



oldalán együtt, vállvetve, ezt a kapcsolatot 2011-ben 
fűztük szorosra. Abban az évben 1919. május elsejei 
komáromi áttörés 92. évfordulója alkalmából közösen 
hoztuk rendbe a 102 áldozat végső nyughelyéül 
szolgáló, észak-komáromi katolikus temetőben 
található tömegsírt. Azóta minden évben, május 
elsején arra emlékezünk közösen, hogy honfitársaink 
életüket adták városunk területi épségének helyre-
állításáért. 

Akkor elhatároztuk, hogy további közös, 
magyarságtudatot és a komáromiak összetartozását is 
erősítő rendezvényeket szervezünk és tartunk meg 
Komárom város északi és déli felén. Azt akartuk és 
akarjuk elérni, hogy a Duna két partján fekvő 
Komárom egy összetartozó városként kerüljön be a 
köztudatba. Egymás után ötlöttük ki és valósítottuk 
meg a további közös rendezvényeket, a Szent Korona 
Komáromban őrzésének és V. László király szüle-
tésének évfordulóiról, Komárom visszacsatolásának 
aktuális évfordulóiról tartunk közös megem-
lékezéseket azóta minden évben. 2016. június 4-én a 
Trianoni megemlékezést is már közösen szerveztük és 
tartottuk meg a TÜKöR Polgári Társulással 
egyetemben, a két Komáromban: 1 város, 2 ország, 96 
év, 96 fáklya néven. A rendezvényünket a város északi 
felén található református parókia udvarán 2010-ben 
felállított Trianon-emlékműnél kezdtük, ezt követte a 
békés menet, mely 96 fáklyavivő vezetésével átvonult 
a trianoni határon. Az Erzsébet hídon átkelve a két 
városrész összetartozását jelképező Turul-emlék 
megkoszorúzásával zárult e rendezvényünk a Duna 
két partján fekvő Komáromban. Az Erzsébet híd 
fesztivál is közös szervezésben valósult meg 2015-
ben és 2016-ban. 

Itt Felvidéken is együttműködünk más polgári 

társulásokkal és szervezetekkel, a Csemadokkal, a 

Selye Egyetem Hallgatói Önkormányzatával, JóMód 

diákkörrel, a Komáromi Szekeresgazdák Hagyo-

mányőrző Egyesületével, Boráros Imre Színházzal, a 

komáromi magyar gimnázium Baráti Körével, és 

BEMUTATKOZIK AZ 
EGY JOBB 

KOMÁROMÉRT 
POLGÁRI TÁRSULÁS

Az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás 
(Szövetség a Közös Célokért tagszervezete, a 
Komáromi Magyar Civilek Egyesülésének alapító 
szervezete) hivatalosan 2011. március 28-án alakult 
meg azzal a célkitűzéssel, hogy Komárom múltban 
gyökeredző értékeit, hagyományait megőrizzük és 
átörökítsük a következő nemzedékeknek. Egyik nem 
titkolt szándékunk, rendezvényeinkkel bemutatni 
híres városunkat, gazdag történelmét, hogy arra 
büszkék lehessenek azok is, akik nem őslakosai 
városunknak. Széleskörű tevékenységünket már 
2010-ben, a Jókai filagória rendbetételével és annak 
ünnepélyes átadásával kezdtük el.

 

Az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás 
tagjai- 2016. november 17. –Esterházy 

megemlékezés

A Dél – Komáromi Endresz Csoport társ-
szervezetének valljuk magunkat, bár két országban 
élünk, de  egy városban. Egy jobb és közös 
Komáromért tesszük a dolgunkat a Duna mindkét 

EGY JOBB KOMÁROMÉRT 
POLGÁRI TÁRSULÁS
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Az EJK Polgári Társulás állíttatta Esterházy 

János emlékmű

A saját költségünkön elkészült alkotást annak a 

bencés rendháznak a falára szerettünk volna 

elhelyezni, ahol hajdanán Esterházy is időzött. Mivel, 

ebbe nem egyezett bele az érintett egyház, illetve sem 

a katolikus és a református egyház, sem pedig a 

hajdani városvezetés nem vállalta annak saját ingat-

lanján történő elhelyezését, ezért elnökünk, Knirs 

Imre saját tulajdonában lévő Sága kávézó falára került 

fel. Azóta a Nádor utca e szeglete kegyhellyé vált, év 

közben is sokan elzarándokolnak ide, hogy fejet 

hajtsanak a gróf életműve, helytállása, magyar-

ságtudata előtt.
„Esterházy János, mint gyakorló pártpolitikus 

legszélesebben a Kárpátia Sport Polgári Társulással. 

A 22. Komáromi Napok keretén belül 2013. április 

26-án közös szervezésben került sor a Kűkeményen 

című könyvbemutatóra Kű Lajos, az Aranycsapat 

alapítvány elnökének tiszteletére a komáromi Viking 

sörözőben. A bemutató napján közösen rendeztük 

meg a 10. Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti 

Diákbajnokság felvidéki focitornáját a révkomáromi 

Football Club stadionjában. Minden évben társu-

lásunk tagjai segítik a Kárpát-medencei Összmagyar 

Nemzeti Diákbajnokság felvidéki fordulóit. Rend-

szeresen részt veszünk az Aranycsapat Alapítvány 

által szervezett megemlékezéseken Puskás Ferenc-

ről, Kocsis Sándorról, Grosics Gyuláról, a budapesti 

Szent István Bazilika altemplomában, mint a 

Kárpátia Sport Polgári Társulás partnertársulása. 

2011 óta a társaságunk felvállalta a felvidéki 

magyar mártírgróf, gróf Esterházy János eszme-

iségét. Abban az évben Esterházy János születésének 

110-edik évfordulójára emlékeztünk meg itt Felvidé-

ken. Talán soha még ennyi figyelmet, soha ennyi 

elmarasztalást, bántalmazást, valamint dícséretet és 

szeretetet nem kapott még, mint abban az évben. 

Miközben az ország akkori első számú közjogi 

méltósága - többször is megismételve az ország 

hivatalos álláspontját - fasizmussal és hitlerizmussal 

vádolta őt, a felvidéki magyar civil szervezetek, 

baráti társaságok és intézmények egyik emléket 

állították a másik után. A búcsi, királyhelmeci és 

ipolynyéki emlékművekhez 2011-ben csatlakozott 

Kassa, Dunaszerdahely, Gúta, Losonc és polgári 

társulásunk jóvoltából Komárom is. November 17-én 

ünnepélyes keretek között avattuk fel Nagy János 

Esterházy-díjas szobrászművész alkotását, Ester-

házy János domborművét, amely börtönbéli arcát 

ábrázolja, alatta feltüntetve a rabszámát.
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kozott. 

Meghívásunkra több neves előadó, politikus, ismert 

személyiség érkezett városunkba. 2010 október 30-án 

a komáromi Duna Menti Múzeumban Dr. Papp Lajos 

szívsebész előadása volt az első ilyen rendezvényünk. 

Ezt követték az évek folyamán a többiek: 2011 

novemberében Szaniszló Ferenc, 2012. február 10-én 

a Selye János Egyetem konferencia-termében Tőkés 

László püspök, EP-képviselő, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke a “Magyar Önrendelkezés a 

Kárpát-medencében” címmel adott elő a nagy-

közönségnek. 2012. március 22-én került sor a 

Székely autonómia törekvései és a Székely Nemzeti 

Tanács című rendezvényre, amely-nek helyszínéül a 

révkomáromi Duna Menti Múzeum díszterme szol-

gált, szónoka Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács 

elnöke volt.

2012.október 8-án, hétfőn 17 órától Duray Miklós 

felvidéki politikus, címzetes egyetemi docens tartott 

előadást a komáromi Viking Pub-ban az Egy Jobb 

Komáromért társulás és a Selye János Egyetem 

Gazdaságtudományi Kara Hallgatói Önkormány-

zatának szervezésében, a Bethlen Gábor Alap 

támogatásával. Témája a Felvidék problémáinak 

gazdasági, politikai, erkölcsi és módszertani elemzése 

és megoldások keresése volt.

2012. november 8-án Bayer Zsolt író, újságíró, 

publicista tartott beszédben a magyarországi sajtó, és 

az aktuális politikai helyzet részletes elemzése került 

terítékre.

Popély Gyula történész, egyetemi tanár 2015. 

május 26-án 18:00 órai kezdettel könyvbemutatóval 

egybekötött előadást tartott, FELVIDÉK: MÚLT, 

JELEN ÉS JÖVŐ címmel Komáromban,  a 

tevékenységének egyik ma is aktuális üzenete, hogy 

a felvidéki magyarok csak egységben, összefogva 

tudják érdekeiket védeni és keresztülvinni” – 

hangsúlyozta Duray Miklós közíró, a Magyar 

Koalíció Pártjának (MKP) volt alelnöke a dombormű 

ünnepélyes felavatásán, 2011 őszén. Akkor nem 

lehetett itt rossz egészségi állapota miatt a mártír-

politikus lánya, Malfati Esterházy Alice, aki levélben 

köszönte meg az Egy Jobb Komáromért Polgári 

Társulásunk munkáját. Azóta minden év március 8-

án megemlékezünk a mártír politikus haláláról, 

valamint minden év november 17-én az emlék-

művünk felavatásáról. Rendezvényeinken film-

vetítésekkel, előadásokkal is adóztunk Esterházy 

emlékének. 2016. március 14-én, születésének 115. 

évfordulóján tartott  megemlékezésünk vendége dr. 

Molnár Imre történész, Esterházy-kutató volt, aki 

akkori előadásában hangoztatta, hogy „Komárom 

missziót teljesít Esterházy János szellemi hagya-

tékának ápolásában. Ezt bizonyítja e dombormű is. 

Leszögezte: Esterházy gróf halálra ítélésével az 

egész felvidéki magyarság nyakára tették a bűn-

bakoknak járó kötelet, s 1957-ben börtönben 

bekövetkezett halála a felvidéki magyarság sorsát, 

meghurcolását, és az ellenségei által számára 

kiszabott jövőt is jelképezi. Molnár Imre hang-

súlyozta: Nem szabad megfeledkeznünk végső 

célunkról, ami továbbra is Esterházy rehabilitálása. 

Ez a felvidéki magyarságnak is elégtételt jelentene. 

A Pázmaneum Társulás 2017-ben Esterházy-

emlékévet hirdetett gróf Esterházy János halálának 

60. évfordulója alkalmából. Egyben Felhívással 

fordult az egyházi és civil szervezetek, ifjúsági 

mozgalmak, politikai pártok képviselőihez, tagja-

ihoz, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, 

melyhez polgári társulásunk elsők között csatla-



EGY JOBB KOMÁROMÉRT 
POLGÁRI TÁRSULÁS

19

majd az adományok elszállítását is biztosítottuk 

(2010). Több alkalommal önkéntes véradást szervez-

tünk. A Gyimesekben megrendezett 32-es Határ-

vadászok emléktúráján képviseltük a társu-lásunkat  

2013 és 2014 augusztusában. A megye jogú város 

önkormányzatának meghívására a gyergyó-szent-

miklósi Szent Miklós Napokon jártunk 2013-ban, és 

az ott megrendezett főzőversenyen csapatunk bronz-

érmet kapott.

Minden év április 12-én a Meghurcoltak emlék-

művénél megemlékezést szervezünk a Felvidékről 

deportáltak és kitelepítettek emlékére. Emléktáblát 

avattunk Skultéty László, a legtovább szolgált magyar 

huszár tiszteletére városunkban, 2013 júniusában.

2013. december 19-én jótékonysági karácsonyi 

rendezvényt tartottunk, ahol megajándékoztuk és 

vendégül láttuk a komáromi járásban található 

birkózó klubcsapatok gyermekeit, edzőikkel együtt. 

Bekapcsolódtunk a szervezésbe, és segítettük a IV. 

felvidéki magyar óvodák és iskolák napját 2015-ben 

és 2016-ban. Társrendezői voltunk az I. Világháborús 

Centenáriumi Kerékpáros Teljesítménytúrának 2016. 

március 19-én.

Sokrétű és széleskörű tevékenységünket az elkö-

vetkező években is tovább szeretnénk folytatni. 

Munkánkat önkéntesen, tudatosan, helytállva, 

hagyományainkat ápolva, tiszteletben tartva másokat 

és együttműködve hasonló értékrendet valló és 

képviselő társulásokkal, csoportokkal együtt szeret-

nénk végezni egy jobb és szebb Komáromért. 

Michac Szilvia, Egy Jobb Komáromért Polgári 

Társulás tagja

PhDr. Knirs Imre, Egy Jobb Komáromért Polgári 

Társulás elnöke, Komárom Város alpolgármestere

Kultúrpalota dísztermében.

2016. március 3 - Halhatatlan sportolókat, 

Wichmann Tamást (kilencszeres kenuvilágbajnok, 

háromszoros Európa-bajnok, egyszer olimpiai 

harmadik helyezett, 37-szeres magyar bajnok), 

Faragó Tamást (olimpiai bajnok vízilabdázó, edző), 

és Komáromi Tibort (háromszoros világbajnok, 

olimpiai ezüstérmes, Európa – bajnok birkózó) láttuk 

vendégül. Minden általunk szervezett előadást nagy 

érdeklődés övezte.

Több alkalommal kiálltunk székely testvéreink, 

illetve autonómiatörekvésük mellett. A mi társu-

lásunk jóvoltából 2013. február 11-én a Dél- 

komáromi Városháza épületére kikerült a székely 

zászló, az, amelyet a Székely Nemzeti Tanácstól 

kaptunk. Mivel a zászló kitűzését nem engedélyezték 

a felvidéki településeken, ezért az SZNT bele-

gyezésével Dél-Komáromnak adományoztuk to-

vább.

2013. március 10-én, a Székely Szabadság Napján 

részt vettünk Marosvásárhelyen a Postaréti emlék-

műnél, és Budapesten a román nagykövetségnél 

tartott tüntetéseken. Tagjaink ott voltak a Székelyek 

Nagy Menetelésével szolidaritást vállaló, a Via Nova 

ICS szervezte szimpátiatüntetésen 2013. október 27-

én Pozsonyban, és a 2014. március 10-ei, a Székely 

szabadság napján megrendezett budapesti tömeg-

gyűlésről sem hiányoztunk, ahol felszólalásunkban is 

támogatásunkról biztosítottuk a székelyeket.

Szervezetünk szerteágazó tevékenységet folytatott 

az elmúlt években. Polgári társulásunk képviseltette 

magát a Békemenet Magyarországért rendezvényen 

2012-ben és 2013-ban. Gyűjtést szerveztünk a 

Kolontári és Devecseri iszapáradat áldozatainak, 
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IX. HON-NAP DUNA MENTI 
HAGYOMÁNYŐRZŐ ÜNNEP

Balkan Fanatik, íjászverseny, 
Bogár László... és természetesen 
a Bikini

 Június 2-3-án, pénteken és szombaton az Igmándi 
erődben várunk minden korosztályt egy színes, változatos 
kulturális programra. 

A péntek délután 5 órától induló rendezvény olyan 
kiállításokkal nyitja meg kapuit, melyek mindkét napon 
megtekinthetőek. A zenei programot 17.30-kor a dél-
komáromiak nagy kedvence, az idén 35 éves Elektron Band 
kezdi, majd a népes rajongótáborral rendelkező észak-
komáromi LGT Revival Band következik. Jó hír: aki 18.00 
óráig belép az erődbe, az összes koncertet ingyen tekintheti 
meg! - Az Endresz Csoportnak ez a hagyományos gesztusa 
azért, hogy a kultúrához történő hozzáférés mindenki számára 
anyagi helyzetétől függetlenül biztosítva legyen. 18 óra után 
990,- Ft a belépő! Az est nagyágyúja a fiatalok kedvence, a 
Balkan Fanatik lesz. A koncertek között az erőd különböző 
pontjain berendezett kiállítások nyújtanak kikapcsolódási 
lehetőségeket: Grekofski Nathalie építész – az organikus 
építészet-, és festészet szakrális útjai, Bibok Tibor – pirográf 
lépek, Dibusz Ferenc  – bélyeges téglák,  Magyar 
Faesztergályos Egyesület (MAFAE) munkái. A komáromiakat 
idén a Szőnyi Alkotókör, Mózes László és Bruncz János 
fafaragó mester, valamint Legát István – régi mesterségeket 
bemutató helytörténeti gyűjteménye képviseli. Aki a tartalmas 
program közben megéhezik, megszomjazik az Aranytál 
Étterem „erőd büféjében” gyűjthet erőt. 

 Szombaton már hagyományosan az 1848-49-es 
Forradalom és Szabadságharc Egyesület ágyúlövésére indul 
10.00 órakor a fesztivál, de a korán kelők 09.00 órától 
szurkolhatnak a Tolma Baranta Egyesület „Magyarok 
nyilaitól..” - Országos Íjászverseny résztvevőinek. A délelőtt és 
kora délután a gyermekeké, még soha ilyen gazdag program 
nem várta őket. Fellép a Kis Táltos- és a Tóparti Óvoda, 
Észak-Komáromból a Tulipán Óvoda. Écsi Gyöngyi felvidéki 
mesemondó „Angyalbárányok” meseelőadása, majd Pályi 
János bábművész Vitéz László előadása szórakoztatja az 
ovisokat és kisiskolásokat, de lesz népi játszótér és 
gyermeklovagoltatás is a Szőnyi Lovas Sportegyesület 
segítségével. Mózes László Lovagi Hétpróbára várja a 

gyerekeket, Cságola Mártonnál cérnaképeket készíthetnek, 
Kolonics Istvánné játszóházában bizonyíthatják ügyességüket, 
alkotókészségüket. Hamza Viktória lóidomítását a párkányi 
Kisbojtár gyermek népegyüttes felvidéki táncai követik, majd 
a Kemence Egyesületnél bábozásba, szöszmötölésbe lehet 
bekapcsolódni. A magyarok honfoglalás kori harcmodorát a 
Brázik Törzs lovasíjászai elevenítik fel. A Felvidékről idén 
nem egy települést látunk vendégül, hanem valóban Duna 
mentivé tesszük a HON-NAP-ot. Párkányból a Kisbojtár 
gyermek táncegyüttes felvidéki táncokat ad elő, a Pati 
Nyugdíjas Klub Hagyományőrző Éneklő Csoport, a 
dunaradványi Hagyományőrző Népdalkör, a dunamocsi 
Vadvirág Hagyományőrző és Éneklő Csoport, az izsai 
Búzavirág Hagyományőrző Éneklő Csoport a települések 
hagyományaival  ismerte t  meg.  Gasztonyi  Dániel 
mestersolymász a sólymokon kívül más ragadozó madarak 
viselkedését, életét is mutatja be közönségének. Különböző 
műfajok remek ötvözetével lép fel a méltán népszerű 
Mogyorósbányai Fúvózenekar, akiket a Legio Brigetio római 
kori bemutatója követ. 

Három eltérő jellegű, de kitűnő előadással várjuk azokat, akik 
a kikapcsolódás keretein belül is szívesen gazdagítják 
ismereteiket. A Makovecz iskola jeles alakja, a belga 
származású építész, Grekofski Nathalie „Az építészet 
szakrális megközelítése a XXI. században” címmel tart 
előadást. Őt követi Dr. Varga Tibor jogtörténész „Koppány, 
Szent István és a történelemhamisítók a Magyarság 
hagyományában” és a méltán népszerű közgazdász, Bogár 
László „Globális örvénylések – A jövő elkezdődött!” című 
előadása. A szombati zenei felvezetést a 35 éves komáromi 
együttes, az Elit Osztag adja, majd D. Nagy Lajossal jön a 
HON-NAP „ikonzenekara”, a Bikini együttes. és zárja a napot.

 Vásár és régiségvásár színesíti a napot, kitelepülnek a 
Komáromi sportlövészek ,  így mindenki elmérheti 
lövésztudományát. A legjobbaknak nem kell messzire menniük, 
ha tudásukat kamatoztatni szeretnék, hiszen idén a Katonai 
Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda toborzó munkatársai is a 
helyszínen lesznek. Az egymást követő gyermekprogramok 
mellett lesz népi játszótér és gyermeklovagoltatás a Szőnyi 
Lovas Sportegyesület segítségével. 

A rendezvény védnöke Dr. Molnár Attila Komárom Város 
Polgármestere.

Fontos tudnivalók!

Kapunyitás: 08.45 órakor lesz, az íjászversenyre tekintettel. A 
programok 10.00 órától kezdődnek és folyamatosan zajlanak. 

A rendezvény az Igmándi erődbe pénteken 18.00 óráig, 
szombaton 17.00 óráig belépők számára ingyenesen 
látogatható, utána a belépő 990 Ft! 

Szeszes italt a rendezvény területére bevinni tilos! 
Ételről, italról az Aranytál étterem gondoskodik.

ENDRESZ CSOPORT
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közíró. 14.00 órakor a vasúti híd déli hídfőjénél található 
emlékműnél Waszlavik (Gazember) László tangó-
harmonikázik, katonadalokat énekel. E két programmal 
emlékezünk 1919. május 1-je Hőseire.

Mindenkit szeretettel várunk!

ENDRESZ CSOPORT

A komáromiak felelőssége, hogy 
az áldozatok bátorsága, haza-
szeretete, hősi halála ne menjen 
feledésbe…

A komáromi 
véres május elseje

Könnyeink nedves fátyolán át 
tekintünk vissza május elsejére, 

amikor leszállottak közénk a gyásznak, a pusztulásnak 
engesztelhetetlen szellemei és véres bosszút álltak ezen a jobb 
sorsra érdemes, ártatlan varoson. Kezünkben megremeg a 
toll, amikor a kiállott borzalmakat kellene leírnunk és 
megütnünk a szenvedésnek és fájdalomnak igaz hangjait, mely 
a város minden polgára lelkén átviharzott. Miért is sújtják ezt 
a várost a csapások, miért bűnhődnek az ártatlanok ezrei 
bűntelenül, miért hull patakokban ma is a drága magyar vér, 
mely négy éven át oly bőségesen ömlött tőlünk idegen 
érdekekért és célokért? 

                                                                                                              
(Komáromi Lapok, 1919. május 10.)

98 éve, 1919. május 1-én Komáromban zajlott a trianoni 
békediktátumot megelőző legvéresebb területvédő össze-
csapás. A harc a megszálló cseh légionáriusok és a magyar – 
győri, tatai, tatabányai és komáromi – munkások, leszerelt 
katonák között zajlott. Kun Béla és a magyar Vörös Hadsereg 
tiltása ellenére ezek a magyar emberek megkísérelték a város 
északi részének visszafoglalását, melyért a legdrágább 
kincsüket, az életüket adták. A kezdeti sikerek után a 
megszállók haditechnikai fölénye megfordította az ütközet 
kimenetelét és brutális mészárlás vette kezdetét. A csehek az 
Erzsébet szigetre szorult a hazafiak fejét puskatussal verték 
szét, szuronnyal szurkálták halálra és sokukat bele-
kényszerítették a Dunába. Nem akarták pazarolni a 
puskagolyót… A borzalmas vérengzés olyan méretet öltött, és 
olyan barbár volt, hogy az áldozatok azonosítását megkísérlő 
halottkém is rosszul lett. 

A vállalkozás sikertelensége, illetve a mészárlás brutalitása 
a magyar és csehszlovák történelemírást is arra ösztönözte, 
hogy ezt az eseményt fedje „jótékony” feledés. Mi, 
komáromiak azonban nem tehetjük meg, hogy a balassa-
gyarmati „cseh kiverés” és a Rongyos Gárda nyugat-
magyarországi harcainál is több áldozatot követelő 
események áldozatai előtt ne hajtsunk fejet, emléküket ne 
őrizzük. Ezen a napon 2-300 ember áldozta életét a 
városunkért, Komáromért! 

2017. május 1-én 10.00 órakor az észak-komáromi 
katolikus temetőben tartunk megemlékezést, beszédet mond 
Zetényi-Csukás Ferenc a Horthy Miklós Társaság elnöke, 
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97 év, 97 fáklya 
– egyedülálló 

megemlékezés a 
Kárpát-

medencében

TRIANON 1920., 
KOMÁROM 2017. 

A Komáromi Lapok negyvenedik évfolyamának 39. 
száma 1920. június 5-én vezércikkében így fogalmaz: 

„1920. június 4. A magyar béke aláírásának napja, 
sorsunk megpecsételésének történelmi dátuma, 
melyet magyar soha el nem felejthet.”

Nem is felejtjük. A trianoni békediktátum 
következtében városunkon két ország osztozik, a 
döntés következményei hatással vannak minden-
napjainkra. A Duna nemcsak összeköt, hanem el is 
választ, ez kitörölhetetlen... Június 4-én 18.30 órai 
kezdettel várunk mindenkit – nem csak Észak- és 
Dél-Komáromból – az észak-komáromi református 
templommal szemben lévő, Trianoni Gyűrű 
emlékműhöz, hogy a Kárpát-medencében egyedül-
álló módon fáklyás menettel, együtt emlékezve 
vonuljunk át a jelenlegi határon a dél-komáromi 
Turul szoborhoz. Részletes program a később 
megjelenő plakátokon és az www.endreszcsoport.hu 
oldalon lesz megtalálható.

Várunk mindenkit, aki nem felejt.

ENDRESZ CSOPORT
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FELHÍVÁS
Észak- és dél-komáromi előadók, együttesek és 

művészeti csoportok 

JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK 
a 2017. augusztus 25-26-án 

megrendezésre kerülő 

Erzsébet híd fesztiválra!

 A magyar kultúra népszerűsítése, a határon átnyúló 
kapcsolatok és a „Komárom egy város” érzésének, 
illetve az egy nemzethez való tartozásnak az 
erősítése, továbbá a korosztályok és művészeti ágak 
sokszínűségének bemutatása céljából az Endresz 
Csoport Egyesület (Dél-Komárom) együttműködve 
az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulással (Észak-
Komárom), a Tolma Baranta Egyesülettel (Dél-
Komárom) Komáromi Szakállasok Közhasznú 
Egyesülettel (Dél-Komárom) 2017. augusztus 28-29. 
(péntek-szombat) Erzsébet híd Fesztivál címmel 
megrendezi Észak-Komárom és Dél-Komárom 
kulturális seregszemléjét.

Várjuk művészeti iskolák és hagyományőrző 
előadók, csoportok, komoly- és könnyűzenei 
előadók és együttesek, modern-, klasszikus- és 
néptánc együttesek, előadók, színjátszó körök, 
színházak, kórusok, énekkarok, énekesek, 
versmondók, előadóművészek jelentkezését, akik 
15-30 perces színvonalas színpadi műsoraikkal 
színesítenék az egész napos fesztivált.

Jelentkezési határidő: 2017. június 1.

Jelentkezni az info@endreszcsoport.hu  e-mail 
címen lehet, melyben az alábbi adatokat kérjük:

        név:
-        csoportnál, egyesületnél a képviselő neve:
-        e-mail cím:
-        telefonszám:
-        előadás műfaja:
-        előadás címe:
-        előadás tervezett időtartama: (perc)
 
 A fesztiválra kizárólag Észak- és Dél-Komárom 

előadóit, fellépőit várjuk! 
 
 A fellépési sorrend kialakításának jogát a rendezők 

fenntartják maguknak! 

A fesztiválra 15, 30 perces produkciókat várunk, 
kivételes esetekben, vagy a szervezők felkérésére 
lehet ettől eltérni.

 A rendezvényről az információk folyamatosan 
kerülnek fel az Endresz Csoport facebook oldalára!

 
A rendezvény védnöke: Stubendek László 

Észak-Komárom polgármestere és dr. Molnár 
Attila Dél-Komárom polgármestere

ENDRESZ CSOPORT
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Hittel, Sporttal és Kultúrával – 
Kárpátia Sport Polgári Társulás

Megalakulásunk

 Kárpátia Sport Polgári Társulás hat évvel 
ezelőtt, 2011-ben alakult és még ugyan ebben az 
évben lett bejegyeztetve a Szlovák Belügy-minisz-
tériumban. A társulás alapító tagjai : Grosch Péter 
mérnök informatikus Komáromból, Gőgh Mihály 
mérnök magánvállalkozó Gútáról, Csémi Vilma 
Gyógyszerész Kulcsodról, Száraz Béla mérnök 
magánvállalkozó Bátorkesziről és Pallag György 
mérnök termelésirányító Komáromból. A szervezet 
székhelye Révkomárom. Tevékenysége főleg a sport 
terén csúcsosodik ki, de részt vesz kulturális és 
irodalmi rendezvények, versenyek, vetélkedők, 
könyvbemutatók szervezésében is. Szoros kapcso-
latot tart fent alap- és középiskolákkal, polgármesteri 
hivatalokkal, civil szervezetekkel. Céljai között 
szerepel a nemzeti öntudat ápolása és az Aranycsapat 
hagyományinak megőrzése, tisztelet-ben tartása. 
Együttműködik a magyarországi Aranycsapat 
Alapítvánnyal, melynek elnöke Kű Lajos olimpiai 
ezüstérmes volt válogatott labdarúgó és alapító tagjai 
voltak Puskás Ferenc, valamint Grosics Gyula az 
Aranycsapat tagjai.
 

 Az Aranycsapat Alapítvány minden évben 
több sportágban megrendezi az Összmagyar Nemzeti 
Diákbajnokságot. A rendezvény célja, hogy egy 
magyarországi versenyen találkozzanak és ismerjék 
meg egymást a határon túli magyar fiatalok. 
Felvidéken ezeket a versenyeket a Kárpátia Sport 
Polgári Társulás szervezi, és a legsikeresebb részt-
vevőknek biztosítsa a részvételt a magyarországi 
döntőben. Versenyeinken az egyház képviselői is 
tiszteletüket teszik és áldásukkal indítják útnak az 
eseményeket. Minden alkalommal meghívott 
felvidéki és anyaországi sikeres sportolókkal talál-
kozhatnak diákjaink. A sporton kívül a résztvevő 
versenyzők történelmi vetélkedőkön is meg-
mérkőznek egymással.

 Az adott év június utolsó vasárnapján van a 
labdarúgó döntő, melynek helyszíne különböző. A 
mérkőzéseket láthattuk már az Albert stadionban, a 
Puskás Ferenc stadionban és más neves hely-
színeken.

 
Kű Lajos a győztes csapat kapitányával

 A labdarúgáson kívül az ősz folyamán 
teremsportokban rendezünk versenyeket. Felvidéken 
a házigazda szerepét a Selye János Gimnázium tölti 
be. Alap és középiskolások részére rendezünk sakk és 

KÁRPÁTIA SPORT 
POLGÁRI TÁRSULÁS
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asztalitenisz bajnokságot, valamint az alapiskolás 
lányok kézilabdában, a fiúk pedig birkózásban mérik 
össze tudásukat. A magyarországi döntőnek 
házigazdája volt többek között Kőszeg, valamint 
Pécs városa. Eseményeinken több korosztályos 
országos bajnok is indult, akik világ- és Európa 
bajnokságokon képviselték Szlovákiát.

 
Selye János Gimnázium aulája

 A múltunkat tiszteletben tartjuk, hagyo-
mányainkat megőrizzük, ápoljuk. Évente a Szent 
István Bazilikában koszorúzással emlékezünk az 
Aranycsapat tagjaira. Nagy megtiszteltetés szá-
munkra ezeken az eseményeken részt venni, 
tisztelegni azon sportolók emlékének, akik annyi 
dicsőséget hoztak a magyar nemzetnek. Az 
eseményeknek állandó résztvevője Wichmann 
Tamás világbajnok kenus, Jónyer István világbajnok 
asztaliteniszező, Schmitt Pál olimpiai bajnok 
párbajtőröző – a nemzet sportolója, Dunai II. Antal 
olimpiai bajnok labdarúgó. Az Aranycsapat 
Alapítvány megalakulásának 10 éves évfordulóján 
könyv jelent meg „Hittel, Sporttal és Kultúrával” 
címmel, melyben Gál László a könyv szerzője 
visszatekint az első tíz év eseményeire. A könyvben a 
felvidéki versenyek is szerepet kapnak, mert minden 

második évben szerepet vállalunk a Felvidéki 
Diákolimpia lebonyolításában Dunaszerdahelyen.

Medencés Suli Sárkány bajnokság Vácott

 A Váci Kajak-Kenu Baráti kör, melynek 
elnöke Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai 
bajnok kajakozó, és menedzsere Hidvégi Vince, 
meghívására diákjaink minden évben részt vesznek a 
Medencés Suli Sárkány bajnokságon, melyet a váci 
városi sport uszodában rendeznek meg. Felvidéket a 
Selye János Gimnázium és a Marcelházi Magyar 
Tannyelvű Alapiskola diákjai képviselték nagyon 
sikeresen.

 
Selye János Gimnázium csapatával, jobbról Wichmann Tamás

Klasszikus Erdélyi Magyar Irodalom Kárpát-
Medencei Prózafelolvasó verseny

 Társulásunk a sporton kívül irodalmi 
vetélkedőkre is kap meghívást. A kiskunhalasi 
Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület meghívására 
részt vesznek felvidéki diákok a Klasszikus Erdélyi 
Magyar Irodalom Kárpát-Medencei Prózafelolvasó 
versenyén, melyet minden év tavaszán rendeznek 
meg Kiskunhalason. A verseny fővédnöke Kövér 

KÁRPÁTIA SPORT 
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László, az országgyűlés elnöke, védnöke pedig 
többek között Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet elnökhelyettese. A felvidéki fiataljaink 
ezen a versenyen is szép sikereket értek el.

Kiskunhalas – résztvevő versenyzők

Civil kezdeményezések

 A civil kezdeményezések keretén belül 
rendszeresen emlékezünk meg Komárom múltjáról, 
koszorúzásokon, előadásokon, könyvbemutatókon 
veszünk részt. Ebben szoros partnerünk az Egy Jobb 
Komáromért Polgári Társulás Révkomáromból, 
valamint az ENDRESZ Csoport Komáromból. Az 
Esterházy év keretén belül Komáromban és 
Budapesten is megemlékeztünk Gróf Esterházy 
János életéről, munkásságáról, mártír haláláról. 
Tagjai vagyunk a Szövetség a Közös Célokért civil 
csoportosulásnak, valamint a Komáromi Magyar 
Civilek Egyesülésének. Társulásunk pályázatot nyert 
a Bethlen Gábor Alapnál, így 2016 őszén kulturális 
rendezvényt mutattunk be „Ifjú Szívekben Élek” 
címmel a Bátorkeszi Sarlós Boldogasszony temp-
lomban. Ezen az estén is megemlékeztünk Gróf 
Esterházy Jánosról, valamint a bátorkeszi kitele-
pítettekről.

 

Gróf Esterházy János szoboravatás 2013 májusában

 
Mozgássérültek nemzetközi sportversenye Nagymegyer

KÁRPÁTIA SPORT 
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Ifjú Szívekben Élek kulturális előadás előtt a felvidéki zászlóval
Balról Mgr. Labanc Roland polgármester, Simonics Béla, 

Id. Kerekes András

 
Puskás Ferenc síremlékének koszorúzása a Szent István 

Bazilikában

       
Pallag György
       
Kárpátia Sport Polgári Társulás elnöke

KÁRPÁTIA SPORT 
POLGÁRI TÁRSULÁS
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 KOMÁROMI SZAKÁLLASOK 
AZ EMBERI KAPCSOLATOK 
ERŐSÍTÉSÉÉRT

KOSZA – Komáromi 
Szakállasok az emberi 

kapcsolatok erősítéséért

Egyesületünk szakállas története az 1998-as Városi 
Sportnapon indult, ahol több hasonszőrű komáromi 
beszélgetését egy ötlet, és megalakulási szándék 
zárta le. A szavakat tettek követték, és a jogszabályok 
mentén 20 fővel megalapítottuk a Komáromi 
Szakállasok Egyesületét, amelynek taglétszáma 
rövidesen 30 fölé emelkedett.

Egyesületünk célja a két Komárom lakói közötti 
együvé tartozás és barátság erősítése, amelyet több 
területen végzett tevékenységünkkel szolgálunk. 
Amit a történelem elválasztott, azt próbáljuk meg a 
lehetőségeink szerint összekapcsolni – fogalmaztuk 
meg jelmondatunkat, és az első kezdeményezésünk a 
sportot választotta az ismerkedés eszközének. 
Indítványoztuk egy kötélhúzást az északi és déli 
város erős emberi között az Erzsébet hídon 1998 
tavaszán, de az akkor országhatárnak számító 
helyszínre a Határőrség Országos Parancsnoksága 
nem adott engedélyt, így a viadalra a híd alatt került 
sor. Az első hivatalos hidas kötélhúzásra egy évvel 
később, az 1999-es Komáromi Napok programjain 
belül, a nemzetközi futóverseny előtt került 
megrendezésre szép számú jelentkező részvételével. 
Ez a hagyomány napjainkig elkísér, de az idén 17. 
kötélhúzásra  május 1-jén félő, hogy meg lesz-e a 
megfelelő számú erős ember, ezért minden, átlagon 
felüli testi adottságokkal rendelkezőt várunk 
sorainkba!

Szakállas mivoltunk a Mikulás napot természet 
adta területként jelölte ki egyesületünk számára. 
Kezdetek óta örömmel vállaljuk a városi, iskolai, és 
óvodai ünnepségek Télapó szerepléseit, de 
lehetőségeinkhez mérten magán rendezvényeket is 

vállalunk a saját szakállunkra. A Mikulás mellett 
gyermeknapok szervezésében és lebonyolításában 
évente többször kivesszük a részünket.

A jobb megismerés szándékával kerékpáros erőd 
túrákat szervezünk, és minden erre irányuló 
társszervezeti kezdeményezést támogatunk, és 
tevékenyen részt veszünk ezeken a rendezvényeken. 
A baráti kapcsolatok mellett egyesületi munkák 
elismerése a 2003-as Polgármesteri-díj.

A szorosabb emberi kapcsolatok és a jobb egymás 
megismeréséért tesszük a dolgukat, hogy a közös 
programok beszélgetéseinek alkalmából tovább 
mélyítsük egymáshoz tartozásunk tudatát.

Kántor István
KOSZA
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VILLA CAMARUM 
POLGÁRI TÁRSULÁS

Villa Camarum 
Polgári Társulás

Vállvetve a közösségi csodateremtés útján

A komáromi önkéntesek története 2011-ben kezdődött 
szeretett városunk egy olyan kincse kapcsán, melynek 
létezéséről és jelentőségéről bizony hajlamosak vagyunk 
megfeledkezni. Az első összejövetelünk apropóját Közép-
Európa legnagyobb újkori erődje, a Duna mindkét partján 
elnyúló világörökség-várományos erődrendszer 
szolgáltatta.

A vár egyes részeinek gyalázatos, méltatlan állapotán 
szerettünk volna javítani, így szerveztük meg az első 
vártakarítást, melyet még további hat követett. Kizárólag 
önkéntes alapon, magánszemélyek felajánlásainak és az 
önkormányzat segítségének köszönhetően végeztünk el 
minden olyan állag-javító munkálatot, melyre komoly 
gépek hiányában módunk nyílt. Az összességében több 
mint 150 embert megmozgató vártakarítások nagyon 
hamar bensőséges baráti összejövetelekké váltak, 
visszatérő, stabil törzsgárdával, mely alkalmakkor a közös 
alkotó munka varázsa szinte tapintható tartalommal 
töltötte meg a levegőt.

2012-ben egy sikeres internetes szavazás, majd az 
önkormányzat nyertes pályázatának köszönhetően 
munkánkat átmenetileg felfüggeszthettük, helyünket 
á tvet ték a  gépek.  Örömmel nyugtázhat tuk:  a 
kezdeményezéseik nyomán az Erőd végre felsőbb 
szintekről is megkapta azt a törődést és odafigyelést, amit 
megérdemelt.

A Várból „kiszorultunk” társaságunk tettvágya a három, 
közel 70-80 önkéntest megszólító kórhá-ztakarításban, 
valamint az Európa udvar zavaró plakátrengetegének 
eltávolításában találta meg a következő, felhívó célú, 
önkéntes feladatait.

Szerettük volna a hagyományokhoz méltó élettel újra 
megtölteni a karácsony környékén még fájdalmasabban 
kihalt belvárosunkat, ezért nagy fába vágtuk a fejszénket 
2014-ben. Az eredmény a Mi karácsonyunk nevet viselő 

rendezvénysorozat születése lett, mely minden adventi 
vasárnapon színes programokkal, arany vasárnapon pedig 
egész napos kultúrműsorral várta a komáromiakat. A 
szeretetteljes önkéntesség szelleme hatotta át a 
rendezvényeket, ahol szervezőkön túl a fellépők  szintén 
lemondtak a tiszteletdíjról, és ingyen vettek részt a Mi 
karácsonyunkban.

Nagy változásokat, mozgalmas évet hozott számunkra 
2015. Polgári társulássá alakultunk, megszületett a Villa 
Camarum PT. Az előző évi karácsonyi műsor sikerén 
felbuzdulva gyermeknap alkalmából életre hívtuk az I. 
Komálom Gyerkőcfesztivált, melynek sikere és 
látogatottsága minden képzeletünket és előzetes 
várakozásunkat felülmúlta. Több ezer látogató járta be 
azon a napon a Klapka téren és az Anglia parkban található 
helyszíneket és standokat, igyekeztünk minden igénynek 
megfelelni és igazi piknikhangulatot varázsolni a 
belvárosba. Nyáron bekapcsolódtunk a Komáromi nyár 
nevet viselő zenés műsorkavalkádba, év végén pedig 
másodjára is megszerveztük a Mi Karácsonyunk 
rendezvénysorozatot, kicsit szerényebb keretek között 
bár, de töretlen lelkesedés-sel.

E sorok születése mellett gőzerővel készülünk a május 
28-án esedékes, III. Komálom Gyerkőcfeszt-iválra, és 
minden szervezésben még épen maradt idegszálunkkal a 
szép, napos időre koncentrálunk, hiszen az időjárás 
minden alkalommal a legbefolyásosabb szervezőtársunk.

A dióhéjban foglalt történetünk ennyi, amelynek sikeres 
folytatásához szívesen fogadunk minden segítő kezet, 
örömmel veszünk minden érdeklődést, megkeresést és 
építő kritikát. Tisztában vagyunk vele, hogy eddigi 
tevékenységünk, szervezéseink során akadhattak 
hiányosságok, s bár mindenkinek megfelelni nagyszerű 
lett volna, elsőrendű célunk mégsem ez volt. Ha jobban 
belegondolok, az elején talán még megfogalmazott cél 
sem volt. A tenni akarás és az értékteremtés vágya egy jól 
eltalált, örökre áldott pillanatban egymáshoz lökött pár 
embert, akik egymásnak feszítették a vál-lukat, és 
elindultak egy közös úton. Nem volt szó politikáról, sem 
haszonvágyról, visszás érdekekről, talmi reflektorfényről, 
sem egyéb földi hívságokról. Hanem akkor miről? Hitről, 
közösségről, hétköznapi csodateremtésről, egymásért 
való kiállásról, és egy közös útról. „Csak” ennyiről.

          
Kiss Réka, elnök
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Szőnyi Alkotókör
A Szőnyi Alkotóműhelynek rövid története ellenére a múltja 

gazdag. A csoport 2009-ben alakult a Szőnyi Petőfi Sándor 
Művelődési Házban olyan felnőttekből, akik régi vágyukat 
követve szerették volna ilyen módon is kiteljesíteni magukat. A 
szülők és nyugdíjasok munkájuk mellett a körbe járva 
lehetőséget kaptak bepótolni mindazt, amit eddigi életükben 
hiányként éltek meg.

A csapatot öt éven át vezető, képező Kocsisné Nagy Juditnak 
elévülhetetlen érdemei vannak alkotói lehetőségeink meg-
találásában. Fontos időszak volt ez mindenki életében, mert 
előtte hosszú évekig nem volt alkalmunk az ilyen jellegű alkotó 
munkára, önmagunk olyan képzésére, amikor képzőművészek, 
vagy tanárok segítettek volna az ecsetkezelés, a különböző tech-
nikák elsajátításában. A fejlődésünket segítő művésztanárunk 
munkásságát tekintve fordulóponthoz érkezett öt év után: Nagy 
Judit kevés szabad idejét már saját csodálatos alkotásaival 
szerette volna tölteni, ami változást hozott az alkotóműhely 
életében.

Új művésztanárt és helyet keresve talált rá alkotókörünk a 
képzőművészettel is foglalkozó Szilva József festőművészre, 
aki észak-komáromi művészeti iskolájában vállalta el a 
képzésünket. Tíz-tizenöten jártunk hozzá, de voltak olyanok, 
aki csak a közös megmozdulásokon, kiállításokon kapcsolódtak 
be a kör tevékenységébe.

2014 őszén költöztünk a Feszty Árpád Általános Iskolába, 
amely azóta is otthont adó bázisunk, heti rendszerességgel 
találkozási lehetőséget biztosítva számunkra. Az általános 
iskola befogadott minket, mi pedig felszereléseinkkel, rajz-
táblákkal rajzbakokkal, műtermi eszközeinkkel bővítettük az 
iskola diákjainak rajztechnikai felszerelését. A Szőnyi 
Alkotóműhely nevünket megtartva sikerült egy félévet Ganczer 
Katalin nyugdíjas művésztanár irányítása alatt tovább haladni 
fejlődésünk útján.

Sok meghívásnak eleget téve sikeres bemutatkozások és 
kiállítások vannak mögöttünk. A Jókai ligetbe néhány éve 
rendezett francia napokon az alkotókör tagjai képeiket padokra 
mint festőállványokra tűzve szabadtéri kiállítást rögtönöztek, 
közben saját állványokon különböző technikákkal ábrázolták a 
ligeti látnivalót a nézők előtt. A komáromi Csillag és Igmándi 
erődökben a hagyományos Hon-Napokon való részvételek 
mellett többször kaptunk lehetőséget más települések közösségi 
házaiban a bemutatkozásra.

A Szőnyi Alkotókör hírnevét két kiállítás emelte az elmúlt 
években. Első formabontó kiállításra az Endresz csoport kérte 

fel az alkotóinkat 2015-ben. Tárlatunk a Komáromban 575 
évvel azelőtt született V. László királyhoz, a Szent Korona útja 
Visegrádról Komáromig című programhoz kapcsolódott. A 
Szent Korona ellopásának, Erzsébet királyné és a csecsemő 
király kalandos útjának mozaikjait az alkotókör tagjai saját 
felfogásukban festették meg képeiken, melyek Rabi Lenke 
hozzájuk írt szövegeivel diafilmszerűen mutatták be a törté-
neteket. A korona középkori útját követve a vándorkiállítást 
több helyen láthatták a Duna menti települések lakói.

Második, tematikus kiállításunk, az Egy a város 77. 
programsorozathoz kötődött, amely Komárom Képes Krono-
lógiáját a Jókai moziban mutatta be. Tradícióink mentén 
haladva ekkor is Rabi Lenke helytörténész írásait adtuk a 
képekhez, amelyekből a két városrész látnivalói, múltbeli 
eseményei, történelme volt kiolvasható. 

A települések vezetőinek kérvényezésére 1896-ban Új-Szőny, 
mint község név megszűnt, és a Duna jobb és bal parti település 
Komárom név alatt egyesült. A 120 éves jubileumhoz kötődően 
a Nagy Judit Galériában tartott  Komáromi történelem - festett 
képekben tárlatunk koncepciója alapján Új- Szőnyhöz kötődő 
épületeket, történelmi emlékeket, személyeket festettük meg. 
Az egyesülések időszakának évfordulója idén a 40 éve Ó-
Szőny, Szőny település Komáromhoz csatlakozottal folyta-
tódik, amely alkalomból egy őszi bemutatóra készülve 
helytörténeti alkotásaink, meglévő anyagunk bővítésén 
dolgozunk mostanában.

A készülő alkotásoknál, vagy a kiállítások előtt természetesen 
igényeljük helyi művésztanáraink, mentoraink, Füriné Nagy 
Edit és Nagy Judit véleményét, segítségét, akik bármikor 
személyesen, vagy a Facebook csoportunkon belül tanácsot 
adnak útkeresésünkben, „alkotói válságunkban”. Az elmúlt 
időszakban egy nagyon szép témát, a virágok festését 
választotta a csapat. Izgalmas feladat a virágokon keresztül 
számot adni tudásunkról, reméljük, hamarosan elkészülő 
anyagunkkal be tudunk mutatkozni a közönségnek.

A Szőnyi Alkotókör részt vesz a Kecskés Ágnes textilművész 
tulajdonában lévő Bódi Irén iparművész kékfestőanyag 
hagyatékának kiállításra való előkészítésében. A Feszty 
iskolában végleges helyet találtunk az anyagnak, melynek 
összeállításnál alkalmazkodunk Kecskés Ágnes igényeihez és 
tanácsaihoz. Sikerült találnunk a mesterséget a gyerekeknek 
bemutató olyan művészt, aki a későbbiek során tovább tudja 
adni ezt a tudást. A minden érdeklődő számára hamarosan 
látható Bódi Irén hagyaték kiállításának szervezésében nagy 
kihívás és motiváció számunkra, hogy a kékfestés magyar-
országi hagyományát 2015-ben felvették a szellemi kulturális 
örökségek nemzeti jegyzékére, valamint felterjesztették a 
világörökségi listára.

SZŐNYI ALKOTÓKÖR
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Kiállításaink:

2009. Szőny, Művelődési Ház
2010. Tata, Magyary Zoltán Művelődési Központ
2012. Francia-napokat rendezett Komárom Városa, a Jókai 
ligetben
2013. Szinekre Hangolva Kecskéd Művelődési Házban 
2013-tól minden évben lehetőséget kaptak Komáromban, a 
Csillag/Igmándi erődökben megrendezett Hon-napon 
alkotásaikat bemutatni. 
2015. Szent Korona útja Visegrádtól Komáromig c. kiállításuk 
Komáromban, Dunaalmáson, Esztergomban.
2015. Egy a város 77. Komárom Képes Kronológiája - Jókai 
mozi, Dél-Komárom
2016. Komárom 750 éves Képes Kronológia - Limes galéria, 
Észak Komárom
2016. Komáromi történelem - festett képekben. 120 éve 
egyesült Új-Szőny és Komárom – Nagy Judit Galéria 
2016. NŐisÉG, mely Földre száll - NJ Galéria 

Hornig Rudolfné Éva
Szőnyi Alkotókör 

SZŐNYI ALKOTÓKÖR
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SZŐNYI LOVAS SPORTEGYESÜLET

Szőnyi Lovas Sportegyesület
A Szőnyi Lovas Sportegyesület 2011-ben azért alakult, hogy 

egy nagy hiányt pótoljon Komárom lovas életében. Fontos 
tartottuk összefogni a helyi lovasokat és egy zárt, biztonságos 
helyet adni a lovagolni vágyóknak, ezen kívül őrizni a lovas 
hagyományokat, népszerűsíteni a lovas sportot. Megala-
kulásunk óta nem csak tag- és önkéntes létszámunkat tekintve, 
hanem szervezeti és infrastrukturális szempontból is 
folyamatosan fejlődünk.

Tagjaink közt hobby lovas, versenyző és fogathajtó is van, 
korosztályuk szerint a négyévestől egészen a hatvan évesig, 
akik vasárnap kivételével minden nap lovagolhatnak, fejlesztik 
tudásukat szabadtéri lovardánkban szakképzett oktatónk 
segítségével. A lovagláson felül megtanítjuk nekik a lóápolást, 
a helyes takarmányozást, a megfelelő és felelős lótartást és az 
állatgondozást.

Évek óta tartunk Nyílt Napot sporttelepünkön a Komáromi 
Napok kulturális rendezvénysorozatához kapcsolódóan, melyen 
bemutatkoznak lovasaink futószáron és szabadon, de 
látogatóinknak is lehetőségük van kipróbálni a lovaglást. Ezen a 
napon hirdetjük ki és díjazzuk az aktuális rajzpályázatunk 
nyerteseit, illetve a beküldött rajzokból kiállítás tekinthető meg 
Istálló Galériánkban. A bemutatókkal és kiállítással párhuza-
mosan délutánonként a Jókai ligetben lovagoltatunk minden 
érdeklődőt.
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SZŐNYI LOVAS SPORTEGYESÜLET

Évente többször rendezünk lovas ügyességi versenyt és 
tudáspróbát – összefogva ezzel is a helyi lovasokat – melyen 
tagjaink és önkénteseink felmérhetik elméleti és gyakorlati 
tudásukat, fejlődésüket az előzőekhez képest. Ezen progra-
mokra is teljes családok és baráti társaságok érkznek hozzánk.

Az évek múltával nőttek az igények, amelyekhez alkal-
mazkodva ma már népszerű helyszíne vagyunk sokféle 
rendezvénynek. A nagy tér adta szabadság igazi kikapcsolódást 
nyújt az oktatótermek után. Szerveznek hozzánk óvodai és 
iskolai, családi- és sportnapot, illetve osztálykirándulást, 
amelyeken a gyerekek mindannyian lóra pattannak, majd 
sorversenyeken mérik össze ügyességüket. Izgalmas az 
omnibuszos kirándulás Szőny utcáin a Kórház-tó körül hangos 
énekléssel kísérve.

Emlékezetesek vidám hangulatú szülinapi bulijaink, melyeken 
az ünnepelt kis barátaival, hol indián törzsfőnök, hol cowboy 
sheriff, vagy akár kincskereső kalóz lehet. A kellékeket közösen 
készítjük el, majd beöltözve paripára pattanunk...
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SZŐNYI LOVAS SPORTEGYESÜLET

Családi események, ballagás, keresztelő, névnap, 
osztálytalálkozó? Mindegyikre ideális helyszín a paraszti lovas 
udvar, a hagyományos stílusban berendezett terület. Tényleges 
csapattá formálódva távoznak tőlünk a csapatépítő tréningekre 
érkezők.

Rendszeres látogatóink a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
komáromi napközisei, akik a lovaglás  mellett szívesen 
találkoznak egyéb háziállatainkkal: kutyával, macskával, 
kecskével, tyúkokkal, gyöngytyúkokkal, fácánnal és disznóval.

Minden év március elején a komáromi óvodások részére 

lovas Huszár bemutatót tartunk hagyományos öltözetben, 
zenére koreografáltan, melyre már zászlókkal és csákókkal a 
fejükön érkeznek a gyerekek. A bemutatót követően a nemzeti 
ünnephez kapcsolódó színezőkkel és papír kivágókkal 
dolgoznak a kicsik és vihetik azokat haza.

Különleges élményt ad rendhagyó történelem óránk a 
Honfoglalás korából, melyen megismerkedhetnek a résztvevők 
a korabeli fegyverzettel, ruházattal és kultúrával, kipróbálhatják 
az íjászatot, és részesei lehetnek egy lovasíjász bemutatónak.

Nyári nomád lovas nyaralásaink népszerűségét mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy hat héten keresztül érkeznek 
hozzánk az ovisok és kisdiákok határon innen és túlról. Kis 
nagyképűséggel lehetne állítani, hogy Európa hírű, hiszen volt 
már táborozónk dán, szerb, német, angol, szlovák, cseh 
származású gyermek is. Az itt alvók nagy örömére izgalmas 
bátorságpróbát szervezünk az utolsó éjszakára! Táborainkban a 
napi foglalkozásokat szakképzett pedagógusok tarják, melyeken 
mindenki megtalálja a számára érdekes kézműves tevékeny-
séget. Naponta kétszer lovagolunk, kirándulunk omnibusszal, 
izgalmas versenyeket szervezünk. A tábort lovas bemutatóval és 
– az érkező családtagokkal közös – uzsonnával zárjuk.
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Évek óta egyesületünk szervezi a hagyományos Szőnyi 
Szüreti Falunapon a szüreti lovas felvonulást. A 2016-os évben 
nagy megtiszteltetés érte egyesületünk elnökét, miszerint 
Schmelcz Gézát és feleségét választották a szőnyi városrész 
Bírójának és Bírónéjának, akiknek díszes hintóját népviseletbe 
öltözött lovasok és fogatosok kísérték végig Szőny utcáin. Eme 
Bíró választást eddigi kulturális és közösségfejlesztő munkánk 
méltó elismerésének tekintjük. A 2016-os Városi Sportünnepen 
Schmelcz Gézáné, alapító tagunk elismerő oklevelet vehetett át 
a lovaglás és a lovas sport Komáromban való sikeres 
népszerűsítéséért.

Egész évben izgalmas és vidám programokkal várjuk 
Komárom-Szőnyben, a Kossuth Lajos utca 83-ban kedves 
vendégeinket és látogatóinkat, valamint a lovagolni vágyókat és 
mindazokat, akik szeretik az állatokat.

A közhasznú státuszt  évekkel ezelőtt  megkapta 
szervezetünk, mely feljogosít minket a személyi jövedelemadó 
1%-os gyűjtésére. A felajánlás nem kerül semmibe, de nagyon 
sokat segít!

Adószámunk: 18512441-1-11

Rólunk aktuális információk és fotógalériáink 
elérhetők az egyesület facebook oldalán 

(www.facebook.com/szonyilovassportegesulet), illetve 
a szonyi.lovas.se@gmail.com email címen, valamint a 

+36-70-618-9289-es telefonszámon válaszolunk 
megkeresésünkre.
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A Tolma Baranta, 
hagyományélő 

harcosok komáromi 
csapata

A barantával, vagyis a hagyományos magyar harcművészettel 
jómagam egy komáromi bemutató alkalmával találkoztam 
először 2008-ban. Itt ismertem meg személyesen a magyar-
országi baranta megalapítóját, Vukics Ferenc honvéd őrnagyot, 
és Kopecsni Gábort, a felvidéki barantások vezetőjét. A 
bemutató nagyon tetszett, itt végre úgy láttam viszont nemzetem 
hadi tudományát, ahogy azt az iskolában tanítani kellene 
manapság. A bemutató után kettejük közül Gáborral sikerült 
beszélgetnem, aki elmondta: Dunaszerdahelyen már van 
baranta. Felvettem a helyi csapat alakításának kérdését, amelyet 
örömmel fogadott, csak a szükséges jelentkezőtől tett függővé. 
Néhány hét alatt összegyűltünk, és kérésünkre az év vége felé 
Kopecsni Gábor elkezdte az edzéseinket heti egy alkalommal az 
észak-komáromi Selye János magyar Gimnáziumban, majd a jó 
idő beálltával a szabadban. A következő évben nevet válasz-
tottunk magunknak.

Anonymus Gesta Hungarorum krónikái ezt írják Komáromról 
:  " Árpád fejedelem egész Pannónia meghódítása után hűséges 
szolgálataiért nagy földet adott Ketel kun vezérnek a Duna 
mellett,ott ahol a Vág folyó beletorkollik. Itt utóbb Ketel fia 
Alaptolma várat épített és azt Komáromnak nevezték. Ennek a 
várnak szolgálatára odaadta mind a magával hozott,mind a 
fejedelemtől nyert népének kétharmadát. Hosszú idő múltán 
ugyancsak ezen a helyen temették el pogány módra magát 
Ketelt, meg a fiát, Tolmát.". Így szól hát az írás a régi időkből. 
Innét választottuk annak az embernek a nevét, aki itt letelepült 
kun vitézként már rég el lett feledve, pedig mi, az itt élők sokat 
köszönhetünk neki.

Városunk megalapítója iránti tiszteletünk jeléül vettük fel a 
Tolma baranta csapat nevet, amit 2010-ben hivatalosan 
bejegyeztettünk sport és kulturális klubként. A csapat 
működésének célja a baranta hagyományos magyar harc-
művészeten keresztül a saját nemzeti önazonosság tudat 
megismerése, megtartása, és tovább vitele. Minden évben jó 
néhány rendezvényen részt veszünk a kettészakított Komá-
romon túl más városokban, falvakban, idehaza és a határon túl.

Az edzéseken íjászattal, botforgatással, szablyavívással, 
karikás ostorozással, hajító fegyverekkel és különböző népi 
játékokkal, valamint képesség fejlesztő gyakorlatokkal 
foglalkozunk. A fiatalokat 8-10 éves kortól várjuk, fiúkat és 
lányokat is, de van egy 63 éves fiatalunk, elkezdeni tehát 

sohasem késő! A lényeg a szándék! Lehetőséged van edző-
táborozásra, versenyekre, bemutatózásra, egyéb szereplésre, 
sokoldalú fejlődésre! 

Komárom város megalapítójának sajnos még az emléke sem 
él a komáromi lakosokban, pedig sokat köszönhetünk ennek a 
Tolma nevű, kun vitéznek. Vannak a városban utcák, terek, 
szobrok Komárom méltán híres személyiségeiről, de a város-
alapítóról jelenlegi tudomásunk szerint a nevét tiszteletből 
viselő baranta csapaton kívül nincsen semmi. Ezért a Tolma 
Baranta Sport és Kulturális Klub a város vezetését és lakosságát 
megszólítva összefogást és támogatást kezdeményez a Komá-
romot megalapító Tolma vezért ábrázoló szobor felállításáért 
egy jól látható helyen, megtisztelő méretben, méltó módon 
megemlékezve róla, mint történelmi személyről.

Herczeg István, Tolma Baranta csapatvezető
elérhetőség: tolmabaranta@gmail.com

TOLMA BARANTA
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T.Ü.KÖR POLGÁRI TÁRSULÁS

T.Ü.Kör Polgári Társulás
A Te Ügyed Kör Polgári Társulás 2006 januárjában 

alakult 8 alapító taggal a soraiban, sajnos, egyik 
alapító barátunkat, Pálinkás Ferit 2016-ban 
elveszítettük. Mint a nevünk is elárulja, minél 
többeket szeretnénk felrázni és bevonni a 
(komáromi/felvidéki) magyarságot érintő köz-
ügyekbe, a szellemi élet felpezsdítésébe. Hiszünk a 
„civil kurázsiban”, a polgári kezdeményezések 
fontosságában, megkerülhetetlenségében, erejében! 
Ezért is áll(t) szándékunkban felkarolni és véghez-
vinni mindazokat a másokban is megszületett jó 
ötleteket, helyes elgondolásokat, terveket, melyek 
közösségünket felemelhetik, (sz)építhetik, 
gyarapíthatják, gazdagíthatják. Mottónkul Wass 
Albert gondolatát választottuk, miszerint: „Magunk-
ért mindent, mások ellen semmit!”

Első alkalommal ebből következően Wass Albert 
életét és munkásságát elevenítettük fel Takaró 
Mihály irodalomtörténész segítségével 2006 január-
jának végén, amelyre a helyi református egyház-
község 80 fős gyülekezeti termében minden előzetes 
várakozást felülmúlva mintegy 120-an zsúfolódtak 
össze. Az érdeklődésen felbuzdulva második 
rendezvényünk a csehszlovák-magyar lakos-
ságcsere-egyezmény aláírásának 60-ik évfordulóján 
tartott megemlékezés lett 2006. február 27-én. A 
városunkban felállított „Meghurcoltak” emlék-
művéhez hívtuk mindazokat, akik elfogad-
hatatlannak tartják, hogy bárkit is negatív disz-
krimináció érhessen a származása, nyelve, nemze-
tisége miatt. Mécsesgyújtással emlékeztünk azokra, 
akiket akaratuk ellenére telepítettek át Magyar-
országra, ill. deportáltak később Csehországba.

Következő vállalkozásunk ugyanazon év április-
ában Eperjes Károly meghívása volt, aki „Az igazat 
mondd, ne csak a valódit” címmel József Attila 
istenes verseiből összeállított műsorával lépett fel. 
Erre az alkalomra a helyi művelődési központ 650 

férőhelyes nézőterét sikerült kb. 400-430 nézővel 
megtölteni.

Hivatalos bejegyeztetésünkre 2006. május 26-iki 
dátummal került sor. A Szlovák Köztársaság 
Statisztikai Hivatala (Štatistický úrad Slovenskej 
republiky) a 42049806 azonosítószám (IČO) alatt 
sorolta be szervezetünket Občianske združenie Te 
Ügyed Kör, MJ – Te Ügyed Kör Polgári Társulás, AJ 
– Te Ügyed Kör Civil Association név alatt. 
Adószámunk (DiČ): 2022509390.

A 2007. év februárjában hagyományépítő 
szándékkal ismételtük meg a kitelepítésre és 
deportálásra való megemlékezést, amit 2008. február 
29-én is megtartottunk először egy koncert keretében 
(Ismerős Arcok és Simó József Wass Albert estje). A 
helyi művelődési központban összegyűlt mintegy 
540 fő részvételével együtt vonultunk át mécses-
gyújtásra az emlékműhöz. Az Ismerős Arcok 
zenekarral itt kezdődő kapcsolatunk azóta tart, 
meghívásunkra minden év december 30-án koncertet 
adnak a RÉV-ben. A „meghurcoltak” emlékestjeit 
folytattuk, 2009. március 1-jén méltán népszerű és 
ismert Berecz András és barátai voltak vendégeink a 
VMK-ban.

2008 júliusában társrendezői voltunk az „Össze-
fogás Napja” rendezvénynek, mely egy erdélyi 
szoborállítást volt hivatott támogatni. Mikola István 
védnöksége alatt az érintett erdélyi közösség már 
összegyűjtötte a mintegy 300 kg bronz alapanyagot, 
amit elloptak tőlük, és amelynek pótlásában 
igyekeztünk segítséget nyújtani.

Reményik Sándor, erdélyi költő Gyűrűt készítettek 
verse nyomán elkezdtük egy, a nemzetünk 
összetartozását kifejezni hivatott ún. Trianon-gyűrű 
terjesztését még 2007 szeptemberében. Ezen gyűrűk 
árának egy része (2000,- Ft) adomány, melyek 
összegyűjtése segítségével állt szándékunkban egy 
hasonló üzenettel bíró Trianon-emlékművet 
felállítanunk.
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Nevezett emlékmű elhelyezésére a Révkomáromi 
Református Keresztyén Egyházközséghez tartozó 
telken került sor, ahol mindenki számára látható, s 
mégis zárt. Elgondolásunk abból a szándékból 
adódott, miszerint jelképesen, mintegy Isten kezébe 
kívánjuk tenni, színe elé szeretnénk vinni ezt a 
terhünket. Az emlékművet zárt magántelken 
felállítani abból a kényszerű megfontolásból 
terveztük, hogy a Szlovák Nemzeti Párt kormányzati 
szerepevállalása óta felerősödött magyarellenesség 
miatt ne legyen kitéve az esetleges rongálás, 
meggyalázás lehetőségének. A veszély pusztán 
amiatt indokolt, mert magyar szervezet állíttatta az 
emlékművet. 

 
2010-ben 3 rendezvény szolgálta ezen trianoni 

emlékműre való készülődésünket: február 27-én a 
Duna Mente Múzeum dísztermében Dörner György 
– „Optimistán bele a reménytelenségbe” c. önálló 
előadói estjének, az április 16-án a Révkomáromi 
református templomban tartott Hűvösvölgyi Ildikó – 
„Csendes csodák” c. Reményik Sándor-estjének, és a 
május 8-án Révkomáromi református templomban 
megtartott Nemcsák Károly – Tolcsvay Béla: „Szép 
szerelmem, Magyarország” c. összeállításának 

szellemi és anyagi bevétele.

Az emlékmű felavatására 2010. június 4-én kerül 
sor mintegy 2.500 fő jelenlétében. Minden évben 
megemlékezést tartunk ezen a napon és helyen, 
kivétel nélkül istentisztelettel kezdve. Meghívás-
unkra beszédet mondott itt többek között Raffay 
Ernő történész, Popély Gyula történész, Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes, Németh Zsolt 
külügyi államtitkár. Az elmúlt 2 évben az Endresz 
Csoporttal együttműködve szerveztük meg előbb a 
95 év–95 fáklya, majd a 96 év–96 fáklya néven 
megtartott megemlékezést és fáklyás átvonulást 
Észak-Komáromból Dél-Komáromba, melyet az 
idén is folytatunk.

A Szlovák Műemlékvédelmi Hivatal által erede-
tileg kiadott engedélyt még 2010 májusának végén, 
amikor már – a korábban kiadott engedély 
birtokában az emlékmű elhelyezése megtörtént – 
mondvacsinált okokkal visszavonatták, így az 
hivatalosan azóta is engedély nélkül áll. Az elmúlt 7 
évben 3 pert is indítottunk, és nyertünk meg a 
Műemlékvédelmi Hivatal ellen. A második esetben a 
bíróság a Műemlékvédelmi Hivatal minden korábbi 
határozatát hatályon kívül helyezte, ám az ítélet nem 
kötelezte őket az engedély kiadására, ezért indítottuk 
el a 3. pert 2015-ben. Nekünk meg kell haladnunk 
Trianont, ami azt jelenti, hogy nem kikerülni, nem 
átlépni rajta, hanem jól megemészteni, legyűrni, s 
aztán továbbmenni.

          
Feszty Zsolt, elnök
Te Ügyed Kör Polgári Társulás
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Programajánló

IDŐPONT RENDEZVÉNY HELYSZÍN RENDEZŐ

2017.05.01. 10.00 óra 1919-es Komáromi Áttörés - emlékbeszéd, koszorúzás É-Komárom, Katolikus temető Endresz Csoport

EJK

2017.05.01. 14.00 óra 1919-es Komáromi Áttörés - Waszlavik Gazember László katonadalokat énekelD-Komárom, Vasúti híd déli hídfő Endresz Csoport

EJK

2017. 06.02 17.00 órától IX. HON-NAP DUNAMENTI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÜNNEP D-Komárom, Igmándi erőd Endresz Csoport

2017.06.03.10.00 órától IX. HON-NAP DUNAMENTI HAGYOMÁNYŐRZŐ ÜNNEP D-Komárom, Igmándi erőd Endresz Csoport

2017.06.04. 18.30 óra 97 év , 97 fáklya - a Trianoni Békediktátum 97. évfordulójára emlékezünk É-Komárom, Református templom T.Ü.KÖR Polgári Társulás

fáklyás vonulás a Gyűrű emlékműtől (É-K) a Turul szoborig (D-K) D-Komárom, körforgalom Endresz Csoport

2017.04.21. 9:00 Föld napja alkalmából Kórházkerti séták Komárom, Selye Kórház kert Kemence Egyesület, SzöCSKE   klub

2017.04.22 14:00 Nyílt Nap: rajzpályázat eredményhirdetése, lovas bemutató, 

Istálló galéria megnyitója, kézműves foglalkozások, 

Kemence Bábcsoport előadása, Izsai kórus, 

Izsai Hipp-hap csoport műsora

Komárom, Boros u. 6. Szőnyi Lovas Sportegyesület

2017.04.29. 11:00 Kemence Bábcsoport bábelőadás, kézműves foglalkozás Jókai Liget Kemence egyesület

2017.04.29. 10:00- 12:00 Lovagoltatás Jókai Liget Szőnyi Lovas SE

2017.04.30. 10:00 Kemence Bábcsoport bábelőadás, kézműves foglalkozás Jókai Liget Kemence egyesület

2017.04.30. 13:00-15:00 Lovagoltatás Jókai Liget Szőnyi Lovas SE

2017.04. 30. 17:00 Kemence Bábcsoport bábelőadás, kézműves foglalkozás Azaum, Almásfüzitő Kemence egyesület

2017.05.01. 10:00 Kézműves foglalkozás Jókai Liget Kemence egyesület

2017.05.01. 10:00-12:00 Lovagoltatás Jókai Liget Szőnyi Lovas SE

2017.05.01. 10:00 Kézműves foglalkozás Dunaalmás, Sziget Kemence egyesület

2017.05.06. 9:00- 19:00 Puszták Népe Lovasviadalon Bábelőadás, kézműves foglalkozás Komárno-Kabátfalu Kemence egyesület

2017.05.06. 11:00 Lovas bemutató Komárno-Kabátfalu Szőnyi Lovas SE

2017.05.13. 12:00- Kézműves foglalkozás, bábelőadás Bátorkeszi Kemence egyesület

2017.05.20. 9:00- Tudáspróba Komárom, Boros u. 6. Szőnyi Lovas SE

2017.05.28. 13:00- Gyerkőcnap Komárno, Angol park Kemence egyesület

2017.05.28. 13:00- Gyerkőcnap Komárno, Angol park Szőnyi Lovas SE

2017.06.03. HON Nap bábelőadás, kézműves foglalkozás Komárom, Igmándi Erőd Kemence egyesület

2017.06.03. HON Nap lovagoltatás Komárom, Igmándi Erőd Szőnyi Lovas SE

2017. 07.03-07. Lovas Nyaralás Komárom, Boros u. 6. Szőnyi Lovas SE

2017.07.10-14. Lovas Nyaralás Komárom, Boros u. 6. Szőnyi Lovas SE

2017.07.17-21. Lovas Nyaralás Komárom, Boros u. 6. Szőnyi Lovas SE

2017.07.24-28. Lovas Nyaralás Komárom, Boros u. 6. Szőnyi Lovas SE

2017.07.31-08.04. Lovas Nyaralás Komárom, Boros u. 6. Szőnyi Lovas SE

2017.07.17-21. Báb tábor Komárom, Kossuth L. u. 85. Kemence egyesület


