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2015. július 8-12. között 
immár harmadik alkalom-
mal került megrendezésre 
a Martosi Szabadegyetem a 
martosi Feszty parkban és több 
más, új helyszínen.

A III. Martosi Szabadegye-
tem társszervezője a KANTHA 
DÓRA ALAPÍTVÁNY volt, 
amely 2015. július 11-én, szom-
baton 14:00 és 18:00 között „A 
Martfeszt angyalai - családi 
délután a KANTHA DÓRA 
ALAPÍTVÁNY javára” né-
ven jótékonysági rendezvényt 
tartott. A jótékonysági ese-
mény fővédnöki szerepét Iveta 
Radičová, Szlovákia egykori mi-
niszterelnöke, és Mészáros Pé-
ter békenagykövet, a budapesti 
székhelyű Egyetemes Béke Szö-
vetségének (UPF) elnöke vállal-
ta magára. A rendezvény prog-
ramjának szervezői Vadkerti 
Zsuzsa és Kantha Mária voltak.  
A Kantha Dóra Alapítvány ügy-
vezetőnőjének megnyitója után 
Horváth Ferenc békenagy-
követ mondott köszönőt az 
egybegyűlteknek. Ezután Vad-
kerti Imre „Jimmy” és barátai, 
Emmer Péter, Kovács Koppány, 
Sipos Dávid és Zsapka Attila lép-
tek a színpadra és fantasztikus 
koncertjükkel szórakoztatták a 
közönséget. A családi délután 
következő programpontjaként 
Kovácsné Thurzó Gabriella, 

a PROVITEX Rák- és immun-
betegségkutató Kft. ügyvezető-
jének előadása következett Élet 
a daganatos betegség után cím-
mel. Ezután ismét a zenéé volt 
a főszerep, ugyanis a Zsapka 
kvartett előadását élvezhették 
a nézők, majd Mészáros Tamás 
énekelt. A délután további részé-
ben MUDr. Ekshmidt Gabriel-
la a onkológia és a hematológia 
gyógyításban betöltött szerepére 
hívta fel a figyelmet, majd a Last 
Blues Band együttes koncerte-
zett. A jótékonysági rendezvény 
zárásaként Krommel Ferenc, 
a GLOBCOM rt. igazgatója és 
az O3 polgári társulás elnöke 
tartott rövid előadást, majd DJ 
Szemi és Sipos Dávid játszott a 
közönségnek. A kellemesen el-
telt délutánt Kantha Mária zár-
ta le, aki megköszönte minden 
fellépő angyalnak a részvételt, 
minden szervezőnek a segítsé-
get, az egybegyűlteknek pedig az 
adományokat. A tetszés szerinti 
belépőkből és az adományok-
ból befolyt összeget, 238 eu-
rót, a Kantha Dóra Alapítvány 
ezúttal is a súlyos betegséggel 
küzdő gyermekek és családjaik 
megsegítésére fogja fordítani.  
A jótékonysági rendezvények a 
MartFeszten vasárnap is foly-
tatódtak. A Felvidék Rádió 
jóvoltából ellátogatott a ren-
dezvényre Böjte Csaba atya 
Erdélyből és tartalmas előadást 
tartott az egybegyűlteknek. A 
Kantha Dóra Alapítvány nevé-
ben Kantha Mária köszöntötte 
Böjte Csaba atyát. Az alapítvány 
ügyvezetőnője egy oktató- és 
játékprogramokat tartalmazó 
CD- és DVD-csomagot adott át 
az atyának az erdélyi gyermekek 
részére. 

-áa-

Padokat fújt be spray-jel – Az Anglia parkban, a termálfürdő előtt 
intézkedtek a városi rendőrök a közelmúltban, ahol egy fiatalember 
spray-jel fújta be a padokat. A „művész“ a felszólítás ellenére sem 
igazolta magát, mert mint mondta, személyigazolványa nincs nála. 
A rendőrök a városi rendőrség székhelyére vitték, hogy megállapít-
sák kilétét, s ekkor már előkerült a személyigazolvány is. A fiatal-
emberre 30 eurós büntetést róttak ki, szabálysértésért.
Biciklit lopott – Egy másik eset során biciklilopás történt a Kos-
suth téren. Amíg a lopás kárvallotja bent tartózkodott az ottani 
horgászboltban, addig ellopták férfi hegyi biciklijét. Mivel a hely-
színen nem akadtak érdemleges nyomra, a környéket fésülték át a 
rend őrei, s végül egy vendéglátóipari egység előtt bukkantak rá a 
kerékpárra, illetve az elkövetőre, aki Nagyharcsáson lakik és aki be-
vallotta: valóban ő tulajdonította el a biciklit.

Az őszi nyitáskor már egy 
teljesen felújított medencében 
tanulhatnak úszni a komáromi 
gyerekek. A fedett uszodában 
zajló fejlesztésnek köszönhe-
tően nem csak szebb és kényel-
mesebb lesz a kisebb medence, 
de a működése is gazdaságo-
sabbá válik. 

Már zajlanak a munkák a fe-
dett uszoda hátsó részében, ahol 
sok komáromi és Komárom 
környéki gyerek először ismer-
kedett meg az úszással. A tan-
medence az elmúlt évtizedben 
katasztrofális állapotba került, 
rossz szigetelés, a kornak nem 
megfelelő technikai megoldá-
sok, meghibásodott talajfűtés 
és zavaró fényviszonyok között 
fogadta az úszni tanuló vendé-
geket. A város önkormányzata 
az idei évi költségvetésében egy 
fejlesztési alapot különített el az 
uszodát és több más létesítményt 
kezelő Comorra Servis költség-
vetésében. A 85 ezer eurós tétel 
célja az, hogy a járulékos szerve-
zet ne csupán a működésre és a 
legégetőbb karbantartásra költse 
el a költségvetését, de előremu-
tató fejlesztések is történjenek. 

Ennek részeként valósul 
meg az uszodában a fejlesztés, 
amely egy folyamat része. Ko-
rábban a medencék feletti te-
tőt rakták rendbe két részben, 
amely a beázások megszüntetése 
mellett már jelentős energetikai 
megspórolást is eredményezett. 
A fejlesztés része a víz és levegő 

hőmérsékletét szabályozó hő-
cserélő berendezések moderni-
zációja. Ezzel a hőszabályozás a 
kézi vezérlésről egy korszerűbb 
megoldással automatizált for-
mába kerülne, amely ugyancsak 
jelentős megspórolást eredmé-
nyez. Míg a technikai berende-
zések újítása kevésbé látványos, 
addig a tanmedence teljes re-
konstrukciója szemmel látható-
an jelentős változás.

„A munkálatok már július-
ban elkezdődtek, és lényegében 
teljesen lecsupaszították azt a 
területet, ahol a kisebb meden-
ce található. A kiszerelt, elavult 
nyílászárók helyére jobb szigete-
lésű falak és új nyílászárók ke-
rülnek. A talajra, a plafonra és 
a medencére is új burkolat kerül. 

Új berendezés szabályozza a víz 
cseréjét és tisztítását, a hosszú 
ideje működésképtelen talajfűtés 
is teljesen cserélődik. Az új pla-
fonra modern LED világítótestek 
kerülnek, a világítás a nagy me-
dence felett is megújul” - mondta 
el a részleteket Nagy Tamás a 
Comorra Servis igazgatója.

„A munkák jó ütemben ha-
ladnak, így szeptember végén a 
menetrend szerint nyílik a fedett 
uszoda. Remélhetőleg jövőre is 
folytatjuk a felújítást, hiszen az 
öltözőknél és az uszoda külsején 
is akad bőven tennivaló” - tette 
hozzá a járulékos szervezet ve-
zetője. 

„Komáromban méltán lehe-
tünk büszkék a vizes sportágak 
sikereire, az úszóink sikert-si-

kerre halmoznak, de a pólósaink 
is ott vannak a legjobbak közt. 
Ehhez a sikerekhez méltó körül-
ményeket kell biztosítanunk, hi-
szen a versenysport mellett az is 
kiemelten fontos, hogy minden 
komáromi gyerek megtanuljon 
úszni.

A fejlesztések esetén kiemelten 
kell kezelnünk azokat, amelyek 
nem csak a látható körülménye-
ket emelik európai színvonalúra, 
de jelentős megspórolást hoznak 
az állandó fenntartás terén is. 
Az energetikai jellegű fejlesztések 
ennek az egyik leghatékonyabb 
módja, ezért remélhetőleg a többi 
városi létesítményben is folyta-
tódnak a felújítások”- fejtette ki 
Stubendek László, Komárom 
polgármestere.

Rendőrségi krónika

Teljesen megújul az uszoda tanmedencéje

A MartFeszt angyalai
Jótékonysági délután 
a MartFeszten

190 éve, 1825. február 18-
án született a nagy magyar 
mesemondó, Jókai Mór. Ebből 
az alkalomból Jókai emlékévet 
hirdetett a Jókai Közművelődé-
si és Múzeum Egyesület, amely 
kapcsán számos rendezvényre 
kerül sor. A várható progra-
mokról Keszegh Margit, az 
egyesület elnöke tájékoztatta a 
nyilvánosságot.

„A Jókai emlékév egyik fon-
tos pontja a Jókai Mórhoz kötődő 
emlékhelyek felkarolása és nép-
szerűsítése. Komáromban is van 
több fontos hely, amelyhez nem 
csak a Jókai család, de az író re-
gényei is kötődnek” - mondta el 
Keszegh Margit.

Az emlékév fontos része 
egy kisfilm sorozat elkészítése 
a Komáromi Városi Televízió 

közreműködésével. A 7 részes 
összeállításban szakemberek 
beszélnek Jókaihoz kötődő he-
lyekről és az író munkásságának 
helyi vonatkozásairól. Bemu-
tatásra kerül Jókai szülőháza a 
Király püspök utcában, későbbi 
lakhelye a Határőr utcában, a 
Jókai filagória és a Jókai szobor. 
Ugyancsak az összeállításba ke-
rül a Jókay család sírkertje a ko-
máromi temetőben és a családi 
pad a református templomban. 
Kustyán Ilona tanárnő az író 
életéről beszél, de külön rész-
ben kerülnek feldolgozásra a 
komáromi utalások Jókai regé-
nyeiben.

„A terveink szerint a kisfilme-
ket DVD formájában eljuttatjuk 
az iskolákba is és felkerül a világ-
hálóra is. A kisfilmek felhaszná-
lásával QR kódok is készülnek, 
amelyek az egyes helyszíneken, 
de szórólapokon is elérhetővé te-
szik a videókat okostelefonokon 
keresztül” - árulta el a részleteket 
az egyesület elnöke.

A fontos tennivalók közé 
sorolják a Jókay sírhely rendbe 
tételét a református temetőben. 
A munkák Ryšavý Boldizsár 
vállalkozó és az önkormányzat 

segítségével valósulnak meg. A 
családi sírnál felújítják a kerítést, 
megtisztítják és konzerválják a 
sírkövet, majd a feliratokat újra 
festik. A sir környékét is rendbe 
rakják, továbbá a sírt megjelölő 
információs táblát is cserélik.

Az ősz folyamán valósul 
meg a Jókai szimpózium és 
kiállítás a Kultúrpalotában, 
amely egy újfajta megközelítés-
ben mutatja be az íróhoz kötődő 
pillanatokat. Az egyik közösségi 
oldalon felfutott Napi Jókai kép-
anyagára épülő kiállítás modern 
köntösben tálalja Jókai életét 
és munkáit. Az önkormányzat 
támogatásával megvalósuló be-
mutatóra októberben kerül sor.

Ugyancsak rendhagyó for-
mában igyekezett közelebb 
hozni Jókai Mórt a mai komá-
romiakhoz az a kvíz, amelyre a 
Komáromi Nyár rendezvényso-
rozaton került sor. Augusztus 
22-én a Klapka téren nem csak a 
jó hangulat kapott teret, de játé-
kos formában Jókaival is együtt 
lehettünk. A Jókai kvíz résztve-
vői ajándékot kaptak, kicsik és 
nagyok együtt fedezhették fel 
újra a nagy mesemondóhoz kö-
tődő dolgokat.

Sokszínű programkínálat a Jókai emlékévben

Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület
1911-ben Komáromban alakult kulturális társaságként. 

Főként Jókai Mór emlékének ápolásával foglalkozik. 1913-
ban az egyesület gyűjtésének köszönhetően épült meg a Kul-
túrpalota. 1937-ben az egyesület közadakozásból felállította 
Komárom belvárosában Jókai szobrát, Berecz Gyula komá-
romi művész alkotását. 1945 után beszüntették az egyesület 
működését, amely a rendszerváltás után újra indulhatott. 
A rendezvényeik és Jókaihoz kötődő pályázataik jelenleg az 
egész Kárpát-medencében ismertek.

Új kiállítás nyílik a Limes Galériában
A Pro Arte Danubií, Duna Mente Művészetéért Polgári Tár-
sulás tiszteletel vár minden érdeklődőt Tóth Lilla Metamor-
fózisok című kiállításának megnyitójára, augusztus 29-én 16 
órakor a Limes Galériába.


