
2015. augusztus 3., hétfő

Újra megszólalnak 
a szirénák 
MEGYEI információ a Monitor-
ing és Lakosságriasztó Rend-
szer (MoLaRi) immár szoká-
sos újabb próbáját hétfőn tart-
ják . a Nyergesújfalun, Doro-
gon, Esztergom-kertvárosban, 
Dunaalmáson és almásfüzitőn 
megszólaló szirénákat ezút-
tal csökkentett üzemű, úgyne-
vezett morgató próba kereté-
ben tesztelik. a szirénajelzést 
azonnal követi „a próbának 
vége.” szöveges rész. a lakos-
ságnak nincs tennivalója.

Változatlanul 
megvan a bizalom
ÚNY az óvodavezetői álláshely-
re kiírt pályázatra egyedül a 
tisztséget egy éve megbízott-
ként betöltő galyasné Kovács 
Erzsébet adta be elképzelése-
it. az önkormányzati képvise-
lő-testület tagjai további bizal-
mat szavaztak neki, 2020 júli-
usáig kinevezték az intézmény 
vezetőjének.

Már a nyár végére 
gondolnak
MOGYORÓSBÁNYA az önkor-
mányzati képviselő-testület – 
mint már korábban is – a ren-
dezvény sikere érdekében úgy 
döntött, hogy a település tu-
lajdonában lévő sportpálya te-
rületét az idén is térítésmene-
tesen  adja használatba a ha-
gyományos, a környéken is jól 
ismert és kedvelt Mogyorós-
bányai Nyárzáró fesztivál ren-
dezőinek.

A feljelentés 
függőben van
ESZTERGOM a képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy a stri-
gonium zrt. korábbi működé-
se kapcsán feltárt hiányossá-
gok miatt javasolt feljelentés 
megalapozottsága érdekében 
további vizsgálatra van szük-
ség. Ez biztosíthatja, hogy egy 
esetleges jogi eljárásban min-
den részletében megalapozott 
önkormányzati álláspontot le-
hessen kialakítani.

HÍREK Újra szóltak 
egy kor 
jellemző 
zenéi is
ESZTERGOM Harminchárom év-
nyi csend után, újra szóltak egy 
kor zenéi, elhangzottak veretes 
szövegek az Esztergomi Históri-
ás Napok eseménysorozaton.

A kétnapos esemény fővéd-
nöke a Magyar  Régizenei Tár-
saság volt. A Kis-Duna partján 
pénteken tartott megnyitó és 
az esti vármúzeumi események 
után, szombaton délelőtt régize-
nei hangversenyre várták az ér-
deklődőket a Szent Erzsébet Kö-
zépiskola, Óvoda és Általános 
Iskola aulájában. Az esemény 
szereplői között volt Róka Sza-
bolcs énekmondó, Alex Horsch 
zenész, Szabó András előadó-
művész, a nem látó muzsiku-
sokból álló Landini Együttes, a 
Duna túlsó partjáról a párkányi 
Szent Imre Egyházi Óvoda cso-
portja, az esztergomi Ars Musi-
ca Kórus, illetve a helyi és a do-
rogi zeneiskola kis csapata.

Délután múltidéző vármúze-
umi és várkápolnai sétára vár-
ta az érdeklődőket dr. Prokopp 
Mária művészettörténész és 
Koditek Pál idegenforgalmi re-

ferens. A dzsámiban Bánhidy 
László alpolgármester nyitotta 
meg Somogyi Győző festőmű-
vész Magyar királyok arckép-
csarnoka című, izgalmas kiál-
lítását. Az eseményen magyar 
királyokról szóló históriás éne-
keket adott elő Kobzos Kiss Ta-
más Kossuth- és Liszt-díjas mű-
vész, az Esztergomi Históriás 
Napok művészeti vezetője, illet-
ve Kuncz László vers- és ének-
mondó. Szintén az Özicseli Ha-
dzsi Ibrahim Dzsámiban dr. 
Horváth István címzetes múze-
umigazgató Esztergom a török 
háborúk idején címmel előadást 
tartott. Ezen a programon Sza-
bó István lantművész, Tóth Ist-
ván blockflőtés és Szabó András 
előadóművész működött közre.

Este a vármúzeum nagy-
termében az Ellenség a csata-
mezőn – barátság a kultúrá-
ban című műsorban XVI. szá-
zadi magyar és török énekek 
hangzottak el. A fellépők kö-
zött volt Erdal Salikoglu török 
zenész és Sudár Balázs tur-
kológus vezetésével a Canlar 
együttes is.  F. K.

Nézd, és ne feledd! Visszatekintés Komárom történelmének legsötétebb éveire a Csillag erődben

A roma holokauszt áldozataira emlékeztek
KOMÁROM Sötét, iszonyattal te-
li évek voltak azok, Komárom 
történelmének talán legsöté-
tebb évei. A Csillag erőd falai 
közt olyan szörnyűségek zajlot-
tak, amit ma már talán elképzel-
ni sem tudunk. Mégsem szabad 
elfeledkeznünk róluk. Ez volt a 
tanulsága annak a megemléke-
zésnek, amit a  Phiren Amenca 
nemzetközi ifjúsági szervezet 
rendezett meg a Csillag erőd fa-
lai közt vasárnap, a Porajmos, a 
roma holokauszt emléknapján. 

A cigány lakosságot a nyilas 
hatalomátvétel után elsősorban 
a nyugat-dunántúli megyékben 
gyűjtötték be az orosz előrenyo-
mulás miatt – mondta Számadó 
Emese, a Klapka György Múze-

um igazgatója a megemlékezé-
sen. A legnagyobb gyűjtőköz-
pont épp a Csillag erőd volt, aho-
vá több ezer romát hurcoltak, 
és tartottak embertelen körül-
mények között. „A legtöbbet az 
erődben a cigány foglyok szen-
vedték. Nagy részük a hideg 
őszi-téli időjárás ellenére az ud-
varon, a földön aludt. Csonka őr-
mester akkor sem engedte be 
őket a zárt épületbe, ha egy-egy 
börtön kiürült” – idézte fel az 
igazgató. A foglyok minimális 
élelmezéssel, tisztálkodási lehe-
tőség nélkül szenvedték végig 
azokat a hónapokat. „A legrémü-
letesebb az apró gyerekek szen-
vedése volt. A 12 év alatti gye-
rekek tömegesen haltak meg, s 

gyakran három-négy napig is 
temetetlenül feküdtek az udva-
ron” – mondta Számadó Emese.  

– Ezen a helyen, és a koncent-
rációs táborok barakkjaiban 
végrehajtott barbár cselekede-
tek olyan szégyenfoltjai az em-
beriség történelmének, melyet 
sohasem szabad elfelejteni.  Mi 
vagyunk az utolsó generáció, 
akiknek még élő, valós kapcso-
lata lehet a holokauszt borzal-
mainak túlélőivel. Nekünk kell 
emlékeztetnünk a vészkorszak 
borzalmaira a felnövekvő ifjúsá-
got, hogy az egyre erősödő ide-
gengyűlölet, rasszizmus és anti-
szemitizmus ne kaphasson újra 
teret sem a közbeszédben, sem 
a politikai döntéshozatalban – 

mondta beszédében Herfort Ma-
rietta, a Phiren Amenca nemzet-
közi ifjúsági szervezet magyar-
országi koordinátora. 

Később a résztvevők egy tár-
latvezetésen bejárták az erődöt, 
és meghallgatták a Zalaegersze-
gen élő Forgács József Bandi tör-
ténetét, aki gyermekként 1944-
ben itt raboskodott. Ezután az if-
júsági szervezet tagjai osztották 
meg a gondolataikat a közönség-
gel, majd megkoszorúzták az 
erőd emléktábláit is. 

A rendezvény során a romák 
ellen elkövetett 2008–2009-es 
gyilkosságsorozat áldozatairól 
is megemlékeztek, egy Turay 
Balázs fotográfus alkotásaiból 
készített kiállítással.  Finta M.A cigány himnuszt énekelve érkeztek az emlékezők a Csillag erődbe
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A lovaskultúra egykori fellegvára megtelt élettel

Tradíció lóháton

A II. Kertvárosi Nap sokakat 
vonzott a tatai pezsgőpályához 
a hét végén. A díjugrató lovas-
verseny mellett számos prog-
ram várta a családokat a lovas 
hagyományőrzés jegyében.

Szűr Annamária

annamaria.szur@mediaworks.hu

TATA A Kertvárosi Napon már dél-
előtt látható volt, hogy ezúttal 
még nagyobb érdeklődés övez-
te a családi és lovas fesztivált, 
mint tavaly.

A szervező Tatai és Térségbe-
li Lovasélet-fejlesztő Egyesület 
a díjugrató lovasverseny mellé 
olyan programokat, bemutató-
kat hozott Tatára, amelyek egész 
napra lekötötték a kilátogató 
családokat, baráti társaságokat.

A szombat a halfőző csapat-
versennyel kezdődött, nem sok-
kal később pedig már a pezsgő-
pályán ugrották át az akadályo-
kat lovak és lovasaik. A népes 
mezőny indulóinak a közönség 
is lelkesen drukkolt, egy-egy 
nehezebb akadály előtt tapint-
ható volt a feszültség a pályán és 
azon kívül is. Délelőtt látványos 
kutyabemutatót tartott Ördögh 
István és csapata, méghozzá a 
nézelődő gyerekek bevonásával. 

A Kassai Lovasíjász Iskola Brá-
zik Törzse hagyományőrző be-
mutatóján dárdák, íjak, dobó-
kések is főszerepbe kerültek. A 
törzs tagjai lóháton és két lábbal 

a földön állva, táncolva és moz-
gásban is pontosan céloztak, ez-
zel kivívva a közönség elismeré-
sét, különösen, amikor lovaglás 
közben lőtték át íjjal a feldobott 
korongokat.

A kocsi Brahyfarm csikós és 
szabadidomító bemutatója után a 
gyerekek is felpattanhattak a lo-
vakra. Mint elhangzott, pár hó-
nap alatt is ki lehet alakítani egy 
olyan bizalmi kapcsolatot a lóval, 
amelyben együttműködve, közö-
sen dolgozhat ember és állat.

A pezsgőgyárban mindeköz-
ben tárlatvezetés és borkóstoló 

várta az érdeklődőket. Sokan rá-
csodálkoztak, hogy a történelmi 
pincerendszer milyen messze 
behúzódik a Cseke-tó irányába 
a föld alatt, de képzőművészeti 
és helytörténeti kiállítás is vár-
ta az ide betérőket.

Méltatta a lovas hagyomány-
ápolást és magát a rendezvényt 
Bencsik János országgyűlési 
képviselő, de a fővédnök Michl 
József polgármester is kedélye-
sen időzött a családi és lovas 
fesztiválon, csakúgy, mint a há-
zi-, és ötletgazda Horváthy Ló-
ránt kertvárosi képviselő. No 

meg rajtuk kívül lovasok, érdek-
lődők, versenyzők garmadája.

Horváthy Lóránt fontosnak 
tartja, hogy az Esterházyaktól 
örökölt értékeket a tataiak és 
a kertvárosiak is megismerjék 
még jobban.

– A pezsgőgyár melletti cso-
dás környezet megtalálta a funk-
cióját a díjugrató lovasverseny-
nyel, a pezsgőgyár pedig belülről 
is lenyűgöző. Továbbra is szeret-
ném folytatni ezt a rendezvényt. 
Nagy álmom, hogy Kertváros-
ban újra legyen pezsgőgyártás – 
tette hozzá a képviselő.

A pezsgőgyári díjugrató versenyen a legmagasabb akadály százhúsz centiméter volt, amely próbára tette lovat és lovasát egyaránt

Izgalmas török  
háborúk a felújított 
dzsámiban
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2  MEGYEI KÖRKÉP

Hagyományápolás a lovaskultúra egykori fellegvárában
Straubinger Zoltán, a szervező 

Tatai és Térségbeli Lovasélet-fej-

lesztő Egyesület elnöke kiemel-

te: céljuk, hogy mind többekkel 

megismertessék a lovas hagyo-

mányokat, értékeket, ennek pe-

dig tökéletes helyszíne a tatai ló-

versenyek egykori, ma is remek 

állapotban lévő otthona, vagyis a 

lóversenypálya.

– Sokan látogattak ki a pezsgő-

pályához, a díjugrató lovasver-

senyre is sokan neveztek az or-

szág számos pontjáról, vagyis 

nem csak a családi nap, de a ver-

seny ázsiója is egyre nagyobb. 

Így pedig egyre többekhez juttat-

hatjuk el eleink hagyományait 

és öregbíthetjük városunk, térsé-

günk hírnevét is – tette hozzá. A Brázik törzs tagjai a lovak hátáról is pontosan céloznak


