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 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módo-
sítása értelmében 2015. március 1-jével a szociális ellátórendszer átalakítása során az állami 
szabályozási hatáskörben nyújtott és önkormányzati segélyezéssel kapcsolatos feladatok elvá-
lasztásra kerülnek. Megszűnik az önkormányzati hatáskörbe tartozó méltányossági ápolási 
díj, méltányossági közgyógyellátás, adósságkezelési szolgáltatás, és a jegyzői hatáskör-
be tartozó lakásfenntartási támogatás törvényi szabályozása, az aktív korúak ellátása 
átkerül a járási hivatalokhoz, valamint az önkormányzati segélyt a települési támogatás 
váltja fel.

 Az önkormányzatnak a települési támogatást 2015. évben teljes egészében önkor-
mányzati forrásból kell fi nanszíroznia.

 Az állam által – a járási intézményrendszer útján – nyújtott ellátások: az idősko-
rúak járadéka, az aktív korúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkáro-
sodási és gyermekfelügyeleti támogatás), az ápolási díj, az alanyi és normatív közgyógyellátás, 
valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. Ezen ellátások a Komáromi Járási 
hivatal munkatársainál 2015. március 1. napjától a Komárom, Szabadság tér 1. alagsorában 
lévő szociális irodában igényelhetők.

 Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen te-
lepülési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandó-
nak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat 
kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, 
hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű 
támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. 

 Komárom Város önkormányzat képviselő-testülete a szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról szóló 5/2015.(II.25.) önkormányzati rendeletében szabályozta a települési támo-
gatás megállapításának, kifi zetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének 
szabályait.
 A rendelet megalkotásakor a képviselő-testület tagjai törekedtek arra, hogy 
az eddigi szociális pénzbeli támogatási rendszer sem formájában, sem összértékében 
ne változzék drasztikus módon, azaz városunk rászoruló polgárai számára hasonló 
mértékben és a megszokott módon tudjanak segítséget nyújtani.

 A Komáromi Polgármesteri hivatal ügyintézői 2015. március 1. napjától a Komárom 
Szabadság tér 1. földszint 1. szám alatti irodában, illetve a Szőnyi Kirendeltségen tartanak ügy-
félfogadást. Az önkormányzat által 2015. március 1. napjától nyújtott ellátásokkal kapcsolatos 
változásokat az alábbiakban foglaljuk össze:
 1.  Az önkormányzati segély csak elnevezésében változik, megnevezése 2015. márci-
us 1. napjától: rendkívüli települési támogatás lesz, ám továbbra is a korábbi önkormányzati 
segéllyel azonos feltételekkel nyújt segítséget a rászorulóknak.
 2.  A lakásfenntartási támogatás helyett a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres ki-
adásokra adható települési támogatás került bevezetésre. A támogatás egyrészt segítséget 
jelent a közüzemi szolgáltatások díjának kifi zetésében, másrészt a támogatást más jogszabály 
alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni, így megmarad a támogatottak 
védendő fogyasztói státusza, s előrefi zetős mérőórát is kaphatnak. 
 3.  A méltányossági közgyógyellátás és a gyógyszertámogatás helyett került 
bevezetésre a települési támogatás a gyógyszerkiadások viseléséhez. A támogatás azon 
krónikus betegségben szenvedőknek nyújt segítséget, akik közgyógyellátásra nem jogosultak. 

 4.  A szemétszállítási díjkedvezmény, a köztemetés, a gyermekétkezési támogatás, 
diákok közlekedési támogatása a korábbiakkal azonos feltételekkel került szabályozásra.
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tAnár úr kérem

��HÁROM neMzeDÉK tALÁLKOzOtt

Városunkban minden évben köszöntik a pedagógusok három nemzedékét

a színes – arany-, gyémánt- és vas – diplomásokat a nyugdíjba vonulókat,

ttAz ünnepségen a Tóparti Óvoda gyer-
mekei és a Petőfi  Sándor Általános Iskola 
diákjai adtak műsort, majd Turi Bálint 
alpolgármester szólt a jelenlévőkhöz. 
Beszédében kiemelte, hogy a pedagógusok 
hivatása a legnemesebb szolgálatok egyike, 
a gyermekekben lévő tudás kibontása nem 
csupán feladat, de küldetés is. 

- Ezt a szolgálatot nem lehet szeretet nélkül 
végezni. Szeretni persze nehéz, a hétközna-
pokban sok a gátló tényező. A tudás gyarapí-
tása, bővítése, kibontakoztatása nem csupán 
az egyes ember, de a társadalom egészének is 
alapvető igénye. Az oktatásban bekövetkezett 
változások új igényeket támasztanak a tanári 
szakmával szemben. Az alapismeretek átadá-
sa mellett egyre inkább elvárják a tanároktól, 
hogy segítsenek a fi ataloknak abban, hogy az 
információk memorizálása helyett az alap-
készségek elsajátítása révén önálló tanulókká 
váljanak – mondta Turi Bálint. 

Az eseményen elsőként dr. Molnár Attila 
polgármester előtt tették le az esküt a 
pályakezdő óvónők, tanítók, tanárok és 
gyógypedagógusok, akik a 2014/15-ös 
tanévben kezdték meg a munkát városunk 
valamelyik tanintézményében. Névszerint 
Albert Józsefné, Balogh Tomas, Czitáné 
Bibók Melinda, Csatári Dóra, Lőrincz 
Gábor, Németh Józsefné, Szakács Roland 

és Tóthné Szabó Erika. A városi peda-
gógusünnepségen már megköszönték a 
nyugdíjba vonulók több évtizeden keresz-
tül végzett alázatos munkáját, a három 
nemzedék találkozója azonban újbóli lehe-
tőséget teremtett az ünneplésre. 2014-ben 
kezdte meg nyugdíjas éveit Bodó Jánosné, 
Hodosi Zsigmondné, Krülp Béláné és dr. 
Trugly Katalin. 

A találkozón köszöntötték azokat a 
nyugdíjas pedagógusokat is, akik 50, 60, 
illetve 65 évvel ezelőtt vették át diplomá-
jukat. 1964-ben kezdett tanítani Balogh 
Lászlóné, Jenei Jánosné, Lantos István, 
Pőcze Lászlóné és dr. Proczeller Tamásné 
aranydiplomát vehettek át. 1954-től 1975-
ig a Petőfi  Sándor Általános Iskolában 
dolgozott Udvardi Lászlóné, aki tavaly 
kapta meg gyémánt diplomáját. Prohászka 
Marcell 1949-ben végezte el az egyetemet. 
Munkáját aktív korában több szakmai ki-
tüntetéssel is elismerték, Komárom Város 
Pro Urbe-díjasa és díszpolgára lett. Vas-
diplomáját az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen vehette át. Szintén vasdiplomát 
kapott Kissné Takács Mária is, ő azonban 
időközben más településre költözött. 
Neki két hete, költözése előtt, Turi Bálint 
alpolgármester nyújtotta át a vasdiplomát, 
valamint az önkormányzat ajándékát. (se)
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Komáromi sikerek a Farsang Kupán 
 
A hétvégén rendezték Tatán az ország egyik 
legrangosabb gasztronómiai fesztiválját, a 
Farsang Kupát. A 13. alkalommal megtartott 
versenyre 62 felnőtt és 71 tanuló nevezett 
be, az ország minden részéről. A programot 
a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövet-
ség Tata és Környéke Regionális Szervezete 
állította össze, a rendezvény fő támogatója a 
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara és Tata önkormányzata volt. 
 
Dr. Szerencsés László, a kamara elnöke 
megnyitójában elmondta, a kamara egyik, 
talán legfontosabb feladata a szakkép-
zés színvonalának támogatása. Az ilyen 
rendezvények hozzájárulnak ahhoz, hogy 
egy terület művelői kibontakoztathassák te-
hetségüket, és az iskolában oktatott tudás 
magasabb lépcsőfokára érjenek 
 
Az elnök szakmájának minden tanulóját 
arra biztatta, hogy bátran lesse el a meste-
rek tudását, hogy később náluk is szebb 
dolgokat készíthessen, majd továbbadhas-
sa tudását az őt figyelő ifjabbaknak. 
 
Dr. Szerencsés László beszéde végén meg-
köszönte a verseny alapítójának, Petrezse-
lyem Antalné mestercukrásznak önzetlen 
és áldozatos munkáját a 13. Farsang Kupa 
megszervezésében. 
 
A 13. Farsang Kupán elért eredmények: 
 
BOKOR ILDIKÓ, Kempelen Farkas Szakkö-
zépiskola, felszolgáló tanuló, bronz 

KISS-PODMANICZKY KRISZTINA, Kricky 
Konyhája, cukrászati artisztika, arany 
 
SZTARACSEK ÁDÁM, Jánoska Cukrászda, 
cukrászati artisztika, arany 
 
SZTARACSEK ÁDÁM, Jánoska Cukrászda, 
cukrász, ezüst 
 
TELEK DOMINIKA, Kempelen Farkas 
Szakközépiskola, cukrász tanuló, oklevél 
 
ZSÍROS ZOÁRD, Kempelen Farkas Szak-
középiskola, szakács tanuló, ezüst 
 
                fi

 Hittel kell élni!
Marika néni tavaly szeptemberben töltötte be kilencvenedik

életévét. A szépkorú hölgy hosszan tartó kórházi kezelésre

szorult, csak pár hete engedték haza. A születésnapi jókívánságo-

kat dr. Molnár Attila polgármester csokor virág és ajándékkosár

kíséretében adta át.

Az újszülötteket köszöntöttük

Az önkormányzat tavaly decemberben köszöntötte először az

újszülötteket. A családok babaápolási ajándékcsomagot kaptak

Akkor dr. Molnár Attila polgármester el-
mondta, a kelengyepénzt, vagyis a 100 ezer 
forintos egyszeri támogatást már évek óta 
kapják a komáromi családok, azonban más 
módon is szeretné kifejezni az önkormány-
zat azt, hogy együtt örül a babát vállaló csa-

ládokkal. A kezdeményezésből hagyományt 
teremtenek, hiszen február 18-án újfent fo-
gadták a családokat, ezúttal 25 meghívott-
ból 16 jött el az ünnepségre. Az ajándék-
csomag természetesen azoknak is jár, akik 
az ünnepségen nem tudtak részt venni. (se)

visszAteKintő4

��neUsinGeR eRnőnÉt ÜnnePeLtÜK

��ÖRÖM A vÁROsHÁzÁn

Marika nénitől megtudtuk, hogy a 
Vajdaságban, Csurogon született, majd 
onnan költöztek Budapestre, miután férje a 
timföldgyári igazgató titkára lett, Almás-
füzitőre jöttek, nem sokkal később pedig 
Komáromban telepedtek le végleg. Ernő bá-
csinak és Marika néninek egy fia született, 
akit hamar elveszítettek. 
 
- A férjem és a fiam is alig múlt 50, amikor 
eltávozott. A felmenőim hosszú életűek voltak, 
családtagjaim közül hárman is megérték a 
századik születésnapjukat, édesanyám 94 
évesen halt meg. Sose gondoltam volna, hogy én 

ilyen sokáig élek majd, hiszen hat műtéten estem 
át – mondta a szépkorú hölgy, aki a kórház 
gazdasági osztályán dolgozott, onnan ment 
nyugdíjba. 
 
Marika néni mélyen vallásos, minden 
vasárnap elmegy a templomba. A minden-
napi teendőkben, a ház körüli munkákban 
ismerősei segítenek neki. Tavaly kórházba 
került, hónapokig lábadozott, de ahogy 
fogalmazta, nagyon akart élni, nem adta 
fel. A múlt hónapban engedték haza, azóta 
korához képest jó egészségnek örvend.  
    se

H
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2008 óta tartanak reneszánsz napot a 
szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház-
ban. Az újjászületés eszméjének hirdetése 
mellett a zene, a tánc és a komédia is elő-
térbe kerül ilyenkor, amit kicsik és nagyok 
egyaránt lelkesedéssel fogadnak. 
 
- Minden évben a Komárom-Esztergom 
Megyei Népművészeti Egyesület húsz alkotója 
mutatkozik be nálunk, akik az újjászületést hir-
detve évről évre igyekeznek megújulni. Helyet 
kaptak mellettük a Kreatív stúdió alkotói is, de 
ellátogatott hozzánk Kacsák Andrea babaké-
szítő és Tóth Ildikó győri kékfestő. A programról 
nem hiányozhat a zene, a tánc és a vásári 
komédia sem – tudtuk meg a főszervezőtől, 
Nyikus Annától. 
 
A kézművesek nem csupán portékáikat 
hozták el, de mesterségük alapfogásaiba 
szívesen beavatták az érdeklődőket. Az 
asztaloknál kézműves foglalkozás is zajlott, 
az alkotás örömét nemcsak a gyerekek, de 
a felnőttek is kipróbálhatták. A reneszánsz 
napról a finomságok sem hiányozhattak, 
noha a kemencéket most nem gyújtották be, 
finom sajtokat és különleges mézeket azért 
lehetett kóstolni. 
 
Asszonyfarsangon jártunk 
 
Jókedv, muzsikaszó, közös éneklés és 
rengeteg finomság jellemezte a hagyo-
mányőrző programot, amit második al-
kalommal rendeztek meg a Petőfi Sándor 
Művelődési Házban. A férfiaknak elvileg 
tilos volt a belépés, de ha vállalták a babos 

kendőt, akkor bebocsátást nyertek. 
 
- A rendezvény a Kultúrházak éjjel-nappal 
programhoz kapcsolódik. A Duna népdalkör 
és a Napraforgók citerazenekar nyílt próbáját 
tettük hangulatosabbá egy régi hagyományt fel-
élesztve, hiszen a nőknek egész évben ez az egy 
szabadnapjuk volt anno. Ilyenkor a férfiakat 
az ajtón kívülre tessékelték, az asszonyok pedig 
együtt mulattak, volt eszem-iszom és dínomdá-
nom – tudtuk meg Nyikus Annától. 
 
A finomságok a szőnyi asszonyfarsangról 
sem hiányozhattak. A kemencéket már 
délelőtt begyújtották, amikor is az óvodá-
sok készíthettek fánkot a művelődési ház 
udvarán, később pedig a kemencés lángost 
sütötték ki itt. 
 
– Az asszonyoknak fánkversenyt hirdettünk, 
így volt édes és sós kelt tésztánk is – tette hozzá 
a szervező. A fánkverseny végeredménye 
nem dőlt el első körben, hiszen négy indu-
lóból három azonos mennyiségű szavazatot 
kapott, így végül Fortuna kegyeire bízták az 
ítéletet. Matyus Zsófia krumplis fánkja ke-
rült ki győztesen a finomságok versenyéből. 
 
A jó hangulatról a Duna népdalkör és a 
Napraforgók citerazenekar gondoskodott. 
 
Ismét medvenap volt Szőnyben 
 
Hatodik alkalommal tartottak medve- 
napot a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési 
Házban. A közel háromszáz gyermek-
látogatót vonzó programon a Zsebsün 

együttes játszott örökzöld macis sláge-
reket, a színpadot pedig 350 plüssfigura 
töltötte meg. 
 
- Évekkel ezelőtt néprajzot oktattam, a med-
vékhez köztudottan népi hiedelem, idősjóslás 
kapcsolódik. Az első medvenapot még a Talen-
tum iskolában szerveztem, Szőnyben immár 
hatodik alkalommal kerül rá sor – mondta el a 
program ötletgazdája, Nyikus Anna. 
 
A medvenapot eredetileg a szőnyi óvo-
dásoknak és kisiskolásoknak szervezték, 
a népszerűsége miatt azonban a város 
valamennyi óvodája előszeretettel vesz rajta 
részt. A nagy érdeklődés ellenére már idén 
sem tudtak rajta annyian ott lenni, ahányan 
szerettek volna, hiszen a Petőfi Sándor Mű-
velődési Ház befogadóképessége véges. 
 
– Kezdetben még nem voltak plüssmacik, 
azokat később Ráczné Magdolna ácsi gyűjtő bo-
csátotta a rendelkezésünkre. Tavaly csatlakozott 
hozzá a komáromi Nagy Zsófia, idén pedig a 
tokodi babaklub tagja, Szóda Józsefné Annuska 
néni ajánlotta fel 1500 darabos gyűjteményének 
egy részét, így a színpadot 350 maci töltötte meg 
– tudtuk meg a szervezőtől. 
 
A medvenap programja ingyenes volt, a 
résztvevő gyerekeknek azonban macival 
kellett érkezniük. Ez lehetett plüssfigu-
ra, maszk vagy kitűző. Ahogy Nyikus 
Anna mondta, lehet, hogy jövőre már a 
Sportcsarnokban rendezik meg a med-
venapot, hiszen a macik és a gyerekek is 
kinőtték a rendelkezésre álló helyet. (se)

PProgrAmkAvAlkád szőnyben

��MeDvenAP, AsszOnYFARsAnG És ReneszÁnsz nAP A MŰveLőDÉsi HÁzBAn

Februárban számos hangulatos program várta 

az érdeklődőket Szőnyben, a helyi kultúrházban.
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játék és muzsikA 
Az elmúlt hetekben több versenyen is remekül szerepeltek zene-

iskolásaink. Az intézmény február végén jótékonysági bált tartott. 

Rendhagyó irodalomóra könyvtárban 
 
Az irodalom örömforrás, sokféle hangon 
megszólaló, olyan, mint mi vagyunk, ennek 
kellene kiderülnie az irodalomórán – mond-
ta Lackfi János író-költő a Jókai Mór Könyv-
tárban középiskolásoknak tartott rendhagyó 
irodalomóráján. 
 
Ehelyett a tanárok általában csak leadják az 
anyagot, amit a gyerekeknek be kell magol-
niuk, sokszor felesleges életrajzi adatokat 
követelnek meg tőlük, amelyeknek semmi 
jelentőségük nincs. 
 
- Az irodalom ennél sokkal életközelibb, illet-
ve olyan értelemben abnormálisabb, hogy 
tulajdonképpen a fejükben lévő képzetek 
kivetítése. Hatalmas energiákat szabadít 
fel, igazán izgalmas és szórakoztató lehet 
– mondta Lackfi János, akinek évente 
átlagosan száz fellépése van. 
 
Az író-olvasó találkozókat küldetésnek érzi, 
ahol azt szeretné megmutatni, hogy az 
irodalom közvetlen és emberi. 
 
- Minden találkozóm a maga módján rend-
hagyó. Nem mondom el kétszer ugyanazt, 
mert azt én is unnám, nemcsak a hallga-
tóságom. Illetve mindig belekerülnek apró-
ságok az életemből. Idefele jövet láttam az 
egyik koszos kamionra felírva a macskalek-
vár szót. Akármit is jelentsen ez, haszontalan 
szónak tűnik, de mégis elgondolkodik róla 
az ember – vélekedett a népszerű költő.  
    se

KULtúRA6

��KivÁLÓ eReDMÉnYeKet HOztAK A zeneisKOLÁsOK

A február 28-án, Tatabányán megrende-
zésre került Kamarazene Fesztiválon a 
komáromi zeneiskola mindhárom kamara-
csoportja arany minősítést nyert.  
 
Zemplényi Zsófia és Pethő Marcell növen-
dékek kiemelt oklevelet kaptak, a felkészítő 
tanárok közül pedig Takács Hajnalka 
vehetett át elismerő oklevelet. A magas 
színvonalú teljesítményéért „A megye legjobb 
iskolája” címet is kiérdemelte a komáromi 
zeneiskola.  
 
Január 31-én rendezték meg a tatabányai 
Dallam hangja énekversenyt, amin Rigó 
Levente magánének szakos tanuló vett 
részt. A versenyen szakavatott zsűri előtt 
egy kötelező dalt kellett énekelni a verseny-
zőknek, majd pedig egy szabadon választott 
produkcióval mutatkoztak be a résztvevők. 
Levente második helyezést és egy külön-
díjat kapott. A felkészítő tanára Chrisztu 
Olympia volt. 
 
A február 11-én Szombathelyen megrende-
zett került Sistrum hegedűversenyen Nagy 
Tünde Sarolta és Pok Mónika növendékek 
arany minősítést nyertek. A felkészítő 
tanáruk Takács Hajnalka volt, a zongora kí-
séretet Bellus Dorottya tanárnő biztosította. 
 
További hír az iskola tájáról, hogy február 
24-én „Négy évszak: Tél” címmel kama-
razenei koncertet tartottak a Komáromi 
Kulturális, Sport és Szabadidő Közhasznú 
Nonprofit Kft. pályázati munkájának ered-
ményeként a zeneiskola szervezésében. 

A programban a francia és XX. századi 
magyar szerzők művei mellett klasszikus 
művek is felcsendültek a növendékek és 
tanárok előadásában. 
 
Elsőként Berthomieu: Arcadie című 4 
fuvolára írt műve hangzott el a tanári 
kamaraegyüttes előadásában. Majd a 
reneszánsz korszakból hallhattunk gitárra 
és énekhangra komponált darabot, Thomas 
Campian reneszánsz dalát. A következők-
ben egy ritkán hallható Bozza-mű követke-
zett a fuvola kamaraegyüttese előadásában. 
Két vonós kamara is elhangzott, Weiner 
Leó Rókatánca és egy világhírű hegedűs 
darab, a Bond „Robbanás” című dala, amit 
vastaps kísért. 
 
Élvezetes műsorral készültek az ütősök is, 
R.J. Williams: Star Wars részlete csendült 
fel Menyhárt Lászlónak az iskola tanárának 
átiratában.  
 
    se 
 

j
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A világörökség felé

erzsébet Kártya  
a Komáromi Gyógyfürdőben is! 
 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
„Kedvezményes fürdőbelépők nyugdíjas 
pályázók számára” elnevezésű pályázatára 
február 9-ig lehetett jelentkezni. A Komáro-
mi Gyógyfürdőben egész évben lehetőség 
nyílik az Erzsébet Kártyán szereplő összeg 
felhasználására: nemcsak a termálmeden-
céket, de szaunákat – köztük a nemrég 
átadott rönkszaunát, nyári időszakban pe-
dig a strandot is kipróbálhatják a vendégek.  
Az Erzsébet Kártyával érkező nyugdíjasok 
1200 forintért látogathatják meg a gyógy-
fürdőt, de kombinált fürdő-szauna belépőt 
is választhatnak. A program népszerűségét 
mutatja, hogy már érkeznek az első ven-
dégek. A szaunázás népszerűsége egyre 
emelkedik, így a különleges hangulatú 
SzaunaSzeánsz®okra is nagyobb igény 
jelentkezett, így az eddigi heti kettő helyett 
három napon - kedden, csütörtökön és 
váltakozva valamelyik hétvégi napon - pró-
bálhatjuk ki. Újdonság, hogy péntekenként 
– próba jelleggel - a rönk szauna textilmen-
tes szaunaként üzemel! 
 
Figyelmükbe ajánljuk a gyógyfürdő havi 
rendszerességgel megrendezett éjszakai 
fürdőzéseit, amelyre legközelebb március 
14-én kerül sor, ekkor a fürdő 20.30 órától 
éjfélig tart nyitva, és a kedvezményes belé-
pő (1000 Ft) ellenében nemcsak a meden-
céket, de a szaunavilágot is kipróbálhatják 
Az Erzsébet Kártya további kedvezményes 
árairól személyesen a pénztárban, illetve 
az alábbi linken tájékozódhatnak:  www.
komthermal.hu/arak/belepojegyek-
berletek-szallas. A www.facebook.com/
gyogyfurdo.komaromi oldalon és fürdő 
honlapján az aktuális eseményekről 
tájékozódhatnak. Mobil: 20/588-4834 (tt)

tURizMUs 7

�� tURisztiKAi ÉvADnYitÓ

A témában tartott tanácskozást a Limes 
Szövetség az Arany 17. Rendezvényköz-
pontban, ahol az elsődleges cél a közös 
gondolkodás volt. 
 
– Pannonhalma példáját emelném ki, ők 
1986-ban kerültek fel az UNESCO listájára, 
egy évvel később 130 ezer turista látogatott el 
hozzájuk. Itt is ez fog történni – magyarázta a 
Limes Szövetség elnöke, Hirschberg Attila. 
 
Minderre Komáromnak időben fel kell 
készülnie, hiszen ennyi embert logisztika-
ilag mozgatni, szállásolni, étkeztetni kell. 
Ráadásul a programkínálatot is célszerű 
bővíteni. 
 
– A turisták mindig oda mennek, ahol sok a 
látnivaló, egy olyan összehangolt kínálatot 
kell nyújtani, ami több napig itt tartja őket. 
Komáromban a római múlt mellett jelen van 
a szintén egyedülálló erődrendszer, a Magyar 
Lovas Színház és a fürdő, amire építeni lehet. 
Egy óriási lehetőség van a kezünkbe, meg kell 
tanulnunk egységesen gondolkodni, hiszen 
három év múlva özönleni fognak a látogatók 
– tette hozzá a szakember. Az idegenfor-
galom pedig az élményalapú szolgáltatások 
felé tolódik el, a turistáknak egyre inkább 
dinamikus élmények kellenek a statikusak 
helyett.  
    

Kapcsolódó hír, hogy virtuális és valóságos 
sétára is lehetőség nyílt az idegenvezetők 
világnapján. Előbbire a Klapka György 
Múzeumban került sor, a másik során 
Észak- és Dél-Komárom nevezetességeit 
tekinthették meg az érdeklődők. Ez utóbbi 
programra többen érkeztek Szolnokról és 
Budapestről is. 
 
Tavaly az ókori Brigetio katonavárosának 
díszes fürdőkomplexuma, csatornázott, 
padlófűtéses házai kerültek napvilágra a 
Komárom-Almásfüzitő árvízvédelmi gát 
építése során. A múzeum igazgatónője, 
Számadó Emese és régészmunkatársa 
Delbó Gabriella érdekes vetítés kapcsán 
meséltek a feltárás kulisszatitkairól, a Régé-
szek a gáton címet viselő film középpont-
jában az augusztus és október között zajló 
munkálatok álltak. Az egykori katonaváros 
területén lépésről lépésre bontakoztak ki a 
leletek, köztük a 800 négyzetméteres für-
dőkomplexum. Napjainkig az egy hektáros 
terület egy százalékát tárták fel. 
 
Másnap a Szabadság térről indult és az 
észak-komáromi városháza előtt ért véget 
az a városnéző séta, amit a helyi TDM 
szervezett.    
 
    se

vA kormány az idei év végéig elkészíti a világörökségi nevezést, 

így 2017-re már az Unesco Világörökség tagja lehet a római limes

417 kilométeres hazai szakasza. Szakemberek szerint ez turisták

százezreit vonzza majd, így Komáromnak is fel kell készülnie

az idelátogató vendégek fogadására.
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folytAtódik A zöld kéz-ProgrAm

Jelentkezz a teszedd! akcióra! 
 
Csatlakozzon a helyi koordinátorok közé, 
válasszon egy szemetes helyet, amit 
szívesen megtisztítana, és vegye kezébe az 
irányítást, szervezze meg a saját találkozási 
pontját! ha inkább egyénileg venne részt a 
szemétgyűjtésben, jelentkezzen önkéntes-
nek egy már más által létrehozott találkozá-
si ponton! Regisztrálni a teszedd! akcióra 
idén május 7-ig lehet a www.teszedd.hu 
weboldalon, ahol minden, az eseménnyel 
kapcsolatos tudnivalót megtalál. 
 
A tavalyi évhez hasonlóan az önkormányzat 
idén is létrehoz több találkozási pontot, 
amelyhez csatlakozva, vagy saját találkozási 
pontot létrehozva, ön is tehet valamit a 
környezetért! 
 
további információ: 
www.teszedd.hu 
Juhász Márton 
környezetvédelmi referens 
E-mail: juhasz.marton@komarom.hu 
Tel: 34/541-346 
Mobil: 20/588-4834

KÖRnYezetÜnK8

�� teGYÜK zÖLDeBBÉ vÁROsUnKAt!

- Tavaly az EON Hungária Zrt.-vel közösen 
indítottuk el a faültetést, idén ez annyiban 
változott, hogy a helyiek által vásárolt fákat 
ültetjük el, melyek mellett feltüntetjük majd a 
tulajdonos nevét - mondta el Juhász Márton 
környezetvédelmi referens. 
 
A program a Zöld kéz nevet kapta, ami iránt 
már több magánszemély és egy nagyobb cég 
is érdeklődött. Az ültetések pontos helyszí-
ne még egyeztetés alatt áll, de szóba került a 
Rüdiger-tó és a Kecskés park környéke is. 
 
- Mielőtt valaki megvásárolná a fákat, arra 
kérjük, hogy lehetőség szerint egyeztessen ve-
lünk, mert olyan fákat érdemes kiültetni, melyek 
jól tűrik a magas vízállást. A Rüdiger-tónál 
tavaly mocsárciprusokat ültettünk, de jól bírja 
a vizet például a kőris vagy a mézgás éger is. A 
munkákra az időjárás függvényében március-
április környékén kerül sor - tudtuk meg a 
környezetvédelmi referenstől. 
 
A faültetésre azokat is várják, akik fát 
nem vásároltak, de az ültetésben szívesen 
segédkeznének. Ugyancsak folytatódik a 
szemétszedési akció, hiszen Komárom idén 
is csatlakozik a TeSzedd! programhoz. 
 

- Bárki létesíthet találkozási pontot, ehhez a 
teszedd.hu oldalon kell regisztrálni, megjelölve 
a résztvevők létszámát, hiszen ehhez mérten 
kapják meg a TeSzedd! csapatától a hulladék-
gyűjtéshez szükséges eszközöket. A hulladék-
gyűjtés végén pedig ugyancsak az interneten 
térképen kell bejelölni a helyszínt, hogy a szeme-
tet el tudják szállítani - mondta Juhász Már-
ton, aki hozzátette, hogy az önkormányzat 
is létesít két találkozási pontot, az egyiket 
a hivatal környékén, a másikat Szőnyben, 
emellett a programban résztvevő iskoláknak 
is megadnak minden segítséget. 
 
Az önkormányzat meghatározta a követke-
ző lomtalanítás időpontját, melyre a május 
11-gyel kezdődő héten kerül sor. A környe-
zetvédelmi referens hangsúlyozta, hogy a 
lomtalanítás nem egyenlő a zöldhulladék 
gyűjtésével, arra egy másik, a Saxum Kft. 
által meghatározott időpontban kerül sor.  
 
         se

zIdén is folytatódik a faültetési program városunkban, ezúttal azonban a társadalmi felelősség-

vállalást szeretné erősíteni az önkormányzat a Zöld kéz nevű programmal, aminek lényege, hogy a 

komáromiak önkéntes alapon vásárolhatnak fát. A város most is csatlakozik a TeSzedd! akcióhoz,

 illetve kitűzték a következő lomtalanítás időpontját is.
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��u- Régóta nagy vágyam volt, hogy filmet ké-
szítsek Mindszenty Józsefről, aki a 20. századi 
magyar történelem meghatározó alakja, messze 
több, mint egy egyházférfi. Három hatalom 
ítélte börtönre, 1919-ben a tanácsköztársaság, 
1944-ben a nyilasok, a háború után pedig 
Rákosiék. Miért? Azért, mert ki mert állni az 
elveiért, harcolt a zsidóság elhurcolása, a néme-
tek és a felvidékiek kitelepítése ellen, a háború 
után pedig azokat az értékeket közvetítette, 
melyek közösségteremtőek. Ilyen a szeretet, a 
szolidaritás, az igazságosság – mondta Koltay 
Gábor rendező. 
 
Ezek az értékek a mai társadalomból hi-
ányoznak, nincsenek már sokan a Mind-
szentyhez hasonló, szenvedélyes, becsületes, 
tisztességes emberek. 
 
- Gondoljunk bele, hogy a 20. században a 
magyarság hány rendszerváltást élt meg, ami-
kor 180 fokos fordulatot vettek az értékrendek, 
így nem kaptuk meg azokat a sarokpontokat, 
amikhez biztosan igazodni tudtunk volna. 
Hozzáteszem, azért rengeteg becsületes és tisz-
tességes emberrel, hétköznapi hőssel találkoztam. 
A média nagy hiányossága, hogy nem mutatja 
be őket, pedig a csüggedőknek erőt adhatnának 
– vélte a rendező. 

Koltay Gábor több, A fehér vértanúhoz 
hasonló filmet készített már, köztük Wass 
Albertről, az erdélyi magyar írótól és költő-
ről, vagy épp a szlovákiai magyar politikus, 
író és egyetemi tanárról, Duray Miklósról. 
A művek átmenetet képeznek a dokumen-
tumfilm és a játékfilm között, és végig 
gondolkodásra késztetik a nézőt. Koltay 
Gábor következő alkotása egy hétköznapi 
hősről, nagybátyjáról, Pantol Mártonról 
készül majd.  
 
    se

KÖzÖs MúLtUnK 9

��CsenDes FőHAJtÁs

kFebruár 25-e a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. Városunk vezetői szál

fehér rózsával és mécsesekkel rótták le kegyeletüket az egykori Lengyár udvarán felállított

kopjafánál. Ezt követően az Arany 17. Rendezvényközpontban vetítették le Koltay Gábor

A fehér vértanú című filmjét.
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A KOMÁROMI KLAPKA GYÖRGY MÚZEUM
2015. ELS  O FÉLÉVÉRE 

T E R V E Z E T T R E N D E Z V É N Y E I

február 21. (szombat) 15 óra
Múzeum f épülete
(Komárom, Kelemen L. u. 22.)

ô

RÉGÉSZEK A GÁTON – virtuális séta egy limes menti 
település romjai között az Idegenvezetok Világnapján
Elôadók: Delbó Gabriella és Számadó Emese régészek
Együttmûködô partner: Komáromi Turisztikai Egyesület

március 17. (kedd) 17 óra
Arany 17 Rendezvényközpont
(Komárom, Arany J. u. 17.)

KIHÍVÁS I-II.  Kopár István tengerészkapitány 
könyvbemutatóval egybekötött vetített képes elôadása

–

március 28. (szombat) 15 óra
Múzeum f épületeô

„… MAJD MINDEN ELCSENDESEDETT…” 
70 évvel ezel tt ért véget a II. világháború Dél-Komáromban.
Elôadók: 
Rabi Lenke helyismereti könyvtáros és Számadó Emese történész

o

április 21. (kedd) 17 óra
Múzeum f épületeô

HAPPY BIRTHDAY, RÓMA!
Borhy László akadémikus lelet- és könyvbemutatója 
Róma alapításának 2768. évfordulóján

április 24. (péntek) 16 óra
Múzeum f épületeô

BÉKESSÉG VELETEK! 
A katolikus egyház története Komáromban 
címû kiállítás megnyitója

április 28. (kedd) 10 órától
Monostori er d, Konferenciaterem
(Közl: 9.05-kor MOL ltp-rôl, 9.30-kor 
buszpályaudvarról induló 32-es busz 
megáll az erôd parkolójában)

ô
HADSEREG ÉS POLITIKA 
AZ 1848/49-ES SZABADSÁGHARCBAN 
24. Történész konferencia a 24. Komáromi Napok keretében
Együttmûködô partner: Monostori Erôd Nonprofit Kft.

június 13. (szombat) 18, 
20 és 22 órától
Múzeum f épületeô

A KERESZTÉNYSÉG ÉVEZREDEI 
az ókereszténységt l az inkvizíción át napjainkig. 
Interaktív program a Komáromi Múzeumok Éjszakáján.
Kérjük, szíveskedjenek regisztrálni!!!

ô

július 22. (szerda) 14 óra
Komárom/Sz ny-Vásártérô

NYÍLT NAP A VÁSÁRTÉREN 
Borhy László akadémikus bemutatja 
a folyamatban lévô régészeti feltárást

július 22. (szerda) 16 óra
Múzeum f épületeô

A „KELTÁK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN” 
cím  kiállítás megnyitójaû

Regisztráció: emese@jamk.hu; 0036 34 344 697. További információk: www.kgym.hu
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A Korona-napokhoz kapcsolódva szervez-
tek zenés-irodalmi estet a Jókai Mór Városi 
Könyvtárban, Pajkos reneszánsz címmel, 
ahol a reneszánsz irodalom kevésbé ismert 
része is terítékre került. A programon Petro-
zsényi Eszter és az Egressy Béni Zeneiskola 
növendékei működtek közre. 
 
- Itáliából indultunk, Petrarca szonettjei-
től, majd áttértünk Magyarországra, Janus 
Pannonius verseire. De nem az ódákra és 
elégiákra, hanem a vidám, csipkelődő, pajkos 
epigrammákra, melyek a költő emberi oldalát 
mutatják meg. Ezekben a kortársait, az emberi 
gyarlóságot, gyengeséget kedvesen, szeretettelje-
sen fricskázza. Janus Pannonius ezen költemé-
nyeit kevésbé ismerjük - mondta Petrozsényi 
Eszter, aki a latinul írt versek neves magyar 
költők fordította változatát adta elő. 
 
Az esten felcsendültek Villon balladái Falu-
dy György átköltésében, elhangzottak rész-
letek Boccaccio Dekameronjából és Chaucer 
Canterbury meséiből egyaránt. Ahogy Pet-
rozsényi Eszter hangsúlyozta, nem kellett 
kitenni a műsor előtt a korhatáros karikát, 
hiszen nem a megbotránkoztatás volt a cél, 
így az estet a fiatal és az idősebb generáció 
tagjai egyaránt élvezhették. 
 
Február 18-án az Arany 17. Rendezvény-
központban nyílt tárlat a Szent Korona útja 
Visegrádtól Komáromig címmel. Ugyanitt 
volt megtekinthető a Szent Korona holog-
ramja is. A kiállítást Csapucha Árpád etno-
gráfus nyitotta meg, aki elmondta, a Szent 
Korona, ahogy neve is mutatja, egy szakrális 
tárgy, jóval több a király megkoronázására 

szolgáló eszköznél. Sokan, sok szempont 
alapján vizsgálják, nézik a készítés módját, 
a rajta található ábrázolásokat, az anyagát, 
hogy megállapítsák, mikor keletkezett, 
mikor kerülhetett a Kárpát-medencébe. Egy 
dologban azonban egyetértenek a tudósok: 
a Szent Korona mindig is jelentős szere-
pet játszott a magyarság történetében. A 
megnyitón dr. Molnár Attila polgármester 
is részt vett, aki hangsúlyozta, Komárom 
kulturális, civil életében az Endresz Csoport 
és a Szőnyi Alkotókör is meghatározó 
szerepet játszik. Az általuk őrzött és átadott 
értékek városunk és hazánk hagyománya-
inak, tradícióinak fennmaradását, törté-
nelmünk avatott megismerését szolgálják. 
A képzőművészek a Korona Visegrádtól 
Komáromig vezető útját festették meg, ki-ki 
a maga látásmódja szerint. 
- Az Endresz Csoport azzal a kéréssel fordult 
hozzánk, hogy középiskolásoknak készülne egy 
diafilm, Rabi Lenke szövegével, ehhez kellene 
képeket festeni. Nagy feladatnak tartottuk, 
elsőre azt gondoltuk, mi erre nem is vagyunk 
képesek, sokkal jobban tudná teljesíteni ezt a 
feladatot egy illusztrátor. Végül Arlett Tamás 
meggyőzött bennünket, azzal érvelt, hogy azt 
kell megmutatni, nekünk, komáromiaknak mit 
jelent, hogy 1440-ben, 575 évvel ezelőtt itt 
volt a Szent Korona, illetve hogy itt született 
V. László - mondta az egyik alkotó, Hornig 
Rudolfné. A tárlat végül 10 alkotó képei-
ből állt össze, a művészek mindegyike 2-3 
képet készített el. A kiállítás február 25-ig 
tekinthető meg. 
 
Az eseménysorozat február 20-án az észak-
komáromi Selye János Gimnázium díszter-

mében folytatódott. Pálffy Géza, az MTA 
„Lendület” Szent Korona Kutatócsoportjá-
nak vezetője tartott előadást a Szent Korona 
újkori történetének kutatásában fogant leg-
újabb eredményekről. Ugyanezen a napon 
este 19 órától V. László király előtt tisztelgő 
ünnepi koszorúzás zajlott az észak-komá-
romi Anglia parkban. A Korona-napok 
Észak-, és Dél-Komárom több helyszínén 
rendezett szabadtéri diavetítéssel ért véget. 
Az Aki itt lakik, legyen büszke a város 
múltjára elnevezésű rendhagyó bemutatón 
V. László király korát ismerhettük meg. A 
programsorozatot a dél-komáromi Edresz 
Csoport, a Jókai Mór Városi Könyvtár, a 
Szőnyi Alkotókör és az észak-komáromi 
Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás 
közösen szervezte. 
 
A Korona-napok megszervezése mellett 
más esemény is zajlott az Endresz Cso-
port háza táján. Nemrégiben megalakult 
ifjúsági tagozatuk, ahova történelem iránt 
érdeklődő 13 és 19 év közötti fiatalok 
jelentkezését várják. - Az ifjúsági tagozat 
az Endresz Csoport védőszárnyai alatt, de 
önállóan működik. A fiatalok nem kis felnőt-
tek, így olyan programokat szervezünk nekik, 
amelyek számukra érdekesek. Ellátogatnak 
például az ógyallai csillagvizsgálóba vagy 
a gútai malomhoz. Az ifjúsági tagozatba 
elsősorban olyan fiúk és lányok jelentkezését 
várjuk, akiket érdekel a történelem, a helytörté-
net, a társadalmi szerepvállalás és a programok 
megszervezése - mondta Arlett Tamás. Az 
ifjúsági tagozat már működik, aki szeretne 
hozzájuk csatlakozni, az jelentkezzen az 
info@endreszcsoport.hu e-mail címen. (se)

k

575 évvel ezelőtt Komáromban született V. László király, városunkban tartózkodott a Szent Koro-

na is. A jeles történelmi eseményről többnapos rendezvénysorozattal emlékeztünk meg.

koronA-nAPok komárombAn 
�� „CsAK A MúLtAt isMeRve ÉPÜLHet A JÖvő!”
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A KOMÁROMI KLAPKA GYÖRGY MÚZEUM

2015. ELS  O FÉLÉVÉRE 
T E R V E Z E T T R E N D E Z V É N Y E I

február 21. (szombat) 15 óra
Múzeum f épülete
(Komárom, Kelemen L. u. 22.)

ô

RÉGÉSZEK A GÁTON – virtuális séta egy limes menti 
település romjai között az Idegenvezetok Világnapján
Elôadók: Delbó Gabriella és Számadó Emese régészek
Együttmûködô partner: Komáromi Turisztikai Egyesület

március 17. (kedd) 17 óra
Arany 17 Rendezvényközpont
(Komárom, Arany J. u. 17.)

KIHÍVÁS I-II.  Kopár István tengerészkapitány 
könyvbemutatóval egybekötött vetített képes elôadása

–

március 28. (szombat) 15 óra
Múzeum f épületeô

„… MAJD MINDEN ELCSENDESEDETT…” 
70 évvel ezel tt ért véget a II. világháború Dél-Komáromban.
Elôadók: 
Rabi Lenke helyismereti könyvtáros és Számadó Emese történész

o

április 21. (kedd) 17 óra
Múzeum f épületeô

HAPPY BIRTHDAY, RÓMA!
Borhy László akadémikus lelet- és könyvbemutatója 
Róma alapításának 2768. évfordulóján

április 24. (péntek) 16 óra
Múzeum f épületeô

BÉKESSÉG VELETEK! 
A katolikus egyház története Komáromban 
címû kiállítás megnyitója

április 28. (kedd) 10 órától
Monostori er d, Konferenciaterem
(Közl: 9.05-kor MOL ltp-rôl, 9.30-kor 
buszpályaudvarról induló 32-es busz 
megáll az erôd parkolójában)

ô
HADSEREG ÉS POLITIKA 
AZ 1848/49-ES SZABADSÁGHARCBAN 
24. Történész konferencia a 24. Komáromi Napok keretében
Együttmûködô partner: Monostori Erôd Nonprofit Kft.

június 13. (szombat) 18, 
20 és 22 órától
Múzeum f épületeô

A KERESZTÉNYSÉG ÉVEZREDEI 
az ókereszténységt l az inkvizíción át napjainkig. 
Interaktív program a Komáromi Múzeumok Éjszakáján.
Kérjük, szíveskedjenek regisztrálni!!!

ô

július 22. (szerda) 14 óra
Komárom/Sz ny-Vásártérô

NYÍLT NAP A VÁSÁRTÉREN 
Borhy László akadémikus bemutatja 
a folyamatban lévô régészeti feltárást

július 22. (szerda) 16 óra
Múzeum f épületeô

A „KELTÁK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN” 
cím  kiállítás megnyitójaû

Regisztráció: emese@jamk.hu; 0036 34 344 697. További információk: www.kgym.hu

K
O
M
P
R
E
S
S

„BÉKessÉG veLeteK” – A Komáromi katolikus egyház története címmel időszaki kiállítás nyílik a múzeum főépületében, 2015. április 24-én 16 
órakor. A kiállítás keretében a dél-komáromi, szőnyi és almásfüzitői római katolikus egyház, az egyházi (plébánosok, káplánok) és egyházkörüli 
(templomgondnokok, egyházközségi elnökök stb.) személyek, egyházi egyesületek (pl. körök, kórusok) és iskolák (épületek, tanítók) történetét 
dolgozzuk fel helytörténészek segítségével. várjuk mindazoknak a jelentkezését, akik bármiféle információval, emlékkel, fényképekkel, doku-
mentumokkal rendelkeznek a témában, hogy jelentkezzenek számadó emese múzeumigazgatónál az emese@jamk.hu e-mailcímen, vagy a 
34/344 697-es múzeumi telefonszámon. A kiállításhoz kapcsolódó katalógus nyomdai munkálatai miatt az információkat március 28-ig várjuk!
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 A belépés ingyenes!
     

        Mindenkit szeretettel várunk! 
           a szervezők
Monaco Kávézó
Komárom, Igmándi út 6.
(30) 989 0067

2015. március 20. péntek, 18.00 óra
vendégeink: 

a Twinner együttes (László Kata és László Attila), 
valamint a Budapest-Bamakó Rallyt megjárt Baka-Vők Team

Kaveszunet
talkshow a Monacóban

‘ ‘ ..
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Az újraegyesítésre emlékeztünk
November 4-én és 6-án városunk újraegyesítésének 75. évfordulójára emlékeztünk. 
Az eseménysorozatot Hamrák Zsófi a tanácsnokasszony szervezte, továbbá külön 
köszönet illeti meg a témát felkaroló civil szervezetet, az Endresz Csoportot is. 

Kedves Komáromiak!

A húsvét a kereszténység egyik legszentebb ünne-
pe, Jézus Krisztus feltámadásának, az emberiség 
megváltásának misztériuma. A húsvét a termé-
szet újjászületésének, éledsének időszaka is.

Gárdonyi Géza így vall a lélek újjászületéséről:
„Az emberek megmossák az arcukat, kezüket, de va-
jon hányan vannak azok, akik mindennap megmos-
sák a lelküket is?„

Ezen gondolatok jegyében kívánok valamennyi 
kedves komárominak áldott húsvéti ünnepeket!

     dr. Molnár Attila 
          polgármester

 A belépés ingyenes!
     

        Mindenkit szeretettel várunk! 
           a szervezők
Monaco Kávézó
Komárom, Igmándi út 6.
(30) 989 0067

2015. március 20. péntek, 18.00 óra
vendégeink: 

a Twinner együttes (László Kata és László Attila), 
valamint a Budapest-Bamakó Rallyt megjárt Baka-Vők Team

Kaveszunet
talkshow a Monacóban

‘ ‘ ..
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Remekeltek legfiatalabb úszóink 
 
Február 28-án a komáromi úszók legfi-
atalabb versenyzői a Veszprém Megyei 
Úszósuli Körversenyen mutatták meg 
tudásukat, összesen 15 érmet nyertek. 
 
Aranyérmesek: Gálik Krisztián (2005) 50 m 
mellúszás, 50 m gyorsúszás; Takács Fábió 
(2004) 50 mellúszás; Fenyvesi Botond 
(2003) 50 m mellúszás; Rózsavölgyi Déna 
(2009) 25 m mellúszás, 25 m hátúszás, 25 
m gyorsúszás; Szabados Bence (2009) 25 
m mellúszás, 25 m hátúszás. 
 
Ezüstérmesek: Bartalos Áron (2007) 50 
m mellúszás; Zseni Réka (2010) 25 m 
mellúszás; Szabados Bence (2009) 25 m 
gyorsúszás. 
 
Bronzérmesek: Takács Fábió (2004) 50 m 
gyorsúszás; Czita Dániel (2008) 25 m mell-
úszás; Zseni Dóra (2007) 50 m hátúszás.  
              szb 
 
Kiváló lövőeredményeket hoztunk 
 
Február 6-a és 8-a között rendezték meg 
a Légfegyveres Országos Bajnokságot 
Százhalombattán. A komáromi sporto-
lók szép eredményeket értek el a népes 
mezőnyben: 
 
10 méteres lány 20 tehetségkutató 
4. Szép Csenge  
10 méteres fiú 20 tehetségkutató  
5. öreg Levente  
10 méteres junior fiú 60 
3. Nagy Sándor, 14. Turi Zsolt, 25. Balogh 
Bálint, csapat: 4. (Nagy Sándor, Turi Zsolt, 
Balogh Bálint) 
10 méteres puska ifjúsági lány 40 
8. horváth Lea,14. Cseszka Nikolett 
10 méteres puska ifjúsági fiú 60 
7. Turi Zsolt, 17. Éri Dominik, 22. Szilágyi 
Attila, 28. Balogh Bálint, csapat: 5.  (Turi, Éri, 
Szilágyi)  
10 méteres puska férfi 60 
2. Nagy Sándor, 4. Kapás István 
10 méteres puska nők 60 
2. Miskolczi Julianna, 8. Szijj Kamil-
la, 10. Nagy Dóra, csapat: 2. (Mis-
kolczi, Szijj Kamilla, Nagy Dóra) 
              tzs

- Fontos tudni, hogy Komárom valamennyi 
óvodája részt vett a rendezvényen, emellett 
érkeztek gyerekek Ácsról, Almásfüzitőről, 
Nagyigmándról és Csémről is. A rekord-
számú nevező és a helyszűke miatt nem 
volt arra lehetőség, hogy valamennyi csapat 
játsszon egymással. A tizenkét nevezőt így 
3 négyes csoportra bontottuk, a gyerekek 
három csoport- és egy helyosztó mérkőzést 
játszottak - nyilatkozta a szervező Fortuna 
SE elnöke, Paulovics Imre, aki hozzátette, 
nemegyszer olyan hangos ováció kíséri a 
meccseket, mintha NB I-es mérkőzésen 
lennénk. 
 
A mérkőzés persze még nem olyan mint 
a nagybetűs futball, sokkal inkább az a 
lényeg, hogy a kicsik megismerkedjenek 
a mozgás fontosságával, és az később az 
életük része legyen. 
 
- A Fortuna SE azon kevés egyesületek egyike, 

mely évek óta foglalkozik a legkisebbekkel is. 
Az óvódásoknak Kocsis Sándor tart edzést. A 
gyerekeknek nem kell sehová elmenniük, hiszen 
a foglalkozások az óvodákban zajlanak - tette 
hozzá az elnök. 
 
Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, 
hogy azok a gyerekek, akik ma általános is-
kolásként futballoznak, szinte kivétel nélkül 
jártak ovifocira is. A Fortuna SE számára 
külön öröm, hogy a játék iránt a lányok is 
szép számban érdeklődnek. 
 
- Az egyesületnek van női és U15-ös csapata 
is, fontos, hogy az utánpótlás biztosítva legyen 
- mondta az elnök. Az ovifoci tornán részt 
vett gyerekek mindegyike aranyérmet, cso-
koládét és focikártyát kapott, míg az óvodák 
oklevéllel, a legjobb óvoda pedig kupával 
gazdagodott.  
 
        se

A nyolcéves múltra visszatekintő ovifoci torna idei fordulóján

tizenkét óvoda száz kis focistája rúgta a bőrt a Feszty torna-

termében. A rendezvényen dr. Molnár Attila polgármester is

részt vett.

sPORt16
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rekordszámú  
résztvevő Az ovifocin

��A JÖvő FOCistÁi
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Grónai négyszeres K-1 szlovák bajnok 
 
Komáromi versenyzőnk, Grónai Sándor 
ismét a dobogó legmagasabb fokára 
állhatott a nemzetközi K-1 mezőnyben a 
szlovákiai Besztercebányán, megszerezve 
negyedik szlovák bajnoki címét. 
 
A kilenc ország versenyzőit felvonultató ren-
dezvényen Grónai végig irányítva, egyhan-
gú pontozással, a tőle megszokott módon 
utasította maga mögé ellenfeleit. 
 
Felkészítő edzők: Csányi János, Csányi 
Péter, Vlasich Róbert 
 
újabb siker Kuvaitban 
 
Ismét győzött Sidi Péter a kuvaitvárosi 
nemzetközi versenyen, ezúttal a szabad-
puska 3x40 lövéses viadalát nyerte meg, 
ami reményt keltő az olimpiai kvótát adó 
világkupa-sorozat előtt. 
 
„Szezonnyitásnak nagyon jó döntős ered-
ményt lőttem. Az alapverseny igazából nem 
mérvadó, mert extrém szeles sivatagi pályán 
versenyeztünk, de így is a világranglista 
legjobbjai – mint például az olimpiai bajnok 
Rajmond Debevec – kerültek be a döntőbe. 
 
Komárom városa tavaly adta át az új lőterün-
ket, Magyarország első fedett pályáját, és 
így fel tudtam készülni erre a versenyre. Mi-
vel korán kezdődik a vk-szezon, fontos, hogy 
már most jó formában legyünk, néhány 
verseny után remélhetőleg állandósulnak a 
világszínvonalú eredmények” – mondta Sidi 
Péter.  forrás: Nemzeti Sport 
 
Megyei diákolimpia esztergomban 
 
A diákolimpiai lány torna megyei fordulóját 
Esztergomban tartották január 29-én, az 
Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola, 
Óvoda és Általános Iskola csarnokában. A 
tornán az általános iskolások között a Petőfi 
négy lánycsapata vett részt. Szép eredmé-
nyek születtek. 
 
Az I. korcsoportos csapat az első helyen 
végzett. Egyéniben az aranyat Kocsi-hor-
váth Eliza, míg az ezüstöt Bodó Vivien 
szerezte meg. A II. korcsoport csapata 
ezüstéremmel tért haza. Lampert Vi-
vien egyéniben aranyéremet szerzett. 
A III-IV. korcsoportban a petőfisek a 
harmadik-, illetve a negyedik helyet 
szerezték meg. A középiskolások között 
Erdős Jennifer megyei bajnok lett. (vi)

sPORt 17
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- Ezzel a tornával az őszi és a tavaszi fociőrü-
let közötti időszakban próbálunk a gyerekeknek 
sportolási lehetőséget biztosítani – mondta 
Vörösházi Tibor szervező. A focifarsang 
a komáromi és a Komárom környéki 
általános iskolák részvételével zajlott, négy 
korcsoportban, fiúk és lányok számára,  
a csapatok két napon át vívták a Sportcsar-
nokban.  
 
- Az első nap délutánján az általános isko-
lások harmadik korcsoportjainak mérkőzései 
zajlottak, majd a negyedik korcsoportosok 
játszottak. Másnap az első és a második korcso-
portos fiatalok, illetve a negyedik korcsoportos 
lányok mérkőzéseire került sor – tudtuk meg 
Vörösházi Tibortól.  
 
A komáromi és Komárom környéki óvodák 
focifarsangját külön rendezik majd meg. 
A Komáromi körzeti diáksportbizottság 
rendezvényén összesen 300 gyermek játszik.  
 
- Az idei focifarsangon rekordszámú neve-
zőnk volt, elég ha csak annyit mondok, hogy a 
negyedik korcsoportosoknál megduplázódott a 
jelentkezők száma – mondta a szervező. Ezek 
alapján elmondható, hogy az utánpótlásra 
városunkban nem lehet panasz. Talán a 
lányoknál lenne még mit javítani – tette hozzá 
Vörösházi Tibor. 
 
Az eseményt az MLSZ, a Komárom kör-
zeti diáksportbizottság és az önkormányzat 

támogatta. Az első helyezettek vándorser-
leget vehettek át, az első három helyezett 
éremdíjazásban részesült, minden játékos 
oklevelet, emléklapot és édességet kapott. 
 
Eredmények: 
 
Az első korcsoportban a Pápay József 
Általános Iskola lett az első, a Fekete István 
Általános Iskola focistái a második, a Feszty 
Árpád Általános Iskola diákjai a harmadik 
helyet szerezték meg. 
 
A második korcsoportban első lett a Bozsik 
József Általános Iskola, második a Petőfi 
Sándor Általános Iskola, harmadik pedig a 
Feszty Árpád Általános Iskola. 
 
A harmadik korcsoportban a Feszty Feszty 
Árpád Általános Iskola arany, a Petőfi 
Sándor Általános Iskola ezüst, míg a Bozsik 
József Általános Iskola bronzérmet szerzett. 
 
A negyedik korcsoportban a legjobb a 
Bozsik József Általános Iskola lett, második 
helyen végzett a Petőfi Sándor Általános Is-
kola, a Fekete István Általános Iskola pedig 
bronzérmet szerzett. 
 
A negyedik korcsoportos lányok között a 
fesztysek lettek az elsők, a gárdonyisok a 
második, míg a petőfisek a harmadik helyen 
végeztek.   
    se

A focifarsangon a mez és a sportcipő egyáltalán nem a jelmez-

verseny része volt, a Sportcsarnok pályáján komoly küzdelem zaj-

lott. A körzeti diáksport-bizottság rendezvénye több évtizedes

múltra tekint vissza, amihez három éve már az OTP Bozsik prog-

ram is kapcsolódik.

HáromszázAn rúgták A bőrt
��HAJRÁ FiúK, HAJRÁ LÁnYOK!
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A 100-nál több gyermekre általában 1-2 
megfelelően gyermekszerető lány, vagy 
asszony felügyelt. 1918-20-ig a menedékház 
működése azonban szünetelt. 

Az első okleveles óvónőt, Czumpf Jolánt, 
1920-ban nevezték ki a gyermekmenedék-
házba. Az óvónő szaktudásával, rátermett-
ségével 1922-re óvodává fejlesztette az intéz-
ményt. Férjhez ment dr. Vizkelety Bélához, 
és még 1945-ig vezette az óvodát. 1926-ban 
óvónői lakással bővítették az épületet. 

1945-ben a volt dajka, Szabó Irén szervezte 
meg és indította újra az óvodát, és vezette 
1948-ig. Ekkor került az óvoda élére Mo-
gyorós Józsefné Borvendég Erzsébet (Bori 
néni), aki a munkáját a megfelelő beren-
dezés előteremtésével kellett, hogy kezdje.  
Működése alatt alakult ki a mai értelemben 
vett óvoda. A magas gyermeklétszám miatt 
szükség volt egy második óvónőre, így 
került ide 1955-ben a fi atal, agilis Honfi  
Magdolna.

1958-ban épült meg a második csoportszo-
ba, a mai Lepke csoport. Ekkor bevezették 
a folyóvizet, és benti WC-t építettek. Szabá-
lyozták a férőhelyek számát: a két csoportba 
70-80 gyermek járt, s megkezdődött az 
állandó főzés is. 1960-ban járási fejlesztés 
keretében új bútorok, játékszerek vásárlására 
került sor. 1962-ben Honfi  Magdolnát Ko-
máromba helyezték, helyette Zigó Gizella, 
(Ludvig Gyuláné) került  Szőnybe.

Harmadik óvónőként 1965-ben Reider 
Józsefné (Pénzes Ibolya) érkezett Bakony-
bánkról. Az 1973-ban nyugdíjba vonuló 
Mogyorós Józsefné után Reider Józsefné 
lett a vezető óvónő. Az ekkor megüresedő 
szolgálati lakásból alakították ki a harmadik 
csoportszobát. Reider Józsefné működé-
se alatt a szomszédos szolgálati lakással 
történő összeépítéssel 1978-ra ötcsoportosra 
bővült az intézmény, új iroda, mosdó is 
épült, és megújult az udvar. Az intézmény 
falai között tartalmas óvodai élet zajlott.  

Folyamatosan bővült az álláshelyek száma, 
és rövidesen minden csoportban két óvónő 
és egy dajka látta el a munkát. A napi 
háromszori ételt az iskolából szállították. 
Reider Józsefné 1983-ban vonult nyugdíjba, 
az új vezető 1997-ig Zigó Gizella volt. Mű-
ködése alatt bevezették a gázt az épületbe, 
felújították a tetőzetet, és részlegesen felújí-
tották az épület csatornarendszerét.

1997-től az intézményt Sáriné Burián Mária 
Stefánia vezeti, aki 1997-ben életre keltette 
a Szőnyi Színes Óvodáért Alapítványt, 
melynek kuratóriumi elnöke. 1998-ban az 
óvoda fennállásának 100. évfordulójára ün-
nepséget szervezett. Működése alatt épült 
egy tornaszoba, folyamatosan végbement 
az összes belső helyiség és a teljes villamos-
hálózat felújítása is. Az EU-s előírásoknak 
megfelelően felújították az udvart, a teraszt, 
és részlegesen megtörtént a külső tatarozás 
is. 2000-től a 2014. évi megszüntetéséig, az 
egy csoportosra csökkent molaji tagóvodát is 
Sáriné vezette. 
                tzs-ms

A szőnyi óvodA 
Legújabb számunkban a Szőnyben található Óvóda történetét mutatjuk be. Szőny község elöl-

járósága az 1887. szeptember 13-án tartott közgyűlésén gyermekmenedékház felállítását szavazta 

meg. A menedékház eleinte április 1-től október 31-ig idényjelleggel működött, a gyermekek fel-

ügyeletét először az „oskola” udvarán működtették, majd a következő években más-más helyen kü-

lönböző épületeket béreltek. A gyermekmenedékház állandó épületének műszaki átadására 1898. 

december 6-án került sor. Ebben az épületben a mai napig az egyik óvodai gyermekcsoport működik.

MesÉLő KÉPesLAPOK18
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A forrAdAlom és szAbAdságHArc 

167. évfordulójA

1848. március 15.

2015. március 15. 16.30 órA 
Jókai szobor
2015. március 15. 17.00 óra 
Klapka tér

szőny

komárom

észAk-komárom

2015. március 15. 13.00 órA 
Petőfi  Sándor Művelődési Ház, 
Hősök tere

2015. március 15. 14.30 órA 
Kopjafás emlékpark 
ünnepi beszéd: Koltay Gábor 
fi lmrendező


