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Polgármesteri fogadóórák

2017. január 10. kedd 
16.00 - 18.00 óra

Koppánymonostor,
Dózsa György művelődési ház
Dr. Molnár Attila polgármester, 

Czita János alpolgármester, a körzet képviselője

2017. január 11. szerda
16.00 - 18.00 óra

Szőny, kirendeltség
Dr. Molnár Attila polgármester, 

Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester 

Takács József önkormányzati képviselő

2017. január 12. csütörtök 
16.00 - 18.00 óra
Komárom, városháza

Dr. Molnár Attila polgármester
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Október 11-én a Külgazdasági és Külügy-
minisztériumban jelentették be, hogy a 
kínai BYD cég Komáromban hozza létre 
összeszerelő egységét. A vállalatnak ez a 
második Ázsián kívüli és az első európai 
fejlesztése. A másik gyártóüzem Los Ange-
lesben található, így Komárom felsorakozik 
az amerikai nagyváros mellé.  
 
A cég választása azért esett hazánkra, 
mert egyrészt a buszgyártásnak évtizedes 
hagyományai vannak nálunk, másrészt az 
ország Európa szívében található. A BYD 
Komáromból szolgálja majd ki az uniós 
piacot, hiszen 25 nagyvárosban már a cég 
elektromos buszai játsszák a főszerepet a 
tömegközlekedésben.  
 
A BYD nem új betelepülője az ipari park-
nak. A már meglévő területükön most 6,2 
milliárd forintos beruházást hajtottak végre, 
aminek eredményeként összeszerelő-  
egységet és kutatásfejlesztési részleget is 
létrehoznak. 
 
A cég két ütemben 300 fő foglalkoztatá-
sát vállalta. Kezdetben éves szinten 200 
elektromos busz gördül majd le a komáromi 
gyártósorról. Ezt a számot a jövőben ezerre 
szeretnék növelni.  

- A BYD beruházása Komáromnak a munka-
helyteremtés és a helyi adóbevételek szempont-
jából egyaránt fontos - emelte ki dr. Molnár 
Attila polgármester, aki hozzátette, mind 
az önkormányzat, mind a BYD hosszú 
távú együttműködésben gondolkodik. A 
fejlesztés összhangban van a kormány keleti 
nyitás politikájával és az Egy övezet, egy út 
programmal.  
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő hangsúlyozta, hogy a fejlesztés  
a kormány megalapozott gazdaságpolitiká-
jának eredménye, és nem csupán Komárom, 
de az egész ország számára prosperáló 
beruházásról van szó.  
 
- Ez az innovatív technológia új ága lesz a 
magyar termelésnek - mondta az országgyű-
lési képviselő.  
 
A tervek szerint a komáromi gyártóüzem-
ből 12 méter hosszú elektromos buszok 
kerülnek majd ki, mivel ezekre van a legna-
gyobb kereslet az európai piacon.  
 
    rg

Komáromba látogatott az elektromos buszokat gyártó BYD elnö-

ke, Wang Chuanfu, aki nem csupán a városvezetéssel tárgyalt, de

megtekintette az üzembővítést is. Az elnök szerint jövő év elején

a gyártás is elindulhat.

A BYD veZetőSéGe KomÁromBAn

 Elnöki vizit

A stratégiai  
vállalkozások találkoztak 
 
A városházi eseményen jelen volt Cseres-
nyés Péter munkaerőpiacért és képzésért 
felelős államtitkár, valamint Czunyiné dr. 
Bertalan Judit, a térség országgyűlési 
képviselője. A résztvevők így első kézből 
kaptak információt a munkaerőpiac jelen-
legi helyzetéről. 
 

Dr. Molnár Attila polgármester elmondta:  
az önkormányzat 2015-ben nyert 200 millió 
forintot a kormány által kiírt jól gazdálkodó ön-
kormányzatok pályázati alapjából. Ebből szá-
mos infrastrukturális fejlesztés valósult meg 
a városban. Két jelentős befektető érkezett, 
az egyik az Alumetal, a másik az elektromos 
buszokat gyártó BYD. Az ipari park területén 
a következő időszakban megvalósulhat a 
csapadékvízelvezető-rendszer kapacitásának 
növelése.  
 
A Területi Operatív Program (TOP) pályázatai 
is több jelentős beruházást hozhatnak: a 
múzeum átköltöztetését, valamint az ELTE 
tudásközpontjának kialakítását az egykori 
mezőgazdasági kombinátban, látogatóköz-
pont kialakítását a brigetiói feltárások helyén, 
a bölcsőde teljes energetikai korszerűsítését, 
inkubátorház építését a volt RAKSPED terüle-
tén, valamint a geotermikus energiára épülő 
infrastrukturális fejlesztéseket. A kormányzati 
beruházások közül kiemelkedik az új Duna- 
híd építése, melynek várható befejezése 
2019-ben lesz, és a Csillag erőd komplex 
hasznosítása. Dr. Molnár Attila hangsúlyozta, 
a munkanélküliségi ráta Komáromban  
3 százalékos, mely elenyészőnek számít. 
 
- Mára a foglalkoztatottak száma elérte a 
4,4 milliót. Többségük a versenyszférában 
helyezkedett el. 2010-ben ez a szám 3,7 millió 
volt. Közelítünk az uniós normához. A munka-
nélküliség az utóbbi években 11,6 százalékról 
4,7 százalékra esett vissza. Utoljára 1990-ben 
volt ilyen alacsony. Növekedtek a reálbérek is, 
az elmúlt három és fél évben mintegy 24 szá-
zalékkal. Jövőre pedig megvalósul a garantált 
béremelés - tudtuk meg Cseresnyés Péter 
államtitkártól.  (rg) Fotó: Puskás Alexa (24Óra)
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Átadták  
a Salkaházi Sára-díjakat 
 
november 12-e a szociális munka napja, 
ez alkalomból Komárom város Képvi-
selő-testülete minden esztendőben két 
olyan személyt tüntet ki, akik sokat tettek 
a város szociális ellátása területén. 

 
2016-ban Salkaházi Sára-díjat kapott Lipóth 
Lászlóné önkéntes segítő, valamint Mocsári 
Zoltán Komárom Város Egyesített Szociális 
Intézményének dolgozója. 
 
Lipóth Lászlóné 
 
1943. december 1-jén Kisigmándon 
született. 1962-ben a Jókai Mór Gimnázi-
umban érettségizett, majd elsajátította a 
női fodrász szakmát, amelyben a mai napig 
dolgozik. 1964-ben kötött házasságot Lipóth 
Lászlóval és Komáromban telepedtek le. 
A szociális érzékenységre az élet tanítot-
ta meg őt. Férje bénultságán keresztül 
átérezte a magatehetetlenség kegyetlen 
állapotát, és tudatosan törekedett arra, 
hogy segítsen azokon, akik súlyos fogyaté-
kossággal, vagy betegséggel küzdenek. 

mocsári Zoltán

Komárom Város Egyesített Szociális Intézmé-
nyének dolgozója. 1975. április 22-én született 
Szőnyben. Iskoláit Győrött és Komáromban 
végezte. 1992-ben központifűtés- és cső-
hálózat-szerelő végzettséget szerzett. 1996 
májusában iparigáz és olajfűtőberendezés- 
kezelő végzettsége lett, majd 1998-ban érett-
ségi vizsgát tett. Komárom Város Gondozási 
Központjában 2008. július 1-től kezdte meg 
munkáját, ahol gépkocsivezető beosztásban 
tevékenykedett. Az Idősek Klubjában az ellá-
tottak szeretik, munkáját mindig megbízható-
an, pontosan végzi. Tiszteletet mutat az idő-
sek iránt. Jelenlegi munkahelyén Komárom 
Város Egyesített Szociális Intézménye Idősek 
Otthonában 2014 novemberétől gondnok és 
gépkocsivezető beosztásban dolgozik. Részt 
vesz az önként vállalt munkákban és karban-
tartja az Idősek Otthona intézményét. (rg)

- Nem szeretnék szerénytelennek tűnni, de úgy 
érzem, hogy ez a negyven év odaadó szolgálat 
volt a részemről a szülők és a gyermekek felé is, 
amit szívesen teljesítettem. A szülők ránk bízták 
legféltettebb kincsüket, hogy testi-lelki fejlődésü-
ket mi egyengessük, ami óriási felelősséggel jár. 
Ennek eredményét ma tudom lemérni, hiszen 
azok a gyermekek, akik kikerültek a kezem alól, 
ma már családanyák, családapák - kezdte a 
beszélgetést Peredi Ágota, aki hozzátette, 
nem pedagógusnak készült, de az élet ebbe 
az irányba sodorta. 
 
A Klapka György Általános Iskola elvégzé-
se után a helyi közgazdasági szakközépisko-
lába jelentkezett, ahol rögtön három szakma 
került a kezébe, képesített könyvelői, 
vállalati tervezői és iparstatisztikusi képe-
sítést szerzett. Az iskolában olyan tanár-
egyéniségek közé került, akik nem csupán 
a tudásukat adták át, de emberi tartással is 
felruházták. 
 
Az Esztergomi Tanítóképző Főiskolára 
felvételi nélkül, szakmai alkalmassági vizsga 
után jutott be. A főiskolához gyakorlóiskola 
is tartozott, így az elejétől kezdve a diákok 
közt sajátíthatta el a pálya tudnivalóit. A 
diploma megszerzése után egykori alma 
materébe, a Klapka György Általános Isko-
lába hívták vissza tanítani. 
 
- Rengeteg tanulás és önképzés után mind-
végig a gyermekekért tevékenykedtem, 

beosztott tanítóként, tanárként és intéz-
ményvezetőként egyaránt. Ez a fajta szol-
gálat nem ismer határt, időt és fáradtságot 
sem - hangsúlyozta Peredi Ágota.

Az egykori Klapka Iskola 1997-ben a Győri 
Egyházmegyéhez került fenntartásra, és 
Szent Imre Római Katolikus Általános 
Iskola néven működött tovább, melynek 
vezetői állását Peredi Ágota nyerte el. A 
leköszönő igazgatónő idén februárban audi-
encián kereste fel a püspök urat, hogy nyug-
díjazását kérje. A következő időszakban 
szeretné megvalósítani azokat a dolgokat, 
melyekre eddig nem volt ideje. 
 
- Nem akarok szakítani a hivatásommal, mert 
nem is lehet. Reménykedem abban, hogy lesz 
még lehetőségem tanítani - vallotta Peredi 
Ágota, aki vallásos családban nevelkedett, 
harmadik gyermekként látta meg a napvi-
lágot. Számára a vallás gyakorlása egészen 
kiskorától természetes volt, ami egész 
eddigi életében erőt és erkölcsi tartást adott 
számára. 
 
- Ezúton szeretném megköszönni valamennyi 
kollégámnak, a Római Katolikus Egyháznak 
és az önkormányzatnak azt a sok segítséget és 
támogatást, amelyet a munkám során kaptam - 
zárta a beszélgetést a leköszönt igazgatónő.  
 
    se

40 esztendőt zárt le az idei évben Peredi Ágota, a Szent Imre

Római Katolikus Általános Iskola igazgatónője, akivel nyugdíjba-

vonulása kapcsán beszélgettünk.

 InterJú PereDI ÁGotA IGAZGAtónőveL

 Odaadó szOlgálat
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A találkozón Berczellyné Nagy Marianna, 
a Tatabányai Szakképzési Centrum igazga-
tója mondott beszédet.

- Kedves nyugdíjba vonuló és díszdiplomás kol-
légák! Köszönet Önöknek azért, hogy egyszerre 
voltak türelmes tanítók, tanácsadók, fi gyelmes 
meghallgatók és tapintatos terelgetők. Követendő 
példát adtak! Küldetést teljesítettek!

Kedves pályakezdő fi atalok! A pedagógusnak a 
teljes személyiségét kell adnia a gyermekek neve-
lésének, fejlődésének folyamatában - mondta a 
Szakképzési Centrum igazgatónője.

A 2016/17-es tanévben tizenegyen kezdték 
meg óvónői, tanítói, tanári pályájukat a 
Komáromban működő oktatási intézmé-
nyek valamelyikében. Ők dr. Molnár Attila 
polgármester előtt tették le esküjüket.

A városi pedagógusnapi ünnepségen koráb-
ban már köszöntötték a nyugdíjba vonuló 
helyi tanerőket, ezúttal ismételten köszöne-
tet mondtak több évtizedes munkájukért.

2016-ban kezdte meg nyugdíjas éveit 
Bencsikné Mező Mária, a Móra Ferenc 
Általános Iskola és Szakiskola tanára, 
Csákvári Ágnes, a Csillag Óvoda óvónője, 
Egerváriné Barok Erika, a Színes Óvoda 
óvónője, Hajósy Lászlóné, a Feszty Árpád 
Általános Iskola tanára, Horváth István, a 
Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola 
műszaki oktatója, Husz Rózsa, a Móra Fe-
renc Általános Iskola és Szakiskola tanára, 
igazgatója, Nagyné Krajczár Márta, az Alapy 

Gáspár Szakgimnázium és Szakközépiskola 
szakoktatója, Nagyné Vilcsek Zsuzsanna, a 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Komáro-
mi Tagintézményének fejlesztőpedagógusa, 
Pintér Zsuzsanna, a Móra Ferenc Általános 
Iskola és Szakiskola tanára, Szlukovényi 
János, az Alapy Gáspár Szakgimnázium és 
Szakközépiskola tanára, Verbó Árpádné, a 
Széchenyi István Közgazdasági és Infor-
matikai Szakgimnázium tanára, igazgató-
helyettese. Lencse Istvánné, a Csillag Óvoda 
vezetője ebből az alkalomból vehette át a 
pedagógus szolgálati emlékérmet.

A találkozón köszöntötték azokat a pedagó-
gusokat, akik 50, 60, illetve 70 évvel ezelőtt 
kapták meg diplomájukat.

Aranydiplomát kapott Csumpilláné Bérczi 
Júlia, a Csillag Óvoda nyugalmazott óvónő-
je, aki a Kecskeméti Óvónőképző Intézet-
ben végzett, Korn Józsefné, a szőnyi Bozsik 
József Általános Iskola nyugalmazott ta-
nítója, aki a Győri Tanítóképző Intézetben 
szerezte diplomáját, Kosdi Jánosné, a Petőfi  
Sándor Általános Iskola nyugalmazott 
tanára, aki a Pécsi Tanárképző Főiskolán 
kapta meg oklevelét, Kovács László, a szőnyi 
Bozsik József Általános Iskola tanára, igaz-
gatója, aki a Szegedi Tanárképző Főiskolán 
szerzett diplomát, Lelkes Istvánné, a Feszty 
Árpád Általános Iskola nyugalmazott 
tanára, aki a Pécsi Tanárképző Főiskolán 
diplomázott, Mészáros Ferencné, a Kempelen 
Farkas Alapítványi Középiskola pedagógu-
sa, aki oklevelét az Esztergomi Tanítóképző 
Intézetben vette át, Rády Gyuláné, a Petőfi  

Sándor Általános Iskola nyugalmazott 
tanítója, aki az Esztergomi Tanítóképző 
Intézetben végzett, Szeidl Imréné, az egykori 
Klapka György Általános Iskola nyugal-
mazott tanára, aki az Egri Tanárképző 
Főiskolán kapott diplomát, Szili Vilmosné, 
a Csillag Óvoda nyugalmazott óvónője, 
aki a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben 
diplomázott.

60 évvel ezelőtt lépett a pályára, így 
gyémántdiplomát kapott Fülöp Jenőné, 
a Dózsa György Általános Iskola nyu-
galmazott tanítója, aki a Kőszegi Tanító-
képzőben végzett, Machovitsch Jánosné, a 
Csillag Óvoda nyugalmazott óvónője, aki 
diplomáját az Aszódi Állami Óvónőképző 
Intézetben szerezte, Solymos Ervinné, aki az 
egykori Klapka György Általános Iskolában 
tanított, és diplomáját a Szegedi Pedagógiai 
Főiskolán vette át.

A pedagógusok három nemzedékének 
találkozóján a legnagyobb tisztelet Kozma 
Lajosné Földesi Mária Magdolnát, az egykori 
Klapka György Általános Iskola nyugalma-
zott tanítónőjét és Rovács Istvánné Wieder 
Ilonát, a Petőfi  Sándor Általános Iskola nyu-
galmazott tanítónőjét illette, hiszen mind-
ketten 70 évvel ezelőtt végeztek, így most 
rubindiplomájukat vehették át. Magdi 
néni segítő irányítása alatt generációk nőttek 
fel, akik ma is hálásak tanítói munkájáért. 
Ili néni pedig tanító munkája mellett jelen-
tős eredményeket ért el a magyar és az ének 
tantárgyak oktatásában is. 
    rg

hÁrom nemZeDéK tALÁLKoZott

November 16-án a Városháza dísztermében köszöntötték Komárom pedagógusainak

három nemzedékét: a pályakezdőket, a nyugdíjba vonulókat, valamint a színes diplo-

másokat. Az eseményen a Bozsik tanulói és a zeneiskola növendékei adtak műsort.

 tUdásUk lEgjava
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Nyáron került a plébánia és a komáromi római katolikus közösség élére Bros Ger-

gely atya. A plébános néhány hete lakik városunkban, ugyanis meg kellett várnia, 

hogy elkészüljön a plébánia belső felújítása. Saját bevallása szerint még ismerkedik

BemutAtKoZIK BroS GerGeLY PLéBÁnoS

ajándék a jóistEntől

a várossal, de a hívek bármikor fordulhatnak hozzá bizalommal.

   advent komáromban

S z e r v e z ő :  K o m á r o m  vá r o S  Ö n K o r m á n y z a t a  é S  a  K o m á r o m i  vá r o S g a z d a  K Ö z h a S z n ú  n o n p r o f i t  K f t.  
K i e m e l t  t á m o g a t ó :  B i l a n c e  K f t.f ő  t á m o g a t ó :  g o o d m i l l S m a g y a r o r S z á g  K f t.  t á m o g a t ó K :  B r i c o l l  K f t., K o m p r e S S  K f t., K o m á r o m i  n y o m d a  z r t. 

 a  K o m á r o m i  a d v e n t  f ő  h e l y S z í n e  a  J ó K a i  t é r ,  e z é r t  c S a K  a z  e l t é r ő  p r o g r a m h e l y S z í n e K e t  J e l Ö l t ü K  m e g  K ü l Ö n !  a  m ű S o r v á l t o z á S  J o g á t  f e n n t a r t J u K !

- Ezt az élethivatást az ember nem választja, 
sokkal inkább kapja. Ajándék ez a Jóistentől. 
A szüleim, nagyszüleim vallásosan neveltek, 
illetve olyan lelki vezetők álltak mellettem, akik 
példát mutattak, így igennel tudtam felelni 
Isten hívására - mondta Bros Gergely atya, 
aki 19 évesen vonult be a győri papnevelő 
intézetbe. 
 
A családi környezetből teljesen más világba 
csöppent, a szeminárium nehéz közeg 
volt számára, rengeteget kellett tanulnia, 
és el kellett mélyíteni kapcsolatát Isten-
nel. Ahogy ő fogalmazott, ez kezdetben 
nehezen ment, azonban visszatekintve ez 
volt élete egyik legszebb időszaka. Az első 
állomása még káplánként Sopron volt, 
innen egy év múlva a püspök kérésére Bükre 

került át. Kilenc faluban láttak el szolgálatot 
a helyi plébánossal. 
 
- A következő helyszín Nagylózson volt, ott 
már plébánosként tevékenykedtem. Ez a szol-
gálat sokkal nagyobb felelősséggel, ugyanakkor 
jóval nagyobb önállósággal is járt. Lehetőséget 
adott arra, hogy kiéljem a kreativitásomat - 
tudtuk meg Gergely atyától. 
 
Komáromban augusztus óta látja el a 
szolgálatot, ahol a hívek nagy szeretettel 
fogadták. A felújított plébániára az ott zajló 
munkálatok miatt csak nemrég tudott 
beköltözni. Az atyának megvannak az 
elképzelései arról, hogyan lehetne bővíteni 
a közösséget, a részleteket azonban egyelőre 
nem árulta el. 

- Nyitottnak kell lenni mindenki felé, a gyere-
kekre ugyanúgy figyelni kell, mint a felnőttekre 
és az idősekre. Számomra ez az elsődleges. 
A Szent Imre Római Katolikus Általános 
Iskolában most még elég kevés óraszámban 
oktatom a hittant, ezt mindenképpen növelni 
szeretném. Találkoztam már Máté László 
református esperes úrral és Veres József evan-
gélikus lelkész úrral is. Azt hiszem nem lesz 
nehéz megoldanunk a közös munkát, hiszen 
az ökumenizmus mindnyájunk számára 
fontos - hangsúlyozta az atya, aki advent 
közeledtével a következőket kívánta minden 
komárominak: próbáljanak meg elszakad-
ni a földi dolgoktól, nézzenek mélyebben 
magukba, és szánjanak több időt szeretteik-
re, valamint a Jóistennel való kapcsolatuk-
ra!          rg

Tisztelt  Komáromiak! 
 

Kegyelemben és szeretetben gazdag,  
áldott karácsonyt, és békés, boldog   
új esztendot kívánok mindenkinek! 

Komárom, 2016. december 10. Dr. Molnár Attila
polgármester

,,
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   advent komáromban

S z e r v e z ő :  K o m á r o m  vá r o S  Ö n K o r m á n y z a t a  é S  a  K o m á r o m i  vá r o S g a z d a  K Ö z h a S z n ú  n o n p r o f i t  K f t. 
K i e m e l t  t á m o g a t ó :  B i l a n c e  K f t.f ő  t á m o g a t ó :  g o o d m i l l S m a g y a r o r S z á g  K f t.  t á m o g a t ó K :  B r i c o l l  K f t., K o m p r e S S  K f t., K o m á r o m i  n y o m d a  z r t. 

 a  K o m á r o m i  a d v e n t  f ő  h e l y S z í n e  a  J ó K a i  t é r ,  e z é r t  c S a K  a z  e l t é r ő  p r o g r a m h e l y S z í n e K e t  J e l Ö l t ü K  m e g  K ü l Ö n !  a  m ű S o r v á l t o z á S  J o g á t  f e n n t a r t J u K !

D e c e m b e r  1 5 .  (c s ü t ö r t ö k ) 

18.00 Mozart Christmas - Rákász Gergely koncert (Református templom)

D e c e m b e r  1 7.  (s z o m b at) 

17.00 Havay Viktória és a Horsa Banda ünnepváró népi koncertje 

D e c e m b e r  1 8 .  (va s á r n a p)

10.00 Lusatia Consort kelta koncertje az  Evangélikus Imaház istentiszteletével egybekötve
10.30 Grincs – Mesebalett a Silhouette Együttes előadásában (Jókai mozi) 
14.00 – 17.00 Karácsonyi játszóház a Magyar Vöröskereszt Komáromi Csoportjával 
         (Közösségi ház)
17.00 Negyedik adventi gyertyagyújtás a Komáromi Evangélikus Énekkarral
17.15  Jéger Dorka és Bihari Márton (vokál & gitár) adventi estje 
18.00 Vox Femina Nőikar és a Concordia Vegyeskar 
            ünnepi koncertje (Református templom)
15.00 – 19.00 Téli népi fajátékpark családoknak

D e c e m b e r  2 2.  (c s ü t ö r t ö k )  a  Vá r o s  K a r á c s o n ya 

16.00  Ünnepi szeretetvendégség teával forralt borral és bejglivel
             A város karácsonyfájának közös feldíszítése
16.30  Ünnepelj ma velünk!
            Mészáros Tamás, Gombás Ádám és Tihanyi Dániel műsora
17.00   Betlehemes játék a Szent Imre Római Katolikus Iskola előadásában
18.00  Az Animus Csengettyű Együttes koncertje
15.00 – 19.00  Téli népi fajátékpark családoknak
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András nap a Kistáltosban

november 25-én délelőtt rendezték meg 
a hagyományos András-napi műsort a 
Kistáltos óvodában.

A zenés-táncos-verses programot az iskolába 
készülő nagyok adták elő a kisebbeknek.

A műsor végén „András eltette hegedűjét”, 
az adventi koszorún meggyújtották az első 
gyertyát, ezzel kezdetét vette a karácsonyi 
ünnepvárás!

Az András-nap (november 30.) Szent András 
apostol ünnepe. A népi kalendáriumban 
ennek kapcsán november hónapot is Szent 
András hava néven illették. A nap a nép-
hagyományban az advent közeledtét jelzi, 
mivel a hozzá legközelebb eső vasárnap 
advent első vasárnapja. Férjjósló nap volt, 
így sok helyütt elterjedt az ólomöntés és 
a gombócból jóslás. Az Alföldön a disz-
nóvágási időszak kezdetét is jelölte. (se)

Az óvodásoktól, a fi atalokon át a felnőttekig 
és az egykori táncosokig mindenki meghí-
vást kapott a Garabonciás Néptáncegyüttes 
jubileumi gálaműsorára.

- Örömteli érzés látni, hogy iskolai szakkör-
ből hogyan lett egy ma már 80 főt számláló 
néptáncegyüttes. Rengeteg támogatást kapunk 
az önkormányzattól, így a szakmai munka 
jól halad, a feltételek adottak - mondta el a 
Garabonciás Néptáncegyüttes művészeti 
vezetője, Pőcze László, aki a kezdetektől 
tagja a csapatnak.

A születésnapi eseményen, a Garabonciás 
„házi” zenekara mellett, az Ördöngös Nép-
zenetanoda alapítójának, Horsa Istvánnak a 
zenekara is húzta a talpalávalót, de fellépett 
a Garabonciással régóta kiváló kapcsola-
tot ápoló Pötörke Néptáncegyüttes is. A 
gálaműsor tetőpontján mintegy százhúsz 
táncos ropta a táncot az észak-komáromi 
Városi Művelődési Központ színpadán. 
A jubileumi eseményt összekapcsolták az 
András-napi vigasságokkal.

- András napja a néphagyományban fontos nap 
volt, ilyenkor még lehetett mulatni, táncolni. 
A nyári táborban megtanult lépések ekkorra 
érnek össze koreográfi ává, így bemutathatjuk új 
tudásunkat a nagyközönségnek is - tette hozzá 
Pőcze László.

A Garabonciás Néptáncegyüttes harminc 
éves fennállása során számos díjat nyert, a 
Kiváló Együttes cím mellett Pro Urbe-díjjal 
és Megyei Príma-díjjal is büszkélkedhet-
nek, tudtuk meg Gábor Klárának, a folklór- 
egyesület titkárának, az együttes egyik 
alapítójának beszédéből.

Dr. Molnár Attila polgármes-
ter az eseményen jelentette be, hogy 
a Garabonciás Néptáncegyüt-
tes bekerül a városi értéktárba. 
- A Garabonciás fogalom, nemcsak Komá-
romban, hiszen a magyar kultúrát hirdetik a 
világon mindenhol. Ezért azt az indítványt 
fogjuk tenni, hogy a Garabonciás részét képezze 
a komáromi és a megyei értéktárnak egyaránt - 
mondta a városvezető. 
    rg

Két kitüntetett eseményt fűzött össze a Garabonciás Néptánc-

együttes. Hagyomány, hogy András-nap környékén minden érdek-

andRás-napi vígasságOk

30 éveS A GArABonCIÁS

lődőt táncmulatságba hívnak, ezt idén összekapcsolták a néptánc-

együttes 30 éves jubileumával. A gálaműsornak az észak-komáromi

Városi Művelődési Központ adott otthont, ahol  tiszteletét 

tette dr. Molnár Attila, Dél-Komárom és Stubendek László,

Észak-Komárom polgármestere is.

 Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

-30%

Pontosan az 
Ön szeméhez
HOYA multifokális 
szemüveg lencsék

KuLtúrA8



A hónAP: önKORMánYZATI híREK 9

�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL

eGéSZSéGÜnK 9

 Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

-30%

Pontosan az 
Ön szeméhez
HOYA multifokális 
szemüveg lencsék

Dr. Török Katalin főorvos
Belvárosi Szemészet
Komárom, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 5.

www.sarosioptika.hu
Tel: +36 34/ 347 081
Nyitva: 
H-P: 9-17, Szo: 9-12
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nagy sikert arattak  
a komáromi rézfúvósok 
 
november 23-án a jánossomorjai vII. 
rézfúvós találkozó és minősítő versenyen 
vettek részt az egressy Béni Alapfokú 
művészeti Iskola rézfúvós növendékei. 
A versenyen több mint 40 ifjú muzsikus 
mutatta meg hangszeres tudását a szak-
avatott zsűri előtt. 
 
Török Gergő (tuba, tanára: horváth Csaba) 
ezüst, nagy nimród (kürt, tanára: horváth 
Csaba), arany-, Benyó Andor (trombita tanára: 
Szilli ákos) és Vida Mátyás ( tuba, tanára: 
horváth Csaba) arany minősítést szerzett, 
míg Vida Vendel ( trombita, tanára: Szilli ákos) 
kiemelt arany minősítést kapott. 
 
A kilenc résztvevő intézmény közül a fenti 
elismerések alapján a komáromi Egressy 
Béni Zeneiskola kapta a legeredményesebb 
iskola címet. 
 
Kapcsolódó hír, hogy a november 25-én, 
Bábolnán rendezett Komárom- Esztergom 
Megyei Zeneiskolák IX. Rézfúvós Fesztiválján 
a Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művésze-
ti Iskola növendékei az alábbi eredményeket 
érték el: 
 
Vida Vendel (trombita): arany minősítés. 
Felkészítő tanár: Szilli ákos. 
nagy nimród (kürt): arany minősítés, 
Vida Mátyás József (tuba): arany minősítés, 
Török Gergő (tuba): ezüst minősítés. A felké-
szítő tanáruk horváth Csaba volt, zongorán 
kísért Szilli Ilona tanárnő. 
 
A növendékek kiválóan szerepeltek a nov-
ember 28-ai, Oroszlányban rendezett VIII. 
Komárom-Esztergom megyei Bordács Béla 
hegedű - brácsa - és gordonkaversenyen is. 
 
Eredmények: 
 
nagy Anna Mária (hegedű): nívódíj, 
Pálinkás Dorottya (hegedű): arany minősítés, 
Barkó Sára (hegedű): ezüst minősítés. 
Felkészítő tanáruk: Takács hajnalka. 
 
Szakál Luca (hegedű): bronz minősítés 
Felkészítő tanár: Mátesz Éva. 
 
Orosz Lukács (gordonka): bronz minősítés. 
Felkészítő tanár: Pazdernik Erzsébet. 
 
Takács hajnalka tanárnő a legjobb felkészítő 
tanároknak járó különdíjban részesült.

A versenyen a zongorakíséretet Bellus  
Dorottya tanárnő biztosította.  
    se 

Szőny és a citera összetartozik - így hagyo-
mányosan citeratalálkozóval indult a ren-
dezvénysorozat. A találkozón hét zenekar 
lépett színpadra, a házigazda Napraforgók 
együttes tatabányai és felvidéki csoportokat 
egyaránt vendégül látott. Az eseményt 
dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester 
nyitotta meg, aki kiemelte, szükség van 
a hasonló rendezvényekre, hiszen ezek 
gyökereket és magyarságtudatot adnak 
számunkra. 
 
A héten bemutatkozott a KEM Népművé-
szeti Egyesület legfiatalabb csapata, vagyis a 
Páll Zsanett vezette óvodai néptánccsoport. 
A kicsik nyílt próbájába bárki bepillantást 
nyerhetett. 
 
- A Színes Óvoda apróságai szeptember óta 
tanulják a néptánc alapjait a szőnyi Petőfi 
Sándor Művelődési Házban. A helyszín nagy 
előnye, hogy egyből hozzászoknak a színpadhoz 
a gyerekek. Az óvodások nagyon fogékonyak, 
így joggal bízhatunk abban, hogy belőlük majd 
népzenét és néptáncot szerető felnőttek válnak 
- mondta Nyikus Anna, a népművészet 
hetének ötletgazdája és főszervezője. A 
nyílt próba olyan jól sikerült, hogy még az 
óvodásokat kísérő nagymamák is táncra 
perdültek. 
 
A kézműves szerdán ismét a Színes Óvoda 
gyermekei töltötték meg a házat. A szorgos 
kis kezek ezúttal keserűfűből készült csillag 

alakú ajtókopogtató díszt készítettek. 
Az alapot a SZŐKE tagjai készítették 
számukra, a gyerekeknek csupán a díszítés-
sel kellett törődniük. A nap újdonságának 
számított, hogy ezúttal a felnőtteket is 
várták a művelődési házba. Az újrahasz-
nosítás jegyében ők is karácsonyi díszeket 
készítettek, köztük angyalokat, koszorúkat 
és nemez díszeket. A program igazi értéke 
az együtt alkotás volt, miközben a résztve-
vők egymástól is tanulhattak. A hét végén 
helyi népművészekkel találkozhattak az 
érdeklődők. 
 
A sorozatot szakmai nap zárta, ahol üzbe-
gisztáni élményeiről tartott előadást a Fe-
hérvári Kézművesek Egyesületének elnöke, 
Szenczi Jánosné. A Népművészeti Egye-
sületek Szövetségének alelnöke. Pongrácz 
Zoltán a kézműves termékek piaci lehető-
ségeiről beszélt. Az alelnök hangsúlyozta, 
ehhez szükség van védjegy használatára, a 
világhálón való jelenlétre, kiváló minőségű 
fotók készítésére és a szemet gyönyörköd-
tető, ízléses csomagolásra. A szakmai nap 
mellett a KEM Népművészeti Egyesület 
közel 30 alkotója vásárral várta az érdeklő-
dőket. Az adventi időszakhoz kapcsolódva 
karácsonyi portékákkal érkeztek Szőnybe. 
 
- A népművészet hete az egyesületnek és a 
művelődési háznak is siker. A kínálatot úgy 
állítjuk össze, hogy az ne csak a szakma, de 
valamennyi érdeklődő számára is érdekes le-
gyen - összegzett Nyikus Anna főszervező. (se)

2009-ben indult útjára a népművészet hete a szőnyi Petőfi Sándor

Művelődési Házban. Idén újdonságként idei kézműves szerdán a 

gyerekek mellett a felnőtteket is várták az adventi készülődésre.

A néPmŰvéSZet hete SZőnYBen

Régi idők mEstEREi 

KuLtúrA10



�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL

Zöld délelőtt a tópartiban 
 
A tóparti óvoda még az ősz elején vette 
át a földművelésügyi minisztériumtól a 
Zöld óvoda Bázisintézmény megbízóleve-
let. november 17-én a Kincset ér! városi 
egészségügyi prevenciós programra épít-
ve Gyógynövények – gyógyító növények az 
óvodában címmel szakmai délelőtt folyt az 
intézményben. 
 
nagy Márta intézményvezető elmondta, a 
nap kötetlen beszélgetéssel, ismerkedéssel 
kezdődött, majd a megjelentek bepillantást 
nyerhettek a gyermekcsoportok tevékenysé-
gébe. A következőkben tájékoztatás hangzott 
el a Zöld Óvoda hálózat munkájáról, valamint 
városunk egészségügyi prevenciós program-
járól. A nap zárásaként Tóth Andrea kertész-
mérnök, mérnöktanár A gyógynövények, 
fűszernövények beillesztése a környezettuda-
tos nevelésbe címmel tartott előadást. (se) 

Az egykori nagy strand területét parkosítot-
ták társadalmi munkában a MOL város-
rész lakói. Az elültetett fák mellé táblák 
kerültek, rajta a fa tudományos és magyar 
megnevezésével, valamint az ültető nevével. 
Az így létrehozott parkot a jövőben az 
ebtartók is használhatják majd.  
 
- A nagy strand területén volt régen a kőolaj-
ipari vállalat tűzvíztározó medencéje. Ezt a 
tűzoltók tartották rendben. Később strandot 
alakítottak itt ki. Amikor a hatóság nem hagyta 
jóvá a strand működését, a medence zöldhul-
ladék-lerakóként funkcionált tovább. Miután 
megtelt, mintegy 1500 köbméter föld került rá, 
így alakult ki a mai arculata - tudtuk meg a 
városrész képviselőjétől, Takács Józseftől.  
 
A társadalmi munka részeként 20 facsemete 
került az egykori nagy strand területére, 
köztük hársak, gömbkőrisek, gömbakácok, 
galagonyák, diófák és cserszömörcecserjék. 
A terület megtisztítását a Komáromi Város-
gazda Nonprofit Kft. végezte, a faültetésre a 
helyieket is várták. 
 
Komárom évek óta aktív résztvevője az au-
tómentes nap programsorozatnak. Az ön-
kormányzat az esemény apropóján minden 
alkalommal versenyt hirdet a helyi iskolák 
és óvodák számára, amelynek lényege, hogy 
az adott intézménybe a lehető legtöbben 
menjenek kerékpárral. A győztes jutalma 
pedig a fásítás. Az idei megmérettetésben a 
Petőfi Sándor Általános Iskola és a Geszte-
nyés Óvoda bizonyult a legjobbnak.  

A petőfisek a Városgazda Kft. munkatársa-
inak segítségével ültették el a fákat, amelyek 
között várostűrő fajták és lomblevelűek egy-
aránt megtalálhatóak voltak. Az intézmény 
udvara harminc csemetével gazdagodott. 
 
A másik nyertes a Gesztenyés Óvoda volt, 
ahová szintén új fák kerültek. Az óvodások 
verssel köszönték meg, hogy intézményük 
környezete szebbé vált. 
 
2011-ben hirdette meg először a Komáromi 
Erődök Barátainak Egyesülete (KEBEL) 
az Ültess fát gyermekedért, Komáromért! 
akciót. A program során hat év alatt ösz-
szesen 67 hárssal gazdagodott a Monostori 
erőd ligete. A terület megtelt, a fásítás 
jövőre a gesztenyesornál folytatódik.   
 
- A KEBEL által létrehozott ligetbe nem lehet 
tetszés szerinti fákat ültetni, a hársra esett a 
választásunk. Hat éve a szülők, nagyszülők 
minden ősszel és egyszer tavasszal is fát ültet-
hettek gyermeküknek, unokájuknak. A program 
igen népszerűvé vált - mondta el a KEBEL 
elnöke, Bágyi Ferencné. 
 
A liget gyorsan megtelt, eddig mintegy 60 
fát ültettek el, a mostani akció során pedig 
további nyolcat. A ligetbe jövő tavasszal 
fedett kiülő és lóca kerül, ahol a fájukat 
meglátogató családok megpihenhetnek. 
Mivel több hárs elültetésére nincs már lehe-
tőség, ezért a Monostori erőd és a KEBEL 
a gesztenyefasor bővítése mellett döntött.  
    se

Az ősz hagyományosan a faültetések időszaka. Városunkban több

helyszínen is megtörtént az új növények kihelyezése.

ÜltEss fát!

fAÜLtetéSeK vÁroSSZerte

KörnYeZetÜnK 11

 

 
 

A Komárom ép testben, ép Lélek Alapítvány 
kuratóriuma pályázatot ír ki komáromi családok 
részére színházlátogatás lehetőségének  
biztosítása céljából.  
 
A pályázaton a következő előadás látogatására  
lehet pályázni: 
 
Jókai Színház (észak-Komárom):

Dés-Geszti: A dzsungel könyve, musical 
 
Az előadások időpontjai: 2016.12.29. 15 óra, 19 óra. 
 

A Komárom24 facebook oldalon, a kiírásban  
szereplő tartalmat megosztók, illetve az oldalt  
megosztók sorsoláson vesznek részt. 
 
nyeremények:  
3 x 10 alkalmas Yogapoint-Kn jóga óra bérlet,  
8 x 2 db belépő a Duna Sportcentrumba,  
18 x 2 db fürdőbelépő (3 x 2 db szaunával)  
a komáromi Brigetio Gyógyfürdőbe,  
3-3 db TRX és Pilates bérlet, stb…  
 
(Részletek a Komárom24 facebook oldalon.) 

 Színházjegyet a karácsonyfa alá!

 Az újévi fogadalma várhatóan  
 mozgással lesz kapcsolatos?
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új helyre költözött a máltai 
 
Az egykori szőnyi idősek otthonának 
épületébe költözik át a magyar máltai 
Szeretetszolgálat fogyatékosok nappali 
Intézménye és a Sortárs támogató Szol-
gálata.  
 
- Ellátottjaink más-más típusú fogyatékkal 
küzdenek. Az autisták igénylik a csendes, 
nyugodt, tágas tereket. Ezt a Táncsics utcában 
már nem tudtuk biztosítani számukra. Ez év 
elején a helyi esélyegyenlőségi programon 
jeleztük, hogy szeretnénk nagyobb épületbe 
költözni. A munkáltató és az önkormányzat 
egyaránt támogatta az elképzelésünket, így 
megkaptuk az egykori szőnyi idősek otthonát 
- mondta el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Fogyatékosok nappali Intézményének vezető-
je, Szalai Gabriella. 
 
Az átalakítás októberben indult. Az épületben 
helyet kapott egy több funkciót ellátó társalgó, 
tornaszobát, és étkezőt is kialakítottak.  
A szőnyi idősek otthonához nagy udvar  
is tartozik, ami további előnyt jelent. 
 
A Fogyatékosok nappali Intézménye ezen 
a helyen is hétfőtől péntekig, reggel 8-tól 
délután 16 óráig fogadja az önkormányzati 
társulás területéről érkező fogyatékkal élőket. 
Az új épületben kap helyet a Sorstárs Támo-
gató Szolgálat irodája is. 
 
További kapcsolódó hír, hogy a november 19-
ei tolerancia napon a Memfo Kft. komáromi 
üzemében tartottak nyílt napot, ahol vendégül 
látták a Fogyatékosok nappali Intézményé-
nek fiataljait is. A rendezvényen Turi Bálint 
alpolgármeseter köszöntötte a megjelenteket. 
 
- Komáromban igyekszünk mindent megtenni 
az elfogadásért, hiszen a fiatalokkal olyan 
szervezet foglalkozik, mint a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Fogyatékosok Nappali 
Intézménye. Nagy öröm, hogy az önkormány-
zat mellett cégek is segítik a rászorulók életét 
- mondta az alpolgármester. 
 
A Memfo Kft. jogelődje 18 évvel ezelőtt 50 fős 
állománnyal indult, a munkavállalók mind-
egyike megváltozott munkaképességű volt. 
Ma öt telephelyen mintegy 300 embernek 
biztosít munkát, a megváltozott képességű 
munkavállalók mellett hátrányos helyzetűeket 
is foglalkoztat.  
 
A cég a nyílt napon 100 ezer forintos támo-
gatást nyújtott át a Fogyatékosok nappali 
Intézményének, melyet projektor vásárlásra 
fordítjanak majd. 
 
    se

A Komáromi Érvédő program szervezői és résztvevői időközi

szakmai értékelő rendezvényt tartottak november 22-én Monos-

tori erődben.

SZAKmAI nAPot tArtottAK AZ érvéDőK

Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester 
értékelte a program eddigi eredményeit, il-
letve felvázolta a következő fél év tennivaló-
it.  Az elmúlt hetekben lezajlott érszűkületi 
szűrővizsgálatokat értékelve látható, hogy 
a megjelent páciensek kb. 10 %-nál derült 
fény alsó végtagi érszűkületre, illetve egyes 
esetekben teljes érelzáródásra.  

A program év végi záró eseménye de- 
cember 14-én 16 órakor volt az Arany 
17. Rendezvényközpontban, ahol dr. 
Szakáll Imre kardiológus főorvos tar-
tott előadást az érbetegségek kialaku-
lásáról és azok szövődményeiről.  

    se

szívÜgyÜnk
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Sidi Péter az év sportlövője 
 
évzáró sajtótájékoztatót tartott a magyar 
Sportlövők Szövetsége, ahol az év értéke-
lése mellett szó esett a jövőről is. 
 
A november 26-27-én, Szekszárdon megren-
dezett hungarian Open nemzetközi 10 m-es 
verseny kapcsán Sinka László főtitkár számolt 
be az előkészületekről, majd a házigazdák 
nevében Csillag Balázs, a Szekszárdi Sport-
központ nKft. vezetője köszöntötte a médiák 
képviselőit, és tolmácsolta meghívását a 
hétvégi versenyre. 
 
Győrik Csaba szövetségi kapitány szakmai 
évértékelője után nagy György, az MSSZ 
elnöke szólt röviden a november 28-i választó 
küldöttgyűlésről, ill. annak jelentőségéről. El-
mondta, amennyiben megválasztják, szívesen 
folytatná a négy éve megkezdett munkát. 
 
Szó esett még a létesítmények fejlesztéséről, 
ill. az erre vonatkozó projektek állásáról, majd 
Sinka László főtitkár bejelentette, hogy az 
év sportlövője idén a férfiaknál az olimpiai 
5. helyezett Sidi Péter, míg a hölgyeknél a 
világbajnoki címét megvédő Major Veronika 
lett. (Forrás: kemma.hu) 
 
 

huszonhét tempós  
érem a Sziget Kupán 
 
november közepén rendezték meg a 
Sziget Kupa elnevezésű országos karate 
versenyt, amelyen filep Imre és Pataki 
László edzők vezetésével a tempo Karate 
egyesület versenyzői is részt vettek. 
 
Filep Imre 7 danos mester elégedett a szerep-
léssel, az év elején indított 10 év alatti és 10 év 
feletti „tehetséggondozó csoport” beváltotta 
a reményeket. A versenyzők közül kiemelke-
dett Rigla Regina Amarilla teljesítménye, aki 
megnyerte mindkét versenyszámot, amely-
ben elindult, valamint Pataki Bence, aki talán 
az egész verseny legszebb formagyakorlatát 
mutatta be. 
 
A szintén nagy sikerű „Eddzen együtt a csa-
lád!” programban részt vevő szülők is remek 
formát mutattak, a 40 év feletti kategóriában 
versenyezve Mészáros Gitta és Bíró Bea is 
megmérette magát, mindketten érmes helye-
zést értek el. 
 
    se

A női puskásoknál Horváth Lea az alap-
versenyből a hatodik helyen jutott döntő-
be, melyben 206,6 körrel győzött. Férfi 
puskásban Pekler Zalán az alapversenyben 
is nagyszerűen lőtt, 625,8 körrel – a legjobb 
magyarként – harmadik lett, majd a finálé-
ban 208,2 kört ért el, s mindössze 5 tizeddel 
kapott ki a szombaton is győztes, kisöbű 
szabadpuskában olimpiai bronzérmes 
francia Alexis Raynaud-tól, ugyanakkor 
legyőzte többek között az ifjúsági olimpiai 
bajnok, riói olimpikon Péni Istvánt is, aki 
negyedik lett. 
 
A szintén komáromi Miskolczi Julianna az 
első nap egy bronzérmet könyvelhetett el, 
míg a junior korú Bajos Gitta egy hajszállal 
maradt le a fináléról, és a 10. helyen zárta 
a viadalt. Ugyanezen a napon az ifjúsági 
versenyen Horváth Lea a második, míg 
Horváth Zoé a harmadik helyen végzett. 
 
November 28-án tartotta tisztújító közgyű-
lését a Magyar Sportlövők Szövetsége. Ez 
alkalommal nagy megtiszteltetés érte város-
unkat, azzal, hogy elismerve a hazai sport-
lövészetért kifejtett kimagasló támogatását, 
dr. Molnár Attilát, városunk polgármesterét 
a szövetség alelnökévé választották. 
 
Az elnök további négy évre ismét Nagy 
György lett, míg az elnökség tagjává vá-
lasztották Kisvárdai Istvánt, Horváth Zsolt 

pedig felügyelőbizottsági helyet kapott a 
tisztújító közgyűlésen. 
 
A hónap elején a riói olimpián szerepelt 
komáromi Miskolczi Julianna és Tobai-Sike 
Renáta is győzni tudott a horvátországi 
Salonában rendezett nemzetközi légfegyve-
res versenyen. 
 
A 2014-es Európa-bajnok Miskolczi a női 
légpuskások vasárnapi versenyében 414,2 
körös eredménnyel a hetedik helyen jutott 
fináléba, ahol nagyszerűen lőtt, és 207,5 
körös teljesítménnyel győzött. Ebben a 
számban a mindössze 15 éves komáromi 
Horváth Lea 415,7 körrel az ötödik lett 
az alapversenyben, a fináléban pedig 184 
körrel bronzérmet nyert. 
 
Női légpisztolyban a világbajnoki és Eb-
harmadik Tobai-Sike 375 körös alapered-
ménnyel a negyedik helyen lett finalista, és 
a döntőben 198,3 körrel győzött, 9 tizeddel 
megelőzve a négyszeres világkupa-győztes 
bolgár Antoaneta Bonevát. 
 
A férfi légpuskások versenyében is volt 
magyar finalista, miután a zalaegerszegi So-
mogyi Péter kiváló, 627,2 körös eredmény-
nyel a második helyen zárta az alapversenyt. 
A nyolcas döntőben Somogyi - 100,4 körrel 
- a második kieső volt, így a hetedik helyen 
végzett.     se

A női puskások számát a mindössze 15 esztendős komáromi Horváth

Lea nyerte a Hungarian Open elnevezésű nemzetközi sportlövő

tElitalálat

KomÁromI SIKereK A hunGArIAn oPenen

 versenyen Szekszárdon, míg férfi puskában a szintén komáromi

illetőségű Pekler Zalán ezüstérmes lett.
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A legeredményesebb  
teniszezőket díjazták 
 
nemrég lezárult a komáromi csapatbaj-
nokság és a megyei bajnokság is. Az 
éremátadón ezúttal is népes gárda ült 
asztalhoz a Juno hotel éttermében. Az 
eseményen tiszteletét tette dr. molnár At-
tila, Dél-Komárom, és Stubendek László, 
észak-Komárom polgármestere. 
 

 
- A megyei bajnokságban játszanak az öregfi-
úk és a férfi felnőtt csapatunk is. Az öregfiúk 
hosszú évek óta címvédők, idén is ők hozták 
haza az aranyérmet. Felnőtt férfi csapatunk 
bronzérmes lett - tudtuk meg Becker Balázs 
szakosztályvezetőtől, a Megyei Teniszszövet-
ség elnökétől. 
 
hozzátette: a Komárom Városi Csapatbajnok-
ság nem csupán színvonala miatt kiemel-
kedő, de nincs még egy olyan város, ahol a 
tenisz két országot kötne össze. 
 
- A csapatbajnokságban általában 9-10 csapat 
vesz részt. Idén négy észak-komáromi és öt 
dél-komáromi együttes versenyzett. A tenisze-
zők létszáma 90 és 100 fő-, míg az életkor 14 
és 74 év között mozog. Minden évben abban 
a városrészben tartjuk az évadzárót, amelyik-
nek a csapata nyer – nyilatkozta a szakosz-
tályvezető. 
 
- A bajnokság léte jól példázza az összetar-
tozásunkat! Büszkén mondhatom, hogy én 
is tagja vagyok annak a csapatnak, amelyik 
nyert. Magam két mérkőzésen való részvétellel 
tudtam hozzájárulni a sikerhez - tudtuk meg dr. 
Molnár Attila polgármestertől, aki hangsú-
lyozta, hogy az utánpótlás nevelése az egyik 
legfontosabb feladat a teniszsport berkeiben 
is. Erre hegyezte ki ünnepi mondandóját 
Stubendek László, Észak-Komárom polgár-
mestere is. 
 
    se

Kilenc évvel ezelőtt hiánypótló eseményként indult a Komáromi

Sporthagyományokat Őrző Kerekasztalnak a Mozdulj együtt 

KoMároM! elnevezésű sportprogramja, amelyhez sporttörténeti ve-

télkedő és szuperbajnok verseny is kapcsolódik. A Kerekasztal 

November 24-én sportvetélkedővel indult 
a program. A Jókai moziban tíz háromfős 
csapat mérte össze tudását. 
 
- Minden évben bőségesen van téma, idén a 
labdarúgó Európa-bajnokság és riói olimpia 
került a fókuszba. A tíz feladatból álló kérdéssor 
közt volt tippelős, képfelismerős és hagyományos 
totó egyaránt. A feladványt Vizeli Csaba, a 
Kerekasztal alelnöke állította össze. Elsősor-
ban nem a tanulók lexikális tudására voltunk 
kíváncsiak, hanem arra, hogy mennyire 
követték nyomon az eseményeket - tudtuk meg 
a Kerekasztal elnökétől, Vörösházi Tibor-
tól. A fiatalok láthatóan sokat készültek a 
megmérettetésre, ezért a jutalmazás sem 
maradt el, az első három helyezett érmet 
kapott, mindenki oklevéllel és könyvvel 
gazdagodott. 
 
Az eseménysorozat november 25-én a 
Sportcsarnokban folytatódott, a Mozdulj 
együtt Komárom! nevet viselő vetélkedővel. 
- Városunknak gazdag sportélete van, de a 

korábbi években igen népszerű sor- és vál-
tóversenyek hiányoztak a palettáról. Ezért 
ilyen típusú versenyre hívtuk meg kilenc évvel 
ezelőtt a helyi intézményeket - mondta az 
elnök. A kezdeményezés egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend, idén mintegy 
száz óvodás vette birtokba a csarnokot. A 
gyerekeket dr. Molnár Attila polgármester 
és Turi Bálint alpolgármester köszöntötte. 
A délelőtt folyamán a középiskolások, majd 
délután az általános iskolások felső, illetve 
alsótagozatosai versengtek egymással. 
 
Az esti programra a helyi sportegyesülete-
ket várták a szervezők. Minden egyesület 
egy fiút és egy lányt delegált a megméret-
tetésre. Az idei év szuperbajnoka a KVSE 
Kémények kosárlabdacsapata lett, színe-
ikben Molnár Alexandra és Rajkai Benito 
versenyzett.  
 
    se

rendezvényének köszönhetően több száz óvodás, gyermek és fel-
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eGYÜtt moZDuLt KomÁrom
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A fővárosban is szépen  
szerepeltek az úszók 
 
november 19-én Budapesten rendezték 
az őszi BvSC Kupa elnevezésű úszó-
versenyt, ahol a Komáromi úszóklub Se 
versenyzői nyolc alkalommal állhattak 
dobogóra, és sok egyéni rekordot állítot-
tak fel. 
 
Ezüstérmesek: Gálik Krisztián (2005) 200 m 
mellúszás; Máté Eszter (2004) 200 m gyors-
úszás és 400 m gyorsúszás. 
 
Bronzérmesek: Máté Eszter (2004) 200 
m mellúszás; Takács Fábió (2004) 200 m 
gyorsúszás és 200 m pillangóúszás; Zseni 
Dóra (2007) 200 m pillangóúszás és 400 m 
gyorsúszás. 
 
További hír az úszók házatájáról, hogy  
a Komáromi Úszóklub Sport Egyesület  
a felvidéki Szentivánon tartotta őszi edzőtábo-
rát. Az edzésen a csapat 11 évesnél idősebb 
legeredményesebb versenyzői vettek részt, 
így Dikácz Bence, Gálik Krisztián, Máté Eszter, 
Óvári Dániel és Takács Fábió. 
 
A programban napi kétszer két óra úszás és 
egy óra gimnasztika szerepelt. A foglalkozá-
sok közötti szabadidőben két alkalommal 
hegyet másztak az Alacsony-Tátra gyönyörű 
túraútvonalain, illetve csapatépítő játékokon 
vettek részt. Az egyhetes esemény a komá-
romi úszók éves felkészülési programjának 
fontos része, amelynek során lehetőség volt 
a kondicionális képességeket és a technikai 
elemeket koncentráltan fejleszteni. Az edzőtá-
bort a Kompress nyomdaipari Kft. támogatta. 
 
Október 29-én Pápán rendezték a Veszprém 
megyei úszósuli körverseny első fordulóját 
az új iskolai tanévben. A Komáromi Úszóklub 
SE tagjai 31 éremből álló kollekcióval tértek 
haza. A háromfordulós versenysorozat első 
köre után Komárom a második helyen áll az 
egyesületek közötti pontversenyben. 
 
A versenyen nyolc aranyérem, tizenhárom 
ezüsérem és  tíz bronzérem született. 
 
    szb

A nap első felében az egyéni bemutatókat 
láthatta a közönség, majd délután a duó és 
a trió produkciók, illetve a csapatversenyek 
következtek. A szervezők hat éves kortól 
a felnőttekig mindenkinek lehetőséget 
biztosítottak, sőt azok is bemutatkozhattak, 
akik csak a nyári edzőtáborokban vagy a 
szeptemberi tanévkezdés óta ismerkednek a 
sportággal. 
 
- Az olimpia után ismét változtattak a sza-
bályrendszeren, ami 2017-től lép életbe. Ez fő-
leg a pontozási rendszerben okoz majd kihívást, 
a gyakorlat szintjén nem lesz akkora változás, 
mint négy évvel ezelőtt - tudtuk meg Kovács 
Ágnestől, a KVSE ritmikus gimnasztika 
csapatának vezetőedzőjétől. 
 
A csapatnak jelenleg 20 óvodás és 75 iskolás 
tagja van, közülük hatvanan mutatkoz-
tak be a II. Komárom-kupán. A verseny 
népszerűségét mutatja, hogy a résztvevő 
egyesületek és versenyzők száma is meg-
duplázódott a tavalyihoz képest. 
 
- Az a kitartás és bizalom, amit a gyerekektől és 
a szülőktől kapunk, azt mutatja, hogy megéri 
dolgozni. Büszke vagyok a lányokra, hiszen ők 
iskola után nem hazamennek, hanem edzésre 

jönnek. Az olimpia is motivációt jelentett a 
gyerekeknek, a közvetítések után többen vá-
lasztották a ritmikus sportgimnasztikát - tette 
hozzá Kovács Ágnes. 
 
- Két éve űzöm ezt a sportot, a versenyeken 
általában a 2-3. helyen végzek,Vecsésen pedig 
első lettem, Az edzéseken mindig jó a hangulat 
- tudtuk meg Lipót Júliától. 
 
- Engem anyukám három éves koromban vitt 
el az első edzésre, de komolyabban csak 5-6 éve 
foglalkozom a ritmikus sportgimnasztikával. 
Azóta rendszeresen versenyzek, és jó eredmé-
nyeket érek el - mondta Nemesnyik Anna. 
 
A II. Komárom-kupáról mindenki oklevél-
lel, éremmel és a város turisztikai látványos-
ságait népszerűsítő ajándékokkal tért haza.  
 
                       se

November 12-én második alkalommal szervezte meg a KVSE

ritmikus gimnasztika csapata a Komárom-kupát, amelyre nyolc

a mOzgás művészEtE
rItmIKuS SPortGImnASZtIKA-verSenY ZAJLott

egyesület több mint kétszáz versenyzője fogadta el a meghívást.

A versenyzőket, szülőket, edzőket dr. Kreft-Horváth Loránd

alpolgármester és Beigelbeck Attila, a KVSE vezetője köszön-

tötte. Mindketten a sport fontosságát hangsúlyozták.
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