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a komáromi erődök Barátainak egyesülete (keBel) szeretné felkutatni azon komáro-
miakat, illetve családjaikat, akiket malenkij robotra hurcoltak a volt szovjetunióba. a 
túlélők vagy a hozzátartozók jelentkezését az év végéig várják!

2015 a gulagra hurcoltak emlékéve volt. idén januárban ennek tiszteletére a szovjet-
unióban Volt Magyar Politikai rabok és kényszermunkások szervezete (sZorakÉsZ), 
valamint a keBel közösen avatott emléktáblát a Monostori erőd falán.

- az egyesület 2012-ben avatta fel azt az táblát, amely a Don-kanyarban elesett kato-
nákra emlékeztet, két évvel később az i. világháború hőseinek tiszteletére állítottunk 
táblát, idén januárban pedig a gulagra hurcolt komáromiak előtt róttuk le kegyeletünket 
a sZorakÉsZ-szel közösen. azonban ezekről az emberekről semmit sem tudunk. arra 
vonatkozóan sincsenek pontos adatok, hogy hány komáromit hurcoltak el a szovjetunió-
ba. szeretnénk felkutatni az esetleges túlélőket vagy a családtagokat, hogy a következő 
megemlékezésen felolvashassuk nevüket - mondta a keBel vezetője, Bágyi Ferencné.

a malenkij robot a második világháborút követő szovjetunió-beli kényszermunka ismert 
magyarországi elnevezése. a „kis munka” valójában kemény fi zikai megterhelést jelen-
tett, hiszen a férfi akat és a nőket egyaránt a szovjet iparvidékre hurcolták, ahol aztán 
építkezéseken, bányákban dolgoztatták őket. egyes adatok szerint 1862 helységből 
101 686 férfi t és 29 212 nőt, vagyis összesen 130 898 személyt hurcoltak el malenkij 
robotra hazánkból. a deportáltakról az itthon maradottak csak ritkán kaptak hírt, az 
elhurcolt férfi ak és nők egyharmada soha nem tért haza.

a keBel ezúton is arra kér minden komáromit, hogy akinek családjában volt olyan, 
akit malenkij robotra hurcoltak, vagy túlélte a szovjet kényszermunkát, az vegye fel 
a kapcsolatot az egyesülettel, a malenkijrobot.komarom@gmail.com e-mail címen. 

a jelentkezéseket 2016. december 31-ig várják!

 a Malenkij robotra HUrcoltakat kUtatja fel a kebel
felHÍvás!
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Dr. Molnár Attila elmondta: Komárom, 
mivel sem hitellel, sem adóssággal nem ren-
delkezett, így pályázhatott arra a konszoli-
dációs forrásra, amit a kormányzat nyújtott 
a jól gazdálkodó önkormányzatoknak. A 
város az igényelhető legmagasabb összeget 
kapta meg. A 200 milliós pályázati pénzt a 
helyi infrastruktúra fejlesztésére fordították, 
így újulhatott meg a Tamási Áron utca bur-
kolata, amely járdaburkolatot is kapott, és 
több új parkoló is épült.  
 
Elkészült a Madách utca útépítése és csa-
padékvíz-elvezetése, a Maros utca burko-
latának felújítása, a Gábor Áron utcában új 
parkolósáv épült, valamint ebből a pályázati 
forrásból nyitották meg a Sport utcát is, 
hogy tehermentesítsék a Táncsics utcát. 
 
A Jedlik Ányos utcai tömbök belső tere 
ugyancsak felújításon esett át. A Feszty 

Árpád Általános Iskola udvara és Koppány-
monostoron a fogorvosi rendelő is megszé-
pült, nemrég pedig átadták a Tóparti Óvoda 
új impozáns homlokzatát. 
 
A kétszáz milliós kormányzati támogatást 
az önkormányzat további százötven millió 
forinttal egészítette ki. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit hozzátette: a 
beruházások mellett a komplex útfelújítási 
program részeként megújult az 1-es főút 
egy szakasza is Komáromban, ami szintén 
kétszáz millió forintos beruházással valósult 
meg. Jövőre pedig az Ács és Koppány-
monostor felöl érkező út a sorompó előtt 
kiszélesedik és kanyarodósávval bővül, 
megkönnyítve az arra közlekedők minden-
napjait.  
    rg

Megújultak útjaink, tereink!

Miénk itt a tér!

Komárom tavaly 200 millió forintot nyert a kormányzattól a jól

gazdálkodó önkormányzatok pályázati alapjából. A forrásból 

az elmúlt időszakban több fejlesztés is megvalósult.  A témában

 
új homlokzatot  
kapott a tóparti Óvoda 
 
Hosszú idő után újult meg a tóparti Óvoda 
homlokzata. a beruházást az önkormány-
zat finanszírozta abból a 200 millió forintos 
támogatásból, amit jól gazdálkodó város-
ként a kormányzattól kapott. a terveket 
siklósi józsef főépítész készítette. az ün-
nepségen dr. Molnár attila polgármester a 
kivitelezést végző WF Építőipari kft. ügy-
vezetőjével, Farkas Péterrel, valamint nagy 
Márta óvodavezetővel vágta át a szalagot.

 

 
- Óvodánk 1973 decemberében kezdte meg 
a működést. A 40 éves jubileumi ünnepségen 
dr. Molnár Attila polgármester egy dossziét 
adott át nekünk. Ez tartalmazta azokat a 
terveket, amelyeket Siklósi József főépítész 
készített a homlokzat átalakításáról. Az átépí-
tés idén nyáron indult meg. Ezúton szeretném 
megköszönni mindenkinek a segítséget: az 
önkormányzatnak a támogatást, a kivitele-
zőnek a munkát, a szülőknek a türelmet, a 
kolléganőknek pedig azt, hogy megoldották, 
hogy zavartalanul folyhasson a munka az intéz-
ményben - mondta az átadáson Nagy Márta 
vezető óvónő. 
 
A beruházás során nemcsak a homlokzat 
újult meg, de hőszigetelték a tetőt és beépí-
tették a teraszt is, ahol télikertet, „zöldszobát” 
hoznak majd létre a gyerekek számára. 
 
- 30 millió forintból szépült meg a Tóparti 
Óvoda, de nemrég készült el a Feszty Iskola 
udvara, valamint számos utca is, ezek mellett 
pedig felújításra kerül a Jókai tér is - tudtuk 
meg dr. Molnár Attila polgármestertől. 
 
Az ünnepségen az óvodások kedves 
műsorral köszönték meg az „ajándékot”. 
Nagy Márta óvodavezető pedig elmondta 
azt is, hogy különleges megbízást kaptak a 
Földművelésügyi Minisztériumtól. A jövőben 
zöld óvoda bázisintézményként működnek 
majd, vagyis összefogják a Komárom-
Esztergom Megyei zöld óvodák munká-
ját.     rg

 Czunyiné dr. Bertalan Judit térségünk országgyűlési képviselője

 és Molnár Attila polgármester tartott sajtótájékoztatót a Jó-

kai tér nemrég felújított részén.



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

VissZatekintŐ4

 
Ahogy szakmai körökben ismerik, Kricky 
a kedden befejeződött világversenyen csak-
nem 50 nemzet több mint 2500 versenyzője 
között indult. A két évvel ezelőtti luxem-
burgi kulináris világbajnokságon az Újházy 
tyúkhúsleves fantázianevet viselő kompozí-
ciójával nyerte el az aranyérmet. 
 
Kricky természetesen élethű cukormun-
kával készült ezúttal is. Bár, a „természete-
sen” most nem éppen helyén való, Kricky 
facebook-oldalán épp amiatt kesergett, 

hogy a zsűri tagjai egyszerűen félrenézték 
a versenymunkáját... „Azt hitték, műanyag 
a háttér és nem cukor... Ez egy vicc...” – írta a 
közösségi portálon. 
 
Kiss-Podmaniczky Krisztina ezúttal egy 
halpiacra „invitálta” az olimpia résztvevőit,  
a zsűrit, illetve az IKA-szakkiállítás láto-
gatóit. 
 
Versenymunkájának minden eleme, a fal, 
a fapult, a halak, a rákok, a jég, egyszóval 
minden cukorból készült. 
 
Az aranyérmet is magyar versenyzők 
vehették át, Magyarné Fekete Veronika 
(Budapest) és Kovács János (Kiskunfélegy-
háza) munkáját ismerték el a legfényesebben 
csillogó medállal. 
 
A versenyen nemzeti szakács-cukrász, nem-
zeti katonai, nemzeti ifjúsági válogatottak, 
valamint közétkeztetési, regionális csapatok 
és egyéni versenyzők is részt vettek.  
 
        se

eZüstöt HoZott kricky a kulináris oliMPiárÓl

édes élet

A komáromi Kiss-Podmaniczky Krisztina a cukrász artisztika D2

kategóriában vehette át a rangos elismerést az erfurti olimpián.

Annyira hiteles volt a munkája, hogy a zsűri azt hitte, műanyagot

használt a téglafal háttérhez, pedig nem!

 
emlékplakettel tüntették  
ki nemes andrásnét 
 
a Magyar kereskedelmi és iparkamara 
elnöksége a kereskedelem és a kamarai 
mozgalom területén végzett több éves 
kimagasló, példamutató tevékenysé-
géért emlékplakettel tüntette ki nemes 
andrásnét, a Hungaro-len Fonal-
gyártó és szolgáltató kft. volt ügyvezető 
igazgatóját, a komárom-esztergom 
Megyei kereskedelmi és iparkamara 
ellenőrző Bizottságának volt elnökét. 
a kitüntetést kövér lászló, az ország-
gyűlés elnöke és Parragh lászló, a 
kamara elnöke adta át a Parlamentben.

Dr. Szerencsés László, a megyei kamara elnö-
ke elmondta: Nemes Andrásné 2002 óta vett 
részt a kamara munkájában. 2011-től 2016-ig 
töltötte be az ellenőrző bizottság elnöki poszt-
ját. Kamarai tisztségviselőként sok éven át 
végezte áldozatos, magas szakmai színvonalú 
munkáját a Komárom-Esztergom megyei 
vállalkozások sikeres érdekérvényesítésért és 
a kamarai tagságért. 
 
Az emlékplakett Ágh Fábián szobrászművész 
alkotása, egyik oldalán szárnyas Mercurt 
ábrázol PRO ET MERCATURA INDUSTRIA 
HUNGARIAE felirattal, másik oldalán a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felirat 
és korabeli vitorláshajó látható. Az emlékpla-
ketthez bőrbe kötött díszoklevél tartozik. A ki-
tüntetés évente legfeljebb öt személy részére 
adományozható.  
 
Nemes Andrásné 1977-től dolgozott a Komá-
romi Lenfonógyárban, melynek 1988-tól igaz-
gatója lett. Innen ment nyugdíjba 2010-ben. 
Munkásságát Komárom-Esztergom Megyé-
ért díjjal ismerték el 2007-ben. Évtizedeken 
át végzett kimagasló közéleti munkájáért, a 
felvidéki kitelepítettek emlékének megőrzése 
érdekében végzett munkájáért 2013-ban 
Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át 
Áder János köztársasági elnöktől, 2015-ben 
Komárom Város díszpolgárának választották.  
 
               mti / fi
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együtt pályáznak 
a V4-es alapokra

október 6-a és 8-a között Észak- és Dél-
komárom küldöttsége hivatalos látogatá-
son járt a lengyelországi testvérvárosunk-
ban, sosnowiecben.

A konferencia célja az volt, hogy a cseh és a 
magyar fél után a Szlovákia területén fekvő 
Észak-Komárom is partneri együttműködésre 
lépjen a lengyel Sosnowieccel. A közös mun-
ka célja, hogy a települések a testvérvárosi 
partnerséget kihasználva minél több V4-es 
pályázaton tudjanak sikerrel részt venni a 
2020-as uniós ciklus végéig.

A konferencián, amelyen mindhárom város 
bemutatkozott egy rövid prezentációval, a 
házigazda városvezető, Arkadiusz Chęciński 
mellett dr. Molnár Attila, Dél-Komárom, 
valamint Stubendek László, Észak-Komárom 
polgármestere vett részt. Szintén a találkozó 
alkalmával került sor a helyi hivatal, intézmé-
nyek és civil szervezetek bemutatkozására is. 
A hivatalos tárgyalások lezárta után a küldött-
ség kulturális programokon vett részt. (rg)

- Szabad kezet kaptunk az önkormányzattól a 
csomagok összeállításában. Kicsit változtattunk 
a korábbi összetételen, gondolva az egyedül 
élőkre, de most is az volt a fő szempont, hogy 
egymással jól kombinálhatóak és megfelelő 
tápértékűek legyenek ezek az élelmiszerek. A 
csomagból kikerült az édesség, helyette meggybe-
főttet választottunk, illetve került bele instant 
leves is - tudtuk meg a Komáromi Tám-
Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény
vezetőjétől, Csöngei Ildikótól. 

Az élelmiszeradományt 1-2, 3-4, 5-6 és 
7 főnél többet számláló családok számára 
állították össze, összesen 1,5 millió forint 
értékben. 

- Az önkormányzat számára fontos, hogy a 
komáromiak szociális biztonságát az élelmi-
szerosztással is megteremtse. Az időpontválasz-
tás nem véletlen, hiszen elkezdődött az iskola 
és a fűtési szezon is, ami nagy kiadást jelent a 
családoknak - tette hozzá dr. Kreft-Horváth 
Loránd alpolgármester. 

Karácsony előtt a helyi civil szervezetek, 

többek között a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat is segít a rászorulóknak, 
míg novemberben élelmiszerbankos 
élelmiszerosztásra kerül sor. (rg)

tartÓs ÉlelMisZert kaPtak a rásZorulÓk

a segÍtség

Az október 18-19-i élelmiszerosztást a Komáromi Tám-Pont Csa-

lád és Gyermekjóléti Intézmény szervezte, és a város önkormány-

zata finanszírozta. Két nap alatt több mint 7700 kg élelmiszert

osztottak ki, a támogatásból 502 család részesült.

komáromi tám-Pont család- 
és gyermekjóléti intézmény
2900 komárom, jedlik á. u. 8.
34/346-292, 34/540-258, 30/556-0908

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intéz-
ményegység fogadási ideje a komáromi 
székhelyen: hétfő 8-16, kedd 8-12, szerda 
8-12, péntek 8-12 óráig

1. pszichológiai tanácsadás,
2. pár- és családterápia, családkonzultáció, 
családi döntéshozó konferencia,
3. jogi tanácsadás,
4. utcai szociális munka gyermekekkel,
5. lakótelepi szociális munka,
6. kapcsolatügyeletet és mediáció,
7. iskolai és óvodai szociális munka,
8. készenléti ügyelet,
 9. hatósági tevékenységhez kapcsolódó fel-
adatokat lát el védelembe vétel, nevelésbe vé-
tel vagy nevelésbe vétel megszűnése esetén.
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a régió diákjainak  
érdekeit szeretnék képviselni
 
október 28-án éjfélkor befejeződött az 
országos Független Diákparlament-szava-
zás. Mindkét komáromi jelölt mandátumot 
szerzett a közép-dunántúli régióból. turi 
ádám az első, míg Haris gergő a harmadik 
helyen jutott be. Mindketten a komáromi 
jókai Mór gimnázium tanulói. 
 
Turi Ádám aktívan részt vesz a helyi diákság 
életében, a komáromi DiViSz (Diákönkor-
mányzatok Városi Szövetsége) elnöke, 
valamint a Jókai Mór Gimnáziumban a DÖK 
alelnöke. 

 
– A helyi DiViSz idén februárban alakult, és 
a kilenc komáromi általános és középiskolát 
és azok diákönkormányzatait fogja össze. 
Céljaink közt szerepel programok szervezése 
a fiatalok számára, és a helyi diákok érdek kép-
viselete minden lehetséges szinten, fórumon. 
Járt már nálunk Keresztes Ildikó énekesnő, 
akivel közös flashmobot tartottunk, irodalmi 
délután keretében vendégül láttuk Gál Tamás 
felvidéki színművészt is – mondta Turi Ádám, 
majd így folytatta: 
 
– Szeptembertől indítottuk a Most mondd! 
elnevezésű programunkat: az összes komá-
romi iskolába elmegyünk, hogy ott kötetlen 
beszélgetésen mondhassák el a diákok a 
problémáikat és az ötleteiket. Az ő érdekeiket 
és véleményüket szeretnénk hangoztatni 
mindenhol, ahol csak tudjuk és lehetőségünk 
van rá. Ugyanezt szeretném tenni most a diák-
parlamentben is. A tavaszi diviszes programok 
szervezése közben ismerkedtem meg Haris 
Gergővel, aki hozzám hasonlóan szintén indult 
a közép-dunántúli régió egyik képviselői helyé-
ért. Együtt szeretnénk képviselni elsősorban 
Komárom és a megye fiataljainak véleményét 
– fejtette ki terveit Turi Ádám. 
 
A mostani választáson 125-en kaptak felhatal-
mazást arra, hogy a Független Diákparlament-
be kerülhessenek. 90-en diákok, továbbá 
a nézőpontok sokszínűsége érdekében 10 
hallgató, 10 tanár, 10 szülő és 5 öregdiák.  
 
    se

- A Szent Imre-nap iskolánk egyik meghatá-
rozó eseménye, ilyenkor nincs tanítás, a diákok 
számára versenyt szervezünk, ahol a herceggel 
és az egyházzal kapcsolatos feladatokat kellett 
megoldaniuk.  
 
A program ünnepi szentmisével indult a 
kistemplomban, ahol Dékány Ferenc, az 
egyházmegye katolikus iskolák főhatóságának 
igazgatója a Szent Gellért-díj arany fokozatát 
adta át Peredi Ágotának, a Szent Imre Iskola 
korábbi igazgatónőjének és Czibor Józsefné 
gazdasági vezetőnek - mondta el a Szent 
Imre Római Katolikus Általános Iskola 
igazgatója, Romhányi Péter. 
 
Az esemény jelentőségét emelte, hogy 
átadták az intézmény felújított részeit. A 
munkálatokat a fenntartó, a Győri Egy-
házmegye finanszírozta. A beruházás során 
teljesen megújult az iskola emeleti folyosója, 
kicserélték a burkolatot, újrafestették a 
falakat, és a tantermekbe új ajtók kerültek. 
A nyár folyamán zajló beruházás hosszabb 
folyamat része volt, hiszen az előző években 
megújultak a vizesblokkok, a fűtési és a 
világítási rendszer, továbbá kicserélték a 
nyílászárókat. A felújítás a tervek szerint 
jövőre folytatódik. 

Kapcsolódó hír, hogy Bros Gergely plé-
bános meghívására nemrég azok a fiatalok 
látogattak Komáromba, akik a Győri 
Egyházmegye településeiről zarándokoltak 
el még a nyáron a krakkói katolikus ifjúsági 
világtalálkozóra. A látogatóknak a Klapka 
György Múzeum munkatársai tartottak 
rövid idegenvezetést. A világtalálkozó 
különleges élményt nyújtott mindenki 
számára. 
 
- Számomra nagy lelki élmény volt, jó volt 
látni azokat a fiatalokat, akik a világ minden 
tájáról összegyűltek, és mindnyájukat egy érték-
rend, a katolikus istenhit kötötte össze - mondta 
a Győri Egyházmegye ifjúsági referense, 
Paksa Balázs. 
 
A Szentatya minden évben meghatároz 
egy témát, amin a résztvevők közösen 
gondolkodhatnak. Idén ez az irgalmasság 
volt. Ferenc pápa arra kérte a fiatalokat, 
hogy azt a közösségi létet, amit Krak-
kóban megtapasztaltak, hozzák haza, 
és itthon is próbálják meg megélni. A 
komáromi esemény szeretetvendég-
séggel és szentmisével zárult. (se)

sZent iMre-naPot tartott a katolikus iskola

...seMMi seM eMel fel,  
csakis az alázat !  (Szent István király)

A Szent Imre Római Katolikus Általános Iskolában hagyomány, 

hogy minden esztendőben megemlékeznek névadójukról, Szent Im-

re hercegről. A tanítási órák helyett ilyenkor vetélkedőket szer-

veznek a diákoknak. Idén még egy további esemény színesítette 

a programot: átadták az intézmény felújított emeleti folyosóját.
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Potháczky Mária több évtizedes pályafu-
tását a gyermekek iránti odaadó szeretet 
hatotta át. Ars poeticája a \”Kérek tőled, 
mert tisztellek.\” mondattal foglalható össze. 
Kisgyermekként nem készült feltétlenül erre 
a pályára, ám visszatekintve tudja, hogy jól 
választott, és ma sem tenne másképp. 
 
- Voltak meghatározó emberek az életemben, 
akik a pedagóguspálya felé tereltek. Az egyik a 
szőnyi általános iskolai tanítóm, Galambos Ta-
másné, Éva néni volt, a másik a gimnáziumi 
osztályfőnököm, Sebestyén József. Úgy akartam 
tanítani, ahogy ők oktattak, a gyerekek iránti 
végtelen szeretettel és odaadással - mondta 
Potháczky Mária, aki 1974-ben diplomá-
zott az esztergomi tanítóképző főiskolán, 
majd elvégezte a testnevelő-környezetisme-
ret szakosító kollégiumot. 
 
Tanárként hamar rájött, hogy nem csupán 
a tananyag átadásával, hanem a példamuta-
tással kell nevelni, és a gyermeket kell nézni 
minden cselekedete mögött. Véleménye 
szerint a mai oktatási rendszer hibája, hogy 
még mindig a lexikális tudást fejleszti, és 
nem az életre készít fel. 
 
- Tökéletes iskola nem létezik, de kialakítására 
törekedni kell. Amikor igazgató lettem, olyan 
iskolát akartam létrehozni, ahová szeretnek 
járni a gyerekek. Mi kell ehhez? Felkészült 
tanári gárda, ami a Bozsikban megvolt. Fontos 
még, hogy a pedagógus mestere legyen a szak-
májának, ugyanakkor képes legyen egyenrangú 
félként kezelni a gyereket. Ehhez elengedhetet-

len a humor, ami sok problémát megold, 
és emberibbé teszi a tanárt. Munkám során 
arra törekedtem, hogy jó kapcsolatot alakítsak 
ki a kollégákkal, a szülőkkel és a gyerekekkel. 
Az ajtóm mindig nyitva állt mindenki előtt - 
vallotta Potháczky Mária. 
 
A Bozsik József Általános Iskola az olim-
pikonokról elnevezett intézmények nagy 
családjába tartozik, így pedagógiai mun-
kájukat áthatotta a sport iránti szeretet. Ez 
a hétköznapokban és a szabadidős progra-
mokban is megmutatkozott. 
 
A nyugdíjba vonuló igazgatónő elmondta, 
számára a pedagógusi pályán eltöltött 42 év 
minden napja kihívás volt, hiszen ugyan-
olyan nehéz jól átadni a tananyagot, mint 
menedzselni az intézményt. 
 
Potháczky Mária 16 évig tagja volt a városi 
Oktatási Bizottságnak, ebből 8 évig vezette 
is azt. Nevéhez kötődik többek között a 
városi intézményfelújítási stratégia megal-
kotása. 
 
- Még csak egy hónapja, hogy nyugdíjba 
vonultam, de nem szakadok el az oktatástól. 
Tovább dolgozom majd, hiszen anélkül űr 
lenne az életemben. Jelenleg sok időt töltök az 
unokáimmal, szeretek színházba és társaság-
ba járni. Hamarosan kezdődik a síszezon, 
amit nagyon várok, szóval nem unatkozom 
- mondta Potháczky Mária, aki 2010-ben 
megkapta az Aranykatedra plakettet, 2015-
ben pedig Komárom Pro Urbe-díját. (se)

 
PályáZati FelHíVás!

Az Ötlet Club 13 egyesület meghirdeti az 
„idea-2017” Komárom (Ötlet-újdonság-
találmány) ifjúsági versenyt. Az „IdeA 2017” 
kiállításlehetőséget kínál a fiatalok számára, 
hogy bemutassák milyennek képzelik a jövő 
tudományát, technikáját.  
 
A versenyen részt vehetnek a 10 és 18 év 
közötti fiatalok, szakképzettségre és végzett-
ségre való tekintet nélkül, az alábbi korcso-
portba sorolva: 
i. korcsoport 10-14 évesek. 
ii. korcsoport 15-18 évesek.

Az elkészítendő mű bármilyen megjelení-
tési formát használhat: modellt, makettet, 
rajzot, képi, videó-, hanganyagot, leírást, 
számítógépes programot, kisplaszti-
kát, fa-, fém-, textilmunkákat, stb.

a jelentkezésnek tartalmaznia kell: 
- a jelentkező adatait (nevét, lakcímét, szü-
letésének dátumát) és amennyiben tanuló, 
iskolája és pedagógusa adatait. 
- a művet (a mű tárgyát képező rajzot, képeket, 
modellt, ötletet, stb.), valamint a mű tárgyának 
maximum 2 gépelt oldalon történő ismerte-
tését. 
 
A jelentkezést postán vagy e-mail-en, „idea 
2017” jeligével a következő címre kérjük 
beküldeni:  
 
Ötlet Club 13 Egyesület 6800 Hód-
mezővásárhely, Gyöngy u. 13., Nagy 
Zoltán elnök és Komárom Város Önkor-
mányzata, 2900 Komárom, Szabadság 
tér 1., Turi Bálint alpolgármester

e-mail: otletclub.idea@freemail.hu

Beérkezési határidő: 2017. február 28. 
eredményhirdetés: 2017. március 31. 
 
A legjobb művek értékes tárgyjutalomban 
részesülnek, és bemutatásra kerülnek az iDea 
2017 (Ötlet-újdonság-találmány) nemzetközi 
kiállításon. 
 
Versenyen kívül részt vehetnek 
felnőtt újítók és feltalálók!

A kiállítás helyszíne: Komárom, Szabadság tér 
Arany 17. Rendezvényközpont 
A kiállítás tervezett időpontja: 
2017. március 31-április 2. 
 
további információk: 
Nagy zoltán elnök 
Tel.: +36- 62/232-044, 06 30/2 849-080 
E-mail: otletclub.idea@freemail.hu, 
www.otletclub.5mp.eu 
Turi Bálint alpolgármester 
Tel.: 34/541-300/429

Évekig volt a városi oktatási élet meghatározó szereplője. 42 évig

pedagógusként dolgozott, ebből 9 évig vezette a szőnyi Bozsik

József Általános Iskolát. Az igazgatónő idén vonult nyugdíjba.

PotHácZky MáriáVal BesZÉlgettünk

négy évtized szolgálat
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az üzenet a képekben lakik 
 
nemrég robotka lászló festőmű-
vész tárlata nyílt meg a szőnyi Pe-
tőfi sándor Művelődési Házban. a 
tokodi alkotó egyedi látásmódjával 
ábrázolja az őt körülvevő világot.
 
Robotka László csuhéfonó népi iparmű-
vészként vált ismertté, 2009 óta azonban 
csak a festészetnek él. Kiváló alkotói vénával 
rendelkezik, látásmódja izgalmas és eredeti, 
olyan különleges felfogással festi meg képeit, 
melyet korábban a cigányfestőknél látott. 
 
Az alkotó nem véletlenül kapta a „szerdai” 
festő elnevezést, hiszen a tanfolyamot minden 
héten szerdán tartották, ő hobbifestőként 
kezdetben csak ezen a napon alkotott. A kör 
tagjaival már többször volt közös kiállításuk, 
azonban a szőnyi Robotka László első önálló 
tárlata. 
 
- Minden történés érdekel, foglalkoztat, hat 
rám. Mindig előre megtervezem a képeimet, 
üzenni szeretnék. Ehhez választom a technikát 
is. Alkotás közben mindig kín és gyötrelem a 
festés, de a végeredmény már csak örömöt 
okoz - mondta a festő, akinek képei december 
15-ig tekinthetők meg a szőnyi Petőfi Sándor 
Művelődési Házban.  
 
 
absztrakt és valóság
 
a fenti címmel nyílt tárlata Helyes 
jenő bábolnai festőművésznek a Mo-
nostori erőd Dunai bástyájában. az 
alkotó 1975 óta rendszeresen kiállít, 
de komáromban most mutatkozott be 
először. a tárlatot október 29-én revák 
istván festőművész nyitotta meg.

Helyes Jenő Csornán született, de Bábolnán 
él, ahol 2011 óta művészeti alkotótábort vezet. 
Ide minden évben nemzetközileg is elismert 
művészek kapnak meghívást. A festőművész 
1975 óta rendszeresen kiállít, ám a komá-
romi közönség most találkozhatott először 
akvarelljeivel.  
 
A megnyitón elhangzott: az akvarellek készíté-
se a festészet összetett területe, akár a techni-
kát, akár a víz- és olajfestékek adta színvilágot 
nézzük, de ezek teremtik meg a lehetőségek 
változatosságát is. 
 
Helyes Jenő kiállítása december 
10-ig fogadja az érdeklődőket! 

    se

Vadász Attila orgonaművész az előkelő harmadik helyen végzett

 a brixeni Daniel Herz nemzetközi orgonaversenyen. A fiatal te-

hetség az elismerés mellett elsősorban a díjjal járó koncertlehe-

tőségeknek örül.

DoBogÓs Hely a neMZetköZi orgonaVersenyen

A művész elsősorban a világhálón keresi 
a számára megfelelő versenykiírásokat. 
Mindig három szempontot vesz figyelembe: 
a zsűri összetételét, a hangszert, amelyen 
játszania kell és az előadandó programot. 
Hozzá legközelebb ugyanis a régi - elsősor-
ban a barokk - zene áll, hiszen tanulmányai 
során tanárai ebbe az irányba terelték. 
 
- A brixeni verseny a zenei profilomhoz nagyon 
közel állt. Első lépésként előválogató CD-t 
kellett küldeni, ezt követően kaptam meghívást 

a háromfordulós megmérettetésre. Körönként fél 
órát kellett játszanom. Az első forduló a tágabb 
zenei irodalomra épült, a harmadikban már 
felcsendültek kortárs darabok is. A második for-
dulóban kellett barokk zenét játszani - mondta 
el Vadász Attila, aki hozzátette, felemelő ér-
zés volt játszani a brixeni 300 éves orgonán. 
 
A versenyre a világ minden pontjáról 
érkeztek zeneművészek, az ázsiaiak most is 
komoly ellenfélnek számítottak. A verseny-
zők azonban nem hallhatták egymás játé-
kát, de még a zsűri sem tudta, hogy az adott 
pillanatban ki játszik, ugyanis a művészek 
csupán egy sorszámot kaptak. A legjobbnak 
végül egy olasz orgonaművésznő bizonyult, 
Vadász Attila a harmadik lett. 
 
- Elégedett vagyok az eredménnyel. Főleg 
azért, mert négy évvel ezelőtt már jártam 
Brixenben, akkor is végigcsináltam mind a 
három fordulót, de helyezést nem értem el. Első-
sorban nem is a díjnak örülök, hanem azoknak 
a nemzetközi koncertlehetőségeknek, amik ezzel 
járnak - tudtuk meg az orgonaművésztől. 
 
Vadász Attilának már a következő évi 
versenyterve is megvan. 2017 nyarán a 
hollandiai Altmarban rendeznek egy 
szintén a régi zenére épülő versenyt. (se)

Hang és fény
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Őszi kézműves foglalkozás  
a gyermekkönyvtárban 
 
Denevérek és pókok készültek a gyermek-
könyvtár által szervezett őszi kézműves 
foglalkozáson. a programra az óvodásokat 
és az iskolásokat várták. a rendezvény 
nem titkolt célja, hogy azokat a fiatalokat 
is megszólítsák, akik eddig nem jártak 
könyvtárba. akcióik sikeresnek mondha-
tók, hiszen jelenleg 300 olvasójuk van. 
 

 
A Jókai Mór Városi Könyvtár gyermekrészle-
ge az évszakokhoz, ünnepekhez, népszoká-
sokhoz kapcsolódva rendszeresen szervez 
kézműves foglalkozásokat a helyi óvodások 
és kisiskolások számára. Az ilyen esemé-
nyeken akár félszázan is megfordulnak az 
intézményben. 
 
- A foglalkozás során mindig elhangzik egy 
témához kapcsolódó mese és vers. Most Ré-
musz bácsi őszi meséjét és Jász Attila versét 
választottunk. Délelőtt az óvodásokat vártuk, 
akik különféle technikákkal denevéreket és pó-
kokat készítettek, míg délután az iskolásoknak 
szerveztünk kézműves foglalkozással egybe-
kötött vetélkedőt - mondta el Deák Anikó. 
 
A Gyermekkönyvtárnak jelenleg 300 kis 
olvasója van, a legfiatalabbak között találunk 
9 hónapos kislányt és 1 éves kisfiút is. A prog-
ram sikerét bizonyítja, hogy a rendezvények 
után sok gyerek a szüleivel közösen tér vissza 
a könyvtárba, hogy beiratkozzon és rendsze-
res olvasóvá váljon.  (se) 
 
Jókai Mór Városi könyVtár gyerMekrészlege 
 
2900 Komárom, Jedlik Ányos u. 8.  
 
Nyitvatartási idő: 
kedd-szerda: 10.00-18.00 óráig,  
péntek: 9.00-18.00 óráig,  
szombat: 9.00-12.00 és 13.00-17.00 óráig

Telefon:  (34)540-067, (34) 344-520 
Fax: (34) 344-631 
E-mail: info@jmvk.hu 
Honlap: www.jmvk.hu

- Megyénkben 2013-ban, országos viszony-
latban az elsők között alakult meg a Megyei 
Értéktár Bizottság, amelyhez azóta is folyama-
tosan érkeznek a javaslatok. Megyénkben 76 
település van, ezekről három év alatt 59 érték 
gyűlt össze. Ezek közül hármat, a bábolnai 
shagyai arabot, a kisbéri félvért és a kocsi kocsit 
már felterjesztettük a hungaricumok közé - 
tudtuk meg dr. Veres Zoltántól, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Önkormányzat 
jegyzőjétől. 
 
A Dunai bástyában értéktár-kavalkád ala-
kult ki, hiszen az egyes települések standjai 
bőven kínáltak látnivalót, sokan kóstolót is 
hoztak falujuk, városuk finomságaiból, míg 
a mesterembereket alkotás közben figyel-
hették meg az érdeklődők. 
 
A megyei értéktár-napot a Nemzeti 
Művelődési Intézet főigazgatói tanácsadója 
nyitotta meg. Polyák Albert beszédében 
elhangzott, hogy társadalmi és gazdasági 
szempontból egyaránt fontos az értékek 
megőrzése. 

- Nemcsak a magas kultúrára kell gondolni, ha-
nem az egyszerű emberek hétköznapi dolgaira, 
a rétes sütésére vagy a fafaragásra. Feladatunk, 
hogy az utánunk érkező generációknak bemu-
tassuk értékeinket, hagyományainkat, ezzel is 
hazaszeretetre nevelve őket - mondta Polyák 
Albert. 
 
A megyei értéktár-napon Almásfüzitő, 
Bábolna, Bana, Dorog, Esztergom, Gyer-
mely, Kocs, Komárom, Naszály, Oroszlány, 
Piliscsév, Tát, Tatabánya és Vértesszőlős 
mutatkozott be. 
 
Az eseményen nyílt meg a Komárom-Esz-
tergom Megyei Népművészeti Egyesület 
szervezésében a megyei népművészeti kiál-
lítás. Az egész napos programon közremű-
ködött a Napraforgók citerazenekar, a Duna 
Népdalkör, a Garabonciás Táncegyüttes, a 
Magyar Lovas Színház, a Magyarock Dal-
színház, valamint a mocsai általános iskola.  
 
    se

Megyei ÉrtÉktár-naP a Monostori erŐDBen

érték és HagyoMány

A megyei értékkel bíró települések mutatkoztak be a Nemzeti 

Művelődési Intézet és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormány-

zat által szervezett megyei értéktár-napon. A rendezvénynek

a Monostori erőd Dunai bástyája adott otthont.
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 advent komáromban
N o v e m b e r  2 6.  (s z o m b at) 
18.00
Orgona és gordonka a reformáció jegyében – Református templom
Virágh András Gábor - orgona, Karasszon Eszter – gordonka 

N o v e m b e r  2 7.  (va s á r n a p)
17.00
Első adventi gyertyagyújtás
Betlehem megáldása az egyház képviselőivel  
17.10 
Katolikus Ifj úsági Zenekar  
17.20 
Csillag óvoda ünnepváró műsora 
17.30 
Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek karácsonyi 
összeállítása 
18.00 
For You Acapella fellépése 
15.00 – 19.00 
Téli népi fajáték park családoknak 

D e c e m b e r  4.  (va s á r n a p) 
14.00 – 17.00 
Csizmafényesítő Mikulásváró játszóház (Közösségi Ház)
17.00 
Második adventi gyertyagyújtás  
17.10 
Színes óvoda Mikulásváró műsora 
17.30 
Binde bácsi bundája – Apnoé Zenekar téli interaktív gyerekműsora 
18.00 
Mikulás a Jókai téren
18.00  
Gaudium Vegyeskar adventi koncertje  - Református templom
15.00 – 19.00  
Téli népi fajáték park családoknak 

D e c e m b e r  10.  (s z o m b at) 
10.00 – 17.00 
Adventi gasztro- és design vásár 
Arany 17. Rendezvényközpont 

D e c e m b e r  1 1 .  (va s á r n a p)
10.30 
Betlehemi csillagok  - Magyarock Dalszínház  előadása 
(Jókai mozi)
17.00 
Harmadik adventi gyertyagyújtás
17.10  
Petőfi  Sándor Általános Iskola karácsonyi összeállítása 
17.30 
Adventi irodalmi összeállítás a Monostori Kulturális Egyesület 
előadásában 
18.00 
Adventi Áhítat: Komáromi Kamarazenekar koncertje – Református 
templom 
15.00 – 19.00 
Téli népi fajáték park családoknak 

 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 !

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 !
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nagy volt az érdeklődés  
a speciális érvizsgálat iránt 
 
idén tavasszal indult városunkban a 
komáromi Érvédők program, amelynek 
célja, hogy az érrendszeri katasztrófán 
átesettek utógondozását támogassa. az 
érszűkület ma hazánkban népbetegség-
nek számít, a lakosság 20-30 %-át érinti. 
az önkormányzat egy olyan orvosi eszköz 
használatára pályázott, amely egyszerre 
méri mind a négy végtagban a vér áramlási 
sebességét. a gép két napig állt dr. Pusz-
tai Ferenc főorvos rendelkezésére. 

 
Az érszűkület hazánkban is egyre több em-
bert érint, a betegség első tünetei akár 30-40 
éves korban jelentkezhetnek. Kialakulásáért 
a genetika mellett a mozgásszegény életmód 
és a helytelen táplálkozás felelős. Ameny-
nyiben időben felfedezik a szűkületet, akkor 
gyógyszerekkel vagy kisebb beavatkozással 
jól kezelhető, ellenkező esetben komoly szö-
vődményekkel, szívinfarktussal, agyvérzéssel 
vagy a végtag elvesztésével járhat. 
 
A napi gyakorlatban a rendelőintézetben az 
érszűkület vizsgálatára olyan gépet használ-
nak, amely egyszerre csak egy végtag kerin-
gését mutatja. Az önkormányzat azonban 
pályázott egy olyan műszer használatára, 
amiből az országban csak három darab van. 
Előnye, hogy egyszerre vizsgálja mind a négy 
végtagban a vér áramlási és a pulzushullám 
terjedési sebességét, így pontosabb képet ad 
az érhálózat állapotáról. 
 
A mérésre a betegek háziorvosuknál 
jelentkezhettek. Nagy volt az érdeklődés. Dr. 
Pusztai Ferenc főorvos kiemelte, 50 éves kor 
felett mindenképpen ajánlatos megnézetni, 
hogy milyen állapotban vannak az ereink. A 
mérés gyors és fájdalommentes, egyszerű 
vérnyomásméréshez hasonlít. Az önkormány-
zat úgy tervezi, hogy még egyszer megpá-
lyázza a modern gép használatának jogát. 

    se

A facsemetéket a Gábor Áron utca új 
parkolóihoz, az Arany János utca végére, 
az Alapy Gáspár térre, a Szabadság térre, a 
Jedlik utcába, az Európa parkba és a Molaj 
városrészben található egykori strand terü-
letére ültetik ki. 
 
A korábban megrendezett autómentes 
napon legjobban teljesítő intézményeket 
örökzöldekkel jutalmazta az önkormányzat. 
A növényeket az intézmények a Városgazda 
Kft. szakembereinek segítségével ültethetik 
ki a Petőfi Iskola, valamint a Gesztenyés 
Óvoda udvarára. 
 
Korábban a Komáromi Városgazda Non-
profit Kft. részt vett a Sport utca kezdősza-
kaszának parkosításában, továbbá elvé-
gezték az 1956-os emlékmű környékének 
cserjésítését is. 
 

A fák alakítják az utak, parkok látképét, 
rendezett képet kölcsönöznek a komáromi 
utcáknak. A fák csökkentik az üvegházha-
tást: lekötik a szennyező anyagokat, javítják 
a mikroklímát, árnyékot adnak, védelmet 
nyújtanak a zaj ellen, továbbá otthont 
biztosítanak az állatvilágnak. A szakembe-
rek kérik a komáromiakat, óvják, védjék a 
frissen kiültetett növényeket!  
 
                       se 
 

MegkeZDŐDött aZ ŐsZi FaültetÉs

kertész leszek

A Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai közel 100

 lombhullató és örökzöld fát helyeznek ki városszerte. A kivágott

vagy kiszáradt fákat is pótolják a szakemberek. A faásítás jellem-

zően őshonos és várostűrő fajokkal történik meg.

komáromi Városgazda 
nonprofit kft. 
 
komárom, Marek józsef u. 3, 2900
 
telefonszám: (34) 340 664

környeZetünk, egÉsZsÉgünk 11
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Október 19-én a Magyarock Dalszínház 
Varga Miklós főszereplésével vitte színre 
Jenei Szilveszter 1956 című zenés darabját 
a Jókai moziban, majd pénteken a Klapka 
György Múzeumban nyílt időszaki kiállítás, 
amely főként a helyi eseményekre fókuszált. 
Ezzel kapcsolatban Számadó Emese, az in-
tézmény igazgatónője elmondta, hosszas ku-
tatómunka előzte meg a tárlat összeállítását. 
Nagy szerepet játszottak a helyi ’56-osok 
és családtagjaik, akik számos tárgyi lelettel 
gazdagították a kiállítást. 
 
- Sokrétű módon mutatjuk be a komáromi 
eseményeket, melynek gerincét Válint Zoltánnak 
a Széchenyi szakközépiskola történelemtanárá-
nak korábbi tanulmánya adta. Ezt gondoltuk 
tovább, kiegészítve levéltári anyagokkal, újság-
cikkekkel, visszaemlékezésekkel, életrajzokkal, 
fotókkal és más dokumentumokkal. Komárom-
ban ugyan nem zajlottak véres események, de itt 
is számos családot érintett a megtorlás. Sokakat 
bebörtönöztek, elbocsátottak állásukból, vagy 
fizették erőn felül a hősi szovjet emlékmű helyre-
állításának költségeit - tudtuk meg Számadó 
Emesétől. A tárlat április 1-ig látogatható. 
 
Október 22-én a Jókai moziban került sor 
Koltay Gábor rendező a komáromi esemé-
nyeket feldolgozó dokumentumfilmjének 

vetítésére, majd a Jókai Mór Városi Könyv-
tárban fogadták az 1956-os események 
komáromi résztvevőit. A Hamrák Zsófia 
képviselőasszony által szervezett esemé-
nyen került sor az ’56-os forradalom és 
szabadságharc érintettjeinek szóló, Horváth 
László, Duliskovich Sándor, Mühlenkampf 
József, Keszi Jenő, Dudás György, Rácz 
Ferenc, Szemereki Zoltán és Gyergyák 
Ernő nevére kiállított emléklapok átadására. 
Az’56-os eszme ápolásáért Nemes András-
né, Vas János és Horváth Loránd szintén 
emléklapot vehetett át. Az eseményen a 
Városi Kamarazenekari Egyesület adott 
koncertet, Medveczky Szabolcs vezényle-
tével. 
 
Október 23-án először a szőnyi városrész-
ben emlékeztek meg a hősökről, ahol a 
Bozsik József Általános Iskola diákjai adtak 
műsort. Délután a szőnyi Duna Népdalkör 
közreműködésével a Lengyárnál folytató-
dott a múltidézés. Az események központi 
helyszíne a Jókai tér volt, így a szemtanúk 
kérésének eleget téve ide helyeztette az 
önkormányzat azt a szobrot, amit 2006-ban 
Paulikovics Iván szobrászművész készített. 
Az alkotás egy Molotov-koktélt hajító 
forradalmárt jelenít meg, előtte Nagy Imre 
miniszterelnököt ábrázoló újság fekszik. 

Az emlékmű talapzatán a következő felirat 
olvasható: „Az igaznak emlékezete áldott”.  
A szobrot a helyi egyházi vezetők, így Bros 
Gergely katolikus plébános, Máté László 
református esperes, és Veres József evangéli-
kus lelkész áldotta meg. 
 
Az eseményen Koltay Gábor filmrendező, 
Komárom díszpolgára mondott ünnepi 
beszédet, aki felidézte saját gyermekkori 
élményeit is az 1956-os forradalom és sza-
badságharcról. 
 
- Azt kívánom, hogy ezt a szobrot soha ne tud-
ják ledönteni! Ne jöjjön olyan politikai hatalom, 
mely átértékeli mindazt, amit számunkra 1956 
jelent. A magyarországi események nélkül nem 
rendült volna meg a szovjet birodalom. Előde-
ink élhetőbb világot teremtettek számunkra. A 
mi kötelességünk pedig az, hogy megértsük, mi 
zajlott 60 esztendővel ezelőtt, és azt tovább-
adjuk gyermekeinknek - hangzottak Koltay 
Gábor szavai. 
 
A szobor megkoszorúzása után az egy-
begyűltek átvonultak Ács Lajos és Csémi 
Máté komáromi mártírok emléktáblájához, 
a múltidézés szentmisével zárult a Jézus 
Szíve római katolikus nagytemplomban.  
    rg

Városunkban zenés darabbal, filmvetítéssel, az ’56-os események

komáromi résztvevőinek fogadásával és ünnepi műsorral emlékez-

tek az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára.

1956-os MegeMlÉkeZÉssoroZat a VárosBan

a Magyar szabadság éve
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A Nagy Judit Galériában nyílt meg a Szőnyi 
Alkotókör 120 éves évfordulóhoz kapcso-
lódó tárlata. A tagok által készített mintegy 
60 festmény Komárom múltját tárja elénk. 
Az eseményen Molnárné dr. Taár Izabella, 
a járási hivatal vezetője mondott nyitóbeszé-
det, közreműködött a Hárompatak zenekar.  
 
A Szőnyi Alkotókör 2009 óta létezik. 
Kezdetben Nagy Judit szakmai irányítá-
sa alatt tevékenykedtek, majd átkerültek 
Észak-Komáromba, ahol Szilva József 
festőművésztől tanulhattak. Napjainkban 
Füriné Nagy Edit vezeti a kört, amelynek 
tagjai a Feszty Árpád Általános Iskolában 
találkoznak rendszeresen.  A „helytörténeti” 
képtárlat létrehozásában György Károlyné 
Rabi Lenke helytörténész volt az alkotókör 
művészeinek segítségére. 
 
- Köszönetet kell mondanunk azoknak a szeke-
reseknek, hajóvontatóknak, kereskedőknek, akik 
ezt a területet érdemesnek tartották a letelepe-
désre. Új-Szőny 1777-től létezik, mint önálló 
település. Az egyesítést nagymértékben elősegí-
tette a Bécs-Budapest vasútvonal megépítése és 
az Erzsébet híd átadása. Az egyesítést, amelyre 
1896. július 1-jén került sor, a települések 
vezetői kérvényezték a Belügyminisztériumnál. 
Köszönet az alkotóknak, akik megörökítették 
számunka az eseményeket, úgy, hogy közben 
a lelküket is elénk tárták, halhatatlanná téve 
így az örökké változó világot - hangzott el 
Molnárné dr. Taár Izabella beszédében.  
A Szőnyi Alkotókör által készített festmé-

nyeken visszaköszön a római múlt, a dunai 
árvíz, Alapy Gáspár polgármester személye, 
a szekeresgazdák arcképe, a templomok és 
a terek.  
 
- A múltba való visszatekintés során rádöbben-
hetünk arra, hogy milyen csodálatos városban 
élünk. Ugyan a történelem kettészakította a 
várost, tudjuk, hogy ez a két rész szervesen 
összetartozik, közösen él és lüktet - tette hozzá 
Nagy Judit, a galéria vezetője.  
 
A tárlat november 19-ig látogatható, hét-
köznapokon 10-től 17 óráig.  
 
1938. november 2-án a Belvedere-palotában 
született meg az első bécsi döntés, amelynek 
értelmében a Felvidék magyarlakta területei 
visszakerültek az anyaországhoz. A tényle-
ges visszavétel november 5-e és 11-e között 
zajlott. Komáromba november 6-án, a késő 
délutáni órákban érkeztek meg a honvédek, 
élükön fehér lovon Horthy Miklós kor-
mányzóval. Az Endresz Csoport megalaku-
lása óta megemlékezik az eseményről. A 78. 
évfordulón Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet elnökhelyettese mondott 
beszédet.  
 
- Komárom Brüsszelből nézve ugyancsak fura 
hely lehet. Egy szlovákiai és egy magyarországi 
város, összecsengő névvel a Duna két part-
ján. Komárom azonban számunkra mindig 
is egységes várost jelentett, amelyben együtt 
emlékezhettünk Jókaira éppúgy, mint az 

Aranycsapat Czibor Zoltánjára, a kálvinista 
szekeresgazdákra, Klapkára, az 1848 / 49-es 
forradalom és szabadságharc hőseire, az erőd-
építőkre és a városatyákra egyaránt. Itt a római 
kövek törésvonalai is összeillenek. E városnak 
üzenete van. Csángóföldtől az Őrvidékig min-
den magyar ember számára azt üzeni a Duna 
szilaj szeleivel, hogy a legszélesebb folyamokat 
is átkötve, a legmagasabb hágókat is átjárva 
egyesítsétek erőiteket - hangzottak Fráter 
Olivér szavai.  
 
A megemlékezésen közreműködött Nagy 
Ferenc és Fehér Dalma. Az esemény az első 
világháborús emlékmű megkoszorúzásával 
ért véget.  
 
    rg

Idén 120 éve annak, hogy egyesült Új-Szőny és Komárom.  A jeles

eseményre, valamint a Felvidék,  így Észak-Komárom 78 évvel ez-

előtti visszatérésére emlékeztünk november 5-én.

a VissZacsatolásra ValaMint új-sZŐny És koMároM egyesülÉsÉre eMlÉkeZtünk

az eljövendő Múlt napjai
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A bécsi döntések nemzetközi választottbírósági 
döntések voltak, amelyekkel Németország és 
Olaszország békés úton, döntőbíráin keresztül 
igyekezett kielégíteni Magyarországnak a 
trianoni békeszerződés felülvizsgálatára 
irányuló követeléseit. A bécsi döntések révén 
1938-ban és 1940-ben Magyarország a 
trianoni békeszerződés értelmében elvesztett 
területeinek egyes részeit visszakapta Cseh-
szlovákiától, illetve Romániától. A második 
világháborút lezáró párizsi békeszerződések 
aztán e döntéseket 1947-ben semmisnek nyil-
vánították, a visszacsatolt területek pedig újra 
Csehszlovákiához és Romániához kerültek.
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grónai ismét 
világbajnoki aranyat hozott!

komáromi harcosunk, grónai sándor, a 
komáromi alexandros Bulls Muay thai 
gym vezetőedzője és az unicentral Bulls 
kick-Box és thai Box se harcosa megsze-
rezte második thai box világbajnoki címét 
az aFso-iksa - World all Fight system 
organization szervezet világbajnokságán 
németországban, Frankfurtban.

Grónai egyhangú pontozással győzte le 
luxemburgi ellenfelét, akire a harmadik 
menetben rá is kellett számolni egy sikeres 
könyöktechnika találat után.

Felkészítő edző: Csányi János
Kísérő edzők: Horváth László, Éva Katona
A csapat utazását támogatta a zLT. Magyar-
ország Kft.

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy Grónai arany-
éremmel tért haza a milánói WFC – World
Fighters Council világbajnokságról is!
 
   ké

gazdag 
éremtermés úszóinknál

az október 22-23-i hétvége gazdag érem-
termést hozott a komáromi úszók számá-
ra, akik három helyszínen versenyeztek, 
és összesen 28 érmet nyertek.

Legfi atalabb versenyzőink Kecskemétre 
utaztak, közülük zseni Dórának az érem 
szerzés is sikerült, hiszen megnyerte a 100 
m pillangóúszást, és ezüstérmes lett 100 m 
gyorsúszásban.

Gálik Krisztián Érsekújváron mérte fel 
edzettségi állapotát egy rövidpályás ver-
senyen, aranyérmet érdemelt ki 200 m 
gyorsúszásban, 100 m mellúszásban, 200 m 
vegyesúszásban és 400 m gyorsúszásban. 
Ezüstérmes lett 50 m gyorsúszásban, 50 m 
pillangóúszásban és 50 m mellúszásban.

Dikácz Bence Cilistovban (Szlovákia) küzdött 
meg legnagyobb vetélytársaival, megnyerte a 
100 m mellúszást és a 400 m vegyesúszást, 
ezüstérmes lett 50 m mellúszásban, 200 m 
vegyesúszásban, 100 m hátúszásban, 200 m 
pillangóúszásban és 200 m gyorsúszásban, 
bronzérmet szerzett 800 méter gyorsúszás-
ban. 

    szb

November 5-én Szigetszentmiklóson rendezték meg a magyar 

bajnoksággal egyenértékű színvonalat képviselő XXI. WKF orszá-

gos karate diákolimpiát. A versenyen mintegy félszáz egyesület

közel 600 sportolója lépett tatamira, így rendkívül erős mezőny-

7 teMPÓs ÉreM a XXi. WkF orsZágos karate DiákoliMPián 

A tempósok Filep Imre, Pataki László és 
Filep Ádám vezetésével 14 versenyzővel 
vettek részt a versenyen, és 7 érmet, köztük 
egy olimpiai címet is kiérdemeltek. Ez 
a legeredményesebb szereplés a karate 
diákolimpia két évtizedes történetében. 
Filep Imre, a csapat edzője kiemelkedőnek 
értékelte a szereplést, elmondta: még több 
éremlehetőség is benne volt a csapatban, 
hiszen többen a harmadik helyért vívott 
küzdelemben kaptak ki.

Eredmények:
Bán Zara Dorina 
Feszty Árpád Általános Iskola 
- kata 2. hely, wkf kumite 3. hely -

Léber Zsófi a Melinda
Feszty Árpád Általános Iskola 
- kata 2. hely, wkf kumite 3. hely - 

Némedi Zsanett 
Jókai Mór Gimnázium
- wkf kumite 3. hely -

Rigla Regina Amarilla
Feszty Árpád Általános Iskola 

- wkf kumite 3. hely -

Kocsis Dóra 
Petőfi  Sándor Általános Iskola 
- wkf kumite 1. hely - 

Októbertől Komáromban új helyeken is 
ismerkedhetnek a jelentkezők az egyesület-
ben folyó munkával: 

a Gesztenyés Óvodában keddenként 
15.15-től 16.00 óráig, 
a Szent Imre Általános Iskolában 
szerdánként 15.30-tól 16.30-ig, 
a Kistáltos Óvodában pedig péntekenként 
15.15-től 16.00 óráig folynak edzések. 

A központi edzőteremben (Komárom, 
Lehár F. u. 7.) hétfőtől csütörtökig naponta 
17.00 és 18.00 óra között tart az edzés.

További információ: 06-20-564-41-42

      fi 

ben kellett helytállni a komáromi versenyezőknek.

�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL
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Éremesővel tértek haza 
a kVse fi t-kidesei

október elején Mogyoródon tartották az 
idei év utolsó fi t-kid dance versenyét, ahol 
a komáromi csapat képviseltette magát 
a legtöbb versenyzővel, egyéniben és 
csapatban egyaránt. a legfi atalabb ver-
senyző 7, míg a legidősebb 18 éves volt. a 
komáromi csapat valamennyi korcsoport-
ban szerepelt.

A megmérettetésről ezüstéremmel tért haza 
Bese Csilla és Suhajda Flóra. Varga Evelin 
és Szabó Angéla a harmadik, Féli Laura a 
negyedik, Erdős Jennifer az ötödik, míg Lam-
pert Vivien és Vadkerti Sára a hatodik helyet 
szerezte meg.

A 7.osztályosok „Szülinaposok” csa-
pata a dobogóról alig lemaradva a 
negyedik helyen végzett. Az ötödikes 
„Rockerek” a 6. helyen végeztek.

A versenyzőket Vadkerti Ildikó, Pintér Dorina 
készítették fel, munkájukat Erdős Jennifer, 
Suhajda Flóra és Pintér Alexandra segítették.

    vi

- A tavasszal rendezett esemény édesapám 
tiszteletére a Berecz Dezső nemzetközi torna 
elnevezést kapta, most pedig Monostor-kupa 
néven hirdettük meg a versenyt. Örömmel 
mondhatom, hogy több nagynevű csapat is elfo-
gadta a meghívást, itt volt az MTK, a BVSC, 
a Dorog és a Lábatlan, de jöttek Észak-Komá-
romból, Pozsonyból és más szlovákiai városok-
ból is - mondta ifj . Berecz Dezső.

A KMSE jó kapcsolatot ápol a külföldi 
utánpótlás-csapatokkal, rendszeresen járnak 
nemzetközi utánpótlás-tornákra is.

- Remek a mérkőzések hangulata, igazán 
profi  a szervezés. Nagyon örülünk, hogy 
ismét itt lehetünk. Utánpótlás-csapatunk pár 
éve alakult a 2008-as korosztály számára 
Pozsony Vrakuna városrészében. Heti három 

alkalommal tartunk edzést - tudtuk meg 
a pozsonyi edzőtől, Anton Danieltől.

A Berecz Dezső Sporttelep négyfelé osztott 
pályáján egész nap 16 csapat rúgta a labdát. 
A hazaiak délután kerültek sorra.

- Ezek a nemzetközi tornák jó lehetőséget 
teremtenek arra, hogy tanuljunk egymástól. 
Célunk, hogy a magyar labdarúgást felemeljük 
- tette hozzá ifj . Berecz Dezső, aki szerint 
az MLSZ koncepciója az utánpótlás-ne-
velésre jó eredményeket hozhat. Emellett 
elengedhetetlen a fi atalok motiválása is.

A Monostor-kupáról minden csa-
pat éremmel tért haza, külön díjazták 
a legjobb játékost, góllövőt és kapust 
is.        se

neMZetköZi FutBalltorna Zajlott Monostoron

a pálya kis ördögei
Idén már második alkalommal szerveztek nemzetközi labdarúgó-

tornát a Berecz Dezső Sporttelepen. Az eseményen mintegy 300

futballista rúgta a bőrt, az U9-es, az U 10-es és az U11-es korosz-

tályból.
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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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