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„Rá sem lehet ismerni  
városunk egyes részeire” 
 
Csaknem 30 pályázaton nyert az elmúlt 
időszakban Komárom, és további négy 
van még elbírálás alatt – ez is kiderült a 
legutóbbi testületi ülésen. Mindezekből 
jelentős fejlesztéseket hajt végre a város-
vezetés a közeljövőben. 
 
Ismét összeült kedden az önkormányzat kép-
viselő-testülete, amely nyílt ülésen tíz, míg zárt 
ülésen további négy napirendi pontról döntött 
a Városháza dísztermében. 
 
A napirenden szerepelt az avar- és 
kertihulladékok égetéséről, valamint a szabad-
téri tűzgyújtásról szóló rendeletet felülvizsgála-
ta, amelyre azért volt szükség, mert a Brigetio 
Gyógyfürdőt nemrég gyógyhellyé nyilvání-
tották. Így a fürdő területén, valamint védő-
területén a kertihulladék-égetés ezentúl tilos 
lesz. Molnár Attila polgármester a napirendi 
pontnál elmondta, hogy az önkormányzat 
igyekszik sűrűbben megoldani a zöldhulladék 
elszállítást az adott területen, amelyről levél-
ben is értesítik az ott lakókat. 
 
A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 
szóló rendeletet is módosította a képviselő-
testület. Így még szélesebb körben lesznek 
elérhetőek az önkormányzat által nyújtott 
szolgáltatások, melyek még inkább segítenek 
abban, hogy a városban élők valóban ottho-
nuknak tekintsék Komáromot. 
 
A testület emellett elfogadta a Komárom 
Város Egyesített Szociális Intézményének 
beszámolóját, valamint tájékoztatót hallgatott 
meg a Komáromi Távhő Kft. idei beruházásai-
ról és a téli fűtési szezonra való felkészülésről. 
 
A városvezetők továbbá döntöttek az óvodai 
körzetekről, valamint Molnár Attila beszámolt 
az elmúlt időszakban benyújtott pályáza-
tok eredményeiről és a folyamatban lévő 
projektek végrehajtásáról. A polgármester 
elmondta, hogy csaknem 30 pályázatot nyert 
el Komárom az elmúlt időszakban, melyek 
megvalósítása már részben elindult, több 
pedig közbeszerzési fázisban van, egyes 
fejlesztések pedig a célegyenesben tartanak. 
„Ha megvalósulnak az elnyert pályázatok, a 
város egyes részeire rá sem fognak ismerni, 
még a Komáromban élők sem” – emelte ki dr. 
Molnár Attila.  
 
A testületi ülés zárt részén ingatlanokkal kap-
csolatos döntésekről és önkormányzati tulaj-
donú bérlakásokról, valamint az idei Salkaházi 
Sára-díjról szavaztak a képviselők. 
          (komaromhirado.hu)

Dr. Molnár Attila polgármester köszöntő-
jében a városban jelenleg zajló beruházások-
ról, fejlesztésekről szólt. Elmondta, hogy az 
önkormányzat mintegy 3 milliárd forintot 
költ intézményei modernizációjára, további 
jelentős összegeket a városi út- és járdahá-
lózat korszerűsítésére. Miközben gőzerővel 
zajlik a Csillag erőd kulturális célú fej-
lesztése, valamint az új Duna-híd építése, 
hamarosan megújul a Jókai liget, új épületet 
kap a múzeum és Családsegítő is. 
 
- Azt gondolom, hogy a jelen időszakban 
térségünkbe érkező közel 80 milliárd forintnak 
köszönhetően, Komárom ma Európa egyik 
legdinamikusabban fejlődő kisvárosa – hangsú-
lyozta a polgármester. 
 
- A munkanélküliek, inaktívak munkaerőpi-
acra történő visszavezetése érdekében képzést 
és foglalkoztatást is elősegítő programba 223 
hátrányos helyzetű álláskeresőt vontak be, 
144 fő került elhelyezésre foglalkoztatóknál, 
97 főnél el kell érni a hathónapos, folyamatos 
foglalkoztatást, 64 főnél a tartós foglalkozta-
tást. 51 fő kapott képzést. Létrejött a megyei 
foglalkoztatási fórum, mely egy asztalhoz ülteti 
a munkáltatók és munkavállalók, a foglalkozta-
tásban, képzésben érintett állami, önkormány-
zati és civil szereplőket – ezt már dr. Kancz 
Csaba megyei kormánymegbízott mondta, 
majd hozzátette: a 2016. szeptember 29-én 

létrejött 32 tagú 
fórum hosszú távra 
alakult. Célja, hogy 
azonosítsa a térség 
foglalkoztatási 
problémáit, és moz-
gósítson minden 
rendelkezésre 
álló erőforrást a 
szükséges intézke-
désekhez, melyre 
feljogosítja a helyi 
adottságok kellő 
ismerete.  
 

Megtudtuk továbbá, hogy a Kormányhi-
vatal közreműködésének köszönhetően a 
tatabányai, tatai és komáromi járásban élő, a 
program célcsoportjához tartozó 51 fő vett 
részt személy- és vagyonőr,i targoncaveze-
tői, élelmiszereladói, társadalombiztosítási 
és bérügyintézői képzéseken, 144 fő dol-
gozik támogatott foglalkoztatásban, ebből 
10 fő önfoglalkoztatott. Elhelyezkedésüket 
segítő munkaerőpiaci, pályaorientációs 
programok is megvalósultak. Mind a kép-
zés, mind a foglalkoztatás helyi munkaerő-
piaci igényeket szolgált ki.  
 
A projekt lehetőséget nyújtott közvetlen 
helyi gazdaságfejlesztési tevékenységekre is, 
melyek hozzájárulhatnak a foglalkoztatás 
javításához. 
 
Popovics György megyei közgyűlési elnök 
szerint eredményesen zárult a program, 
amelynek a második ütemére már benyúj-
tották a pályázatot.  
 
Az eseményen a megyei önkormányzat 
részéről Petrikné Molnár Erika projekt-
menedzser, míg a kormányhivatal részéről 
Galgovics Tamás szakmai megvalósító 
tartott előadást a pályázat során elért ered-
ményekről.  
 
    rg

Menjen a MunKa!
344 milliós uniós támogatás segítéségével zárult a megyei önkor-

mányzat és partnerei, a megyei Kormányhivatal és a Területfejleszté-

si Kft. által megvalósított foglalkoztatási projektje. A záróese-

EREDMÉNYES A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

ményre október közepén került sor a Monostori erődben.

�� „Komárom ma Európa egyik legdinamikusabban fejlődő kisvárosa”
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Vendégek a háznál 
 
Idén immár harmadik alkalommal kö-
szöntötte dr. Molnár Attila polgármester 
a komáromi újszülötteket és szüleiket a Vá-
rosháza dísztermében, ezúttal különleges 
vendég társaságában. A családokhoz épp 
a városunkban forgató Koltay Gábor film-
rendező, Komárom díszpolgára is szólt. 
 

A direktor elmondta, maga is gyakorló szülő, 
hiszen két, ma már felnőtt gyermek édesapja, 
épp ezért csak arra tud biztatni minden fiatal 
párt, hogy vállalják a családalapítás szép, ám 
nehézségektől, felelősségtől sem mentes 
voltát, hiszen csak így maradhat meg a ma-
gyarság, a nemzet.  
 
- A gyermekek oly sok mindenre megtanítanak 
minket: elsősorban türelemre, odafigyelésre, 
elfogadásra és sok-sok önzetlen szeretetre - 
fogalmazott Koltay Gábor. 
 
A köszöntésen, amelyen jelen volt Hamrák 
Zsófia képviselőasszony is, ezután dr. Molnár 
Attila beszélt a komáromi szülőkhöz. Hang-
súlyozta, polgármesteri szolgálatának ezek 
a legszebb percei, mikor ennyi fiatal pár és 
kisbaba gyűlik össze a Városházán. 
 
- Ezekért a pillanatokért valóban érdemes 
fáradni nap, mint nap. Hiszen Komárom 
elsősorban a jövő generációinak épül, hogy 
ők is otthonuknak érezhessék a települést, 
akárcsak mi. 
 
A polgármester kiemelte, az önkormány-
zat a saját eszközeivel igyekszik segíteni a 
komáromi családokat. Ezen intézkedések 
közé tartozik a 100.000 Ft-os kelengye-
pénz, az első házasságukat kötő komáromi 
párok egyszeri 100.000 Ft-os támogatása, 
a diákbérletek-, a kismamák helyi tömeg-
közlekedésének-, valamint a 70 éven felüliek 
hulladékszállítási költségének átvállalása. Dr. 
Molnár Attila hozzátette, az önkormányzat 
napjainkban 3 milliárdot költ közintézmé-
nyeire, a Kultsár iskola és a gimnázium 
felújítására, a Családsegítő új épületének 
megépítésére, az összes óvoda udvarának 
rendbetételére, vagy épp a hamarosan át-
adásra kerülő bölcsőde korszerűsítésére. (rg)

Tizennegyedik alkalommal adta át a 
megyei Príma-díjakat október elején a 
tatabányai Jászai Mari Színházban a Príma 
díjátadó gálaesten a Vállalkozók Országos 
Szövetségének megyei szervezete. A VOSZ 
a térség gazdasági-, köz-, valamint kultu-
rális és sportéletének kiválóságait ismerte el 
ezúttal is. A három Príma-díjazott Pogány 
Gábor Benő szobrászművész alkotását, a 
Kincsem ló plakettjét, egy Príma aranyme-
dált és egy-egy millió forintos pénzjutalmat 
vitt haza, egy jelölt a közönségszavazatok 
alapján Príma közönségdíjat, ketten pedig 
Príma különdíjat kaptak, akik a plakett és 
az aranymedál mellett 250-250 ezer forintot 
vehettek át. 
 
A Megyei Príma-díj tíz jelöltje közül 
az idén is hárman vettek át Príma-díjat. 
Dezső Marianna a Tatabányai Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola nevében, Lévai 
Ádám művésztanár, akit Tata városa 
különdíjjal is elismert, valamint Pák Gábor 
esztergomi főorvos. A Príma közönségdíjat 
az Oroszlányi Sport Egylet OSE-LIONS 
kosárlabdacsapata kapta, a két Príma 
különdíjas pedig Prohászka Marcell 
nyugalmazott középiskolai igazgató és 

Wehner Tibor író-művészettörténész lett. 
Idén kilenc szakmai díjat adott át Vállalko-
zók és Munkáltatók Országos Szövetségé-
nek megyei szervezete az eseményen: 
 
Az év kisvállalkozója:  
Dankó Csaba László,  
a Dankó Kft. ügyvezető igazgatója 
Az év vagyonvédelmi vállalkozása:  
Rigó Erik,  
az DERIK Hungária Kft. ügyvezetője 
Az év haszongépjármű-kereskedője:  
Szücs Attila,  
az EUROTRADE Kft. ügyvezetője 
Az év kiskereskedője:  
Harmath Attila egyéni vállalkozó 
Az év mestercukrászai: Sztaracsek János, 
Sztaracsek Jánosné és Sztaracsek Ádám,  
a Jánoska cukrászda tulajdonosai 
Az év mezőgazdasági vállalkozója:  
Kiss Csaba,  
a Kisbéri Lúdtenyésztő Kft. ügyvezetője 
Az év mesterfodrásza: Kurucz Erika 
Az év menedzsere: Marcus Elkenkamp,  
az OTTO FUCHS Kft. cégvezetője. 
Az év ügyvédje: Neiger Tibor 
 
        komaromhirado.hu

PríMáK Közt a legjobbaK
Prohászka Marcell nyugalmazott középiskolai igazgató Príma

Különdíjas lett, Sztaracsek János és felesége, valamint fiuk Ádám,

a Jánoska cukrászda tulajdonosai pedig az év mestercukrászai

KOMÁROMI DÍJESŐ IS A MEGYEI PRÍMA GÁLÁN

elismerést kapták meg a Príma Díjátadó Gálaesten.

�� Fotó:kemoh.hu
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- Rendkívüli gesztus ennek a rendezvénynek 
a megszervezése. A megbecsülés, a szeretet és a 
tisztelet jele. Nem véletlenül lett dr. Molnár At-
tila az év polgármestere. Igyekszünk tartalmas 
programokat kínálni a tagjainknak, hogy ez a 
közösséghez tartozás érzését nyújtsa számukra 
– mondták a Nőklub és a város nyugdíjas 
klubjainak vezetői. 
 
- Önöknek köszönhető, hogy Komárom Európa 
egyik legdinamikusabban fejlődő kisvárosa. Ha 
önök nem építik újjá ezt a várost, ezt a hazát, 
nem állhatnánk itt, és nem tudnánk ilyen 
eredményekről beszámolni. Annyi tapasztalat 
van Önök mögött, amiből mi csak tanulhatunk, 
és amelyre a város jövőjét építhetjük - mondta 
köszöntőjében dr. Molnár Attila polgár-
mester.  
 
Az ünnepség résztvevőit minden évben 
sztárvendégek szórakoztatják. Az idősek 
világnapján Szűcs Judit, valamint Soltész 
Rezső lépett színpadra. 
 
Az idősek világnapja alkalmából tartott 
egészséghetet az Idősek Otthona és Ott-
honháza is. 
 
- A legjobban a meridián torna tetszett a 
lakóinknak, akik a dohányzás káros hatásairól 
is hallhattak hasznos tudnivalókat. A kollé-

ganők is tartottak előadásokat: többek közt az 
egységvezetőnk, Csonka Szilvia a közös életről 
és a problémamegoldásról beszélt. Dr. Pusztai 
Ferenc az időskori balesetekről, a csontritku-
lásról szólt, tanácsokat adott a lakóknak, hogy 
milyen élelmiszereket fogyasszanak, és hogyan 
tudják az ízületeiket tornáztatni. 
 
Az október 5-ei ünnepségen a zeneiskola 
növendékei, Egyed László versmondó 
valamint a Duna Népdalkör és a Nap-
raforgók Citerazenekar adott műsort. A 
rendezvény zárásaként Turi Bálint alpolgár-
mester, Hamrák Zsófia és Horváth István 
önkormányzati képviselők köszöntötték az 
időseket.  
 
És, ha már a szépkorúaknál tartunk. Dr. 
Molnár Attila polgármester, dr. Kreft-
Horváth Loránd alpolgármester és Takács 
József képviselő nemrég közösen köszöntöt-
te fel a 100 esztendős Bakos Józsi bácsit, és 
a 90. éves Zámbó Lászlóné Varga Brigitta 
nénit. 
 
Józsi bácsi Körösladányban született az első 
világháború lezárásának évében, 1918-ban. 
Átélte Trianont, a Horthy-korszakot, a 
második világháborút (8 évig volt katona, 
ebből három hónapot töltött orosz hadi-

Korhatár nélKül
Nem maradt üres szék a városi idősek napi rendezvényen október

1-jén a sportcsarnokban. Az ünnepségen a Nőklub, valamint a három

városrész nyugdíjas klubjainak tagsága vett részt. 

AZ IDŐSEK NAPJÁN JÁRTUNK

fogságban), Rákosit és Kádárt, 1956-ot, 
és persze a rendszerváltást, az egész XX. 
századot. 1962-ben költözött Komáromba, 
ahol először az Almásfüzitői Timföldgyár-
ban helyezkedett el kocsitöltőként, havi 800 
forintos fizetéssel. Később az építőiparban 
vállalt munkát, onnan ment nyugdíjba. 
Három fia született, akik sajnos már 
nincsenek vele. Az idők során 7 unokával, 4 
dédunokával és 3 ükunokával ajándékozta 
meg a Teremtő.  

Brigitta néni Izsán látta meg a napvilágot, 
majd 1950-ben Komáromba jött férjhez. 
Párjával még a szülőfalujában ismerkedett 
meg, azonban Laci bácsiékat kitelepítették. 
A fiatalok így közös életüket Diósberény-
ben kezdték meg, majd Jászberényben 
folytatták. Szerettek volna szülőfalujukhoz 
minél közelebb kerülni, ezért Szőnyben 
kezdtek építkezni, és 1957-től ott teleped-
tek le. Brigitta néni először a jászberényi, 
majd a szőnyi bölcsődében gondozta nagy 
szeretettel a gyermekeket, később a Magyar 
Nemzeti Bank komáromi fiókjához került, 
az emisszióban pénzolvasóként dolgozott, 
onnan ment nyugdíjba 1985-ben. Nyug-
díjba vonulása után férjével, aki 1987-ig a 
Komáromi Járási Földhivatal vezetője volt, 
főként a családjuknak éltek. Házasságukból 
egy lányuk, Erika született, és egy unoká-
val, Istvánnal ajándékozta meg az élet őket.  
 
Mindkét ünnepelt miniszterelnöki köszön-
tőoklevelet és ajándékkosarat kapott.  
    kn/rg

�� A városvezetés ezúttal is a sportcsarnokban köszöntötte az időseket

�� ...és Brigitta néni

�� A két ünnepelt: Józsi bácsi...



 

Csapataink harcban álltak... 
 
A Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadi-
kultúra Alapítvány tizennyolc éve rendez 
hadijátékokat a Monostori erődben. 
Szeptember 29-én és 30-án a II. világhá-
ború egy-egy csatajelenetét elevenítették 
fel a Lengyelországból, Csehországból, 
Szlovákiából és hazánkból érkezett hagyo-
mányőrzők. A látványos, pirotechnikában 
is bővelkedő rendezvény nagyszámú 
érdeklődőt vonzott, akik több újdonsággal 
is találkozhattak. 
 

- Látható itt a csehszlovák 38 T típusú tank, 
amelyet a magyar hadsereg is alkalmazott, 
hiszen az első páncélos hadtestet a Donnál 
ezekkel szerelték fel. Ezenkívül a közönség 
először láthat Komáromban egy SdKfz 222-es 
típusú német páncélos felderítő autót, valamint 
egy T 34-es harckocsit – mondta Udovecz 
György, a Jászkun Magyar Királyi Honvéd 
Hadikultúra Alapítvány elnöke. 
 
Egy magángyűjtő jóvoltából egy tábori kórház 
felszereléseit is megtekinthették a látogatók. 
 
A különböző történelmi korok megeleveníté-
se rendkívül népszerű a fiatalok körében is. 
Járóka Gábor régóta foglalkozik hagyomány-
őrzéssel.  
 
- A két világháború érdekel a legjobban, mert a 
családom több tagja is részt vett bennük. Volt, 
aki meghalt és volt, aki hadifogságba esett 
hosszú időre. A hagyományőrzés összeko-
vácsolja az embereket. Azért elevenítjük fel a 
csatákat, hogy emlékezzünk az áldozatokra és 
a túlélőkre, hogy az emberek ne háborúzza-
nak, hanem békében éljenek egymás mellett 
– mondta az ifjú hagyományőrző.  
 
Az első nap csatajelenetében korai II. világhá-
borús, keleti fronton történt ütközet elevene-
dett meg, amelyben a szovjetek, valamint a 
szlovák és a német hadsereg katonái vettek 
részt. A második napon tartott „összecsa-
pásba”, mely háromszáz katona részvételével 
zajlott, két repülőt is bevontak a szervezők. 
 
    kn

Ennek okán október 12-én tágra nyitották 
az intézmény főépületének kapuit, hogy be-
tekintést engedjenek a múzeumi munkába. 
Az esemény a családok éve mentén keresett 
tematikát, így kevésbé ismert komáromi 
hírességekről tartott előadást Számadó 
Emese múzeumigazgató, aki a régmúltba 
kalauzolta a hallgatóságot. 
 
A látogatók érdekessé-
geket hallhattak Ará-
nyi Lajos Györgyről,  
a korbonctan rendkí-
vüli tanáráról, az észak-
komáromi születésű 
Térffy Gyuláról, aki 
jogi kodifikátorként 
szerzett ismertséget,  
és nevét egy komáromi 
utca is őrzi, vagy példá-
ul Theodor Körnerről, 
aki Új-Szőnyben 
született, és 1951-től az 
Osztrák Köztársaság elnöke volt, valamint 
Seress Rezsőről, aki gyermekkorát töltötte 
Komáromban, és a Szomorú vasárnap című 
legendás dal és még számos sláger szerzője-
ként hagyott maradandó emléket. 
 
Az egyszervolt élettörténetek boncolgatását 
követően a múzeumi nyílt napon Burai 
László, Füssy Józsefné, Horváth Krisztina, 
Pokornyi Gábor és Simon Ferencné Pecunia 

non olet  (A pénznek 
nincsen szaga) című ér-
dekfeszítő előadása révén 
a római kori pénzérmék 
világában kalandoz-
hattak a jelenlévők. A 
darabban szó esett a 
római kori pénzekről, 
azok történetéről, illetve 
restaurálásuk, felújításuk 
lehetőségeiről.  
 
A némi kézügyességet is 
igénylő kreatív fog-

lalkoztató alkalmával Horváth Krisztina 
restaurátor gipszből öntött pénzérméit 
készíthették el a vállalkozó szellemű láto-
gatók. Az így készült élethű másolatokkal 
játékba csalogatták a jelenlévőket, akik régi 
római mintára társasozhattak is. Az ötletes 
feladványokat úgy választották meg, hogy 
azokban a frissen elkészült pénzérmék is 

szerepet kapjanak. Ilyen játék volt például a 
napjainkban is népszerű malom, de lehetett 
dobótoronnyal is játszani, és a memóriájukat 
is tesztelhették a résztvevők. 
 
 
    hd/rg

SzenzációS öröKSégünK!
Október 1-je és november 11-e között ismét megtartják a nagysi-

kerű országos rendezvénysorozatot, a Múzeumok Őszi Fesztiválját. 

Az idei, a címben olvasható mottó kulturális örökség európai

MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 2018.

évéhez kapcsolódott.

�� Számadó Emese igazgató a kevésbé ismert komáromiakról beszélt

�� A kép csak illusztráció

KULTÚRA6
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Öröménektől volt hangos a Szent Imre 
Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 
előtti tér október elsején. Az utolsó tanítási 
órát követően a zene világnapja okán a város 
szinte valamennyi általános iskolájából 
érkeztek az egyházi fenntartású intézmény 
meghívására gyerekek a közös éneklésre, 
amelybe a Szent Imre testvérintézményét, 
a XIII. kerületi Hermann Ottó Általános 
Iskola kórusát is bevonták. A gyerekeket 
Radziwonné Vörös Zsuzsanna igazgatónő 
köszöntötte, egy diák a jeles nap erede-
téről beszélt, majd minden jelenlévő, így 
több száz fiatal fakadt egyszerre dalra. 

A repertoárban felcsendültek magyar nép-
dalok és könnyűzenei darabok is, a fiatalok 
nagy örömére ismert slágereket is megszó-
laltattak zongorakísérettel.  
 
A harmadik alkalommal megszervezett 
esemény ismét bebizonyította, hogy az 
éneklés örömteli élmény. Ezt bizonyára ez-
úttal azok is megtapasztalhatták, akik attól 
tartva, hogy nincs jó hangjuk, bátortalanab-
bul dúdolgattak. Szégyenkezésre nem volt 
okuk, a Szent Imre Általános Iskola dalosai 
és testvérkórusa biztos alapot szolgáltattak. 
Az öröméneklésben a zene ünnepnapján így 
bárki kiereszthette a hangját.  

Száz évvel ezelőtt halt meg Claude 
Debussy francia zeneszerző. A Vivace 
Zenei Egyesület emlékkoncertet szer-
vezett a kerek évforduló alkalmából, a 
zene világnapjához kapcsolódva októ-
ber elsején az Aranytál Étteremben. 
 
Rendhagyó volt az előadás, hiszen a muzsi-
ka mellett Claude Monet száz alkotásával 
a képzőművészeti háttér is jelen volt. Ezért 
kapta az est a Két Claude - előadás az imp-
resszionizmus fenegyerekeiről címet.  
 
A zenei vonalat Medveczky Szabolcs,  
a Komáromi Kamarazenekar művészeti 
vezetője, a képzőművészeti vonalat Orbán 
Ilona művésztanár képviselte. Az imp-
resszionizmus a modern művészet első 
jelentős forradalma, amely magát az érzéki 
benyomást rögzíti. A koncerten elhangzott 
Debussy vonósnégyese, több zongoradarab-
ja, a Kis néger című etűdje valamint három 
énekes mű. Közreműködött Lázin Beatrix, 
a Győri Nemzeti Színház magánénekese, 
valamint a Komáromi Kamarazenekar 
négy tagja: Medveczky-Horváth Györgyi, 
Jenei Borbála, Nyiregyházki Orsolya és 
Pazdernik Erzsébet. Medveczky Szabolcs 
érdekességként elmondta: Debussynek 

minket magyarokat érintő hagyatéka is 
van, hiszen Bartók és Kodály műveiben is 
érezhető a Debussy-hatás.  
 
Az Egressy Béni Alapfokú Művészeti In-
tézményben a zene világnapja kiemelt fon-
tosságú, jeles nap. Ez nem véletlen, hiszen 
nagyban összecseng az intézmény külde-
tésével, hogy megszerettesse a fiatalokkal a 
muzsikát, és megtapasztalhassák az együtt 
zenélés kivételes örömét. Ez alkalomra is 
kiemelt módon készültek. Sokrétű progra-
mot készítettek elő annak érdekében, hogy 
hangszeres tanítványain túl más érdeklődők 
is betérjenek az oktatási intézménybe. A 
hetedik alkalommal megszervezett jeles nap 
délelőttjén az óvodásokat várták az Egressy 
terembe, hogy a legkisebbek is megismer-
kedhessenek a hangszerekkel. Ebben a 
különös világban a zeneiskola szinte vala-
mennyi hangszerét megszólaltatták.  
 
A kedvcsináló programot követően a 
délután zenehallgatással folytatódott az 
intézményben, majd 15 órától az észak-ko-
máromi Szent András templomban Vadász 
Attila orgonaművész bemutatóját élvezhette 
a közönség.  
 
Ismét megrendezték hagyományos zenei 
vetélkedőjüket is, amelyben  vegyes korosz-
tályú csapatok versengtek egymással a zene-
elmélet és zenetörténet területén. Kora este 
hetedszerre is visszatért a Generációk a pódi-
umon családi produkciótár. Hozák Adrienn 
igazgatónő elmondta, ez a legkedvesebb 
zeneiskolai esemény számára, mert a fellépő 
családok mindegyike azt közvetíti, hogy a 
zene és a muzsikálás fontos az életükben. 
 
Hetedik alkalommal is színvonalas összeál-
lítást prezentáltak a családi zenekarok. Túl-
súlyban könnyűzenei összeállítások kerültek 
színpadra, amelyek még a zenepedagógusok 
számára is a meglepetés erejével hatottak. 
 
 
 
            hd/kn/rg

neM élhetünK MuzSiKaSzó nélKül
Október 1-jén a zene világnapja alkalmából színes, rendhagyó programokkal várta az ér-

deklődőket a Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Vivace, de 

volt közös öröméneklés a kis templomnál is.

ÍGY ZAJLOTT A ZENE VILÁGNAPJA

�� Radziwonné Vörös Zsuzsanna igazgatónőköszöntőt mond az Öröméneklésen
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Az október 1-jétől 7-ig tartó rendezvény-
sorozat idején a felnőtt részlegen 125-en, a 
gyermekkönyvtárban 171-en vettek részt a 
különböző olvasóbarát programokban. A 
helyi könyvtár célja is egybeesik az országos 
kezdeményezés törekvéseivel, hogy bővüljön 
a könyvtárba járók köre, hogy minél többen 
keressék fel az intézményt, hogy használják 
annak szolgáltatásait, keressék rendezvé-
nyeiket. 
 
Az idei esztendőben a programsorozatnak 
köszönhetően a komáromi könyvtárban 32 
új beiratkozóval gazdagodtak. 
 
A hét során számos kulturális, ismeretter-
jesztő és szórakoztató eseményre várták az 
érdeklődőket.  
 
A gyermekrészlegen Márkiné Tárnok 
Eszter helytörténeti gyűjtő régi, múltidéző 
tárgyaiból nyílt kiállítás a könyvek birodal-
mában, Játék és tárgykultúra címmel. A tárlat 
régi gyermekjátékokat vonultatott fel a gyer-
mekkönyvtárban. A gyűjtő szenvedélyét 
édesanyjától örökölte, így egyértelmű, hogy 
tőle is vannak féltve őrzött emlékei. Számos 
múltszázadbeli berendezési tárgy és eszköz 
landolt nála szőnyi padlásokról, selejtezé-
sekből. Eszter néni gyűjteményét mostanság 

rendszerezi, amelyhez az önkormányzat egy 
molaji termet biztosított számára.  
 
A hét során játékba csalták a gyerekeket a 
Rumini irodalmi vetélkedő alkalmával. Ez 
az irodalmi sorozat a kortárs író, Berg Judit 
alkotása, és jó pár iskolában kötelező olvas-
mányként ismerték meg a gyerekek.  
 
Janka Ferenc, a SZÖCSKE elnöke virtuális 
sétára hívta a fiatalságot, de visszatért a csalá-
di aktivity is a programsorozatba, amelyben 
unokák, szülők és nagyszülők, vagyis több-
generációs csapatok versengtek egymással. 
 
A felnőtt részlegen Zalka Imre fotográfus 
szemével láttatták a régi és mai családokat. 
 
Zalka Imre fényképésznek tanult a hetve-
nes években. Abban az időben a fiatalok 
figyelme a színes, korszerű nyersanyagok 
irányába fordult. Hosszú időn keresztül 
színes és fekete-fehér fényképek nagyításával 
foglalkozott. Amikor hazánkban is elterjedt 
a digitális technika úgy döntött, inkább 
régi technikákat ismer meg. Amikor ezeket 
elsajátította, önhatalmúlag kinevezte magát 
vándorfotográfusnak. Régi és mai családok a 
vándorfotográfus szemével című előadását ok-
tóber 2-án tartotta meg a Jókai Mór Városi 

könyvtárban.  
 
- Amikor egy régi fotóalbumot megnézünk, 
műtermekben, jellegzetes világítás mellett szinte 
költői szépséggel, fénnyel vannak leírva az 
arcok. Az emberek testtartása erőteljes és büszke. 
Jóleső érzés ránézni ezekre a képekre - kezdte 
mondandóját a művész. 
 
Zalka Imre jelenleg fotótematikai tábo-
rokban oktatja az egyre népszerűbb régi 
technikák elsajátítására az érdeklődőket. 
 
A hét további programjai közt a bábolnai 
mentőállomás korábbi vezetője, Sáfrány 
Piroska mentőtiszt érdekes élettörténetekről 
mesélt, Dobiné Samu Gabriella pszicho-
lógus, családterapeuta pedig gyakorlati 
tanácsokkal szolgált nagycsaládosoknak. 
A hétvégére Györfi Mónika bábelőadással 
várta a családokat, záróprogramként pedig 
vasárnap Murányi Sándor Olivér erdélyi 
alkotó mesélt medvelésről, erdélyi tájakról 
és irodalomról. Az irodalmi beszélgetés-
ben előkerült Wass Albert, vagy éppen a 
farkaslakai Tamási Áron neve is. 
 
Az országos könyvtári napok után is sze-
retettel várnak mindenkit az intézménybe. 
Továbbra is rendelkezésre állnak a gyer-
mekrészlegen az állandó foglalkozások:  a 
keddi varroda, a Baba- és Mese-szerda, a 
Kinder-csütörtök vagy péntekenként a tár-
sasjáték kör. Ugyanitt újdonságként színesíti 
a palettát a Barkácskuckó is.  
 
Az ünnepi gyermekkönyvhétre író- ol-
vasó találkozóval is készülnek. A közép-
iskolásoknak rendhagyó irodalomórát 
”lyukasórát”, a felnőtteknek pedig Irodalmi 
Kávéházat és szintén író-olvasó találkozót 
szerveznek.  
 
   hd/kn/rg

olvaSónaPló
2006 óta rendezik meg az Országos Könyvtári Napokat. Az egyre népszerűbb ese-

ménysorozathoz a Jókai Mór Városi Könyvtár és gyermekrészlege is csatlakozik

minden esztendőben. 

EGY GAZDAGÍTÓ HÉT A KÖNYVTÁRBAN

�� A fesztysek is megnézték Eszter néni játékkiállítását
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Ehhez a dátumhoz igazodott és szervez-
te meg idén is a Komáromi Városgazda 
Nonprofit Kft. a népmese hetét, hogy ez 
idő alatt a magyar népmesére és az abban 
rejlő bölcsességekre figyelhessen minden 
meseszerető. Az eseménysorozat a gyere-
keknek és a felnőtteknek egyaránt kínált 
programokat.  
 
A népmese hete nyitóprogramjával, Kerekes 
Valéria mesekutató előadásával a felnőtt 
korosztálynak, elsősorban pedagógusoknak 
és szülőknek kedveztek. A gyermekkönyv-
tár falai közé varázslat költözött, amikor 
kezdetét vette az „Egyszer volt, hol nem volt...” 
 
A meséléskutató azt taglalta, hogy a mese 
olyan kommunikációs eszköz gyermeke-
inkkel, amely bármikor rendelkezésünkre 
áll. Jótékony hatású, ezért minden jelen-
lévőt arra biztatott, hogy bátran meséljen. 
A legegészségesebb a gyermek számára, 
ha ölünkbe kuporodva, szívdobbanásunk 
háttérzajában népmesei élménnyel hagyja 
hátra a napot, mert akkor minden feszültség 
feloldódik benne.  
 
Engedjük, hogy szárnyaljon a képzelet. 
Képeskönyvek, halomnyi illusztráció és 
televízió helyett elevenítsük fel inkább 
saját mesei tárunkat, és abból vegyük elő 
a szép élményeket adó történeteket, mert 
amihez mi pozitívan kötődünk, az lehet 
gyermekeinknek is az első pozitív élménye. 

Amióta megje-
lentek a népmesei 
gyűjtemények, a 
történeteket végleg 
lezártuk. Egyre 
inkább gyakorlat, 
hogy a felnőttek 
kényszeresen 
megszépítik a régi 
mesék alapköveiből 
épülő új történe-
teket. A szereplők 
alig gonoszak, a 
történet végén nin-
csenek elvarratlan 
szálak, mintha ezek 

befogadására már nem lennénk alkalmasak. 
A televízió intenzív képi világával kevesebb 
idő jut a félelmek feldolgozására, ezek a 
félelmek pedig hatnak a fiatalok tanulására 
és kapcsolatrendszerére.  
 
A játékpedagógia módszerével foglalko-
zó előadó szerint a mesélés területén egy 
különleges hármas egységben kellene 
gondolkodnunk, a mese ugyanis ösztönző, 
láthatatlan portékaként járhatna a szülő, a 
gyermek és a pedagógus között, felhasznál-
va a tanításra annak bölcsességeit, próbatét-
eleit. Ez fontos, hiszen a mese alkalmas arra, 
hogy megkönnyítse a tanulás folyamatát. 
Ehhez csak saját személyes élményeinket 
kell beleszőni például a számtanpéldákba.  

Kerekes Valéria a mese születését, tovább-
éltetését, vagyis áthagyományozását kutatja 
az egyes közösségekben. Azt vallja: minden 
mese élő, és csak rajtunk múlik, hogy élővé 
tesszük, vagy nem.  
 
Szeptember 26-ára a város nagycsoportos 
óvodásait várták a Közösség Házba, ahol 
az Álomzug Társulás adott hegedűjátékkal 
tarkított bábos előadást. Ez alkalommal 
aprólékosan kidolgozott, finom vonású 
bábokkal gombolyította a mese fonalát 
Tóth Krisztina, aki Az Üveghegyen túl című 
bábos mesébe kalauzolta a kicsiket. Az 
előadásból kiderült: a mesebeli tengerlépő 
cipő néha okosabb, mint aki a lábára húzza, 
jobban ismeri valódi vágyainkat, mint mi 
magunk. Az előadást követően kézműves 
foglalkozásban vehettek részt a hercegnők 
és királyfik, akiknek több kreatív próbatételt 
kellett leküzdeniük.  
 
A népmese napjáról Koppánymonostoron 
sem feledkeztek meg, itt a népmesés barká-
csolás mellett a Bábuci Bábszínház szóra-
koztatta az óvodásokat: Nyakigláb, Csupaháj 
és Málészáj története és persze Györfi Móni-
ka előadásmódja teljesen elvarázsolta  
a gyerekeket. A gyerekek harsányan báto-
rították a jótevő szereplőket, így feledkezve 
bele a népmesei világba. A nap kézműves 
foglalkozással zárult.  
    hd

cSaK ülünK, éS MeSélneK
A Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére minden év szeptemberében Benedek

Elekre, „a nagy mesemondóra” terelődik a figyelem, hiszen születésnapján, szeptember

30-án ünnepli hazánk a magyar népmese napját.

A NÉPMESE HETE VÁROSUNKBAN

�� Kerekes Valéria: Engedjük, hogy szárnyaljon a képzelet. Fotó: Hajnal Dóra

�� Bábműsor a Közösségi Házban                               Fotó: Hajnal Dóra



bővebb információ: facebook.com/monostorierod

a MONOSTORI ERŐD bemutatja

a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk

NOVEMBERIPROGRAMOK
JÓKAI MOZI

Komáromi
Ének

Medveczky Szabolcs
vezényel:

Zenés történelmi játék Alapy Gáspár 
tiszteletére

TESTAMENTUM

Főszerepben:
Laklóth Aladár

NOVEMBER 06. 19 ÓRA

Írta és rendezte
Koltay Gábor

KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ 
AZ ALKOTÓKKAL

2018. NOVEMBER 25. 17 óra

Balázs Árpád

Komárom 
750

NOVEMBER 07.
19 ÓRA

Koltay Gábor 
dokumentumfilmjének 
díszbemutatója

közreműködik:
VOX Femina Nőikar

NOVEMBER 05. 19 ÓRA

CONCORDIA Vegyeskar

szólisták:
Lázin Beatrix

Bátki Fazekas Zoltán

belépés díjtalan

belépés díjtalan

BELÉPÉS DÍJTALAN
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A látogatók többsége bizonyára nagyon saj-
nálta, hogy ezúttal is érvényesült a „mindent 
a szemnek, semmit a kéznek” alapelv.  
 
A legósok számos látványos összeállítást 
láthattak: városokat több négyzetméteren, 
mozgó vasútkollekciókat, kalózhajóflottát, 
játékos állatkertet, vidámparkot, járműveket 
minden mennyiségben, csupa rózsaszín her-
cegnős kastélyt, mesebeli kalózokat, vikin-
geket. A csoportok ingyenesen látogathatták 
a kiállítást. A remek lehetőséget több óvoda 
és a monostori iskola is kihasználta. 
 
A Koppánymonostori Kulturális Egylet 
hívószavára immár másodszorra fogadták el 
a meghívást a Balaton-Bakony Kocka Klub 
tagjai, akik két napon keresztül építették  
a tárlat elemeit. Törzsök Gábor elnök 
elmondta: klubjának tagjai valamennyien 
szenvedélyes legógyűjtők, építményeik lát-
ványát pedig szívesen osztják meg másokkal 
is, ezért  nagyszabású kiállításukkal sorra 
járják az országot. Kiállításaikban egy dolog 
állandó: a legó mindenhol örömet szerez.   

- Ezúttal új készleteket és új témákat hoztunk. 
Kilenc kiállítónk közt egy anyuka is van, de 
csatlakoztak hozzánk győriek is egy űrbázissal. 
Pontos leltárral még nem rendelkezünk, de mil-
liós nagyságrendű alkatrészünk van, amelyből 
folyamatosan építünk - mondta el Törzsök 
Gábor, akitől azt is megtudtuk, hogy külde-
tésszerűen gyarapítják gyűjteményüket.  
 
Miután a klub a dániai legógyárhoz tar-
tozik,- ami hatalmas érdem berkeikben–, 
kedvezményesen jutnak a forgalmazott 
alkatrészekhez. Színvonalukat tekintve 
a hazai listán ötödikek, amire nagyon 
büszkék.  
 
Törzsök Gábor elmondása szerint a dániai 
gyárban még nem jártak, de Nyíregyházán, 
a hazai legóparadicsomban már többször. 
A klub elnöke számára minden kiállítási 
alkalom egyfajta nosztalgia. Visszatekint-
ve gyermekkorára azt is elárulta, ő sosem 
kapott legót, de annyira vágyott a játékra, 
hogy úttörő bélyegeit kockára cserélte. Nem 
tudta megvenni a készleteket, ezért mindig 

ömlesztett csomagot szerzett be, és így 
épített. Szenvedélye azóta csak fokozódott. 
Valamennyi kiállított készletről hatalmas 
lelkesedéssel mesélt bárkinek, aki kérdez-
te. Érdekességként kiemelte: a legújabb 
kiállítási darab Harry Potter történetét 
idézi. Külön asztalon kapott helyet a legó-
robot, a modern irányítható vívmány, a 
legótörténelem új fejezetének főszereplője. 
 
A legókiállítás a gyerekeket és a felnőtteket 
egyaránt elvarázsolta. A látogatók közül 
az idősebb korosztály a hagyományos, 
régi konstrukciókat kereste, a fiatalokat a 
legó-robot végtelen lehetőségei érdekelték. 
Akinek pedig építeni támadt kedve, az a 
művelődési ház bejáratánál kedvére legóz-
hatott.  
 
    hd

KocKaMennyorSzág
Mára szinte nincsen olyan dolog, amit ne lehetne megépíteni legóból. A népszerű

építőjátékban rejlő lehetőségeket mutatta meg október 5-étől három napon át a

Dózsa György Művelődési Házban a Balaton-Bakony Kocka Klub. A társaságból ez-

LEGÓKIÁLLÍTÁS KOPPÁNYMONOSTORON

�� A Lego mindenhol örömet okoz!              Fotó: Hajnal Dóra

úttal kilenc legófanatikus klubtag mutatta meg Komáromban immár másodszorra

irigylésre méltó gyűjteményét. 
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Érik a szőlő... 
 
A Monostori szüreti vigasság nemcsak 
Komáromból, de a környező települések-
ről is sok látogatót vonz. A hagyományos 
esemény sikerét a Monostori Kulturális 
Egyesület tagjainak munkája garantálja. 
Az esemény csúcspontja a szüreti felvo-
nulás. 
 

- Szüreti pörköltfőző és süteménykészítő ver-
senyt is hirdettünk. A férfiak főzőtudományukat 
mutathatták be, melyet szakavatott zsűri bírált. 
Persze mindenki a saját receptjére esküdött. 
Idén hét csapat nevezett - mondta Kőrösi Fló-
rián a Monostori Kulturális Egyesület elnöke.

- A szüreti mulatság arra emlékeztet, hogy 
vidéken az emberek nagy része a mezőgaz-
daságból élt, és a munkák után a szórakozá-
sé volt a főszerep. A hagyományt meg kell 
őriznünk, ez magyarságunk megmaradásának 
záloga - mondta Czita János alpolgármester, 
a városrész önkormányzati képviselője.

Minden esztendőben megválasztják a vigas-
ság bíróját és bírónéját. Idén Csöppüs Károly 
és Csöppüs Dóra kapta a megtisztelő címet. 
 
A megnyitó után lovaskocsis szüreti menet 
indult a művelődési ház elől. A felvonulók 
négy helyszínen álltak meg a faluban. Minden 
megálló alkalmával a Garabonciás Néptánc-
együttes tagjai szórakoztatták a nézőket.  
A táncosokhoz bárki csatlakozhatott.  
 
    kn

- A rendezvény célja, hogy olyan szabadidős és 
hasznos programokat kínáljunk a családoknak, 
ahol a gyermek és a szülő is jól érzi magát. Pél-
dául, amíg a gyermek nyuszit simogat, az egyik 
konzorciumi partnerünk, az Iparfejlesztési 
Közhasznú Nonprofit Kft. álláskeresési taná-
csokat ad, vagy a mentőállomás dolgozói mu-
tatják be az újraélesztést - mondta Schmelcz 
Gézáné, a Kemence Hagyományőrző 
Gasztrokulturális és Közösségfejlesztő 
Egyesület elnöke. 
 
Bábelőadás, omnibuszozás, kutyabemutató, 
nemezelés, csocsó, sajtkóstolás. Mintegy 
húsz féle programmal készült a szerve-
ző Kemence Egyesület a családi napra. 
A Nőklub tagjai palacsintát sütöttek, az 
önkéntesek ebédet főztek. Az önkormány-
zat együttműködő partnerként vett részt a 
programokban. Dr. Molnár Attila polgár-
mester elmondta:  
 
- Már a Nők a központban projekt indulása-
kor segítettük a Kemence Egyesület munkáját. 
Fontosnak tartottam, hogy itt legyek a családi 
napon. Szerettem volna köszönetet mondani 
az egyesületnek, hiszen olyan civil összefogást 
tapasztalhatunk nekik köszönhetően itt a 
szőnyi városrészben, ami fontossá teszi, hogy az 

önkormányzat  is kiemelt figyelmet fordítson  
a tevékenységükre.  
 
- Hagyományteremtő szándékkal szervezték 
meg ezt a napot, melyet az egyesület szándéka 
szerint tovább bővítene. Ezért már most felhí-
vom a szőnyi termelők, így a méz- és sajtké-
szítők, de akár gyümölcstermesztők figyelmét, 
hogy a későbbiekben szeretettel várjuk őket a 
rendezvényre - mondta dr. Kreft-Horváth 
Loránd alpolgármester.  
 
A rendezvényen részt vett a Komárom-Esz-
tergom Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra titkára Zoltai Dániel, valamint bemutat-
kozott a Europe Direct, az Európai Unióval 
kapcsolatos információs központ. A családi 
nap alkalmával díjazták a legszebb konyha-
kert- és díszkertverseny első helyezettjeit.  
 
Komáromban dr. Győrffy Lajos és felesége, 
Szőnyben Papp Mária, Koppánymonos-
toron Agócs Judit és családja konyhakertje 
bizonyult a legszebbnek. A zsűri Váryné 
Kovács Anita balkonját találta a legmutató-
sabbnak.  
 
    kn

cSaládi Kör
Kitárta kapuit az érdeklődők előtt a Szőnyi Lovas Egyesület és

a Kemence Egyesület. Nemrég családi napot tartottak a Nők a köz-

pontban elnevezésű európai uniós projekt részeként. A program 

SZÁMOS PROGRAMMAL VÁRT A KEMENCE

a kormány által kezdeményezett Családok évéhez kapcsolódott.

�� A családi napon díjazták a legszebb konyha- és díszkerteket is
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KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY   
LEZÁRULT A KOMÁROMI GONDOZÁSI KÖZPONT FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT 
 
A Széchenyi 2020 program keretében 9 millió forint támogatást kapott Komárom Város 
Önkormányzata a komáromi Gondozási Központ fejlesztésére. 
 
 
 
Komárom a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című felhívásra nyújtotta 
be pályázatát. 
 
A projekt keretében az önkormányzat által fenntartott szociális intézmény fejlesztése valósult meg. Az elnyert 
támogatásból egy 9 személyes mikrobuszt szerzett be a fenntartó, mely a szociális étkeztetés során az étel 
szállításában, valamint a nappali ellátás esetében a személyszállításban nyújt segítséget.  
 
Ezenkívül 4 db korszerű kerékpárt vásárolt a pályázó, melyeket a házigondozásban dolgozók használnak 
majd, továbbá bútorokat, számítástechnikai eszközt és tornaeszközöket szerzett be a nappali ellátásban 
gondozott idősek részére. 
 
A projekt 2018. szeptember 30-án zárult. 

 

 
További információ kérhető: 
Komárom Város Önkormányzata 
2900 Komárom, Szabadság tér 1. 
Tel.: 34/341-306, nagyedit@komarom.hu 
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Sárosi Optika BELVÁROSI SZEMÉSZET 
Dr. Török Katalin főorvos I MINERVA-HÁZ I Komárom I Bajcsy-Zsilinszky u. 5. I TESCO parkoló melletti toronyház  
www.sarosioptika.hu I Tel.: +36 34/347 081
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Korózs András, a szövetség elnöke a 
hétvégi nagyszabású programjukat illetően 
rekordszámokról beszélhetett. Több mint 
20 országból 700 kutya érkezett a küllemi 
bírálatra. 17 országból negyven bíró végezte 
a szakmai munkát, amely tény ugyancsak a 
rendezvény magas színvonalát bizonyította.  
 
A szövetség most is kiemelt figyelmet fordí-
tott a magyar kutyafajtákra.  
 
- Nem egyszerű a magyar fajták létszámának 
fenntartása, mert ezek nem divatfajták, mégis 
egyre több hazai fajta válik világfajtává. Az 
elmúlt években a rövidszőrű és a drótszőrű 
magyar vizsla írt sikertörténetet. A pásztorku-
tyákból pedig közel száz egyedet vonultattak fel 
a tenyésztők - tudtuk meg a főszervezőtől. 
 
A MEOE Szövetség olyan nemzetközi lé-
péseket is tesz, amelyekre a világ is felfigyelt.  
 
- Kisebbfajta tenyésztői hatalomként tartják 
hazánkat számon. A világversenyekre egy 
ország 10-15 évet vár. Hazánk az elmúlt 
12 esztendőben 3 világesemény szervezését is 
elnyerte, ami hatalmas büszkeség. Legutóbb, 
tavaly Kijevben nyertük el 2021-re az Európa-
kiállítás rendezési jogát, 80 %-os aránnyal, 
megelőzve Dániát is - mondta el Korózs 
András szövetségi elnök.  
 
A szövetség minden helyszínen igyekszik 
segíteni az állatmenhelyek munkáját, így 
tették ezt Komáromban is, ahol a Rex 

Állatvédő Egyesülettel közösen szervezték 
a keverék- és hobbikutya-kiállítást.  
 
A BIS körben Puskás Peti népszerű énekes 
bírálta a hobbikutya kategória lelkes neve-
zőit, akik a kedvenceik egészségi és általá-
nos fizikai állapotáról is képet kaphattak.  
 
Korózs András szövetségi elnök tanácsa 
szerint ha kutyavásárlás előtt állunk, min-
denképpen a fajtaspecifikus betegségektől 
mentes, ellenőrzött tenyésztői egyedeket 
keressük. 
 
A nemzetközi kutyakiállítás eseménye 
szép évforduló előtt áll, jövőre a tizediket 
rendezik. 
 
...és ha már a házikedvenceinkről esett 
szó, az állatok világnapját családi nappal ün-
nepelte nemrég a komáromi Rex Állatvédő 
Egyesület. Az elkötelezett állatvédők öt 
éve vehették birtokba az önkormányzati 
területen fekvő menhelyüket, ahol rendkí-
vül sokat dolgoztak azért, hogy a négylábú 
árváknak jobb sorsot biztosítsanak. Az 
elsődleges céljuk egyértelműen, hogy gon-
dozottjaiknak megfelelő gazdát találjanak, 
ezért számos fórumon, rendezvényen és az 
oktatásban is hallatják hangjukat.  
 
Idén ősszel immár második alkalommal 
hívták jótékonysági futóversenyre a felelős 
gondolkodású komáromiakat. A dog frisbee 
bemutatóval kezdődő családi napon a gyer-
mekek és felnőttek is rajtvonalhoz állhattak.  

Az adományokból származó díjakat dr. 
Kreft-Horváth Loránd alpolgármester és 
dr. Muravölgyi Zsuzsanna állatorvos, a Rex 
tagja adta adták át délidő után nemsokkal. 
 
A családokat Hamza Viktória szabadido-
mító lovas, a Dogland Kutyaiskola és a 
tűzoltók bemutatója szórakoztatta. A nap 
nagy durranása az ügyességi verseny volt, 
miután ebbe csak menhelyes kutyákkal 
lehetett nevezni.  
 
A Rex jelenleg mintegy 80 állatról gon-
doskodik a menhelyen, a többi ideiglenes 
befogadóknál van elhelyezve. A kedven-
cek ellátása komoly anyagi megterhelést 
jelent, ezért fontos segítség számunkra 
a pénzadomány. A menhelyen mindig 
elkél a dolgos kéz, így az önkéntese-
ket tárt karokkal fogadja az Egyesület, 
amely szívesen veszi a jövedelemadó adó 
1 %-ából származó felajánlásokat is.
- A legnagyobb öröm, ha egy-egy állatot sikerül 
felelős gazdának örökbe adni - mondták el 
többen is a helyszínen. 
 
A családi napon örökbefogadás nem történt, 
de örömteli, hogy egy kutyát kiválasztottak. 
A szerencsés árva talán nemsokára végleges 
otthonra lel.  
 
Az egyesület közösségi oldalának jelenleg  
14 ezer követője van, csatlakozzon Ön is!  
( f : Rex Komáromi Állatvédő Egyesület) 
                hd/rg

KutyaParádé az erődben
Kilencedik alkalommal ismét Komáromban, a Monostori erődben zárta az évadot

a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Az idei őszi nemzetközi

kutyakiállításukon az eddigieknél jóval több résztvevőt regisztráltak.

REKORDOT DÖNTÖTT A KUTYAKIÁLLÍTÁS
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Sétálunk, sétálunk... 
 
Komáromban sokak számára fontos az 
egészég. Ezt bizonyította a Magyar Vörös-
kereszt helyi szervezete által életre hívott 
Lépj a szívedért program résztvevőinek 
száma.  

Október 5-én fiatalok és nyugdíjasok, 
csapatok és egyéni indulók vágtak neki a 6,5 
kilométeres távnak Észak- és Dél-Komárom 
között. A séta résztvevői a Petőfi iskolától 
indultak, mivel az oktatási intézmény idén 
elnyerte a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt 
bázisiskolája címet. A kezdeményezéshez 
a város északi részéből is csatlakoztak. Ők 
Révkomáromból kezdték a sétát és vették 
az irányt Magyarország felé. A távot min-
denki a saját tempójában teljesítette. A hét 
állomáson frissítővel kínálták a résztvevőket, 
valamint egy-egy totót is kitölthettek. 

- Az egészségről szóló totó mellett fontosnak 
tartom a környezetvédelmi totó kitöltését is, 
hiszen ez napjainkról szól. Az egyik állomáson 
az aradi vértanúkról is megemlékezünk.  
A rendezvénynek történeti, egészségi és kör-
nyezetvédelmi üzenete is van, sőt az emberek 
a Vöröskereszt tevékenységével is megis-
merkedhetnek – mondta Oláh Gábor a helyi 
Vöröskereszt vezetője.  
 
A távot teljesítők emléklapot kaptak. A totót ki-
töltők tbelépőt nyerhettek a Brigetio Gyógyfür-
dőbe vagy az Old Lake Kalandparkba. A ren-
dezvényt Komárom Város Önkormányzata, a 
Tesco, valamint a Kompress Kft. támogatta. 
 
Kapcsolódó hír, hogy 9000, fejenként hat hó-
napra elegendő egészségügyi betét csoma-
got osztott ki a Magyar Vöröskereszt megyei 
szervezete a két komáromi bázisiskolájában 
október 8-án a Lányból nővé elnevezésű 
országos programban. A Petőfiben a felső ta-
gozatos lányokat, a Jókai Mór Gimnáziumban 
valamennyi lányt érintett a program.  
 
- Minden kislány életében eljön az az idő, 
amikor lányból nővé cseperedik. Statisztikák 
kimutatták, hogy vannak olyan családok, 
akiknek problémát jelent az egészségügyi 
betétek beszerzése. Előfordul, hogy ilyenkor 
az iskolában sem jelennek meg a lányok. 
Ezzel csökkenteni szeretnénk az iskolai 
hiányzások számát - mondta Hamburgerné 
Ujvári Irén a Magyar Vöröskereszt Komá-
rom-Esztergom megyei igazgatója. (kn)

 
Dr. Lőrinczi Enikő igazgató-főorvos 
megnyitója után dr. Kreft-Horváth Loránd 
háziorvos-alpolgármester szólt a jelenlé-
vőkhöz. Elsősorban a városunkban évek 
óta sikerrel futó Kincset ér! egészségügyi 
prevenciós program, valamint a Komáromi 
Érvédők projekt eredményeit igyekezett 
bemutatni.  
 
A következőkben dr. Csáky Csaba, az egye-
sület alapítóelnöke, valamint Szücs György, 
az OFI alapító elnöke üdvözölte  
a hallgatóságot. 
 
A szakmai programot Kisgyörgy Zoltán 
hidrogeológus, a Székelyföldi mofettás 
könyv társszerzőjének 
„Gyógyászok az egészség 
szolgálatában” című 
előadása nyitotta. Ezt 
követően dr. Ballagi 
Ferenc a szénsavas 
ködfürdő angiológiai 
felhasználásról, dr. Né-
meth Eleonóra a szén-
savas kádfürdők ko-
máromi rehabilitációs 
kezelésekben betöltött 
szerepéről, dr. Rabóczi 
Anita a széndioxidos 

kezelések parádfürdői 
tapasztalatairól, míg 
Krizsán Zoltánné a 
Tatabányai Ércentrum-
ban történő alkalma-
zás eredményeiről és 
terveiről számolt be.
A mofetta vulkáni 
utótevékenységhez 
kötődő, főleg szén-
dioxidból álló gázfel-
törés. A természetben 
előforduló mofettákat 
évszázadok óta ismerik 

és használják. A száraz mofetták gázt, a 
nedves mofetták szénsavas vizet (savanyúvi-
zet) adnak. Ma egyrészt széndioxidos-szá-
razfürdőként gyógyszállók kínálják, újabban 
wellness-szolgáltatások keretében speciális 
készülékekkel utánozzák is a hatását. 
 
Szintén október 16-án, az újraélesztés 
világnapjához kapcsolódva tartott nyílt 
napot a komáromi mentőállomás. Az óvo-
dásoknak, általános és középiskolásoknak 
szervezett tematikus programok során bárki 
elsajátíthatta az újraélesztés technikáját. A 
látogatóknak lehetőségük volt jobban meg-
ismerni a mentőállomást, az ott dolgozókat, 
valamint az esetkocsikat is.  
       rg

Fő az egéSzSég!
Október 16-án a Selye János Kórház dísztermében tartotta éves

közgyűlését a Mofettával, Széndioxid Terápiával az Egészségért 

Nemzetközi Egyesület. Ez alkalomból a Komáromi Érvédők, vala-

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS ÚJRAÉLESZTÉS

mint az Országos Fémipari Ipartestület könyvbemutatót is hirde-

tett az egyesülettel karöltve.

�� A mofettáknak számos kedvező élettani hatásuk ismert

�� Az óvodások is kipróbálhatták az újraélesztést
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...és szabadságát nem vívta ki... 
 
Az 1848-49-es Forradalom és Szabadság-
harc Hagyományőrző Közhasznú Egyesü-
let minden évben megemlékezik azokról  
a hősökről, akik Komárom várában utoljá-
ra tették le a fegyvert. Az egyesület négy 
évvel ezelőtt indította el a Névtelen komá-
romi hősök című projektet. A kutatások 
során találtak rá Neuwirth János közhon-
védre, a szabadságharc egyik kiemelkedő 
alakjára. Sírját szeptember 27-én koszo-
rúzták meg a komáromi temetőben.  
A megemlékezésen leszármazottai mellett 
dr. Molnár Attila polgármester is jelen volt.  
 

A Mag-Házban folytatódott a megemlékezés, 
ahol a komáromi fegyverletétel volt az inter-
aktív kerekasztalbeszélgetés témája. Olyan 
kérdésekre keresték a választ a résztvevők, 
hogy mi vezetett a fegyverletételig, vagy 
hogy Klapkának milyen dilemmákkal kellett 
szembenéznie.  
 
Klapka György honvédtábornok küldöttsé-
ge és Haynau osztrák táborszernagy 1849. 
szeptember 27-én Herkálypusztán írta alá az 
egyezményt Komárom várának megadásáról. 
Herkálypusztán volt a császári csapatok főha-
diszállása. Klapka nem vett részt az esemé-
nyen, mert Haynau azonnal letartóztatta volna. 
Amikor megtudta, hogy mindent megadnak, 
amit követelnek, 28-án elhagyta az országot. 
A herkálypusztai megemlékezésen Czita Já-
nos alpolgármester, a Komáromi Erődök Ba-
rátainak Egyesülete, a Rotary Club Komárom, 
valamint az Élettér Egyesület tagjai is részt 
vettek. Dudán közreműködött Horsa István.

 - Klapka meg tudta őrizni katonái egységét. 
Azt a lángot szeretnénk továbbadni, amit 
az akkori hősök éreztek a komoly helytállás 
során. Nekünk ebből erőt kell merítenünk – 
mondta Nagy Péter, az 1848-49-es Forra-
dalom és Szabadságharc Hagyományőrző 
Közhasznú Egyesület elnöke.  
 
    kn

Az iskolások fekete gyászruhája, kezükben 
a kivégzettek képei idézték a tizenhárom 
mártír halálához vezető utolsó életfejezete-
ket. Családi származásukat, hazaszeretetü-
ket, tetteiket, hűségüket a hazához. 
 
A kegyetlen és igazságtalan megtorlás val-
lásra, nemzetiségre, korra való tekintet nél-
kül sújtott mindenkit, akitől Ferenc József 
rendszere félt. Erről a rendszerről és a tizen-
három nemzetvédő mártírról szólt az iskolai 
műsor, majd  az intézmény igazgatója, 
Molnár Csabáné mondott ünnepi beszédet.

„Világos után tömegessé váltak a letartózta-
tások, de a kegyetlen haditörvényszéki ítéletek 
zömének kihirdetésére és végrehajtására csak 
Komárom várának október eleji feladása után 
került sor. Hiába reménykedett a pesti Újépü-
letbe zárt több száz, az aradi kazamatákba és 
másutt őrzött sok ezer fogoly abban, hogy a ko-
máromi tárgyalások, ha szabadságukat nem is, 
legalább életüket biztosítják, hiába tiltakozott  
a megadási feltételek ellen az ostromlottak je-
lentős része, Klapka átadta a várat, amnesztiát 
csak a védőseregnek nyerve. 
 
...lábbal tiporva a hadijogot végezték ki e 
napon Aradon a magyar szabadságharc 13 
tábornokát: Aulich Lajost, Damjanich Jánost, 
Dessewffy Arisztidet, Kiss Ernőt, Knezić 
Károlyt, Lázár Vilmost, Lahner Györgyöt, gróf 
Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagysándor 
Józsefet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, 
Török Ignácot, gróf Vécsey Károlyt, vezéreit 
annak a seregnek, amelyet egy éven át figyelt 

együttérző csodálattal a haladó világ, és rette-
gett a zsarnokok vén Európája. Ezen a napon 
lőtték agyon a régente „magyar Bastille”-nak 
nevezett pesti Újépület udvarán gr. Batthyá-
ny Lajost, az első független felelős magyar 
minisztérium elnökét, aki hű védelmezője volt 
az 1848-as alaptörvényeknek, de elfogatásáig 
sem szűnt meg azzal kísérletezni, hogyan 
szerezhetne békét a magyar forradalom erői és 
a Habsburg-hatalom között. S a véres bosszú 
folytatódott. Kormánybiztosok, a forradalom 
politikai és katonai vezetői következtek, lengyel 
és német légionisták, majd sokan mások, neves 
és névtelen hősei a forradalomnak... 
 
Mintegy 110 halálos, és 1500 hosszabb-rövi-
debb fogságra szóló ítélet végrehajtására került 
sor, de tízezreket sújtott a kényszersorozás és 
számosan voltak, akik csak bujdosással vagy 
külföldre szökéssel menthették életüket, szabad-
ságukat. 
 
Arad, a zsarnokság Golgotája zarándokhellyé 
vált, fogalmazott az igazgatónő az ünnepi 
beszédben, amit Sárosy Gyula költő gondolatá-
val zárt: 
 
„Ki vérrel derített hajnalt hazájára, 
Feljegyzi a nemzet arany táblájára 
S ki az igazságért harczol mind halálig- 
Holta után tüstént egy csillaggá válik.” 
 
A megemlékezők koszorúkat, virágokat he-
lyeztek el az aradi vértanúk emlékművénél.  
 
    hd/rg

a zSarnoKSág golgotája

núkra emlékezők október 6-án. Ezúttal a Petőfi adott műsort.

NEMZETI GYÁSZNAP

A nemzeti színű lobogó árnyékában gyülekeztek az aradi vérta-

�� Koszorúzás az Aradi vértanúk terén
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A helyi visszaemlékezésekből tudható, hogy 
munkások és diákok indították a tüntetést, 
forrongva a budapesti események hírén. A sza-
badság eszméitől felvillanyozódott diákok  
a mai Petőfi épületétől, az akkori Jókai Mór 
Gimnáziumtól indultak, majd a Mártírok 
útján egy felnőttekből álló nagyobb csoport csat-
lakozott hozzájuk. A város üzemeiben délelőtt 
már akadozott, illetve leállt a munka. A tün-
tetők Kossuth-nótákat énekelve, nemzeti színű 
zászlókat lengetve a Lenfonógyárhoz vonultak. 
Az első úticél megválasztása nem volt véletlen. 
A munkások közül néhányan leszerelték a gyár 
falán lévő két vörös csillagot. Innen az emberek 
a Jókai térre vonultak. Itt állt a „szovjet hősi” 
emlékmű. Kötelek, láncok kerültek elő, hogy 
ledöntsék a gyűlölt jelképet.  
 
A város vezetése, így dr. Molnár Attila 
polgármester, Turi Bálint alpolgármester és 
Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő 
október 23-án elsőként a Lenfonó- gyár-
nál található kopjafánál koszorúzott. A 
komáromiak a Jókai téren emlékeztek meg 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
eseményeiről. Azon az emblematikus 
helyszínen, ahol akkoriban összeomlott 
a kommunista diktatúra. Az eseményen 
díszsort álltak a cserkészek. A Szózatot a 
Vox Femina Női Kar, valamint a székely-
udvarhelyi Alla Breve Vegyes Kar énekelte, 
majd a Latinovits-díjas Gál László szavalata 
és Gál Júlia éneke segítette az emlékezést. 

Ünnepi beszédet mondott Georg Spöttle 
biztonságpolitikai szakértő, aki az 1956-
osok hazaszeretettől fűtött vállalásait a mai 
modern világunkban élvezhető komfort-
tal állította szembe. Szónoklatában azt 
a kérdést feszegette, hogy képes volna-e 
ugyanazt az áldozatot meghozni a hazáért 
a mai kor magyarsága, mint amit az 56-os 
hősök hoztak.  
 
...hányan nem állnánk most itt, ha nincsenek 
a pesti srácok, valamint Komárom és más 
magyar városok ifjai, akik fegyvert ragad-
tak a szabadságunkért. Ha még évekig vagy 
évtizedekig fennmaradt volna Rákosi Mátyás 
és az MSZMP rémuralma,  sokan talán meg 
sem születünk, hiszen nagyszüleink, szüleink 
is a gyilkos kommunista rezsim áldozatává 
válhattak volna.  
 
Munkába menet minden reggel elmegyek a 
Földművelésügyi Minisztérium épülete előtt, 
ahol mementóként látszanak a mai napig a go-
lyó ütötte nyomok. Gyakran elképzelem az ak-
kori tömeget, lyukas zászlókkal, dobtáras PPS 
géppisztolyokkal, lelkesen, indulatosan, félve, 
gyűlölve. Mennyi gondolat és érzés játszódha-
tott le bennük azokban a napokban! Ami közös 
volt bennük, az a hazaszeretet és a szabad élet 
reménye. Ők nem egy páncélozott terepjáróból 
figyelték az eseményt, mint a mai kor katonái 
teszik, hanem szembeszálltak a világ egyik leg-
nagyobb hadseregével. Hogy megszabaduljanak 

Rákositól, az ÁVH-tól a kommunista párttól és 
mindentől, ami elvette tőlük egy szabad, boldog 
élet normalitását... 
 
A rendezvény szónoka úgy összegzett: 
az önfeláldozásra ma is képesek lennénk, 
mert hazafiak vagyunk, és megmutattuk 
az elmúlt ezer évben, hogy készek vagyunk 
fegyvert fogni akár külső ellenség, akár 
belső zsarnokság ellen. 
 
A megemlékezés folytatásában Gál László 
a Himnusz részletét szavalta, a nemzet 
könyörgését a két kórussal közösen énekel-
hette a közösség. Ezt követően a szabadság 
szimbólumánál, az 56-os emlékműnél 
koszorúztak a jelenlévők: az önkormányzat 
képviselete, az intézmények vezetői, helyi 
civil szervezetek küldöttei, együttérző 
komáromiak. Az emlékezés virágai mellett 
főhajtással is tisztelegtek a koszorúzók. A 
forradalomban részt vevő, hős komáromia-
kért mécsesek lángja égett az emlékműnél. 
A megemlékezők fáklyák fénye mellett 
Csémi Máté és Ács Lajos 56-os mártírok 
emléktábláinál is lerótták tiszteletüket. 
A megemlékezés ünnepi szentmisével ért 
véget a Jézus Szíve katolikus nagytemplom-
ban, ahol a székelyudvarhelyi Alla Breve 
Vegyes Kar, a Vox Femina Női Kar és a Ko-
máromi Katolikus Kórus működött közre.  
      
    hd

egy néP Kiáltott

sége bizonyosan a rádióból értesült. Az október 23-ai tüntetésről, a kirobbanó fegyveres harcról, 

1956: „A SZABAD ÉLET REMÉNYE...”

1956 beleégett nemzetünk emlékezetébe. Az akkori budapesti eseményekről a komáromiak döntő több-

közvetített beszédei, röplapok, esetleges szemtanúk beszámolói nem voltak hatástalanok Komárom-

a forrongó hangulatról, a Parlament előtti vérengzésről. A hírek, illetve a politikusok rádióból

ban sem. 1956. október 26-án tüntetés kezdődött a délelőtti órákban. 
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Soha ennyien nem  
futottak még a Tó-kupán 
 
A Petőfi Sándor Általános Iskola testneve-
lő munkaközössége 1989 óta rendezi meg 
a Tó-kupa futóversenyt, mely a városunk-
ba és a körzetbe járó általános iskolások 
részére nyújt sportolási lehetőséget.  
A megmérettetés időpontválasztásával 
minden évben az aradi vértanúk emléke 
előtt tisztelegnek a szervezők. Az idei 
Tó- kupa futásra október 4-én került sor a 
Rüdiger-tó körül.   
 

Molnár Csabánénak az iskola igazgatójának 
nyitóbeszéde, valamint Vörösházi Tibor testne-
velő köszöntője után a versenyzők külön kor-
csoportokra és nemekre bontva teljesítették  
a távot. A dobogós helyezettek éremdíjazás-
ban részesültek, melyeket Turi Bálint alpolgár-
mester és az igazgatónő közösen adtak át. 
 
Az I-es korcsoportban a fiúk közt Simon Ador-
ján lett az első, míg a lányoknál Petrák Dorka. 
A II. korcsoportban Varga Zsombor és Flaskár 
Emma állhatott a dobogó legfelső fokára.  
A III. korcsoportban Bigun Martin és Kovács 
Orsolya, míg a IV-ben Villám Péter és Gyulai 
Zsófia bizonyult a leggyorsabbnak. 
 
További „futós” hír, hogy az Európa Futó 
Egyesület idén is megrendezte az athéni 
Spartathlon mintájára nyolc éve indított 
versenyét. 
 
- Mindenki két kilométeres kört teljesít.  
A görögországi verseny rajtjával egyidőben 
kezdődött a rendezvény, magyar idő szerint 
hat órakor. Egy barátommal együtt futottuk az 
első két órát, nyolc órakor pedig már a diákok 
is csatlakoztak - mondta Dombay Gábor, az 
egyesület tagja.  Ezen a sportrendezvényen 
nem voltak helyezések, mindenki bajnoknak 
számított, aki teljesítette a távot.  
 
A görögországi versenyen idén huszonöt 
magyar állt rajthoz. A nők között elsőként ért 
célba Maráz Zsuzsanna, aki összetettben 
a tizenhetedik helyen végzett. Bódis Tamás 
pedig a negyedik helyet szerezte meg össze-
tettben.  
              kn/rg 

A magyar-mongol kettős a döntőben 
10‒9-re győzött orosz-mexikói ellenfelével 
szemben, így Péni István 2014-es sikere 
után ismét van ifjúsági olimpiai bajnoka  
a magyar sportlövészetnek ‒ noha az ötka-
rikás játékok hivatalos éremtáblázatába ez 
nem számít bele. Az alapversenyben 828.4 
körrel az első helyen végzett a kettős, amely 
a kieséses szakaszban előbb egy kínai-bang-
ladesi duót győzött le 10‒7-re, a négy közé 
jutásért egy argentin-iráni párost 10‒9-re, 
majd az elődöntőben egy argentin-finn 
alakulatot 10‒5-re. A finálé fordulatosra 
sikeredett, de 10‒9 arányban végül Peklerék 
győztek, legyőzve az orosz Anasztaszija 
Gyerevjacsiát és a mexikói Edson Ismael 
Ramirezt. 
 
         (utanpotlassport.hu / nemzetisport.hu)

telitalálat

senyében a 18 éves Pekler Zalán a mongol Enkhmaa Erdene-

ARANYAT LŐTT PEKLER ZALÁN

Aranyérmet szerzett a légpuskások nemzetközi vegyes csapatver-

chuulunnal az oldalán Buenos Airesben. 

Filep Imre hétdanos mester, a tempósok 
vezetője elmondta, az esemény nemcsak 
az őszi szezon első versenye volt a kemény 
alapozás után, de a decemberi Fudokan 
EB-re való készülés, valamint diákolimpiai 
válogató is egyben.  
 
A mester elégedett a szerepléssel, a rutino-
sabb versenyzők hozták az eredményeket, 
de az életük első versenyén szereplő sporto-
lók is nagyszerűen helytálltak: Bazsó Ákos 
katában és kumitében egyaránt aranyérmes 
lett. A 16-17 évesek között Buzás Tamás a 
kumitét, Pataki Bence pedig a katát nyerte 
meg. 

A versennyel egy időben Albert Patrik 
hazánkból egyedüliként Belgrádban vett 
részt a Fudokan világválogatottban, ahol 
jövő év elején Indiában megrendezendő 
Fudokan világliga verseny kapcsán került 
sor tájékoztatóra. 
 
Akik érdeklődnek a sportág iránt, azok 
októbertől a Komárom, Lehár Ferenc utca 
7. szám alatti edzőteremben jelentkezhet-
nek az edzés időpontjában, vagy telefonon 
a 06-20-564-41-42-es számon Filep Imre 
hétdanos mesternél. A kezdő karate edzések 
időpontjai: hétfő-kedd- szerda-csütörtök 
17.00 órától 18.00 óráig. (munkatársunktól)

diKtáljáK a teMPót

4 ARANY, 4 EZÜST, 11 BRONZ

Október közepén rendezték meg a III. LKSE Kupa Levél nemzetközi

karate versenyt. A megmérettetésen 3 ország 25 egyesületének

közel 200 sportolója vett részt. A komáromi Tempo is ott volt.



A HÓNAP: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK20

www.zsikla.hu

"A" és "B"  kategóriás tanfolyam
november 15-én indul, 

"C" és "C+E"  kategóriás tanfolyam
november 15-én indul.

Ha elfoglalt vagy, válaszd az e-learning 
képzésünket és tanulj otthonról!

OKJ tanfolyam (targonca-vezető,
földmunkagép-kezelő, emelőgép-kezelő)

és gépkezelői (sárga igazolvány).
a vizsga időpontja 2018. november 30.

Jelentkezzen mihamarabb!
Felnőttképzési engedélyszám: E-001546/2016.

A következő
RETRO DISCO

időpontja:
2018. movember 10.

szombat 

2900 KOMÁROM, Szent László u. 1. 
Ételrendelés: +36 30/565-85-99

wwww.aranytal.hu

a város központjában
Megújult A’la Carte kínálat

Változatos napi A, B, C menükínálat,
házhozszállítással is.

Az aktuális menüajánlatot a honlapunkon megtalálja!

www.zsikla.hu

JELENTKEZZ MOST ÉS 
igényelj vissza akár

25.000 Ft-ot*
*Kizárólag a B kategóriára

vonatkozik, legfeljebb 20 éves korig 
a jogszabályi feltételek

fennállása esetén. 

2019
BUÉK

ZENÉS SZILVESZTER
Élőzene

+ Büféasztalos
korlátlanfogyasztás

JEGYELŐVÉTEL,
ASZTALFOGLALÁS AZ ÉTTEREMBEN!


