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BÉRLAKÁSOK, BÉRTÁMOGATÁS A KOMÁROMI FIATALOKNAK

Ingyenesen étkezhetnek
a komáromi bölcsődések
és óvodások

Esély itthon

Az önkormányzat újabb támogatásként
2019. január 1-től kívánja bevezetni, hogy
az intézményi gyermekétkeztetés minden
komáromi bölcsődei ellátásban és óvodai
nevelésben részesülő gyermek számára
ingyenes legyen, novemberi ülésén többek
közt erről is döntött a képviselő-testület.

A fotó csak illuszráció

A fotó csak illuszráció

A városvezetés a helyi foglalkoztatókkal is együttműködve a
munkaerő helyben maradását tűzte ki célul. Az “Esély otthon” projekt lakhatási- és munkavállalást ösztönző támogatásban részesíti a helyi fiatalokat.
A projekt alapvető célja, hogy a városunkban élő 18-35 év közötti fiatalok helyben
tudjanak egzisztenciát teremteni, családot
tudjanak alapítani. A projekt lehetőséget
kínál arra is, hogy a Komáromban letelepülni szándékozó, hiányszakmákban dolgozó
szakemberek számára is vonzóvá váljon
városunk.
A pályázatnak köszönhetően 21 önkormányzati bérlakást újítanak fel, amelyekbe
az elkövetkezendő 6 évben, pályáztatás
útján háromszor 21, a célcsoportba tartozó
fiatalnak vagy családnak tudnak lakhatást
biztosítani, maximum 2 éven keresztül. (Lapzártánkig egy ingatlanra lehetett
pályázatot benyújtani, az elbírálás jelenleg
folyamatban van!) A lakhatás biztosításán
kívül a projektidőszakban 1-1 évig 25-25 fő
részesülhet helyi munkavállalást ösztönző
anyagi támogatásban is.
A támogatások feltétele, hogy a fiatal
Komáromban foglalkoztatási jogviszonnyal

és komáromi állandó lakcímmel rendelkezzen, életvitelszerűen városunkban lakjon,
valamint közösségi célú, helyi önkéntes
tevékenységet végezzen.
A képviselő-testület novemberi ülésén
megalkotta a helyi letelepedést és munkavállalást ösztönző támogatásokról szóló
rendeletét, melyben meghatározta a pályázat
keretében biztosított ösztönző támogatások
feltételrendszerét.
A helyi munkavállalás megkönnyítése érdekében egy külön portál (www.
komaromvar.hu) is létrejött, mely később
Facebook-profillal kiegészül, lehetőséget
teremtve a fenti pályázattal kapcsolatos
információk egy helyen való közzétételére,
és helyi álláskereső portálként a helyi vállalatok számára az aktuális nyitott pozíciók
széleskörű meghirdetésére. A portál népszerűsítése érdekében hamarosan átfogó online
és offline médiakampány indul!
				rg

Dr. Molnár Attila polgármester a fentiekkel
kapcsolatban elmondta: kiemelt feladatnak
tartja a városunkban élő családok támogatását, erkölcsi és anyagi megbecsülését. Az
önkormányzat az utóbbi években számos
olyan intézkedést hozott, amelyek még inkább segítenek abban, hogy az itt élők közös
otthonuknak tekinthessék Komáromot. Ilyen
intézkedés volt többek között a friss házasok és az újszülött gyermekek családjainak
100.000 forintos támogatása, a kismamák és
a diákok ingyenes utazása a helyi járatokon,
a 70 éven felüliek szemétszállítási díjának
átvállalása, továbbá bizonyos oltástípusok
önkormányzati finanszírozása.
- Az ülésen elfogadott, a legkisebbek ingyenes
étkeztetését célzó rendelettel is a komáromi
családok támogatására kívánunk még nagyobb hangsúlyt fektetni, ezzel is támogatjuk
azt a kormányzati szándékot, amelynek köszönhetően már eddig is a gyermekek jelentős
hányada térítésmentesen vehette igénybe ezt
a szolgáltatást – tette hozzá a polgármester.
Az önkormányzat pályázatot írt ki a lakhatást
biztosító és a helyi munkavállalást ösztönző „Esély otthon” projektben résztvevők
támogatására. E témában néhány héten belül
részletes tájékoztatást ad a városvezetés.
A testület tárgyalta a jövő évi Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj
nyerteseiről szóló előterjesztést. Az ülés
napirendi pontjai között szerepelt még a
város településképi rendeletének elfogadása, valamint a Középnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása is. (rg)
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PEDAGÓGUSNEMZEDÉKEK TALÁLKOZTAK

Elektromos busz közlekedhet Észak- és Dél-Komárom
között
November végén sajtótájékoztatót tartottak az észak-komáromi városházán.
Dr. Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere, Keszegh Béla, Észak-Komárom nemrég megválasztott vezetője
és Stubendek László, Észak-Komárom
korábbi polgármestere tájékoztatta a
megjelenteket a fenti témáról. Jelen volt
Németh Tamás, a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója is.

Osztály vigyázz!

November 15-én a Városháza dísztermében köszöntötték pedagógusaink hár

a pályakezdőket, a nyugdíjba vonulókat, valamint a színes diplomásokat. A

iskola növendékei adtak műsort. Beszédet mondott Udvardyné dr. Mühlen
kai Mór Gimnázium igazgatója.

A végállomás is korszerűsödik
		

Fotó: Nagy Tamás

Dr. Molnár Attila hangsúlyozta: az ilyen és
ehhez hasonló közös projektek is azt bizonyítják, hogy Komárom egy város, amely a Duna
két partján helyezkedik el. Hozzátette, jelen
együttműködés célja, hogy a városrészek
közötti közösségi busz közlekedés minősége
javuljon.
- Reményeink szerint a projekt keretében
hamarosan egy Komáromban gyártott elektromos busz közlekedhet a Duna két oldala
között – zárta gondolatait a polgármester.
Keszegh Béla kiemelte, hogy a pályázatnak
köszönhetően mindkét településrészen felújítják a buszvégállomásokat és a buszmegállókat. A megállókba okos-panelek kerülnek,
amelyekről az utasok friss és aktuális információkat kaphatnak a járatokról. Ezenkívül
honlap és ahhoz kapcsolódó mobilapplikáció
is készül, amely megkönnyíti az utasok tájékozódását, így pontosan értesülhetnek majd
arról, hogy mikor érkezik az autóbusz, vagy
éppen az adott időpontban merre jár.
A projektben részt vevő partnerek:
Komárom Város Önkormányzata
Középnyugat-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt.
Comorra Servis
Bővebb információkért kérjük látogassa
meg a www.skhu.eu honlapot!
			
rg

A 2017/18-as tanévben tizenegyen (Fühlné
Viola Erika -Napsugár Óvoda, Gál Csókás
Zsuzsanna - Tóparti Óvoda, Győrffy Mónika - Szőnyi Színes Óvoda, Kapu Virág
- Szőnyi Bozsik József Általános Iskola,
Nagy Tibor - Tatabányai SZC Kultsár István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Németh Lilla - Petőfi Sándor Általános
Iskola, Pataki Henrietta - Kempelen Farkas
Gazdasági, Vendéglátó, Idegenforgalmi,
Alapítványi Szakközépiskola, Szakiskola
és Gimnázium, Rigla Renáta - Napsugár
Óvoda, Suver Imre és Varga Evelin - Tatabányai SZC Kultsár István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Wendler Adél
- Tóparti Óvoda) kezdték meg óvónői,
tanítói, tanári pályájukat a Komáromban
működő oktatási intézmények valamelyikében. Ők dr. Molnár Attila polgármester
előtt tették le esküjüket.
A városi pedagógusnapi ünnepségen
korábban már köszöntötték a nyugdíjba
vonulókat, ezúttal ismételten köszönetet

mondtak évtizedes munkájukért. Megkezdte nyugdíjas éveit Farkas Irén a Jókai
Mór Gimnázium tanára, dr. Fehérváry
Magda, az Alapy Gáspár Kollégium volt
igazgatónője, Győri Árpádné, a Dózsa
György Általános Iskola pedagógusa, Juhász János, a Kempelen Farkas Gazdasági,
Vendéglátó, Idegenforgalmi Alapítványi
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanára, Némedi György, a Tatabányai
Szakképzési Centrum Alapy Gáspár
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
tanára, Somogyi Andrásné Horváth Edit, a
Feszty Árpád Általános Iskola tanítónője,
Szabó Tamásné, a Petőfi Sándor Általános Iskola tanára, korábbi igazgatónője,
Szitás Józsefné, a Tatabányai Szakképzési
Centrum Kultsár István Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája tanára, igazgatóhelyettese, Takács Ferencné, a Szőnyi Bozsik
József Általános Iskola pedagógusa,
Vargáné Solymos Ildikó, a Petőfi Sándor
Általános Iskola tanítója, Villám Béláné, a
FesztyÁrpád Általános Iskola tanítója,

VISSZATEKINTŐ
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A SZOCIÁLIS SZFÉRA DOLGOZÓIT KÖSZÖNTÖTTÉK

Jót tenni jó!

rom nemzedékét:

Az eseményen a zene-

nkampf Erika, a Jó-

Az idei díjazottak: Dr. Sólymos Márta és Illésné Süvegh Anetta
							

Fotó: Nagy Tamás

November 12-e a szociális munka napja. Ez alkalomból a városvezetés minden esztendőben két olyan személyt tüntet ki, akik kiemelkedő szolgálatot tesznek a város szociális ellátása területén. Az
idei díjak átadására november 15-én került sor a Városházán.
Zigó Gizella Terézia, a korábbi
Szőnyi Napköziotthonos Óvoda
vezetője gyémánt oklevelet vehetett át

és Viziné Tóth Erika, a Napsugár Óvoda
óvodapedagógusa.
A találkozón köszöntötték azokat a pedagógusokat, akik 50, illetve 60 évvel ezelőtt
kapták meg diplomájukat.
Arany diplomát kapott Borbély Györgyné
a Feszty Árpád Általános Iskola egykori
tanára, Csordás Árpád a Kultsár István
Szakközépiskola tanára, Harmatné Nagy
Erzsébet a Széchenyi István Közgazdasági
Középiskola-, Kötcsei Gabriella, a Dózsa
György Általános Iskola egykori pedagógusa. Zigó Gizella Terézia, a korábbi
Szőnyi Napköziotthonos Óvoda vezetőóvónője az ünnepségen gyémánt oklevelet
vehetett át.
				
				

rg

Az egybegyűlteket dr. Molnár Attila
polgármester, Böjte Csaba ferences rendi
szerzetesnek, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójának Ki a szívét osztja szét című
kötetéből felolvasott idézetével köszöntötte:
„A jócselekedet önmagában hordozza a jutalmat. Mondhat bárki bármit, jó dolog jónak
lenni. Jó irgalmas szeretettel a bajban lévő,
elesett emberekhez lehajolni, és úgy, Isten drága
szent nevében, alázattal segíteni.”
2018-ban Salkaházi Sára-díjat kapott
dr. Sólymos Márta, nyugalmazott belgyógyász főorvos és Illésné Süvegh Anetta, a
Tám- Pont Családsegítő és Gyeremekjóléti
Intézmény munkatársa.
Dr. Sólymos Márta a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Komáromi Csoportjának
1993 óta tagja, az alapító tagok egyike.
Édesapja, Sólymos Laci bácsi a csoport létrehozója és sokáig vezetője volt. A doktornő
nyugdíjba vonulásáig a szőnyi kórház szeretett és tisztelt belgyógyász főorvosa volt.

A katolikus templomban több mint
két évtizede kántori szolgálatot végez
és a katolikus énekkar tagja. A fogyatékkal élő fiatalok körében is nagyon
népszerű, szeretettel veszik körül.
Illésné Süvegh Anetta 2000 őszétől dolgozik a Tám- Pont Családsegítő és
Gyeremekjóléti Intézményben. Először
adminisztrátorként, majd szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézői szakmai
felsőfokú végzettségének megszerzésével
szociális asszisztensként.
Szakmai tevékenységét magasfokú precizitással, odafigyeléssel végzi. A legapróbb
részletekre kiterjedő figyelme, a változásokhoz való alkalmazkodóképessége,
az általa elvégzett munka minősége és
ehhez társuló kitartása a legmegbízhatóbb munkaerők, személyes tulajdonságai pedig a legjobb munkatársak közé
sorolják. Jellemzői közül kiemelendő a
legnehezebb helyzetekben is megőrzött
nyugodtsága, mely a szociális szférában
tapasztalható állandó változással szemben
megnyugtató ellenpontot képez. (rg)
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KULTÚRA

ÚJ KLUB ALAKULT SZŐNYBEN

Anyukák, akik...

Társadalmi és egyéni problémák, gyermekgondozási és családvezetési kérdések boncolgatását tűzte ki célul egy csupa anyukákból álló
társaság, akik október végén a szőnyi Kemencés Házban találkoztak első ízben.
A résztvevők az „Anyukák akik, ...” mottóval
illetik klubjukat, hiszen céljuk az, hogy
összejöveteleiken bármilyen témában kezdeményezhető legyen beszélgetés.
A bevezető alkalommal olyan édesanyák
cseréltek tapasztalatot egymással, akik
speciális étrendre szoruló gyermeket nevelnek, illetve érdeklődnek az egyes allergiát
kiküszöbölő diéták, egészséges táplálkozási
lehetőségek iránt. Több mint tízen ültek
asztalhoz, hogy megvitassák kudarcaikat
és sikereiket. A Kemencés Klub berkeiben
ezáltal egy új sorozat kelt életre.
Ennek örömére Schmelcz Ildikó, a Kemence Egyesület elnöke, az esemény szervezője,
a szőnyi Kossuth utcai Kemencés házban
már a folytatásra ösztönözve köszöntötte az
anyukákat, majd közel másfél órás diskurzusba kezdtek érintve mindazon problémákat, amelyekkel egy allergiás gyermeket

Nemes a cél
- szakmai konferencia Győrött
A fémalapanyag és fémfeldolgozási termék
gyártása ágazatokban a munkabalesetek
száma háromszorosa a nemzetgazdasági
átlagnak. A NEMES A CÉL – Közös érdekünk a munkahelyi egészség és biztonság!
című GINOP-5.3.4-16-2016-00025 számú
projekt célja, hogy felkutassák a munkabalesetek csökkentésének lehetőségeit. A
projekt eredményeit egy a munkáltatók és
munkavállalói érdekképviseleti szervezetek képviselői számára rendezett szakmai,
regionális konferencián mutatták be
november 22-én Győrben.
- Számos kiadványt jelentettünk meg és készítettünk egy honlapot is, mely rendkívül széles
tájékoztatást nyújt az érdeklődők számára. Az
applikáció pedig arra a helyzetre ad útmutatást, amikor sajnálatos módon már bekövetkezett egy baleset – tájékoztatta a Komáromi
Újságot Vadnai Gábor a Magyar Gépipari és
Energetikai Országos Szövetség főtitkára.

nevelő szülő szembesül. A házigazda
elmondta, közel egy éve tervezgették, hogy
a szülőket is jobban bevonják a helyi civil
életbe. Miután a ház egy pályázati projekttel
támogatott Család és Karrier Pont kihelyezett helyszíneként is működik, így ez lett a
legideálisabb hely a találkozók megszervezésére.
A kiscsoportos közösség működése ígéretes,
miután bensőséges környezetben napjainkban aktuális témákat boncolgatnak.
A Kemence Egyesület hitvallása szerint
a személyes kontaktusnak ereje van. Erre
alapoznak és nem az internetes fórumokra,
ahol arc- és név nélküliek az információk.
Az anyukák már az első alkalomra sem
érkeztek üres kézzel. Ételkóstolóval kötötték
egybe beszélgetésüket. Hamarosan a Kemencés ház konyhája is elkészül, amelyben
klubszerű főzőtanfolyamokat is terveznek.

- Ahhoz, hogy a munkahelyi biztonságot
erősíteni lehessen, feltétlenül szükséges, hogy
ne csak a munkáltatók elsődleges felelőssége
érvényesüljön. Fontos, hogy a munkavállalók is
együttműködjenek. Például jelezzék a problémákat, használják a kiadott egyéni védőeszközöket – mondta dr. Koch Mária munkabiztonsági szakértő.
Dr. Erősné dr. Bereczki Edit munkaegészségügyi szakértő Egészségi veszélyek és a foglalkozási megbetegedések ágazati sajátosságai
címmel tartott előadást. Elmondta:
– A megelőzés a kockázatértékelésen múlik.
Ez az Európai Unió legfőbb munkavédelmi
alapelve. Nagyon sok foglalkozással összefüggő betegség előfordul. Fontos szerepet kap
a kockázatkommunikáció is. A tájékoztatás a
helyes gyakorlat kialakítását segíti.
Az előadásokat kerekasztal-beszélgetés követte a szakértők és a hatóság képviselőinek
bevonásával. 			
(X)

Arra tesznek kísérletet, hogy a közös főzéssel olyan ételek elkészítését tanulják meg,
amelyekben gyermekeik is örömüket lelik,
miközben az egészségükre is jótékonyan
hatnak. A tapasztalatszerzés mellett már
bevált receptek is gazdára találhatnak, és
beavathatják egymást a speciális étrendben
alkalmazott nem egyszer drága élelmiszerek
olcsóbb beszerzési lehetőségeibe, esetlegesen
azok más élelemiszerekkel való kiváltásába.
A tervek szerint a következő alkalommal a
sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos kérdéseket, tapasztalatokat vitatják
meg.
				hd/rg
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A NÉPMŰVÉSZET HETÉN JÁRTUNK

Hagyományok háza
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kutatóút is szerepelt. Ennek köszönhetően jártunk Tatán a Német Nemzetiségi Múzeumban, ahol szintén találtunk komáromi ládát.
A Vajdaságba is készülünk, mert ott is számos
komáromi vonatkozású anyag lelhető fel. Végső
célunk az, hogy kiadjuk a 2005-ös konferencia
anyagát a vajdasági néprajzos szakmai anyaggal kiegészítve. Ez nem csupán számunkra
lenne fontos és nélkülözhetetlen szakmai anyag,
de városunknak és a komáromiaknak is értéket
jelentene - mondta Nyikus Anna, a Komárom-Esztergom megyei Népművészeti
Egyesület elnöke.
A konferencián Számadó Emese, a Klapka
György Múzeum igazgatója tartott előadást
a komáromi ládákról:

Kilenc éve indult útjára a népművészet hete elnevezésű rendezvénysorozat szőnyi a Petőfi Sándor Művelődési Házban. Az idei
november első hetében várta az érdeklődőket.
November 4-én a hagyományos citeratalálkozóval indított a népművészet hete
Szőnyben. A művelődési házban megtartott
alkalommal a naszvadi Sústya Citerazenekar, a dunaalmási Barsi Lászlóné és Bocsi
Ramóna, a nagykéri Mórinca Citerások,
Tényőről Nagy András és a házigazda,
a szőnyi Napraforgók Citerazenekar és a
Duna Népdalkör léptek színpadra az asztali
tambura kedvelői előtt.
A produkciókat Miklós Józsefné, nyugalmazott gimnáziumi tanár, az Evangélikus
Kórus vezetője és Borsi Ferenc, az Óbudai
Népzenei Iskola tanára, az országos zeneiskolai népzenei versenyek állandó zsűritagja
kísérték szakmai figyelemmel.
Bedecs Ilona szervező elmondta, hogy
a fiatalabb generációban jelenleg csak kevesen választják a citerát. Azon kevesek, akik
mégiscsak ezzel próbálkoznak, azok nagy
valószínűséggel sosem voltak távol
a hangszertől, családi indíttatásból tanulják.
- A baráti találkozó a citeramuzsika sokszínűségét igyekezett bemutatni, hogy a mindennapjainkban újra szerepet kaphasson ez a számos
lehetőséget hordozó hangszer - mondta el a
szervező.

A citera hangja számos műfajban megszólalt ezen a délutánon. Nagy András lendületes játéka varázslatos élményt nyújtott,
virtuozitása sokakat késztetett csodálatra
Már karácsonyra készültek a szőnyi kézműves szerda alkalmával a Praktika klub tagjai.
A foglalkozás elsősorban olyan felnőtteknek
szól, akik szívesen barkácsolnak, hímeznek
vagy varrogatnak otthon is.
Nyikus Anna, a művelődési ház szakmai
vezetője elmondta, a kerti munkálatoknak
jobbára vége szakadt, a hosszú téli estéken
a szoba melegében így lehetőség nyílik az
alkotásra. Néhányan az otthon készülő
hímzésükkel érkeznek ide, hogy a folytatáshoz tanácsot kérjenek az iparművész
klubvezetőtől. A kézműves szerdákhoz
bárki csatlakozhat. Elsősorban természetes
alapanyagokkal dolgoznak: ottjárttunkkor
textilből, gyöngyből készültek karácsonyi
díszek.
A komáromi festett láda volt a népművészet hetének végén szervezett szakmai nap
témája.
- Kutatás, tanulás és tanítás a címe a Csóri
Sándor pályázat projektjének, amelyben

- A 18. század és a 20. század eleje között
négy periódust különböztetünk meg aszerint,
hogy milyen motívumokkal látták el a ládákat,
amelyeket tarkázott, tulipános vagy pingált
kifejezéssel is illettek. Általában lucfenyőből
készültek. A nagy méretűek a kelengyeládák,
a kisebbeket iratok, ékszerek, levelek tárolására használták. A Duna mentén Ulmtól
Vidinig hajóval vagy a szekeresgazdák által
vontatott hajókkal, országon belül szekérrel
szállították őket. Érdekesség, hogy a komáromi
pingálóasztalosoknak volt egy másik tevékenységük is, a templomfestés. A Kárpát-medence
számos településén találunk olyan, leginkább
református templomokat, melyek kazettás
mennyezetét komáromi mesterek festették ki.
A kereskedelemmel a komáromi ládák is
elterjedtek. Ezek készítését és motívumkincsét sok helyen átvették, illetve ezek alapján
önálló stílusok alakultak ki, mint például a
hartai.
A konferencián ez utóbbi alföldi település
szakmabelijei is részt vettek és több, jellegzetes hartai ládát is kiállítottak.
A 2005-ös értékmentő konferencián “ládapályázatot” hirdettek, melyet Budai Katalin
nyert meg. A szakmai napok zárásaként a
Komárom-Esztergom megyei Népművészeti Egyesület tagjai tőle és tanítványától,
Szabó Katalintól tanulhatták meg a bútorfestés fortélyait.
			

hd/kn/rg

88

AKULTÚRA
HÓNAP: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

GÁLAESTET TARTOTT A GARABONCIÁS

Egyedem, begyedem, tengertánc
A Garabonciás Néptáncegyüttes minden andrás-napon megtartja

andrás-napi vigasságok elnevezésű estjét, melyen a legkisebbek és a tapasztalt táncosok mutatják be az új koreográfiákat.

A különböző programok, rendezvények, a
közös munka és felkészülés összekovácsolja
a táncosokat.
- Összetartó közösség vagyunk. Adventkor
megajándékozzuk egymást, nyári tábort és
évadzárót is tartunk. A nagyobbakkal régóta
tervezünk egy külföldi utat. Ezúton ígérem,
hogy nyáron ezt tető alá hozzuk – tette hozzá
Pőcze László.
A tánc szeretetén túl anyagi forrásokra is
szükség van a sikeres működéshez.

Valamennyi korosztály táncra perdül 				

– Elkészült egy hazai és egy bonchidai ös�szeállítás. Ritmikai számmal is készültünk,
amelynek alapját Carl Orff Tapsrondója
adta. Erre próbáltam különböző tájegységek

Fotó: Kánya Nikoletta

táncos lépéseit rávarázsolni. Zárásként pedig a
Titi táncot mutattuk be, amellyel az együttes
aranyminősítést szerzett tavaly nyáron a Forgórózsa Fesztiválon – mondta Pőcze László,
a néptáncegyüttes művészeti vezetője.

– Legfontosabb támogatónk az önkormányzat. Évek óta jelentős összeggel támogatják
a táncegyüttes, illetve a Garabonciás Folklór
Egyesület működését. Emellett második alkalommal pályáztunk sikeresen a Csóri Sándor
Alaphoz. Viseleteink egy részét ebből tudjuk
fedezni. A Nemzeti Együttműködési Alaptól
is nyertünk el működési támogatást, mint civil
szervezet – mondta Gábor Klára, a Garabonciás Folklór Egyesület titkára.
A vigasság késő éjszakáig tartó táncházzal
zárult. 				kn

Európai Szociális
Alap

Kérdezzen bátran!
A jogtudatos magatartást hivatott elősegíteni az az Európai Uniós pályázat, mely ingyenesen és anonim módon nyújt segítséget a munkajog, cégjog, társadalombiztosítás
és adójog területén. A Jogpontok projekt a Közép-dunántúli régióban 22 településen
várja azokat az érdeklődőket, akik személyesen szeretnék feltenni kérdéseiket a szolgáltatást működtető ügyvédeknek. Itt az általános tanácsadáson túl személyre szabott
válaszokkal, iratmintákkal és iratszerkesztéssel is segítik a hozzájuk fordulókat.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Ezen kívül lehetőség van telefonon, e-mailben és on-line is válaszokat kapni a felsorolt jogterületekkel kapcsolatos kérdésekben. A későbbi viták, esetleg peres eljárás elkerülése érdekében minden képen érdemes tájékozódni, hogy hiteles információ
birtokában írhassuk alá a munkavégzéssel kapcsolatos szerződéseinket, hozzunk létre vállalkozást, vagy kisgyerekes anyukaként újra munkába álljunk.
A jogpontirodák helyéről és az ügyfélfogadás idejéről, illetve on-line elérhetőségünkről a www.jogpontok.hu honlapon tájékozódhatnak.

Ingyenesen hívható zöld szám:
06-80- 77 88 00

A szolgáltatás elmúlt 28 hónapja alatt a régióban 23.800 kérdésre kaptak választ az érdeklődők. A kérdezők több mint 60 %-a
valamely gazdasági társaság munkavállalója volt. Kimagaslóan munkajogi kérdésekre vártak választ, azon belül is a munkaviszony létesítése és megszüntetése, illetve a munkavállaló jogai és kötelezettségei témakörében. Az érdeklődők jelentős része
személyre szabott konkrét vitás kérdéssel fordult ügyvédeinkhez.
Azoknak is ajánljuk honlapunk felkeresését, akik csak tájékozódni szeretnének a jogterületeket érintő fontosabb kérdésekben,
hiszen harminc kiadvány foglalkozik közérthető módon a jogszabályok ismertetésével, a fontosabb kérdések elemzésével. Ezen
túlmenően letölthető iratminták adnak segítséget a tájékozódáshoz. A Jogpontok szolgáltatás valódi segítség a munka világában.

Komárom, Bajcsy Zsilinszky u. 7.
Minden hónap 1.,2.,3.,4. csütörtök 13,10-18,40 óra
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RUTTKAI - LATINOVITS-EST A MOZIBAN

Szeretni egyszer bolondulásig
A fenti címmel Szalóczy Pál és Farkas Viktória egyfelvonásos drámáját láthatta a közönség a Jókai moziban november közepén. A darab Ruttkai Évának és Latinovits Zoltánnak állított emléket
Az előadás két éve készült el, Latinovits
Zoltán 1976-ban bekövetkezett halálának
40. évfordulójára. A művészek inkább
érzéseket igyekeztek átadni a szerelmesek
fennmaradt levelezése alapján. Megismerkedésüknek mozzanatai, az egymásra
találás, szenvedélyességük, botlásaik, szívbemarkoló levelezésük, fotók és szerelmük
titkos részletei is a közönség elé tárultak.
A színpadi játék során – a prózai részek
átvezetéseként – feltűntek a színészek
fotói, illetve olyan fekete-fehér mozgóképek, amelyek már önmagukban is sokat
elárultak a két emberről, megidézve olyan
egykori felvételeket, filmeket is, amelyekben
főszereplőként is szerelmespárt játszottak.
Latinovits „szerepében” Szalóczy Pál
		

Fotó: Hajnal Dóra

A teltházas bemutató az idősebb korosztály
számára egyfajta nosztalgiaként, időuta-

Újévi
Koncertje

zásként szolgált, a fiataloknak pedig kiváló
ízelítőt adott a hatvanas, hetvenes esztendőkből, amikor a szerelem még tartózkodóbb volt.
Szalóczy Pál a bemutató előtt arról beszélt,
hogy a Vészabó Noémi író és Pánovics
Rajmund rendező műve kapcsán végzett
személyes kutatásaiból is sokat megtudott
Latinovits Zoltánról, akit személyesen is
ismerhetett, akárcsak Ruttkai Évát.

Szalóczy Pál a Magyar Rádióban eltöltött évek alatt találkozott a két színés�szel, akik mély nyomot hagytak benne.
A nemzet színészét szerinte nem kell és
nem is lehet másolni, így csupán egyet
tehettek színpadi partnerével: bemutatni két utánozhatatlan nagyságot.
A hangjáról híres művész már nem
először járt városunkban, látogatását
és színpadi szereplését – akárcsak Farkas Viktóriáét - most is örömmel és
vastapssal fogadta a komáromi közönség. A zenés színházi este létrejöttét
az önkormányzat támogatta. (hd/rg)

képváltás HOYA
multifokális
lencsékkel

ÉLES LÁTÁS
MINDEN

Természetes
képváltás HOYA
multifokális
lencsékkel

TÁVOLSÁGRA
Az akció időtartama:
2018. november 2. 2019. január 31.

időtartama:
SZEMÉSZET
ovember 2. BELVÁROSI
január 31. I MINERVA-HÁZ

I Komárom I Bajcsy-Zsilinszky u. 5. I
TESCO parkoló melletti toronyház
www.sarosioptika.hu I Tel.: +36 34/347 081

Prémium multifokális lencsék most

25% kedvezménnyel!

Az akció időt
2018. novem
2019. janu

multifokális lencsék most

Ajánlatunkban a MyStyle V+,
LifeStyle 3 és WorkStyle V+
szemüveglencsék vesznek részt.
További részletek az üzletben!

kedvezménnyel!

Szemüveglencsék japán technológiával

+,
V_hird.indd 1
+
részt.
tben!
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KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018 | 10 | 03.

LEZÁRULT A KOMÁROMI GONDOZÁSI KÖZPONT FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Ajánlatunkban a MyStyle V+,

LEZÁRULT A KOMÁROMI GONDOZÁSI KÖZPONT FEJLESZTÉSÉRE IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT
LifeStyle 3 és WorkStyle V+
A Széchenyi 2020 program
keretében 9 millió forint támogatást kapott Komárom Város
szemüveglencsék vesznek részt.
További részletek az üzletben!
Önkormányzata a komáromi
Gondozási Központ fejlesztésére.
japán technológiával
A Széchenyi 2020 program keretében 9 millióSzemüveglencsék
forint támogatást
kapott Komárom Város
Önkormányzata a komáromi Gondozási Központ fejlesztésére.
2018.10.05. 8:15:14

Komárom a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című felhívásra nyújtotta
Komárom a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című felhívásra nyújtotta
be pályázatát.
be pályázatát.
PROGI_NOV_hird.indd 1

A projekt keretében az önkormányzat által fenntartott szociális intézmény fejlesztése valósult meg. Az elnyert
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
támogatásból egy 9 személyes
mikrobuszt
szerzett
a fenntartó,
mely a szociális
szállításában, valamint
a nappali be
ellátás
esetében a személyszállításban
nyújtétkeztetés
segítséget. során az étel
Ezenkívül
4 db esetében
korszerű kerékpárt
vásárolt a pályázó, melyeket
házigondozásban dolgozók használnak
szállításában, valamint a nappali
ellátás
a személyszállításban
nyújta segítséget.
majd,továbbá bútorokat, számítástechnikai eszközt és tornaeszközöket szerzett be a nappali ellátásban
Ezenkívül 4 db korszerű kerékpárt
a pályázó, melyeket a házigondozásban dolgozók használnak
gondozott vásárolt
idősek részére.
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:
A projekt 2018. szeptember 30-án
zárult.
Komárom
Város Önkormányzata

2900 Komárom, Szabadság tér 1.
Tel.: 34/341-306, nagyedit@komarom.hu

További információ kérhető:
Komárom Város Önkormányzata
2900 Komárom, Szabadság tér 1.
Tel.: 34/341-306, nagyedit@komarom.hu
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FÓKUSZBAN AZ EGÉSZSÉG

Okosabban kéne élni...!

Novemberben városunkban az egészséges életmódé volt a főszerep.
A Közösségi Házban a Magyar Vöröskereszt, míg az Arany 17-ben
a Családsegítő szolgálat rendezett egészségnapot.

Alternatív egészségmegőrző szerekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők

Az egészségre, az egészséges életmódra
és az ahhoz vezető helyes útra irányította
a figyelmet Kuti Barbara vöröskeresztes
önkéntes, az egészségtudatos magatartást
hirdető partnerei körében november 16-án,
a Közösségi Házban rendezett egészségvédelmi programon. Érezd jól magad! - ezzel
a mottóval keltette életre a Vöröskereszt
komáromi szervezetének égisze alatt
közérzetjavító egészségnapját, amellyel
olyan komáromiakat hívott az érdeklődők
körébe, akik nyitottak az egészségmegőrzés
alternatív lehetőségei iránt.

el.A fogyatékosokat segítő Montázs projekt
részeként, önkormányzati támogatással
rendeztek egészségnapot az Arany 17.-ben
november 17-én, szombaton.
Az egészségnap a pályázat elnevezésével ellentétben nem kifejezetten a
fogyatékkal élőket szólította meg, bár
hétköznapjaik megkönnyítése céljából
számukra is kínált tájékozódási lehetőséget. Az esemény szervezője és egyben
koordinátora a komáromi Tám-Pont
Család- és Gyermekjóléti Intézmény volt,

amelyhez többek között a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat komáromi csoportja,
valamint a NÉBIH, vagyis a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal is csatlakozott. A védnökséget a komáromi Csapó
Dorina többszörös fitnesz bajnok vállalta,
aki – személyi edzőként és sportolóként
szerzett tapasztalatait alapul véve - táplálkozási és életviteli tanácsait foglalta össze
előadásában. A példaképként állított sportoló a diétákkal és táplálékkiegészítőkkel,
illetve egyes divatos élelmiszerekkel
kapcsolatos számos tévhitet is eloszlatott
közvetlen hangvételű előadásában.
Csöngei Ildikó, a Tám-Pont vezetője
elmondta: az egészségnap lebonyolításához
rendkívül sok segítséget kaptak, hiszen
a partnerszervezetek ingyenesen állították az érdeklődők szolgálatába speciális
vizsgálóeszközeiket. Minden tanács annak
érdekében hangzott el, hogy egészségesebben élhessünk, illetve hogy könnyebben
válthassunk életmódot a betegségek megelőzése érdekében.
Az egészségnapon a dohányzás és az alkohol káros hatásait szemléltető bemutatót és
fogyatékosságügyi érzékenyítő programot
is tartottak. Emellett ízletes, egészséges
falatkákat és bioételeket is lehetett kóstolni.

				hd/rg

A standoknál természetes alapanyagú
kozmetikumokkal kényeztették az arra vállalkozókat. Az érdeklődők megismerhették
a kínai orvoslást és a molekuláris hidrogénterápiát is. Volt ételkóstoló, frissítő masszás,
a Vöröskereszt részéről úgynevezett hősképzés, amely az újraélesztés technikájának
átadását jelentette. Többen kipróbálták a
gyógyító hennafestést is.
Kuti Barbara vöröskeresztes szervező
elmondta, mindenkit arra buzdítottak, hogy
ne a betegségre koncentráljanak, hanem
ezzel ellenkezőleg: érezzék jól magukat! Az
egészségnap azt szolgálta, hogy az idelátogatók legyőzhessék a betegségcentrikus
gondolkodást. A problémák megvitatása
helyett olyan jótékony hatású dolgokat
kínáltak, amelyekkel jobb közérzet érhető

Csapó Dorina többszörös fitness bajnok az egészséges életmódról tartott előadás
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AZ “ÉV TELEPÜLÉSE” LETTÜNK!

Kertész leszek

Kalandozás Ökológiában
A város nagycsoportos óvodásait várták a
környezeti neveléssel foglalkozó ÖKOJáték Program mesejátékára a Közösségi
Házba még októberben.
A Komáromi Városgazda Nonprofit Kft.
immár harmadszorra teremtett alkalmat ezzel
az élményprogrammal a játékos tanulásra
a helyi óvodások körében, akik a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságáról, az erdők és a
zöld területek védelméről, a komposztálásról,

Ökojáték az udvaron

Idén ünnepli 25. évfordulóját hazánk egyik legrégebbi és legksikeresebb versenye, a Virágos Magyarország, amelynek célja, hogy mind
turisztikailag, mind pedig szó szerint felvirágoztassa a magyar
településeket. A verseny jelentős turizmusélénkítő hatással is
bír. A megmérettetésen városunk idén az „Év települése” címet
érdemelte ki.
A verseny fővédnöki szerepét ezúttal is a
közkedvelt műsorvezető-riporter, Borbás
Marcsi töltötte be, akinek a neve nemcsak a
hazai gasztronómiával olvad egybe: Marcsi
elkötelezett a fenntartható és környezettudatos szemléletmód mellett, így munkássága tökéletesen egybecseng a Virágos
Magyarország célkitűzéseivel.
- Komárom az országosan 324 indulót felvonultató versenyen a közép-dunántúli régiót
képviselte. A díj elismerés városunk dinamikusan fejlődő zöldfelület-fenntartási és városszépítő munkájáért. Gratulálunk a többi díjazottnak is! Köszönjük egész éves támogatásukat!
– mondta Juhász Márton, a Városgazda Kft.
parkfenntartási műszaki vezetője.
A zsűri számos szempontot értékelt: figyelembe vette a település gondozottságát, a
nevelési-oktatási intézmények környezettudatos programját, sőt azt is, hogy mennyire
sikerült mozgósítani a helyi közösségeket.

A 25. jubileumi év több változást is
tartogatott, változtak például a településkategóriák. Mivel a hazai települések több
mint 50%-a 1000 fő alatti, az idei évtől
lélekszám függvényében a következő öt
kategóriában lehetett nevezni: 1000 fő alatti
és feletti falvak, 50 000 fő alatti és feletti
városok, illetve külön indulhattak a fővárosi
kerületek. Szintén a negyed évszázados
évforduló alkalmából a Magyar Turisztikai Ügynökség minden nevező települést
egy facsemetével is megajándékozott. Idén
„Jubileumi díjat” is kiosztottak, amelyet a
legjobban teljesítő, valamint Arany Rózsa
díjat kiérdemelt települések közül választott
ki a szakmai zsűri.
A versenyre az elmúlt negyed évszázad alatt
összesen 6750 település jelentkezett, az évek
során összesen 1490 díj talált gazdára. A
munkában országosan mintegy 50 ezer önkéntes vesz részt.			
rg

Fotó: Hajnal Dóra

a környezettudatos magatartásról hallhattak
új információkat a pedagógusokból álló társaságtól. Ezúttal az újrahasznosításról szóló
Limlom mesét adták elő, amely a játékosság,
a látvány és a zene erejével segített tudatosítani a környezetvédelem ügyét. A társulat
díszletként a szelektív hulladékgyűjtő edények
kicsinyített másait is bevetette, így láttatva
a hulladék újrahasznosításának menetét.
Koltay Eszter környezetkutató, az ÖKO-Játék
Program főszervezője elmondta: a játékos
forma lehetővé teszi, hogy olyan gyermekeket is könnyedén tanítsanak, akik esetleg
nehezebben teljesítenek az iskolarendszerben. Az interaktív előadás rímes, verses,
zenés közegében könnyebben rögzültek
a tudnivalók. Az ÖKO-Játék csapat az
ismeretterjesztő meséket maga írja, dalaik
is a zöld gondolkodás mentén születnek.
A program nagy segítséget nyújt a komáromi intézmények oktató-nevelő munkájában is, hiszen a környezeti nevelés során
mankóként szolgálhat a játékos mesetár.
Mivel a gyerekek megszerették dalaikat,
így a csoport verses strófáit több komáromi intézményben is hasznosítják.
Az előadást követően aktív játék várt minden
nagycsoportosra. Az „öko-játékosok” ugyanis
a mese mellé ismét magukkal hozták nyolc
állomásból álló udvari játékparkjukat is, amit a
komáromi gyerekek lelkesen vettek birtokba.
A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.
			
hd/rg
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Komárom Város Önkormányzata az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési
Program keretében, a Természet és kultúra prioritási tengelyen támogatási kérelmet nyújtott
be az SKHU/1601/2.2 pályázati felhívására, melyet az Irányító Hatóság megvalósításra
érdemesnek talált.
A projekt regisztrációs száma:
A projekt neve:
A projekt rövid neve:

SKHU/1601/2.2.1/359
Improvement of cross-border public transport services
between Komárno (SK) and Komárom (HU)
Kn-Kn Impro Trans

A projekt összköltsége:
Ebből Komárom költsége:

999.766,71 €
294.675,00 €

A pályázat támogatási intenzitása a magyar projektrészek esetén: 85% ERFA hozzájárulás,
10% Magyar Állam hozzájárulása, és 5% önrész.
A projektben részt vevő partnerek:
Komárom Város Önkormányzata (Vezető partner, Magyarország)
Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (Magyarország)
Comorra Servis (Szlovákia)
Az együttműködés célja a két Komárom közötti közösségi buszközlekedés minőségének,
feltételeinek a javítása, fejlesztése. A projekt keretében egy elektromos buszt vásárolunk,
amely napi rendszerességgel közlekedik majd Komárom (HU) és Komárno (SK) városokban.
Mindkét településen felújításra kerülnek a buszvégállomások és a buszmegállók. Az
autóbuszmegállókba informatív okos-panelek kerülnek, amelyekről az utasok friss és aktuális
információkat kaphatnak a járatokról. A lakosok részére a projektet bemutató weboldal és
ahhoz kapcsolódó mobil applikáció is készül, amely megkönnyíti az utasok tájékozódását
(látják pontosan, mikor érkezik az autóbusz, merre jár éppen, de egyéb hasznos
információkkal is szolgálhat).
A projekt célja:
- Intelligens határon átnyúló közlekedési rendszerek (IKR), utastájékoztató rendszerek,
online menetrendek, elektronikus jegykezelés, mobil alkalmazások, közös díjszabási
feltételek fejlesztése;
- Határon átnyúló közösségi közlekedési szolgáltatások kialakítása,
- Infrastrukturális beruházások (buszállomások, autóbusz vétele),
- A városi funkciók jobb elérhetőségét szolgáló beruházások.
A projekt 2018 szeptemberétől 24 hónapon át tart.
Bővebb információkért látogassa meg a www.skhu.eu honlapot.

„Jelen Sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.”
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SZÉPÜLŐ ZÖLDTERÜLETEK

Fák, virágok, fény

Az ősz a faültetések időszaka. Az elmúlt hetek során városunk keleti kapujánál és az I. világháborús hősi temetőnél ültettek fákat,
a kórházkertben pedig felmérték az állományt.

Dombay Gábor önkormányzati képviselő is segített

Ötven nyírfát ültettek el október végén
a szőnyi kereszttől a Molaj irányába
a kerékpárút mentén. A faültetést dr.
Kreft-Horváth Loránd alpolgármester,
önkormányzati képviselő és Takács József
önkormányzati képviselő kezdeményezte. Az itt lakók régi kérése teljesült ezzel,
hiszen a vasút közelsége miatt nagy a zaj,
a megnövekedett forgalom következtében
pedig a levegő tisztasága is kifogásolható.
- Képviselőtársammal fontosnak tartottuk,
hogy a pedagógusok segítségével a gyerekeket
is bevonjuk az ültetésbe. Így talán néhány év
múlva emlékezni fognak arra, hogy ezeket a
fákat közösen telepítettük, jobban vigyáznak a
természetre, sőt, ha nagyobbak lesznek, talán ők
is kezdeményezni fognak faültetést - mondta
dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester.
- Ez a város keleti bejárója. Ha az ideérkezőket
egységes, redezett terület fogadja, valószínűleg
a városról is pozitív kép alakul ki bennük.
Remélem, a fasorral sokat tettünk azért, hogy a
helyiek még otthonosabban érezhessék magukat – mondta Takács József önkormányzati
képviselő.
A környezetvédelmi akcióban a Szőnyért
Molajért Tanácsadó Testület tagjai is részt
vettek. Vajda Bence elmondta: - Fontos, hogy
mi, fiatalok is kivegyük a részünket ezekből az

akciókból, a kisebbeknek is megmutassuk, hogy
a környezetvédelem a közös jövőnket szolgálja!
A faültetéshez a színesóvodások és a Bozsik
Iskola diákjai is csatlakoztak.
Száz évvel ezelőtt, november 11-én ért véget
az első világháború. Ebből az alkalomból is fákat ültetett a Komáromi Erődök
Barátainak Egyesülete az önkormányzattal
karöltve a hősi temetőnél.
- A hősi temetőt még Legát István helytörténész
kezdeményezésére kezdtük rendbe tenni. A
2015-ös városi Te szedd! akció alkalmával, az
egyesülettel közösen takarítottuk ki a területet és
nyitottunk bejáratot. Bálint Ferenc hadtörténész segítségével megszépült a temető. Idén emlékművet is állítottak a hősök emlékére. Ezúttal
két tölgyfát telepítettünk a bejáratánál, a temető
többi részén pedig négy fűzet. Külön köszönet
Juhász Márton főkertésznek, aki a fafajták,
illetve azok megfelelő helyének kiválasztásában
segédkezett – mondta Dombay Gábor önkormányzati képviselő.
Az ültetésekben a Komáromi Városgazda
Nonprofit Kft. munkatársai segítettek. Közel 200 éves fákat vizsgáltak meg szakemberek a kórházkertben. A hazai fejlesztésű
eszköz segítségével képet kaptak a növények
állapotáról.

A japán akác még menthető
Fotó: dr. Turcsányi Gábor

- Meg tudjuk határozni a fa keresztmetszetének állapotát. Látjuk, hogy helyezkednek
el a teherviselő, illetve a korhadt részek.
Ezután mechanikailag elemezzük a fát,
kiszámítjuk, mekkora szélsebességet bír
el - mondta Ócsvári Gábor, a Magyar
Faápolók Egyesületének alapító tagja.
Az ottjártunkkor vizsgált tölgy és
törökmogyoró megfelelő állapotban van. A
romló állapotú japán akác, bár beavatkozást
igényel, de a szakemberek szerint sokáig
csodálható lesz még.
				kn/rg
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80 ÉVE TÖRTÉNT AZ ÚJRAEGYESÍTÉS

„1938. november 2-a és 6-a örömünnep volt”
(Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója)

Komárom visszatért!

Az 1938. november 2-ai első bécsi döntést követően visszatért
(Észak-)Komárom is. November elején egyhetes rendezvénysorozattal emlékeztünk a 80 évvel ezelőtt történtekre. A rendezvények
főszervezője az Endresz Csoport volt.
A Szabadság téren álló világháborús emlékműnél Vitéz Nagy Levente a kormányzó
hadiparancsát olvasta fel. Beszédet mondott
Szakály Sándor a Veritas Történetkutató
Intézet főigazgatója.
- 1938. november 2-a és 6-a örömünnep
volt. Azt jelentette, hogy Trianon igazságtalan volt, és hogy a magyar hazatérhet!
Ha a határon túlra szorultak és a határon
belül élők továbbra is úgy tartják, hogy egy
nemzethez tartozunk, nyelvünk, kultúránk,
múltunk kötelez és összeköt bennünket,
akkor valamennyien azt mondhatjuk, hogy
volt, van és lesz egy tisztességes, őszinte,
igaz Magyarország!
A megemlékezésen Nagy Ferenc Babits
Mihály: Áldás a magyarra című versét adta
elő, majd a résztvevők megkoszorúzták az
első világháborús emlékművet. A megemlékezéssel egyidőben komolyzenei koncert
folyt a Jókai moziban, ahol más jeles zeneművekkel együtt Balázs Árpád: Komáromi ének című oratóriuma is elhangzott.
Közreműködött a kibővített Komáromi
Kamarazenekar, a Concordia Vegyeskar és
a Vox Femina Nőikar.
Másnap este Komárom festett képekben címmel nyílt meg az Arany 17. Rendezvényközpontban a Szőnyi Alkotóműhely képzőművészeti tárlata. A kiállítással Komárom
régmúltjára és az újraegyesítés éveire emlé-

keztek. A válogatást nem először láthatta a
közönség, bár a korábbi bemutatkozás óta a
gyűjtemény már bőven gyarapodott.
A Komáromot megidéző festményekhez
Rabi Lenke, korábbi könyvtárigazgató
adott iránymutatást leírásaival.
A tárlatnyitón Arlett Tamás, az Endresz
Csoport vezetője mondott köszöntőt. Rövid
történelmi áttekintése után a Hárompatak
zenekar népzenei műsorát hallgatták a
jelenlévők, majd Nagy Judit, a képzőművész
kör vezetője ajánlotta a megjelentek figyelmébe a munkákat.
E napon mutatták be a Jókai moziban
Laklóth Aladár főszereplésével, Koltay
Gábor Testamentum című zenés történelmi
játékát, amely városunk egykori mártír
polgármesterének, Alapy Gáspárnak állít
emléket.
„Komárom visszatért!” címmel november
7-én emlékkonferenciát szervezett az
Endresz Csoport és a Komáromi Klapka
György Múzeum. A jelenlévőket Számadó
Emese múzeumigazgató, majd Turi Bálint
alpolgármester köszöntötte.
A konferencia egy kevésbé ismert
időszakot boncolgatott, azt a hét esztendőt 1938 és 1945 között, amikor a
trianoni békediktátum által kettéválasztott város ismét újraegyesült.

A konferencia előadói a korszak szakavatott
tudósai voltak, így az Eszterházy Károly
Egyetem akadémikusa, Romsics Ignác,
aki 1938-az utolsó békeév címmel járta
körül a témát. A Károli Gáspár Református
Egyetem akadémiai doktora, Popély Gyula
a komáromi tárgyalásokról szólt előadásában. Szarka László egyetemi docens, „Az
első bécsi döntés és az etnikai határrevízió”
címmel prezentálta előadását, Simon Attila,
a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója
Visszacsatolás alulnézetből címmel tartott
előadást. Az esemény könyvbemutatókkal
és Palotás Gáspár filmjének vetítésével
zárult.
A 20. század elejétől 1945-ig, a második
világháború végéig foglalja össze a város
történetét a Komárom 750 - Egy város,
két ország című film, amelyet november
7-én mutattak be a Jókai moziban. Írója
és rendezője Koltay Gábor, Komárom
díszpolgára.
- Komáromnak rendkívül izgalmas történelme
van a római kortól napjainkig. A szétszakított, de újraegyesülő város azt tanítja, nincs
reménytelen helyzet, mindig újra lehet kezdeni
- mondta Koltay Gábor.
A film rendezője hozzátette: Komárom
példát mutat arra, hogy lehet Trianon sebeit
feldolgozni, hogy lehet virtuálissá tenni a
határt és megvalósítani a nemzetegyesítést.
Az eseményen Alapy Gáspárnak Komárom
egykori polgármesterének unokája is részt
vett, aki nagyapja nevét viseli.
- A család nagyon büszke híres ősére. Nagyanyám sokat mesélt róla. Olyan ember volt, aki
az eszméi igazságáért a végsőkig kitartott. Ez
manapság ritka, így mindenképp példamutató
– mondta Alapy Gáspár
Észak- és dél-komáromi középiskolások mérték össze tudásukat a Komárom
1938-1945 című várostörténeti vetélkedőn, amelyet november 8-án rendeztek.
Egyed Gábor, a vetélkedő levezetője Babits
Mihály: Áldás a magyarra című versét adta
elő. A zsűri tagjai: Rabi Lenke, a Jókai
Mór Városi Könyvtár korábbi igazgatója
és Számadó Emese, a Klapka György
Múzeum igazgatója voltak. A zsűri elnöki
tisztségét Miszlai Zsolt, a Lamberg-kastély
Kulturális Központ főmuzeológusa
töltötte be. A várostörténeti vetélkedőn
a Selye János Gimnázium szerezte meg
az első helyet. Második lett a Jókai, a
bronzérem az Alapynak, míg a negyedik
hely a Kempelennek jutott. (kn/hd/rg)
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KONFERNCIA A ‘45-’49-ES ÉVEKRŐL

A fordulat évei

A császár parancsára
A Szakál Lajos tervezte és ifj. Pénzes Imre
által készített I. Valentinianus római császár tiszteletére emelt molaji emlékműnél
2004 óta tart megemlékezést a város és a
Legio Brigetio Egyesület. Az idei eseményre november közepén került sor.

Mráv Zsolt I. Valentinianus emlékművénél
		

1944 és 1949 között olyan események történtek hazánkban, amelyek jelentősen meghatározták a következő évtizedeket.
A novemberi eleji szakami eszmecserét
a Magyar Nemzeti Levéltár KomáromEsztergom Megyei Levéltára, valamint
Komáromi Fióklevéltára szervezte.
A rendezvényt Molnárné dr. Taár Izabella,
a Komáromi Járási Hivatal vezetője nyitotta
meg. Dr. Wencz Balázs, a Magyar Nemzeti
Levéltár Komárom-Esztergom Megyei
Levéltárának igazgatója „Három választás
Komáromban” című előadásában elmondta:
- Az 1945-ös választás az egyik legdemokratikusabb választás volt, annak ellenére, hogy
a szovjet hadsereg már itt állomásozott, és a
Szövetséges Ellenőrző Bizottság szovjet befolyás
alatt állt. Ennek ellenére a Független Kisgazda
párt elvitte a szavazatok majdnem 60%-át.
1947-ben már 450 ezer embert zártak ki
a választásokból, mindenféle mondvacsinált indokok alapján. Kizárták például az áttelepítésre
váró német nemzetiségűeket, és azokat is, akik
ellen népbírósági ítélet volt folyamatban. Komáromban több mint hatszáz embert fosztottak
meg a választási jogtól. Ennek ellenére az
MKP alig néhány szavazattal kapott többet a
két évvel azelőtti voksoláshoz képest komáromi
és megyei viszonylatban. Az 1949-es választás
már a szovjet típusú rendszer végső fázisa volt.

Kovács Péter, a Magyar Nemzeti Levéltár
Komárom-Esztergom Megyei Levéltára
Komáromi Fióklevéltárának osztályvezetője „Komárom újjáépítése 1945-1949 között”
címmel tartott előadást.
- Szinte mindent a nulláról kellett újjáépíteni.
Rengeteg romos épület volt a városban. A lakóépületek 15%-a teljes mértékben megsemmisült.
Menekülteket költöztettek szükséglakásokba.
Mosókonyhákban és iskolákban is családok
laktak. A szovjet hadsereg harminchét középületet foglalt el magának, hogy a katonáikat
elszállásolják. Meg kellett oldani a lakosság
élelmezését. Megpróbáltak burgonyát, lisztet,
rozsot szerezni, amelyet fejadagokban osztott ki
a polgármester. A tisztviselők a munkaidejük
lejárta után részt vettek a közmunkában, a
romeltakarításban. 1945-ben egy helyreállítási
munkatervet fogadott el az újonnan megválasztott képviselő-testület. A feladatok nagy
részét az anyagi nehézségek ellenére 1949-re
megoldották – mondta Kovács Péter.
A konferencián többek között az egyházi
iskolák államosításáról és Mindszenty József
bebörtönzéséről is hallhattak előadást az
érdeklődők.
				kn

Fotó: Nagy Tamás

A császár halálának 1643. évfordulóján Mráv
Zsolt régész, a Nemzeti Múzeum Régészeti
Tárának igazgatóhelyettese mondott ünnepi
beszédet, melyben Ammianus Marcellinus
történetírónak az uralkodóról szóló feljegyzéseiből idézte fel a császár alakját. Mint fogalmazott, az uralkodó szeretett nagy dolgokban
gondolkodni, és Pannonia határvédelmével
kapcsolatban is grandiózus stratégiát épített
fel. Koncepciója meghatározta a Római
Birodalom sorsát.
I. Valentinianus császár megpróbálta a
szomszédos barbarikumi területeket bevonni
a Római Birodalom védelmi rendszerébe, ennek következtében 373-ban erőd
építésebe kezdett a Dunakanyar előterében, a szomszédos kvádok területén, hogy
megerősítse a Szentendrei-szigetnél lévő
gázló védelmét. A kvádok természetesen
tiltakoztak, majd 374. nyarán betörtek a
birodalomba. A kvád birodalom központi
részébe irányuló csapás előtt azonban a
császár november 17-én tárgyalóasztalhoz ült a kvádok követeivel, az ideiglenes
főhadiszállásként berendezett Brigetióban.
A konfliktus azonban a tárgyalásokkal nem
oldódott meg, ráadásul a háború okaként az
erődépítést is megemlítették a kvádok, amin a
császár annyira feldühödött, hogy agyvérzést
kapott, és a rövid szenvedés után meghalt.
Az eseménysorozatot elindító kérdéses erőd
maradványait a Mráv Zsolt által megkezdett
régészeti ásatások során tárták fel 2000-ben.
Számadó Emese múzeumigazgató hozzátette, tavaly a legiotáborban megtalálták azt az
épületet, amelyben valószínűleg a császár a
követeket fogadta, s amelyben meghalt. Ez
a mintegy 600 m2 alapterületű épület lesz a
2020-ra megépülő Brigetiói Régészeti Park fő
látványossága.
hd/rg
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KOMÁROMBAN CELEBRÁLT SZENTMISÉT A GYŐRI MEGYÉSPÜSPÖK

„Szeressünk, legyünk szerethetőek”

akkor a pedagógiai siker garantált. Ha számíthat a tanár arra, hogy nemcsak ő törekszik
az irgalmasságra, a feltétel nélküli elfogadó
szeretetre, és megvan benne a jobbá válás készsége, akkor ennél többet nem is kívánhatunk.
A világ manapság ugyanis nem erre tanítja
gyermekeinket.
A katolikus egyház átszervezése érezhető.
Városunkban fiatalos szemléletű plébános,
Bros Gergely atya szolgálja a katolikus
közösséget. Ez hasznára válik az iskolának is. A főpásztor úgy összegzett: olyan
településre, ahol egyházi iskola működik,
tudatosan küldenek fiatalabb, a gyermekekkel könnyebben szót értő plébánost.

Dr. Veres András a Komáromban celebrált szentmisét

Fotó: Hajnal Dóra

Dr. Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
a Szent Imre Iskola névadója előtt tisztelgő ünnepségre érkezett.
A megyés püspököt Bros Gergely katolikus plébános fogadta szívélyesen a Jézus Szíve római katolikus nagytemplomban, majd a főpásztor kérdéseinkre is válaszolt.
Gyakori, hogy meglátogatja
a kisebb településeket?
- Mindenhová, ahová hívnak, igyekszem
eljutni. Úgy gondolom, ez a püspöki szolgálat
fontos mozzanata. Komáromba rendszeresen
járok. Megkülönböztetett figyelemmel vagyok
ott, ahol egyházi iskola működik. Igyekszem
minél többet az intézmény életében jelen lenni.
Szent Imre névnapja rendkívüli alkalmat kínál
arra, hogy az iskola névadóját a gyerekekkel
együtt ünnepeljük. Szent Imre élettörténete
bölcsességet nyújt. Szenvedélyesen kereste Isten
akaratát. Egy éjszakai imádságának fő kérdése
az volt: „mi az Istenem, amivel leginkább
szolgálhatnálak Téged?” Ezt a gondolatot véleményem szerint - mindannyiunknak meg
kell keresnünk magunkban. Az a szeretet, ami
őt szolgálatában vezette, az különleges. Szent
Imre daliás, harcra kész államférfi volt emberi
érzésekkel, vágyakkal, kísértésekkel és bűnökkel.
Épp olyan, mint mi valamennyien. Életpéldája
azt mutatja, hogy mi is, ha ezeket a küzdelmeket megvívjuk magunkkal, akár a nyomdokaiba is léphetünk.

Az élet legnagyobb bölcsessége: rátalálni az
Isten által mutatott útra, mondta a megyés
püspök, aki prédikációjában a gyerekek
figyelmét egy fontos üzenetre irányította:
„Szeressünk és legyünk szerethetőek!”
A bűnbánó gyermek a bűnbánással már közelebb kerül a bölcsességhez. A püspök arról
beszélt, hogy minden ember szeretné, ha
szeretnék, ezért kell követni a magasságos
példát, vagy akár a példaképet, Szent Imrét,
aki bátor volt gyermekként, mégis mindig
úgy cselekedett, hogy szerethető legyen.
Hogyan tekint az oktatásra, a Szent
Imre Iskolában folyó munkára?
- A Szent Imre fontos intézménye az egyházközségnek. Az ember test és lélek. A testnek és a
léleknek is meg kell adni a táplálékot. Az egyházi iskolák képviselik ezt a kettősséget. Minden
gyermek más és más neveltetéssel, más történettel, másfajta közegből érkezik, de az egyházi
iskola nevelése, az közös. Ha mind a tanár,
mind a gyermek ezt a lelki irányt veszi alapul,

A megyés püspök a mindenszentek és
halottak napja után, de még az adventi
időszak előtt útravalóval is szolgált. A
lelki táplálékkal a főpásztor saját gondolatvilágába is betekintést engedett.
- Az ősz a maga hangulatával új lelkületet, új
szemléletet, új kérdéseket támaszt mindnyájunk
életében. Mindenszentek ennek nyitó ünnepe,
de a halottak napján is kérjük Isten irgalmas
szeretetét. Ez szükségszerűen az elmúlást, a
földi életen túli gondolkodást hozza felszínre.
A kicsi gyermekek rendkívül érzékenyek a
halálon túli életre. Ők elfogadják a dolgokat
úgy, ahogy vannak, kérdéseik sincsenek, elfogadják, hogy az örök életről hallanak tanítást.
Valamennyiünk számára kihívás az őszi hónapokban, hogy ne csak az elhunyt szeretteinkre
gondoljunk, hanem az örök életre, saját földi
életünk utáni sorsunkra is. Ez összeszedettséget,
az imádságos életben való elmélyülést igényel.
Krisztus születésére már úgy kell felkészülnünk,
hogy a Megváltó bennünk is megszülessen!
A főpásztor látogatásának másnapján,
a Szent Imre Iskola vezetése a névadó
tiszteletére Szent Imre-napot szervezett.
A diáknap sokrétű programot tartogatott,
de alkalmat teremtett a misén közvetített
gondolatokban való elmélyülésre is.
				hd/rg
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A tatabányai születésű lelkész 1987-ben
kezdte hittanulmányait az Evangélikus Hittudományi Egyetem jogelődjén. Később
a lipcsei Evangélikus Egyházi Főiskolán
germanisztikát hallgatott.

Lélektől lélekig

Menyes Gyula evangélikus helyettes lelkész
		

Fotó: Kánya Nikoletta

Megalakulásának 90. évfordulóját ünnepelte az evangélikus gyülekezet
						

Fotó: Kánya Nikoletta

Hálaadó istentiszteletre várták az evangélikus híveket és a vendégeket november végén a komáromi imaházba, a gyülekezet megalakulásának 90. évfordulója alkalmából.
Ittzés János és Szebik Imre nyugalmazott
püspökök, Szarka István esperes, Ihász
Beatrix és Veres József volt komáromi lelkipásztorok is részt vettek az istentiszteleten.
A város 60-80 fős evangélikus közössége
nagyon összetartó. Kirándulásokat és nyári
táborokat szerveznek. Énekkarral is büszkélkedhetnek, amely rendszeres szereplője
az egyházi és a városi rendezvényeknek.
Czanek Gyuláné hosszú idő óta a gyülekezet tagja.
- Presbiteri tagságom révén kiváló közösségbe kerültem, akikre ma is nagy szeretettel
gondolok. A gyülekezet többször került nehéz
anyagi helyzetbe az évek alatt. Volt, amikor
a megszűnés fenyegette, de az Úristen mindig
segített. Támogatott minket a megyei egyház és
az önkormányzat is. Mátrai Magdolna aktivitásának köszönhetően több sikeres pályázaton is
részt vettünk. Ezekből a forrásokból felújítottuk
az imaházat, és talpra állt a gyülekezet
Czanek Dóra is aktív tagja a közösségnek.
Két gyermekét hitben neveli férjével.
- Meghatározó része az életemnek, hogy Isten
szeret engem. Nemcsak elméleti síkon, hanem
valósan. Beszél hozzám, bátorít, útmutatást ad
és egy percre sem engedi el a kezem. Ez olyan
csoda, amit az ember a hétköznapjai során él át,
ezért hála van a szívemben.

2018. szeptember 15-től Menyes Gyula
helyettes lelkész és felesége, Menyesné
Uram Zsuzsanna hirdeti az igét a komáromi evangélikus közösségnek.
- Győrságról látjuk el a szolgálatot. Még ha
térben messzebb is vagyunk, lélekben közel
állunk a komáromi gyülekezethez. Megbízatásom jövő év július 31-ig tart. Szeretnék részt
venni a hívek lelki életében, valamint a társadalmi és ökumenikus életben is. Nagyon jó érzés, hogy a gyülekezet úgy viszonyul hozzánk,
mintha évek óta itt szolgálnánk. Örüljünk és
segítsük egymást azon az úton, ami az örök élet
felé vezet! Ebben a határvárosban szeretném
hirdetni Isten határtalan szeretetét!
A Menyes házaspárnak négy fiúgyermeke
van. Ahogy a helyettes lelkész elmondta:
- Nehéz egy lelkészcsalád időbeosztása, hiszen
mi épp vasárnap vagy szombaton vagyunk
szolgálatban, a gyerekek pedig akkor szabadok.
Kihívást jelent az is, hogy adott esetben hat hittanóra után a nap végén az ember a saját gyermekeivel is türelmes legyen. Úgy érzem sikerült
példát mutatnunk hitéletből a gyermekeink
számára. Ők is tudják, hova tartoznak nem
csak családon, hanem a gyülekezeten belül is.
Az istentiszteletet követően szeretetvendégség várta az egybegyűlteket.
				kn

A teológia elvégzése után 1992-ben lelkésszé
szentelték. Még ezen a nyáron megházasodott, felesége, Uram Zsuzsanna szintén
lelkész. A házasságukból négy fiúgyermekük
született.
1992-től 2001-ig az Uraiújfalui Evangélikus
Egyházközség lelkésze volt, miközben a
Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán informatikus szakmérnöki, az egri Eszterházy Károly
Főiskolán pedig felsőfokú újságírói diplomát
szerzett.
2001-től 2011-ig a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben, Ittzés János püspök
személyi titkáraként szolgált. Szerkesztette
az egyházkerület havilapját, tagja volt az
Evangélikus Élet hetilap szerkesztőbizottságának és a Magyarországi Evangélikus Egyház
Sajtóbizottságának. Képviselte egyházát a
Lutheránus Világszövetség kommunikációs
szervezetében. Többször tartott hajnali áhítatot a Magyar Televízióban. 2005-től a Kossuth
adón az Evangélikus Egyház félórája című
műsor riportere, társszerkesztő-műsorvezetője volt.
A 2011/12-es munkaévben helyettes gyülekezeti lelkészként szolgált a Csikvándi és a
Gecsei Evangélikus Egyházközségekben,
valamint hitoktató lelkészként a Nemesgörzsönyi Református Általános Iskolában.
Mindeközben 2012 januárjától júniusáig a
Pannonhalmi Főapátság munkatársaként
dolgozott. A Bencés Gimnáziumban az
ökumenika tantárgyat is tanította. 2012
augusztusától rendelkezési állományba kérte
magát. Szívesen vállalt helyettesítést, elsősorban vasárnapi istentiszteleteken.
2018 szeptemberének elején érte a felkérés,
hogy vállalja el a Komáromi Evangélikus
Egyházközségben a helyettes lelkészi
szolgálatot. Szeptember 15-től – a pannonhalmi munkahely megtartásával - feleségével együtt szolgál városunkban.
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ÚJ TORNATERMET KAPOTT A JÓKAI, A PETŐFI KORSZERŰ SPORTPÁLYÁT

Pályaorientáció

Szalagátvágás a Jókaiban
(a képen balról jobbra: dr. Molnár Attila polgármester, Udvardyné dr. Mühlenkampf Erika,a gimnázium igazgatója, Vereckei Judit, a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója, Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke)
							
Fotó: Nagy Tamás

A két intézmény felújított sporttereit november 19-én közösen
adta át a helyi és a megyei önkormányzat, a Tatabányai Tankerületi
Központ, valamint a kivitelezést végző cég.
Dr. Molnár Attila polgármester a gimnáziumban történt fejlesztés kapcsán hangsúlyozta: az elkészült tornaterem csupán az
első lépése volt az épület átfogó energetikai
felújításának. Ennek keretében hamarosan
megtörténik a szigetelés, a nyílászárók cseréje, a fűtésrendszer korszerűsítése, illetve az
akadálymentesítés is.
- Ha ehhez hozzátesszük, hogy a liget arculata
nemsokára teljesen megváltozik, megújul a
zöldfelület, zenepavilon épül, korszerűsítjük
a rendezvényteret és a környékbeli utcákat, a
régi salakos pályára pedig az észak-komáromi
Öregvár interaktív játéklehetőséget biztosító
makettje kerül, akkor elmondhatjuk, hogy pár
hónapon belül igazi kis ékszerdobozzá válik a
gimnázium és térsége. Az önkormányzat közel
3 milliárd forintot költ napjainkban a városi
intézményrendszer korszerűsítésére. Nemrég
készült el a Kultsár Szakközépiskola teljes energetikai felújítása, megújul valamennyi óvodánk
udvara és játszótere, hamarosan átadjuk a
felújított bölcsődét – sorolta a fejlesztéseket a
polgármester.
Vereckei Juditnak, a Tatabányai Tankerületi
Központ igazgatójának köszöntője után Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke

és Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő üdvözölte az új beruházást.
A tankerületi igazgató elmondta az átadón,
hogy az iskola tornaterme több mint 40
millió forintból újult meg, míg a Petőfi
korábbi betonos pályája 50 millió forintból
kapott rekortán burkolatot.
Czunyiné dr. Bertalan Judit úgy fogalmazott, hogy ezekkel a beruházásokkal olyan
környezetet alakítottak ki, ahova szívesen
járnak a diákok, emellett kedvező munkakörülményeket kínál a pedagógusoknak.

Dr. Molnár Attila a Petőfi Iskolában
kiemelte: városunkban sorra épülnek a korszerű, sportolást biztosító közösségi terek.
- A Petőfi idén ünnepli fennállásának 90.
évfordulóját. Sporttagozatos intézményként
rendkívül fontosnak tartom, hogy a diákok
a legmodernebb feltételek mellett vehessenek
részt a testnevelés órákon, edzéseken – kezdte
beszédét dr. Molnár Attila.
A városvezető hozzátette: az utóbbi
időszakban átadtunk több műfüves pályát,
megújult a Bozsik Iskola sportpályája,
a Rüdiger-tónál futókört és fitness teret
alakítottunk ki, nemsokára pedig kezdődik a Feszty és a Kultsár sportpályájának
átépítése is.
-Városunkban több mint 1000 gyermek
sportol rendszeresen egyesületnél, igazolt
játékosként. Azt gondolom, ez mindannyiunk
közös sikere! Hajrá Petőfi, hajrá Komárom!
– zárta gondolatait a polgármester. A
közös szalagátvágást követően az iskola
diákjai sportbemutatót tartottak. (rg)

Sportbemutató a Petőfiben, a pályaátadó alkalmából
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REMEK FORMÁBAN HORVÁTH LEA

Emberfeletti teljesítmény

Célra tarts!

Az elmúlt időszakban a világbajnokságon és az országos bajnoksá-

Szőnyi Ferenc nyerte meg a New Orleansban megrendezett 10x-es Iron Man versenyt, magyar idő szerint csütörtök este,
több mint 8 nappal a rajt után – adták hírül
hivatalos Facebook-oldalán.

gon is remekelt Horváth Lea, a KVSE sportlövője. Augusztus végén
utazott Dél-Koreába, ahol három hetet töltött.

Kemény terepen is kitartó Szőnyi Ferenc
		

Fotó: kemma.hu

Az 54 éves komáromi versenyző először
leúszott 38 km-t 21 óra alatt, majd 1800 km-t
biciklizett 128 óra alatt, végül pedig 422 km-t,
vagyis zsinórban 10 maratoni távot futott 94
óra alatt. Összesen 222 óra 10 perces idővel
teljesítette a versenyt, amivel az első helyen
végzett! (www.szeretlekmagyarorszag.hu)

Dobogós helyen Grónai
Horváth Lea egy korábbi versenyen 				

- Ötven méteren jutottam ki, amit nyár óta
lövök. Ez rövid idő, ezért nagyon izgultam.
A fekvő egész jól sikerült, azzal elégedett
vagyok, viszont a háromszor negyven méterben
jobbra számítottam. A tíz méteres lövés nem
ment olyan jól a válogatókon, ennek ellenére
a versenyen jól teljesítettem. A vegyes párost
Pekler Zalánnal lőttem. Hetedikek lettünk.
Úgy érzem, mindketten kihoztuk magunkból a
legjobbat.
A sportolónő véleménye szerint a világversenyeken jó tippeket is kaphat az ember,
hiszen el lehet lesni egy-egy jó versenyző
taktikáját. Az ötven méteres országos
bajnokságra szinte egész nyáron azon a
budapesti lőtéren készült, ahol a versenyt
rendezték. Négy versenyszámból három
aranyérem született ezen a megmérettetésen. - Ez nagyon meglepett, nem számítottam
ilyen eredményre. Hatvan fekvőben valamint a
háromszor negyven és ötven méterben is egyéni
csúcsot lőttem, így összességében nagyon jól
sikerült ez az időszak.
A jól megérdemelt pihenőt követően egy
ötven méteres fedett pályás verseny, majd a
nemzetközi Hungarian Open vár Horváth
Leára. Jövő év elejétől pedig elkezdődnek a

Fotó: Facebook

kvótaszerző világkupák, majd az Európabajnokság.

Az Alexandros Muay Thai Gym vezetőedzője és versenyzője ezúttal bronzérmet
szerzett a római ICO és WKA világbajnokságon.

További hír sportlövőink házatájáról, hogy a
Komárom VSE sportlövő szakosztályának
két jeles versenyzője hozta haza a győzelmet
a Hungarian Openről.
A mieink a puskások mezőnyében, a
versenycsapatok megmérettetésén állhattak
a dobogó legfelső fokára a Szekszárdon
rendezett légfegyveres versenyen. A Komárom VSE színeiben két sportlövő indult a
nemzetközi mezőnyben: Miskolczi Julianna
(aki tavaly egyéniben aranyérmet szerzett)
és Nagy Sándor.
A páros két japán és egy finn duó mögött
a negyedik helyen jutott döntőbe, amelyben
viszont 497 körös eredménnyel az élen zárt.
Győrik Csaba szövetségi kapitány hangsúlyozta: kifejezetten örül, hogy Miskolczi
Julianna újra nemzetközi versenyen tudott
nyerni.
		kn/MTI/kemma.hu/rg

A komáromi harcos köszöni az önkormányzat, továbbá Bihari Balázs, a Balázs
& Évi Sportmasszázs, Bán István és a
Well-Deck Kft. támogatását. A felkészítő
edzők Nagy Péter és Katona Éva voltak.
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Minden szinten szinte minden
Éjszakába nyúló sportprogramot szerveztek a Petőfi Iskolában november 16-án,
amellyel Kiss János testnevelő tanárra,
az iskola egykori igazgatóhelyettesére is
emlékeztek. A program „tűzharccal” és a
fit-kides lányok bemutatójával kezdődött,
aztán indult a limbó hintó!

RITMIKUS SPORTGIMNASZTIKA SIKEREK

Hazai pálya

18 egyesület 350 versenyzője mutatta be gyakorlatát a Kayser
Komárom kupán november 24-én és 25-én a Városi Sportcsarnokban.
igazi csapatmunka, hiszen a szülők és a lányok
is sokat segítenek a szervezésben - mondta
Kovács Ágnes, a KVSE Ritmikus Gimnasztika
Szakosztályának vezetője.

A versenyt évről évre egyre több résztvevőTöbbek között limbó-hintó...

vel rendezik meg (Fotó: Kánya Nikoletta)

Több százan mozogtak a Petőfi Sport 8 nevet
viselő rendezvényén. A legkedveltebbek
kétségkívül a labdajátékok, így a foci és a kosárlabda voltak, de lehetett jógázni, pingpongozni, tollasozni, csocsózni is. Ezeken túl nem
hiányozott a programról a darts, a társastánc,
a tombola, a különféle társasjátékok, sőt az
Xbox sem.

- Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen nagy
létszámban tudjuk fogadni az egyesületeket.
Ez az önkormányzat és a Komáromi Városi
Sportegyesület töretlen támogatásának köszönhető. Arra biztattam a lányokat, hogy a hazai
közönség előtt, amikor a család, a barátok, az
osztálytársak is ellátogatnak a rendezvényre, jókedvvel és magabiztosan versenyezzenek. Úgy
gondolom, ez sikerült. A kupa megrendezése

Az eseményen dr. Molnár Attila polgármester adta át az érmeket a legjobban
teljesítőknek.
- Több, mint 300 millió forintot fordítunk
sportegyesületeink működési támogatására.
Komáromnak közel ezerötszáz igazolt sportolója van, amelynek kétharmada gyermek. Erre
mindannyian büszkék lehetünk! - mondta a
városvezető. A Kayser Komárom kupán
kiemelkedően szerepeltek a komáromi
tornászok. Nagy Anna, Szépszögi Laura és
Lipót Júlia összetettben bajnok lett és több
dobogós helyet is elhoztak a lányok.
				kn

DOBOGÓS HELYEN TELELNEK A FOCISTÁK

Most lőj, most lőj, gól!
...és pimpong is várta a sportolni vágyókat

Az orvosi szobában ingyenes vércukor-,
vérzsír- és BMI-mérés folyt. Az eseményen a
Magyar Vöröskereszt önkéntesei segítették a
szervezők munkáját.
A Petőfi Sándor Általános Iskola az idén
ünnepli fennállásának 90. éves évfordulóját.
A jubileumi évhez kapcsolódva számos különleges és izgalmas program várja az iskola
diákjait, illetve az odalátogatókat. Legutóbb
például Mikulásfalvi stafétát rendezett az
intézmény, amelyen a leendő elsősök játékos
sorversenyek formájában formában ismerkedhettek a tanító nénikkel és az iskolával.
				

rg

A tavaszi szezonból előrehozott mérkőzésen lépett pályára legutóbb a Komárom, amely a Csepel FC csapatát fogadta
A kedvezőtlen időjárás sem állta útját a
komáromi fiúknak, akik már a 7. percben
megszerezték a vezetést Végh Tibornak
köszönhetően. A 27. percben Kenesei
Krisztián szabadrúgásból a kapu bal alsó
sarkába lőtte a labdát. Tíz perccel később
újra Kenesei volt eredményes, aki szezonbeli tizenkettedik gólját szerezte ezzel
a találatával. A 41. percben szépített a
vendégegyüttes.
A második játékrész 2. percében Végh
Tibor egy lövés után végleg eldöntötte a
találkozót. Találatával már háromgólos
előnnyel felszabadultabban játszhatott a Komárom, több teret engedve a
csepeli gárdának. Akadtak helyzetek
a folytatásban is, a 90. percben végül

a vendégek találtak a kapuba, kialakítva ezzel a 4-2-es végeredményt.
- A szurkolók egy tipikus idényvégi mérkőzést láthattak – nyilatkozta Bozsik Péter
vezetőedző.
- Csak pozitívan tudok beszélni a csapatról. Ez a teljesítmény messze felülmúlta az elvárásokat, hiszen a biztos
bennmaradás volt a cél és a dobogó harmadik fokán telelünk - tette hozzá.
A csapatra most többhetes pihenő vár.
Január 7-én kezdődik a Komárom nyolchetes felkészülési időszaka, amelyben
több edzőmérkőzés is helyet kap majd.
		(komaromhirado.hu)
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MOZDULJ EGYÜTT KOMÁROM! 2018

A sport legyen a szenvedélyed!
650 gyermek vett részt az idén tíz éves Komáromi Sporthagyomá-

nyokat Őrző Kerekasztal szervezte Mozdulj együtt Komárom! elnevezésű rendezvényen. A program az óvodás kortól egészen a nyug-

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

„Fitt, Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program”
által támogatott rendezvény

díjas korosztályig igyekszik megmozgatni a komáromiakat.

Az idei oroszországi labdarúgó világbajnokság volt a középpontban azon a kérdéssoron, amit a Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal állított össze az idei
sporttörténeti vetélkedőre november 27-én.

Az óvodások tornájával kezdődött a nap			

Az óvodásokat játékos feladatokkal, az általános és középiskolásokat sor- és váltóversenyekkel hozták mozgásba. Az egyesület
célja az elmúlt tíz évben nem változott:
Komárom amúgy is gazdag sportéletét
színesíteni a rendezvénnyel. Továbbra is
azt hirdetik, hogy „A sport legyen a szenvedélyed!”. A munkát lelkes sportbarátok és
testnevelők segítették az elmúlt évtizedben.
A résztvevőket Turi Bálint alpolgármester
és Horváth Gyula, a Humán Ügyek Bizottságának tagja köszöntötte.
A kisebbek és a nagyobbak sportszerű
küzdelmet folytattak a helyezésekért. A
gyerekek Komárom önkormányzatának
köszönhetően a sportot, az egyesületet és az
egészséges életmódot népszerűsítő ajándékokkal gazdagodtak.
- Komárom igazi sportváros. Itt az ideje, hogy
az egyesületi sportélet mellé a város szabadidős
sportélete is felzárkózzon, hiszen ez képezi
alapját a jövő egészséges társadalmának. A
Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztalt annak idején lokálpatrióta testnevelők,

sportszakemberek és sportbarátok alapították,
hogy a rendkívül színes komáromi sportpalettát
tovább bővítsék. A Kerekasztal az Emberi
Erőforrások Minisztériumától nyert támogatással nemrég „Nyitott kapuk, fitt családok”
mottóval új sportprogramot hirdetett. Ennek
keretében az év végig valamennyi városi sportlétesítmény térítésmentesen vehető igénybe. Az
idei, a családok éve, így közös családi sportolásra
buzdítunk valamennyi komáromit, határon
innen és túl - mondta Vörösházi Tibor testnevelő, az egyesület elnöke.
A remek hangulatú redezvényen
támogaásáért „sportbaráti” különdíjat kapott
dr. Molnár Attila polgármester is, aki
megköszönte a Kerekasztal munkáját, hogy
népszerű programjaikkal mindent megtesznek azért, hogy a komáromi fiatalok
örömüket leljék a mozgásban, a sportolásban. A Kerekasztal serleggel köszönte meg
Kozenkow Ferenc, „Nunu bácsi” évtizedes
segítségét is.
Lapzártánkat követően, az esemény
estéjén Rubint Réka tartott Alakreform edzést a csarnokban. (kn/rg)

Az esemény kezdetén a diákok és szervezők
a napokban elhunyt Mester Emilné Czibor
Zsuzsannára, Czibor Zoltán világhírű
labdarúgó testvérére emlékeztek egy perces
néma főhajtással, majd kezdetét vette a 13
csapat elméleti vetélkedője. A versengés
célja továbbra is az, hogy a fiatalok megismerjék és büszkék legyenek a magyar sportsikerekre, illetve minél szélesebb körben
népszerűvé váljon a sport.
A Kerekasztal idén ünnepli fennállásának
tizedik évfordulóját, ezért a jubileumi
esztendőben rendezett vetélkedő kiemelt
jelentőséggel bírt számukra. Vörösházi
Tibor elnök abban a reményben köszöntötte a háromfős csapatokat, hogy a
fiatalok nemcsak sportolóként vesznek
részt városunk aktív sportéletében, de
elméleti síkon is foglalkoznak azzal.
A hagyománynak megfelelően idén is a felső tagozatosok és középiskolások számára
írták ki a versenyt. A város valamennyi intézményéből érkeztek tanulók és kísérőként
testnevelők is az alkalomra. Az élményszerzéshez nagyban hozzájárult, hogy a
vetélkedő végén senki nem ment haza üres
kézzel. A dobogós helyen végzett csapatok
oklevéllel, éremmel és sporttal kapcsolatos könyvjutalommal távoztak, a többiek
Koltay Gábor könyvét vihették magukkal.
Az általános iskolások között első lett a
Bozsik, míg a koppánymonostori iskola
1. csapata a második, az intézmény 2-es
csapata pedig a harmadik szerezte meg.
A középiskolásoknál SzéchenyiKultsár-Jókai lett a rangsor. (hd)
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