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Október 13-án választunk
A fenti időpontra tűzte ki az önkormányzati választásokat Áder János államfő. Az
erről szóló nyilatkozatot még augusztusban tették közzé a Köztársasági Elnöki
Hivatal honlapján.
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„Demokráciánk erejét, stabilitását a nemzet választójoggal rendelkező polgárainak
szabad és felelős akaratnyilvánítása biztosítja. Az 1990-ben megtartott első szabad
választások óta minden alkotmányos feltétel adott ahhoz, hogy magunk döntsünk
saját sorsunkról, a jelenünket és jövőnket meghatározó kérdésekről” – fogalmazott
Áder János.
Jelezte, 2019 őszén a rendszerváltoztatás óta nyolcadik alkalommal nyílik lehetőségünk, hogy önkormányzatainkról döntsünk.
Köztársasági elnökként – írta – „arra biztatom minden honfitársamat, hogy
állampolgári jogával élve vegyen részt az idei önkormányzati választáson”, melynek
időpontját az alaptörvény előírásaival összhangban október 13-ára tűzte ki.
Szavazni csak a lakcímkártya és
a személyi igazolvány bemutatását követően lehet!
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40% KEDVEZMÉNY!
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Sárosi Optika
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Tel: + 36 34 / 347- 081

Az akció időtartama: 2019. október 1-31.
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ELKÉSZÜLT A CSILLAGERŐD

Egy ékszerdobozzal gazdagodtunk

Oktatási és ismeretterjesztési feladatokat lát majd el korszerű, interaktív múzeumi körülmények
között a megújult Csillagerőd. A Liget Budapest projektben újították fel a létesítmény épületét
és környezetét, valamint kiegészítették egy új, többfunkciós kulturális központtal, modern kiállító
térrel. Itt kap helyet a Szépművészeti Múzeum gipszből készült antik szobormásolat-gyűjteménye.
Szeptember 20-án nyilvános bejárást tartottak, és a látogatók előtt is megnyitották az erődöt.
- Egy ékszerdobozzal gazdagodott városunk és
hazánk. Két és fél év alatt valósult meg ez az
impozáns felújítás. Úgy gondolom, a 60.000
látogató évente nem irreális elvárás. Remélhetőleg olyan turisztikai desztináció jön létre a
városban a Brigetio Gyógyfürdővel, az erődökkel, ami az idegenforgalom térképének egyik fő
helyére is felhelyezi Komáromot – mondta dr.
Molnár Attila polgármester.

Fotó: MTI / Balogh Zoltán
Dr. Molnár Attila polgármester a Csillagerőd nyílt napján a létesítmény felújításáról beszél

A Csillagerőd
A Csillagerőd 1586-ban épült Szent Péter-palánk néven, elnevezését négyágú csillag alakja
miatt kapta. 1850-70 között újjáépítették, ekkor nyerte el végleges formáját. Kevésbé ismert,
hogy a Csillagerőd 1938-ban az észak-komáromi Öregvárral együtt lőszerraktár lett, s miután
Németország lerohanta Lengyelországot, a lengyel menekültek egy része itt kapott ideiglenes
menedéket. Az 1944. októberi nyilas hatalomátvétel után a Csillag- és az Igmándi erőd internálótábor lett; zsidók és cigányok ezreit indították innen a megsemmisítő táborokba. A második
világháborút követően szükséglakásokat alakítottak ki benne, később a helyi ÁFÉSZ tulajdonába került, és a cég zöldségraktárként hasznosította az erőd helyiségeit. A rendszerváltást
követően a magyar állam a létesítményt visszavásárolta, és 2005 óta a Csillagerőd látogatható
műemlék.
2014-ben döntöttek a felújításáról, amelyre 6,6-milliard forintot szán a magyar állam.
A felújítás után az erőd helyiségeiben kap helyet a Szépművészeti Múzeum raktáron lévő szoborparkja, melyek a az ókortól a reneszánszig terjedő időszakot mutatják
majd be. Az épületkomplexum megújítása mellett új múzeumi tereket is kialakítanak.

- Ez a beruházás hidat képez a főváros kulturális fellegvára és egy vidéki kisváros lehetőségei
között. Így rá tudunk csatlakozni egy olyan
múzeumi, kulturális és történelmi világra, ami
Komáromban adott. Európai szintű kiállító
és oktató tér létesült, ami több célt is szolgál, a
turisztikai, a napi oktatási vagy a város életét
szolgáló rendezvények helyszíneként. Mindez
együttműködéssel, összehangolt munkával
valósulhatott meg – mondta Czunyiné dr.
Bertalan Judit, térségünk országgyűlési
képviselője.
Baán László, a Szépművészeti Múzeum
főigazgatója, miniszteri biztos úgy fogalmazott:
- Olyan érték valósult meg, ami valóban közép-európai léptékű. Közel 300 művet állítunk
majd ki. Az új épületrész egy modern építészeti
gesztus, de anyaghasználatában, térstruktúrájában illeszkedik az erődhöz. Az új tér létrehozására a sokszor hét méter magas alkotások
miatt volt szükség. Sikerült egy épített örökségi
értéket eredeti szépségében úgy visszahozni,
hogy közben beleszőttük a 21. századot.
A Mányi István Ybl-díjas építész tervei
alapján felújított Csillagerőd családbarát
kulturális intézményként a jövő év tavaszától várja a látogatókat.
A Csillagerődben tartott Mesterségek dicsérete
programsorozatról a 7. oldalon olvashatnak!
			
(kn/rg)
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VISSZATEKINTŐ

ÚJ JÁTSZÓTERET KAPTAK AZ ÓVODÁK

Megkezdődött az új
tematikus játszótér építése
Városunk önkormányzata, több hazai
és felvidéki településsel együtt sikeresen szerepelt egy a Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program
keretében meghirdetett pályázaton.
A Jókai ligetben lévő egykori salakpályán már folyik egy új tematikus játszótér építése, amely Észak-Komárom
jelentős épített örökségét, az Újvár
– Öregvár épületegyüttest modellezi
majd.

A gyerekek hamarosan
birtokba vehetik az új játszóteret

Dr. Molnár Attila polgármester elmondta,
a projekt célja, hogy az új komáromi
játszótér bekerüljön térségünk turisztikai
attrakciói közé.
- A pályázatnak köszönhetően a várost
népszerűsítő programok is megvalósulnak majd, illetve elkészül egy, a játszóteret
bemutató és népszerűsítő kiadvány is,
továbbá új növények és új utcabútorok is
kihelyezésre kerülnek. Jelenleg a játékelemek kihelyezése történik – tette hozzá a
polgármester.
Érsekújvárban a régi vár makettje készül
el, Tatán a gútai malom épül fel játékos
elemekkel, Észak-Komáromban a Csillagerőd mintájára készül játszótér, Oroszlányban a vágsellyei Pázmány kastély,
Kisbéren a gútai fahíd és a Lovarda mása
épül meg, Gútán a tatai vár mása készül
el, Vágsellyén pedig a majki kolostor
mintájára készül játszótér. Az ógyallai, az
oroszlányi Bányász Múzeum mintájára
épült játszóteret májusban adták át.
				

rg

Játsszunk most együtt!

A korábban 2-es számú óvodának nevezett intézmény a magyar népmesei világ nyomán épp 20 éve vette fel a Kistáltos nevet. Az óvodások már az új játszótéren ünnepelhették a jeles évfordulót,
csakúgy, mint a csillagóvodások az intézmény 40. születésnapját.
tézményeink korszerűsítésére. Saját költségvetésünkből újítjuk fel
valamennyi óvodánk és
bölcsődénk játszóudvarát. A Színes Óvodában és a Gesztenyésben
már néhány hónnappal
ezelőtt megtörtént az
átadás.

Játszóudvar-avatás a Kistáltosban ...

A kicsik zenés-táncos műsora után Nagy
Ágnes, a Kistáltos intézményvezetője szólt
a jelenlévőkhöz.
- Amint az a nevelési programunkban is
olvasható, azért döntöttünk a jelenlegi intézménynév mellett, mivel szándékunk szerint a
hozzánk járó gyermekek \”kis táltosokként\”,
szabadon és aktívan vesznek részt a világ
megismerésében. Óvodánk nagy hangsúlyt
fektet a játékos nevelésre, tanításra, tanulásra,
a mesélésre, a verselésre, az énekes játékra, a zenére, a külvilág tevékeny megismertetésére, az
ábrázolásra és a kézimunkára, valamint legkülönfélébb mozgásformákra – mondta az óvodavezető, aki mindemellett az intézmény
múltjáról, jelenéről és az óvodai hétköznapokról is beszélt.

A gyerekek várhatóan
még az idén birtokba
vehetik a Tóparti
Óvoda új játékait is.
Új tematikus játszótér
épül még a Jókai ligetben, a leendő szolgáltatóház mellé a volt Raksped udvarban, valamint
a volt laktanya területén is. Ez évtől pedig az
önkormányzat átvállalta valamennyi óvodás és
bölcsődés étkezési díját is, mert nekünk Komárom az első – fogalmazott a városvezető.
A Kistáltosban tartott átadó után néhány
héttel a Csillag Óvodában is felavatták az
új játszóteret. A fejlesztéssel egy időben új
KRESZ-pályát is kapott az óvoda.
				rg

Dr. Molnár Attila polgármester
mindenekelőtt az
óvodai dolgozók, a
komáromi családok
érdekében végzett
szolgálatát köszönte
meg, majd hozzátette:
- Városunkban három
év alatt 3 milliárd
forintot fordítunk in-

...és a Csillag Óvodában

VISSZATEKINTŐ
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BÁBOSOK TALÁLKOZTAK

Baba-parti a Városházán

A kulisszák mögött

Hiánypótló kezdeményezés a Kemence Egyesület által életre
keltett Határtalanul - nemzetközi bábtalálkozó, amely szeptember 21-én zajlott a zsúfolásig telt Arany 17. Rendezvényközpontban.

A városi események egyik legfelemelőbb rendezvénye a babaköszöntés,
amikor a kisgyermekes családokat
invitálják a Városháza dísztermébe. A
nyári időszakban született csemetéktől volt hangos a díszterem szeptember 18-án.

Közel félszázan vettek részt
a legutóbbi babaköszöntőn

Imsert mesék is megelevendetek a találkozón 		

A harmadik alkalommal megrendezett
program ezúttal is hozott új színfoltokat:
mesekönyv-kiállítással és kézzel készült
portékák kínálatával várták az érdeklődőket.
A helyszínen több mint száz gyermek
hódolt a bábos szenvedélynek a Kemence
Bábcsoport szívélyes meghívására. Bemutatót bemutató követett, mind a nyolc
bábcsoport produkciója arra volt hivatott,
hogy tanulhassanak egymástól az előadó
csoportok.
A Felvidékről Dunaszerdahelyről, Nagymácsédról, Felsővámosról,
Marcelházáról,
Gútáról érkeztek, a
hazai előadók közül
tokodiak, nyergesújfaluiak, valamint a
házigazda komáromiak szórakoztatták
a közönséget. A
formációk változatos
bábtechnikákkal és
változatos mesevilággal rukkoltak elő,
így valóban színes
kavalkád kerekedett a
rendezvényből.

FOTÓ: Lelkes Anett

A Kemence Bábcsoport két mesével is
meglepte közönségét, az egyik a Zöld Péter,
amely mesét immár többedik alkalommal is sikerrel szerepeltette a maroknyi
bábcsoport. A másik saját fantáziaszüleményük a Hupi buli című darab. A 2017
februárjában alakult Kemence Bábcsoport
továbbra is várja az érdeklődő gyermekeket. Lovászné Vass Andrea vezető úgy
fogalmazott: a bábozás fejlesztő hatású,
mivel olyan kreatív, összművészeti tevékenység, amely nagyfokú koncentrációt
és kézügyességet igényel. A program a
KicsiÓriás együttes pörgős gyerekkoncertjével zárult, ahol még a fáradt bábosok is
táncra pattantak a hazautazás előtt. (la)

A KicsiÓriás koncertjén táncra perdültek a bábosok is

Mint az dr. Molnár Attila polgármestertől
elhangzott, örömteli, hogy fiatalodik a város, így valódi tartalmat kap a bölcsődék,
óvodák fejlesztése. Idén már több mint
105 család igényelte az önkormányzat
által nyújtott 100.000 forintos kelengyepénzt. Arról is szó esett a tájékoztatójában, hogy a városi kedvezményrendszer
működtetését a helyi kis- és középvállalkozók, valamint ipari parki cégek által
befizetett helyi adók teszik lehetővé.
- Ebből tervezzük bevezetni hamarosan
a fiatalok első lakáshoz jutási vissza nem
térítendő fél millió forintos támogatását,
és duplájára emelni a jelenleg 100.000
Ft-os kelengyepénzt. Ebből biztosítjuk a
100.000 Ft-os vissza nem térítendő támogatást az első házasok részére; a komáromi kismamák és a diákok helyi járatokon
való utazási költségeinek átvállalását,
és a helyi adónak köszönhetően tudtuk
lehetővé tenni, hogy valamennyi komáromi bölcsődés és óvodás ingyenesen
étkezhessen. Ebből támogatjuk a hétvégi
gyermekügyeletet és sebészeti ambulanciát, finanszírozzuk az úszásprogramot,
vagy épp a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerben való részvételt. Mindez a
kedvezményrendszer összességében
több száz millió forint megtakarítást jelent
a komáromiaknak – zárta gondolatait a
polgármester.
A családok babaápolási csomagot
vehettek át a vendéglátóktól, az édesanyákat virággal is köszöntötték. (la/rg)

6

VISSZATEKINTŐ

ISMÉT NÍVÓS „ZÖLD” ELISMERÉST KAPTUNK

A Brigetio Gyógyfürdő
lett a legjobb a megyében
A termalfurdo.hu idén is arra volt
kíváncsi, hogy melyek hazánk legnépszerűbb fürdői. Az immár ötödik
alkalommal megrendezett internetes
voksoláson a komáromi Brigetio
Gyógyfürdő eddigi legjobb eredményét érte el.

Virágom, virágom

A Komáromi Újság nemrég írta meg, hogy az önkormányzat megbízásából a tavalyinak kétszeresét, mintegy 18.000 egynyári virágot
ültetett ki a Városgazda Kft. A Magyar Önkormányzati Főkertész Egyesület most magas szakmai díjat ítélt oda városunknak,
a Virágos Magyarország versenyben.

- A feltörekvő regionális fürdők kategóriában megyénkben az első, országosan
pedig a 6. helyet sikerült megszereznünk
az augusztus 31-én lezárult szavazáson.
Országosan több mint 150 ezer voks érkezett. Az elmúlt években a győztesek már
augusztus elején átvették a vezetést, de
volt, hogy azonnal az élre álltak, idén azonban végig nagy volt a verseny, kiélezett
volt a küzdelem, végül szoros eredmény
is született. Köszönjük mindazon kedves
vendégünknek a támogatást, akik szavazatukkal, közösségi oldalon tett megosztásaikkal hozzásegítettek minket ehhez a
kiváló eredményhez! Nagyon sokat jelent
számunkra és városunk, Komárom számára ez az elismerés – mondta Radics
Török Tímea marketingvezető.

Idén az Év fürdője a Harkányi Gyógyés Strandfürdő lett, a legjobb regionális fürdő elismerést országosan a
makói Hagymatikum, míg a „helyiek
kedvenc fürdője” díjat a Miskolctapolcai Strandfürdő érdemelte ki. (rg)

A regionális díjátadóra augusztus végén Tatabányán került sor. Komárom az ökologikus szemléletű, helyi közösségre fókuszáló
városfenntartásért kapta a díjat.
Az idei nyárra készülve a Városgazda
Kft. szakemberei növelték a virágágyások
számát, évelő növényeket telepítettek az
Igmándi út és az Arany János utca sarkán
található új Komárom-címerhez. Új ágyás
díszeleg a Medicina Központ előtt, ahol
virágzáskor szépen kirajzolódik városunk
neve.
A Szent István templom előtti, közel ezer
négyzetméteres zöld területen is teljes parkosítás történt, amelynek során a növénytelepítésen túl automata öntőzőrendszert
is kapott a terület a könnyebb karbantartás
érdekében. A Hősi temetőben is megszépült
a környezet, de hasonlóan fontos parkosítási
feladatokat végeztek el az 1919-es komáromi áttörés emlékhelyénél. Ez utóbbi két
zöld terület létesítése közel négy hektárt
érint.
Városunkban hamarosan indul a Jókai liget
zöldfelületének rendbetétele. A városvezetés

természetvédelmi, környezetvédelmi és klímastratégia megalkotását tervezi, valamint
jövőre indul az Ültess fát! program, minden
évben legalább 100 új fát telepítenének a
szakemberek. Mindezek mellett a közeljövőben a koppánymonostori Kis-Duna-ág
rendbetételére is sor kerülhet.
				
rg

A HÓNAP: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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MESTERSÉGEK DICSÉRETE A CSILLAGERŐDBEN

Múlt és jövő

A hagyományőrzés szép példája a Mesterségek dicsérete rendezvénysorozat amely ezúttal szeptember 20-tól 22-ig várta az érdeklődőket a szemet kápráztatóan felújított Csillagerőd udvarán.

Zászlós felvonulás a Mesterségek dicséretén

A rendezvény idején félóránként induló csoportokban mindenki betekintést nyerhetett
a megújult kulturális létesítménybe. Dr.
Molnár Attila polgármester is kivette részét
a tárlatvezetésből.
A lécet magasra tették idén a szervezők, a
Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület, valamint a Monostori erőd
stábja minden korosztályt megmozgató
kavalkáddal kedveskedett a napos hétvégén.
Nyikus Anna, a szőnyi művelődési ház
szakmai vezetője, a szervezői stáb elöljáró
tagja úgy fogalmazott: a felújított Csillagerőd, mint helyszín, már önmagában is
összekovácsolta a kézműveseket és a népi
iparművészeket. Idén kevesebb faházban, de
a korábbiakhoz hasonló létszámmal: közel
30 alkotóval vonult fel a megyei népművészeti egyesület, de érkeztek népművészek a
régióból és Felvidékről is.
- A mesterségek bemutatói alapul szolgálnak a
város történelmi múltjának megismeréséhez.
Nagy öröm, hogy jó néhány olyan mesterség kötődik Komáromhoz, amelyre büszkék
lehetünk. Ezek kézzel fogható lenyomatait a
megyei népművészeti egyesület máig ápolja, kutatja és tanítja is. Fontos, hogy olyan

művészek is velünk voltak a három nap során,
mint a naszvadi Birkus József kőszobrász, és
Lalák Gyula vesszőszobrász, akik mindketten
mesterségük legavatottabb ismerői - mondta
el Nyikus Anna, a megyei Népművészeti
Egyesület elnöke.

A délidőt követően Riegel Zoltán tartott élménydobolást a Csillagerőd előtti
területen, ahol egyébként mindkét nap a
SZŐKE Duna népdalköre is örömzenélt.
Hagyományos programelemként tért vissza
a városunk iparostörténetét felidéző zászlós
felvonulás.
Gábor Klára, a Garabonciás Néptáncegyüttes szakmai vezetője Komárom iparos
múltjáról, valamint a Mesterségek dicsérete
program kezdeteiről beszélt:
- A komáromi országos vásárok elődeink
idejében három napig tartottak. Időpontjukat
előre pontosan meghatározták, majd naptárakban és hirdetményekben közölték. Rengeteg nép
gyűlt össze, elsősorban a komáromi iparosok és
kereskedők, valamint a város apraja-nagyja.
A nagy sokaságot együtt nem tudták a város
egyetlen részén elhelyezni ezért az egyes csoportoknak foglalkozási ágak szerint szorítottak
helyet a nagyobb tereken és szélesebb utcákon.
A kézművesek és kereskedők fából készült,
zárható, ereszes tetővel és felnyitható asztallal
ellátott bódékban vagy sátrakban rakták ki
portékáikat a Rozália téren, de jutott sátor
a város utcáira is. A fazekasok és a porcelánárusok a bencések székháza előtt, a kalaposok
a Városháza előtti téren, a mézesbábosok a
Szentháromság-szobor körül, a csecsebecse
árusok a Szent Anna kápolna előtt állították
fel sátraikat. Fontos kelléke volt a vásárnak a
Duna-parton, a Magyar Királyi Fogadó előtt
felállított pellengér, oldalán karikába illesztett
vasgolyóival, ehhez kötözték a vásárok idején
elfogott tolvajokat.

Az egykori vásárok hangulatát felidéző
eseménysorozat első napján, pénteken
18 órai kezdettel muzsikált a Nem Csak
Lackó, majd őket az Elektron Band követte
a színpadon. Másnap már reggel beindult a hangulat a KicsiÓriás együttessel,
akik a város legifjabb lakóit hívták dalos
mulatságba. A délelőtti gyermekprogram
folytatásában a RépaRetekMogyoró társulat
szolgált interaktív gyermekműsorral a vásári
placcon.
Szombaton Medveczky Szabolcs komáromi
zeneszerző és karmester vezényletével nosztalgia operettműsort is hallhatott a közönség, majd a Black Birds - Beatles Tribute
Zenekar idézte meg a hatvanas éveket.
Nagy durranás volt a Blahalouisiana bulija
is. Az éjszakában DJ Tomek video diszkója
várta a legkitartóbb bulizókat. Vasárnap
délelőtt a Holló együttes muzsikált a gyerekeknek, majd a bábolnai Cseperedők Néptánccsoport műsorát láthatta a publikum.

Az ismertetőt követően a Garabonciás
Néptáncegyüttes adott műsort, majd a 100
tagú felvidéki citerazenekar, a Komár
László Emlékzenekar – a Fekete Lakkcipők, zárásként pedig Szikora Róbert és az
R-GO tartott fergeteges retró bulit. (la/rg)
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NYÍLT NAP A GÁTON

Kalandozás az ókorban

A Kulturális Örökség Napjai alatt hagyomány immár a Klapka
Múzeum nyílt napja is. A júliusban bemutatott ásatási eredmények
után ezúttal újabb régészeti sikerekről tájékozódhattak az érdeklődők szeptember 21-én a Molajban folyó ásatás területén.

Két keréken
a történelem nyomában
Kerékpáros kulturális barangolást
szervezett több dél- és észak-komáromi egyesület a szabadságharc 170.
évfordulója alkalmából szeptember
14-én. A félnapos, a Szabadság térről
induló helytörténeti túra az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc komáromi helyszíneit járta be.

Népes csapat gyűlt össze az emlékúrán
Számos érdeklődő látogatott ki a múzeum nyílt napjára

Míg nyáron a római utat és kaput tárták az
érdeklődők elé, a mostani nyílt napon az
ettől délre fekvő területen talált emlékek
kerültek terítékre. Izgalmas szakaszról
van szó, hiszen az ellenség felé vezető út
melletti nagy oszlopok pilléreit tárhatták
fel. A nyáron készült radarfelvételek alapján
tudhatták, hogy a légiótábor észak-déli útját
két oldalról szegélyezték ezek a bizonyos
oszlopok, ezekből találtak meg néhányat.
Bemutatták egy gladiátor szobrát is, amelyről azt gondolják, hogy a római korban a
közeli amfiteátrumban megvásárolható
ajándéktárgy lehetett. A Római Birodalom
Limese címmel két alkalommal tartott
előadást Számadó Emese múzeumigazgató, régész, aki a folyami határokról, mint
például Brigetio, a szárazföldi határokról,
mint például Hadrianus fala, és a tengeri
határokról, mint a La Manche-csatorna két
oldala - szólt vetített tájékoztatójában.
Az ásatás területén folyamatos idegenvezetéssel fogadták az érdeklődőket, melynek
keretében bemutatták a tanszéki ásatás eredményeit is. A látnivalók közt megtekinthető
volt a tábor keleti falának belső részénél a
kőből épült, mintegy 40 méter hosszú vízgyűjtő csatorna is, amelynek területét a nyílt
napot követően az állagmegóvás érdekében
visszatemetik. A 2021-ben nyíló régészeti
parkban azonban bemutatásra kerül majd

FOTÓ: Lelkes Anett

az objektum, csakúgy, mint a kvádokkal
történt tanácskozás közben elhunyt I.
Valentinianus császár palotája is. Tervezik
továbbá egy interaktív játszótér létrehozását ugyanitt. Pár hét múlva indul a terület
állagmegóvó téliesítése. Számadó Emese
múzeumigazgató hozzátette, a jövő egyik
kiemelt szakmai feladata a romok, a feltárás
eredményeinek konzerválása lesz. (la)

-Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója kötelezte szervezetünket arra, hogy méltóképpen emlékezzenek történelmi múltunkra. Városunk
páratlan történelmi gazdagságáról mi sem
mond el többet, mint az, hogy a tavalyi
túrán az első világháborús emlékhelyeket
kerestünk fel, most pedig meglátogathatunk tucatnyi szabadságharcos emlékhelyet is – mondta Arlett Tamás, az egyik
szervező egyesület elnöke.
A túra előtt a Szabadság téren gyülekező
kis kerékpárcsapatnak dr. Molnár Attila
mondott beszédet, aki úgy fogalmazott:
az összetartozás egyik fontos szimbóluma ez a kerékpártúra. Egyrészt népszerűsíti a kerékpársportot, a biztonságos
közlekedést, másrészt a magyar történelem Komáromhoz kötődő helytörténeti értékeit is ápolja. Az 1848-49-es
szabadságharc utolsó győztes csatájára
emlékező túrát sikeresen teljesítők egy
történelmi totót is kitölthettek. A kerékpározók délután az észak-komáromi Öreg
és Újvárba is ellátogattak.
Az esemény szervezője az Endresz Csoport Egyesület, az Egy Jobb Komáromért
Polgári Társulás, a Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete, valamint az 1848-49es forradalom és Szabadságharc Hagyományőrző Közhasznú Egyesület volt. (la)
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JUBILÁLÓ KÖZÖSSÉG

Trófeatárlat
Koppánymonostoron
A vadászhimnusz dallamaival nyílt a
komárom környéki vadászok gyűjteményét bemutató kiállítás a Dózsa
György Művelődési Házban. A résztvevőket Czita János alpolgármester
köszöntötte.

Boldog születésnapot!

A koppánymonostori Őszirózsa Nyugdíjas Klub 1999-ben alakult 26
fővel. Ma 70 fős tagsággal működik. 20. születésnapjukat nemrég
ünnepelték a Dózsa György Művelődési Házban.

- Hazánk kiváló genetikai értékű vadállománnyal rendelkezik, amelyet az egész
világ elismer. Nekünk, vadászoknak az a
feladatunk, hogy megőrizzük ezt a kincset,
amit őseink ránk bíztak, és azt a vadállományt, amit gondozunk és nevelünk, megfelelő minőségben átörökítsük az utókor
számára - fogalmazott a alpolgármester.
- Nagy jelentőséggel bír a fiatalok ismereteinek bővítése, érdeklődésük felkeltése
a vadászat iránt. A megyei vadászkamara
egy nyitott, mindenki számára elérhető
vadászati kiállítás és oktatóközpont
kialakításán dolgozik – mondta Szalai
Árpád, az Országos Magyar Vadászkamara Komárom-Esztergom megyei
Területi Szervezetének elnöke.
Pechtol János, az Országos Magyar Vadászati Védegylet ügyvezetője köszöntőjében kiemelte:
– Arra törekszünk, hogy olyan vadászokat neveljünk, akik betartják a vadgazdálkodás írott és íratlan szabályait,
akik együtt tudnak élni és lélegezni a
természettel. A vadhúsfogyasztást is
propagálni szeretnénk, hiszen zsírszegény, kiváló termék, amely tele van
vitaminnal és ásványi anyaggal.
- Elsődleges cél a Magyarországon szabad területen élő vadállomány védelme.
Mivel hazánkban főként a nagyvad állománynak nincs természetes ragadozója,
az embernek kell a gazdálkodást elvégezni – mondta Nagypál Zoltán okleveles
vadgazda-mérnöktanár, aki előadásában
a vadászterületek kialakulásáról és a
fajok közötti különbségekről is beszélt.
A program természetfotó- és tájképkiállítást, szarvasbőgés- és a madárhang-utánzást, sőt madárgyűrűzési
bemutatót is kínált. A gyerekeket Vadkaland elnevezéssel kreatív öko-játszóház
várta. A résztvevők a Vadászkamara
megyei vadászkürt együttesének
műsorát is meghallgathatták. (kn)

Dr. Molnár Attila polgármester, Dikász Lászlóné, elnök
és Czita János alpolgármester az ünnepi alkalmon 			

Kirándulás, színház, strandolás. A klubtagok aktív életet élnek. A jubileumi
összejövetelt is nagy örömmel várták.
- A tagoktól fényképeket kértem, hogy együtt
idézhessük fel a közös élményeket. Rendezvényünkre meghívást kaptak az alapítók is.
Természetesen a születésnapi torta sem maradt
el, a klubtagokat pedig egy táncdalénekes
szórakoztatta - mondta Dikász Lászlóné,
aki 15 éve vezeti a klubot. Szívesen végzi
a rábízott feladatot. Mottója: „A kezet csak
megfogni szabad. Elengedni vétek, ellökni átok.
Egymásba simuló kezek hozzák össze az eget és
a világot!”
Hozzátette: az évek során mindig sok
támogatást kaptak a mindenkori városvezetéstől. Kiemelte: fontos, hogy dr. Molnár
Attila 2010-ben megalakította az Idősügyi
Tanácsot, így a klubok vezetői időről időre
egyeztethetnek az aktuális ügyekről.
- Komárom idősklubjai összetartó közösségek,
akik együtt nyújtanak segítséget a bajban, vagy
szívesen állnak egy jó cél mellé. Igyekeznek
példát mutatni a fiataloknak, hogy milyen
fontos a közösséghez tartozás élményét megélni.
Nagy büszkeség, hogy idén Komárom elnyerte
az Idősbarát Önkormányzat díjat - mondta
dr. Molnár Attila polgármester.
Czita János alpolgármester úgy fogalmazott: - Fontos, hogy amikor az emberek
nyugdíjba mennek, ne szakadjanak el a közösségektől. Örömteli, hogy a klub aktívan részt

FOTÓ: KTV

vesz a saját és a városrész kulturális életének
szervezésében. Kívánom, hogy sokáig legyenek
még együtt, és minél többen csatlakozzanak
hozzájuk. Az öregkort tartalmas programokkal,
jó kedéllyel kell eltölteni. Ebben segít az Őszirózsa Nyugdíjas Klub.
Az ünnepségen ajándékkal köszönték meg
mindazok munkáját, akik sokat tettek a
klubért. Dr. Molnár Attila pedig a város
díszoklevelét nyújtotta át közösségnek. (kn)

Díjazták az értékteremtőket
A Vértes Agorája adott nemrég otthont
annak a hagyományos ünnepi megyei
közgyűlésnek, amelyen azokat a szervezeteket, cégeket és személyeket
ismerték el, akik az elmúlt évben a saját szakterületükön a legtöbbet tették
szűkebb hazánk boldogulásáért.
Az eseményen a Komárom-Esztergom
megye Mentődolgozója címet, Kurdi Balázs, állomásvezető mentőápolója kapta,
a Komárom-Esztergom Megyéért Díjat
pedig mások mellett a Komáromi Nőklubnak ítélték oda.
(a kemma.hu cikke alapján)
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OTT VOLTUNK A SZÜRETI FALUNAPOKON

Gyalogolni jó!

Ősszel érik babám

A szüreti falunapnak nagy hagyománya van Szőnyben és Koppánymonostoron is. Szeptemberben itt is, ott is megrendezték a mulatságot.
A szőnyi rendezvény szüreti focikupával
indult a Bozsik pályáján. A gyerekek a
KicsiÓriás együttes műsorának és a megyei
Népművészeti Egyesület játszóházának
örülhettek. A nagyobbak Ki mit tud?-on,
a felnőttek főzőversenyen tehették próbára
tehetségüket. Az érdeklődők templomtörténeti sétán is részt vehettek Fehér Tamás
helytörténész vezetésével, és megnyílt két
tárlat is. Az egyik a brigetiói ásatásokat, a
másik pedig a szüreti felvonulás történetét
mutatta be. - Örülök, hogy a szőnyi közösség ennyire összetartó. Minden támogatást
megadunk, hogy ezek a civil szervezetek a
közösséghez tartozás élményét meg tudják élni

sorakoztak fel a kocsikkal, élükön a bíróval
és a bírónéval. Ebben az évben dr. Kerekes Tibor és párja, Pirityi Beáta kapta a
megtisztelő címet. A helyi művelődési ház
udvarán folklórműsort láthatott a közönség,
melyet minden évben a Duna Népdalkör
szervez. Borban az igazság címmel a Tihanyi Színház adott műsort. Az udvaron őstermelők kínálták portékáikat, és mindenki
kapott kóstolót a kemencében sült ízletes
kenyérlángosból. A mulatság a Vidám Fiúk
zenekar koncertjével ért véget.
Szeptember második hétvégéjén szüreti
felvonulást rendeztek Koppánymonostoron is.

Az autómentes napot 2002 óta
rendezik meg Európa-szerte, mellyel
a megnövekedett forgalom okozta
környezeti problémákra és a fenntartható közlekedés előnyeire szeretnék
felhívni az emberek figyelmét. Komáromban érdekes programokkal és
játékokkal várták a gyerekeket szeptember 20-án a Szabadság téren és az
Arany 17. Rendezvényközpontban.
- Kerékpáros és rolleres akadálypályákat
állítottunk fel. A Magyar Vöröskereszt
komáromi csoportja imitált sérüléseket
készített a jelentkezők végtagjaira. A kisebbekkel azt is megbeszélték, hogy mit kell
tartalmaznia az elsősegélydoboznak. A
gyerekek körében nagy népszerűségnek
örvendtek a trükkös bringák. A csillámtetoválás, a környezetvédelmi- és kézműves
foglalkozások, valamint a selfie készítés
sem hiányozhatott a programok közül. A
Nőklub tagjai zsíros kenyérrel és pogácsával készültek erre az alkalomra – mondta
Havran-Tóth Bernadett, az önkormányzat
környezetvédelmi referense.
Az idei autómentes nap mottója a Sétálj
velünk! volt. Ezért egy csoport elsétált a
Rüdiger-tóig, ahol a hely élővilágát ismerhették meg.

Szőnyben idén dr. Kerekes Tibor és párja,, Pirityi Beáta lett a bíró és a bíróné

- mondta a megnyitón dr. Molnár Attila
polgármester.
- Nagyon jó látni, hogy évről évre egyre több
embert mozgat meg a rendezvény - mondta
dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester a
megnyitón. A 23. Szüreti falunap résztvevőit Takács József önkormányzati képviselő
is köszöntötte: - Szőnyben fantasztikus közösségi erő alakult ki, ahogy ezt a jelen rendezvény
is bizonyítja. Ezt az erőt kell megtartani,
segíteni és tovább vinni. Legyünk büszkék erre,
mert van, mire büszkének lennünk.
A terményeket Milus Ferenc római
katolikus plébános és Nagy Attila Ákos
református lelkész áldotta meg. A megnyitót követően a helyi és környékbeli lovasok

FOTÓ: Kánya Nikoletta

Az egybegyűlteket Kőrösi Flórián, a Koppánymonostori Kulturális Egyesület elnöke,
majd Czita János köszöntötte. Az alpolgármester a nemes és méltó hagyományról
beszélt a jelenlévőknek. - A szüreti felvonulás
Koppánymonostoron különös jelentőséggel bír,
hiszen régen a városrész történelmi borvidék
volt. Ma már ugyan bortermesztés nincs a
városrészben, de a hegyközségi hagyományok
ápolása elengedhetetlen – tette hozzá Czita
János alpolgármester. A menethez lovasok,
hagyományőrzők és a Garabonciás Néptáncegyüttes is csatlakozott. Az első kocsin
integetett a falu bírója és felesége, Márhoffer
András és párja. Az eseményt remek hangulatú bál zárta, amelynek a művelődési ház
adott otthont. 			
			
la/kn/rg

- Városunk kiemelten kezeli a környezet- és
természetvédelmet. A költségvetésünkben elkülönített környezetvédelmi alapot
hoztunk létre. Több nyertes pályázattal is
büszkélkedhetünk a szelektív hulladékgyűjtéssel, az illegális hulladéklerakók
felszámolásával, valamint a helyi klímastratégia kidolgozásával kapcsolatban
– mondta köszöntőjében dr. Molnár Attila
polgármester.
Mintegy 70 alkotás érkezett a rajz- és
makettkészítő versenyre. A gyerekek
kedvenc kirándulóhelyeiket örökítették
meg. A pályázatra csoportos munkákat
is vártak. Az egyéni munkákat ajándéktárgyakkal, a csoportos alkotásokat harmincezer forint értékű vásárlási utalván�nyal jutalmazták. Az autómentes napon
közreműködött a Brigetio Kerékpáros
Sportegyesület, a Kemence Egyesület, a
Komáromi Rendőrkapitányság, a Magyar
Vöröskereszt komáromi csoportja, a
Nőklub, valamint a Jókai Gimnázium
közösségi szolgálatos tanulói is. (kn)

12
12

AEGÉSZSÉGÜNK
HÓNAP: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

ÚJ ESZKÖZÖKET VÁSÁROLT A SZŐNYI KÓRHÁZ

Idén is Kincset ér!
Több éve zajlik városunkban az önkormányzati egészségügyi prevenciós
program. Az idei tanév nyitórendezvényét szeptember 11-én a Városháza
dísztermében tartották. A program
több ezer fiatalt szólít meg, nagycsoportos óvodásoktól a középiskolásokig.
- A Kincset ér!-ben közel hatvan szakember dolgozik, védőnők, gyermekorvosok,
rendőrök, katasztrófavédők, pedagógusok, illetve tavaly csatlakozott a komáromi
Rex Állatvédő Egyesület is. A komplex
program az idei évben is bővül új elemekkel - mondta el a program ötletgazdája
és koordinátora, dr. Kreft-Horváth Loránd
alpolgármester.
- Az idei periódusba monitorozási
rendszert is beépítünk. Ez azt jelenti, hogy
a helyi népegészségügyi intézetből csatlakozó két munkatárs méri majd a program
eredményeit, azért, hogy feltérképezzük,
hogy év elejétől az év végéig miként
gyarapodik a célcsoport tudása, hogyan
változik a gyermekek egészségtudatos
gondolkodása. További újdonság egy új
óvodásfoglalkozás, amelytől ugyancsak
mérhető eredményeket várunk. A program akkreditációja folyamatban van. Tartalmát, megjelenítését, formai kritériumait
jóváhagyásra elküldjük egy tudományos
intézetbe. Ez azért fontos, hogy a pedagógusaink is érzzék, minőségi tudást adunk
tovább a gyerekeknek – tette hozzá dr.
Kreft-Horváth Loránd.
A program egyedülálló hazánkban,
kiemelkedő szerepét nem csupán a
tartalom adja, de a minőségi kivitelezés
is, amelyre a komáromi önkormányzat
mindig megfelelő költségvetési keretet
biztosít.
- Bizonyos programelemeket a Dunamenti települések egy része is átvett,
ami azt mutatja, hogy városunk határain
túl is jól szerepel a programunk. Azt gondolom, hogy a Kincset ér! komplexitása
a rugalmasságában rejlik. A törzsanyagot
megtartva, mindig van egy-két új eleme,
új tanulnivaló is - magyarázta az alpolgármester.
				

la

Egészségünkre

Még májusban, a Richter Egészségváros programon, a komáromiaknak,
illetve a dél-komáromi önkormányzatnak köszönhetően gyűlt össze
az a több mint 12 millió forint, amelyből a kórház több fontos beruházást hajtott végre nemrég. Dr. Molnár Attila polgármester
dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármesterrel és Takács József önkormányzati képviselővel együtt járt az intézményben.

A város elöljárói és a kórház vezetése a tervekről egyeztettek nemrég az intézményben

Dr. Mézesné dr. Lőrinczi Enikő, a Selye
János Kórház főigazgatója a látogatás alkalmával elmondta, a Richter Egészségváros
történetében először fordult elő, hogy egy
önkormányzat saját forrásból megduplázza
az összegyűlt támogatást. Dr. Molnár Attila polgármester felajánlására az egészségnap adományösszegét több mint 6 millió
forinttal egészítették ki. Az adományból a
vastagbéldaganatok szűrésére szolgáló eszközt, úgynevezett kolonoszkópot vásárolt az
intézmény.

Megújult a központi sterilizáló is, ahová a
legkorszerűbb műszermosó került, tovább
növelve az egynapos sebészeti műtétek
szakmai színvonalát.
– A tavalyi évet adósságmentesen zárta a
kórház. Az ezért juttatott ösztönző támogatásból, valamint önkormányzati forrásból sikerült
elvégezni ezeket a beruházásokat – tette hozzá
a főigazgató.
Dr. Molnár Attila polgármester köszönetet
mondott valamennyi, az egészségügyben
dolgozó komárominak, és közös eredménynek nevezte a fejlesztéseket.
Hozzátette, a látogatás alkalmával a jövőbeni tervek is megvitatására kerültek, így szó
esett a szakmai konferenciáknak otthont
adó díszterem teljes rekonstrukciójáról, a
háziorvosi praxisok támogatásáról, a mentőállomás udvarának felújításáról. Mindezek a betegellátás szakmai színvonalának
emelését, végső soron pedig a kórház stabil
hosszú távú működését szolgálják. (la/rg)
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A FUTBALL-LEGENDÁRA EMÉKEZTEK

Czibor, a rongylábú

A külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter a fővédnöke

a Czibor 90 emlékévnek, amelynek kiemelkedő eleme volt az augusztus 30-án megnyílt, Arany pillanatok elnevezésű vándorkiállítás.
A tárlatot Czibor Zoltán olimpiai bajnok és világbajnoki ezüsérmes
labdarúgóhoz köthető relikviákból rendezték be az erődben.
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A Külügyminisztérium 50 millió forint
támogatást nyújtott az emlékév programjainak lebonyolításához, melynek keretében a
Magyarock Dalszínház megalkotta a világklasszisról szóló, Czibor a Rongylábú című
darabot, Czibor Zoltán köztéri szobrot
kap, valamint számos tornát is rendeznek a
tiszteletére.
A külügyminiszter arra is rávilágított: Komáromban minden feltétel adott a sporthoz
és a labdarúgáshoz.
- Csak annak a nemzetnek van jövője, aki
ismeri a saját történelmét, és őrzi a hősei emlékét. Ezért fontos a legendás Aranycsapatnak és
játékosainak legendáját, az örökségét megőrizni
– tette hozzá a külügyminiszter.
A beszédét követően Ramón Alfonséda, a
Barca Veteránjátékosok Szövetségének elnöke a húszas évek Barcelonájának mezével
ajándékozta meg a szervezőket és az egykori labdarúgók megjelent leszármazottait. A
rongylábú balszélső születésének 90. évfordulójáról méltóképp emlékezett meg a város. A kiállítás relikviái a múltba kalauzolták az érdeklődőket, Czibor Zoltán életének
fontos állomásaihoz. A kiállításmegnyitó
napjának estéjén a Magyarock Dalszínház mutatta be Vizeli Csaba – Pécsváradi
Zoltán: Czibor, a Rongylábú című darabját a
Monostori erődben.

Dr. Molnár Attila polgármester köszöntötte
Czibor Zoltán családtagjait: Czibor Íriszt
és Czibor Erzsébetet, továbbá az Aranycsapat legendájának fiát, Kocsis Sándort, a
magyar futball-legenda gyermekét: Kubala
Lászlót és családját, Kocsis Tibort, a Magyarok a Barcáért film rendezőjét, Ramón
Alfonsédát, a Barca Veteránjátékosok
Szövetségének elnökét, Bozsik Pétert, Bozsik József labdarúgó fiát, futballcsapatunk
edzőjét, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős helyettes államtitkárát: Sárfalvi Pétert. Az ünnepségen jelen
volt dr. Lomnici Zoltán, az Aranycsapat
testület elnöke, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője: Sipos Jenő, Észak-Komárom polgármestere: Keszegh Béla, valamint
a polgármester köszöntötte a sportbarátokat, néhai és jelenlegi labdarúgókat.
- Komárom, Czibor Zoltán városa – hangsúlyozta a polgármester. Szöllősi György, a
Magyar Futball nagykövete, a rendezvény
védnöke a kiállítás nagyszerűségéről, valamint Czibor pályafutásának meghatározó
pillanatairól beszélt, kitérve a Komáromi
Futball Klub történetére is.

A rendezvényen bemutatták a Csák Attila szobrászművész által tervezett leendő
Czibor-szobor látványtervét is.
A komáromi kötődésűként Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter is felszólalt az eseményen: - Nagyon közel nőttem
föl a korábban KAC-pályának nevezett, ma
Czibor nevét viselő sporttelephez, így tisztában vagyok vele, hogy Komáromban Czibor
Zoltán öröksége mit jelent. Az újkori komáromi
labdarúgás alapjait ő fektette le. Czibor a saját
korában, a saját posztján a világ legjobb játékosa volt – mondta Szijjártó Péter fővédnök.

Ritka relikviák is kiállításra kerültek

Czibor Zoltán pályafutása során a Ferencváros és a Honvéd csapatát is erősítette. E
két nagy múltú együttes érkezett Komáromba augusztus 30-án. Dr. Molnár Attila
polgármester úgy fogalmazott: - Nagyon
fontos, hogy Czibor Zoltán hagyatékát
ápoljuk, megőrizzük és a mindennapokban
megéljük. Ő mindig azt mondta, egy igazi
embernek öt ismertető jele van: az akarat, a tisztesség, a becsület és a szeretet, ami
két irányú: emberbaráti és futballbaráti.
Reméljük az ő példamutatása mindan�nyiunk életében irányadó lesz. (kn/la/rg)
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Fogás volt temérdek...
A komáromi és a szőnyi
sporthorgászegyesület közös versenyt
rendezett szeptember 15-én a szőnyi
kórház-tavon. Az időjárás kedvezett,
így szép számmal neveztek a vasárnap
délelőtti eseményre.

Tesióra a szabadban

A kétfordulós megmérettetésről Benczik Attila, a szőnyi egyesület vezetője
elmondta, az első fordulónak 2018-ban
a komáromi Rüdiger-tó adott otthont, a
másodiknak a szőnyi horgásztó. Ennek
oka, hogy a Komáromi Horgászegyesület
tavaly jubilált, akkor ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját, a szőnyiek pedig
65 éves múlttal büszkélkedhetnek. A két
egyesület közös sporteseményét a hagyományteremtés szándéka keltette életre.
A szőnyi horgásztóban sokféle halat lehet
fogni. Többek között kárász, keszeg,
ponty, amúr, süllő akadhat horogra. A
résztvevőknek ezúttal főleg amúr, ponty
és kárász esett zsákmányul. A szőnyi
horgászok vezetőjétől azt is megtudhattuk: önkormányzati támogatással mintegy
ötven mázsa halat telepítenek egy év alatt
a kórház-tóba. Benczik Attila úgy véli, a
szőnyi tó nagyon népszerű, sokan látogatják horgászként, illetve a szabad levegőn
való tartózkodás, sportolás, pihenés
szándékával is.
Az egyesület fontosnak tartja, hogy minél
több fiatal megismerje a horgászás
élményét, ezért folyamatosan toboroznak,
valamint ifjúsági versenyt is szerveznek
számukra. Az eredményhirdetésen dr.
Molnár Attila polgármester, dr. KreftHorváth Loránd alpolgármester és
Takács József önkormányzati képviselő is
tiszteletét tette, hogy gratulálhassanak a
legeredményesebb horgászoknak.
A legtöbb halat Soós Péter fogta 8350
grammal, második lett Molnár Attila 6250
grammal, harmadik pedig Beke Gábor
5350 grammal. A két forduló összesített
győztese Soós Péter több mint 17 kg
hallal. A második helyen Molnár Attila
végzett, több mint 13 kg-mal, a bronzérmet pedig Neuwirth Gergely vitte haza
a több mint 12 kg-os fogásért. Az idén a
vándorkupa Soós Péteré lett.
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Lapzártánkkal egyidőben kaptuk a hírt, hogy új kültéri edzőeszközparkot avattak
a Petőfi Iskolában. A beruhást Komárom Város Önkormányzata is támogatta.
A FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTNAPJÁN JÁRTUNK

Ez a nap más, mint a többi
Czibor Zoltán emlékét őrizve immár
13. alkalommal mozgatták meg a
fogyatékkal élő fiatalokat szeptember 21-én. A paralimpiát ezúttal is a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Fogyatékosok Nappali Intézménye
és Sorstárs Támogató Szolgálata
szervezte.

A rendezők célkitűzése, hogy az esemény
közelebb hozza a fogyatékkal élőket ép
embertársaikhoz és fordítva. Ez utóbbi a
nehezebb, valljuk meg őszintén. Hiszen
fogyatékkal élő társaink határtalan szeretettel fordulnak felénk, bízva az ép emberek
jóindulatában és segítőkészségében.
A Feszty Iskolában tarott eseményen megjelenteket dr. Molnár Attila polgármester,
dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester,
valamint Kiss Mária iskolaigazgató és Szalai Gabriella, a szervező intézmény vezetője
köszöntötte. Az eseményen jelen volt Horváth Gyula, korábbi sporttanácsnok is.

A megmérettetésre Győrből, Tatáról, Bakonyoszlopról is érkeztek résztvevők, akik
az ünnepélyes megnyitó után bemelegítő
tornával kezdték meg a sportos programok sorát. Nyolc helyszínen versenyeztek
a fiatalok, akik egyebek mellett futásban,
zsámolyba dobásban, labdarúgásban,
labdagurítási csapatversenyben, vagy épp
sakkban mérték össze tudásukat. A számos
felajánlásnak köszönhetően a játékos verseny valamennyi résztvevője kapott díjat.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat komáromi csoportjához sok önkéntes csatlakozik
évről évre, az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok is hathatós segítséget
nyújtottak idén is. Szerencsére ezúttal az
időjárás is melléjük állt, így minden fiatal
arcán boldog mosolyt láthattak a szervezők. A paralimpia versenyzőit a programot
követő közös ebéd után a Twinner zenekar szórakoztatta. A barátsággal átszőtt
hagyományos esemény végén a felújított
Csillagerődbe is ellátogatott a csapat. (la/rg)
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SZASZÁÉRT RÚGTÁK A BŐRT

Bajos Gitta bronzérmet lőtt
Német riválisát az utolsó körben megelőzve léphetett a
dobogó harmadik fokára Bajos Gitta komáromi sportlövő a
bolognai olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokságon.

Jóbarátok

„A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt
fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít.”

Ez a mottó olvasható Szabó Zsolt, a KFC első csapatkapitányának emléktábláján, amit barátai,
sporttársai állíttattak emlékére. Szeptember 15-én
futballtornával tisztelegtek a tragikusan fiatalon elhunyt sportoló emléke előtt.
A Finomító SLK 17 éves versenyzője 624,4 körrel zárta a szeptember 16-i viadalt, és bár német riválisa is pontosan ugyanilyen
eredményt ért el, Bajos az utolsó sorozatban jobbat lőtt, ezzel
zárt harmadikként. Kapcsolódó hír, hogy a Szabián Norbert,
Péni István, Sidi Péter összeállítású magyar csapat ezüstérmet
szerzett a tomezzói Európa-bajnokságon a nagyöbű puskások
300 méteres fekvő számában. Az első helyen a svédek, a harmadikon a svájciak zártak.
			
(kemma.hu / nemzetisport.hu)

A Provident Pénzügyi Zrt.
munkatársat keres

Kereskedelmi
munkatárs
munkakörbe

Az állás a tied lehet, ha

Miért jó nálunk
dolgozni:
• Tagja lehetsz egy olyan profi
csapatnak, amely többször is
elnyerte a Kiválóság az
Ügyfélkiszolgálásban Díjat.
• Kötetlen munkarendben végezheted
a munkádat, így a magánéletedet is
könnyebben szervezheted.

Feladataid lesznek:
• A Társaság pénzügyi termékeinek
értékesítése, a törlesztőrészletek
átvétele.
• Kiváló szolgáltatás nyújtása
ügyfeleinknek.

• Van tapasztalatod az ügyfélkiszolgálás, értékesítés és pénzkezelés
területén;
• Jó a kommunikációs készséged;
• Képes vagy önállóan és csapatban
dolgozni.

Amit mi nyújtunk:

• Teljes vagy részmunkaidős
foglalkoztatást,
• Fix alapbért és bónuszt
(akár br. 390.000 Ft*),
• Kötetlen munkaidőt,
• Céges mobiltelefont,
• Munkavégzéssel összefüggő
üzemanyag-költség térítést,
• Élet és balesetbiztosítást minden
munkavállalónk számára,
• Sikerorientált, vidám csapatot.

Pályára léptek Szasza barátai

Szabó Zsolt, vagy ahogy a városban mindenki ismerte, „Szasza”,
hosszú évtizedeken át futballozott Komáromban. A tragikus
hirtelenséggel eltávozott sportoló emlékének tiszteletére minden évben emléktornát rendeznek a régi csapattársak, barátok.
- Baráti indíttatásból, Jóba Krisztián, Szajkó Sándor, valamint Sáfrány
János kezdeményezésére rendezzük meg évente ezt a tornát, amelyre
immár hetedik alkalommal kerül sor. Ez a minimum, amit megtehetünk
érte - mondta el Herczeg Csaba, a KVSE labdarúgó szakosztályának vezetője.
Dr. Molnár Attila polgármester is köszöntötte a csapatokat és a
szurkolókat, aki beszédében elmondta: a mai sporteseménynek
kettős célja van, egyrészt Szasza emlékének ápolása, másrészt,
hogy példát mutassanak a fiatalság számára, mennyire fontos az
egészséges életmód és a sport. A városvezető úgy fogalmazott: a
sport stratégiai ügy a városban, ezért az önkormányzat igyekszik
minden szükséges infrastrukturális hátteret megteremteni.

Munkavégzés helye:

A beszéd után a sportbarátok megkoszorúzták a KFC egykori
csapatkapitányának emléktábláját, majd pályára léptek a csapatok.

Jelentkezés
Karrier.provident.hu

A Komárom Öregfiúk, A Szasza és Barátai, az önkormányzat
csapata, valamint a Csémi Öregfiúk játszottak körmérkőzést.

Bábolna és Komárom környéke

* 2018-ban teljes munkaidőben
ebben a munkakörben az átlagos
jövedelem br. 390.000.- Ft
volt melynek több mint fele
fix alapbér.

A futballtornán Szabó Zsolt családja,
felesége és gyermekei is részt vettek. (la)
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