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Vastaps
Az Egressy Fúvószenekar évtizedek óta
jelen van városunk kulturális életében,
fellépéseik a komáromi rendezvénynaptár kiemelt alkalmai.

Édes élet

A formáció február 1-jén tartotta minősítő hangversenyét az észak - komáromi
Városi Művelődési Központban. A Szabó
Ferenc karnagy által irányított együttes
C fokozaton koncert és szórakoztató
kategóriában is kiemelt aranyminősítést
vehetett át a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség zsűrijétől.

Idén újra megrendezték az IKA Kulináris
Olimpiát. Ezúttal Stuttgart adott otthont a neves eseménynek, amelyre 61
országból érkeztek versenyzők. Podmaniczky Krisztina „Kricky” ismét aranyérmet és egy bronzot is hozott!

Az Egressy Fúvószenekar a maximálisan
elérhető 100 pontos keretből 96 ponttal
érte el a kiemelt arany minősítést.

Az artisztikus cukrászmesternek egy
öregembert és a vállán ülő majmot
ábrázoló művével sikerült megnyernie
a rangos megmérettetést.
És ez még nem minden. Sztaracsek
Ádám két alkotásával is bejutott a 2020as Ország Tortája verseny legjobbjai közé.
A Jánoska Cukrászda mesterének még
két fordulóban kell bizonyítania, hogy
édességei ismét méltóak a kitüntető
cím elnyerésére. A győztes nevét nyáron
hirdetik ki.

CSAK a családnak
Család és Karrierpont nyílt a Kemence
Egyesület berkeiben. A program fő célja,
hogy a női munkavállalókat visszasegítse
a munkaerőpiacra. A témában néhány
hete tartottak szakmai egyeztetést az
érintettek az egyesület Kossuth utcai
székhelyén.
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Kultúrpart
Az elmúlt hónapban szinte minden hétvégére jutott valamiféle
program, legyen az tavaszváró gyerekműsor, télűző mulatság,
farsangi hagyományőrzés, egy történelmi előadás vagy megnyitó.
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HIRDETMÉNY
a Településfejlesztési Koncepció, az
Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településrendezési Eszközök
felülvizsgálatának megindításáról
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdekeltek!
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„Ne csak szeresd, tudd is,
miért szereted szülőföldedet!”
Kecskés László múzeumalapító, Komárom elismert helytörténésze volt. Vág utcai
házában tevékeny életének korántsem hétköznapi kincseivel ismerkedhettek
a komáromiak a Klapka György Múzeum szervezése jóvoltából február 22-én,
szombaton, az idegenvezetők világnapján.
A házat az önkormányzat az egykori helytörténész feleségének, Kecskés Lászlóné
Bazsánt Margitnak halála után az örökösöktől megvásárolta, majd a múzeum gondozásába adta, hogy az épületet emlékházként működtesse.

Harcosok klubja
Thaiföld a muay thai őshazája. Ennek
a harcművészeti ágnak is megvannak
az ősi technikái, mégis folyamatosan
fejlődik, rengeteg újdonságot is hordoz.
Grónai Sándor, az Alexandros Muay
Thai Gym vezetőedzője az elmúlt másfél
hónapot a távol-keleti országban töltötte, ahol a mérkőzések mellett főként
a tanulásra, a tapasztalatszerzésre helyezte a hangsúlyt. Decemberben már
ötödik alkalommal tért vissza.
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Kapcsolódó kis színes, hogy nemrég Tatán, az Eötvösben rendezték meg a tatai
Kölyöksárkány Shotokan Karate Klub
országos meghívásos versenyét. A Tempo
Karate SE növendékei is tatamira álltak,
kiválóan szerepeltek...
otthonunk_komarom

Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Kormányrendelet előírásainak megfelelően a Településfejlesztési Koncepció, az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településrendezési
Eszközök (Településszerkezeti Terv és a
Helyi Építési Szabályzat) felülvizsgálatát
kezdeményezi.
A felülvizsgálat Komárom város teljes
közigazgatási területét érinti. Ennek
keretében tájékoztatom Önöket, hogy
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés
helyi szabályairól szóló 15/2017. (X.6.)
önkormányzati rendelet értelmében a
felülvizsgálattal kapcsolatban írásbeli észrevételt a varostervezes@
komarom.hu címre vagy postai úton
(Főépítészi Csoport, 2900 Komárom,
Szabadság tér 1.) 2020. március 30-ig
tehetnek.
Az észrevételnek tartalmaznia kell az
észrevételt tevő nevét, postai vagy
email címét, telefonszámát, valamint a
felmerült probléma, észrevétel, kérés
vagy javaslat pontos leírását.
Javaslataikat, észrevételeiket, ötleteiket tisztelettel várva,
Komárom, 2020. február 27.
		
		

Dr. Molnár Attila
polgármester
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Idén újra megrendezték az IKA Kulináris Olimpiát. Rendhagyó
módon Erfurt helyett ezúttal Stuttgart adott otthont a neves eseménynek, amelyre 61 országból érkeztek versenyzők. Podmaniczky
Krisztina „Kricky” ismét aranyérmet és egy bronzot is hozott!

Az artisztikus cukrászmester 2014-ben egy Újházy-tyúkhúslevest formázó alkotással, míg 2018-ban a Greg bácsi fantázianevű művel hódította el a legfényesebben ragyogó érmet. 2016-ban ezüstöt hozott ugyanerről a versenyről, idén pedig
egy öregembert és a vállán ülő majmot ábrázoló művével sikerült megnyernie a
rangos megmérettetést.
Podmaniczky Krisztina 14 éve költözött Komáromba. A szakmát 10 éve kezdte
lelkes amatőr anyukaként. Több, mint 10 éve foglalkozik airbrush technikával.
- Mindig az élethű, extrém tortákkal próbálom meghökkenteni a közönséget.
Mottóm: semmi sem az, aminek látszik, főleg nálam, ahol folyton megtréfálok
mindenkit. Soha nem lehet tudni, hogy az általam elkészített alkotás igazi, vagy
cukorból készült másolat, legyen szó egy sült oldalasról vagy akár egy kopasz
macskáról. Extrém tortáimnál igyekszem minél jobb minőségű alapanyagokat
használni. Szeretném, hogy ne csak a külső alapján ítéljék meg a tortáimat,
hanem megkóstolva bebizonyítsam, hogy a különleges édességek is lehetnek
finomak.
Nyolc év várakozás után három éve megnyitottam Extrém Torta Shop néven kis
cukrászműhelyemet Komáromban. Nyaranta mini cukrásztábort szervezek gyermekeknek, hogy közelebb kerülhessenek ehhez az édes mesterséghez. Oktatást
tartok több városban is, valamint büszkén mondhatom, hogy 2016-ban Tajvanba
is meghívtak aibrush kurzus tartani – nyilatkozta a verseny után Kricky, aki hozzátette, köszöni valamennyi szponzornak, így Komárom Város Önkormányzatának is
az évek óta tartó támogatást és bizalmat.
Dr. Molnár Attila díszoklevelet nyújt át
Podmaniczky Krisztinának (felső kép)
Sztaracsek Ádám a két döntős tortával (alsó kép)

édes élet
komáromi cukrászsikerek
otthonunk_komarom
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Az aranyérmes alkotás (baloldalon) és a két sikervárományos (jobb oldal)

Sztaracsek Ádám két alkotásával is bejutott a 2020-as Ország Tortája
verseny legjobbjai közé. A Jánoska cukrászda mesterének még két
fordulóban kell bizonyítania, hogy édességei ismét méltók a kitüntető cím elnyerésére. A győztes nevét nyáron hirdetik ki.
A 2018-as év kiemelkedő esztendő volt Sztaracsek Ádám
számára. A cukrász Komáromi kisleány elnevezésű tortájával
elnyerte az Ország Tortája kitüntető címet. Ezenkívül Hunyadi
gesztenyés fagylaltja közönségdíjas lett az Év Fagylaltja versenyen. Feketeribizlis, málnás, étcsokis szorbetje pedig ugyanitt
harmadik helyezést ért el a kézműves kategóriában. A 2019-es
Év Fagylaltja megmérettetésen ismét közönségdíjban részesült
rozmaringos fehércsokis vilmoskörte fagyijával.
A mester a versenyzést cukorartisztikákkal kezdte még diákkorában. Meglátása szerint aki egyszer elkezdi a versenyzést, nem
tudja abbahagyni. Ez motiválta arra, hogy idén ismét valami
különlegességet próbáljon meg készíteni. Ez duplán is sikerült
neki! Az alkotások fantázianevei: Tétényi áfonyás mandula,
valamint Hunyadi krónikája.
- A mandulát és a gesztenyét szerettem volna használni a
torták megalkotásánál. Kutatómunkám során derült ki, hogy
Budatétényen többfajta mandulát is meghonosítottak. A gesztenyét pedig Mátyás király felesége, aragóniai Beatrix hozta be
Magyarországra, ami az uralkodó egyik kedvenc desszertje lett.
A cukrász úgy látja, hogy a cukrászat a francia irány felé mozdult el, főként Magyarországon. Vagyis kevés tésztát, sok krémet, és tejszínt használnak. Ezen a helyzeten próbált fordítani.
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Ezért több tésztával és vajkrémmel készült tortákkal nevezett.
Az édességeket kóstolni még nem lehet, és a receptet is titokban kell tartani.
- Annyit azért elárulhatok, hogy a Tétényi áfonyás mandulánál
mandulás tésztát, házi mandulapralinét, áfonyazselét és egy
ropogós réteget használtam. A Hunyadi krónikája mogyorós
tésztából, feketeribizli-és feketeszeder zseléből valamint gesztenyekrémből áll, amely szintén ropogós réteget kapott.
Az Ország Tortája verseny háromfordulós megmérettetés. Az
első fordulóban anonim módon kóstolt és pontozott a hétfős
zsűri. A második etapban újra kóstolják a kész tortákat, és
szakmai javaslatot tesznek az alkotások további finomítására.
A harmadikban pedig egy független műhelyben kell elkészíteni
az édességeket, ahol a zsűri végigkíséri a teljes munkafolyamatot. Azt is figyelik, hogy mennyire valós a receptúra, mennyire
tartják be a technológiát.
A győztes nevét nyáron hirdetik ki, az idei országtortát augusztus 20-án kóstolhatjuk majd meg. Csak remélni tudjuk, hogy
azt ezúttal is városunk adhatja majd!
						
kn
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CSAK a családnak
a nők elhelyezkedését
segíti a kemence egyesület

Család és KarrierPONT nyílt
a Kemence Egyesület berkeiben.
A program fő célja, hogy a női
munkavállalókat visszasegítse
a munkaerőpiacra. A témában
néhány hete tartottak szakmai
egyeztetést az érintettek az egyesület Kossuth utcai székhelyén.
A szakmai fórum középpontjában a megyei család és karrier pontok hálózatépítése állt. A kormány kiemelten támogatja
a munka és a magánélet összeegyeztetését. Ezt szolgálják azok az ún CSAK-pontok is, amelyek a dolgozó szülőket, az
édesanyákat és az édesapákat támogatják országszerte. A központok által kínált
szolgáltatások fő célcsoportja a munkáltatók és a családok, ugyanakkor kiemelt
szerep jut a kisgyermeket nevelő, illetve
hátrányos helyzetű nőknek is.

A Nők a családban és a munkahelyen
elnevezésű pályázat keretében 71 ilyen
jellegű pont nyílik meg hazánkban, ez
megyénként négy központot jelent. A
CSAK-pontok együttműködés keretében,
konzorciumban valósítják meg pályázati
vállalásaikat.
A Kemence Egyesület háza táján nem
újkeletű ez a téma. Schmelcz Gézáné
egyesületi elnök utalt arra, az elmúlt két
évben elkészítettek egy, a témába vágó,
azt feltérképező ún. probléma-térképet. Azóta számos tréninget, találkozót,
fórumot rendeztek, körüljárták a témát,
minden igyekezetükkel azon fáradoztak,
hogy a nőket sikeressé tegyék a munkaerőpiacon. Most elérkezett az összegzés
ideje. Mint megtudtuk, a pályázók további feladata, hogy felvegyék a helyben
működő közösségekkel a kapcsolatot és
ezzel a hálózattal, kapcsolatrendszerrel
otthonunk_komarom

is a családok életét segítsék. A szakmai
fórumon Vajda Bence önkormányzati
képviselő, a Pénzügyi bizottság elnöke hangsúlyozta, külön öröm, hogy
városunkban a családokat kiemelten
segítő és támogató civil szerveződések,
közösségek dolgoznak.Schmelcz Gézáné
hozzátette, idén még két alkalommal
tartanak majd hasonló fórumot. Egy, a
családpolitikai intézkedéseket előmozdító tanulmánnyal is készülnek.
A CSAK-pont a szakmai pálya és a család
összehangolását február 6-tól minden
csütörtökön 9 és 11 óra között gyermekfelügyelet vállalásával is segíti. A
szolgáltatást bárki igénybe veheti, aki
minimum 48 órával előtte bejelentkezik,
személyesen a Szőny, Kossuth Lajos utca
83. szám alatt, telefonon a 0670 774 11
11-es telefonszámon illetve a kemence.
regisztracio@gmail.com email címen. (la)
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A Paktum
Huszonhat vállalkozó fogadta el a meghívást a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat, illetve a Kormányhivatal egységében létrejött munkáltatói
fórumra február elején, a Városháza
dísztermébe.
Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, Borsó Tibor
közgyűlési alelnök és Molnárné dr. Taár Izabella
a Komáromi Járási Hivatal vezetője ismertették
a projekt szakmai részleteit, amely szerint a
Foglalkoztatási paktum lényege, hogy összekapcsolja a potenciális munkáltatókat a munkavállalókkal.
- Megyénk rendkívül jó munkaerőpiaci helyzetben van, melyre a legjellemzőbb adat, hogy
a munkanélküliségi ráta 2 % körül alakul. A
projekt célja az inaktív társadalmi rétegek,
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olyan álláskeresők megszólítása, akik hátrányos
helyzetük miatt nem tudnak megjelenni a munkaerőpiacon. Legyen szó szociális helyzetről,
visszailleszkedési nehézségekről, származással
kapcsolatos hátrányról vagy egyéb nehézségről, a Paktum azon dolgozik, hogy megoldódjanak a beágyazódott egyéni elhelyezkedési
problémák, a leendő munkavállalókat ezért a
képzések mellett egyéb szolgáltatásokkal, célzott módon is segítik – fogalmazott a fórumon
dr. Kancz Csaba.
Molnárné dr. Taár Izabella nyomatékosította,
a foglalkoztatók tájékoztatása is nélkülözhetetlen mind az elvárások, mind pedig a lehetőségek tekintetében, ezt a célt szolgálja az Országos Foglalkoztatási Társaság mintaprogramja is.
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térségünk és megyénk
kiváló munkaerőpiaci adatokkal bír

VISSZATEKINTŐ

Komáromi Újság

Komáromi Újság

remekelt az
Egressy Fúvószenekar

kultúra

Az Egressy Fúvószenekar évtizedek óta jelen van városunk
kulturális életében, fellépéseik
a komáromi rendezvénynaptár
kiemelt alkalmai. A formáció
február 1-jén tartotta minősítő
hangversenyét az észak - komáromi Városi Művelődési Központban. A Szabó Ferenc karnagy
által irányított együttes C fokozaton koncert és szórakoztató
kategóriában is kiemelt aranyminősítést vehetett át a Magyar
Fúvószenei és Mazsorett Szövetség zsűrijétől.
– Fontos mérföldkő volt immáron
harmadik alkalommal az Egressy
Fúvószenekar életében ez a minősítő
hangverseny, ahol – Komárom város
büszkeségére – a zenekarunk kiemelt
aranyfokozat minősítésben részesült.
Magam is nagyon elégedett vagyok a
zenekar teljesítményével, ugyanakkor
szeretnénk tovább fejlődni. A C a felső
kategória Magyarországon. A szakmán
belül ilyen komoly fokozatot, illetve azon
belül is a legmagasabb minősítést elérni
óriási munka, melyet kihívásokkal teli felkészülési időszak előz meg – tudtuk meg
Szabó Ferenc karnagytól.
Mint elhangzott, a Magyar Fúvószene
és Mazsorett Szövetség elnökségéből
álló zsűri a repertoáron túl a zenekari
összjátékot, az intonációt, a különféle
stilisztikai jegyeket és a karaktereket is
megfigyelte, és ezen kritériumok alapján
pontozott. Az Egressy Fúvószenekar a
maximálisan elérhető 100 pontos keretből 96 ponttal érte el a kiemelt arany
minősítést.

Szabó Ferenc elmondta, a minősítés öt- évenként elvárás a szövetség
részéről. Ennek a próbatételnek mindig
felkészülten tettek eddig eleget. Az
összhang elérése nem egyszerű feladat,
hiszen egy többtagú zenekar esetében
az adott pillanat teljesítménye kerül a
színpadra, amelyből valóban kitűnhet a
feltétlen összetartozás és az esetleges
nehézség, széthúzás is. Szerencsére az
Egressy Fúvószenekar e hangversenyen
is olyan minőséget produkált, melyet a
komáromi közönség már megszokhatott
a mindig megújulásra kész, szakavatott
zenészekből álló formációtól.
A karnagy arra is rávilágított, hogy
a zenekar számára a repertoár építése
is nagyon fontos.
- A publikum általában nagyon fogékony
az igényes, eredeti fúvószenére. Nyilván,
a szórakoztatás is fontos, és természetesen nekik az is nagyon hízelgő, ha ismerős könnyűzenei dallamokat hallanak a
nézőtéren, de számunkra az elhivatottan
megfogalmazott cél, hogy az eredeti
koncertfúvószenét vigyük tovább, és tudásunk legjavát adva azt népszerűsítsük.
A minősítő koncert alkalmával mintegy hatvan zenésszel álltak színpadra.
Hangversenyük a felvidéki magyarsággal
való kapcsolatot is ápolta. Koncertjük
alkalmával a képzőművészet kedvelőinek
is kedveskedtek, a VMK bemutatótereiben a Szőnyi Alkotó Kör munkáit is
megtekinthette a közönség. A közeljövő
is mozgalmasan alakul, hiszen számos
meghívásnak tesznek hamarosan eleget.
Így fellépnek Balatonfüreden, koncerteznek külföldön, és számos hazai fesztiválon is hallatják hangjukat.
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Vastaps
kiemelt aranyminősítés
otthonunk_komarom
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A Szabó Ferenc karnagy által vezetett Egressy Fúvószenekar ezúttal is pazar koncertet adott

További idevontkozó hír, hogy nemrég rendezték meg a III.
Veszprémi Regionális Szűcs József Fafúvós Versenyt, ahonnan
ismét kiváló eredményekkel tértek haza a zeneiskola növendékei.
A közelmúltban a Komárom Város Ifjú Tehetsége díjjal kitüntetett Ficsura Leon szaxofonjátékáért kiemelt aranyminősítést,
egy szabadon választott mű előadásáért pedig különdíjat
vehetett át a zsűritől. Gyöngyösi Mózes klarinétos aranyminősítést érdemelt ki. Ugyanezen a megmérettetésen Lévai Kamilla
korrepetitori, Szabó Ferenc zenepedagógus pedig felkészítő
tanári különdíjban részesült.
Február végén pedig egy igazán unikális zenei élményben lehetett része mindazoknak, akik ellátogattak az Egressy terembe.
A zeneiskola színpadán Méri Péter, a müncheni Zeneakadémia
végzős növendéke adott felejthetetlen zongoraestet.
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A zongoránál egy igazi komáromi tehetség: Méri Péter
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Az elmúlt hónapban szinte minden hétvégére jutott valamiféle program, legyen az tavaszváró gyerekműsor, télűző mulatság, farsangi
hagyományőrzés, egy történelmi előadás vagy tárlat megnyitója.
A Komáromi Újság valamennyi eseményen ott járt.
Minden esztendőben visszatér a gyermekek kedves ünnepsége, a szőnyi medve
nap. Ezúttal február 7-én emlegette fel a
Szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házba
érkező gyermekcsapat az árnyékától
megijedő medve alakját, a barlanglakó
viselkedésén alapuló népi időjóslást és
megannyi mackós élményt.

a szórakoztatásban Gál László Latinovits-díjas versmondó is, aki ugyancsak
kedves medvés költeményeket adott elő.
A meghívott óvodai és iskolai csoportok
idén Varga-Nagy Zsófia ötszáz darabos
mackógyűjteményéből mintegy százötven kedves mackópajtást tekinthettek
meg.

A gyerekek plüssmackóval a kezükben
érkeztek a művelődési házba, ez volt
ugyanis a belépő. A mosolyért, a jó
hangulatért ezúttal a KicsiÓriás Együttes
volt a felelős. A zenekar dalaival már a
várva várt tavaszt vetítette elő, megénekelve a híres mackókról szóló slágereket: Micimackó, Fülesmackó és Brumm
Brumm Brúnó dalát. Segítségükre volt

A mackógyűjtő kiállító idén is cseperedő
kisfiával, Noellel érkezett, aki édesanyja gyűjtőszenvedélyének első számú
kedvezményezettje, és szintén rajong a
plüssmackókért. Varga-Nagy Zsófiától
megtudtuk, hogy kifejezetten értékes
medvék is vannak birtokában, tavaly
ugyanis a komáromi könyvtártól egy
közel százesztendős plüsst vehetett át.

Télűzés Koppánymonostoron...

Nyikus Anna, a művelődési ház szakmai
vezetője örömmel nyugtázta rendezvényük sikerét, hiszen sem a mosoly,
sem a taps, sem pedig a koncertet záró
meglepetés nem maradt el, a gyerekek
apró ajándékokkal térhettek haza.
Néphagyományok köré fonta télbúcsúztató programját a Monostori Kulturális
Egyesület. A Kultúrházak éjjel-nappal
országos rendezvénysorozat keretében
február 14-én macikiállítást szerveztek,
és télűző elfoglaltságként kiszebábot is
égettek.
A Monostori Kulturális Egyesület harmadik alkalommal csatlakozott a fent
említett rendezvénysorozathoz, mely

...egy nap az újjászületés jegyében Szőnyben, ahol a Újhold Régitáncegyüttes is fellépett
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alkalomból Molnár Sándorné több száz
plüssmackóból álló kiállítása várta a
Dózsa György Művelődési Házba látogatókat. A kiállító elmondta, gyűjteménye
közel tízesztendős, egyidős az unokával,
akinek születésére vásárolták az első
macit, majd a gyűjteményt együtt bővítették. A több mint 500 darabos kiállítás
egy tematika mentén állt össze, mackófajták szerint sorakoztatva a játéktárat. A
gyűjteményben némelyiknek valódi neve
is van, sőt egyik-másikhoz konkrét élmények is fűzödnek egy kedves munkatárs
vagy barát személyében, Erzsi néni
plüssmackó gyűjteményét szívesen mutatja be bárhol, ahová hívják. Elmondta,
főként a gyermekek mosolya motiválja,
számára ugyanis az a legfontosabb, hogy
mackóival örömet szerezzen másoknak.

így a Duna Népdalkör, a Napraforgók
Citerazenekar és a dunaalmási Vadvirág
Dalkör adták elő zenés-énekes produkcióikat.

A télűző nap másik attrakciója a kiszebábégetés volt. A bábot a gyerekekkel
közösen díszítették, a foglalkoztatóban
pedig a tavaszról beszélgettek, színeztek
kedvükre. A legizgalmasabb mozzanat
a tűzrakás és a kiszebábégetés volt,
a télűző szokásban az iskola alsósai
vettek részt. A babona szerint a kiszebáb
elégetése megszabadítja az embereket
bútól és bajtól, minden betegségtől, így
a közeljövőben – eleget téve az ősök
szokásainak - a monostoriaknak ezektől
nem kell tartaniuk.

Különböző kézműves szakmákkal ismerkedhettek meg a látogatók, akiket a Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti
Egyesület alkotói kalauzoltak a vásári forgatagban. Közel húsz művész sorakozott
fel, köztük fafaragó, csuhés, bútorfestő,
csipkekészítő, hangszerkészítő, fazekas,
gyapjúszövő, valamint az egyesület
foltvarrói is csatlakoztak használati és
dísztárgyaikkal az eseményhez.

Szőnyben a Kultúrházak éjjel nappal
országos rendezvénysorozathoz és a
farsangi vidám időszakhoz kapcsolódva
szervezik meg minden évben az As�szonyfarsang elnevezésű programot.
Hagyományosan ez egy „asszonyünnep”,
amikor a férfiakat kisöprűzik az eseményről, azonban a február 15-i alkalommal az urak is engedélyt kaptak, hogy
baboskendőben beléphessenek a szőnyi
művelődési házba. A piros-fehér kockás
abroszok megteltek a legkülönfélébb
ízletes fánkokkal és más finomságokkal,
valamint előkerültek a pálinkák, fehér- és
vörösborok is.
- A Duna Népdalkör, a Napraforgók
Citerazenekar és a nyugdíjas klubunk
minden esztendőben jelen van. Hozzájuk
kapcsolódnak azok az érdeklődők, akik
vagy nem tudnak fánkot sütni, és azért
jönnek, hogy egyenek egy kis farsangi
finomságot, vagy épp ellenkezőleg nagyon is tudnak, és beszállnak a fánksütő
versenyünkbe. Receptet is cserélhetnek
az asszonyok, és aki nagyon ügyes, még
díjban is részesül - mondta Nyikus Anna
a Petőfi Sándor Művelődési Ház vezetője. A rendezvény jelmezes felvonulással
kezdődött, majd a művészeti csoportok,
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A reneszánsz évében, 2008-ban rendezték meg először a Szőnyi Művelődési
Házban a reneszánsz napot, ahová azóta
is visszatér az ünnep. Ezúttal február
22-én kínáltak művészeti programokat az
érdeklődőknek.
Nyikus Anna elmondta: eseményük a
kezdeti időben kétnapos volt, aztán
igazodtak a folyton változó igényekhez,
egy napba sűrítették a szórakoztató, de
ugyanakkor tanító jellegű, a népművészetet és a tárgyalkotó mesterségeket
népszerűsítő programelemeket.

Az újjászületést is hirdető rendezvény
ugyan a reneszánsz kort idézi minden
alkalommal, de megmutatja a kézi tárgyalkotás, és a kézművesség által létrehozott javakat, melyek mögött a múltból
eredeztethető szellemi tudás áll.
Népművészeink, iparművészeink,
kézműveseink már-már letűnőben lévő
csodatára az, amit e nap szervezői a felelős gondolkodással életre keltenek azért,
hogy gyermekeink is láthassák, megízlelhessék élő hagyományainkat. A régmúlt
tudástárának megóvása azonban csak
úgy lehetséges, ha reneszánsz lendülettel éltetjük azt. A tavaszt csalogató
esemény délelőttjén a gyermekeknek és
a családoknak kedvezett a Mocsai Pajtaszínház, amely boszorkányos mesével
szórakoztatott. Citerakísérettel énekelte
reneszánsz dallamait a Duna Népdalkör,
majd egy családi gitáregyüttes: a Klausz
Consort mutatkozott be. A táncház jó
hangulatáról az Újhold Régitáncegyüttes
gondoskodott. A napot kézműves portékák és helyi termékek vására, valamint
népművészeti bemutatók, foglalkozások
tarkították.
A Csudijó egy új egyesület, mely tavaly
év végén alakult azzal a céllal, hogy
a jeles napokon elsősorban a családok számára szervezzenek szabadidős
programokat. Fontos törekvésük, hogy
otthonunk_komarom

rendezvényeiken a sérült és az egészséges gyerekek együtt játszhassanak.
Tevékenységeiket áthatja a környezettudatosság, a népi kultúra szeretete, a
hagyományok tisztelete és az integrációra való törekvés. Tervezett programjaikat
a Kossuth utca 37. alatt található családi
házuk udvarán kívánják megvalósítani,
de szándékuk szerint gyakran mozdulnának ki, így kirándulásokat, túrákat is
szerveznének majd a jövőben.
Február 23-án tavaszváró eseményt
szerveztek, kiszebáb-égetéssel, jelmezes felvonulással. Volt kézműveskedés,
kiszebáb-készítés, tánc- és tűzzsonglőr
bemutató is. A bábot közösen keltették
életre, hangos csujogatás közepette
végigsétáltak a bábuval a templom körül,
majd elégették azt, hivatalosan is teret
adva a tavasznak és a jó időnek. Minden
jelenlévő fánkjeggyel a kezében érkezett,
melyekért cserébe ínycsiklandó farsangi
étkek jártak. Április 2-án az autizmus
világnapjára flashmobbal és kék-sétával
készülnek.
Szőnyben egyébként nem ez volt az
egyetlen télűző mulatság, hiszen február
25-én a Kemence Egyesület rendezett
tavaszváró dzsemborit, a hónap utolsó
napján pedig szintén ők tartottak „Fánkkavalkádot” a Kemencés Ház udvarán.
A hónapban egy jeles történelmi eseményről is megemlékeztünk. 1440-ben
városunkban született V. László király.
Habsburg Albert király és Luxemburgi
Erzsébet királyné negyedik gyermekét
hazánkban már 1440-ben, csecsemőként királlyá koronázták, de uralkodását
csak 1444-ben kezdhette meg, akkor is
csak névlegesen. A második Habsburg
a magyar trónon, és az egyetlen olyan
Habsburg-házi király, aki Magyarországon
született. A Habsburg-dinasztia alberti,
senior ágának utolsó férfi tagja.
Emlékére az Endresz Csoport szervezett történelmi előadást február 20-án,
melyen a Szent Korona-kutatás legújabb
eredményeit Ludvig Rezső koronakutató
ismertette. A Szőnyi Alkotóműhely pedig
a Petőfi Sándor Általános Iskola aulájában mutatta be legújabb, a Szent Korona
Komáromban, V. László születése 1440.
elnevezésű tárlatát, melyet Hajnal Dóra,
a Humán bizottság elnöke ajánlott a
jelenlévők figyelmébe.
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„Ne csak szere
miért szerete

Kecskés László múzeumalapító, Komárom elismert helytörténésze volt. Vág utcai házában
tevékeny életének korántsem hétköznapi kincseivel ismerkedhettek a komáromiak a Klapka
György Múzeum szervezése jóvoltából február
22-én, szombaton, az idegenvezetők világnapján.
A házat az önkormányzat az egykori helytörténész feleségének,
Kecskés Lászlóné Bazsánt Margitnak halála után az örökösöktől
megvásárolta, majd a múzeum gondozásába adta, hogy az épületet
emlékházként működtesse.
Az ingatlanban Kecskés László élete és kivételes munkássága
köszön vissza tárgyain, kéziratain, festményein, könyvein keresztül. Az emlékház éppen ezektől a tárgyaktól lesz hiteles,
mondta el Számadó Emese múzeumigazgató, aki előrevetítette: ahhoz, hogy a ház kiállítóhelyként üzemelhessen,

még van néhány fontos tennivaló az épületen, az egyik ilyen az
akadálymentesítés. A múzeumigazgató arra is rávilágított, hogy
az emlékház tárt kapukkal és szellemi nyitottsággal várja majd az
érdeklődőket, olyan látnivalóként, ahol a tárgyakat akár a kezünkbe
is vehetjük, Kecskés László gazdag könyvtári hagyatékában akár
kutatómunkát is folytathatunk, ha hiteles forrást szeretnénk Komárom régmúltjáról.
Az idegenvezetők világnapjára szervezett alkalommal sorra
érkeztek a házba olyanok, akik még emlékeznek a múzeumalapító
helytörténészre, Laci bácsira, mert munkatársként, barátként,
társalkodó partnerként jelen lehettek életében. Számadó Emese igazgató és Pokornyi Gábor történész az életrajzi áttekintést
követően sorra villantottak fel olyan anekdotákat, amelyekből
kiválóan kirajzolódott a múzeumalapító és a Kecskés család művészi
beállítottsága. Kecskés László Észak-Komáromban született, de
dél-komáromiként vert gyökeret, hiszen a család még a kitelepítést megelőzően költözött a Duna déli partján található Komáromba. Felesége, Bazsánt Margit dél-komáromi volt, édes- apja
Bazsánt Károly neves, jómódú hentesmester, akinél a szorult
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resd, tudd is,
ed szülőföldedet!”

A rendhagyó napon Hajnal Dóra, a Humán bizottság elnöke is részt vett

időkben az ifjú Kecskés László még hentesinasként is dolgozott.
A könyvelőként és szobrászként is ismert helytörténész igazi polihisztor volt, aki hivatását városunk kulturális életének felvirágoztatásában találta meg. A Klapka György Múzeum alapítója (1965) és
igazgatója, a Múzeumbarát Kör életrehívója. Jelmondata: „Ne csak
szeresd, tudd is, miért szereted szülőföldedet!” Számos helytörténeti tanulmány és könyv szerzője, pl: Komárom története (1973),
Komáromi mesterségek (1978), Komárom az erődök városa (1984,
1993), Komárom (1985).
1945 után az akkor frissen alakult képzőművész egyesületet is
vezette. 1995-ben vett végső búcsút a földi világtól. Komárom
történetének nagy ismerője volt, aki tudását szívesen adta át az
érdeklődőknek. Alkotói tehetségét lánya, Kecskés Ágnes örökölte,
aki Munkácsy-díjas gobelinművész. Több munkája már a múzeum
gyűjteményét gazdagítja. Kecskés László szellemi örökségét a Kecskés László Társaság ápolja városunkban, kiknek tagjai ugyancsak
vendégként jöttek el az emlékházi nyílt napra. 				
		
						
la
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A diákokat Nagy Nikolett turisztikai tanácsnok köszöntötte

Huszonkét észak-és dél-komáromi középiskola diákjai mérték
össze tudásukat a felvidéki kitelepítések időszakáról.
A versenyt a Kecskés László Emléktársaság szervezte. A február 15-ei eseményt Nagy Nikolett önkormányzati képviselő
nyitotta meg. Az áprilisi döntőbe 10 iskola csapata került be.
otthonunk_komarom
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A munkálatokban Takács József...

Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester üdvözli a jelenlévőket

Városunk egyre nagyobb hangsúlyt fektet a zöld környezet védelmére, megóvására, fejlesztésére: néhány hete megindult a Zöld Város projekt, mely a Jókai liget és a környező utcák rendbetételét célozza.
Szakembereink kertészeti konferencián képviselték Komáromot, Örökös Zöld Óvoda címet kapott
a szőnyi intézmény, illetve több mint félszáz segítő takarította ki a kórházkertet.
Február elején Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk ország�gyűlési képviselője és Popovics György, a megyei közgyűlés
elnöke közös sajtótájékoztatón jelentették be, hogy városunk
több támogatást is elnyert a Kisprojekt Alaptól. A nyertes pályázatok között a zöld szemléletet erősítő program is szerepelt.
A Rába–Duna–Vág ETT által menedzselt kiírásban más települések mellett Észak- és Dél-Komárom közösen vett részt. A zöld
projektnek köszönhetően kültéri természetismeret órák megtartására alkalmas helyet alakítanak ki a szakemberek, emellett
faültetésre és a zöldfelületek rendbetételére is jut forrás.
Ha már a zöld pályázatoknál járunk, megkezdődött városunkban a Zöld Város projekt, amelynek keretében nem csupán
a liget teljes zöldfelülete újul meg, de a rendezvényteret is
átépítik a szakemberek, sőt zenepavilon is épül. A környező utcák új burkolatot kapnak, csakúgy, mint a Brigetio Gyógyfürdő
parkolójának egy része is.
Havran Tóth Bernadett környezetvédelmi referenstől megtudtuk, hogy még a tervezés során vizsgálták a terület faállományát, felmérték a fák egészségi állapotát.
- A tervezett burkolatok, építmények miatt egyetlen fát sem kellett kivágásra jelölni, azonban a műszeres vizsgálatok néhány
esetben olyan állapotromlást mutattak ki, hogy a balesetve-

szély miatt elkerülhetetlen a kivágásuk, visszametszésük. A ligetben a rendezvénytér közelében két nyírfa kerül eltávolításra,
tíz elöregedett vadgesztenyefa sorsát pedig további műszeres
statikai vizsgálat dönti el. A növények pótlására a területen
több virágzó fát ültetnek, illetve többszintű cserjeszintet is
kialakítanak a szakemberek. A Táncsics utcában cserélik az idős,
korhadt gömbakácokat, díszcserjéket telepítenek, illetve dézsás
gömbkőriseket helyeznek ki, a Brigetio Gyógyfürdő parkolójánál pedig az elöregedett juharfák cseréje várható.
- A Városgazda Kft. a többi gömbakácot állapotuknak megfelelően folyamatosan cseréli. Összességében több fát ültetnek,
mint amennyit kivágnak, a fejlesztési területen pedig háromszintes növényállományt alakítanak ki. A fürdőbe és ligetbe
látogatókat a felújítás után esztétikus, változatos növényállomány, megszépült zöld környezet fogadja majd – tette hozzá
Havran Tóth Bernadett.
A zöld témához tartozik, hogy nemrég harmadízben rendeztek
kertészkonferenciát Sóstón. A cél a szakmai egyeztetés, az egyes
települések virágosítási, illetve zöld programjának megismerése
és megismertetése volt. A konferencia meghívottjai között a
főváros, Kazincbarcika és Szeged mellett Komárom szakmai képviselői is jelen voltak. Mindezen túlmenően az a megtiszteltetés
is érte településünket, hogy a Városgazda Kft. egyik munkatársának személyében az idei évtől komáromi delegáltja is lett a
Virágos Magyarország verseny regionális zsűrijének.
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Örökös Zöld Óvoda címet kapott a Színes
Óvoda. A címet a kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenységük elismerésére kapta meg a szőnyi
nevelési intézmény. Az óvodában Takács
Ilona mentorálja a programot, aki január
végén ünnepség keretében vehette át az
elismerést.
Győrffy Tünde intézményvezető elmondta, hogy az elismerő címre 2009-ben
pályáztak először. Azóta folyamatosan
figyelemmel kísérik a kiírást. Fontosnak
tartják, hogy a gyermekek figyeljenek a
környezetükre és annak megóvására.
A Föld napján palántákat ültetnek,
szemetet szednek, sőt a külön gyűjtött
papírhulladékkal havonta több alkalommal felkeresik a szelektív szigetet is, ahol
megtanulják az egyes hulladéktípusok
helyét, és megismerkednek az újrahasznosítás folyamatával is. Madárbarát
óvoda lévén a szárnyasokról is gondoskodnak, nemrég az önkormányzatnak
köszönhetően nagyméretű etető és több
odú is került az udvarra. A Színes kertben
a növénytermesztés alapjaival ismerkednek az óvódások, míg a Szőnyi Lovas
Egyesület udvarban a felelős állattartásra
nevelik őket, de jól ismerik a közeli halastó és a kórházkert élővilágát is.
Apropó kórházkert! Február 22-én
közel hetvenen, köztük Takács József és
Dombay Gábor képviselők segítettek
rendbe tenni a területet. A jelenlévőket
dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester
köszöntötte, majd egy rövid eligazítás
után mindenki lázasan kezdett neki a
munkának azért, hogy a kórház kertje a
közelgő tavaszra már a betegek gyógyulására és pihenésére is alkalmas parkként
működhessen. A kórházkert takarítási
akciója egyrészt a már korábban megtisztított területek, például az előkert
szinten tartását, másrészt pedig az eddig
elhanyagoltabb szegletek kitakarítását,
rendbetételét, gyom- és aljnövényzet
mentesítést szolgálta. Természetesen
az önkéntesek a nemkívánatos, illegális
hulladéktól is megszabadították a területet, zsákokba gyűjtötték a szemetet. A
február végi alkalommal új madárodúkat
helyeztek ki, ezzel a feladattal különösen
a gyerekek kedvére tettek a szervezők. A
jövőben az odúkat az iskolások ellenőrzik majd. Juhász Márton szervező,
a Városgazda Kft. parkfenntartási műszaki vezetője elmondta, a kórházkerttakarítás alkalmával a védett, idős fák vizsgálatát is elvégezték, továbbá egy képzett
kertészcsapattal a gyümölcsös fáinak
metszését is megkezdték. 		
(la)
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...és Dombay Gábor önkormányzati képviselő is részt vett.
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egészségünk

Lezárult az óvodáskorúaknak
szóló idei Kincset ér! program. A városunkban évek
óta sikerrel folyó prevenciós
rendezvénysorozat az óvodás
kórtól egészen a középiskolás
kor végéig korosztályokra
bontva hívja fel a figyelmet
egészségünk megóvására.
A több ezer fiatalkorút érintő,
több mint félszáz szakember
munkáját dicsérő, országosan
is akkreditált előadássorozat témái közt olyanokat
találunk, mint az egészséges
életmódra nevelés, a mindennapi testmozgás fontossága, a minőségi étkezés, a
higiénia, a balesetmegelőzés,
a szexuális felvilágosítás, vagy
épp a drogprevenció.

Komáromi Újság

no drugs

Az óvodás prevenciós programot a Zsebsün koncertje zárta

Az óvodás korosztályt szólította meg Garay Zsuzsanna A Csalárd
Cukorka című drogprevenciós bábjátéka, melyet február 11-én a
Babos Bábos Társulat mutatott be a Közösségi Házban a Kincset
ér! program keretében.

A Közösségi házban február 14-én tartott előadáson mintegy
száz óvodást látott vendégül a zenekar, ami igyekezett dalokba
foglalva feleleveníteni, elmélyíteni a tanév, illetve a nevelési év
során szerzett egészségvédelmi tudnivalókat.

A szerző neve a Dörmögő Dömötörből lehet ismerős a szülők
számára, míg a társulat a hiteles és szórakoztató előadásaival,
látványos mesés díszleteivel és szerethető figuráival vált
kedveltté az országban. Drogprevenciós előadásukat 2018 óta
játsszák nagy sikerrel.

Alapvetően nincs könnyű dolga annak, aki egy óvodáskorú
gyermeknek kívánja felfedni az egészséges élet ismérveit, bár
akadnak nevelési eszközök, szemléltető tárgyak és jó minták is,
de a gyermeknyelvre lefordítani mindezt nem egyszerű. A zene
ereje azonban csodákra képes: az együttes tagjai énekeltek a
fogápolásról, a sportos életmódról, a gyümölcsök és zöldségek
fogyasztásának fontosságáról, a higiéniáról és még számos
tudnivalóról.

A Csalárd Cukorka hazánk egyetlen drogprevenciós bábjátéka,
amely kivételes nyelvezettel, játékosan vezeti rá a gyermekeket
a drogozás veszélyeire, arra, hogy óvatosan szabad csak szóba
állni idegenekkel, akiktől soha nem szabad elfogadni kétes
eredetű édességet. Többen megkérdőjelezhetnék az előadás
létjogosultságát, ám naívitás azt gondolni, hogy a kicsiket nem
veszélyezteti a drog.
Kétszáz nagycsoportos óvodás figyelte a mesét, amelyben az
erdő állatai bizony sorra pórul jártak attól a bizonyos áhított
cukorkától…
Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester elmondta: közel tízmillió forintos keretből dolgoznak a városi prevenciós programban, mely valamennyi korosztályt érinti. A kicsiknél egyszerűbb
a helyzet, mert számukra a tudást kell átadni, a nagyobbaknak
már alkalmazni is kell azt, a felnőttek világában pedig gyakran
a rosszul rögzült szokásokkal kell szembenézni, és mentesíteni
attól az érintetteket.
Az óvodásoknak összeállított prevenciós program idén a
Zsebsün együttes nagysikerű koncertjével zárult.

A program részeként az óvodákban egész héten a megelőzés
volt a téma. A nagycsoportosok az egészséghét keretében
különböző előadásokat hallhattak a táplálkozásról, a fogápolásról, a személyi higiéniás szabályokról, a balesetvédelem fontosságáról, megismerkedhettek a meridián tornával, illetve részt
vettek egy drogprevenciós bábelőadáson is.
Az egészséghét keretében a nagycsoportosok rajzpályázaton
is részt vettek. A megszületett alkotások is azt támasztják alá,
hogy a gyerekek fogékonyak a témára. A rajzokért a megérdemelt ajándékokon kívül almával és müzliszelettel kedveskedtek
a szervezők, akik remélik, hogy az ovisoknak egészségükre vált a
prevenciós program.
A Kincset ér! ötletgazdája és koordinátora dr. Kreft-Horváth
Loránd alpolgármester, aki háziorvosként is hangsúlyozza, hogy
az egészséges életmódra való nevelést már gyermekkorban
meg kell kezdeni.
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JÓKAI MOZI

11:00

JANCSI ÉS JULISKA

Mesemusical a GRIMM testvérek
meséje nyomán

MONOSTORI ERŐD
Egész napos családi rendezvény, 1848/49
eseményeit megidéző programelemekkel.
Tüzér bemutató, ágyúgolyó futam, huszárlovas bemutató, kézműves foglalkozások, egyenruhás tárlatvezetés. és még számos kiegészítő program.

Zene: MEDVECZKY SZABOLCS
Szöveg: VIZELI CSABA
JEGYVÁSÁRLÁS: JÓKAI MOZI

27

JÓKAI MOZI

19:00

Rendező: HÁDA JÁNOS
Koreográfus: BAKÓ GÁBOR
Zene: BOLBA TAMÁS
A szövegkönyvet és a dalszövegeket írta:

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

JEGYINFORMÁCIÓ: EROD.HU

márc
SZENTE VAJK ÉS GALAMBOS ATTILA

JEGYVÁSÁRLÁS: JÓKAI MOZI
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az autóm és én
A 2019-es Magyar Rally Bajnokságban két komáromi versenyző is dobogós helyezést ért el.
Dudás Gergő ORC bajnok lett, Matics Mihály pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
Gergő három évvel ezelőtt kezdett ezzel a sporttal foglalkozni.
-Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy olyan nagy nevek mellé csatlakozhattunk 2019-ben, akiket két évvel
ezelőtt még csak távolról nézhettünk. Év
elején úgy álltunk neki a bajnokságnak,
hogy tanulunk és megpróbáljuk egy kicsit
fejleszteni az autót. Két futamot megnyertünk, kétszer másodikak, egyszer
harmadikak lettünk, egyszer pedig
technikai probléma miatt kiestünk. Így
sikerült megszerezni a bajnoki címet –
mondta Dudás Gergő, a Clone Rally Team
versenyzője.
A rally összetett sport, sokak összehangolt munkája szükséges a sikerhez.
Ezenkívül küzdelem, lemondás, alázat
és némi szerencse is kell hozzá. Ezt
vallja Matics Mihály is, a Matics Rallye
Team vezetője, aki 1987-ben kezdte a
versenyzést. Az otthonában található
kupák száma jelzi az elmúlt több mint
harminc év sikerét. Ahogy mondta:
elkötelezettségét, motivációját a rally
sport iránt, nem lehet elmondani, érezni
kell.
- Több évtizedes szenvedélyről van szó.
Szerencsére a családom mindig mellettem
állt. Amikor erre a sportágra gondolok,
talán a megszállottság a megfelelő szó,
hogy leírjam mit is érzek. Az elhivatottságom 30 év elteltével sem csökkent.
Ahhoz, hogy valakiből jó rallyversenyző
váljék, tehetség, elhivatottság és ki kell,
hogy mondjam, rengeteg pénz szükséges.

megmérettetés is szerepel. Addig is mindent megtesznek, hogy a szenvedélyüknek hódolhassanak.
- Véleményem szerint, akiknek idegen
ez a sport, és soha nem ültek még ilyen
autóban, fogalmuk sincsen, hogy mennyi
munkát és felelősséget kíván meg a rallyversenyzés. Azért vagyok igazán büszke
a bajnoki címre, mert mi az első osztály
második feléhez tartozunk, és bátran
ki lehet jelenteni, hogy a miénk volt a
legkeményebb kategória. Centiről centire
küzdöttünk egymás ellen, tizedekre
egymástól – mondta Dudás Gergő.
- Ezek az autók, amelyekkel mi a kategóriánkban versenyzünk teljesítményben
majdnem ott tartanak, ahol az R5-ös
csúcskategóriás gépek. Sokszor komolyabb, parázs csaták voltak nálunk az
ORC-ben, mint az élmezőnyben. Még mi
is libabőrösök lettünk attól, hogy milyen
minimális különbségek alakultak ki. Ezt
a felfokozott érzést szeretem leginkább a
rallyban – tette hozzá Matics Mihály.
A rally népszerű Magyarországon, egyre
több a fiatal versenyző, így az utánpótlás
biztosított. A magyar rallysok pedig
sikeresen veszik az akadályokat a külföldi megmérettetéseken. Eredményesen
szerepelnek a nemzetközi kupákon, öregbítve ezzel hazánk hírnevét.
				
kn

Dudás Gergő ORC bajnok lett,
míg Matics Mihály a dobogó harmadik fokára állhatott fel!

Abban mindketten egyetértenek, hogy
a siker egyik kulcsa a jó navigátor. Dudás
Gergő egy tapasztalt kaposvári navigátorral, Szabó Krisztiánnal dolgozott együtt
2019-ben. Matics Mihály navigátora
hosszú ideig jó barátja, Viczena Gábor
volt, majd a pécsi Zejda Viktóriával, az
utóbbi két évben pedig Németh Gergővel
alkottak egy csapatot.
Elmondásuk szerint a Magyar Nemzeti
Autósport Szövetség olyan elvárásokat
támaszt, amelyek nehezen teljesíthetők.
Ezért a jövőbeni tervek között a külföldi
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harcosok klubja

Thaiföld a muay thai őshazája. Ennek a harcművészeti ágnak is megvannak az ősi technikái, mégis
folyamatosan fejlődik, rengeteg újdonságot is hordoz. Grónai Sándor az Alexandros Muay Thai Gym
vezetőedzője az elmúlt másfél hónapot a távol-keleti országban töltötte, ahol a mérkőzések mellett
főként a tanulásra, a tapasztalatszerzésre helyezte
a hangsúlyt. Decemberben már ötödik alkalommal
tért vissza.
Az év elején volt egy mérkőzésem, ahol egy jelentős helyi klub
a Tiger Muay Thai harcosával küzdöttem. Az eleje jól indult,
hozni tudtam a meccset különböző rúgásokkal, könyöktechnikákkal. A második menetben volt egy forduló ütésem és, ahogy
visszafordultam az ellenféltől érkezett egy fejre irányuló rúgás,
mellyel eltalálta a homlokomat. Annyira vérzett, hogy a ring
orvosával konzultálva a bíró beszüntette a mérkőzést.
Az ezt követő edzéseken az ütőpárnázás, erősítés, a technikai
tudás tökéletesítése került a középpontba. Számos jegyzetet,
videófelvételt készített. Naponta kétszer edzett, hétfőtől szombatig. Reggel fél óra futás, majd egy két órás komplex edzés
várt rá. Délután ismét. Kizárólag a vasárnap szólt a pihenésről.
A tervek szerint idén év végén ismét nekivág Thaiföldnek.
Addig is itthon elsősorban a tanítványok megmérettetéseire
koncentrál.
Budapesten és más nagyobb városokban is rendeznek különböző versenyeket, gálákat, melyeken rendre részt vesznek
a tanítványaim is. Szeretném, ha külföldön is megméretnék
magukat. Így Olaszországban, Németországban, Csehországban
és Szlovákiában. Jómagam egy rövid pihenő után erőnléti edzésekkel folytatom a munkát. A felkészüléstől függ, hogy mely
versenyeken szállok majd ringbe. Áprilisban világbajnokság
lesz Németországban, de ami biztos, hogy ismét versenyezni
szeretnék muay thaiban a Combat League Európa-bajnokságán
Riminiben.

A komáromi harcos a hosszú évek során tapasztalta, hogy a
tehetség, a szorgalom, az alázat és a kitartás mellett a támogatók segítsége is hozzájárul a sikerek eléréséhez. Ezért, mint
mondta hálás köszönettel tartozik mindazoknak, akik segítették
a munkáját. Az edzések továbbra is folytatódnak az Alexandros
Muay Thai Gymben, ahol kezdő, haladó, utánpótlás, magán-,
valamint fitness tréningek is indulnak. Bővebb információ a
sportklub Facebook-oldalán (facebook.com/alexandrosmuaythai) olvasható.
Kapcsolódó hír, hogy nemrég Tatán, az Eötvös József Gimnáziumban rendezték meg a tatai Kölyöksárkány Shotokan Karate
Klub országos meghívásos versenyét. Huszonöt klubból közel
250 versenyző mérette meg magát, különböző korosztályokban 5-től egészen 62 éves korig. A rendezvényen öt különböző
stílus¬szervezet képviseltette magát. A Tempo Karate Sportegyesület növendékei is tatamira álltak, köztük tapasztalatszerzés céljából sok új versenyző is, akik kiválóan szerepeltek.
Filep Imre vezetőedző elégedett volt a karatékák szezonnyitó
remek teljesítményével. Rigla Regina Amarilla és Köteles Ákos
nem találtak legyőzőre sem katában, sem kumitében. Csajághy
Levente és Pataki Bence junior katában és kumitében is házi
döntőt vívtak.
Az eredmények:
Babják Csaba: kata 3. hely, szivacs kumite - 2. hely, kihon - 1. hely,
Barna Lóránt: kata - 2. hely, WKF kumite - 2. hely, Csajághy Levente: kata - 2. hely, WKF kumite - 1. hely, Farkas Attila Richárd: kata
- 1. hely, Horváth Attila: kata - 3. hely, Köteles Ákos: kata - 1. hely,
WKF kumite - 1. hely, Mátics Emma: kata - 1. hely, Molnár Daniela:
kata - 3. hely, Parai Mara: szivacs kumite - 2. hely, Parai Márton:
kata - 2. hely, WKF kumite - 3. hely, Pataki Bence: kata - 1. hely,
WKF kumite - 2. hely, Ravasz Benedek: kata - 3. hely, WKF kumite 1. hely, Rigla Fruzsina Liliána: szivacs kumite - 1. hely, Rigla Regina
Amarilla: kata 1. hely, WKF kumite - 1. hely, Szegi Nóra: kata - 3.
hely, Tóth Kristóf: kata - 3. hely, szivacs kumite - 3. hely, Tóth Marcell: kata - 3. hely, szivacs kumite - 3. hely, Véber Éva: kata - 2. hely,
WKF kumite - 1. hely.
(kn)
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Borkoma Borház I 2900, Komárom, Klapka Gy. ú. 5.
Facebook: facebook.com/borkoma
Nyitva: hétfő-péntek: 9-17 óra, szombat:9-12 óra
Minőségi palackozott borok: Arad, Badacsony, Eger, Balaton, Etyek,

Kunság, Villány, Pannonhalma, Neszmély, Szekszárd, Tokaj közvetlenül a termelőktől.

Folyóborok: olaszrizling, tramini, rosé, kékfrankos.
Pálinkák: szilva, kajszi, őszibarack, körte, szőlő (40 % és 50 %).
Esküvőre, rendezvénykre nagy mennyiségben lehet rendelni!
Bankkártya elfogadó hely
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labdajátékok
Ádáz küzdelem folyt a győzelemért február 8-án a Feszty Árpád Általános Iskola tornatermében. Mialatt városunk és a térség óvodásai mérték
össze focitudásukat, a szülők a pálya széléről szurkoltak a csapatoknak.
A Fortuna Kupa 2008-ban indult útjára azzal a céllal, hogy már a legkisebbeket is megismertessék a labdarúgással.
- Ez a rendezvény a kezdetekhez képest mára nagyon kinőtte magát. Volt olyan évünk,
amikor 12 csapat mérkőzött, ami azt jelenti, hogy Komárom és a környék összes óvodája
részt vett a futballtornán. Mivel a téli időszakban rendezzük meg, a megbetegedésekkel
sajnos mindig számolnunk kell – mondta Paulovics Imre, a Fortuna SE vezetője.
Idén 7 csapat vett részt a sporteseményen. A komáromiakon kívül az ácsiak és az almásfüzitőiek is pályára léptek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendezvény évről évre
eléri elsődleges célját, egyre több gyerekkel sikerül megszerettetni a labdarúgást.
- Az egyesületek is érdekeltek abban, hogy már a legkisebbekkel is foglalkozzanak. Az ittlévő kisgyerekek közül is többen igazolt versenyzőként játszanak a Fortuna Sportegyesületben, a Komáromi Városi Sportegyesületben, Ácson vagy Almásfüzitőn. Évekkel ezelőtt
Kocsis Sándor edző kezdett el az ovisokkal foglalkozni, aki a mai napig rendszeresen tart
edzéseket számukra. Ez a rendezvény az ő közreműködése nélkül nem jöhetett volna létre
– tette hozzá Paulovics Imre.
A díjakat Horváth Zsolt, önkormányzati képviselő, a Sportbizottság elnöke és Vajda Bence
önkormányzati képviselő, a Pénzügyi bizottság elnöke adta át. Minden gyermek érmet és
csokit kapott, az óvodák serlegekkel gazdagodtak. A győztes csapat hazavihette a vándorkupát is, melyet idén az almásfüzitőiek érdemeltek ki.
Egy másik labdaverseny is zajlott aznap városunkban, mégpedig az országos utánpótlás
kosárlabda-bajnokság aktuális fordulója. A KVSE Kosárlabda Szakosztályának U12-es
csapata Mezőörs és Tatabánya gárdájával mérkőzött meg a gimnázium tornatermében.
Mindkét összecsapás a mieink győzelmét hozta! Komárom-Tatabánya: 98:23, Komárom-Mezőörs 110:9. Gratulálunk! 						
(kn)

Horváth Zsolt, a Sport bizottság elnöke
és Vajda Bence, a Pénzügyi bizottság elnöke a díjátadón

A közszolgálatot teljesítő
társszervek csapatai léptek
pályára február 15-én a Városi
Sportcsarnokban a már hagyományosnak nevezhető Tavaszváró focikupán. A rendőrség,
a mentősök, a tűzoltóság, a
24 óra megyei napilap, valamint Észak- és Dél-Komárom
önkormányzatai mérték össze
futballtudásukat. Az önkormányzat csapatát erősítette dr.
Molnár Attila polgármester is.
A tornán résztvevő gárdák kiválónak tartják ezt a kezdeményezést,
hiszen kötetlen formában lehetnek együtt, ahol ismeretségek,
barátságok szövődhetnek.
Igazi sztárparádét láthattunk ezen
a napon, hiszen tiszteletét tette
többek között Marosi László volt
világválogatott kézilabdázó, valamint
sokszoros válogatott labdarúgóink,
Kiprich József, Kenesei Krisztián,
Vincze István és Bozsik Péter is.
A torna a 24 óra megyei napilap
csapatának győzelmével zárult.
Második lett a dél-komáromi önkormányzat, a harmadik helyet pedig a
tűzoltók gárdája szerezte meg. (kn)

A barátságos kupamérkőzésen dr. Molnár Attila polgármester is pályára lépett
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