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a tartalomból
„A mi feladtunk,
hogy befejezzük Alapy tervét!”
Dr. Molnár Attila polgármestert az esztendőben elvégzett munkáról, valamint
az előttünk álló tervekről kérdeztük.
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Megújult a buszpályaudvar
Észak- és Dél-Komárom közös pályázata az összetartozás üzenete mellett a zöld
szellemiséget is közvetíti. A buszpályaudvar és környezetének felújítása közel 115
millió forintból valósult meg.

“...ismert történelmi okok miatt
Komárom nem rendelkezik a klasszikus
értelemben vett városközponttal. Az
elképzelés szerint a volt Lengyár területe
egy új szabadidős-kulturális centrumnak ad majd otthont. Dél-Komáromból
hiányzik egy közösségi tér, egy korzó, ahol
az emberek találkozhatnak egymással,
ahol közösségi életet élhetnek. A volt
lengyár 6 hektáros területén létesülne
majd az új főtér, valamint több kereskedelmi, sport- és kulturális egység,
zöldfelület és vendéglátóhely is.
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A pályázatnak köszönhetően új elektromos busz közlekedik majd napi rendszerességgel Észak- és Dél-Komárom között, valamint intelligens, okos paneleket is telepítenek
a helyi buszvárókba. Az INTERREG V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Program keretében a projektet bemutató weboldal és mobil applikáció is készül, amely
megkönnyíti az utasok tájékozódását.
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Számos új programmal vár
a Monostori erőd
Az elmúlt hetekben fegyvermustrára
várták a látogatókat, de megnyílt az új
gasztroút és az airsoft pálya is.
Sajtos Richárd fegyvergyűjtő szakember
tavaszig látogatható tárlatán a komáromi évszázadok korabeli és modernebb
fegyverei kerülnek bemutatásra. A
gasztrotúra során a résztvevők a kazamaták folyosóin ismerhetik meg a
komáromi nevezetességeket, hagyományos ételeket, valamint a korabeli helyi
mesterségeket. Az airsoft pálya pedig
a létesítmény egyik bástyájában került
kialakításra.
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Dr. Molnár Attila polgármester:
Az elképzelés szerint a volt Lengyár területe
egy új szabadidős-kulturális centrumnak,
a komáromi városközpontnak adhat teret a jövőben.

„A Mi feladtunk,
hogy befejezzük
Alapy tervét!”
Kihívásokkal, megoldandó és megoldott feladatokkal, kockázatokkal teli esztendőt hagyunk magunk mögött. Egy olyan időszakot, mely annak ellenére, hogy immár második éve
vagyunk kénytelenek a koronavírus járvány árnyékában élni, mégiscsak számos sikert hozott. Mindenekelőtt megőriztük a munkahelyeket, és az egyedülálló komáromi támogatásiés kedvezményrendszert, átaduk a Csillagerődöt, történelmi léptékű közlekedésfejlesztésbe kezdtünk, és megéltünk együtt számos felemelő pillanatot, Czibor szobrának avatását,
vagy épp az ókori fürdő feltárását a brigetiói ásatásokon. Ez minden komáromi közös
sikere! Dr. Molnár Attila polgármesterrel összegeztük az évet.
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- Polgármester úr, nagyon másként kezdődött ez az év, mint korábban…
- Szinte nem volt olyan komáromi család,
amelyet ne érintett volna az áthúzódó járványhullám. Az önkormányzat
a maga eszközeivel igyekezett segítő
kezet nyújtani. Így rögtön január elején
bejelentettük, hogy az idei évre felfüggesztjük a magánszemélyek által fizetett
építményadót („garázsadó”), 1 millió
250 ezer forintos helyi iparűzési adóalapig - amely sávosan emelkedik a következő években - iparűzési adómentességet
biztosítunk, duplájára, azaz 200 ezer
forintra emeltük a kelengyepénzt, valamint bevezettük a fiatalok első lakáshoz
jutási támogatását.
Támogattuk a helyi vendéglátásban,
idegenforgalomban dolgozókat is. Ezért
az idei esztendőben nem kellett fizetniük a közterületen létesített teraszok,
előkertek után, valamint Komáromban
egyedülálló módon nem kellett idegenforgalmi adót fizetni a hozzánk érkező
turistáknak, ezzel is próbáltuk segíteni a
helyi turizmus fellendülését.
Különösen nehéz volt átvészelni ezt az
időszakot a Brigetio Gyógyfürdőnek.
Ezért az önkormányzat a cég működését
is jelentős összeggel támogatta, hogy
meg tudjuk őrizni az ott dolgozók munkahelyeit.
Kiemelten kezeltük az egészségügy
helyzetét is, így közel 100 millió forinttal
támogattuk a Selye János Kórház működését, valamint 200 ezer forinttal a helyi
háziorvosi praxisokat is.
Szemben más önkormányzatok által
hozott megszorító intézkedésekkel,
Komáromban továbbra is biztosítottuk
közalkalmazottjaink cafetéria-juttatását,
mely városunk költségvetésében közel
80 millió forintot tesz ki, ezzel is a helyi
családoknak igyekeztünk segítséget
nyújtani. Legutóbbi döntésünkkel pedig
1 havi bérkiegészítést adtunk a teljes
közszférában.
- Ezek egytől egyig üdvözlendő intézkedések, ugyanakkor a korábbi évek komáromiaknak szánt kedvezményrendszere is
megmaradt?
- Igen, a járvány okozta válság ellenére
fenn tudtuk tartani a korábbi szociális
keretrendszert. Mi az a városvezetés
vagyunk, amely nem elvesz, hanem ad!
Szerteágazó kedvezményrendszert biztosítunk a komáromi családoknak!
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A fent említettek mellett olyanokra
gondolok, mint a 100.000 Ft-os egyszeri,
vissza nem térítendő támogatás az első
házasok részére, a kismamák és a diákok
helyi járatokon való utazási költségeinek
átvállalása, a térítésmentesen biztosított
bölcsődei és óvodai gyermekétkezés, a
„Minden komáromi gyermek tanuljon
meg úszni!” program, a hétvégi sebészeti
ambulancia és a gyermekügyelet finanszírozása, a térítésmentesen igényelhető
rotavírus elleni védőoltás (tervezzük a
tüdőgyulladás elleni vakcinázás bevezetését is), a 70 éven felüliek szemétszállítási díjának átvállalása, a kedvezményes
telekvásárlási lehetőség biztosítása a
CSOK-támogatásban részesült családoknak, vagy épp a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben való részvétel.
- Az év elején megindult az oltási program is…
- Méghozzá gőzerővel. Rekordsebességgel pörgött fel nálunk a vakcinázási
program. Nagy köszönet illett ezért
minden egészségügyi dolgozót, különös
tekintettel a Selye János Kórház oltási
munkacsoportját és annak vezetőjét,
Meizner Krisztina ápolási igazgatót, de
említhetem dr. Gordán Ildikót, a helyi
alapellátás vezetőjét és dr. Kreft-Horváth Loránd háziorvost, egészségügyért
felelős alpolgármestert is, akik emberfeletti szolgálatot végeztek a komáromiak
egészségvédelme érdekében.
Látjuk azonban, hogy a vírus velünk maradt! Ezért e helyen is csak arra tudom
buzdítani a komáromiakat, hogy oltakozzanak! Akik pedig már beadatták valamelyik koronavírus-elleni vakcinát, azok
vegyék fel az emlékeztető oltásokat is!
Az oltás életet ment!
- A járvánnyal való küzdelem, illetve az
abból fakadó gazdasági nehézségek ellenére számos infrastrukturális beruházást
is sikerült átadni az idén.
- Mindenekelőtt a „zöld” infrastruktúrával
kezdeném, mert kiemelten fontosnak tartom, hogy a környezettudatos szemlélet
meghonosodjon Komáromban. A Városgazda Kft.-nek köszönhetően folyamatosan újulnak meg a városi zöldfelületetek.
Lezárult a Jókai ligetet és a környező
utcákat érintő Zöld Város projekt, Koppánymonostoron új rekreációs parkot és
tanösvényt hoztunk létre, és megszépült
többek között a méntelepi park is.
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A KÖSZ-t számos általuk szervezett
takarítási akcióban támogattuk, csakúgy,
mint a KEBEL faültetési akcióit, részt vettünk a TeSzedd!-ben, elkészült városunk
klímastratégiája, a városban klímabarát
tanösvény, a Fenyves Táborban pedig
gyógynövény- és fűszerkert létesült,
mesterséges falat alakítottunk ki a
partifecskék számára, valamint a zöld
közlekedés érdekében tovább bővült a
komáromi elektromosbusz-állomány is.
De, hogy a konkrét beruházásokról is
essen szó, három év alatt hárommilliárd forintot sikerült fordítanunk az
oktató-nevelő intézményekre. A Szakképzés 4.0 elnevezésű projekt jóvoltából
megújultak a Kultsár iskola folyósói és
tantermei, augusztus végén a gyerekek
hivatalosan is birtokukba vehették a
monostori Napsugár Óvoda új játszóudvarát, pár héttel később pedig
átadtuk a Szivárvány Óvoda új udvarát
is.
Szintén a nyár végén készült el a modern,
energetikailag megújult Jókai Mór Gimnázium. TOP-os forrásból sikerült felújítanunk a Petőfi iskola ornamentikáját.
Szeptember 30-án pedig átadtuk a Győri
Egyházmegye beruházásában, közel 600
millió forint pályázati támogatással megépült új római katolikus óvodát.
Ezzel a beruházással egészen új arculatot
kapott a város ezen része, hiszen itt áll
az ugyancsak idén átadott új szolgáltatóház és a korszerűsített buszvégállomás
is. Szintén idén örülhettünk a felújított
református templomnak, csakúgy, mint
a Jókai mozi új vásznának és széksorainak is. A fejlesztésekkel azonban nem
állunk meg, hiszen a Városgazda Kft. épp
a könyvtár energetikai- és belső terének
korszerűsítésén dolgozik.
-Az ipari parkban is jelentős beruházás
történt idén…
- A járvány ellenére folyamatosan
fejlesztenek a betelepült cégek – elég,
ha csak az SK Innovation cégcsoport
beruházásaira gondolunk, de igaz ez a
helyi kis- és középvállalkozásokra is-, ezzel is növelve a helyi adóbevételeinket.
Ez már csak azért is fontos, mert az így
befolyó összegből tudjuk finanszírozni
a komáromi kedvezményrendszert,
a helyi infrastrukturális és gazdasági
fejlesztéseket. Az önkormányzat részéről
azonban a legfontosabb beruházást az
inkubátorház elkészülte jelentette. A
létesítmény elsősorban a betelepülő cégeknek biztosít háttér infrastruktúrát, és
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egyfajta vállalkozásfejlesztési centrumként is működik majd. Az inkubátorház
megépítését lehetővé tevő pályázatnak
köszönhetően az ipari park csapadékvíz-elvezetését is sikerült
megoldanunk.
- Történelmi léptékű közlekedésfejlesztés
is indul a városban. Hol tart most az ügy?
- Egy nyáron megjelent kormányhatározatnak köszönhetően nemsokára
kezdődik a koppánymonostori vasúti
sorompó kanyarodósávjának építése, a
Komárom–Székesfehérvár autóútvonal
fejlesztése, a Komárom elkerülő keleti
ág megépítése, az Újszállási út – 1. sz.
főút csomópont átépítése, a Puskaporosi út korszerűsítése, valamint a szűk
vasúti keresztmetszet kiváltása az 1.
sz. főút Komárom–Almásfüzitő közötti
vasúti átjárónál, ahol felüljáró épül. Ezek
a fejlesztések nagyban hozzájárulnak
majd ahhoz, hogy városunk közlekedési
gondjai enyhüljenek.
Ezen fejlesztések egy részénrk még a
tervezése zajlik, de néhány hamarosan
a konkrét kivitelezés fázisába érkezik
majd.
Itt említem meg, hogy nem csupán a
közlekedési hálózat, de a városi ivóvíz
hálózata is korszerűsödik. A koppánymonostori városrészben található kutak
felújításán túl a hálózat régi eternitcsöveit modern vezetékekre cserélik. Nem
mellesleg a projekt lehetővé teszi, hogy
kotróhajó érkezhessen a Kis-Dunára, így
teljesülhet a monostoriak régi vágya;
a holtág kotrása is.
- Az év egyik legnagyobb, ha nem „a”
legnagyobb szenzációja a Csillagerőd
átadása volt.
-Amit ott látunk, az világszínvonalú, mintha Párizsban, vagy Rómában
járnánk. Az egész európai civilizáció
története a szemünk előtt elevenedik
meg. A Szépművészeti Múzeum eddig
raktárakban pihenő antikszobormásolat- gyűjteménye nem csupán lenyűgöző, de turisztikai szempontból is óriási
jelentőségű városunk számára. A tárlatot
október 6-án nyitotta meg hazánk köztársasági elnöke, Áder János.
Ha ehhez a pazar turisztikai attrakciójához még hozzátesszük, hogy a jövő évben átadásra kerül a Brigetio Öröksége
Látogatóközpont, hogy finisbe érkezett a
Brigetio Gyógyfürdőt fejlesztési pályázata, hogy több újdonsággal is szolgál a WF

Szabadidőközpont, hogy pezsgő kulturális térként működik a Monostori erőd,
hogy kiváló darabokat játszik a Magyar
Lovas Színház Komárom és a Magyarock
Dalszínház, hogy három turisztikai
alkalmazás (Zöld Komárom, Camarum
- A nagy kincskeresés, GUIDE@HAND –
netes idegenvezetés) is segíti a városunkba érkezőknek megismerni Komáromot,
hogy már elérhető a KombiBIKE szolgáltatás és civil szervezeteinkben is példamutató közösségépítő munka zajlik
– bár még rengeteg munka és feladat áll
előttünk – de bizton remélhetjük, hogy
Komárom középtávon valóban turisztikai központtá is válhat.
- Ehhez azonban szükség van egy óriási
lépésre…
…ez pedig az új városközpont megépítése. Ismert történelmi okok miatt
Komárom nem rendelkezik a klasszikus
értelemben vett városközponttal. Az
elképzelés szerint a volt Lengyár területe
egy új szabadidős-kulturális centrumnak,
egy komáromi városközpontnak adhat
teret a jövőben. Korábban is elmondtam,
hogy a trianoni békediktátum sajnos egy
olyan torz városszerkezetet hozott létre,
amely miatt Komárom magja az északi
városrészbe került. Dél-Komáromból
hiányzik egy közösségi tér, egy korzó,
ahol az emberek találkozhatnak egymással, ahol közösségi életet élhetnek. A volt
lengyár 6 hektáros területén létesülne
majd az új főtér, valamint több kereskedelmi, sport- és kulturális egység, intenzív zöldfelület és vendéglátóhely is.
A mi feladtunk most az, hogy befejezzük
városunk első polgármesterének, Alapy
Gáspárnak 100 esztendeje kezdett városépítő tevékenységét, ezért hamarosan
a komáromiak elé kerül az Alapy-terv is.
- Polgármester úr, az elért eredményekhez gratulálunk, a továbbiakhoz pedig
sok erőt, kitartást kívánunk! Még egy
kérdés a végére: mit üzen nekünk az idei
karácsony?
-A karácsony minden évben az elcsendesülésről, a hit megéléséről kell, hogy
szóljon. Kívánom, hogy valamennyi komáromi család békességben, szeretetben tölthesse a karácsonyi ünnepeket,
hogy szellemileg feltöltekezve állhasson
az új év kapujában!
				 ta
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visszatekintő

megújult
a buszpályaudvar
Október közepén átadták a felújított buszvégállomást. Az
átadón rész vett dr. Molnár Attila polgármester, Czunyiné
dr. Bertalan Judit, térségünk országgyűlési képviselője,
Szabó István és Vajda Bence önkormányzati képviselők.

Felújítás alatt a könyvtár

- Észak- és Dél-Komárom közös pályázata
az összetartozás üzenete mellett a zöld
szellemiséget is közvetíti. A buszpályaudvar és környezetének felújítása közel 115
millió forintból valósult meg. A beruházás során nem csupán a pályaudvar
újult meg, de a Szent László és Korona
utca, valamint azok környéke is, továbbá
a környező utcák, amelyek közvetlenül
szolgálják ki a buszpályaudvart - emelte
ki dr. Molnár Attila.
Hozzátette, a pályázatnak köszönhetően
új elektromos busz közlekedik majd napi
rendszerességgel Észak- és Dél-Komárom
között, valamint intelligens, okos paneleket is telepítenek a helyi buszvárókba.

figyelünk arra, hogy olyan körülmények,
legyenek, olyan fejlesztések valósuljanak
meg, hogy jó legyen komárominak lenni,
ahogy ez a most átadott projekt is azt
üzeni, hogy Komárom határtalanul jó! zárta gondolatait a polgármester.
Szabó István önkormányzati képviselő
köszönetet mondott a komáromiaknak
és a környéken élőknek a fél éves munkálatok ideje alatt tanúsított türelemért,
megértésért.

Az INTERREG V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Program keretében
a projektet bemutató weboldal és mobil
applikáció is készül, amely megkönnyíti
az utasok tájékozódását.

Vajda Bence önkormányzati képviselő is
köszönetét fejezte ki a kivitelezőknek, a
városvezetésnek a 21. századi buszpályaudvarért, mely nemcsak a komáromiakat, de a környéken élőket is kiszolgálja.
Lakossági kérésre - Vajda Bence önkormányzati képviselő közbenjárásával - az
önkormányzat saját forrásból valósította
meg az egyes számú főútról a buszpályaudvar bevezető útszakaszának felújítását.

- Városunknak ezen része is komoly
fejlődésen megy keresztül. A közeli
Kelemen László utcai Szivárvány Óvodában nemrégen adtuk át az új játszóudvart, a buszvég közvetlen közelében az
új Nonprofit Szolgáltatóházat, a Szent
Imre római katolikus óvodát, ahol már
épül az új tornacsarnok is. Városunkban

Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk
országgyűlési képviselője hangsúlyozta,
Komáromban a fejlesztések, beruházások töretlen előrehaladást, jól kiszámítható fejlődést mutatnak, amelynek ékes
példája a most átadott új, korszerű, 21.
századi igényekhez igazított buszvégállomás is. (ta)
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A munkálatok egy sikeres
pályázat révén zajlanak,
a Komáromi Városgazda
Nonprofit Szolgáltató Kft.
kivitelezésében.
Neuvirth Imre ügyvezető igazgatótól
megtudtuk, hogy az intézmény teljes
belső terét felújítják.
- Az épület a teljes rekonstrukción
kívül új elektromos hálózatot kapott,
mely magába foglalja a korszerű ledes
világítótestek és egy új riasztórendszer
telepítését is. Az új padlófűtés és burkolat komfortos és otthonos környezetet
biztosít az olvasni vágyók számára, valamint az ingatlan akadálymentesítésének
jóvoltából a mozgáskorlátozottak is
kényelmesen látogathatják a megújult
könyvtárat – tájékoztatott Neuvirth
Imre.
A munkálatok júliusban indultak, és
előreláthatólag november végén már
megkezdődhet a termek bebútorozása,
valamint a közel 60 ezer kötet elhelyezése.
Az új Jókai Mór Városi Könyvtár a tervek szerint 2022 januárjában nyithatja
meg kapuit az olvasóközönség előtt.
A felújítás a TOP-7.1.1 pályázat révén
valósulhat meg. (gl)
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Magas rangú kitüntetést
vehetett át Szabó Ferenc
művésztanár
A Magyar Művészetoktatásért díjat
adományozta Szabó Ferencnek, az
Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola tanárának, a Komáromi
Egressy Fúvószenekar karnagyának,
a Magyar Fúvószenei és Mazsorett
Szövetség elnökének a Magyar
Zeneiskolák és Művészeti Iskolák
Szövetsége.

- Megtisztelő a díj és köszönet az
előterjesztőknek, az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola vezetőségének,
a munkatársaknak - mondta Szabó
Ferenc.
Az elismerést még 2020 tavaszán ítélték
oda, de a járványhelyzet miatt csúszott
az átadás időpontja. Idén november
elején végre sor kerülhetett az ünnepélyes átadásra a fővárosban.

csendes éj
Advent első vasárnapján elkezdődött a karácsonyra
történő lelki felkészülés négy vasárnapon át tartó időszaka.
Városunkban november 28-án, vasárnap délután
a Szabadság téren is felgyúltak az adventi várakozás fényei.
Elsőként dr. Molnár Attila polgármester köszöntötte az adventi programok
résztvevőit, majd városunk történelmi
egyházainak képviselői: Máté László,
a Komáromi Református Egyházközség
lelkipásztora, egyházmegyei főjegyzője,
Kiss Máté a Komáromi Evangélikus Egyházközösség lelkésze, Bros Gergely római
katolikus plébánus és Mészáros Sándor
baptista lelkipásztor adták át adventi
gondolataikat.
Az első adventi gyertyát a városvezető
gyújtotta meg a komáromi gyerekekkel.
Az ünnepi gondolatok után Mihályi Réka
és zenekara, a Masni és Pocó koncertjével kezdődtek a zenés programok. A
gyerekeknek szóló zenei csemege után
Wolf Kati lépett színpadra, majd Jakab
Szilvia Barbara és Fatuska Benjámin
karácsonyi dalokkal örvendeztette meg a
közönséget.

A Szabadság téren fényfestés, csillagszóró játszótér és persze finomabbnál
finomabb forró italok és ételek vártak
mindenkit.
Az adventi programsorozat december
5-én vasárnap folytatódott. Ekkor a
Mikulás érkezett a térre 16.30-kor a
gyerekekhez, majd Major Eszter és
barátai adtak koncertet. Advent második
vasárnapján 18.30-tól a Pély Barna Trió
és Roy nagykoncertjét hallhattuk.
A harmadik hétvégén a Kiflihajó adott
családi koncertet, míg este 18.30-tól
Tóth Gabi varázsolt ünnepi hangulatot
a Szabadság térre. A Komáromi advent
negyedik hétvégéjének programjai
a szemközti plakáton oldalon olvashatók!
				
(ta)
(Az adventi programsorozat a koronavírus járvány miatt lapzártánk után változhatott, a cikk módosítására a nyomdai határidők
betartása miatt azonban már nem volt lehetőség. a szerk.)

A Magyar Művészetoktatásért díjat
több évtizedes kiemelkedő színvonalú
és eredményes művészeti oktatóinevelői munkája elismeréseként
vehette át Szabó Ferenc.
- Az elismerés egyfajta megerősítése a
munkának, de persze nem ezért csináljuk, hanem azért, hogy azok a gyerekek,
fiatalok, akik az Egressybe járnak, olyan
plusz értékeket kapjanak, melyek egész
életükre hatással lesznek. A művészetoktatás, azon belül a zenei oktatás mindig többé, jobbá tesz bennünket. Az idők
során majd kiderül, hogy a zene kinek
lesz a hivatása. Vannak olyanok, akik
hobbiból, gyerekek, család és munka
mellett még mindig visszajárnak zenélni. Talán ez a legnagyobb inspiráció a
hétköznapokban, de ezek a díjak mindig
megerősítést adnak, hogy jó úton járunk
- zárta gondolatait Szabó Ferenc.
				ta
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állandó
kiállítás nyílt
a szekeresgazdákról
A komáromi szekeresgazdák városunk zárt körű, köztiszteletben álló
nemesi társadalmi rétege volt
a 18-19. században. Tevékenységükkel
jelentősen hozzájárultak Komárom
gazdasági és kulturális életének gyarapításához. Országos képviseletüket
a bandérium tagjai alkották. Most
állandó kiállítást kaptak az északkomáromi Újvárban.
Az ünnepségen a városvezetést Turi Bálint alpolgármester képviselte, közreműködött Gál László Latinovits-díjas versmondó.

emléktáblát
kapott
ÁCS LAJOS
A komáromi mártírt a kádári megtorlás során végezték ki
1959. szeptember 8-án. A mindössze 21 éves fiatalembert
felakasztották. Egykori iskolájában, a Jókai Mór Gimnáziumban emléktáblát avattak a tiszteletére.
A Jókai Mór Gimnázium az 1956-os magyar szabadságharcosok világszövetségével
karöltve október 22-én emléktáblát avatott az iskola falán. A világszövetség segítségével találták meg Gyökér Lajost, aki Ács osztálytársa volt, illetve Ács Zsuzsannát, Ács
Lajos húgát, akik szintén részt vettek az avatáson. Az emléktáblát Bros Gergely atya
áldotta meg.
Ács Lajos 1938-ban született Komáromban, szülei üzemeltették az Ács vendéglőt.
A fiatalember 1952 és 1956 között volt a Jókai Mór Gimnázium tanulója, de hiába
érettségizett kitűnőre, osztályidegenként a diktatúra időszakában nem vették fel az
egyetemre, így végül géplakatosnak tanult a kábel- és sodronykötélgyárban Budapesten. Itt ismerte meg Szelepcsényi Istvánt. Ács Lajos az 1956-os forradalom és
szabadságharc idején fegyveresen is védte a fővárost.
A fiatalembert, aki 1957 nyarán csatlakozott Szelepcsényi Magyar Ellenállás Mozgalmához, hosszú időn át megfigyelték, majd 1958-ban behívták katonának, így sorsáról végül a katonai bíróság döntött.
Ács Lajost kötél általi halálra ítélték, és 1959. szeptember 8-án végezték ki.
„Az igazságért, a békéért harcoltam és meghoztam az áldozatot!”
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(ta)

- Az évek során számos korabeli relikviát
sikerült összegyűjtenünk. A dél-komáromi önkormányzat által adományozott
viseletek mellett több eredeti jelvénnyel,
mentelánccal, alabárddal, buzogánnyal,
valamint egy eredeti zászlóval is rendelkezünk, melyet 1924-ben Füssy Kálmán
egykori szekeresgazda adományozott a
bandériumnak - mondta Lengyel Ákos,
a Komáromi Szekeresgazdák Hagyományőrző Egyesületének tagja.
A társaság az észak-komáromi önkormányzat segítségével, pályázatok révén
az Újvárban nemrég két impozáns
kiállítótermet alakított ki, ahol az egyik
tárlatnál szekeresgazdákat ábrázoló korabeli fotókat, képeket, valamint általuk
viselt és használt ruházatokat, ékszereket és eszközöket tekinthetnek meg az
érdeklődők, míg a másik terem
a komáromi szekeresgazda családokat
és leszármazottaikat mutatja be.
Az egyesület által szervezett programokról, valamint a kiállításról a Komáromi
Szekeresgazdák Hagyományőrző Egyesületénél, a dél-komáromi Kecskés László
Társaság Facebook-oldalán, valamint a
Klapka György Múzeumban kaphatnak
további információkat az érdeklődők. (gl)
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őrzik a lángot
Színes programokkal zajlott a népművészet hete. Keramikusok,
gyertyaöntők, játék- és mézeskalácskészítők várták portékáikkal az érdeklődőket november 20-án a szőnyi Petőfi Sándor
Művelődési Házban a rendezvénysorozat zárónapján.
A vírushelyzetre való tekintettel a szervezők (Szőnyi Kulturális Egyesület, Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti
Egyesület) igyekeztek a programokat
a szabad ég alatt lebonyolítani.
A felújított nagyterem Hegyi Tiborné
népi iparművész kiállításának adott
otthont, ahol a Hagyományok Háza által
zsűrizett 30 népviseletbe öltöztetett
babát csodálhattak meg a látogatók.
- Hálatelt szívvel mondhatom el, hogy a
rendezvénynek nagy sikere volt,
a kiállítás pedig még sokszínűbbé, még
változatosabbá tette a programokat –
nyilatkozta Nyikus Anna, a Petőfi Sándor
Művelődési Ház vezetője.
A hét folyamán nyilvános próbát tartott a
Duna Népdalkör és kilátogattak a Szőnyi
Színes Óvoda aprótalpúi is, akik egy komáromi ládás kifestőt vihettek magukkal
a rendezvényről. (ázs)
A pandémia ellenére, a járványügyi szabályok betartása
mellett nagy sikerrel zajlott az idei népművészet hete
Szőnyben.

Megújult
a szőnyi művelődési ház
A CLLD pályázat „Kulturális
Terek Felújítása” projektnek
köszönhetően a Kemencés Szín
felépülése mellett megújulhat
a molaji városrész Cathedra
épülete, a komáromi Jókai Mór
Könyvtár, a monostori Dózsa
György Művelődési Ház, valamint ennek köszönhetően
újulhatott meg a szőnyi Petőfi
Sándor Művelődési Ház is.
Megtörtént az épület akadálymentesítése, megújultak a vizesblokkok, valamint a szakemberek kialakítottak egy
mozgáskorlátozottak számára fenntartott mosdó- és mellékhelyiséget, illetve
egy pelenkázóval felszerelt bababarát
helyiséget is. A nézőtér teljesen új bankett székeket kapott, melyek hozzájárul-

nak az igazi, kényelmes színházi élmény
biztosításához. Új fényezést kapott a
terem padlózata, a színpad, kicserélték
a nyílászárókat, valamint esztétikus
falvédők kerültek a nagyterem falára,
melyek még patetikusabbá teszik a
közösségi teret.
-A felújítás összértéke 12 millió forint
volt, mely támogatás jóváhagyásában
nagy segítséget nyújtott Czunyiné dr.
Bertalan Judit, országgyűlési képviselő
– számolt be dr. Molnár Attila polgármester.
A városvezető elmondta, bízik abban,
hogy a pandémiás helyzet elmúltával
számos rendezvénynek adhat majd
otthont a nívós színházi terem.
			

gl
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„Komáromi
évszázadok
fegyverei”
a fenti mottóval fegyvermustrára várta az érdeklődőket Sajtos Richárd fegyvergyűjtő szakember november
végén a Monostori erődbe.
Hagyományőrző gasztroút
nyílt a Monostori erődben
„Ízes Komárom” hagyományőrző gasztrotúrára invitálja az érdeklődőket és
a komáromi családokat a
Monostori erődbe a Brigetio
Lakosságáért Közösség és Településfejlesztő Egyesület.

Turbók Attilától, a Monostori erőd kulturális menedzserétől megtudtuk, hogy a
rendhagyó alkalmon a tárlat tulajdonosa személyesen vezeti végig a fegyverkiállítás
résztvevőit, ahol a bátrabb jelentkezők akár ki is próbálhatják azokat.
- Az alkalmon a komáromi évszázadok korabeli és modernebb fegyverei kerülnek
mustrára, ahol többek közt német, magyar és orosz fegyverekkel, valamint katonai
ruházatokkal és kiegészítő eszközökkel ismerkedhetnek meg a látogatók – tájékoztatott Turbók Attila.
Az erőd a tervek a tervek szerint a közeljövőben további fegyver- és katonai bemutatótermekkel bővül, a jelenlegi kiállítás előre láthatólag tavaszig tekinthető meg. (ázs)

A túra során a szervezők olyan útvonalat alakítottak ki az erőd kazamatáiban, melyen végighaladva
a résztvevők megismerhetik a komáromi nevezetességeket, hagyományos
ételeket, valamint a korabeli helyi
mesterségeket.
- A projekt helyszínéül mindenképpen egy komáromi nevezetességet
kerestünk, így esett a választás a Monostori erődre – mondta el Horváth
Adrienn, a Monostori erőd kulturális
és turisztikai asszisztense.
Az induláskor minden résztvevőt, egy
az erőd kapujában található útleírás
segíti, emellett pedig egy térképet is
kézbe kapnak a túrázók.
A nyolc állomásból álló interaktív séta
során a gyerekek játékos formában
ismerhetik meg a jellegzetes komáromi ételeket, nevezetességeket és
mesterségeket.
A gasztro út november 12-től folyamatosan látogatható. (ta)
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kiállítások képei
Az elmúlt időszakban két komáromi művész is egyéni tárlaton mutatta be válogatott műveit városunkban. Bognár
Balázs a Mozaikban, míg Andruskó Zsuzsanna az Arany 17ben állított ki.
November 5-én folytatódott a Mozaik Könyvesbolt és Kávézó „Lapozó” elnevezésű
őszi programsorozata, melyen ezúttal Bognár Balázs művésztanár minitárlatát nyitották meg a közönség előtt, melyet egy zenés diaporáma vetítéssel kötöttek egybe.
Győrfi Mónika, a könyvesbolt tulajdonosa elmondta, hogy régi ismeretség köti össze
a művésszel, és most, hogy a könyvesbolt elindult, elérkezettnek látta az időt, hogy
szélesebb körben is megismerjék Bognár Balázs diáit, fotóit, festményeit és rajzait.
A jeles eseményen, Thoma Ágnes, a szőnyi Bozsik József Általános Iskola igazgatója
köszöntötte a résztvevőket, aki egyben méltatta is az alkotó munkásságát.
- A tárlat témája kapcsolódik az elmúlt nehéz időszakhoz, melyet ki-ki a maga módján próbált átvészelni. Jómagam alkotni igyekeztem, így a tárlat ezt a nehéz életszakaszt mutatja be – mondta el Bognár Balázs a megnyitót követően.
A kiállított művekkel a művész arra ösztönzi a közönséget, hogy levonva a járvány
tanulságait, mindenki vegye észre azokat a fontos dolgokat, melyek mellett talán
eddig elmentünk.
Szintén az elmúlt hónapban tekinthettük meg Andruskó Zsuzsanna impresszionista
kiállítását az Arany 17-ben.
A művésznő 10 évvel ezelőtt kezdett festészettel foglalkozni Nagy Judit tűzzománcművész ösztönzésére. Első önálló tárlata október végén nyílt meg a rendezvényközpontban.
- Az impresszionista irányzat fogott meg legjobban, így ebben a stílusban festek. Egyegy alkotás három-négy óra alatt készül el – nyilatkozta Andruskó Zsuzsanna, aki azt
is elárulta nekünk, hogy a legszívesebben hajnalban alkot, amikor még csönd van és
nyugalom.
A tárlaton főként virágokat és tájképeket láthattunk, az újabb festményeken azonban
már egy-egy épület is felbukkant. A kedvenc témái azonban - mint azt megtudtuk mindig a komáromi erdők, a vizek és a természet maradnak. (gl/ta)
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zöld komárom

Fókuszban
a környezetvédelem
Nemrég került sor a „Zöld
Komárom, zöld jövő” elnevezésű projekt zárórendezvényére, melynek az új Nonprofit
Szolgáltatóház adott otthont.
Az eseményt dr. Molnár Attila
polgármester nyitotta meg.

A Komáromi Polgármesteri Hivatal és a Komáromi Járási Hivatal
közös szemétgyűjtési akcióján dr. Molnár Attila polgármester és Vajda Bence önkormányzati képviselői is részt vett.

mi is szedtük
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az idei évben
ismét meghirdette a TE SZEDD! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciót, melyhez városunk a kezdetek óta,
idén tehát kilencedik alkalommal csatlakozott. Az akció
összeköti a környezetvédelmet az önkéntességgel, erősíti a közösségi összefogást, segíti a szemléletformálást.
A Komáromi Polgármesteri Hivatal és a
Komáromi Járási Hivatal közös szemétgyűjtési akcióján - melyen dr. Molnár
Attila polgármester és Vajda Bence
önkormányzati képviselői is részt vett közel negyvenen szedték a hulladékot
október 21-én csütörtökön.
Az önkéntesek a mások által eldobált
szemetet három helyszínen gyűjtötték össze: az Ácsi út mentén, a Somos
utcában és az Újszállási utcában. Az akció
során összesen 45 zsák szeméttől, monitortól, két hűtőtől és gumiabroncsoktól
tisztították meg a területet. Az illegális
hulladéklerakóban olyan mosószeres
flakonok és üdítős üvegek is voltak, amit
évtizedekkel ezelőtt dobtak el.
Havran-Tóth Bernadett környezetvédelmi
referens elmondta, a Komáromi Polgármesteri Hivatal és a Komáromi Járási
Hivatal munkatársai mellett a Jókai Mór
Gimnázium, a Kultsár István Szakközépiskola, a Koppánymonostori Általános
Iskola diákjai is bekapcsolódtak, akik az
intézményeik körüli közterületeken szedték össze a szemetet.
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Mindezek mellett a KÖSZ Egyesület a Kebel Egyesülettel közösen a Duna-parton
szedte a hulladékot a Monostori erőd és
rakpart mellett. A zöldítésben Dombay
Gábor önkormányzati képviselő is részt
vett. A Komáromi Városgazda Nonprofit
Kft. pedig szerszámokkal, segédeszközökkel támogatta a kezdeményezést,
valamint vállalták az összegyűjtött zöldés kommunális hulladék elszállítását is.
Az elmúlt hónapban azonban nem csak
ez volt az egyetlen zöld akció városunkban, hiszen a helyi középiskolás diákok
október közepén három különleges fát
ültettek a Jókai ligetben. Az akció a „Zöld
város program” keretében zajlott. Az
alapys tanulók egy ginkó fát, a jókaisok
és a széchenyisek pedig egy-egy cédrust
telepítettek.
Szintén októberben családi faületési akció is zajlott az új szolgáltatóház környékén, melyen Vajda Bence önkormányzati
képviselő is részt vett. A délelőtt során
hét hársfacsemetét és öt nagy méretű,
előnevelt platánfát ültettek el.
			

ta/ázs

-A közelmúltban számos olyan zöld
projekt valósulhatott meg városunkban, mely óvja környezetünket
és környezettudatos jövő felé vezet
– mutatott rá beszédében a városvezető, aki többek közt kiemelte az
elektromos buszokat gyártó BYD
üzemet, az észak-komáromi Pons
Danubiivel közösen létrehozott
KombiBIKE kerékpárkölcsönző-hálózat
kiépítését, valamint az önkormányzat
által telepített elektromos töltőállomások megépítését.
A rendezvényen részt vett Vajda
Bence önkormányzati képviselő is,
aki többek között azt is elmondta,
fontosnak tartja, hogy a fiatalok részt
vegyenek a közösségi zöld ügyekben,
hiszen a klímavédelem, a tudatos zöld
gondolkodás és a zöld nevelés nagy
jelentőséggel bír.
Siklósi József, Komárom Ybl-díjas
főépítésze kiemelte: napjainkban is
zajlik a város rendezési tervének és
fejlesztésének felülvizsgálata. Annak
érdekében, hogy a projekt sikeresen
mehessen végbe, fontos megismerni
a komáromiak véleményét, hiszen a
szép és élhető zöld Komárom mindannyiunk közös ügye és érdeke.
A rendezvényen Juhász Márton,
Komárom város főkertésze tartott
előadásában bemutatta a mindenki számára ingyenesen elérhető és
letölthető „Zöld Komárom” applikációt, melyen keresztül városunk zöld
felületei, valamint az itt élő védett
növények és állatok egyaránt megismerhetőkké válnak.
A nap további részében Balázs Bálint
építész, Füzesi Krisztina és Szabó-Lits
Bernadett tájépítész tervezők,
Kánai András jövőkutató, kommunikációs szakember, valamint Tóth Roland
környezetmérnök tartott előadást.
				ta
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zöldnevelés
már gyermekkorban is
Napjainkban minden a természetvéldelemről szól, ezért
rendkívül fontos, hogy már gyermekkorban megkezdjük
az ilyen irányú nevelést. November 19-én mutatták be a
szép számban megjelent közönségnek a Mozaik Könyvesbolt és Kávézóban a nyáron megjelent Rüdiger mesék című
mesekönyvet, míg a szőnyi óvodások a klímavédelemért
tettek egy sétát.
Fiknerné Schulz Ágnes a könyv írója
elmondta, a téma adott volt, hiszen egyrészt környezetvédelemmel foglalkozik,
másrészt pedig gyermekeivel korábban
sokat sétált a Rüdiger-tavak körül. Innen
jött az ötlet: mesés formába öntve,
interaktív módon megismertetni a tó
élővilágát a kicsikkel.
- A főhős Tóbiás, a kis béka, aki egy
petéből születik meg ebihalként, majd az
ő fejlődésén és életén keresztül találkozhatunk és ismerkedhetünk meg a víz
kisebb-nagyobb madaraival, halaival,
bogaraival és növényzetével – mondta
el a szerző, aki egyben a könyvet saját
rajzaival illusztrálta.
Kézműves foglalkoztató is készült a
kiadványhoz, színezőkkel és különféle
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feladatokkal, mely a mese egyes állomásait dolgozza fel.
Fiknerné Schulz Ágnes elárulta: előreláthatólag folytatás is készül a történetből.
A „Mozdulj együtt a klímáért!” programsorozatba a szőnyi Színes Óvoda egy tó
körüli sétával kapcsolódott be.
Mivel az intézmény a „Zöld óvodák”
sorát erősíti, a környezetvédelem és
környezettudatosság mindig is fontos
szerepet játszott az óvoda életében.
- Másfél kilométeres sétát tettünk meg
a Kórház-tó körül a gyerekekkel, melynek
során rengeteg élménnyel gazdagodtak
– mondta el Takács Ilona óvodapedagógus. 				
(gl)
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egészséges komárom

a köszönet
A képviselő-testület legutóbbi ülésén több, az egészségügy
területén magas szakmai szinvonalú szolgálatot végző
komáromi is elismerésben részesült.

Salkaházi Sára Díjat, azaz Komárom
Város Szociális Díját vehette át Szajkó
Csilla, a Komáromi Tám-Pont Család- és
Gyermekjóléti Intézmény családsegítője
és Takácsné Ódor Melinda, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Komáromi
Csoportjának önkéntese.
Szajkó Csilla 2010. októberétől a Komáromi Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti
Intézmény családsegítője. Munkaköri
feladatait legjobb tudása szerint, pontosan, etikusan, a jogszabályok betartásával látja el, melyhez hozzájárul kiváló
kommunikációs képessége, munkabírása, megbízhatósága is. A munkatársai és
a kiliensek is becsülik és tisztelik precizitásáért, szaktudásáért. Meghatározó
tagja a Komáromi Tám-Pont Család- és
Gyermekjóléti Intézménynek.
Takácsné Ódor Melinda 20 éve a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Komáromi
Csoportjának önkéntese és 15 avatott
tagja is. Az önkéntes szolgálat mellett
két munkahelyen is dolgozik, a komáromi Selye János Kórházban ápolónőként
és gyógymasszőrként, míg a tatabányai
Szent Borbála Kórház Szülészeti Osztályán szülésznőként.
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Részt vett szombatonként az állami
gondoskodásban lévő gyermekeknek
szervezett foglalkozásokon, nyaranta
nehéz sorsú gyermekek táboroztatásán,
karácsony előtt az „Adni Öröm” adomány gyűjtésében.
Az ülésen a korábban a szaktárca
által Pro Sanitate díjban részesített dr.
Schlezák Judit tüdőgyógyász főorvos,
Meizner Krisztina, a Selye János Kórház
ápolási igazgatója és dr. Boros József
nyugalmazott sebész főorvos díszoklevelet vehettek át dr. Molnár Attila polgármestertől.
Szintén díszoklevelet kapott Kelkóné dr.
Lévai Ágnes gyógyszerész, dr. Gordán
Ildikó, háziorvosi kollegiális vezető
valamint dr. Kreft-Horváth Loránd háziorvos is, akik a járvány idején végzett
egészségügyi ellátás érdekében kifejtett
kiemelkedő, magas szakmai színvonalú
tevékenységükért korábban a Komárom-Esztergom Megye Védelméért
díjban részesültek.

Megyéért elimserést
vehetett át Nemes Andrásné
Nemrég ünnepség keretében
adták át a megyei közgyűlés által alapított „Komárom-Esztergom Megyéért” díjat, mely a
megye életében munkásságukkal, életművükkel maradandó
értéket nyújtó személyek és
csoportok munkájának elismerésére szolgál.

Ugyancsak kiosztották a „Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díjat”, mely azon személyeket, csoportokat ismeri el, akik kiemelkedő szakmai
teljesítményt nyújtottak vagy tartósan
átlag feletti eredményes szakmai
munkát végeztek. Idén a pandémia leküzdésében áldozatos szerepet vállaló
egészségügyben, szociális ágazatban,
a „segítésben” dolgozók kerültek az
elismerések középpontjába.
Komárom-Esztergom Megyéért díjban
részesült Dr. Kanász Gábor Imre, orvos, Dr. Dombi J. Péter, orvos, Nemes
Andrásné, a Kecskés László Társaság
elnöke, a komáromi szekeresgazda
hagyományok, értékek elkötelezett
őrzője. Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díjat kapott az esztergomi
Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány, a Tatabányai Járási Egyesített
Szociális Intézmények Szent Teréz
Idősek Otthona és az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Intézet.
Gratulálunk!
		

(F;orrás: kemoh.hu)
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hitélet

100 éves a komáromi
református közösség
„Hűséges az Isten…” Pál apostol Korinthusbeliekhez írott 1. levelének 9. verse volt az
alapigéje annak az ünnepi istentiszteletnek, melynek alkalmából a Komáromi Református
Egyházközség fennállásának centenáriumát, templomának pedig teljes felújítását ünnepelte október végén.
Az eseményen Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk országgyűlési képviselője,
dr. Molnár Attila polgármester továbbá
Vajda Bence önkormányzati képviselő is
részt vett.
Farkas Gergely elnökségi tanácsos apostoli köszöntését követően Nt. Gerecsei
Zsolt, esperes olvasta fel a lekciót, valamint végezte az imádság szolgálatát.
Az igehirdetést a gyülekezet Főtiszteletű.
Steinbach József püspöktől hallgathatta, majd Nt. Máté László, a Komáromi
Református Egyházközség lelkipásztora,
egyházmegyei főjegyző köszöntötte a
jelenlévőket és megnyitotta a közgyűlést.
Az ünnepi műsor és a templom, valamint
a gyülekezet történetét bemutató előadás után a köszöntések következtek.

Az egyházkerület nevében dr. Nemes Pál
egyházkerületi főgondnok, az anyagyülekezettől Főtiszteletű Fazekas László,
emeritus püspök, az észak-komáromi
református gyülekezet lelkipásztora, az
egyházmegye részéről dr. Balogh Zoltán
egyházmegyei főgondnok, míg a komáromi szekeresgazdák nevében Vitéz Farkas
Gáspár mondott köszöntőt.
A jeles alkalmon ugyancsak néhány
üdvözlő szóval méltatta az együttlétet
Erdélyből, a désaknaki testvérgyülekezet lelkipásztora, Faragó István, a római
katolikus gyülekezet nevében Blaskó József egyházközségi képviselő, a baptista
közösség részéről pedig Mészáros Sándor
lelkész.
Az ünnepi alkalom Főtiszteletű Steinbach
József püspök úr áldásával zárult. (gl)

Új evangélikus lelkipásztora van városunknak
Október közepén ünnepi istentiszteleten iktatták be Kiss Máté evangélikus lelkipásztort, így hosszú idő után
újra saját lelkésze lett a komáromi
közösségnek.
Kiss Máté számára városunk nem volt
idegen, hiszen édesapja 10 éven át
szolgált a komáromi gyülekezetben,
így élete első három évét itt töltötte. Lelkészi pályájának kezdete előtt
pénzügyi vonalon dolgozott, majd elmondása szerint, Nyíregyháza mellett
töltött 6 éves cigánymissziós szolgálata után kapott elhívást az evangélikus
teológiára.
- A komáromi gyülekezettel hamar
egymásra találtunk. A város fejlődését mindig is követtem és most,
hogy beléphettem az itteni hivatalom
szolgálatába, szeretnék bekapcsolódni
a helyi gyülekezet lelkiségének életbe
– mondta el a lelkipásztor. (ta)
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A projekt azonosítószáma: SKHU/WETA/1901/1.1/134
A projekt címe: Eko-turis(z)tika
A projekt időtartama: 2020.09.01. – 2021.10.31.
2020. szeptember 1-jén vette kezdetét a Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság és a szlovákiai Martos község Eko-turis(z)tika nevű közös projektje, mely
az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósult meg, az Európai Unió támogatásával.
A Monostori erőd a projekt keretén belül egy tanösvényt alakított ki. A Gyurkó János tanösvény elsődleges célja, hogy a hadászatra és a természetre egyaránt jellemző rejtőzködés és álcázás párhuzamba állítása mellett bemutatja a terület tájhasználati és
területvédelmi értékeit, botanikai, zoológiai és földtani adottságokról tájékoztassa az idelátogatókat. A tanösvény nem csupán
a programkínálat bővítéséhez járul hozzá turisztikai attrakcióként, hanem mint a projekt része, komoly szerepet tölt be a határon
átnyúló területek vonzerejének fokozásában. A támogatásban részesülő felek elsődleges célkitűzése a területi, társadalmi és gazdasági kohézió erősítése különböző természeti és történelmi értékek védelmével és bemutatásával kapcsolatos együttműködésen
alapuló tevékenységek által.
A projekt azonosítószáma: SKHU/WETA/1901/4.1/125
A projekt címe: Kiadványok építészet és színháztörténet terén
A projekt időtartama: 2020.09.01. – 2021.10.31.
2021. október 31-én zárult az észak-komáromi Palatinus Polgári Társulás és a Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület „Kiadványok építészet és színháztörténet terén” elnevezésű közös projektje, mely az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósult meg, az Európai Unió támogatásával. A projekt során a Magyarock Dalszínház interaktív kiállítást
hozott létre, melyben a színház történetét mutatta be. A kiállítás anyagát videóanyagok, CD-felvételek, hanganyagok is kiegészítették. A színház történetét bemutató színes kiadvány is készült, melyben az összes bemutatott előadás megtalálható rövid
ismertetővel. A kiállítást jelmezbemutató, plakátbemutató és digitális háttéranyagok is színesítették. Az elkészült anyagok
a későbbiekben több helyszínen is bemutatásra kerülnek.
A projekt azonosítószáma: SKHU/WETA/1901/4.1/333
A projekt címe: Quo vadis
A projekt időtartama: 2020.09.01. – 2021.10.31.
2021. október 31-én zárult a Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület és Izsa község Quo vadis elnevezésű közös projektje, mely
az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósult meg, az Európai Unió támogatásával.
A megvalósult projekt során elsődleges cél a Római Birodalom örökségének kulturális és történelmi hatásának bemutatása volt.
A projekt során létrejött hivatásos művészek közreműködésével egy római kort megidéző előadás, melyet Komáromban, illetve a
projekt zárásaként, október 28-án két előadásban Izsán is bemutattunk. A részt vevő szervezetek betekintést nyerhettek egymás
mindennapi életébe, működésébe, mellyel megalapozták a további együttműködéseket. A projekttel sikerült előmozdítani a helyi
hagyományok ápolását és az ókorra visszanyúló történelem megismerését.
A projekt azonosítószáma: SKHU/WETA/1901/4.1/343
A projekt címe: Sport
A projekt időtartama: 2020.09.01. – 2021.10.31.
2021. október 31-én fejeződött be a Komáromi Sporthagyományokat Örző Kerekasztal és a Top Liga OZ egyesület Sport című
projektje, mely az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósult meg, az Európai Unió támogatásával. A Kerekasztal a pályázati tevékenység során elsődlegesen Czibor Zoltán hagyatékának ápolására törekedett. Kispályás
utánpótlás labdarúgó tornát, megemlékezéseket, illetve egy sporttörténeti vetélkedőt szervezett magyar és felvidéki csapatok
részvételével.
A projekt azonosítószáma: SKHU/WETA/1901/4.1/334
A projekt címe: „Fussunk közösen”
A projekt időtartama: 2020.09.01. – 2021.09.30.
A Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal és a Sport – és Egészség PT szlovák partner közös projektje a „Fussunk
közösen” nevű program, mely az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében valósult meg, az
Európai Unió támogatásával. A két partner közös célja, hogy minél több embert „mozgassanak” meg, ezért a pályázat keretén
belül mindkét városban sportnapot szerveztek. Komáromban a Jókai ligetben valósult meg a program, melyen minden korosztály
képviseltette magát. Az eseményen a főszerepe a mozgásé volt, emellett több sportág is bemutatásra került. A programot egy
konferencia is színesítette.

