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2013-ban 100 éves lesz a szőnyi Gyürky-kastély 
(ma Selye János Kórház) épülete.

 Ebből az alkalomból 2013 szeptemberére a komáromi Klapka György  
Múzeum a városi könyvtárral, a levéltárral és helytörténészekkel együttműködve 
kiállítás szervezését és egy kiadvány megjelentetését tervezi a kastély és a hozzá 
köthető főnemesi családok (Zichy, Gyürky, Montecuccoli, Solymosy, Lipthay), 

valamint a kórház korai történetéről (orvosok, ápolószemélyzet). 
 

Kérjük, ha fényképekkel, dokumentumokkal, használati tárgyakkal  
(pl. a kastély egykori berendezései) vagy akárcsak  

személyes emlékekkel rendelkeznek  
a témával kapcsolatban, jelentkezzenek az alábbi elérhetőségeken: 

 
- Számadó Emese múzeumigazgatónál a Klapka György Múzeumban  

(keddtől vasárnapig 10-16 óráig személyesen,  
telefonon a 34/344-697-es számon; emese@jamk.hu);  

 
- György Károlyné Rabi Lenke  

könyvtárigazgatónál (0670/5846970; lenkester@gmail.com); 

- Herczeg Renáta művészettörténésznél  
(0620/365 3998; herczeg.reni@gmail.com);  

 
- Turi Zsolt (0670/4594828; turi.zsolt@freemail.hu),  

 
- Márkiné Tárnok Eszter (0620/3341272; esztertarnok@citromail.hu) és  

 
- Fehér Tamás (0630/893 0918; fehertam@gmail.com) helytörténeti kutatóknál. 

 
A jelentkezéseket 2013. április 30-ig várjuk! 
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Bővített a Kayser
Átadta új, 3200 négyzetméteres üzemcsarnokát szerdán a Komáromi Ipari Parkban a Kayser Automotive  
Hungária Kft. A bővítés több mint félszáz új munkahelyet teremtett a műanyag autóalkatrészeket, üzemanyag-
vezetékeket, levegőcsatornákat, nyomásszabályzó szelepeket és egyéb műanyag alkatrészeket előállító üzemben.

Az átadáson Szijjártó Péter, a Miniszterel-
nökség külügyi és külgazdaságért felelős ál-
lamtitkára a következőképpen fogalmazott:  
 
„A nálunk termelő nagy nemzetközi autóipari 
óriásvállalatok, valamint az ezeknek köszön-
hetően létrejött hazai beszállító vállalatok 
folyamatos bővítései azt bizonyítják, hogy mára 
Magyarország lett Európa egyik legverseny-
képesebb gazdasága”. A Kayser komáromi 
gyárbővítése újabb bizonyítéka annak, hogy 
a magyar gazdaság rendkívül szoros együtt-
működést valósít meg a német iparral - tette 
hozzá. Az államtitkár ismertette: a jármű-
ipar adja a magyar gazdaság ipari teljesítmé-
nyének 16 százalékát, az ipari export közel 
negyedét, a kormány azon célkitűzésével 
összhangban, hogy Magyarországot az EU 
termelési központjává tegye 
 
Dr. Molnár Attila polgármester örömét fe-
jezte ki a bővítéssel kapcsolatban. „Városunk 
kifejezetten előnyös infrastrukturális lehetőséggel 
bír. A szállítási útvonalak, így az autópálya, 
közutak, a Duna és a vasút közelsége, valamint 
az ipari park megközelíthetősége és kiépítettsége 
mind-mind arra predesztinálják Komáromot, 
hogy minél több ilyen és ehhez hasonló ipari 
fejlesztés jöjjön nálunk létre. Ez a mostani 
beruházás is azt bizonyítja, hogy minden más 
állítással ellentétben a befektetők nem fordultak 
el hazánktól, épp ellenkezőleg, továbbra is 

komoly lehetőséget látnak Magyarországban, 
benne a mi térségünkben, a mi városunkban is.” 
 
A Kayser Hungária ügyvezető igazgatója 
közölte, a 700 millió forintos beruházáshoz 
a társaság 108,2 millió forint vissza nem té-
rítendő támogatást kapott az Európai Unió 
Európai Regionális Fejlesztési Alapjából 
és a központi költségvetésből. Nemes Ivó 
tájékoztatása szerint a vállalat elérte gyártási 
kapacitásának maximumát, a megnöveke-
dett vevői igények kielégítése csak komplex 
fejlesztésekkel vált lehetségessé. A Kayser 
termékei iránti egyre növekvő piaci igény 
egyik indoka, hogy a társaság 2010-2011-
ben a Mercedestől, a BMW-től és a DAF 
Trucks-tól nyert megbízásokat, melyek 
megalapozták a bővítést. Az új csarnokban 
a műanyag vezetékek hajlítására alkalmas 
két kemencét állítanak üzembe, valamint a 
vezetékek perselyezéséhez szükséges beren-
dezéseket, többek között hat préselőgépet, 
melyeket kimondottan a Kayser részére 
fejlesztettek ki. 
 
Az autógyárak közelsége miatt a jövőben 
a vállalatcsoporton belül egyre jelentősebb 
hangsúly helyeződik a magyarországi telep-
helyre. A társaság tervei szerint a megnö-
vekedett vevői igények kielégítésére 60-70 
százalékkal szükséges növelni a gyártókapa-
citást. A magyar leányvállalatot 2003-ban 

zöldmezős beruházásként alapították. A 
társaság munkavállalói létszáma - a bérelt 
munkaerővel együttesen - jelenleg 144 fő. 
A társaság legnagyobb vevői a Volkswagen 
csoport, Magyar Suzuki Zrt. és a Mercedes. 
Az értékesítés nettó árbevétele 2011-ben 
3,03 milliárd forint volt, ebből 2,37 milliárd 
forint származott exportból és 655 millió 
forint volt a belföldi értékesítés árbevé-
tele. A most átadott 700 millió forintos 
kapacitásbővítő beruházáshoz kapott 108 
millió forintos támogatás összegének 85 
százaléka, vagyis közel 92 millió forint az 
Európai Unió Európai Regionális Fejlesz-
tési Alapjából, 15 százaléka, 16,2 millió 
forint pedig a költségvetéséből származik. 
A társaság anyavállalata, a németországi 
központú A. Kayser Automotive Systems 
GmbH a műanyag vezetékek gyártásá-
nak piacán elfoglalt pozíciója szerint az öt 
legnagyobb európai gyártó között szerepel. 
Magyarországon mindössze a Dunakili-
tin található Veritas vállalat rendelkezik 
hasonló termékportfólióval. A Kayser 
GmbH-nak világszerte hét üzeme van, a 
vállalatcsoport 2011-es árbevétele elérte 
a 155 millió eurót. A fejlesztést Német-
országban végzik 1100 fővel, a gyárak 
Kínában (70 fő), Lengyelországban (240 fő), 
Magyarországon (140 fő), Mexikóban (250 
fő) és Spanyolországban (55 fő) találhatók.
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Új tornaszobát kapott az óvoda
Izgatottan készültek a november 15-i tornaszoba  

átadására a Szivárvány Óvoda gyermekei  
és az óvónők. 12 éve várták ezt a pillanatot.  

A vendégeknek műsorral készültek,  
így azok betekintést nyerhettek az óvoda életébe.

Argai Éva, az óvoda vezetője elmondta: 2000-ben adta be a felújítási 
kérelmet. Az azóta eltelt időben két erényt gyakorolhattak. Egyrészt 
a türelmet, másrészt a hitet. A hitük sokszor megingott, hiszen több 
mint egy évtizedet kellett várniuk. Azonban sok segítséget kaptak 
Takács József képviselőtől és Hornig Rudolfné alpolgármestertől. 
A Szivárvány volt Komárom egyetlen óvodája, amely nem rendel-
kezett tornaszobával. A helyiségnek azért is van nagy jelentősége, 
mert a gyerekek 78 százaléka csak testnevelésórán mozog. - Ebben 
a kedvezőtlen anyagi helyzetben is tudtuk, hogy meg kell oldanunk ezt 
a problémát. Ezért is határoztuk el, hogy mindenképpen megvalósítjuk 
a Szivárvány Óvoda tornaszobáját - mondta az átadó ünnepségen 
dr. Molnár Attila polgármester. A beruházást, amelynek bruttó 
összköltsége közel 100 millió forint volt, Hornig Rudolfné alpol-
gármester ismertette: - Itt egy 180 négyzetméteres bővítés történt. 

A kivitelezés során nemcsak ez az új helyiség készült el, de megtör-
tént a régi épület hőszigetelése és felújítása is. A tornatermen kívül 
kialakítottak egy szertárat és 3 vizesblokkot, amelyek közül az egyik 
akadálymentes. Régi igény volt egy vezető-óvónői szoba kialakítása, 
most ez is megtörtént. Turi Bálint hármas minőségben volt jelen a 
tornaszoba avatóján: mint Komárom oktatásért és sportért felelős 
alpolgármestere, mint testnevelés szakos tanár és mint a körzet 
képviselője. Beszédében a mindennapos testmozgás fontosságát 
hangsúlyozta. Kitért arra a programra is, amelyet az önkormányzat 
nagy sikerrel folytat. Ez nem más, mint az úszásoktatás, melynek 
célja, hogy minden komáromi kisgyermek tanuljon meg úszni.  
A beruházás során az intézmény egy sószobával is gazdagodott. A 
szalag átvágása után az ovisok birtokba is vehették az új tornaszobát.  
                                                                                                               se

Megtartjuk az iskolákat
Az új köznevelési törvény rendezi az oktatási intézmények jövőbeli helyzetét is. A városi vonatkozásokról november 7-én 
dr. Molnár Attila polgármester és Potháczky Mária, a pedagógus szakszervezet helyi titkára tartott sajtótájékoztatót.

- Komárom városa szeptember végén jelezte, hogy nem szeretné az isko-
lák működtetési jogát átadni az államnak. Úgy gondoljuk, hogy jó gazdái 
vagyunk az oktatási intézményeinknek, ebben partner valamennyi 
iskola vezetője. A pedagógus szakszervezettel az elmúlt hónapokban 
folyamatosan tárgyaltunk arról, hogy mi lenne a legjobb megoldás. A 
komáromi pedagógusoknak és intézményvezetőknek egyértelműen az 
volt az álláspontjuk, hogy a működtetés maradjon az önkormányzat 
kezében. Szerencsére stabilizálni tudtuk a költségvetést, hála a korábban 
meghozott intézkedéseknek. Ebben nagy segítségünkre voltak az iskolák, 
amelyek áttekintették gazdálkodásukat, és a kiadásaikat megpróbálták 
csökkenteni. Jelenleg Komáromnak nincs se hitele, se tartozása ez pedig 
óriási dolog. Mi felelősséggel tartozunk a komáromi gyermekekért és 
pedagógusokért. Ezért úgy véljük az a legjobb döntés, ha az iskolák 
működtetését nem adjuk át. Állami fenntartásba kerül ugyan a pedagó-
gusok bére és a személyi juttatások, de a működtetés (a fűtés, a világítás, 

az étkeztetés) az önkormányzat fennhatósága alatt marad - mondta el 
dr. Molnár Attila polgármester.  
 
A döntést pozitívnak minősítette a Bozsik József Általános Iskola 
igazgatója, a pedagógus szakszervezet helyi titkára, Potháczky 
Mária is. - Ahogy azt polgármester úr is elmondta, a város felelősséggel 
tartozik és felelősséget is érez a komáromi pedagógusok és gyermekek 
iránt. A felmerülő problémákkal, a megoldandó feladatokkal min-
dig bizalommal fordulhattunk a vezetéshez. Komáromban a válság 
ellenére, köszönhetően a városvezetés erőfeszítéseinek, egyetlen intéz-
ményt sem kellett bezárni, egyetlen pedagógus munkahelye sem szűnt 
meg. A képviselő-testület azon döntésének pedig, miszerint iskoláink 
működtetését az önkormányzat továbbra is vállalja, nagyon örül-
nek a helyi pedagógusok, hiszen ez minden komáromi diák, tanár és 
család közös érdeke - zárta gondolatait Potháczky Mária. (se)
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Új löketet kaphat  
a gazdasági fejlődés 
 
 
A magyar Országgyűlés elfogadta a ko- 
máromi új Duna-híd megépítéséről szóló meg-
állapodást, amelyet október elején írt alá Orbán 
Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszter-
elnök – mondta el a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium infrastruktúráért felelős államtitkára szer-
dán komáromi sajtótájékoztatóján. 
 
 
Dr. Völner Pál hozzátette, hogy a híd építése uniós források 
felhasználásával legkorábban 2014 végén kezdődhet el. Jelen-
tőségét az adja, hogy Komáromnál a meglévő hídra már nem 
lehet iparfejlesztést alapozni. 
 
Dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere elmondta: az új 
híddal csökkenteni lehet a belvárosok forgalmát, a két város 
ipari övezeteinek összekötése új lendületet adhat a gazdaság 
fejlődésének a térségben. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit szintén a híd gazdasági, társadal-
mi funkciójának jelentőségéről beszélt. Elmondta: a híd nem 
csupán Komárom, de az egész térség, sőt a Pozsony – Komá-
rom – Székesfehérvár tengely szempontjából is kiemelkedő 
jelenetőséggel bír. 
 
A híd a jelenlegi átkelőtől nyugatra épül meg, terveit a 
Dopravoprojekt és a magyarországi Pont-Terv által közösen 
alapított Komárno Konzorcium készítette. 
 
Nagy László mérnök, a Dopravoprojekt képviseletében a 
tervek bemutatásakor korábban elmondta: a híd 600 méter 
hosszú, öt részes, felfüggesztett szerkezet lesz. A tartószerke-
zet legjelentősebb része az a 95 méter magas L alakú ferde 
hídegység amelyik a 3-as tartópont fölött helyezkedik el. A 
tervezett komáromi hídhoz hasonló felfüggesztett, egy oldalas 
híd csak Kanadában található. 
 
A 600 méteres hídhoz a szlovákiai részen 800, a magyar 
oldalon 1200 méter úthálózat kapcsolódik. Az építkezés részét 
képezik a gyalogosjárdák és a kerékpárútvonalak. A híd mind-
két oldalán készül külön biciklis és gyalogos feljáró, a gyalogo-
sok egy lépcsőn keresztül is feljuthatnak a hídra. A pozsonyi 
Apollo híd után ez lesz Szlovákia második legnagyobb hídja.

APRó  
Garázs eladó  

a temető melletti soron 
Tel: 30-272-30-22

Nálunk járt  
Navracsics Tibor
A közigazgatási rendszer átalakítása mellett más 
aktuálpolitikai kérdések is szóba kerültek Navracsics 
Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és 
igazságügyi miniszter látogatása alkalmával.

A politikus országjáró tájékozódása egybeesett a város polgármes-
terének, dr. Molnár Attilának a meghívásával, hiszen az országot 
leginkább foglalkoztató jelenkori átalakításokat így első kézből 
hallhatták a komáromiak. Az igazságügyi miniszter mellett a 
városházán megtartott eseményen részt vett Czunyiné dr. Bertalan 
Judit kormánymegbízott, valamint dr. Völner Pál államtitkár is. 
 
Dr. Molnár Attila elmondta: Komárom járásközpont lesz, így 
szerepe fokozott, de az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 
is felkészült a változásokra. - Bízunk benne, hogy az a szándék, 
amit a kormány eltökélt, költségkímélőbb, egyszerűbb, hatéko-
nyabb és ugyanakkor gyorsabb ügyintézést eredményez. (se)

Devecseri óvónők Komáromban
November elején a Tóparti óvodába  
látogatottak a devecseri Vackor Óvoda dolgozói.
Nagy Márta óvodavezető elmondta: - Devecsert épp két évvel 
ezelőtt érte az iszapkatasztrófa. Mi akkor nagy mennyiségű adományt 
vittünk a településre. A kisebb felajánlások mellett egy helyi vállalkozó 
nagy értékű adományát is sikerült eljuttatnunk. Innen tehát az isme-
retség és a jó viszony. A devecseri óvoda közössége most egyrészt 
köszönetképpen, másrészt pedig egy magas színvonalú szakmai 
nap okán látogatott a komáromi intézménybe. A nap programja 
Észak-Komáromban kezdődött, majd az óvodában került sor a 
vendégek fogadására. A köszöntőn részt vett a képviselőtestü-
let több tagja is. Délután a vendégek ellátogattak a Monostori 
erődbe, majd megtekintették az Arany 17. Rendezvényköz-
pontban található kiállítást, amelyet a devecseri újjáépítésben 
résztvevő Turi Attila Ybl-díjas építész neve fémjelez. (rg)
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Két kitüntetett a szociális munka napján
November 13-án tartották a szociális munka napját Komáromban.  A városházán  
megjelent szakdolgozókat dr. Ströcker Renáta aljegyzőasszony köszöntötte.

A testület által alapított Salkaházi Sára-díjat idén Bazsóné Pintér Krisztinának, Komárom Város Egyesített Szociális  
Intézménye főnővérének és Csöngei Ildikónak, Komárom Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezető-
jének adományozták. A díjakat Dr. Molnár Attila polgármester, dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester és Mol-
nárné dr. Taár Izabella jegyző adták át a kitüntetetteknek. A díjátadón a László testvérek adtak zenés műsort.

Bazsóné Pintér Krisztina 
 
2000 óta dolgozik a komáromi Idősek Otthonában. Szakirányú 
végzettségét a tatabányai Kossuth Lajos Egészségügyi Szakiskolában 
szerezte. 2008-ban a felsőfokú képesítés megszerzése után az intéz-
mény egyik osztályvezető ápolója lett, majd a város szociális intéz-
ményeinek összevonásától az Idősek Otthonának főnővéri pozícióját 
tölti be. Munkájára a lelkiismeretesség, az emberség, segítőkészség 
jellemző. Az évek alatt gyűjtött szakmai tapasztalata következtében 
munkája eredményes és hatékony. Munkatársaival megértő, em-
patikus. Bárki bizalommal fordulhat hozzá. Célja, hogy az Idősek 
Otthonában élők jól érezzék magukat, és a hozzátartozók biztonság-
ban tudják szeretteiket. Lelkiismeretes munkájára, kedves, támogató 
szavaira mindig számíthatnak a munkatársak és az ellátottak.

Csöngei Ildikó 
 
1997 óta tevékenykedik szociális és gyermekvédelmi területen. 2007-
től, a gyermekvédelmi törvény megjelenésétől kezdve dolgozott azon, 
hogy Komárom Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata a 
lakossági igényeket kielégítve és a vonatkozó törvényeknek megfele-
lően működjön. A 3 fős intézményből mára egy kibővített, felújított 
13 fős, magas szakmai színvonalon működő intézmény lett. Az itt 
működő szolgáltatások létrehozása is neki köszönhető. Ilyen a kap-
csolatügyeleti szolgáltatás, amely a gyermekek és külön élő szüleik 
kapcsolattartását biztosítja. A szociális ellátás területén kiemelkedő 
jelentőségű az adósságkezelési szolgáltatás létrehozása. Rengeteg időt 
és munkát fordított és fordít arra, hogy a városban létrejöjjön a Máltai 
Játszótérprogram. 2005-ben elnökségi tagja lett a Regionális Szoci-
álpolitikai Tanácsnak a város szociális érdekeinek minél hatékonyabb 
képviselete céljából, valamint megválasztott tagja a Magyar Kap-
csolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetségének is. (rg)

Hogy minden gyermek örülhessen...
A Komáromi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat eddig is támogatta azokat a családokat, akik 
nem tudtak anyagilag a karácsonyra áldozni. Most egy felhívást intéztek a lakossághoz, hogy a meg-
unt, de jó állapotú játékokat ajánlják fel jótékony célokra. Szerencsére sok játék érkezett. A kezdeménye-
zéshez az önkormányzat is csatlakozott. A felhívást számos kommunikációs felületen közzétették. 

- Jómagam a családomhoz, a kisfiamhoz fordultam, aki februárban 
lesz 6 éves. Megkérdeztem tőle, hogy mik azok a játékok, amelyeket 
nélkülözni tud, amikkel már nem játszik. Legnagyobb meglepeté-
semre két napig válogatott a játékok között, így végül egy jó nagy 
szatyornyi gyűlt össze. Ezt, valamint kollégáim adományait adtam 
ma át a Komáromi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat vezető-
jének - mondta el dr. Molnár Attila polgármester.  
 
A játékokat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat karácso-
nyi ünnepségén osztják ki. - A december 12-i rendezvényre 302 
gyermek kap meghívást. A komáromi oktatási, nevelési és gyer-
mekvédelmi intézményektől kértünk segítséget, nekik rálátásuk 
van arra, hogy mely családok szorulnak rá a juttatásokra. Ezeknek a 
gyerekeknek postai úton meghívót küldünk.  
 
A karácsonyi ünnepségen csomagot kapnak, és minden gyer-
mek választhat egy olyan játékot, amellyel a legszívesebben 
játszana - tudtuk meg Csöngei Ildikótól, a Komáromi Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjétől. (se)
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Egy kamion élelmiszert osztottunk ki

A többszörös véradókat köszöntöttük
- Komáromban régen 2000 önkéntes volt, ma a számuk 
mindössze 100. Fő célom, hogy ez a szám ismét elérje a 
többezres nagyságrendet. Önkéntes lehet gyermek, felnőtt, 
nyugdíjas, hiszen nincs korhoz kötve. Segítőkész embernek 
kell lenni, ez a legfontosabb - mondta Kuti Barbara,  
a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei 
szervezetének komáromi területi vezetője 
 
Az ünnepségen, amelynek alkalmából a 20, 30, 40 és 
50-szeres véradókat köszöntötték, 58 meghívott vendég 
volt jelen. Próbálják a véradók korosztályának fiatalítását 
is, erre elindult egy remek kezdeményezés, amelynek 
lényege, hogy a véradásokat a középiskolákban szerve-

zik meg, ilyenkor iskolánként mintegy 30 új véradóval 
bővül a segíteni vágyók köre. - Ma Magyarországon 400 
ezer véradót tartanak számon, ez mindössze a 10 százalé-
ka annak, aki alkalmas lenne a véradásra. A nők évente 3 
alkalommal, míg a férfiak ötször, hatszor adhatnak vért. A 
vér pótolhatatlan, egyelőre nem tudják ipari szinten előál-
lítani. Ezért is fontos a véradás, hiszen egy egységgel, ami 
4,5 dl akár három ember életét is megmenthetjük - tudtuk 
meg dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármestertől, 
aki hangsúlyozta: Komárom Város Önkormányzata 
minden lehetséges eszközével és médiafelületével arra 
törekszik, hogy népszerűsítse a véradást a városban. (se)

- 2008 óta az ökomenikus segélyszolgálat évente 
két alkalommal uniós forrásokból tartós élelmi-
szercsomagokkal segít a rászoruló családokon. 
Az első ilyen alkalommal úgy döntöttünk, hogy 
a Komáromi Családsegítő- és Gyermekjóléti 
Szolgálaton keresztül felvesszük a kapcsolatot a 
segélyszervezettel.  
 
Évente két alkalommal az önkormányzat saját 
költségvetéséből biztosítja az élelmiszercsomag 
osztását. Ilyen módon a nagycsaládos és rászo-
ruló komáromiak és a Komárom környékiek 
évente négyszer jutnak alapvető élelmiszerek-
hez. Ez az ünnepek előtt kifejezetten fontos - 
mondta dr. Molnár Attila polgármester. 
Az idén tavasszal a városi költségvetés 

terhére is lezajlott 
egy élelmiszer-
osztás, amelyről 
az alpolgármester 
beszélt. 
 
- Az önkormányzat 
idei költségvetésé-
ben alkalmanként 
1,5 millió forintos 
összeget különítet-
tünk el erre a célra. 
Tervezzük a program 
folytatását, így a 
jövő évi büdzsébe is 
bevesszük ezt a ki-
adást - tudtuk meg 
dr. Kreft-Horváth 

Lorándtól. Az alpolgármester az EU 
élelmiszersegély-szállítmány szétosztásának 
hátterében lévő összefogás jelentőségét is 
megemlítette, hiszen a szállítás idejére a ko-
máromi rendőrség irányította a forgalmat, a 
kamionból való kirakodáshoz a Pannonmill 
Zrt. biztosította a targoncát, a közmunka-
programban foglalkoztatottak pedig az áru 
lepakolásában segédkeztek. 
 
Az Európai Unió által finanszírozott EU 
élelmiszersegély programot a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal szervezi. Az országos 
program keretében az uniós forrásból előállí-
tott élelmiszereket az MVH-val szerződött 

segélyszervezetek juttatják el a magyarországi 
rászorultak részére. Városunkban, illetve 
a működési területükhöz tartozó további 
három településen Komárom és Környéke 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 
szervezi az élelmiszer-szállítmány átvételét 
és a kiosztást. Ezúttal 18 tonna segélyszál-
lítmány kiosztásáról gondoskodtak. - A tar-
tós élelmiszerekből ezúttal 5 település, Komárom 
mellett Mocsa, Kisigmánd és Csép, valamint 
Szákszend azon családjai részesülnek, akiknek 
erre a legnagyobb szükségük van. A csomagok 
kakaós italt, száraztésztát, lisztet és édességet 
tartalmaznak. Az egy családnak adható csomag 
nagysága 13 és 60 kg között mozog, a családta-
gok számától függően - mondta el kérdésünk-
re a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
intézményvezetője, Csöngei Ildikó.  
 
Karácsony közeledtével még nagyobb hang-
súlyt kap a nehéz körülmények között élők 
támogatása. Városunkban az egyik helyi 
hipermarketben újra lezajlott a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület hagyományos 
karácsonyi élelmiszeradomány-gyűjtő ak-
ciója, melynek során az áruházban vásárlók 
élelmiszer-felajánlásait várták az Élelmi-
szerbank komáromi önkéntesei. Az össze-
gyűjtött több mint 500 kg tartós élelmiszert 
Komárom és Környéke Családsegítő  
és Gyermekjóléti Szolgálata juttatta  
el 40 komáromi családnak.                     
                                                                       se

November 8-án egy kamionnal érkezett meg  
Komáromba az EU élelmiszersegély-programja  
keretében városunknak juttatott élelmiszerszállítmány. 

�� A kitüntetettek névsora a www.komarom.hu oldalon olvasható.
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Együttműködésben a nagy cégek 
 
Komárom Város Önkormányzata nemrég életre hívta az Ipari Parki 
Cégek Együttműködési Fórumát. Az első ülésre november utolsó 
hetében került sor a városháza dísztermében. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester a találkozó első felében vázolta a város 
gazdasági helyzetét. Elmondta, hogy az utóbbi év feszes költség-
vetésének köszönhetően sikerült stabilizálni a település anyagi 
helyzetét. – 2011 elején komoly nehézséggel néztünk szembe. 
Világossá vált, hogy a válság városunkat sem kerüli el. Az adórendszer 
átalakításának, az adófizetési morál javulásának, valamint a költekezés 
megállításának köszönhetően azonban minden korábbi akadály elle-
nére is elmondhatjuk, településünk ma azon 26 város közé tartozik, 
amelynek nincs se hitele, se pedig tarozása. 
 
A városvezető vázolta az elmúlt két esztendő legfontosabb döntéseit 
is. Az év elején bejelentett ipari parki csoportos létszámleépítések 
ellenére elmondható, hogy Komáromban 7,2 % a munkanélküliségi 
ráta, ami megyei szinten a legjobb. Abban, hogy ez így alakult, 
nagy szerepe van a Nokia által elindított Bridge-programnak. Dr. Mol-
nár Attila kiemelte, hogy a Nokia továbbra is a környék legnagyobb 
foglalkoztatója, és mint ilyen, a város legjelentősebb adózója is. A cég 
vezetésének megköszönte továbbá, hogy a kormánnyal való tárgya-
lások után a társaság hazánkban és városunkban maradt, miközben 
saját finnországi üzemét bezárta. 
 
A polgármester a továbbiakban beszélt a Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvánnyal közösen jegyezett helyi kis- és középvállalkozások 
támogatási programjáról, továbbá a közmunkaprogram sikeressé-
géről is. 
 
A közbiztonsági intézkedések terén kiemelte a 24 órás közterület-
felügyelet felállítását, a rendőrség anyagi támogatását, valamint a 
térfigyelő kamerarendszer további kiépítését. A szociális bizton-
ság megteremtése kapcsán legfontosabb feladatnak a bérlakás- 
állomány bővítését nevezte. Ugyanakkor ezen a területen még 
vannak lemaradások, melyek lefaragása jórészt a központi pályáza-
toktól függ. 
 
Az elmúlt két esztendő kiemelt beruházásai közé a 
városrehabilitációs programot, az elkerülő út átadását, az 
Alapy Iskola felújítását és új tanműhelyének átadását, a 
koppánymonostori bölcsőde-, a Napsugár Óvoda, az új védőnői 
épület, valamint a Szivárvány Óvoda tornatermének megépíté-
sét, és az új WI-FI pontok kialakítását sorolta a polgármester. A 
következő évek főbb infrastrukturális beruházásai pedig a rakparti 
kanyarodósáv kialakítása, az EuroVelo kerékpárút kiépítése, az 
árvízvédelmi vonal fejlesztése és az új Duna híd projekt lesznek. 
 
A bevezető után a cégek tájékoztatást adtak üzletpolitikájukról, profil-
jukról, valamint közép- és hosszú távú terveikről. 
 
Dr. Molnár Attila szerint a fórum a város és az ipari parki cégek 
közötti tartós együttműködés záloga, továbbá rendkívül fontos 
abból a szempontból is, hogy a park cégei jobban megismerhes-
sék egymást is. - A következő találkozóra majd jövő év első felében 
kerül sor. Reményeink szerint akkor már bemutathatom a parkba 
települt új társaság vezetőségét is – zárta az ülést a városvezető. (rg)

Három nemzedék  
találkozott
Húsz pályakezdő kezdte meg munkáját valamely 
komáromi oktatási intézményben óvónőként, ta-
nárként, tanítóként és gyógypedagógusként. A 
pedagógusok a három nemzedék találkozója elne-
vezésű rendezvényen teszik le az esküt, és veszik át 
az okmányokat. A városvezetés ekkor köszönti a 
nyugdíjba vonulókat és a színes diplomásokat is.

- Ha az ember azt akarja, hogy emlékezzenek rá, adjon virágot. Ha 
azt akarja, hogy sokáig gondoljanak rá, ültessen fát, ha azt akarja, hogy 
soha ne felejtsék el, neveljen embert! Önöket mi soha nem felejtjük el, mert 
emberségre neveltek és tudást adtak. Az Önök életműve soha el nem múló 
alkotás - hangzottak Potháczky Máriának, az Oktatási Szakmai 
Kollégium elnökének szavai.  
 
A gyémántdiplomás Németh Jánosné Bodányi Emma 1952-ben 
szerezte meg óvónői diplomáját a bajai Tanítóképző Intézetben. 
32 éven át volt az akkor még városunk fennhatósága alá tartozó 
Almásfüzitő KKV-lakótelepi óvoda vezetője. Nyugdíjas éveit 1989 
decemberében kezdte meg, 35 év óvópedagógusi munka után. 
 
A vasdiplomás dr. Markoth Imréné, Piroska néni 1947-ben szerzett 
tanítói diplomát a győri Magyar Királyi Állami Tanítóképző Inté-
zetben. Aktív korában mindvégig tanítóként dolgozott. Nyugdíjba 
vonulása után tért vissza szülővárosába, Komáromba. Nyugdíjas-
ként vállat munkát előbb a Petőfi, majd a Móra Ferenc Általános 
Iskolában, ahol több éven át nevelte a sérült gyerekeket. 
 
A pályakezdők nevében Holló Veronika, a Dózsa György Álta-
lános Iskola tanára mondott beszédet. - Ez nem csak egy szakma 
vagy munka, hanem igazi hivatás. Nem azért választja valaki, 
mert karriert épít vagy sok pénzt szeretne keresni. A gyermekek 
iránti szeretet, odaadás vezérel bennünket. Jó érzés, hogy nap mint 
nap átadhatjuk tudásunkat, tapasztalatainkat. Ez a hivatás óri-
ási felelősséggel is jár, hiszen egy felnövekvő nemzedék sorsa van a 
kezünkben. Ha jó munkát végzünk, akkor talán egy sikeres generáció 
kerül ki az iskolapadból, ami egy nemzet felemelkedésének záloga. se
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A Bringával az iskolába/óvodába kam-
pány célja az volt, hogy az autómentes 
napon a gyerekek lehetőség szerint 
kerékpárral, rollerrel vagy egyéb környe-
zetkímélő közlekedési eszközzel menje-
nek óvodába, iskolába. A legaktívabbnak 
pedig a Napsugár óvodásai bizonyultak, 
így ők kapták meg a Saxum Kft. által 
felajánlott facsemetét. 
 
- Majdnem az összes ovis kerékpárral, 
rollerrel, kismotorral, illetve tömegközle-
kedéssel jött. A szülők nagyon jó partnerek 
voltak ebben. Ezen a napon a gyerekek egy 
közlekedési akadálypályán is megmutat-
hatták ügyességüket. A bölcsőde parkolójáig 
felvonultunk a járműveinkkel, ott pedig a 
rendőrség segítségével végighaladhattak az 
akadálypályán - mondta el az intézmény 
vezetője, Koppánné Molnár Mónika. 
 
A gyerekek nagy örömmel segítettek a fa 
elültetésében a városvezetésnek. A kicsik 
egyébként is sok, a környezettudatos 
életmódra nevelő programon vesznek 
részt. Az intézmény a jövőben szeretné 

megszerezni a zöld óvoda címet. Tavaly 
a Föld napja alkalmából szülői segítség-
gel egy kis tavat hoztak létre az udvaron, 
szelektíven gyűjtik a hulladékot és a 
használt elemeket, jövő tavasszal pedig 
erdei táborba mennek a gyerekek. 
 
A magas kőrisfa így biztosan a legjobb 
helyre került, hiszen a gyerekek megfo-
gadták: a jövőben gondoskodnak majd 
arról, hogy a fa szépen cseperedjen és 
nagyra nőjön. 
 
Az autómentes naphoz kapcsolódva 
Komárom önkormányzata még egy 
versenyt hirdetett. „Mozdulj a jó irányba” 
címmel rajzpályázatot írtak ki a helyi 
óvodák és iskolák számára, amelynek 
valamilyen módon kapcsolódnia kellett 
Komáromhoz. Az elkészítés technikáját 
a gyerekek szabadon választhatták meg, 
a rajz készülhetett vízfestékkel, temperá-
val, zsírkrétával, pasztellel, montázzsal, 
batikolással vagy vegyes technikával. 
Szavazni október 15-e és november 9-e 
között lehetett. A Gyermekkönyvtárban 

elhelyezett urnába összesen 428 szavazat 
gyűlt össze. A díjakat november 14-én 
dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármes-
ter adta át. 
 
Óvodás kategória: 
 
1. Radics Alma, Csillag Óvoda,  
Virág csoport 
2. Ladek Máté,  
Színes Óvoda tagóvodája 
3. Molnár Márk, Kistáltos Óvoda, Mackó 
csoport 
 
Kisiskolás kategória: 
 
1. Inczédy Emese, Feszty Iskola 
2. Gucsi-Végh Levente,  
Szent Imre Iskola 
3. Halász Péter, Feszty Iskola 
 
Felső tagozatos kategória: 
 
1. Nagy Réka, Petőfi Iskola 
2. Varga Anita, Feszty Iskola 
3. Bagladi Evelin, Petőfi Iskola (se)

Fát ültettek, rajzoltak

Fát ültettek november 14-én a Napsugár Óvodai óvodásai dr. Molnár 
Attila polgármesterrel és dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármesterrel.  
Az óvoda nyerte meg ugyanis azt a versenyt, amelyet az önkormányzat 
a szeptember 22-i Európai Autómentes Nap kapcsán hirdetett meg.
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A Jókai Mór Városi Könyvtár gyermekrészlege olyan komplex 
művészetpedagógiai programot dolgozott ki a résztvevő 5 oktatási
 –nevelési intézmények gyermekeinek, mely során ráébredhetnek 
rejtett személyiségjegyeikre és képességeikre, gondolkodásmódjuk 
problémamegoldóvá válik, kreativitásuk nő, szociális beilleszkedé-
sük könnyebbedik,  motiváltságuk és aktivitásuk a társadalmi 
szerepvállalásban nő. A program külön �gyelmet fordít a hátrányos 
helyzetű gyerekek felzárkóztatására. Mindezen célokat a művészet-
pedagógia módszereivel éri el. A gyerekekkel foglalkozó művész-
tanárok ismerik az inkluzív nevelés lehetőségeit, a művészetek   

Komárom Város Önkormányzatának pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője 10.000.000 Ft 
összegű, egyszeri, vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte. Az önkormányzat a támogatást az Európai Szociális 
Alapból és a 2012. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény alapján a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet TÁMOP 
jogcímcsoport ÚSZT előirányzatból kapja. A közreműködő szervezet az ESZA Nonpro�t Kft.

A projekt szakmai vezetője és menedzsere Mikolasek Zsó�a 
gyermekkönyvtáros.

Új program indul a gyermekkönyvtárban

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projektek az Európai Unió 
támogatásával valósulnak meg.

 nyelvrendszerét, a művészetközvetítés módszerét és kreatív technikáit. 
A 2012. november 1-től 2014. június 30-ig tartó projekt során 82 esemény-
be összesen 855 gyermeket vonnak be a meghívott művésztanárok, pe-
dagógusok. A �atalok rámapedagógiai, képzőművészeti, �lmművészeti, 
zenepedagógiai foglalkozásokon, író-olvasó találkozókon, koncerteken, 
könyvbemutatókon, színházi előadás-okon vesznek részt. Egy alkalommal 
szerveznek ún. témahetet, melyek táboroztatás formájában valósul meg, 
valamint lesz ún. témanap és vetélkedő is. A projekt szakmai vezetője és 
menedzsere Mikolasek Zsó�a gyermekkönyvtáros.
 

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0227  
„A Jókai Mór Városi Könyvtár részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában”

A mai napig keresztrejtvényt fejtek…
Ismét két szépkorú komáromi asszonyt köszöntött a városvezetés. 

Alapi Lajosné Erzsi néni kertvárosi ott-
honában, családi körben várta dr. Molnár 
Attila polgármestert, valamint Hamrák 
Zsófia és Sárai János képviselőket. Erzsi 
néni tárkányi születésű, szinte az egész 
életét a mezőgazdaságban töltötte. - Kemény 
munka volt, de szerettem. Lánykoromban libát 
őriztem, aztán napszámba jártam, később az 
államosítás után pedig a tsz-ben dolgoztam. 
Onnan is mentem nyugdíjba – idézi fel élet-
történetét dióhéjban Erzsi nénei. Férje majd 
húsz éve ment el, hogy ne maradjon egyedül 
a faluban, lányáékhoz költözött. Azóta itt 

él Komáromban. Szerető család veszi körül, 
amit mi sem bizonyít jobban, minthogy 
születésnapjára menyétől egy, az elmúlt 90 
esztendőt felölelő megindító verset is kapott 
ajándékba. - Bár a fizikai munka már nem 
nagyon megy, azért szellemileg próbálom frissen 
tartani magam, így mind a mai napig nagyon 
szeretek keresztrejtvényt fejteni, ha belefeledke-
zem, akár órákig is képes vagyok gondolkodni 
egy-egy megfejtésen - meséli Erzsi néni.

November utolsó hetében ismét egy 
szépkorú komáromit köszöntött a város-
vezetés. Paréj Jánosné koppánymonostori 
házában várta a polgármestert és Czita 
János helyi képviselőt. Kati néni tősgyökeres 
komáromi családból származik. A munkába 
már gyerekkorában belekóstolt, mikor is a 
helyi grófságban dolgozott napszámban. – 
A háború után aztán a termelőszövetkezetnél 
kezdtem, innen később az idén 115. születés-
napját ünneplő helyi iskolába kerültem. Taka-
rítottam, postát hordtam, mikor mit. Onnan 
mentem nyugdíjba. Istennek hála, a párom is 
szép kort ért meg. Két és fél éve ment el. Azóta 
lányommal élek – meséli a számos unokával, 

dédunokával és két ükunokával büszkélke-
dő, kiváló egészségi állapotban lévő Kati 
néni. - A munka már nem nagyon megy, 
csak a kertbe járok még ki, igaz oda naponta. 
Ugyanakkor, igaz ami igaz sütni szívesen 

sütök. A karácsony közeledtén a bejglit és a rétest 
még magam készítem a családnak. Unokája, a 
Koppánymonostori SE elnöke, ifj. Berecz 
Dezső nagyon büszke a nagymamára. –Ha 
csak tehetjük, átjövünk hozzá, ő pedig mesél 
a régmúlt időkről. Hiába, hogy már felnőtt 
az ember, gyermeki lélekkel tudja hallgatni 
ezeket a történeteket – mondja Dezső. (rg)
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Paréj Jánosné, Kati néni

Alapi Lajosné, Erzsi néni
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Szép sikerekkel büszkélkedhet az Egressy Béni Zene-
iskola. Az elmúlt héten növendékeik több megyei és re-
gionális versenyen értek el kiemelkedő eredményeket.Jubiláló fúvósok és díjeső

2. helyezést ért el (ezüstminősítés): 
 
- Koppán Kata: hegedű (II. korcsoport) 
 
3. helyezést ért el (bronzminősítés):  
 
- Nagy Tünde Sarolta: hegedű  
(II. korcsoport)
 
Felkészítő tanárok: Karacs Judit, Kontor 
Kamilla, Medveczky-Horváth Györgyi. 
Zongorakísérő a versenyen Szilli Ilona. 
 
Szabó Áron Dániel sikeresen szerepelt a 
november 23-án megrendezett XII. Or-
szágos Klarinétverseny győri területi 
válogatóján, így továbbjutott az orszá-
gos döntőbe. Zongorakísérő: Hersics 
Diána. Felkészítő tanár: Szabó Ferenc.

November 17-én a Jókai moziban, telt 
ház előtt adott koncertet az idén 15 
éves Egressy Fúvószenekar. A közön-
séget Hozák Adrienn, a zeneiskola 
megbízott igazgatója köszöntötte, mél-
tatva az 1997-ben az iskola növendéke-
iből alakult fúvószenekart. 
 
- Voltak a koncertnek nagyon megható pilla-
natai. Rengeteg olyan egykori tag volt ma 
jelen, akik már nem aktív tagjai a zenekar-
nak, máshová szólította őket az élet vagy 
külföldön élnek. Most együtt ünnepeltünk, 
a zenekar is a legjobb formáját hozta. Ál-
lomás volt ez a mai koncert, megmutattuk, 
hogy hová jutottunk 15 év alatt. Reméljük, 
hogy innen tudunk tovább lépni - mondta 
Szabó Ferenc karnagy. 
 
Az Egressy Fúvószenekar 1999 óta fel-
lép a városi és megyei rendezvényeken. 
A repertoár a hagyományos fúvószenétől 
a szórakoztató filmzenéken át a klasz-
szikus koncertdarabokig terjed. Kétszer 
adtak minősítő koncertet, ahol kiválóan 
szerepeltek. Második alkalommal tavaly 
áprilisban a győri zsinagógát teljesen 
megtöltő közönség előtt, ahol fúvós- és 
szórakoztató kategóriában is arany 
minősítést kaptak. 
 
- Ma egy országos mazsorettverseny 
zsűrijében kellene ülnöm, de inkább Komá-
romba jöttem. Egyrészt a zenekar, másrészt 
Szabó Ferenc miatt. Ma végre nyugodtan 
hátradőlhetek és élvezhetem a zenét, hiszen 
egy kiváló muzsikus gárdával van dolgunk 
- nyilatkozta a Magyar Fúvószenei és 
Mazsorett Szövetség elnöke, Dohos 
László. 
 
A koncert mellett a fúvószenekar egy 
újabb elismerést is begyűjthetett  
a Szövetség ajánlásával. 
 
- Ez nem csupán az én érdemem, sőt. 
Rengeteg támogatást kapok a kollégáktól és 
ez segíti a zenekar előmenetelét - vélekedett 
Szabó Ferenc.  
 
Ahogy Dohos László mondta, 15 év 
egy fúvószenekar életében nem nagy 
idő, azonban a munka látszik mö-
götte, ami nagyra értékelendő. (se)
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A november 21-én megrendezett III. 
Jánossomorjai Rézfúvós Találkozó és 
Minősítő Versenyen Mészáros Bence 
(trombita) a II. korcsoportban 1. helye-
zést, Miletics Anton (trombita) nívódíjat 
nyert. Felkészítő tanáruk Szilli Ákos, 
zongorakísérő a versenyen Szilli Ilona. 
 
A rá két napra rendezett VI. Komárom-
Esztergom megyei Hegedű- Brácsa- és 
Gordonkaversenyen elért eredmények a 
következőképpen alakultak: 
 
1. helyezést értek el (aranyminősítés): 
 
- Pok Mónika: hegedű  
(I. korcsoport) 
- Pethő Marcell: gordonka  
(II. korcsoport) 
- Zemplényi Zsófia: hegedű  
(II. korcsoport)
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December 2-án a került sor az immár 
hagyományos ADVENTI  ÁHÍTAT-ra. 
Az est során Durzák Anna vers- és próza-
mondó, (és kísérője Bartal Éva) valamint 
a Miklós Józsefné karnagy által vezényelt 
református, evangélikus és a baptista 
egyházak egyesített kórusa működött 
közre. A rendezvénynek idén is a Jókai téri 
református templom adott otthont, amiért 
köszönet illeti Máté László református 
esperes-lelkipásztort. Ezt követően került 
sor az első adventi gyertya meggyújtására 
a zsúfolásig megtelt Jókai téren.  
 
A korábbi évek hagyományaihoz híven 
idén is több programmal kedveskedik a 
város a komáromiaknak az adventi idő-
szakban. Az önkormányzat a Komáromi 
Kulturális, Sport és Szabadidő Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel karöltve 
december 2-a és 23-a között szervezi 
meg az adventi vásárt a Jókai téren. A 
pavilonokban iparművészeti és kézműves 
alkotásokat, fajátékokat, bőrárut, és az ün-
nephez kötődő dísz- és ajándéktárgyakat 
lehet vásárolni. Természetesen idén is lesz 
könyvsátor, de nem lesz hiány finomságok-

ban, így forralt borban, teában és kürtős-
kalácsban sem. A város karácsonya decem-
ber 16-án, advent harmadik vasárnapján 
lesz. 14 órától a gyermekeket várják a 
Közösségi Házba, ahol karácsonyi díszeket 
és süteményeket készíthetnek. Ezekkel 
a díszekkel aztán közösen szépíthetik 
Komárom karácsonyfáját, amelyet idén a 
Jókai téren állítanak fel. A fenyődíszítést 
követően kerül sor a harmadik gyertya 
meggyújtására, amelyet az Egressy Béni 
Zeneiskola gyermekkórusának fellépése 
tesz még hangulatosabbá.  
 
December 20-án, 18 órakor a Jókai téri 
református templomban Rákász Gergely 
orgonakoncertjére várják a zeneszerető 
közönséget. Idén sem marad el az Egressy 
Béni Zeneiskola hagyományos karácsonyi 
koncertje, amelyen az intézmény művész-
tanárai és a Vox Femina kórus lép fel. A 
koncertet december 21-én 18.30-tól tartják 
a zeneiskola Egressy termében.  
 
Az adventi ünnepektől a Duna Népdalkör 
karácsonyi dalaival köszönünk el decem-
ber 23-án, 17 órakor a Jókai téren.  (se)

„Adventet ünneplünk és valakit várunk”  

Hogy szent kegyelmével a bűntől szabaduljunk.

Örömmel és hittel várjuk segítséged

Urunk, Jézusunk, így köszöntünk Téged!
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Egy ünnep se nőtt a szívünkhöz úgy, mint a 
karácsony. Húsvét a kereszténység legna-
gyobb ünnepe. Úrnap a hit nagy ünnepe, de 
a karácsony a szív ünnepe. Minden ünnep 
csak a templomban találkozik velünk, de a 
karácsony már otthon, a családban is kézen 
fog, és elvezet a templomba. Karácsonykor sok 
jó szellem vesz körül bennünket: a szívélyes 
öröm, az adakozó és elfogadó szeretet, az 
összetartozandóság testi-lelki barátaink-
kal, sokunkat pedig a boldog gyermekkorra 
való emlékezés. A vallásos megünneplését 
a lelkületünk megkönnyíti. Ezzel azonban 
nem szabad megelégednünk, mert a szív és 
a lelkület csak szárnyak, amelyek az ünnep 
magaslatára visznek bennünket. Itt, ezen 
a magaslaton kapjuk meg az Isten szavá-
nak örömhírét, mely igazságot és kegyelmet 
hoz számunkra. Az evangélium Augusz-
tus római császár világtörténelmi, fontos 
idejébe visz el bennünket. Róma hatalmának 
tetőfokán állott.  Az erről való tudósítás visz 
el bennünket Názáret városába, Józsefhez 
és Máriához, akik a parancsnak engedel-
meskedve éppen Betlehembe mentek. 

Az evangélium Isten szava, ezért olyan 
szűkszavú a külső események leírásában. 
Pedig szeretnénk megtudni részleteket is. 
Mivel a tudósítás nem akar a történelemnél 
maradni, ezért azonnal a mezőre, a pász-
torokhoz visz bennünket, akiknek mennyei 

követ viszi meg a hírt. Ez a hír nem csak a 
pásztoroknak szól, hanem az egész világ-
nak, tehát nekünk is. „Nagy örömet hirdetek 
nektek, és az egész népnek: ma megszületett 
az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás 
és az Úr. Ez a jele: kisdedet találtok pólyába 
takarva és jászolba fektetve!“ Kell, hogy 
ez a hír átjárja egész valónkat. Örömhír 
ez, amelyet örvendező hittel, áhítattal és 
szeretettel kell efogadnunk. Az Isten kará-
csony éjszakáját az Oltáriszentség kegyelmi 
hatásával akarja öntözni, hogy mélyen a 
lelkünkbe vésődjön és gyümölcsöt hozzon. 

Az örömhír: megszületett az Üdvözítő, 
a világ Megváltója. Orvos, aki a beteg, 
bűnnel terhelt emberiségnek gyógyu-
lást hoz, aki a siralomvölgyből az égi 
hazába akar elvezetni bennünket. 

Ez az Üdvözítő az Isten egyetlen Fia, az ég 
és a föld Királya, aki Megváltó- Istenként, 
szegény gyermekként jön, nem lakályos pol-
gári családba, nem kis kunyhóba. Már szüle-
tésekor az emberiség kitaszított akar lenni. 

Ez a karácsony nagy –nagy kinyilatkoztatá-
sa: Isten szállt le hozzánk, emberekhez, hogy 
minket felemeljen. Isten és ember egyszerre, 
mindenható Isten és gyámolatlan gyermek, 
ég és föld királya, és gyermek szegénységben 
és igénytelenségben.  

Ez az éjszaka azt akarja, hogy kegyelem-
ben is részesüljünk. Ezt jelenti be az angyal 
Betlehem mezején: „Dicsőség a magasságban 
Istennek, és békesség a földön a jóakaratú 
embereknek!“. Az Üdvozítő kettős célból 
jött: megadni Istennek a dicsőséget, amely-
től Ádám és ivadékai megfosztották. Az 
emberiségnek pedig drága ajándék jusson 
osztályrészül, igaz, keresztény karácsonyi 
ajándék: a béke.  Krisztus békéje. Ez az a 
béke, amit a világ nem adhat, a messiási 
szívbéke.   Ezzel a kegyelemmel ajándé-
koz meg bennünket a betlehemi Kisded.

 Az Isten karácsonyi szeretetében azt is 
megláthatjuk, milyen művészettel végzi az 
ajándékozást. Önmagát adja, de nem isteni 
fönségében, hanem gyámolatlan gyermek-
ként, akihez bizalommal és szeretettel 
közeledhetünk. A karácsony a család ünnepe, 
a szeretet művészete. Krisztus találékony-
sága találja meg az utat az igazi, egyetértő 
szeretethez és békességhez.  
 
Mint komáromi lelkipásztor, a karácsonynak 
ezt a meghitt, egyetértő szeretetét kívánom, 
s azért imádkozom, hogy ebben az örömben 
legyen boldog  minden komáromi család élete 
most is és a jövőben is.  
 
                                   Pados József c.apát, plébános

Kedves karácsonyt váró komáromiak!

üNNEP14
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Ady egyik gyönyörű karácsonyi verse mondja: 

„De jó volna játszadozó

Gyermek lenni. 

Igaz hittel, gyermek szívvel 

A világgal 

Kibékülni, 

Szeretetben üdvözülni.”

E sorokkal egybecseng Jézus mondása: „Ha 
olyanok nem lesztek, mint a gyermekek, nem 
mentek be az Isten országába…”  
 
E két idézet arra tanítja a karácsony titkát ku-
tatókat: a karácsony üzenete gyermekien egy-
szerű, és csak gyermeki szívvel lehet megérteni. 
 
Tudjuk: az idei karácsony sokaknak talán még 
nehezebbnek, még szegényesebbnek ígérkezik, 
mint korábban. Ha megszívlelnénk az idézett 
gondolatokat, bizonyára más lélekkel tudnánk 
karácsonyt ünnepelni. Nem úgy, hogy mindent 
maga alá temet az előkészület gondja, vagy 

a megfelelni akarás miatt aggódás. Hanem 
úgy, mint utoljára gyermekkorunkban, 
amikor a karácsony csak ajándékot jelentett, 
angyal-titkot, ünnepi illatokat. Jó lenne nem 
megfeledkezni arról: a karácsony ajándéka egy 
gyermek… Sokaknak kell meghallaniuk újra 
ezt a jézusi mondást. Ha olyanok nem leszünk, 
mint a gyermek, aki nem aggódik az ünnepért, 
hanem várja a csodát, a titkot - akkor nem 
megyünk be a karácsony örömébe.  
 
Ne gondoljuk, hogy karácsonyt a gondtalanul 
élők tudnak ünnepelni. Isten tudja, milyen 
az ember, mitől boldogtalan. Tudja: minden 
embernek arra a kisdedre van szüksége. Mi 
pedig átadhatjuk magunkat ennek az isteni 
örömszerző szándéknak, s amint egy kisded 
látványa gyönyörködésre indítja a szívet, úgy 
gyönyörködhetünk Isten irgalmas embersze-
retetében. Mert karácsony annak bizonysága, 
hogy Isten szeret, és megváltás-örömet akar 
szerezni. Fogadjuk hát gyermekszívvel Isten 
ajándékát!  
 
     
Máté László református esperes-lelkipásztor

Karácsony  
- gyermekszívvel
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…kezdenék rá az énekre, de megbicsaklik 
a szándék: eltöprengek rajta, ezen a kará-
csonyon megérdemeltük-e mi, hogy együtt 
daloljunk az ókori pusztai néppel, amelynek 
térdei háromszor koppantak a decemberi, 
fagyos rögre. Először amikor angyalt láttak a 
mezőn, másodszor ősi tiszteletadás jele-
képpen a kisded köszöntésekor, harmadszor 
meg mikor visszatértek a nyájhoz, és elibük 
tárult a misztikus éj csodája, a szent, sose 
remélt idill: a szendergő bárányok körében, 
busa fejét az egyik mellette fekvő gyapjára 
hajtva ott aludt a dúvad, az örök ellenség, a 
farkas, aki ezen az éjszakán ráemlékezett a 
Paradicsomkertre, ahol élőlény élőlénynek 
még nem volt tápláléka. Blake, a nagy angol 
költő erről a pillanatról írt versében oroszlánt 
szerepeltetett, s a bűntudatot is érzékel-
tette a vad elkövetett hajdani bűnei miatt, 
elsírta magát, arany könnyeket hullatott… 
Hol a mi bűnbánatunk? Ki süti le a szemét 
saját tettei következményei miatt? Mi csak 
vádolni tudunk, panaszkodni, elvetni a nem 
mimagunktól származó javaslatot, a ránk 
szakadt financiális lehetetlenülés keserves 
időszakában dehogy kapunk a paradicsom-
beli emlékfoszlány után: testvérek voltunk 
valaha valamennyien, hogyan lehetnénk 
egymás ellenségei? (Szabó Magda: Merszi, 
möszjő) 
 
Hol a mi bűnbánatunk? – kérdezi Szabó 
Magda idézett írásában, és 2012 karácsonyá-
ra várva kérdezem én is magamtól, testvé-
reimtől, hol a mi bűnbánatunk? Jászolbölcső 
elé járulni indulunk mindannyian, angyal-
énekbe kapcsolódni, a gyönyörűséges Gló-
riába, mely évezredek óta hirdeti: Dicsőség 
a magasságos mennyekben az Istennek, és e 
földön békesség, és az emberekhez jóakarat. 
Találkozni indulunk a Messiással mi is, de ott 
van-e bennünk a pásztorok hite, mely bera-
gyogta a mezőt , és boldogan énekelte az örök 

béke himnuszát? Koppan-e térdünk életünk 
fagyos rögén, háromszor is, ha kell, a kegye-
lem hírét hallva, a testté vált Ige csodáját 
látva és megváltásra szorultságunkat meg-
tapasztalva? A legendabeli farkas bárányhoz 
bújva alszik, az oroszlán aranykönnyeket 
hullatott, te, aki megérkezel a jászolbölcső 
kisdedéhez térdre tudsz-e borulni a bűnbánó 
könnyeidet is arannyá változtató betlehemi 
gyermek előtt? A koppanáson múlik minden, 
no meg a könnyeken.  
 
Megváltónk születésének napján harang-
jaink választ zengenek az angyali kórusra, 
arra a gyönyörűséges énekre, amelynek mind-
egyik szavát megcsúfoltuk valamiképpen. 

És folytatni lehetne Szabó Magda évtizedes 
szavait fájó aktualitással. Mert nem hiába 
született meg az aggódás szívünkben  
a „megszorított” 2012-es évünk végére, nem 
hiába fárad bele a kisember az egzisztenci-
áját féltő álmatlan éjszakáiba, nem hiába 
félti a nyugdíjas élete folyamán összekupor-
gatott, bankba betett kis pénzét. Nem hiába 
tétovázik a fiatal gyermeket nemzeni a saját 
kezünktől szenvedésre és pusztulásra kár-
hoztatott világra. Hol vannak a farkasok és 
az oroszlánok könnyei, hogy merjünk a szent 
jászol elé térdelni, mikor az illetékeseknek 
nem jut eszükbe, ami a legenda farkasának: 
megkövetni bennünket, mert van miért. 
 
Jöjjenek bár korok egymás után, a világtör-
ténelemben élő ember újból és újból megis-
métli önmagát. Mindig van kit megkövetni, 
mindig lesz kit bántani, mindig lesz miért 
bocsánatot kérni. Rémképpé válhat a világ 
minden ember számára, rémképpé, bár-
milyen korban éljen is. Voltak könnyebb és 
nehezebb tegnapok, és lesznek ínséges, de 
dicső holnapok is. Ami nem változik, az a 
sziklaszilárd bizonyosság, hogy Isten kezében 

vagyunk, és ott vagyunk a legjobb helyen. Ne 
vádaskodjunk testvéreim, ne panaszkodjunk, 
ha fáj, ne engedjük eluralkodni az aggódó 
félelmeket, mert elindulni lehet így is a bölcső 
fele, megérkezni azonban nem.  
 
Az angyalok mennyei karába igazán és 
őszintén bekapcsolódni nem lehet a rettegéstől 
és kiégéstől vérszegény énekléssel, rideg áhí-
tattal, oda koppanás kell, térdünk és lelkünk 
koppanása. Az a térdre kényszerítő katarti-
kus felismerés, hogy e Kisded a fogódzó és az 
egyedüli remény életed mindennap megnyíló 
szakadéka szélén. És a koppanáshoz alázatos 
szív kell, mely beismeri: én Uram és én Iste-
nem, csak téged vár lelkem!  
 
Dicsőség, békesség és jóakarat! – zengi a 
mennyei kar az örök dicséretet, s zengi szíve 
hangos énekével e három elvont főnevet, 
a karácsony igaz lényegét értő, térdet hajtott 
ember. Az az ember, akit a mennyei dicsőség 
fénye és melege igazgat a békesség útjára 
 
Mert csak a földön megjelent mennyei dicső-
ség adhat békességet a jóakaratú embereknek. 
Békességet, mely csak ott van, ahol az embe-
rek jót gondolnak egymásról, ahol nincs önző 
érdekcselekvés, csak „paradicsomi állapot”, 
testvéri közösség és arannyá változó könnyek. 
Békesség egyedül abban a szívben van, mely 
bölcsője a megjelent és megszületett Istennek. 
A pásztorok hitével, jóakaratú emberként in-
duljunk 2012 jászolbölcsője felé, hogy legyen 
megérkezésünk.  Isten áldása mellett, azt kí-
vánom kedves testvérem, hogy a Gyermekkel 
találkozva legyen adventednek karácsonya. 
Ne feledd, a koppanáson múlik minden, meg 
a könnyeken 
 
Testvéri szeretettel: 
 
                             Veres József evangélikus lelkész

Krisztus Urunknak  
áldott születésén….
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- Az iskola idén ünnepli fennállásának 
15., míg az óvoda a 10. évfordulóját. 
Egyik sem számít nagy időnek, ám az itt 
dolgozók nap mint nap azért küzdenek 
szívvel-lélekkel, hogy a gyerekek neve-
lődjenek, Szent Imre példáját követve 
igaz erkölcsűvé és jó hazafivá váljanak. 
Az idei ünnepségünket próbáltuk egy 
kicsit máshogy megszervezni, és inkább a 
művészetek felé terelni. Ezért kapcsoltuk 
össze Kónyainé Kovács Ildikó szobrász-
művész, keramikus kiállításával. Az 
ünnepséget megelőző szentmisét dr. Pá-
pai Lajos püspök atya celebrálta. Nagyon 
örültünk, hogy elfogadta meghívásunkat, 
hiszen 1997-ben ő volt az, aki újraala-
pította az iskolát - mondta el az intéz-
mény igazgatója, Peredi Ágota. 
A kiállítást Dékány Ferenc atya mél-
tatta. - Olyan világban élünk, ahol széles 

körben értelmeződnek át a szavak, ahol 
a közgondolkodás mesterségesen állítja 
elő az ellentmondásokat, ahol szépségről 
és jóságról éppúgy értelmetlennek tűnik 
szót ejteni, mint a művészetről, a hitről, 
az erkölcsről. Egy olyan világban élünk, 
ahol a csúfság, a hazugság, a hitványság a 
szabadság és a tolerancia jegyében kiűzni 
igyekszik életünkből a valódi értékeket. 
Egy ilyen világban nagy öröm ünnepelni 
egy katolikus iskola és óvoda jubileumát, 
amely, akárcsak a kiállító, Kónyainé Ko-
vács Ildikó, az igaz és örök értékek mellett 
kötelezte el magát. Az ihletet a hitből, 
a Bibliából és a családi életből meríti. A 
szeretet köszön vissza ezekből az alkotá-
sokból. A teljességhez vezető út reményét 
üzeni számunkra. 
 
 

Az ünnepi műsorban felléptek az isko-
la növendékei és az intézmény szín-
játszó csoportja is. A darabok témája 
Szent Imre herceg volt. - A gyerekek fő-
leg az irodalmi alkotások felől közelítették 
meg Szent Imre alakját, míg a színjátszó 
csoport a történelmet vette alapul. Szent 
Imre egy tiszta lelkű, tiszta életű ember 
volt, aki vívódott hite és fogadalma, illet-
ve a trónutódlás mikéntje között. Házas 
ember volt, de megfogadta, hogy tiszta 
életet él, így kérdéses volt, hogyan oldódik 
meg az olyan fontos trónutódlás kérdése - 
tudtuk meg Peredi Ágota igazgatótól.  
 
Az intézmény az évforduló kapcsán 
kiadta második jubileumi évkönyvét 
is, amelynek munkálataiban az egész 
tanári kar részt vett. 
                                                                                 se
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Kettős jubileumot ünnepelt december 1-jén a Szent Imre Római Katolikus  
Általános Iskola és Óvoda. A rendezvény szentmisével kezdődött, majd kiállítás  
megnyitóval és műsorral folytatódott. Az ünnepségen megjelent dr. Pápai Lajos  
megyés püspök, Dékány Ferenc atya, a Győri Egyházmegyei Katolikus Iskolai  
Főhatóság igazgatója, Pados József c. apát, plébános, az egyházmegye főpapjai,  
a katolikus intézmények és a helyi intézmények vezetői, valamint a városvezetés.

Az igaz életre nevelnek
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“Ha valaki tisztességgel, becsülettel és alázattal 
dolgozik, akkor mindegy, milyen szegény sorból 
származik, milyen nehéz időkben éli az életét, 
meg tudja hódítani mind az öt kontinenst, és 
híressé teheti szülőhazáját. Ezt hirdeti Czibor 
Zoltán és Albert Flórián életpályája” – mondta 
az államtitkár a megnyitón, ahol köszön-
tötte az eseményen megjelent Buzánszky 
Jenőt, a két elhunyt labdarúgó családtagjait, 
valamint a régi sikerekre emlékező sportsze-
rető közönséget. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester szerint 
Czibor és Albert két olyan legenda, akik a 
sport iránti elkötelezettségük mellett mind a 
mai napig példát adnak nekünk hazaszere-
tetből, emberségből és tisztességből is. „Ez 
a megnyitó sporttörténeti esemény Komárom 
életében, hiszen ez az első alkalom, hogy egy 
kiállításon együtt mutatjuk be Albert Flórián és 
Czibor Zoltán relikviáit. Ilyen tárlat hazánk-
ban még soha nem volt. Büszkék vagyunk 
arra, hogy Zoli bácsit bármerre is vetette a sors, 
szívében mindvégig megmaradt komáromi-
nak!” – fogalmazott a városvezető. 
 
- Flóri bácsi 70. születésnapjára magam is 
meghívást kaptam – meséli egyik kedves 
anekdotáját Orosz Pál, a Ferencváros vezér-
igazgatója. Aznap tárgyalásról, tárgyalásra 
rohantam. Tudtam, hogy egy ilyen eseményről 
nem szabad elkésnem, ezért kicsit lazábban ér-
telmeztem a KRESZ szabályait. Egy motoros 

rendőr megállított, és megkérdezte, hogy mi-
értléptem át a sebességhatárt. Amikor közöltem 
vele, hogy Albert Flórián születésnapjára sietek, 
felajánlotta a további kíséretet… 
 
- Nagyon örülök a mai kiállításnak, hiszen 
ebből a fiatalok lelkierőt meríthetnek, megtanul-
hatják, hogyan legyenek jó emberek és jó spor-
tolók. Remélem, hogy sok iskolás ellátogat majd 
ide, és példát merít Albert Flórián és Czibor 
Zoltán életéből. Hiszen ők ketten nagyon sokat 
tettek a magyar labdarúgásért, sok örömet 
szereztek a magyar embereknek – fogalmazott 
Buzánszky Jenő az Aranycsapat egykori 
tagja. 
 
Albert Flórián lánya, Magdolna szerint 
különleges ez a kiállítás, mert általa nem 
csak a labdarúgót ismerheti meg a közön-
ség, hanem az apát, a férjet, a nagyapát és a 
barátot is. A tárlat igyekszik minden fontos 
sporttörténeti eseménynek emléket állítani, 
ugyanakkor nem feledkezik meg Albert 
Flóriánról a „magánemberről” sem, így a 
fotók közé több családi kép is bekerült. 
Czibor Zsuzsannának, Zoli bácsi testvé-
rének visszaemlékezése szerint szüleik hat 
gyermeket neveltek föl, közülük hárman 
lettek futballisták. – A legfontosabb, hogy az 
elkövetkező generációknak át tudjuk adni azt a 
hitet, és szeretetet, amivel Zoli szerette a labda-
rúgást. Ez minden sikernek az alapja. 
 
A tárlatot Czibor Zoltán halálának 15. 

évfordulójára emlékezve állították össze. A 
két tágas teremben egyrészt a labdarúgóról 
elnevezett komáromi sporttelep emlékszo-
bájából származó tárgyak láthatók, másrészt 
az országban már több helyen kiállított 
Albert Flórián-emlékkiállítás anyaga volt 
megtekinthető.   
 
A tárlaton kiállítják többek között Albert 
Flórián aranylabdáját és Czibor Zoltán 
VB-ezüstérmét, de a sportolók személyes 
tárgyait – Albert zöld-fehér katonaládáját 
vagy Czibor igazolványait, mezeit, kitünte-
téseit – is láthatják az érdeklődők. 
 
Czibor a Komáromi MÁV színeiben kezdte 
pályafutását, onnan a Ferencvároshoz igazolt, 
majd a Csepelben, aztán a Bp. Honvédban 
játszott. A Honvéd színeiben 58 gólt szerzett, 
tagja volt az Aranycsapatnak. 1956-ban 
a Honvéd külföldi útjáról nem tért haza, a 
Barcelona csapatában ért el sikereket. Magyar-
országra 1990-ben tért vissza, és Komáromban 
megalakította anyaegyesületének jogutódját, a 
Komáromi Football Clubot, amelynek elnöke 
volt. 
 
A szervezők köszönetet mondanak többek 
között az Albert Alapítványnak, a Czibor 
családnak, a Puskás Ferenc Labdarúgó 
Akadémiának, a Fradi Múzeumnak, a Bp. 
Honvédnak és mindazoknak a magán-
személyeknek, akik emléktárgyaikkal 
segítették a kiállítás létrejöttét! 

Több mint 3000 látogató  
az Albert-Czibor kiállításon

Albert Flórián és Czibor Zoltán életét bemutató kiállítást nyitott  
novemberben a komáromi Arany 17. Rendezvényközpontban  

Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára.
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Balról: Horváth Vivien, Mészáros Zsolt, Pataki Bence, Csajághy Levente, és Baladincz Emese

A versenyen Filep Imre 6 danos mester vezetésével a komáromi Tempo Karate Egyesület 
13 versenyzője vett részt, köztük a két rutinos versenyző, Pataki Bence és Albert Patrik is. 
 
Bár ezúttal nem mindenkinek jutott érem, az ifjú sportolók kiválóan helytálltak, és nagy-
szerűen küzdöttek. 
 
A hírhez kapcsolódik, hogy a november eleji Ippon Shobu Magyar Bajnokságon 
Albert Patrik kumitében a harmadik helyen végzett, míg Pozsonyban Pataki Ben-
ce a 10-11 évesek között kumitében – 30 kg-ban a harmadik, Nagy Chiara Re-
beka a 8-9 évesek között + 30 kg-ban szintén a harmadik helyezést érte el.

Makovics ezüstöt szerzett

A XXXI. WPC Erőemelő és Fekvenyomó 
Világbajnokságnak idén Las Vegas adott 
otthont. A város sugárútja mentén fekvő 
Riviera Hotelben rendezett hatnapos 
világversenyen 29 ország több mint 
700 indulója lépett az emelvényre. Az 
erőpróbán a sportág világviszonylatban 
legjobb versenyzői mérettették meg 
magukat. Városunkat Makovics Zsolt, a 
Komáromi Sportbarátok Köre verseny-
zője képviselte.  
 
Versenyruházatban, ill. RAW kategóriá-
ban hazánkból egy 22 fős csapat indult 
a Magyar Erőemelő Profi Liga szervezé-
sében. A csapat november 3-án szállt 
fel a Liszt Ferenc Repülőtérről, majd egy 
amszterdami és detroiti átszállás után 
érkezett meg Nevada állam fővárosába. 
A hotelben lévő hatalmas színházterem-
ben két színpadon zajlott a verseny.

November 6-án és 7-én a fekvenyomó ág 
valamennyi kategóriájának és súlycso-
portjának összes férfi és női versenyzője 
szerepelt. A speciális versenyruházat nélküli 
(RAW) erőemelő versenyek a harmadik 
naptól kezdődtek meg. A komáromi ver-
senyző a november 9-i Open 140 kg-os 
kategóriában indult. Mezőnyében orosz, 
német, kazahsztáni és amerikai versenyzők 
voltak. Az első versenyszám guggolással 
kezdődött. A kezdősúly 300 kg volt, majd 
ezt követte a második kísérlet 310 kg-mal, 
majd a harmadik 325 kg-mal. Makovics 
mindhárom gyakorlata érvényes volt. 
 
- Negyedik fogásra kérhettem volna 331 
kg-ot, ami a világcsúcs lett volna, de ettől 
elálltam, mivel az addigi teljesítményemmel 
is elégedett voltam. A következő gyakorlat 
a fekvenyomás volt. Itt szintén három érvé-
nyes gyakorlatot mutattam be. (190 kg, 200 
kg, 210 kg). A verseny állása szerint idáig 25 
kg előnyöm volt a kazahsztáni versenyezővel 
szemben, aki 245 kg-ot nyomott fekve. A 
felhúzásnál 290 kg-on kezdtem, a második 
gyakorlatom 305 kg volt, a harmadik kísérlet 
(315 kg) sajnos nem sikerült. A meglepetést 
az orosz versenyző okozta, aki a 300 kg-os 
kezdőfogását átíratta 350 kg-ra, így a végén 
382,5 kg-ot teljesített, amivel Őő lett a világ-
bajnok összetett teljesítményével (895 kg). 
Szoros küzdelem után a második helyen 
zártam a versenyt, 840 kg-os összetett 
teljesítménnyel.  
 
Örülök, hogy egy, a világ legjobbjait 
felvonultató színvonalas, erős mezőny-
ben sikerült helytállnom, valamint hogy 
eredményemmel Komárom városának 
hírét öregbíthettem a tengerentúlon is 
– zárta beszámolóját Makovics Zsolt.

Tizenegy „tempós” érem született
November végén Budapesten rendezték meg az Országos Kara-
te Diákolimpia, amelyen közel 500 versenyző vetélkedett egyéni-
ben katában és kumitében az országos diákolimpiai címekért.

EREDMÉNYEK 
 
Horváth Vivien:  
kata 2. hely, kumite 1. hely 
Tóth Benedek:  
kata 3. hely  
Csajághy Levente:  
kumite 2. hely 
Baladincz Emese:  
kumite 3. hely  
Pataki Bence: kata  
3. hely, kumite 3. hely 
Albert Patrik:  
kata 3. hely kumite 3. hely  
Mészáros Zsolt: 
kumite 2. hely

Módos Péter testvére, Módos Helén a koppánymonostori iskolában tanít, így a birkózó 
szívesen vállalta el a szereplést az intézményben. Az eredményes sportoló - akit a Csonti 
becenévvel illetnek - beszélt a birkózás szabályairól, a sportág lényegéről és az olimpiai 
élményekről egyaránt. 
 
Péter elárulta: már 4 évesen elhatározta, hogy ő bizony egyszer olimpiai bajnok lesz. A londoni 
olimpián nem sok kellett ahhoz, hogy elérje célját, azonban a második mérkőzésen az ötszörös 
világbajnok Hamid Szórján jobbnak bizonyult nála. A végül is bronzot szerző birkózó azonban 
nem adja fel, ígérete szerint négy év múlva meg sem áll az aranyéremig. 
 
Az élménybeszámoló mellett az iskola diákjai a gyakorlatban is kipróbálhatták a birkózást. 
Csontit most sikerült két vállra fektetniük a birkózószőnyegen.   
 
                                                                                                                                                       se

Két vállra fektették Módost
November 13-án Módos Péter olimpiai bronzérmes birkózó  
látogatott el a koppánymonostori Dózsa György Általános  
Iskolába. A sportoló élménybeszámolóját nemcsak a diákok, 
de dr. Molnár Attila polgármester is kíváncsian hallgatta.
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Az eredmények, Komárom VSE : SZTK 
ERIMA: 2:0. A góllövők Süveg Dániel és 
Doma Márton voltak. Szép győzelem volt 
ez, hisz a bajnokságban jobb pozícióban 
lévő csapatot sikerült magunk mögé uta-
sítani. Ezzel az eredménnyel a Komárom 
VSE U13-as csapata a 7. helyen zárta 
az őszi idényt. A megyei csapatok közül 
a Dorog 9., a TASK Tatabánya pedig a 
14. helyen zárt. Reméljük, Vígh László 
tanítványai a tavaszi szezonban majd 
megerősítik helyüket, és talán előrébb is 
tudnak jutni a mezőnyben. Az U15-ös 
mérkőzés eredménye: Komárom VSE : 
SZTK ERIMA (Szigetszentmiklós), 1:2. Az 
összecsapás góllövői Varga Patrik és Majer 
Dávid (2) voltak. Deák Béla tanítványai 
jelenleg a 7. helyen állnak a bajnokság-
ban, a mögöttük lévő Dorognak eggyel 
kevesebb mérkőzése van, míg a TASK 
Tatabánya a 13. helyen zárta az idényt. (tzs)

Győzelemmel zártak az U13-asok
Az elmúlt szombaton játszották az U13 és U15 II. osztály Közép-Nyugat csoportjában  
a Komárom VSE: SZTK-ERIMA mérkőzéseket a Czibor Zoltán Városi Sporttelepen.

�� Álló sor (balról): Vígh László edző, Kovács Viktor, Zsebő Balázs, Szekeres Márton, Fülöp Patrik, Szederkényi Szabolcs, Süveg Dániel, Horváth Dániel kapus edző,
�� Guggoló sor (balról): Maksimchuk Valentin, Lőrincz Gábor, Turi Ádám, Kiss Attila, Végh Bence, Doma Márton, Paraoánu Patrik, Ozoróczi Norisz, Pénzes Áron,
�� Fekvő sor (balról): Neuvirth Erik és Farkas Barnabás

A polgármester méltatta a MOB munkáját és a magyar kormány sporthoz 
való pozitív hozzáállását. Különösen azzal kapcsolatban fejezte ki örömét, 
hogy jövőre kiemelt állami finanszírozáshoz jut a sportlövészet is. Komárom 
tulajdonképpen sportlövő központnak is tekinthető. 
 
Dr. Molnár Attila rendkívül büszke arra, hogy hamarosan átadás-
ra kerül Magyarország első és egyetlen fedett lőtere, amely egy 25 
és egy 50 méteres pályával is rendelkezik. A fedett lőtér egyaránt 
segíti az egész éves felkészülést, edzőtáboroztatást és a versenyek 
színvonalas lebonyolítását. Szabó Bence példaértékűnek tartja a vá-
ros szerepét a magyar sportban és ezen belül a sportlövészetben.

A MOB főtitkárát fogadtuk
A Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára, Szabó Ben-
ce, látogatást tett Komáromban, ahol találkozott 
többek között dr. Molnár Attila polgármesterrel, 
Igaly Diána olimpiai bajnok, Sidi Péter világbaj-
nok és Csonka Zsófia olimpikon sportlövőkkel is.
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Tíz versenyzőnkből hét állt a dobogón. 
Két versenyszámban szinte „megszálltuk” a 
dobogót: a 33,3 méteres fiú mellúszásban Szabó 
Dávid első, óvári Balázs pedig a harmadik 
helyet szerezte meg. Ugyanezen számban a 
lányok közül Máté Eszter második, Fábián 
Viktória pedig harmadik lett. Ezek az eredmé-
nyek példa nélkül állnak a komáromi úszósport 
történetében. A legjobb teljesítményt Szabó 
Dávid nyújtotta: két arany és egy bronzérem-
mel, de ki kell emelni a Fábián lányokat is 
(Szilviát és Viktóriát), akik összesen öt éremmel 
tértek haza. Úszóink a december eleji tatabányai 
Mikulás Kupán is remek eredményeket értek 
el. Debreceny Dalma 50 méteres mellúszásban 
ezüstérmes lett, míg Hegyi Kincső két bronzér-
met szerzett. A csapat legfényesebb érmét Szabó 
Dávid szerezte, míg Kecskeméti Balázs ezüst, 
Orbán Gréta pedig bronzéremmel térhetett haza.

Rég volt sikerek az úszóknál
A Komáromi Úszóklub SE versenyzői november 17-én Sopronban a Dr. Csík Ferenc  
Emlékversenyen vettek részt, ahol a nyugat-dunántúli csapatokkal mérték össze  
tudásunkat. A mieink összesen 12 érmet gyűjtöttek be: két aranyat, négy ezüstöt és hat bronzot.

November 10-én Budapesten rendezték 
meg sportlövészetben a serdülő országos 
bajnokságot az Angyalföldi Polgári Lö-
vész Egylet Tahi utcai lőterén. A serdülő 
fiúk az igen erős országos mezőnyben  
az egyéni első három helyen végeztek. 
 
Első Pekler Zalán lett, akinek 387 körös egyéni 
csúcsa kellett az egyéni országos bajnoki címhez. 
Második helyen Vas Péter végzett, 384 körrel 
(21 belső 10.), míg a bronzérmet Kelkó Balázs 
hozta el 384 (18 belső 10) körös teljesítménnyel. 
 
További egyéni eredmények: 6. Tóth Tamás 
(377 kör), 9. Adamek Tibor (367 kör), 12. Mó-
zes Marcell (364 kör), 16. Turi Zsolt (349 kör). 
 
A komáromiak két fiúcsapatot is nevez-
tek. Az első csapat a Pekler Zalán, Vas Péter, 
Kelkó Balázs összeállításban országos bajnoki 
címet szerzett 1155 körrel, míg a Tóth Tamás, 
Adamek Tibor, Turi Zsolt összeállítású másik 
csapat, 1093 körös teljesítménnyel a dobogó 
harmadik fokára állhatott fel. 
 
A nagyon fiatal leánycsapat Horváth Lea, 
Horváth Zoé, Major Cintia (1081 kör) össze-
állításban a második helyet szerezte meg. 

Egyéni eredmények: 5. Horváth Zoé (368 
kör), 7. Major Cintia (363 kör), 13. Horváth 
Lea (350 kör). 
 
A komáromi csapat a hagyományoknak 
megfelelően most is kiváló utánpótlással 
rendelkezik, és az elért országos helyezések 
is biztosítják,hogy Komáromban jó pár évig 
eredményes versenyzők öregbítik majd a 
város hírnevét. 
 
A remek szereplésért külön köszönet illeti Mis-
kolczi Julianna és Kisvárdai István edzőket. 
 
Nagyon szép egyéni és csapatered-
mények születtek az idei diákolimpia 
országos döntőjében Szerencsen is. 
Fiatal sportlövőink ismét kitettek ma-
gukért, és méltón képviselték városun-
kat és megyénket. Köszönet a felkészítő 
edzőknek, Miskolczi Juliannának és 
Kisvárdai Istvánnak, továbbá a helyi 
érdekelt iskoláknak, a segítőknek és a 
szervezőknek. 
 
Eredmények: Nyíltirányzékú légpuska 20 
lövéses fiú "A" kategória egyéni: 4. Kelkó 
Balázs - Jókai Mór Gimnázium, (181 kör), 
5. Tóth Tamás - Bozsik József Általános 

Iskola, (174 kör), 25.Turi Zsolt - Bozsik 
József Általános Iskola, (153 kör) 
 
Nyíltirányzékú légpuska 20 lövéses fiú 
"A" kategória csapat: II., ezüstérmes 
Komárom-Esztergom megye (Kelkó Balázs, 
Tóth Tamás, Turi Zsolt) 508 kör. Zárt-
irányzékú légpuska 40 lövéses fiú "C" 
kategória egyéni: II., ezüstérmes Nagy 
Sándor - Jókai Mór Gimnázium (390 kör).  
 
Nyíltirányzékú légpuska 20 lövéses lány 
"A" kategória egyéni: II. ezüstérmes Hor-
váth Zoé - Feszty Árpád Általános Iskola 
(177 kör), 5. Horváth Lea - Feszty Árpád 
Általános Iskola (173 kör), 24. Kulcsár 
Zsuzsanna - Feszty Árpád Általános Iskola 
(133 kör).  
 
Nyíltirányzékú légpuska 20 lövéses lány 
"A" kategória csapat: III., bronzérmes 
Komárom-Esztergom megye (Horváth Zoé, 
Horváth Lea, Kulcsár Zsuzsanna) 483 kör.  
 
Nyíltirányzékú légpuska 20 lövé-
ses lány "B" kategória egyéni: II., 
ezüstérmes Takács Vivien - Jókai 
Mór Gimnázium (175 kör). (tzs)

Fantasztikusan szerepelnek sportlövőink
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Mesélő képeslapok: a „Kistemplom”
Legújabb számunkban  a Szent István téren álló Szent István Római Katolikus Templomot, vagy ahogy 
Komáromban hívják, a „Kistemplomot”mutatjuk be. A képeinken 1912-ben és 2012 –ben láthatjuk. 

A templomot Zalka János győri megyés 
püspök építtette 1891-ben, felszentelésére 
1892-ben került sor. 
 
Az építésekor még Új – Szőnynek hívott 
település első templomának tervezése 
és építése Szabó József tatai építőmester 
nevéhez fűződik. ( Új – Szőny 1896. július 
1–jei hatállyal egyesül a Duna bal partján lévő 
Komárommal, amelynek lehetőségét többek 
között az 1892. szeptember 1-jén forgalomba 
helyezett Erzsébet  híd teremtette meg.) Ebben 
az időben Új- Szőnynek körülbelül 1800 
lakosa volt. Az építési költségeket a győri 
püspökség fizette, a munkát a hívek kézi 
munkaerővel, igás fuvarokkal segítették.  
A berendezésekhez is többen hozzájárultak: 
pl. gróf Eszterházy Miklós Móric csákvári 
lakos a Rieger céggel orgonát készíttetett, 
Mester István nagyigmándi plébános fa 
oltárt adott a templomnak, és a Mandausz 
János győri festő által alkotott, Szent Istvánt 
ábrázoló festményt is ő készíttette. A szó-
széket, a padokat és egy sekrestyei szekrény 
költségeit Zalka János püspök fizette. 
Három harangja közül kettő a Zichy grófok 
ispánlaki udvarából került a templomto-
ronyba, a kisebbiken Szent József és Szent 
Vendel, a nagyobbikon a Szentháromság és 
Nepomuki Szent János képei láthatóak, a 
120 kg-os harmadik harangot Zalka János 
püspök öntette. A templom kelet – nyugati 

fekvésű épület. Bejárata, tornya, kórusa a 
keleti részen, szentélye a nyugati oldalon 
áll. Falai 10 méter magasak, keleti bejárata 
boltíves, kétszárnyú ajtó. Csúcsíves tornya 
mintegy 24 méter magas. A toronyközépen 
a négy égtáj irányába ablakok vannak.  
A toronycsúcson vaskereszt látható.  
 
A 300 fő befogadására alkalmas templom 
falán márványtábla hirdeti: „Isten dicsőségére, 
Szent István király tiszteletére, az uj – szőnyi 
hívek lelki hasznára építette Zalka János győri 
megyés püspök, püspökségének 25. esztendejé-
ben. 1891.” 
 
Az építés idején a templomnak még nem 
volt plébánosa, a hívek lelki gondozását az 
észak-komáromi ferences rendi szerzetesek, 
később bencések látták el. Önálló lelkész-
ség 1922-ben alakult Komáromban. Első 
plébánosa Surányi Ferenc, későbbi esperes 
– apátplébános volt 1955-ig. Az ő idejében 
épült a plébánia, az elemi leányiskola és 
zárda, az emeletes fiúiskola és a Jézus Szíve 
nagytemplom. 1955 májusától a plébániahi-
vatal vezetését Pákay Gábor hitoktató, mint 
adminisztrátor látta el. 1955 novemberétől 
1969. november 1-jéig dr. Péntek Kálmán, 
későbbi győri kanonok volt a város plébá-
nosa. 1969 novemberétől 1979 decemberéig 
Horváth József esperest helyezték Komá-
romba, később ő a soproni Szent Mihály 

templom apát – kanonokaként 
szolgált. 1979. december 1-től 
Szirbek Ferenc esperes-plébános 
látta el a hívek lelki gondozását. 
A komáromi gyülekezet jelenlegi 
plébánosa 1992-től Pados József 
címzetes apát, esperes-plébános, 
akit 1954. június 15-én Győrött 
szenteltek pappá.  
 
1968-ban nagy templombelső 
átalakítást végeztek, lebontották 
a szószék, a régi szobrokat eltávo-
lították, a faoltárokat kicserélték. 
A szobrok helyére festmények, 
a faoltárok helyére márványból 
készült oltárrész került, e fölé 
helyezték a tabernákulumot. 
A főoltár szembemiséző már-
ványlap lett. A régi padozatot 
új mozaikkal fedték, a padok 
alá betonalj került. A falakat, 

ablakokat, padokat átfestették. A belső teret 
díszítő, magyar szenteket ábrázoló freskókat 
Molnár C. Pál festőművész készítette. A 
templomhajó baloldali hátsó részében Szent 
Ágostont édesanyjával, Szent Mónikával, 
a hajó jobboldali hátsó részében Szent 
Antalt láthatjuk. A kórus külső falán Szent 
Cecília-kép van. A kistemplom sekrestyéje 
háromrészes, a belső sekrestyeszobában he-
lyezték el Zalka János püspök ajándékát, egy 
szekrényt a miseruhák és kelyhek részére. A 
berendezését imazsámoly, asztal és székek 
képezik.  
 
1978-ban külső tatarozás során toronyjaví-
tást és bádogosmunkákat végeztek. 1982-
ben a harangozást villamosították. 2002-
ben a templom új orgonát kapott, amely 
Jáky György orgonakészítő mester győri 
műhelyében készült. 2011 év végére fejező-
dött be az a felújítás, amelynek eredménye-
képpen kívül-belül megújult a Szent István 
téren álló kistemplom. A rekonstrukciót a 
győri egyházmegye, a hívek és az önkor-
mányzat is támogatta. A falak átvágásával 
megoldották a falak víztelenítését, kicse-
rélték a faburkolatokat, a falakat átfestet-
ték.  Megvalósult a tetőcsere, a templom 
új tornyot és ajtókat kapott. Az elkészült 
kistemplomot december elején megáldotta 
dr. Pápai Lajos megyéspüspök is. (tzs)
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Gyors gyümölcskenyér  
áfonyával, mandulával

A recept hozzávalói  
 
1 doboz mascarpone (25 dkg) 
20 dkg liszt 
pici sütőpor 
8 dkg barna cukor 
2 db tojás 
kevés tejföl (1-2 ek) 
10 dkg vörös áfonya 
2 dkg hámozott, szeletelt mandula, 
esetleg mazsola 
2 szem dió összevágva 
vaj és liszt a tepsi kikenéséhez 
 
Elkészítés 
 
A tojásokat a cukorral, és mascarponéval jól ösz-
szekeverjük, óvatosan hozzászórjuk a sütőporos lisz-
tet, a többi hozzávalókat. Előre kivajazott, lisztezett 
formába öntjük, előmelegített sütőben 5 percig, majd 
160 fokon további 30 percig sütjük. Tűpróba aján-
lott! Gyakori sütögetők már tudják mikor jó. Ha 
kész, kiborítjuk a formából, hagyjuk kihűlni, ez-
után szeleteljük, vanilincukorral meghintjük.

1

Karácsonyi halászlé

A recept hozzávalói  
 
2 kg ponty 
1 kg süllő vagy kecsege 
1 kg harcsa 
5 dkg só 
50 dkg vöröshagyma 
5 dkg pirospaprika 
20 dkg paprika 
20 dkg paradicsom 
 
Elkészítés 
 
A megtisztított hal belsőségeit, a haltejet és az ikrát 
félrerakjuk. A törzseket kifilézzük, a halhúst koc-
kára vágjuk, majd a pirospaprikával és egy kis sóval 
alaposan bedörzsöljük. Letakarva hűtőbe rakjuk. A 
hagymát vékony karikákra vágjuk, és a vízbe tesz-
szük. A halfejeket a halcsontokat belerakjuk, egy ek 
sót adunk hozzá, felforraljuk. A megtisztított papri-
kát, paradicsomot beledobjuk, és kb. 2 órán keresztül 
főzzük. Ezután a tűzről lehúzzuk, leszűrjük, majd 
a hagymát és a csontokról lefejtett halhúst szitán a 
leszűrt lébe tesszük. A halalaplevet fölforraljuk, majd 
a pácolt halkockákat és a belsőséget kb. 6 percig 
főzzük benne. Erős paprikával díszítve tálaljuk.

2
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Kedves Komáromiak! 
 
 
Egyik legszebb és legszentebb ünnepünk,  
a karácsony közeledtén egy kicsit próbáljunk  
az igazán fontos dolgokra figyelni.  
A családra, a szeretteinkre, az otthonra.  
 
Wass Albert így ír Karácsonyi  
versek II. című költeményében: 

 
„Karácsony készül, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 
Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek 
hogy emberek lehessetek!” 
 
E gondolatok jegyében kívánok  
valamennyi komárominak  
áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt!  
 
 
  Üdvözlettel: 
 
    Dr. Molnár Attila 
          polgármester


