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Köszönet,

A tavalyi esztendő felemás év volt 
Komárom számára. Dr. Molnár 

Attila polgármester szerint a város 
megjárta a poklot és a mennyet is. 

A következő időszak reményei szerint már 
nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb lesz. 

!
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-Polgármester úr, visszatekintve, milyen-
nek látja a tavalyi esztendőt? Melyek azok 
a feladatok, amelyeket sikerült teljesíte-
ni, és melyek azok, amik még váratnak 
magukra? 
 
- Ha egyetlen jelzővel kellene illetni a 
2012-es évet, azt mondanám felemás, 
volt. Megjártuk a pokol felé vezető és a 
mennyország felé vezető utat is. Persze ez 
most lehet, hogy kissé patetikusan hangzik, 
mégis tény. Az már 2011 második felében 
nyilvánvalóvá vált, hogy városunk sem tudja 
magát kivonni a gazdasági válság kedvezőt-
len hatásai alól, a tavalyi költségvetést úgy 
kellett elfogadnunk, hogy a bevételi és a 
kiadási oldal között közel 2 milliárd forintos 
lyuk tátongott. Helyi adóbevételeink drasz-
tikusan visszaestek. Ha visszagondolunk 
az elmúlt év februárjára, emlékezhetünk, 
hogy a bérkifizetés is problémát okozott 
az önkormányzatnak. Ugyanakkor mivel 
mindezen problémákat előre érzékeltük, 
olyan feszes gazdálkodást vezettünk be- 
gondolok itt az intézmény-összevonásokra, 
vagy az elavult, 2002-es helyi adórendszer 
átalakítására - amellyel részben-egészében 

sikerült kivédenünk a gazdasági összeom-
lást. Emberfeletti munka volt. A költségve-
tés elfogadásánál akkor úgy fogalmaztam, 
amennyiben a működetést külső forrás 
bevonásával kell megoldanunk, nagy bajban 
leszünk. Ma már elmondhatom, hogy 
köszönhetően a komáromiaknak -  
értem ezalatt a magánszemélyeket, a kis- és 
középvállalkozásokat, a multikat -, valamint 
a helyi gazdasági mikroklíma kismértékű 
javulásának, a város túlélte a korábban 
túlélhetetlennek hitt időszakot. Reményeim 
szerint túl vagyunk a nehezén. Komárom 
helyi adókintlévősége 9,5 %, ami jóval keve-
sebb a korábbi években tapasztalt értéknél. 
Ezért köszönet illet minden komáromit 
és helyben működő céget, nélkülük nem 
sikerült volna! Településünk ma ott van a 
között a 26 város között, amelynek nincs 
hitele és tartozása. Ha figyelembe vesszük, 
hogy az év elején még milliárdos adósságot 
görgettünk magunk előtt, láthatjuk, hogy ez 
mekkora szó. 
 
-A város gazdálkodása tehát kiegyensú-
lyozott, de mi a helyzet a munkahelyte-
remtés kérdésével, ez hogyan alakult az év 
során? 

 
– E téren is kedvező adatokkal szolgálha-
tok. A tavaly év végi statisztikák szerint 
városunk munkanélküliségi rátája 7,2 %. 
Ez messze az országos átlag alatt van, 
megyénkben pedig a legjobb. Köszön-
hető ez a Nokia által életre hívott bridge-
programnak, és annak, hogy a társaság 
továbbra is a városban maradt, és még 
mindig 2100 családnak biztosít megélhe-
tést. Gondoljuk meg, a Nokia Európában 
már csak Komáromban működteti üzemét, 
amely a komáromi gyár paramétereinek, 
a kormánnyal történt tárgyalásoknak kö-
szönhető, bár talán némi szerény szerepünk 
nekünk is van benne.  
 
Az utóbbi időszakban több biztató hír is 
napvilágot látott a céggel kapcsolatban, így 
teljes joggal remélhetjük, hogy a társaság 
képes lesz kilábalni az elmúlt éveket jelle-
mező szorult helyzetéből. További örömteli 
hír, hogy tavaly két új társaság is gyökeret 
vert az ipari parkban, egy korábban érkezett 
cég pedig jelentős bővítést hajtott végre. 
Alpolgármester asszonnyal folyamatosan 
tárgyalunk új potenciális befektetőkkel, 
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reményeim szerint a következő hetekben be 
is jelenthetjük az új betelepülőt. Itt jegyzem 
meg, hogy az önkormányzat a Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvánnyal közösen idén is 
folytatja a helyi kis- és középvállalkozások 
támogatását, a lehívható pénzeket pályá-
zati önrészre, képzésekre és átképzésekre 
fordíthatják majd a vállalkozók. A városban 
gőzerővel folyik a közmunkaprogram. Eb-
ben tavaly 172-en vettek részt. Azt gondo-
lom tehát, hogy helyzetünkhöz és erőnkhöz 
képest mindent megtettünk a munkahelyek 
megőrzése és továbbiak létrehozása érdeké-
ben. 
 
-A közbiztonság terén történtek-e előre-
mutató lépések? 
 
- Van adósságunk, van feladatunk, amit a 
saját bőrömön is tapasztaltam, mikor tavaly 
év végén az én otthonomat is meglátogatták 
a besurranó tolvajok. Ugyanakkor ko-
moly lépéseket is tettünk. A rendőrségnek 
biztosítottunk túlórapénz-keretet, hogy 
minél több járőr lehessen kint a komáromi 
utcákon. Az általunk létrehozott ingyenes 
zöld számon a hét minden napján hívható 

24 órás közterület-felügyelethez is havi 
több száz hívás érkezik. Látható, hogy a 
komáromiak magukénak érzik a szolgála-
tot. Nemrég tízmillió forintot nyertünk a 
városi térfigyelőkamera-rendszer bővítésére, 
amely ez év elején meg is történik majd. 
Ha a szociális biztonságról beszélünk, ott 
érzékelhető, hogy a válság miatt egyre több 
igénylő jelenik meg a rendszerünkben. 
Rajtuk törvényi kötelességünk segíteni. 
Fontos, hogy a következő évben előremoz-
duljunk bérlakásügyben. Ha lesz állami 
támogatás, ha nem, bővíteni szeretnénk 
állományunkat. Jelenleg mintegy 200 ilyen 
jellegű ingatlannal rendelkezünk. Egy-egy 
lakás megürülésekor azonban 40-50 igénylő 
jelentkezik be. Ezt kötelességünk orvosolni. 
 
-Ahogyan más, a komáromiakat érintő 
problémákat is… 
 
-Igen. És ahhoz, hogy ez minél zökkenő- 
mentesebb lehessen, egyfajta új közmeg-
hallgatási rendszert vezettünk be, amelynek 
során kollégáimmal körzetbejárásokat 
tartottam, ahol testközelből tapasztalhattam 
meg a helyiek gondjait. Ezek a bejárások és 

a hozzájuk kapcsolódó fórumok a tavasz-
szal folytatódnak majd. Addig is a szőnyi 
és a koppánymonostori fogadóórák után a 
városmagban is tervezek tartani jó néhány 
közvetlen találkozót. 
 
-A helyi ügyek után térjünk át a Komáro-
mot érintő országos történésekre.  
 
-Két történelmi jelentőségű döntés volt ta-
valy az Országgyűlésben, amely városunkat 
érinti. Az egyik, hogy ratifikálásra került 
az új Duna-híd megépítése, amely várha-
tóan 2015 és 2017 között zajlik majd. Az 
új híd új gazdasági impulzust jelent majd a 
városnak, és a térségnek is. A másik jelentős 
történés egy régi adósságunk törlesztése volt. 
Javaslatomra és a Kecskés László Társaság 
kezdeményezésére a Magyar Országgyűlés 
elsöprő többséggel, 317 igen szavazattal 
április 12-ét a Felvidékről kitelepítettek 
emléknapjává minősítette. Végre elismerésre 
került annak a több tízezer embernek az 
ügye, akiket érintett ez a borzalmas és meg-
alázó egyoldalú kitelepítés. A döntéssel vá-
rosunk, Komárom a felvidéki kitelepítettek 
emlékvárosává vált, amely történelmi mér-
cével mérve is kiemelkedő jelentőséggel bír.

„Településünk ma ott van  
a között a 26 város  

között, amelynek nincs  
hitele, sem tartozása.”
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Megkezdte munkáját  
a Komáromi  

Járási Hivatal
Komárom, Almásfüzitő, Ács, Bábolna, 

Bana, Csém, Kisigmánd, Mocsa,  
Nagyigmánd - ezek a települések tartoznak  

a Komáromi Járási Hivatalhoz, amely 
2013 januárjában megkezdte műkö-

dését a Polgármesteri Hivatalban. 

A jogszabály értelmében változtak a jegyzői hatáskörök, így közel 
ezer ügyirat került át a járási hivatalhoz, melynek 88 munkatársa 
van.  Az itt dolgozók nem jelentenek plusz létszámot a közigaz-
gatás számára, mivel a feladatok ellátására a környező települések 
önkormányzataitól érkeztek ide kollégák vagy üres állások. A 
munkájukhoz szükséges bútorokat és számítógépeket is ezekről a 
településekről kapták. – A járási hivatal a törzshivatalból és  
a szakigazgatási szervek kirendeltségeiből áll. A törzshivatalon belül a 
hatósági osztály többek között  egyes szociális igazgatási feladatokkal, a 
közgyógyellátással, az ápolási díjakkal, időskorúak járadékával foglal-
kozik. A gyámhivatalunk hatásköre kibővült a volt jegyzői gyámügyi 
feladatokkal, okmányirodánk a korábbi feladatait látja el a korábbihoz 
képest meghosszabbított ügyfélfogadással. Most alakítjuk ki az építésügyi 
hivatalt, amelynek feladata az építésfelügyelet és a meghatározott kiemelt 
beruházások hatósági munkáinak elvégzése. A jogszabály alapján a 
hivatalvezető gyakorolja a szakigazgatási szervek munkáltatói jogkörét 
és biztosítja zavartalan működésüket. Ez vonatkozik a Munkaügyi 
kirendeltségre, a Földhivatalra, az Népegészségügyi Intézetre, vala-
mint az Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalra - mondta 
el Molnárné dr. Taár Izabella, a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Komáromi Járási Hivatalának hivatalvezetője. 
A járási hivatal a Városháza épületében kapott helyet. A 
lakosok az okmányiroda ügyfélablakán keresztül tájéko-
zódhatnak a járási hivatalokat érintő ügyekről. Komárom-
ban kormányablak még nincs, kiépítése folyamatos.

A kormányablakba készülő kollégák és ügysegédek számára elkez-
dődtek a képzések. A kollégáknak a jelenlegi ismert és alkalmazott 
ügyek eljárásrendje mellé több száz ügy intézését kell megtanulniuk. 
Várhatóan októberben kapják meg diplomájukat azok, akik a kor-
mányablakos képzésre jelentkeztek. A kormányablak működtetése 
összetett, megfelelő hálózatot kell kiépíteni, hogy az ügyintézés za-
vartalanul tudjon működni - tudtuk meg a járási hivatal vezetőjétől.
Molnárné dr. Taár Izabella hozzátette: a kormányablak indulásáig 
valamennyi szakigazgatási szerv tart majd ügyfélfogadást Komárom-
ban. Ezeken a napokon az ügyfelek helyben intézhetik a nyugdíjjal, az 
egészségbiztosítással, a fogyasztóvédelemmel, a munkavédelemmel, a köz-
lekedésfelügyelettel, a növény- és talajvédelemmel valamint a rehabilitá-
cióval kapcsolatos ügyeiket, esetleges gondjaikat. A Járási Hivatal mun-
katársai szakértelemmel és jó szívvel várják tisztelt ügyfeleiket. (se) 

Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal 
Komárom Járási Hivatala 

cím: 2900 Komárom, Szabadság tér 1.  
telefon: 34/541-316, fax: 34/541-510 

e-mail: hivatal@komarom.kemkh.gov.hu 
 

A törzshivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő:  
8-12 és 13-16 óra, szerda: 13-16 óra, péntek: 8-12 óra. 

 
Az okmányiroda elérhetőségei 

telefon: 34/541-324 
fax: 34/541-320 

e-mail: kovacs.dezsone@komarom.kemkh.gov.hu 
 

Az okmányiroda ügyfélfogadási ideje 
 

hétfő: 8-12 és 12.30-16 óra 
kedd: 12.30-15.30 óra  

szerda: 8-12 és 12.30-15.30 óra  
csütörtök: 12.30-15.30 óra  

péntek: 8-12 óra 
 

Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv:  
harmadik hét pénteken: 8.00-12.00 

 
Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság:  

páros hét csütörtökön: 8.00-9.00 
 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság:  
páros hét pénteken:  10.30-12.00 

 
Egészségbiztosítási Pénztár:  

minden héten kedden: 8.00-12.00 
 

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Munkaügyi  
és Munkavédelmi Felügyelőség:  

második hét csütörtökön: 13.00-15.00 
 

Közlekedési Felügyelőség:  
első és harmadik hét szerdán:13.00-15.00
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„A hangsúly a közös gondolkodáson van”
2013. január elsejétől szerte az országban gyökeres változások léptek életbe az iskolák-
ban. A járási és megyei szintű Klebelsberg Intézményfenntartó Központok életre hívásá-
val új fenntartói, irányítói lettek az oktatási-nevelési intézményeknek. A változásokról a ko-
máromi tankerület  igazgatójával, Dibuszné Hauser Zsuzsannával beszélgettünk.

A kormány rendelete értelmében az 
oktatási intézmények átkerültek az állam 
felügyelete alá. Mit jelent ez a változás? 
 
Először szeretném pontosítani a kérdést. 
Az intézmények nem állami felügyelet alá, 
hanem állami fenntartásba kerültek. Ez 
szakmai irányítást jelent. A közneveléssel 
összefüggő feladatok koordinálására hozták 
létre a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központot (KIK), melyhez 2013. janu-
ár elsejével átkerültek az önkormányzati 
fenntartású köznevelési intézmények. Ebbe 
az óvodák nem tartoznak bele. A KIK egy 
központi hivatal, melynek területi szervei 
a tankerületek. Az állam rajtuk keresz-
tül koordinálja, segíti az iskolák szakmai 
munkáját. Ezen kívül a pedagógusok és 
a pedagógiai munkát közvetlenül segítő 
kollégák bérét, illetve az ehhez kapcsolódó 
kiadások kifizetését is a központ végzi.  
 
A komáromi tankerülethez mely települé-
sek tartoznak? 
 
A KIK komáromi tankerületéhez Komá-
romon kívül Almásfüzitő, Ács, Bana, Bá-
bolna, Nagyigmánd és Mocsa tartozik.  A 
3000 főt meghaladó települések esetében az 

önkormányzat működteti az intézményeket. 
Emellett a 3000 fő alatti települések közül 
Almásfüzitő és Mocsa vezetése vállalta ezt 
a feladatot. Bana és Nagyigmánd esetében 
azonban a működtetést is a KIK komáromi 
tankerülete látja el. A komáromi tanker-
ületbe jelenleg 13 intézmény tartozik, ezek 
közül hét Komáromban található. Március 
31-ével a Komárom-Esztergom Megyei 
Intézményfenntartó Központ fenntartásá-
ban lévő iskolák – az Alapy, a Kultsár és a 
Széchenyi is – a komáromi tankerülethez 
csatlakozik majd.  
 
Milyen jogkörök maradtak az önkor-
mányzatok kezében? 
 
Az önkormányzatok a működtetői fel-
adatokat látják el, főként a városokban és 
azokon a településeken, amelyek ezt vállalni 
tudták és engedélyt kapta erre a miniszté-
riumtól. Komárom – mint 3000 fő feletti 
település – a dologi kiadásokat biztosítja. 
Finanszírozza az összes olyan kiadást, mely 
az intézmény működtetésével kapcsolatos, 
például a fűtést, a világítást, az informatikai 
eszközök működtetését vagy a tisztítószerek 
megvásárlását. 
 
Milyen a kapcsolat a komáromi tanke-
rület és az önkormányzat között?  
 
Az átalakulásnál a hangsúly a közös gon-
dolkodáson van. Ehhez elengedhetetlen a 
KIK és az önkormányzatok, valamint az 
intézményvezetők szoros együttműködése. 
Komárom esetében ez nagyon jól meg-
valósul. Dr. Molnár Attila polgármester 
úrral, annak érdekében, hogy az iskolák 
mindennapi élete zavartalan legyen, állandó 
kapcsolatban vagyunk. Az együttműködés 
jegyében a város most is sokat tesz az isko-
láiért, az itt tanuló gyermekekért. Bízom 
abban, hogy a közös munkát a jövőben is a 
harmonikus, a helyi közösségért tenni akaró 
jó szándék jellemzi majd, hogy valóban 
minden gyermek számára azonos esélyeket 
nyújtó, színvonalas közoktatási rendszer 
működjön a komáromi tankerületben.  (se)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turi Bálint  
oktatásért felelős alpolgármester:  
 
Ebből az átalakításból a diákok és 
a szülők nem tapasztalnak különö-
sebben semmit. Ha mégis, akkor 
leginkább pozitív dolgokat. Olyanokat, 
amelyeket itt, Komáromban mi is sze-
retnénk megvalósítani. Komárom város 
önkormányzata, képviselő-testülete va-
lamennyi, a városban működő iskolát a 
sajátjaként tartja számon. Azzal együtt, 
hogy egy szakmai szervezet irányítja az 
iskolák pedagógiai munkáját, a tanárok 
bérét közvetlenül az állam fizeti, attól 
még a komáromi iskolák a mieink. 
Szerves részei a város kulturális és szel-
lemi életének. Számítunk rájuk a külön-
böző rendezvényeken, folytatni kívánjuk 
például különböző pályázatok kiírásával 
(rendezvények, prevenció, egészséges 
életmód, határon túli magyar emlékhe-
lyek látogatása) pedagógiai munkájuk 
támogatását.  
 
Továbbra is meghirdetjük, hogy 
iskolánként egy tanuló a nevelőtestület 
döntése alapján, családjával együtt 
térítésmentesen nyaralhat jutalomként 
a város balatoni üdülőjében. Folytatni 
kívánjuk, szintén térítésmentesen, az 
úszásoktatási programunkat, mely 
az óvodák nagycsoportosaira és az 
általános iskola első - másodikosaira 
vonatkozik. Általában mondhatjuk 
azt, hogy erőnkhöz mérten a lehető 
legtöbb eszközzel, ami csak rendel-
kezésünkre áll, támogatni kívánjuk a 
városi oktatási-nevelési intézményeket.

Dibuszné Hauser Zsuzsanna

Az átalakult közoktatásról
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Csaknem 700 család kapott adományt

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a korábbi ételosztások 
kapcsán nagyon jó kapcsolatot ápol a Komáromi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a helyi önkormányzattal. En-
nek köszönhetően most az ételcsomagok mellett játékok is érkeztek 
városunkba. A helyi bölcsődék, óvodák és iskolák két-két nagy 
értékű játékot tartalmazó dobozt kaptak, melyek egyenesen a dániai 
gyárból érkeztek. 

Csöngei Ildikó, a Komáromi Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetője elmondta: mindig örömmel adja át ezeket az 
adományokat, az intézmények pedig szintén lelkesek, hiszen a legó 
egy strapabíró, hosszantartó játék, amely a különböző készségeket 
is fejleszti. 

                                                                                                             se

Nagy értékű játékadomány érkezett Komáromba a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
jóvoltából. A legócsomagokat a város valamennyi nevelési- és oktatási intézménye megkapta. 
A dobozok ünnepélyes átadására január 17-én a Szivárvány Óvodában került sor. 

Legókat kaptak a nevelési intézmények

A szállítmányt az Európai Unió fi nanszírozza, 
szétosztását pedig a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatallal szerződést kötött szervezet 
valósítja meg. Ilyen a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet is, amelynek jóvoltából most ismét 
egy kamionnyi tartós élelmiszer érkezett váro-
sunkba. A csomagokat a Komáromi Családsegítő 
Szervezet ellátási területe alá tartozó települések 
- így Mocsa, Csép és Kisigmánd - rászorulói is 
megkapták, összesen 680 család. 

Az adomány lisztet, vaníliás karikát, kenyérchipset 
és instant sült tésztaételt tartalmazott. A 3-4 tagú 
családok 7 kilogramm, míg a 11 tagú családok 17 
kg lisztet kaptak. 

„Az Európai Unió által fi nanszírozott EU 
Élelmiszersegély Programot a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal szervezi. Az 
országos program keretében az uniós forrás-
ból előállított élelmiszereket az MVH-val 
szerződött segélyszervezetek juttatják el a 
magyarországi rászorultak részére.” (se)

Mintegy 7,5 tonna tartósélelmiszer-adomány érkezett Komáromba január 17-én. A városban évente négy alka-
lommal osztanak ki ilyen csomagokat a rászoruló családoknak, kettőt az önkormányzat,
kettőt pedig a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jóvoltából.
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- Mondhatjuk, hogy hagyománya van és jelen-
tősnek is számít, hiszen ez az egyik legnagyobb 
találkozó, ami kifejezetten a Dutráról szól. 
Rengeteg tablót, posztert, metszetet, fényképet, 
alkatrészt hoztunk, melyek segítségével az 
érdeklődők megismerkedhetnek ezzel a traktor-
típussal. Sőt, van egy Dutránk is, ami „lábon 
jött”. Ígértek egy restaurált trélert, amin régi 
gépeket csodálhattak volna meg az érdeklődők, 
azonban Gyöngyös környékén olyan rossz volt 
az időjárás, hogy nem tudtak útnak indulni - 
avatott be a részletekbe az esemény szerve-
zője, Nagy Róbert. A délelőtt folyamán elő-

adásokat hallgathattak a résztvevők. Nagy 
Vilmos, a Dutra Barátok Körének tavalyi 
évéről tartott beszámolót. Nyáradi Attila 
pedig, aki talajművelő gépek gyártásával 
foglalkozik, vendégelőadóként vett részt az 
eseményen. A legfi atalabb dutrás Lukács 
Bence 11 éves kora ellenére nagyon jól 
ért a gépekhez. - Van pár traktorunk otthon 
a portán. A legrégebbi egy Hoff er traktor, 
amely tavaly volt kereken 100 éves. Édesapám 
elismert autószerelő mester, neki gyakran 
segítek a gépek szerelésében, így jól ismerem a 
traktorokat is. Először egy Zetort vezettem, 

a Dutrával tavaly ismerkedtem össze. Nekem 
nagyon tetszenek a régi gépek. Apával gyakran 
járjuk az országot, hogy felkutassunk egy-egy 
régiséget. Ha felnövök, gépkezelő szeretnék 
lenni. Nagyon fáj a fogam egy Dutra D4KB-
re. Főleg a fülke nélküliek tetszenek – árulta el 
Bence. A szőnyi Dutra Barátok Körének 
lelkes csapata évről évre bővül. A tagok az 
ország minden pontján, sőt még külföldön 
is előszeretettel kutatnak egy-egy traktor 
után. A rendezvény sikerét bizonyítja, hogy 
idén már százötvenen voltak kíváncsiak rá. 
                                                                       se

Régi idők traktora

A szőnyi Dutra Barátok Köre január 26-án negyedik alkalommal szervezte 
meg országos találkozóját a Petőfi  Sándor Művelődési Házban. Az esemény-
re várták mindazokat, akiket érdekel a hazai traktorgyártás története, a meg-
őrzött relikviák, a bemutatók és az előadások. A téma egyre többeket vonz, ami 
abból is látszik, hogy zsúfolásig megtelt a művelődési ház előadóterme.

A díjjal járó és az önkormányzati pályáza-
ton nyert pénzösszegből az egyesület egy 
288 férőhelyes ketrecparkot alakíthatott 
ki. Ezek a ketrecek műanyag borításúak, 
sokkal tágabbak és világosabbak. A 240 
kiállított galamb egyharmada is komá-
romi bukó volt. Ez egy kis testű, keringő 
galamb, fésűvel. Egyszínű vagy szívhátú, 
rövid, lefelé mutató csőre van, a szeme 
körül pedig piros szembőr található.
- Röpképességét ez a fajta már elveszítette, főleg 
külleme miatt tenyésztik a galambászok. Mi 
a klub működtetésével hagyományt is őrzünk, 

célunk, hogy ez a fajta ne vesszen ki - mondta 
Molnár Péter. Melegh András egy különle-
ges galambbal érkezett a kiállításra. Tavaly 
az olimpia jegyében rendeztek versenyt, 
ahol kizárólag olimpiai gyűrűvel ellátott 
galambok vehettek részt. Az egyes zónában 
harmadik helyezést ért el. - 460 kilométert 
teljesített kb. 90 km/h-s sebességgel, 5 óra alatt. 
Enyhe hátszéllel, jó időben repültek a galam-
bok - tudtuk meg Melegh Andrástól, aki 
elárulta, a galamb ketrecében lévő sok pihe 
mindenképpen jót jelent, hiszen ezeknek 
a madaraknak jó a biológiai egyensúlyuk. 
Amennyiben nincs tollpihe a ketrecben, 

akkor a galambnak légzőszervi vagy egyéb 
belső szervi problémái vannak. A ragado-
zókon kívül a postagalamboknak még egy 
ellenségük van, a korszerű radarrendszerek, 
amelyek megzavarják a madarakat. Körül-
belül 300 ezer galamb veszik el Magyar-
országon emiatt, 1-1,5 milliárd értékben. 
Molnár Péter azt mondja, egyre kevesebb 
a galambász. Az 50-es években a Gyár 
utca valamennyi házában volt galamb, ma 
talán kettőben, ha van. Ezen szeretnének 
változtatni, így várják a galambász egyesü-
letbe és a fajtaklubba az érdeklődőket. (se)

A fajtamegőrzés a cél
Szerb magasszálló, magyar óriás, king, dán keringő, amerikai óriás posta - a laikusok talán nem is tudják, hogy 
ezek bizony galambfajta-nevek. Velük is találkozhattak az érdeklődők a kétnapos galambkiállításon. Az egyik ál-
landó főszereplőt, a komáromi bukót sem szabad kihagyni a felsorolásból, amely 2012-ben Pro Urbe-díjat kapott.
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A Selye János Kórház a 2012 végi országos egészségbiztosítási pénztári „kasszasöprés” akciója során 
65 millió Ft központi kormányzati támogatást kapott. A támogatás, az egészségügyi szerkezet-
átalakítás folyamatában lévő kórházban biztosítja a járulékok kifizetése mellett a lejárt szállítói 
állomány csökkentését is.  
 
Dr. Ferencz Péter igazgató elmondta, szintén központi keretből decemberben 28 
millió Ft-os műszerfejlesztési támogatást kapott a kórház, amely az újonnan kiala-
kított aktív reumatológiai osztály fizioterápiás és balneoterápiás eszközparkjának, a 
gasztroenterológia és az egynapos sebészet eszközparkjának, valamint a kórház informa-
tikai rendszerének fejlesztésére fognak felhasználni a 2013-as év első negyedében. (se)

Parkoló családosok részére 
 
A napokban több családi parkoló ke-
rült kialakításra a Városháza mögött. 
Dr. Molnár Attila polgármester szerint 
leginkább az ilyen „kis figyelmes-
ségek” teszik közös otthonunkká 
Komáromot. 
 
A polgármester elmondta, fontosnak 
tartja, hogy azoknak az anyukáknak, 
családosoknak, akik egy vagy több 
gyermekkel érkeznek  
a Városházára ügyet intézni, ne 
kelljen feleslegesen időt tölteni 
a parkolóhely-kereséssel. Ezért 
az önkormányzat számukra 
megkülönbözetetett jelzésű álláso-
kat alakított ki. A városvezető ezzel 
együtt kéri az autósokat, hogy  
a családi parkolóhelyeket hagyják 
szabadon a városházára gyermekkel 
érkező szülők számára. 
 
Új padok a megállóban 
 
Az utóbbi hetekben több lakossági 
kérés is érkezett azzal kapcsolatban, 
hogy az önkormányzat helyezzen 
ki köztéri padokat a Tesco melletti 
autóbusz-megállóba. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester 
elmondta, az utazóközönségnek, így 
a város lakóinak kényelmét szolgáló 
ülőalkalmatosságokat néhány napja 
ki is helyezte a hivatal, így az áruház-
ba tömegközlekedéssel érkezőknek 
végre nem kell állva várakozniuk a 
járatok érkezésére. 
 
A városvezető egyszersmind kéri 
a helyieket, hogy minél több olyan 
építő javaslattal, ötlettel, megkeresés-
sel forduljanak az önkormányzathoz, 
amelyek komfortosabbá tehetik 
településünket.  
 
Zöld óvoda lett a Tóparti 
 
A Tóparti Óvoda vezetője, Nagy 
Márta nemrég vette át a az Oktatási 
Államtitkárság és a Vidékfejlesztési 
Minisztérium képviselőjétől a „Zöld 
Óvoda”cím minősítést tanúsító okle-
velet. Az intézmény 2009-ben nyerte 
el - Komárom városában elsőként - a 
„Zöld Óvoda” címet. A cím haszná-
latára három évig volt jogosult az 
óvoda, ezért újra kellett pályázni.
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A pályázat „A” változatára 33 fő felsőokta-
tásban résztvevő hallgató, a „B” változatára 
3 fő adta be pályázatát. A képviselő-testület 
határozata értelmében, a pályázati támo-
gatást az „A” változatban 22 fő főiskolai 
illetve egyetemi hallgató, a „B” változatban 
3 fő középiskolás (a következő tanévtől a 
felsőoktatásban résztvevő hallgató) nyerte 
el. Az önkormányzat által nyújtott támo-

gatás mértéke: 4.000,- Ft/hó/fő. (Az ehhez 
hozzáadandó esetleges megyei és a Nem-
zeti Erőforrás Minisztérium által nyújtott 
támogatásról a pályázók a későbbiek során 
kapnak tájékoztatást az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelőtől.) 
 
A Bursa Hungarica pályázatra nyúj-
tott önkormányzati támogatás a 2013. 
évre összesen 1.340.000,- Ft. (rg)

A napokban Komáromban járt az országos ismert média- és közéleti személyiség, újságíró, Pálffy 
István, aki dr. Molnár Attila polgármester jelenlétében több tucatnyi kötetet ajándékozott a Jókai 
Mór Városi Könyvtárnak. 
 
Pálffy István, aki korábban a Magyar Rádió, az MTV, és a TV2 munkatársa volt, jelenleg 
pedig a KDNP országgyűlési képviselője, a kétezres évek elejétől ír könyveket. Kötete-
iben az illem és az utazás témaköre mellett élénken foglalkozik a gasztronómiával és a 
gasztroturizmussal, azon belül is kiemelten a borokkal. Számos könyvet írt e témákban. 
 
Pálffy István ezúttal egy, a korábbi köteteiből összeállított csomagot ajándékozott könyv-
tárunknak. Az író egyszersmind bejelentette, őszre várhatóan elkészül a városunkkal 
foglalkozó könyvével is. 
 
Addig is május közepén, a könyvtár 60 éves fennállása alkalmából szervezett rendez-
vénysorozat egyik eseményeként író-olvasó találkozón találkozhatunk majd vele. (rg)

Stabil helyzetben a kórház

Új köteteket kapott a könyvtár

Komárom Város Önkor-
mányzata a 2013. évre is csat-

lakozott a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez.

Másfél millió az ösztöndíjakra
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Harmadik alkalommal rendezte meg immár hagyományosnak nevezhető sváb bálját a komáromi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat. A fő szervező ezúttal is Mihalik Mariann volt. Az eseményre 150 előfoglalás  
érkezett. A zenét, ahogy tavaly is, a dunaalmási Die Lausbuben zenekar szolgáltatta.

Nagyon jól sikerült az idei sváb bál

A 2006-ban alakult együttes hagyomá-
nyos sváb és populáris szórakoztató zenét 
egyaránt játszik. A sváb zenének nagy sikere 
van a svábok és a nem svábok körében 
is. - Egyre többen érdeklődnek az ilyen jellegű 
programok iránt, nemcsak a városból, de  
a megye sváb településeiről is. A bálon sváb 
jellegű vacsorával kedveskedünk a résztve-

vőknek. A Kocsis Tibor segítségével összeál-
lított menüben szerepel hántolt árpaleves, 
vadas, sváb káposzta és malac is - mondta 
Mihalik Gusztáv, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat alelnöke. A Die Lausbuben 
zenekar kísérte a szintén dunaszentmiklósi 
hagyományőrző ifjúsági tánccsoport fel-
lépését is, amely 1996-ban alakult fiatalok 

kezdeményezésére. Ma 22-en tanulják és 
gyakorolják a magyarországi németek tánc-
kultúráját. A népviseletbe öltözött fiúk feke-
te nadrágot, mellényt, fehér inget, csizmát 
és kalapot viselnek, míg a lányok hagyo-
mányos öltözékéhez a fehér blúz, a mellény, 
a két alsószoknya, a fekete cipő és a fehér 
harisnya, a zöld, bordó vagy kék szoknya 
és a kötény tartozik. Dr. Ströcker Renáta, 
Komárom jegyzője dunaszentmiklósi. Ko-
rábban tagja volt a tánccsoportnak, jelenleg 
a helyi dalkörben énekel.  
 
- Nagy örömömre szolgál, hogy nemcsak szülő-
falumban vehetek részt ilyen rendezvényeken, 
hanem Komáromban is. Jó érzés, hogy a német 
nemzetiség képviselői itt is ilyen programot 
szerveznek. A jövőben szeretném ebbéli 
munkájukat segíteni, és ha lehet, akkor minél 
több ilyen rendezvényen részt venni. Jelenleg a 
dunaszentmiklósi dalkörben énekelek, korábban 
aktív tagja voltam a tánccsoportnak is, most 
két tánc erejéig „beugrottam” - mondta az 
aljegyző. Az eseményen Komárom polgár-
mestere, dr. Molnár Attila is részt vett.  (se)

December elején ötfős küldöttség érkezett Naumburgból városunkba.  
A Komárom-Naumburg Baráti Társaság új vezetése négy napot töltött nálunk.

Testvérvárosi adomány a nagycsaládosoknak

A testvérvárosi küldöttség a Gesztenyés és 
a Szivárvány óvodákba látogatott, ahova já-
tékokat vittek ajándékba, majd beköszöntek 

a Városházára 
is. A délelőtt 
folyamán 
meglátogatták 
a zeneiskolát 
, majd Hozák 
Adrienn 
igazgatónő 
meghívására 
részt vettek a 

szőnyi Református Templomban rendezett 
nagysikerű adventi hangversenyen. Más-
nap a küldöttség fogadta a Naumburgból 

érkezett szállítmányt, amelyet testvérváro- 
sunk lakosai küldtek a komáromi nagycsalá-
doknak.  A küldeményt Hamrák Zsófiának 
a nemzetközi kapcsolatok tanácsnokának 
adták át, aki nemcsak mint ötletgazda, de 
mint segítő is gondoskodott az ajándékok 
szétosztásáról Így a Családsegítőnél elhe-
lyezett játékok december 12-én ott voltak a 
Sportcsarnok karácsonyfája alatt.  A főként 
használt gyermekruhákból álló küldemény 
a Családsegítő, illetve a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat által került a családokhoz. 
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Id. Szentgyörgyi Dezső, a Magyar Királyi 
Honvédelmi Légierő legeredményesebb 
vadászpilótája volt, akit 29 igazolt légi győ-
zelme tett a repülés Magyar Ászává. Hadi 
múltját és háborús hőstetteit nem hagyhatta 
feledésbe merülni fia, aki ezért kutatta és 
őrzi ma is édesapja életútját, és ha teheti, 
előadásával beavatja hallgatóságát a magyar 
légierő hadi kulisszáiba is. – Vidéken, 
egyszerű, kis klottnadrágos parasztgyerekként 
kezdte az életét. Nagyon jó alkatú és adottságú 
futballista volt. Egész életét meghatározta a 
sport szeretete. Focista lett volna, de közben 
Lindberg átrepülte az óceánt. Ez annyira nagy 
hatással volt rá, hogy elhatározta, ő is valami 
világraszóló tettet hajt végre – mesélte az 
édesapjáról ifj. Szentgyörgyi Dezső. 
 
Id. Szentgyörgyi Dezső az elsők között 
volt, akit Horthy Miklós vitézzé avatott. 
A háborús készülődés idején az álcázott 
reptereken, a nem létező gépeken gyakorló, 
postatiszti tanfolyam címszó alatt kiképzett 
pilóta megszerezete az Aranysas-jelvényt 
is. Először a doni fronton találkozott a 
háborúval, sorozatos légi győzelmei tették 
nevét naggyá. – A kecskeméti légierő bázis még 
a rendszerváltást megelőző évben felvette édes-
apám nevét. Az akkori politikai nyomás elle-
nére, mert ők a Szovjetúnió fölött elsőként lelőtt 
szovjet pilóta nevét javasolták. Az állomány 
azonban egyértelműen kiállt amellett, hogy 
annak a pilótának a nevét vegye fel a bázis, 
aki azt a szovjet pilótát lelőtte. A kecskemétiek 
ráadásul a tiltás ellenére is fölfestették a vörös 
puma fejet, ami az ő jelvényük volt – mondta 
ifj. Szentgyörgyi Dezső. 
 
A repülés iránti szenvedély apáról fiúra 
szállt, hiszen ifj. Szentgyörgyi Dezsőből 
is pilóta lett. – 1971-ben lehetőségem adódott 
arra, hogy elmenjek a Malévhoz dolgozni. 
Nyugdíjazásomig náluk maradtam, ami 
szerencsére két évvel a Malév csődbemenetele 
előtt történt.  
 
A hős pilóta életútját bemutató előadás után 
a résztvevők átvonultak a vasúti híd lábánál 
álló emlékműhöz, ahol Vitéz Nagy Miklós 
méltatta az Endresz Csoport névadóját. (se)

A Legnagyobb Magyar Ász
A 120 évvel ezelőtt született nemzeti hősre, az első óceánrepülő pilótára, Endresz Györgyre emlékeztek január 
7-én ifj. Szentgyörgyi Dezső előadásával a Jókai Mór Könyvtárban. A programot az Endresz Csoport szervezte.

Id. Szentgyörgyi Dezső
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A doni katasztrófára emlékeztünk 

A megfelelő fegyverzet és felszerelés 
nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal 
megbízott honvédek ezrei szenvedtek és 
vesztek oda a -40 fokos orosz télben.

-Sok ezer magyar katona lelte ha-
lálát a kegyetlen hidegben a keleti 
hadszintéren. Köztük volt sok komáro-
mi, illetve Komárom környéki katona 
is. Egy évvel ezelőtt nekik állítottunk 
itt emléket, a Monostori erődben, 
amikor felavattuk az emléktáblát. Most 
a 70. évfordulón ismét emlékezünk az 
elesettekre és az eltűntekre. Évtizedeken 
keresztül tilos volt kiejteni a nevüket, de 
most fejet hajtunk a parancsot teljesítő és 
elesett komáromi katonák előtt – mond-
ta emlékező beszédében Bágyi Ferenc-
né, a Komáromi Erődök Barátainak 
Egyesületének vezetője. A keleti fronton 
68 komáromi, szőnyi és monostori 
katona esett el vagy tűnt el. Neveik 
egytől-egyig elhangzottak az esemé-
nyen, mialatt a résztvevők elhelyezték 
koszorúikat az emléktáblán. A Vox 
Femina kórus katonadalokkal emléke-
zett a második világháborúban szenve-
dett és elesett komáromi honvédekre. 
Az emlékműsorban közreműködött 
Miletics Anton és Oláh Kálmán is. (se)

Gyertyagyújtással és a Himnusz eléneklésével kezdődött a megemlékezés 
a Don-kanyarban  életüket veszett magyar katonákra. A második magyar had-
sereg az 1943 januárjában vívott harcok során megsemmisítő veszteségeket szenvedett. 

2. magyar hadsereg2. magyar hadsereg2. magyar hadsereg

A 2. magyar hadsereg a Magyar A 2. magyar hadsereg a Magyar A 2. magyar hadsereg a Magyar 
Királyi Honvédségnek az 1941/1942-Királyi Honvédségnek az 1941/1942-Királyi Honvédségnek az 1941/1942-
ben érvényes hadrendben nem ben érvényes hadrendben nem ben érvényes hadrendben nem 
szereplő alakulata volt, amelyet szereplő alakulata volt, amelyet szereplő alakulata volt, amelyet 
1942-ben állítottak fel, és a keleti 1942-ben állítottak fel, és a keleti 1942-ben állítottak fel, és a keleti 
hadszíntérre küldték harcolni. A hadszíntérre küldték harcolni. A hadszíntérre küldték harcolni. A 
hadsereg az 1943 januárjában vívott hadsereg az 1943 januárjában vívott hadsereg az 1943 januárjában vívott 
harcok során rendkívül súlyos, harcok során rendkívül súlyos, harcok során rendkívül súlyos, 
megsemmisítő veszteségeket megsemmisítő veszteségeket megsemmisítő veszteségeket 
szenvedett. A Don-kanyarban vívott szenvedett. A Don-kanyarban vívott szenvedett. A Don-kanyarban vívott 
harcok a magyar hadtörténelem harcok a magyar hadtörténelem harcok a magyar hadtörténelem 
legszomorúbb fejezetei közé tar-legszomorúbb fejezetei közé tar-legszomorúbb fejezetei közé tar-
toznak: a megfelelő fegyverzet és toznak: a megfelelő fegyverzet és toznak: a megfelelő fegyverzet és 
felszerelés nélkül kiküldött, lehe-felszerelés nélkül kiküldött, lehe-felszerelés nélkül kiküldött, lehe-
tetlen feladattal megbízott honvé-tetlen feladattal megbízott honvé-tetlen feladattal megbízott honvé-
dek ezrei szenvedtek és vesztek dek ezrei szenvedtek és vesztek dek ezrei szenvedtek és vesztek 
oda a -40 fokos orosz télben.oda a -40 fokos orosz télben.oda a -40 fokos orosz télben.



Két kitüntetett a magyar kultúra napján
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak emlékére, hogy 
– a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén 
a Himnusz kéziratát. Január 23-án a Jókai mozi adott otthont a városi rendezvénynek.

Pőcze László
A Jókai Mór Gimnázium tanára, két gyermek édesapja. 2001 óta a 
Garabonciás Néptáncegyüttes művészeti vezetője. Felsőfokú néptánc-
pedagógusként végzett a Táncművészeti Főiskolán. Édesanyja fi gyelt fel 
arra, hogy a tíz éves fi ának rendkívül jó ritmusérzéke van. Pedagógus 
lévén elhatározta, hogy az iskolában néptáncra tanítja a gyerekeket, 
így a sajátját is bevonta. Már az első évben egy házi „Ki mit tud?”-ot 
tartottak, ahol László szólóban mutatta meg tánctudását. Lassan ösz-
szeverbuválódott egy kísérőzenekar is. Ebből a magból aztán 1986-ban 
hivatalosan is megalakult a Garabonciás Néptáncegyüttes. A táncos lábú 
legényke időközben a legelső „gyermektánc szóló fesztiválon” különdíjat 
kapott, majd elnyerte a Martin György nemzetközi szólótánc fesztivál 
közönségdíját. A főiskolás évek alatt Budapesten a Bartók Néptáncegyüt-
tesben táncolt, és egy ideig tagja volt a tatai Pötörke néptáncegyüttesnek 
is. Táncol és táncolni tanít fi atalokat, gyerekeket, és mint édesanyja  - 
a saját fi át is. Személyéhez számtalan nagysikerű fellépés, műsor kötődik 
mint néptáncos, oktató, koreográfus, és művészeti vezető is. Szelíd, 
szorgalmas és kitartó. Remek pedagógus, életeleme a tánc. A hagyo-
mány átörökítése mellett bátor, humorral teli koreográfi ával igyekszik 
megnyerni a fi atalokat e gyönyörű örökségünknek, a néptáncnak.
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Nyikus Anna
Szőnyben született. Kirakatrendező és dekoratőr iskolában tanult, 13 
évig dolgozott választott szakmájában. Közben megismerkedett a 
szövéssel és hamarosan mások mestere lett. A hagyományos népi szőt-
tes mellett egyre gyakoribbak alkotásai között az önálló fantáziával 
megalkotott textilek is. Munkája során mindig az újra törekedett. Így 
készült el többek között a Novolen termékcsalád, amellyel nívódíjat nyert. 
A gyapjúszőttes technikával lenhulladékból készített anyagból lakástexti-
leket alkotott, munkájáért 1987-ben Gyártmányfejlesztési Díjat kapott. 
1987-től 1995-ig az esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskolán 
a népi kézműves fakultációt vezette. 1990-től főállású pedagógusként 
dolgozik, a tatai Talentum Iskola Kézműves Szakiskolájának vezetője. 
A Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, tagja 
a Szabad Képző- és Iparművészek Szövetségének, a Reklámszövetség-
nek, s egyik alapító tagja a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaságnak. 
A népi szövés mellett egyéni alkotómunkájában előtérbe kerültek az 
egyházi textilek, a gobelin technikával készült iparművészeti munkák. 
Textilmunkáival 1978-tól rendszeresen szerepel kiállításokon itthon 
és külföldön egyaránt. Tősgyökeres szőnyi iskolái, de munkái révén 
számos helységhez kötődik megyén belül és kívül egyaránt. Szőny önálló 
arculata, szűkebb tekintetben vett társadalmi élete fennmaradásáért, 
a népművészeti hagyományok újra élesztésében tevékeny részt vállal. 
Számos díj birtokosa, köztük a Pro Urbe Komárom kitüntetésé. Hitval-
lásában Kazinczy szavait vallja: „Jót, s jól! Ebben áll a nagy titok.”

Nemzeti imánk, a Himnusz közös eléneklésével kezdődő, a 
Kodály emlékév jegyében megrendezett esten a Jókai Mór 
Gimnázium diákja, Németh Nikolett, Bedecs Ilona népdal-
énekes, a Pőcze László vezette Garabonciás Néptáncegyüt-
tes, Miklós Józsefné zenepedagógus, nyelvművelő, az észak-
komáromi Concordia Vegyeskar, valamint a Vox Femina 
Kórus működött közre. Konferált: Tóth Dorottya.

E napon adták át a Komárom Város Kultúrájáért díjakat is, 
melyet ez évben Nyikus Anna népi iparművész, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, 
és Pőcze László, a Garabonciás Táncegyüttes művészeti 
vezetője vehetett át dr. Molnár Attila polgármestertől.
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Pőcze László és Nyikus Anna



Egy nap a reneszánsz jegyében
Immár hagyományosnak mondható a szőnyi Petőfi  Sándor Művelődési Házban  
4.  alkalommal megrendezésre kerülő reneszánsz nap. Az egész napos családi program 
remek kikapcsolódási lehetőséget nyújt. A főszervezővel, Nyikus Annával beszélgettünk.

Négy évvel ezelőtt mi adta az inspirációt 
a reneszánsz nap megszervezéséhez? 

Az ötletet a 2008-ban meghirdetett  Re-
neszánsz Éve adta. Ekkor a nyári kreatív 
napközis tábor témájául választottuk. A 
gyerekek nagyon élvezték a korabeli zenét, 
táncot, Mátyás udvarának felelevenítését, a 
kislányok a korabeli fejdíszeket, öltözeteket. 
Szerették a különféle kézműves mestersé-
gekben való jártasság megszerzését, termé-
szetesen a tárgyak kiválasztását, díszítését, a 
kor relikviáihoz igazítva. A reneszánsz, azaz 
újjászületés jó beharangozója a tavasznak, 
illeszkedik a vidám farsangi időszakhoz és 
már kipróbáltan érdeklődőket vonz, ezért 
rendezzük meg minden év februárjában.

Milyen programok alkotják a reneszánsz 
nap alapját? 

Ilyenkor a művelődési ház színház-

terme vásári forgataggá alakul. Közel 
húsz kézműves állítja ki munkáit és tart 
mesterségbemutatót. Az érdeklődők bete-
kintést nyerhetnek egy-egy alkotói folya-
matba. Megismerkedhetnek a különféle 
természetes alapanyagokkal, és megtapasz-
talhatják, hogyan alakul a mester keze alatt. 
Fazekas, szövő, gyapjúhímző, csipkeverő, 
fafaragó, hálókötő, ólomüveges, tűzzo-
máncos, csuhés, babakészítő, gyöngyfűző, 
gyöngyhímző szakágak mestereit ismerhe-
tik meg az idelátogatók. Játszóházi foglalko-
zásokon tapasztalhatják meg a gyerekek az 
alkotás örömét. A meghívott alkotók, akik 
igyekeznek a reneszánsz korhoz kapcsolódó 
munkákat hozni, az alkalomhoz öltözködni,  
a Komárom-Esztergom Megyei Népművé-
szeti Egyesület és a Magyar Csipkekészítők 
Egyesületének tagjai.  A kreatív munka 
mellett interaktív színházi produkcióban 
vehetnek részt a gyerekek, ami láthatóan 
mindig öröm nekik. A királyi udvar szerep-
lőjévé válni nagy móka számukra. 

Ez a nap ugye elképzelhe-
tetlen a kulináris élveze-
tek és tánc nélkül? 

A nap kötelező velejárója 
a korabeli gasztronómia, 
amelyet a helyi kemencék-
re építünk. Lehetőséget 
biztosítunk, hogy szakem-
ber segítségével aki akar, 
kemencés étket készítsen. 
(Aztán „Egye meg amit 
sütött!” – az elmúlt évek 
tapasztalatai szerint 
azonban egyre jobban 
megy!) Ha kicsit jobban 
megpirul, akkor is jó, mert 
saját maga készítette!

A nap hangulatát áthatja 
a reneszánsz zene, a zsivaj 
és az elmaradhatatlan 
reneszánsz táncház. A 
táncosok korabeli ruhában 
a középkori tánclépésekkel 
elvarázsolják a résztvevőket 
és egyre többen állnak be 
közéjük.

Ön szerint mi a rene-
szánsz nap sikerének titka?

Könnyed szórakozás, sok kreatív lehető-
séggel és reneszánsz ízekkel fűszerezve, 
reneszánsz kiállítás, színház, 20 kézműves 
bemutató, foglalkozások, gyermekműsor, 
gasztronómiai előadás, kalácsféle sütése a 
kemencékben, kuktálkodási lehetőség, a 
zene és a táncház – mindez biztosítja a jó 
hangulatot kicsik és nagyok számára egy-
aránt. Örömünkre már nemcsak a helyiek 
és a környékbeliek látogatnak el rendezvé-
nyünkre, hanem távolabbi településekről is 
jönnek érdeklődők. 

A korabeli vásári forgatagba, február 
23-án 10 - 17 óráig mindenkit szere-
tettel vár a rendező, a Komáromi Kul-
turális, Szabadidő és Sport Nonprofi t 
kft  és a Szőnyi Kulturális Egyesület.
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Tavaly indult útjára a Komáromi Fotóba-
rátok Köre nevet viselő Fotóklub Gábor 
László fényképész vezetésével. Az érdek-
lődők szerdánként sajátíthatják el a fotózás 
legapróbb részleteit, megismerkedve a 
hagyományos és a digitális gépek műkö-
désével, a feldolgozás és archiválás szabá-
lyaival, a portré és a tájképek készítésével. 
– A klubban mindenki azt tanulhatja meg, 
amire szüksége van, ami igazán érdekli. A 
kör tagjai gyakran járnak közös fotózásokra 
is. A legjobb alkotásokból pedig egy közös 
kiállítást szervezünk a klub tagjainak – 
mondta el Horváth Krisztina, a Komáromi 
Kulturális, Sport és Szabadidő Nonprofit 
Kft. programszervezője. 
 
Míg a Fotóklub szívesen látja a fiatalokat és 
az idősebbeket egyaránt, addig a KisMester 
Kézműves Klubot kifejezetten a legkiseb-
bek kedvéért hozták létre.  A Közösségi 
Házba szombaton délelőttönként Kolonics 
Istvánné óvodapedagógus várja az óvodáso-
kat és a kisiskolásokat. A 5-10 éves gyerme-
kek rajzolhatnak, gyurmázhatnak, festhet-
nek. A foglalkozások fő célja, hogy a kicsik 
kézügyessége fejlődjön, és kreativitásukat 
kibontakoztathassák. Nem utolsó szempont 
a közösségi szellem kialakítása sem.  
 
A színházkedvelők legnagyobb örömé-
re „Színház-szerda“ néven egy tavaszi 
bérletsorozatot indított útjára a Komáromi 
Kulturális, Sport és Szabadidő Nonprofit 
Kft. Az első előadásra február 13-án 19 
órától kerül sor. - A zene az kell címmel 
Valentin napi musicalműsort ad Miller Zol-
tán és Mahó Andrea. Felcsendülnek majd 
világhírű betétdalok például Az Operaház 
fantomjából, az Evitából vagy  A Napba öl-
tözött lányból. Az énekesen nem hagyják ki 
a hazai és nemzetközi slágereket és a lazább 
hangvételű rockos dalokat sem – tudtuk 
meg Horváth Krisztinától. Ezt követően két 
alkalommal a „Győr házhoz jön“ sorozat-
nak hála a Győri Nemzeti Színház társulata 

mutatja be egy-egy darabját. Március 13-án 
Örkény tragikomédiáját, a Tótékat, míg 
május 15-én Dan Goggin Apácák című 
musical-komédiáját. A bérletek január 21-től 
már megvásárolhatók. – A három előadásra 
szóló bérlet ára 5000 Ft. Kedvezményes 
áron, 4000 forintért juthatnak hozzá a 
pedagógusok, a nyugdíjasok és a diákok. 
Szólójegyeket is lehet váltani elővételben 
az előadás napjáig 1950 forintért, illetve 
kedvezményesen 1500 forintért.  Jegyek 
kaphatók a Sportcsarnokban, a Közösségi 
Házban, a Tourinform Irodában és a www.
ticketportal.hu internetes oldalon – mondta el a 
részleteket a programszervező.  
 
Születendőben van az ezoterikus jellegű 
Ébredők-önismereti klub, mely a feng 
shuit, a meditációt helyezeti az előtérbe. 
Előadásokra havonta kétszer kerül majd sor, 
a második találkozó nyitott lesz, tehát azon 
a klubtagokon kívül részt vehet bárki más is. 
Az első előadást február 27-én Malkowski 
Emőke grafológus tartja, témája pedig a 
grafológia lesz. 
 
A Komáromi Kulturális, Sport és Szabad-
idő Nonprofit Kft. továbbra is nyitott újabb 
szakkörök , klubok, foglalkozások elindítá-
sára.   
 

Igazi klubélet van  
kialakulóban

Komáromban rengeteg klub,egyesület és baráti kör működik. A Komáromi  
Kulturális, Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. célja is az, hogy minél pezs-

gőbb élet alakuljon ki a városban. Programjaikkal, rendezvénysorozataikkal mi-
nél több embert és minél szélesebb korosztályt szeretnének megmozgatni.

Bővebb információ: 
 

Horváth Krisztina  
horvath.krisztina@kominfo.hu 

06-70-436-0140 
 

Somogyiné Szili Nóra  
szili.nora@kominfo.hu  

06-70-436-0141
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Ők lettek bajnokok
A városvezetés, a testület, a Járási Hivatal képviselőivel, sportolók, edzők és sport-
barátok részvételével rendezték meg február első hétvégéjén az idei Sportünnepet. 
Díjazták a jó tanuló-jó sportolókat, az év junior sportolóját, Komárom város testneve-
lőjét, az év edzőjét, csapat- és egyéni sportolóját, valamint az év csapatát. Kiosztották 
továbbá a Komárom Város Sportjáért díjat, ketten pedig közönségdíjat vehettek át.

A KVSE Fit-Kid szakosztályának bemutatója 
után Kiss János, a Komárom Körzeti Diáksport  
Bizottság elnöke adta át a Magyar Diáksport 
Szövetség által rendezett diákolimpiai versenyeken 
elért helyezések alapján járó Jó tanuló, jó sportoló! 
díjakat. A díjazottak: Kiss János (Petőfi), Császár 
Ágnes (Feszty), Nagy Krisztina (Feszty), Fenyvesi 
Botond (Feszty), Simon Fanni (Feszty), Halasi 
Eszter (Feszty), Kelkó Balázs (Jókai Mór Gimnázi-
um), Dudás Anna Klaudia (Bozsik), Pete Barnabás 
(Bozsik), Tóth Benedek (Dózsa), Bondor Csaba 
(Bozsik), valamint Szuri Zoltán (Bozsik) volt. 
 
Az év junior sportolója elismerést a nőknél Szijj 
Katinka sportlövő, a férfiaknál pedig Pfneiszli Péter 
floorball-játékos vihette haza. A díjat dr. Kreft-
Horváth Loránd alpolgármester adta át.  
 
Komárom város testnevelője idén Horváthné 
Dózsa Ildikó, a Feszty Iskola tanára lett. 
 
Az év edzője díjat Horváth Gyula sporttanácsnok 
adta át Márton Ádámnak, a KVSE férfi kézilabda-
csapat edzőjének. 
 
2013-ban Komárom Város Sportjáért díj néven, 
egy új elismerést is kiosztottak. Ezzel a díjjal a 

városban évtizedeken keresztül tevékenykedő 
szakemberek munkáját ismerik el. A kitüntetést 
Kocsis Sándor labdarúgóedző kapta. 
 
Az év csapatsportolójának díját Boros Andrea, a 
regionális női labdarúgó-bajnokság ezüstérmes 
kapusa, az NB II-es női futsal kapusa, a regionális 
női válogatott kapusa vehette át dr. Molnár Attila 
polgármestertől. Az év férfi csapatjátékosa Vígh 
László, a labdarúgó megyei bajnokcsapat csapat-
kapitánya, a bajnoki cím elősegítője lett. Vígh ezen 
felül kiérdemelte Komárom Város Közönségdíját 
is.  
 
A legjobb egyéni sportoló kategóriát idén Karma-
csi Ildikó és Sidi Péter nyerte. Karmacsi eredményei: 
világkupa München kisöbű sportpuska 3x20 
összetett 597 kör első hely, amely új országos csúcs 
is egyben, légpuska 40 második hely, nemzetközi 
verseny légpuska 40 első hely, légfegyveres OB-n 
első hely. Sidi Péter aktuális versenye miatt nem 
tudott részt venni a Sportünnepen. Legkiemelke-
dőbb eredménye 2012-ben az olimpiai 6. hely. 
 
Az év csapata díjat Turi Bálint alpolgármester 
idén a Matics Rally Teamnek adta át.  
 
                                                                                se
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Ismét arannyal tértek haza

APRÓ
Garázs eladó 

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

TARGONCAVEZETŐI KÉPESÍTÉS =
 „BIZTOS ELHELYEZKEDÉS”

Á�������� A���������� F������������� �� O������� ����-
���� I����������� ����������, �������� � ��������� ���-
������������, ���������� ������������. A� �� OKJ ���-
����� �������� ������� ���������, � ���� ������������� 
�� �������, � ��� ����� �������� ���������� ��������  
���� � ��� ������������ ������������. A ������������� 
�� ��� ����������� ��������  �� OKJ-� ��� ����� ����-
�������� -���� ���������� 2013. 09.01-��� ����� ��������� 
-������� �� ��������� � ����� ����� �����������. C����� 
����������� � N������ K���������� H������� ������ ����-
����� ������������ ��, ��� ��������� � ��������� �� ����-
�����, ��� ����������� �������� �������� ������������ 
��������. TTK F������������� K��. F�����.: 00284-2012 
AL-2791 T���� I������� (K����� I���) +36-20/9437-424

Január 26-án és 27-én Székesfehérváron rendezték 
az új esztendő első rangos úszóversenyét, amelyen 27 
hazai csapat 547 versenyzője vett részt. A Komáromi 
Úszóklub Sportegyesület úszói összesen 10 érmet, 
1 arany-, 4 ezüst- és 5 bronzérmet érdemeltek ki.

Sidi abszolút 
világcsúccsal nyert
Sidi Péter hibátlan, 600 körös teljesítménnyel, vagyis 
az abszolút világrekord beállításával győzött a mün-
cheni nemzetközi sportlövő viadalon. 

A helyszíni beszámoló szerint a többszörös világ- 
és Európa-bajnok komáromi sportoló csúcsteljesítmé--
nyével a torna legjobb versenyzője díjat is kiérdemelte.

Aranyérmes lett Fábián József 50 méteres mellúszásban, ezüstérmes 
Debreceny Dalma 50 méteres mellúszásban, Fábián Szilvia 200 
méteres mellúszásban és Szabó Dávid 50 méter hát- illetve 200 
méter hátúszásban.

Bronzérmet szerzett Fábián Szilvia 50 méteres mellúszásban, Feny-
vesi Botond 50 méteres mellúszásban, Orbán Gréta 200 méter hát-
úszásban és Szakál Bence 200 méteres mell-, illetve hátúszásban.

Két nap, 173 gól
Január 26-án és 27-én két napon keresztül tartottak a 
Focifarsang teremlabdarúgó torna mérkőzései a városi 
sportcsarnokban. A Körzeti Diáksport Bizottság és 
a Magyar Labdarúgó Szövetség OTP-MOL Bozsik 
Intézményi Labdarúgó Program szervezésében zajló 
teremlabdarúgó gála 5 általános iskolai korcsoport 
(I.,II.,III.,IV. Fiú,IV. Lány) részére nyújtott játék-
lehetőséget az úgynevezett téli ,,holtidőszakban”.

A két játéknap során 28 csapat 42 mérkőzésen mérte össze tu-
dását 173 gól kíséretében, 18 kiemelkedő egyéni teljesítménnyel. 
A szépszámú közönség izgalmas mérkőzéseket láthatott, és a 
jövő labdarúgó reménységeinek tapsolhatott. A részvevő csapa-
tok legközelebb a Diákolimpián mérkőznek meg egymással.  
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Az 1-es számú székhelyen 20 évig  
dr. Rubovszky László látta el a közjegy-
zői teendőket.  Ön ezt követően került 
Komáromba? 
 
Dr. Rubovszky  kolléga úr 2011. decembe-
rében ment nyugdíjba, átmeneti helyettesí-
tés után 2012. július 1-jén engem neveztek 
ki az 1-es számú székhelyre. 2004 óta 
dolgozom a közjegyzőségben, először  
dr. Dévényi Norbert esztergomi közjegyző 
alkalmazásában álltam mint közjegyzőjelölt, 
utána pedig több esztergomi és budapesti 
irodában voltam közjegyzőhelyettes.  Kine-
vezésem után szeptemberben Esztergomból 
Komáromba költöztünk.   
 
Az Ön szakmai önéletrajza igen gazdag. 
Több diplomával és tudományos fokozat-
tal rendelkezik. 
 
1994-ben kitűnőre érettségiztem a Buda-
pesti Osztrák Iskolában. Ezt követően a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsé-

szettudományi Karán ma-
gyar-német szakos diplo-
mát szereztem. Időközben 
ugyanezen az egyetemen 
jogász doktori és társasági 
szakjogász oklevelet is. 
Állam- és jogtudományi 
PhD fokozatom van, az 
értekezésem az egyházi 
jogi személyiségekről szólt. 
Az egyetemi tanulmánya-
im alatt több alkalommal 
kaptam ösztöndíjat, és 
külföldi tanulmányutakon 
is részt vettem. Jogi tár-
gyakat tanítottam, illetve 
tanítok a Pázmányon és a 
Sapientia Fősikolán. Angol 
és német közjegyzői nyelvi 
jogosítvánnyal is rendelke-
zem, tehát igény esetén az 
okiratokat, hitelesítéseket 
ezen a nyelven is el tudom 
készíteni.  
 
Az ön családjában hagyo-
mánya van a jogi végzett-
ségnek?  

 
Mondhatni igen, a családom egyik ágán 
sok jogász tevékenykedett. Közülük 
dédnagyapám, dr. Hinléder-Fels Jenő 
1945-ig Komárom vármegye tiszti főügyé-
sze volt, családjával itt is lakott a város-
ban, így általa kötődöm is Komáromhoz. 
Dédapám egyébként a későbbiekben 
közjegyzőhelyettes is volt, de nagyapám és 
egyik nagymamám is dolgozott az eszter-
gomi királyi közjegyző hivatalában. Ők 
mindenképpen hatást gyakoroltak rám, bár 
a szűkebb családi körömben most én vagyok 
az egyetlen jogász. 
 
Az ügyfelek elsősorban milyen problé-
mákkal kereshetik fel az irodát? 
 
A közjegyői hatáskör három fő területre 
bontható. A közjegyzői okiratokra, a hitele-
sítésekre és a közjegyzői nemperes eljárások-
ra. A fő cél mindhárom esetben a jogviták 
megelőzése, a bíróságok tehermentesítése.

A közjegyzői okiratok közé tartoznak 
például az ingatlan-ügyletek, a bankhi-
telezéshez kapcsolódó okiratok, a vég-
intézkedések, a társasági szerződések, a 
családjogi ügyletek. A hitelesítések közül 
a legfontosabbak a cégkivonatok, a hite-
les tulajdoni lapok, a hiteles másolatok 
és az aláírások hitelesítése (pl. aláírási 
címpéldány). A nemperes eljárások
közül a legfontosabbak a hagyatéki eljárás, 
az értékpapír- és okirat-megsemmisítés vagy  
a fizetési meghagyásos eljárás és a végrehaj-
tás elrendelése a közjegyzői okirat alapján. 
Irodánk rendelkezik egy honlappal, ahol 
minden alapvető információt és elérhetősé-
get megtalálnak az ügyfelek. 
                                                                        se

„Dédnagyapám révén kötődöm Komáromhoz“

Komárom 1-es számú közjegyzői székhelyén 2012 júliusától dr. Schlosser Annamária látja el  
a közjegyzői teendőket. Az iroda az Arany János utcából a Mártírok útja 38-ba költözött át.

Beszélgetés dr. Schlosser Annamária közjegyzővel

ÜGYFÉLFOGADáS: 
 

Hétfőtől csütörtökig 8-17h-ig 
Pénteken 8-14h-ig 

 
ELÉRHETőSÉGEK: 

 
Dr. Schlosser Annamária PhD 
Komárom 1 számú közjegyző 

Notarin / notary public 
Irodacím: H-2900 Komárom, 

Mártírok útja 38. 
Telefon: +36/34/341-788 

Telefon/fax: +36/34/540-523 
Mobil: +36/20/2833-591 

E-mail: drschlosser@t-online.hu 
Web: www.drschlosser.hu

Dr. Schlosser Annamária közjegyző



Mesélő képeslapok: A „Corsó” 
Komárom egyik legrégebbi utcája az Igmándi út, amelynek néhány mai is álló épülete szinte  
egyidős a település várossá válásával. Köztük van a legújabb számunkban bemutatott ház is.

Az akkori Iskola utca és Nagy Igmándi út találkozásánál fekvő épü-
let a régi képeslapok tanúsága szerint már 1900-ban állt és szerepel 
Komárom Város 1911. évi térképén. Eredetileg gyógyszertárnak 
épült és az 1896 óta egységes Komárom déli részének első patikája 
volt Fehérkereszt néven 1926-ig ebben az épületben. 
 
Az épületet 1933-ban megvette Hauk János vendéglős, és az akkor 
már Szent Imre út és Nagyigmándi út sarkán „Corsó” néven 
vendéglőt és kávéházat nyitott. A február elsején megnyílt étte-
remben és modernül berendezett kávéházban esténként egy kiváló 
„jazz” zenekar játszott, és igen hamar kedvelt szórakozóhely lett a 
komáromiak körében. 
 
„ Csonka kis városunk fejlődésének történetében jelentős dátum lesz 
(1933) február hó 1-je, amikor egy a kor követelményeinek megfelelő na-
gyobb szabású éttermet és modernül berendezett új kávéházat adhatunk 
át a forgalomnak. Helyi viszonylatban is, de különösen idegenforgalom 
szempontjából egy rég óta nélkülözött hiányt pótol a vállalkozás.” ( K.H. 
1933. január 28, 4. )  
 
Hauk János vendéglős és kávés törvényhatósági bizottsági tag, 
városi képviselőtestületi tag  volt Komáromban. 1877-ben született 
Bátaszéken. Iskolái után Szolnokon tanulta ki a vendéglős és kávés 
szakmát. Már 1908 óta tulajdonosa és üzemeltetője volt a vasúti 
vendéglőnek, amikor megnyitotta a Corsót. 
 
Számos helybeli társadalmi egyesületnek vezető tagja. Neje: Schultz 
Katalin, gyermekei Éva, Vitéz Kövessy Béla alezredes neje és János. 
 
Az itt lévő vendéglő  többször  átalakult, mellette az idő fo-
lyamán  boltok és üzletek is voltak az épületben. 
Napjainkban az Igmándi és Bajcsy- Zsilinszky utca ke-
reszteződésében lévő épületben már csak a „Corsó” 
Söröző emlékeztet a régmúlt  időkre. (tzs)
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A böjtnek ideje jő

A farsangot elűző hamvazószerda a 
nagyböjt első napja, amely  
idén február 13-ra esik. A kora  
középkorban igen szigorúan vették  
a böjtöt, általában naponta csak 
egyszer étkeztek, péntekenként 
pedig mindössze hét szem búzát 
vehettek magukhoz az emberek.   

A hamvazószerdától húsvét vasárnapjáig 
tartó időszak Jézus negyven napi böjtö-
lésére, majd kínszenvedésére emlékeztet 
bennünket. Lehetőséget teremt a hitben való 
elmélyülésre, a testi-lelki megtisztulásra. 
A nagyböjtnek régen igen szigorú szabá-
lyai voltak, mára ezek sokat enyhültek. 
A nagyböjt kialakulása a késő ókorra vagy 
a kora középkorra datálható. Míg az őske-
resztények húsvét előtt egy-két napos vagy 
40 órás böjtöt tartottak, addig a Kr. u. 4. 
századtól kezdve élt a 40 napos böjt hagyo-
mánya. Legszigorúbb változata a negyvenelés 
volt, ami azt jelentette, hogy a böjtölő csak 
negyvenszer evett ebben az időszakban – 
tehát naponta csak egyszer, naplemente 
után. Ilyenkor is csak kenyeret, sót és száraz 
növényi eledeleket fogyaszthatott. További 
szigorítás volt, hogy nagyböjt péntekjein 
mindössze hét szem búzaszemet ehettek. 

A katolikus egyház a régebbi szigorú szabá-
lyokon mára enyhített. Hamvazószerdán és 
nagypénteken a 18 és 60 év közötti hívek a 
nap folyamán háromszor ehetnek, és csak 
egyszer lakhatnak jól. Ezeken a napokon és 
a nagyböjt többi péntekjén arra kéri 14 évnél 
idősebb tagjait, hogy ne fogyasszanak húst.
Az időszak liturgikus színe a 13. századtól 
kezdve a bűnbánatot jelképező lila. Sok 
keresztény közösségben – így a katolikus egy-
házban – az egész időszakban nem hangzik 
fel az istentiszteleteken az örömöt kifejező 
alleluja. A templomokat nem díszíti virág. A 
katolikus egyházban ennek az időszaknak 
egy sajátos szertartása a keresztúti ájtatosság, 
Jézus szenvedéstörténetének megjelenítése. 
A keleti és a nyugati egyházak mindig 
is eltérő felfogást vallottak a böjtről.Ez 
a különbség – noha az évszázadok alatt 
formálódott – a mai napig megmaradt. A 
nagyböjtről alkotott keresztény felfogást 
tovább színesítik a reformáció felekezetei.

�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL

ÜNNEP22



KONYHA 23

�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL

2

Böjti tejfölös leves

Hozzávalók

2,5 dl tejföl
egy vöröshagyma
csipet köménymag
2 evőkanál liszt
kicsi só
1 liter víz

Elkészítés
A vízbe beletesszük a vöröshagymát és a köménymagot és ösz-
szeforraljuk. A tejfölből és lisztből készült habarásra ráöntjük 
az elkészített levet, majd újra felforraljuk, megsózzuk. Tetejére 
nyuszi alakú pirítós mehet. Füleit egy-egy zsályalevélből, bajuszát 
meg a füvet metélőhagymából készítsük el. A tavasz első friss 
zöldségféléjéből, a sóskából készített levest is díszíthetjük ezzel.

Egyszerű halsaláta 

Hozzávalók
1 fejessaláta
2 fej lilahagyma
1 doboz (210 ml) natúr tonhal
2 paradicsom
2 ek fehérborecet
2 ek citromlé
4 ek olívaolaj
só
bors

Elkészítés
A megmosott, lerázott salátaleveleket falatnyi darabok-
ra tépjük. A hagymát felkarikázzuk. A lecsöpögtetett 
tonhalat két villával nagyobb darabokra szedjük. A pa-
radicsomot apróra felkockázzuk. Az ecetet elkeverjük a 
citromlével, sóval, borssal fűszerezzük. Vékony sugárban 
csorgatva, belevegyítjük az olajat, és hozzáadjuk a para-
dicsomkockákat. A salátát, a hagymát meg a tonhalat 
4 tányérra elosztjuk, és meglocsoljuk a paradicsomos 
vinaigrette-mártással. Citromkarikákkal dísztíjük.

1
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A testi-lelki egészség
El adások az életmódrólő

Helyszín:

Jókai Mór Városi Könyvtár
Komárom, Táncsics M. u. 10.

El adók:ő
Oláh László,
Szabó Attila és Szabó Attiláné

március ő25-én hétf n 17 órakor

(kivételesen 3 hét múlva!)

(főzőkör)Ü őnnepi sütés-f zés egészségesen

2013. 4-én hétf n 17 órakorfebruár ő

A testi-lelki egészség alapelvei

Válaszd az életet!

február ő18-án hétf n 17 órakor

Hogyan hat a szeretet a testi-lelki

betegségben szenved ?őkre

A szeretet gyógyereje

március ő4-én hétf n 17 órakor

Leszoknék, de hogyan?

A űszabadulás m vészete

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A belépés ingyenes!


