
VárOSI KÖZÉLETI MAgAZIN 2013. NOVEMBEr VIII. ÉVFOLyAM, 07. SZáM

85 éves az evangélikus imaház

Adventi programok

Városunk úszója a ranglista élén

A népművészet hete városunkban
ÁTAdTÁk A mALOm ÚJ kéSZÁrUrAkTÁrÁT



TArTALOM2

IMprESSZuM

TArTALOM

VISSZATEKINTŐ

A TESTÜLETI ÜLÉSEN TÖRTÉNT

MEGSZŰNIK A KOMMUNÁLIS ADÓ!
HIVATALI BEJÁRÁS A MOL VÁROSRÉSZBEN

ÁTADTÁK A MALOM ÚJ KÉSZÁRURAKTÁRÁT

ÚJ FASOROK SZÉPÍTIK VÁROSUNKAT

TÖBB SZÁZAN SZEDTÉK A SZEMETET

KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓDRA NEVELNEK

A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJA 2013
„EZT A HIVATÁST CSAK LÉLEKKEL 
LEHET CSINÁLNI”
 
BÁLOZTAK A BOZSIKOSOK

EGÉSZSÉGES ÉLET HÓNAPJA 2013
CSAK EGÉSZSÉG LEGYEN

KÖZÖS MÚLTUNK

AZ ÚJRAEGYESÍTÉSRE EMLÉKEZTÜNK

AZ ÖRÖMHÍR NAPJAI

EGYHÁZ

85 ÉVES AZ EVANGÉLIKUS IMAHÁZ

KULTÚRA

ÉRTÉKEINK ÉS HAGYOMÁNYAINK

A NÉPMŰVÉSZET HETE VÁROSUNKBAN

MAZSOLA ÉS TÁDÉ 
BÁBELŐADÁS A MOZIBAN

BÁBOS TALÁLKOZÓ A SZENT IMRÉBEN

A III. BÁBODA NAPON JÁRTUNK

A BÁBOZÁS ALKOTÁS

SPORT

VÁROSUNK ÚSZÓJA A RANGLISTA ÉLÉN

SIKERES ÉVET ZÁRT A TENISZ SZAKOSZTÁLY

DEN SHIN DOJOS SIKEREK

UTÁNPÓTLÁST NEVELNEK A KOSARASOK

VÁROSUNK

MESÉLŐ KÉPESLAPOK: 
AZ ÚJRAEGYESÍTÉS

4

3

12

16

10

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

Kiadja a Komáromi Városi Televízió Szolgáltató Nonprofi t Kft. Felelős vezető: az ügyvezető. A kiadó és a szerkesztőség postacíme:  2900 Komárom, 
Szabadság tér 1. Telefon: 34/341-941 E-mail: komaromtv@novonet.hu Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.  Nyomdai kivitelezés: KOMprESS Nyomdaipari Kft.

Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. ISSN: 1215-1432

14

11

20

21

9

A Selye János Kórház dísztermében kiállított tárlat december 13-ig 
előzetes bejelentkezés után látogatható.

Megjelent, újra kapható a 100 éves a szőnyi Solymosy-Gyürky kastély című könyv 
második, javított kiadása. A kötet megvásárolható a Klapka György Múzeumban.

telefon: 
00-36-34-344-697, 

00-36-30-240-63-17
További információ: www.kgym.hu
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- A testület döntött a helyi adókról szóló 2011. 
évi önkormányzati rendelet módosításáról, így a 
jövő év januárjától megszűnik a magánszemély 
kommunális adója. Megvitatása került a vá-
rosunk 2014-es évi költségvetési koncepciójának 
első tervezete – nyilatkozta dr. Molnár Attila 
polgármester. 
 
A jövő évi büdzsé legfőbb célkitűzései: 
intézményeink működőképességének és 
magas szakmai színvonalának fenntartása, 
az uniós vagy állami forrásokból finanszí-
rozott projektek beindítása, a beruházások, 
felújítások folytatása, valamint a városüze-
meltetési feladatok zökkenőmentes ellátása. 
 
A városvezetés tárgyalta és elfogadta az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások 
és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló rendeletet. Az új tervezet a testület 
által tavaly áprilisban elfogadott lakáskon-
cepcióval összehangoltan készült. Az új 
szabályzat mindenki számára áttekinthető, 
általa a bérlakásokkal és a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségekkel történő gazdálko-
dás eredményesebbé válhat, a hátralékok 
felhalmozódásának problémája fokozatosan 
orvosolható lesz. 

A képviselők elfogadták a Komárom Város 
Önkormányzata kitüntető díjairól szóló 
önkormányzati rendeletet, valamint az 
államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó rendeletet is. 
 
A következőkben a Vértes Volán Zrt. 
valamint a Tűzvédelemért Közalapítvány 
Komárom számolt be helyben elvégzett 
tevékenységéről. 
 
A testület jóváhagyta a Komárom Értéktár 
Bizottság, valamint a Komáromi Polgár-
mesteri Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatát. 
 
A városvezetés végül tárgyalta a Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázat jövő évi 
fordulójának kiírását. Ennek értelmében 
az önkormányzat az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával együttműködve a 2014. 
évre is kiírja a pályázatot a felsőoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok, 
valamint felsőoktatási hallgatók számára a 
2013/2014. tanév második és a 2014/2015. 
tanév első félévére vonatkozóan. Részletek  
a komarom.hu oldalon olvashatók.  
                                                                      se

Hivatali bejárás  
a MOL városrészben 
 
A városvezetés október végén a MOL 
városrészben mérte fel a helyiek ügyes- 
bajos dolgait. 
 
- Első körben a lakásokban használt 
melegvíz hőmérsékletével kapcsolatos 
kifogások merültek fel, de ugyanígy szó 
esett a helyi illegális hulladéklerakók 
felszámolásának igényéről, valamint az utak 
és járdák állapotáról, különös tekintettel 
a Műszerész utcára – nyilatkozta Takács 
József önkormányzati képviselő. Régi igé-
nye a MOL városrészben lakóknak, hogy 
a helyi fokozott zajterhelés csökkentése 
érdekében gyakoribbak legyenek a közúti 
ellenőrzések, és a rendőrség is nagyobb 
figyelmet fordítson az 1. út megnövekedett 
forgalmára. Elégedettségüket fejezték ki a 
lakók a parkok és a zöldfelületek kezelé-
sével kapcsolatban, ugyanilyen gondos 
odafigyelést kértek a jövőben is!  
 
A bejárások tavasszal a családi há-
zas övezetekben folytatódnak.

Megszűnik a kommunális adó!
A testületi ülésen történt

VISSZATEKINTŐ 3
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Egy évvel ezelőtt kezdődtek a munkálatok  
a komáromi malomban, ahol egy háromlép-
csős projektet valósított meg a GoodMills 
Zrt. Több új irodahelyiség és a szociális 
blokk épült, valamint kialakítottak egy cso-
magoló raktárt és egy új készáruraktárt is. 
A beruházás összköltsége 500 millió forint 
volt, a cég önerőből állta a költségeket.  
 
A kivitelezést helyi cég, a WF Kft. végezte.
Az 1800 négyzetméter alapterületű raktár 
mintegy 2000 raklap tárolására alkalmas, 
bár a malom vezetése bízik abban, hogy 
húsvét és karácsony kivételével nem hal-
moznak fel ekkora készleteket. A beruhá-
zástól elsősorban minőségi változást várnak, 
hiszen a jövőben a dolgozók jobb és bizton-
ságosabb körülmények között végezhetik a 
munkájukat. 
 
Ahogy a város polgármestere, dr. Molnár 
Attila fogalmazott: a malom ékes példája 

annak, hogyan lehet Komárom szívében 
egy ilyen céget üzemeltetni. 
 
- Az üzleti érdek szempontjából nagy szükség 
volt erre az új raktárra, melynek kialakítása 
során ügyeltek arra, hogy illeszkedjen a város-
képbe, olyannyira, hogy kívülről nézve nem is 
tűnik raktárépületnek. Különösen fontosnak 
tartom, hogy a jelenleg 60 főt foglalkoztató 
GoodMills Magyarország Malomipari Zrt., 
mely városunk egyik legnagyobb adózója, 
kiemelt partnerként tekint Komáromra. Úgy 
vélem, ez a beruházás is újabb előrelépés a város 
és a társaság jövőbeli további együttműködésé-
ben - nyilatkozta a polgármester 
 
Az osztrák tulajdonú cég hosszútávra tervez 
városunkban, melyet mi sem bizonyít 
jobban, minthogy a több mint száz éves 
malomnak újabb 100 esztendőt kívánt a 
GoodMills elnök-vezérigazgatója.   
                                                                    se

Átadták a malom új készáruraktárát

Október 25-én adták át  
a GoodMills Magyarország  
Malomipari Zrt. helyi üzemében 
az új készáruraktárt. Az esemé-
nyen jelen volt a cég elnök-vezér-
igazgatója Poór Zoltán, az osztrák 
anyavállalat vezetője, valamint  
dr. Molnár Attila polgármester is.

VISSZATEKINTŐ4
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- Az önkormányzat kiemelt gondot fordít a 
környezetvédelemre, így a parkosításra is. A 
környezet szépítését a város saját forrásból 
finanszírozza, de előfordul, hogy érkeznek 
felajánlások is. A húsz darab, összesen 300 
ezer forint értékű gömbakácot most az E.ON 
vásárolta meg a városfenntartó társaságtól. 
A növények Varga Csabának, az áram- és 
gázszolgáltató cég önkormányzati nagykö-
vetének koordinálása mellett a Fáy András 
utcában kerültek telepítésre. Az önkormányzat 
és a társaság együttműködése nem új, elég, ha 
arra gondolunk, hogy az autómentes napon 
az elektromos autót is az E.ON szolgáltatta. 
A kérdéses területen eddig is többnyire akácok 
voltak, így az új telepítésekkel az utcakép sem 
sérül – nyilatkozta Juhász Márton környe-
zetvédelmi referens. 
 
Varga Csaba elmondta, hogy a cégük által 
korábban elvégzett koronametszésekre azért 
volt szükség, mert a fák belenőttek a veze-
tékekbe. A most telepített növényfajtánál 

azonban ez a probléma nem áll fenn. 
A faültetés kezdeményezője Hamrák Zsófia 
képviselőasszony volt. A fajtakiválasztás a 
helyiekkel való egyeztetés után történt. 
 
A Fáy András utca mellett Horváth Gyula 
önkormányzati képviselő indítványára 
további faültetésre került sor a Laktanya 
közben, ahol a tavaly ültetett húsz platán 
mellé idén további 15 került. 
 
- A Laktanya köz városunk egyik legrégebbi 
területeinek egyike. Magam is itt nőttem fel a 
környéken. A körzet képviselőjeként minden 
olyan kezdeményezést támogatok, ami az itt 
élők életminőségét javítja - nyilatkozta Hor-
váth Gyula. 
 
A Vizák és a Saxum Kft. munkatársai 
mellett sok önkéntes is segédkezett a faül-
tetésben. Szűcs Flóra anyukájával közösen 
szépítette a környezetet. 
 

- Kilenc órakor jöttünk ki, gödröt ástunk, elül-
tettük a fákat, vigyázva arra, hogy egyenesen 
nőjenek, ezért meg is kötöztük őket - tudtuk 
meg a kilenc éves kislánytól. 
 
Az önkormányzat tájékoztatása szerint 
novemberben a lakossági igények felmérése 
után további faültetések és pótlások várható-
ak városszerte.   
 
                                                                  se

Új fasorok szépítik városunkat
Az elmúlt időszakban több helyütt ültettek fákat városunkban, foly-
tatva ezzel a tavasszal megkezdett programot. Így platánok kerülnek 
a Laktanya-közbe, gömbakácok a Fáy András utcába, gömbhár-
sak a Dobó utcába, japán cseresznyék a Széchenyi Iskola környé-
kére, homoktövisek pedig a Rüdiger-tóhoz. A fák kiültetésében 
a Saxum Kft. munkatársain kívül több önkéntes is részt vett.
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�� Faültetés a Fáy András utcában és a Horváth Gyula képviselő vezetésével a Laktanya közben
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- A szemétszedésben részt vett a Feszty Árpád Általános Iskola teljes alsó 
tagozata, ez több mint háromszáz gyermeket jelent és a Petőfi Sándor 
Általános Iskolából is közel százan jöttek el. Az önkormányzat dolgozói 
szintén kivették részüket a munkából. 
 
Városunkban kiemelt szerepet kap a környezetvédelem, erre több prog-
rammal hívjuk fel a lakosság figyelmét. Célunk, hogy a helyiek mind 
jobban becsüljék a lakókörnyezetet - tudtuk meg Juhász Mártontól, az 
önkormányzat környezetvédelmi referensétől. 
 
A munkához szükséges kesztyűket és zsákokat az önkormányzat 
biztosította. A szemétszedésben részt vett Zeke Kornélia és Farkas 
Dorina is. 
 
- Főleg csikket, üveget, műanyagot szedtünk össze. A tó és az Ig-
mándi erőd környékét takarítottuk, illetve páran elmentek a Mo-
nostori erődhöz is - tudtuk meg a lányoktól.               (se)

Több százan szedték a szemetet
Az eső miatt Komáromban elmaradt az országos TeSzedd! akció, 
ezért az önkormányzat saját erő bevonásával szervezett várostakarítási 
programot. A megmozdulásba igyekeztek minden korosztályt bevonni.

- Kiemelt figyelmet fordítunk a környezettudatos nevelésre, nemcsak a 
környezetvédelmi napom, amit már ötödik éve szervezünk meg, hanem 
a tanév többi napján is. Folyamatosan frissítjük a faliújságon az ezzel 
kapcsolatos információkat, és igyekszünk diákjainkat arra nevelni, hogy 
szelektíven gyűjtsék a hulladékot. A PET-palackokat és a papírt külön 
tárolókban helyezzük el. A környezetvédelmi napon az első három meg-
tartott óra után az osztályok versenyeznek egymással, a győztes pedig egy 
kiránduláson vehet részt - mondta el az iskola igazgatója, Turi Bálint.  
 
A gyűjtést már a nap elején megkezdték, a diákok papírt, PET-
palackot és használt elemeket adhattak le. Az osztálytermekben 
különféle szellemi feladatok vártak rájuk, így például a témával fog-
lalkozó neves folyóiratok cikkeit kellett feldolgozniuk, volt filmvetí-
tés és tesztlap kitöltése is. A tanulóknak egy érvelést is kellett írniuk, 
hogy Magyarország mely természeti értékekkel rendelkező területét 
vennék gyámság alá és miért.  
 
- A szellemi feladatok mellett ügyességi játékokkal is készültünk, melyek 
pozitív élményt nyújtanak a diákoknak és összekovácsolják az osztálykö-
zösséget is. Kötélhúzás, kerékpáros ügyességi verseny szerepelt a prog-

ramban, és különféle kreatív feladatokat is meg kellett oldaniuk. Például 
plakátot készítettek az éghajlatváltozásról, PET-palackból vagy papírból 
játékot csináltak. Ez lehetett társasjáték baba vagy egy autó - tette hozzá 
Szvéteczné Herczeg Orsolya, a Kultsár István Szakközépiskola 
tanára.  
 
A diákok minden évben várják a környezetvédelmi napot, és pozití-
van állnak a kezdeményezéshez.  
 
- Fontos a környezettudatos életmód, hiszen rengeteg növény és állat van 
veszélyben, sőt maga a Föld is. Otthon szelektíven gyűjtjük a hulladé-
kot - mondta az iskola egyik tanulója, Harangozó Petra. Hasonlóan 
vélekedett egy másik diák, Somogyi Georgina is.  
 
- Sokat kell tennünk a tisztább környezetért. Rengeteg dolog szennyezi a 
természetet, a gyárak, az autók. Mi éppen ezért igyekszünk gyalog vagy 
biciklivel közlekedni - tudtuk meg a Georginától.  
 
                                                                                                              se

Környezettudatos életmódra nevelnek
A Kultsár István Szakközépiskolában minden a környezetvédelemről szólt október 21-én. A diákok 
szellemi és ügyességi feladatok segítségével kerültek közelebb a környezettudatos életmódhoz. Az is-
kolában nemcsak ezen a napon tartják fontosnak az erre való nevelést, hanem az év többi napján is. 

Minden új TV előfizetőnek, aki legalább 1 év hűséget vállal: 50% 
2 év hűséggel: +50%, összesen 100% kedvezmény 
2014 01. 31-ig a TV csomag árából! 
Minden új Internet és Telefon előfizetés 1 év hűséggel  
1 hónapig, 2 év hűséggel 2 hónapig INGYEN! 

 

SZUPERGYORS Internet 3D-s TV-jéhez! 
12 Mbps: 2 990 Ft/hó!  30 Mbps: 3 990 Ft/hó!  60 Mbps: 4 990 Ft/hó! 

Válassza Digitális TV szolgáltatásainkat! 2014.01.31-ig: 15 TVcsat.: 695 Ft,  30 TVcsat.: 1295 Ft, 
55 TVcsat.: 2090 Ft,  77 TVcsat.: 2740 Ft! Az árak 2év hűséggel érvényesek!  

 
 TÉLI napok  AAA   KKK   CCC   III   ÓÓÓ!!!    

 

Számoljon utána! Érdemes! Váltson szolgáltatót!  Válassza a Pickup FiberLine szolgáltatásait! 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

+ 
 

+ 
 

Internet  TV  Telefon 

A havi díjak 2 éves előfizetéssel érvényesek! A tájékoztatás nem teljeskörű! Az egyes programcsomagok és szolgáltatások tartalma területenként eltérő! 
Az egyes szolgáltatások elérhetőségéről lakóhelyén és az igénybevétel egyéb feltételeiről érdeklődjön az ügyfélszolgálaton! A 12, 30, 60 Megás internet csomagok 

garantált letőltési sebessége 6, 9, 18 Mbps, a Max. feltöltés 2, 3, 6 Mbps ebből a garantált 1, 1,2, 2 Mbps ! 

PickUp Kft. /2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b./   
TEL: 34/222-222, 34/342-888, 33/222-222,   WEB CÍM: www.pickup.hu 
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A részt vevő gyerekek képzőművészettel, �lm-, zene- 
és drámapedagógiával ismerkednek a projekt során. 
A pályázatban emellett eszközbeszerzésre is fordíthattak forrást. 
A könyvtár tévével gazdagodott, ami elengedhetetlen kelléke 
a �lmpedagógiai foglalkozásoknak. Ezenkívül hangszereket,
zenelejátszót és három új videokamerát is kapott az intézmény.

Az elmúlt időszakban a foglalkozásokon kívül szerveztek 
a gyerekek számára nyári művészetpedagógiai tábort, író-olvasó
találkozót, koncertet, bábelőadást és néptánc-foglalkozást is.  
A folytatásban vetélkedővel készülnek, melyben a megye természeti 
és épített értékeivel ismerkedhetnek meg a gyerekek.

Félidőhöz érkezett az önkormányzat könyvtáras projektje, melynek értékelésére a gyermekkönyvtárban került sor az érintett
négy oktatási intézmény pedagógusaival. A projektben mintegy száz gyermek vehet részt különböző művészeti foglalkozásokon,
író-olvasó találkozókon és egyéb könyvtári rendezvényeken, melyek a tanórán kívüli időt teszik hasznossá.  

A Jókai Mór Városi Könyvtár részvétele 
a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában

Minden új TV előfizetőnek, aki legalább 1 év hűséget vállal: 50% 
2 év hűséggel: +50%, összesen 100% kedvezmény 
2014 01. 31-ig a TV csomag árából! 
Minden új Internet és Telefon előfizetés 1 év hűséggel  
1 hónapig, 2 év hűséggel 2 hónapig INGYEN! 

 

SZUPERGYORS Internet 3D-s TV-jéhez! 
12 Mbps: 2 990 Ft/hó!  30 Mbps: 3 990 Ft/hó!  60 Mbps: 4 990 Ft/hó! 

Válassza Digitális TV szolgáltatásainkat! 2014.01.31-ig: 15 TVcsat.: 695 Ft,  30 TVcsat.: 1295 Ft, 
55 TVcsat.: 2090 Ft,  77 TVcsat.: 2740 Ft! Az árak 2év hűséggel érvényesek!  

 
 TÉLI napok  AAA   KKK   CCC   III   ÓÓÓ!!!    

 

Számoljon utána! Érdemes! Váltson szolgáltatót!  Válassza a Pickup FiberLine szolgáltatásait! 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

+ 
 

+ 
 

Internet  TV  Telefon 

A havi díjak 2 éves előfizetéssel érvényesek! A tájékoztatás nem teljeskörű! Az egyes programcsomagok és szolgáltatások tartalma területenként eltérő! 
Az egyes szolgáltatások elérhetőségéről lakóhelyén és az igénybevétel egyéb feltételeiről érdeklődjön az ügyfélszolgálaton! A 12, 30, 60 Megás internet csomagok 

garantált letőltési sebessége 6, 9, 18 Mbps, a Max. feltöltés 2, 3, 6 Mbps ebből a garantált 1, 1,2, 2 Mbps ! 

PickUp Kft. /2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b./   
TEL: 34/222-222, 34/342-888, 33/222-222,   WEB CÍM: www.pickup.hu 
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A szociális munka napja 2013

„Ezt a hivatást csak lélekkel lehet csinálni”
A városháza dísztermében november 12-én rendezett szociális munka napján  
ezúttal ketten vehették át a képviselő-testület által odaítélt Salkaházi Sára-díjat.

- A szociális szférában dolgozók minden nap 
áldozatvállalással, szolgálattal, hivatástudattal 
felvértezve végzik munkájukat. Bár szavakkal 
nem igazán lehet megköszönni mindazt, amit 
Önök tesznek, mégis ez a köszönet napja. Tu-
dom, kevés ez mindahhoz képest, amit azoktól 
kapnak, akiken nap mint nap segítenek. Sok 
embernek Önök az utolsó mentsvárai. Hitet 
adnak, kapaszkodót jelentenek, hogy ezek az 
emberek is lássák az élet értelmét, és tudják, 
hogy minden napnak értelme van - hangzot-
tak dr. Molnár Attila polgármester szavai. 
 
Ünnepi beszédében Molnárné dr. Taár 
Izabella, a járási hivatal vezetője a szociális 
törődés kialakulásáról beszélt. Elmondta, 
hogy nyomai már az ókorban jelen voltak, 
a görögöknél és a rómaiaknál egyaránt mű-
ködtek közfürdők, volt egészségügyi ellátás, 
a jog pedig ismerte a gyámság fogalmát.  
 
- A középkorban három intézmény valósította 
meg a szociális törődést. Az egyház feladata 
volt a betegek gondozása és a tanítás, a cégek 
segélyegyleteket alapítottak, hogy bajba jutott 
tagjaikon segíthessenek, a földesurak pedig a 
saját birtokukon élő emberekről gondoskodtak. 
Később megjelentek a társadalombiztosítók. 

A 19. századból ennek két fajtáját, a német 
és az angolszász példát ismerjük - mondta a 
kormányhivatal vezetője.  
 
Molnárné dr. Taár Izabella hozzátette azt 
is, hogy manapság az alapján ítéljük meg az 
egyes országokat, hogy milyen a szociá-
lis hálójuk. Komáromban ez tökéletesen 
működik.  
 
A képviselő-testület határozatát dr. Ströcker 
Renáta jegyző ismertette. A döntés értelmé-
ben Salkaházi Sára-díjjal tüntették ki Szalai 
Gabriellát, a Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat Fogyatékosok Nappali Intézménye 
és Sorstárs Támogató Szolgálat Integrált 
Intézmények vezetőjét és a Máltai Szeretet-
szolgálat komáromi csoportjának önkén-
tesét, valamint Csécsei Sándorné Rózsát, a 
Gondozási Központ intézményvezető-he-
lyettesét és az idősek klubja vezetőjét.  
 
- Boldog vagyok és nagyon szerencsés embernek 
érzem magam, hogy a családom és a munkatár-
saim támogattak abban, hogy tanulhassak, és 
a munkámra összpontosíthassak. Emberileg és 
szakmailag is sok segítséget kaptam tőlük. Ezt 
a hivatást csak türelemmel és a fogyatékkal élők 

iránti tisztelettel lehet végezni. Eredetileg köny-
velő voltam, de 25 évvel ezelőtt született egy sé-
rült kislányom. Az életem teljesen megváltozott, 
rájöttem, hogy nekem a fogyatékkal élőkön kell 
segítenem. A munkához a hitem, a bensőmből 
fakadó szeretetem és persze a családom ad erőt 
- mondta a kitüntetés átvétele után Szalai 
Gabriella.  
 
Meglepődött és váratlanul érte a díjazás 
Csécsei Sándorné Rózsát is.  
 
- A pályaválasztás részben tudatos volt, de in-
kább azt mondanám, hogy belülről fakadt. Ezt 
csak szívvel-lélekkel és szeretettel lehet csinálni. 
30 éve vagyok a pályán, el sem tudok képzelni 
más munkát. Szeretem a kreativitást, az em-
berekkel való foglalkozást és a segítségnyújtást. 
Az a legnagyobb elismerés, amikor visszakapom 
mindazt a szeretetet, törődést, amit adok.  
 
A díjátadót az Egressy Béni Zeneiskola nö-
vendékeinek koncertje tette még ünnepibbé.  
 
 
                                                                    se

�� Díjátadó a városháza dísztermében.
�� A képen (balról jobbra): dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester, dr. Molnár Attila polgármester,  
valamint a két díjazott: Szalai Gabriella és Csécsei Sándorné
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A rendezvényen nem csupán az 
intézmény pedagógusai és a diákok 
szülei vettek részt, de tiszteletét tet-
te dr. Molnár Attila polgármester-
rel és Czunyiné dr. Bertalan Judit 
kormánymegbízott is. 
 
- Szerettük volna, ha minden résztvevő a lehető 
legjobban érzi magát ezen az estén. Aki ismeri 
a pedagógiai programunkat, az tudja, milyen 
fontos számunkra, hogy diákjaink hasznosan 

töltsék el szabadidejüket. Éppen ezért renge-
teg kulturális és sporteseményt, tanulmányi 
versenyt szervezünk számukra, méltó módon 
megünnepeljük a jeles napokat, és őrizzük a 
hagyományainkat. Ezek lebonyolítása azonban 
pénzbe kerül. A bálon befolyt összeget ezen 
rendezvények finanszírozására fordítjuk 
majd – nyilatkozta az iskola igazgatónője, 
Potháczky Mária.  
 
A bálon jelen volt Czunyiné dr. Bertalan 
Judit kormánymegbízott is.  

- Gyakorló szülőként tudom, milyen nehéz 
egy ilyen eseményt megszervezni. Épp ezért 
hatalmas dolog, hogy Önök azért jöttek el, hogy 
az iskolai rendezvények megvalósulását tá-
mogassák. A Bozsik József Általános Iskolában 
példamutató pedagógiai és közösségi munka 
folyik. Ezt már többször tapasztaltam a városi 
ünnepségeken, amikor az iskola diákjai adták a 
műsort - mondta a kormánymegbízott.  
 
A talpalávalót az Elektron Band húzta.  
                                                                     se 

Báloztak a bozsikosok

Városunk polgármestere köszöntőjében 
kitért arra, hogy mennyire fontos egy tele-
pülés életében az összefogás és az önkéntes 
munka.  
 
- Idén ez kétszer is bebizonyosodott. Először a 
márciusi ítéletidő alkalmával, júniusban pedig 
a Duna áradásakor. Ezúton szeretnék ismét 
köszönetet mondani az önkénteseknek, és külön 
a Vöröskeresztnek. Született már egy stratégiai 
megállapodás a szervezet helyi csoportjával, 
azonban szeretnénk még szorosabbra fűzni 
az együttműködést. Nagyon büszke vagyok a 
komáromi szervezet munkájára, remélem az 
elmúlt hónapok lendülete a jövőben is kitart. 
Megígérhetem, hogy az önkormányzattól 
minden segítséget megkapnak - mondta dr. 
Molnár Attila.  

Évtizedes hagyománya van már a novem-
beri „Egészséges élet hónapjának”, amikor 
még jobban előtérbe kerül az egészségtu-
datosság, az egészségmegőrzés. Előadások, 
kísérő programok színesítik a rendezvényt. 
 
- A Vöröskereszt komáromi szervezete sokat 
fejlődött a vezetőváltás óta. Ehhez szükség volt 
Kuti Barbara személyiségére, felkészültségére. 
Rengeteg programot szerveztek, kapcsolatépí-
tésbe kezdtek, egyszóval felpezsdítették a helyi 
Vöröskereszt működését. Annak külön örülök, 
hogy dr. Molnár Attila polgármester kiemelt 
figyelemmel kíséri a működésünket - nyilatkoz-
ta a Komárom-Esztergom Megyei Vöröske-
reszt elnöke, Balogh Lászlóné.  
 
Az „Egészséges élet hónapja” nyitóren-

dezvényén rengeteg programmal várták az 
érdeklődőket.  
 
- Olyan módszereket mutatunk be a komáro-
miaknak, amelyek nem szokványosak. Az al-
ternatív gyógymódok kerültek előtérbe. Szó volt 
a meditációról és a gyógygombákról. Lehetett 
gyógyteákat, termelői mézet és egészséges szend-
vicseket kóstolni. A Vöröskereszt nagy hangsúlyt 
fektet az elsősegélynyújtásra is, ezért meghívtuk 
Kaszás Zsoltot, a helyi mentőszolgálat vezetőjét 
- mondta el a rendezvényről Kuti Barbara, a 
szervezet helyi vezetője.  
 
A kóstolás és az előadások mellett masz-
százzsal, mágnesesimpulzus terápiával 
és biorezonanciás állapotfelméréssel is 
találkozhattak az érdeklődők.    (se)

 Egészséges élet hónapja 2013

Csak egészség legyen
A Vöröskereszt évek óta más-más városban szervezi meg az „Egészséges élet hónapja” nevet viselő rendezvényét. 
A programnak ezúttal városunk adott otthont. Az október 24-i eseményen részt vett a megyei Vöröskereszt 
elnöke, Balogh Lászlóné, dr. Molnár Attila polgármester, valamint dr. Kreft Horváth Loránd alpolgármester is.
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�� Czunyiné dr. Bertalan Judit: „ebben az iskolában példamutató 
pedagógiai és közösségi munka folyik”



A Felvidék visszacsatolásának 75. évfor-
dulója kapcsán a Szent István csatahajó 
elsüllyesztéséről, majd annak megtalálásáról 
beszélt az expedícióban részt vevő észak-
komáromi Zétényi-Csukás Dénes László. 
A felvidéki történész és kutatóbúvár a ma-
gyarok közül elsőként lehetett tagja annak a 
felderítő csapatnak, amely 1994-ben Horthy 
elsüllyedt csatahajóját, a Szent Istvánt kutat-
ta a tenger mélyén.

- Az utolsó pillanatban kerültem az osztrák-
német csapatba mint víz alatti operatőr. A 
kutatáshoz nem sikerült szponzorokat találni, 
így mindenki kénytelen volt mélyen a zsebébe 
nyúlni. 1994. szeptember 25-én horgonyoztunk 
le azon a helyen, ahol a koordináták szerint 
megtalálhattuk a Szent István csatahajót - 
mondta a helytörténész, majd hozzátette: 
nem volt olyan ország Európában, amelyik 
ne kereste volna a Szent Istvánt, annak 
koordinátáit azonban tizenhat kilométerrel 
távolabb jelölték valódi helyzeténél. A 20 
ezer tonnás, monumentális, valaha volt 
legnagyobb építésű magyar hajót 1918 
júliusában süllyesztették el az olasz királyi 
haditengerészet torpedós motorcsónakjai. 

- Akkoriban a világ hatodik legerősebb haditen-
gerészete volt a magyar. Magyarként megélni, 
hogy tagja lehetettem a kutatócsoportnak, 
egyszerűen felemelő érzés volt - tette hozzá 
Csukás László.

Az európai híradások előtt nem maradt ti-
tokban a hajóroncs felfedezése, elvesztéséről 

azonban ma is szembenállók a vélemények.
Az évforduló kapcsán a Jókai Mór Városi 
Könyvtárban egy történelmi kutatásokon 
alapuló dokumentumkiállítás nyílt. 

Az ünnepi megemlékezés szerdán a Jókai 
Moziban folytatódott, ahol dr. Popély Gyu-
la történész professzor tartott előadást.

- 1938 novembere nemzetünk fölemelkedésének 
kezdetét jelentette, hiszen hatalmas rést ütöt-
tünk a trianoni békediktátum falán. Azt, amit 
a nagyhatalmak 1919-20-ban elrontottak, 
részben igyekeztek jóvátenni. Angol, francia, 
olasz és német segítséggel az elcsatolt Felvidék 
magyarlakta területei egyesülhettek az anyaor-
szággal. Az első bécsi döntést 1938. november 
2-án ratifi kálták a Belvedere palotában. A 
tényleges visszavételre november 5. és november 
11. között került sor. Komáromba november 
6-án, a kora délutáni órákban érkeztek meg a 
honvédok, élükön Horthy Miklóssal. Örömün-
nep volt az mindenki számára. Megismétlését 
minden igaz magyar várja és reméli - mondta 
a professzor.

A nagyhatalmak előtt már 1938 előtt is 
világossá vált, hogy Csehszlovákia Európa 
beteg embere. Ahogy Szabó Dezső író 
fogalmazott: Csehszlovákia egy történelmi 
csaláson alapuló idénybirodalom. Akuttá 
vált tehát a nemzetiségi kérdés megoldása. 
Előbb a többségében magyar, illetve néme-
tek lakta területek kerültek el Csehszlovákia 
fennhatósága alól, majd 1939 márciusában 
Szlovákia is kikiáltotta függetlenségét.

- A visszacsatolással győzött az igazság, a jog 
és az erkölcs. Mindenki azt hitte, hogy ez örökre 
így marad. Azonban kitört a második világhá-
ború, melynek végén a nagyhatalmak megint 
egy meggondolatlan döntést hoztak. Újraalkot-
ták a Párizs környéki békét. Ismét megalakult 
Csehszlovákia és Jugoszlávia, Románia pedig 
visszakapta 1938 előtti határait. Az elmúlt 
évek, főként a 90-es évek bebizonyították, hogy 
ez mennyire rossz döntés volt. Csehszlovákia 
másodszor is széthullott. Jugoszlávia véres 
felbomlását pedig mindnyájan ismerjük. Hogy 
mi lesz Romániával? Egyelőre nem tudjuk... - 
tette hozzá a professzor.

Dr. Popély Gyula történész szerint a 
magyar nemzet a trianoni határokon kívül 
és belül egyaránt morális válságban van. A 
szlovák népszámlálási adatok szerint egyre 
kevesebb magyar vallja magát magyarnak, 
de az anyaországban is 1 millió ember nem 
nyilatkozott a nemzetiségéről.

- Ezen a hozzáálláson kellene változtatnia a 
politikusnak, a közéleti személyiségnek és min-
den embernek. A legfőbb cél a nemzeti öntudat 
erősítése, ehhez a cselekvési lehetősége mindnyá-
junknak megvan. Kérdés, hogy lelkiismerete 
szerint ki hogyan cselekszik - zárta előadását a 
történész.

A rendezvényen közreműködött az 
észak-komáromi GAUDIUM Vegyeskar, 
valamint Palotás Gáspár korabeli fel-
vételeken alapuló fi lmhíradóját te-
kinthették meg a résztvevők.  (se)
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Az újraegyesítésre emlékeztünk
November 4-én és 6-án városunk újraegyesítésének 75. évfordulójára emlékeztünk. 
Az eseménysorozatot Hamrák Zsófi a tanácsnokasszony szervezte, továbbá külön 
köszönet illeti meg a témát felkaroló civil szervezetet, az Endresz Csoportot is. 



- Apám huszár volt, felderítőként kapott 
fejsérülést, és senkit sem ismert meg. Elhagyott 
bennünket, anyukám pedig bánatában szívbajt 
kapott - kezdte az emlékezést Eszti néni.

A szülők különváltak, ki-ki a saját szülői há-
zában boldogult, ahogy tudott. Eszti néniék 
mindezt nehezen viselték, hiszen az apai 
kereset elmaradt a családból és ők négyen 
voltak testvérek. Ma már csak Eszti néni 
él. A szépkorú asszony 22 éves volt, amikor 
1938-ban megkezdődtek az esetleges ha-
tármódosításról szóló tárgyalások Magyar-
ország és Csehszlovákia között. A fi atal 
lánynak sok kérője volt. Későbbi férjével, 
Kovács Gusztávval az utcán találkoztak, ott 
vetett szemet a legény a szép lányra. 

- Mentem hazafelé, amikor odavetődött 
mellém. Azt mondta, hogy a szőnyi kovácsot 
keresi. Nekünk szomszédunk volt, így mondtam 
neki, hogy jöjjön velem. Aztán bejött hozzánk 
is, mert köszönni akart édesanyámnak, akit 
a piacról ismert. Aztán megkérte a kezemet. 
Emlékszem, egyszer egy erdész is megkért, pedig 
nem is voltam olyan helyes, inkább jó és dolgos - 
mondta Eszti néni. 

Az ifj ú házasok nem lehettek sokáig boldo-
gok, hiszen férjét nagyon hamar besorozták.

- Csendőrnek osztották, aminek először nagyon 
örültünk. De amikor bevonultak az oroszok, 
azok a csendőröket akasztották föl elsőnek. A 
férjem Szibériába került, ahonnan 6 év után 
sikerült hazajönnie. Nem tudták meghalasz-

tani, pedig próbálták, de három szakmája volt, 
így bárhová tették, mindenhol megállta a helyét 
- folytatta Eszti néni az emlékezést. 

A hadifogságból való hazatérés is viszon-
tagságos volt, guggolva, egymást melegítve 
állatvagonokban tették meg a hosszú utat 
hazáig, bár sokáig azt sem tudták, hogy 
hová viszi őket a szerelvény. A csendőrfe-
leség is sokat szenvedett. Mozgókonyhán 
dolgozott, ahol több száz emberre főztek. 
Főztjét azonban szerették, munkáját di-
csérték. Sokat nélkülöztek akkor is, amikor 
végre meglett a családi fészek. - Amikor ezt a 
házat megvettük, két hétig nem volt kenyerünk. 
Sokan azt mondták, hogy milyen jól megy 
nekünk, pedig ennivalónk sem volt - mondta 
Eszti néni.

1938-ban aztán végre az öröm napjait élték 
át, amikor Komáromot újra egyesítették.

- Horthy Miklós kormányzó fehér lovát külön 
hozták, ő autóval érkezett. Aznap az örömtől 
dolgozni sem tudtunk. Mindenhonnan jöttek a 
népek, a környező falvakból, Mocsáról, Nagy-
igmándról is. Mindenki dobálta a virágokat a 
ló elé. Hogy honnan vették novemberben azt a 
sok virágot, nem tudom. Most is előttem van, 
ahogy a ló meghajtotta a fejét és nézte a virágo-
kat, nem akart rájuk lépni. Ekkor Horthy sú-
gott valamit a fülébe, mire a ló büszkén felszegte 
a fejét. Micsoda egy okos állat volt - emlékezett 
a nagy napra Eszti néni, aki Horthy fogadá-
sakor a terítést felügyelte a laktanyában, ahol 
a kormányzó ebédelt. 

- A katonákat is biztatni kellett, mert ők is 
tartottak a találkozástól, ahogy én is. Nem 
tudtam, hogyan köszönjek a kormányzónak. 
Szinte megnémultam, nagyon fi atal voltam 
még akkor. Horthy látta is rajtam a zavart. 
Körülnézett, megebédelt, majd kora délután 
átment az Erzsébet hídon. Az ottani magyarok 
zokogtak, lehajoltak a kormányzó fehér lova 
előtt. Hálát adtak Istennek, hogy annyi szenve-
dés után a megszállt területek visszakerülnek az 
anyaországhoz - mondta az idős asszony. 

Az öröm persze nem tartott sokáig, hama-
rosan kitört a második világháború. Eszti 
néni a deportáltak menetét is látta. 

- Azt már a nyilasok csinálták, Horthynak 
ehhez semmi köze nem volt. Láttam, ahogy 
kicsi 4-5 éves gyerekeket húzott az anyjuk a 
hidegben, hóban, fagyban. Felvenni sem volt 
ereje, mert enni nem kaptak. Itt mentek előt-
tünk az országúton. Erre még visszagondolni 
is szörnyű. Aztán jött a kommunizmus. Abban 
sem volt semmi jó az ember számára. Egy jó 
mellé tízszer több rossz társult - zárta gondo-
latait Eszti néni, aki mosolyogva hozzátette: 
napjai már csak többnyire jajgatással telnek. 
A munkabíró fi atal lány képe ma már szép 
emlék, bár az idős asszony néha még tesz-
vesz a kertben. 

Eszti néni azzal búcsúzott, hogy visszavár 
bennünket a 100. születésnapján.  

                                                  lejegyezte: se
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Kovács Gusztávné Eszti néni Szamos utcai családi házában él. A szépkorú asszony szep-
temberben töltötte be 97. életévét, korát meghazudtoló testi és szellemi frissességnek ör-
vend. November 6-án, a Felvidék visszacsatolásáról szóló döntést követően Horthy Miklós 
kormányzó 75 éve történt legendás bevonulásának évfordulóján fogadott bennünket. 

Az örömhír napjai

�� Eszti néni Hamrák Zsó-
fi a képviselőasszonynak 
mesél a 75 évvel ezelőtti 
eseményekről 
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85 éves az evangélikus imaház
Október 26-án ünnepelte 85 éves fennállását a komáromi evangélikus 
gyülekezet és imaház. A jubileum alkalmából rendezett eseményen 
jelen volt az egyházmegye részéről nagytiszteletű Szarka István es-
peres és Szabó István felügyelő. A padokban helyet foglaltak a tör-
ténelmi egyházak helyi képviselői, valamint a város vezetése is.

A jubileum istentisztelettel kezdődött, 
majd ünnepi közgyűléssel folytatódott, ahol 
mindazok munkáját megköszönték, akik az 
elmúlt évtizedekben segítették a komáromi 
evangélikus gyülekezetet. 
 
- A 85 év során számos lelkésze volt a gyüleke-
zetnek, mindegyikük személye más és más aján-
dékot adott. Mindnyájan hűséggel szolgáltak, 
áldozatos munkájuk nélkül nem lehetnénk ma 
itt - mondta el Veres József lelkész, aki egy 
évvel ezelőtt Erdélyből érkezett családjával 
városunkba, hogy átvegye a helyi közösség 
irányítását. 
 
Az evangélikus gyülekezet jelenleg 300 
lelket számlál, Észak- és Dél-Komárom 

mellett hozzájuk tartozik Ács, Bábolna, 
Almásfüzitő, Kisigmánd és Nagyigmánd. 
 
- Bár az utóbbi években létszámunk megfo-
gyatkozott kissé, mégis a mai nap bebizonyítot-
ta, képesek vagyunk betölteni a teret. Imaházuk 
mindig nyitva áll azok előtt, akik szeretetre és 
békességre vágynak - tette hozzá a lelkész. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester köszön-
tőjében elmondta, hogy a hit és a hit általi 
megmaradás ékes bizonyítéka a komáromi 
gyülekezet, amelynek tagjai között példaér-
tékű az összetartás. A polgármester hangsú-
lyozta, hogy az egyház ezután is számíthat 
az önkormányzat támogató segítségére. 
A 85 esztendős épület az évek során nem 

csak az istentiszteleteknek adott otthont, de 
sokszor befogadta a menekülőket is. 
 
Veres József elmondta: külön öröm számára, 
hogy az évforduló alkalmából sikerült a 
különböző vallású és kultúrájú embereket 
egymás mellé ültetni a padsorokba, majd 
hozzátette, a 100 éves jubileumon százszor 
ennyien szeretnének ünnepelni. 
 
A nap a városháza dísztermében rende-
zett szeretetvendégséggel ért véget, ahol 
fellépett többek közt a gyülekezetben 12 éve 
működő és nagy sikereket elért evangélikus 
kórus is.  
                                             
                                                                     se

EgyHáZ12
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A Komáromi Evangélikus Egyházközség története (részlet)

A fiókegyház megalakulása 
 
A néhány száz evangélikusból álló közösség 
1922. április 7-én tartotta gyűlését Karcsay 
Miklós felügyelő vezetésével, s kimondta 
fiókegyházzá alakulását. A lelkészi szolgá-
latokat kezdetben a győri lelkészek látták 
el. Mivel azonban helyük nem volt, az 
istentiszteleteket a református templomban 
tartották, s a hitoktatásra is a református 
lelkészt kérték. 1922. december 5-től az 
evangélikusok hitoktatását Fülöp Jolán 
állami polgáriskolai tanárnő vállalta heti 3 
órában. 
 
1924 októberében a gyülekezet két hold 
földbirtokot kapott. Az új gyülekezeti 
felügyelő Vetsey Ede lett. 1926 áprilisában 
összeírták a fiókegyházhoz kapcsolható 
szórványokat. Ezek akkor: Szőny, Ács, Mo-
csa, Kisigmánd és Nagyigmánd voltak. 
 
1927 májusában két gyűlésen (8-án és 22-
én) két lépésre határozta el magát a gyüleke-
zet. Elhatározták, hogy tervet készíttetnek 

imaház és lelkészlak építésére. Az állam 40 
magyar hold szántóföldet utalt ki a gyüleke-
zet számára, ami az anyagi bázis megterem-
tését is jelentette. Még ugyanebben az évben 
egy novemberi gyűlésen elhatározták, hogy 
lelkészt választanak. 1928 januárjában meg-
szerkesztették a lelkészi meghívó és díjlevél 
szövegét is. 1928. április 15-én beiktatták 
a gyülekezet első megválasztott lelkészét 
Fadgyas Aladárt. 
 
Az anyaegyház élete 
 
Első lépésként megindították az imaház 
és lelkészlak építését 1928. június 3-án. Az 
építkezés terveit Káldy Barna építész készí-
tette, a kivitelezésre a Hajagos és Sonkál cég 
kapott megbízást.. Az építkezés költsége a 
tervek szerint 53 410 pengő 40 fillér volt. 
Ugyanebben az évben Tatatóváros csatlako-
zott fiókegyházként Komáromhoz. 
 
1928. július 15-én határozta el a köz-
gyűlés az építkezés megkezdését. 1930. 
szeptember 28-án a gyülekezet élete nagy 

állomásához érkezett: felavatták az új 
imaházat Kapi Béla püspök, az esperes, 
a helyi lelkész szolgálatával, sok ven-
dég és nagy gyülekezet részvételével.

1933-ban Luther születésének 450. 
évfordulóját ünnepelte a gyülekezet. 
1935-ben Vetsey Ede felügyelő elhunyt. 
December 22-én a gyülekezet az eddigi 
másodfelügyelőt, Janossy Károlyt vá-
lasztotta meg a felügyelői tisztségre. 
 
1939 januárjában a Felvidék visszacsatolá-
sát ünnepelte a gyülekezet. A következő 
évben két nagy lépés történt. Az egyik 
anyagi vonatkozású: a gyülekezet az 
építkezési kölcsönt és a telekárat is kifi-
zette. A másik nagy lépés a gyülekezet 
belső építését célozta: a két komáromi 
gyülekezet egyesülésének tárgyalása 
indult el, ennek eredményeként 1941. 
június 22-én a két komáromi gyülekezet 
egyesült. Ezzel megszűnt a Trianon által 
előidézett helyzet. Az egység sajnos csak 
a második világháború végéig tarthatott. 

�� Az egyházi elöljárók mellett a városvezetés is részt vett az evangélikus gyülekezet jubileumán
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Míg korábban a Duna Népdalkör nyílt 
próbája jelentette az esemény kezdetét, 
addig idén hét citerazenekar mutatkozott be 
a szőnyi művelődési ház színpadán. 

- Sokkal több embert sikerült így becsalogat-
nunk a rendezvényre. A citerazenekarok közül 
három csoport a felvidékről érkezett – mondta 
el Nyikus Anna, a Komárom-Esztergom 
Megyei Népművészeti Egyesület vezetője, 
aki egyben a rendezvénysorozat szervezője 
is. A Duna Népdalkör mellé csatlakozott a 
Napraforgók citera zenekar, amely koráb-
ban Almásfüzitőn tevékenykedett. A két 
csoport aztán tovább erősítette egymást, 
hiszen többen vannak olyanok, akik tagjai 
a Népdalkörnek és emellett citeráznak is. 
A zenekar magját főleg a felnőttek és az 
idősebbek jelentik, de vannak gyerekek 
is a csapatban. A fellépők nem csupán 
szórakoztatni akarták a közönséget, de 
meg is méretették magukat szakmai zsűri 
előtt. Miklós Józsefné mellett a citera nagy 
ismerője, Légrádi Tibor hallgatta szakértő 
fülekkel az előadást. Figyelték a dallamokat, 
a technikát és a hangolást egyaránt. 

A népművészet hete állandó szereplői a 
Kisgarabonciások, akiknek nyílt próbájába 
kaphattak bepillantást az érdeklődők. A 
Bozsik József Általános Iskola kis diákjaiból 
álló tizenhárom fős csoport szeptember óta 
tanulja a néptánc alapjait. A lányok és a két 
fi ú előszeretettel vesznek részt a próbákon, 
hiszen mint mondták, így a legjobb barátaik 
körében lehetnek. A 7-10 éves gyerekek játé-
kos formában sajátítják el a lépéseket. Sok-
szor mondókákat és kiszámolókat skandálva 
tanulják meg az egyszerűbb formákat. 

- Két koreográfi át sajátítanak el így kez-
désképpen, a játékfűzést és a dunántúli 
ugróst – tudtuk meg Gábor Klárától, a 
Kisgarabonciások vezetőjétől. 

A hét közepén a legkisebbeket, a Színes 
Óvoda apróságait várták kézműves foglal-
kozásra a szervezők. A középső csoportosok 
két részre osztva mélyedtek el a kukorica-
csutka-baba készítésébe. 

- A november és a kukoricamorzsolás ideje 
összekapcsolódik. Ezért elmeséltem a gyere-
keknek, hogy én még morzsoltam kukoricát és 

a csutkájából készítettem is különféle játékokat 
– mondta Nyikus Anna. Az ovisok a babát 
kékfestőbe öltöztették, fejükre kendő került, 
így aztán egy kicsit a korabeli ruházkodással 
is megismerkedtek. 

- Nem volt olyan nehéz megcsinálni a babát, 
mert Anna néni segített – tudtuk meg Gyön-
gyösi Mózestől. Egy másik apróság, Szabó 
Karcsi pedig azt is elárulta, hogy halacskákat 
is színeztek. - Nekem mind a kettő nagyon 
tetszett. Szeretek színezni, meg ragasztani és 
festeni is – mondta Karcsi. Az apróságoknak 
a szakavatott kezek mellett még dr. Molnár 
Attila polgármester is segített, aki egy asz-
talhoz ült az ovisokkal, és ha kellett, akkor 
a masnik megkötésében számíthattak rá a 
gyerkőcök. 

Pénteken délután a Klapka György 
Múzeumban nyílt meg a „Mert nékünk 
tettek ki víg halásznapokat” címet viselő 
tárlat, ami egyben átvezetést is jelentett az 
V. Értékmentő Konferencia előadásinak 
témáihoz. A kiállítás anyagának nagy részét 
az észak-komáromi Duna Menti Múze-
umtól, az esztergomi Duna Múzeumtól 

KuLTúrA14

Értékeink és hagyományaink
A népművészet hete városunkban

November közepén egy héten át ismét minden a 
hagyományainkról szólt a szőnyi Petőfi  Sándor 
Művelődési Házban. A népművészet hete rend-
hagyó citeratalálkozóval indult, emellett bepil-
lantást nyerhettünk a népi mesterségek titkaiba is. 
A Klapka György Múzeumban a dunai halászok 
mindennapjait bemutató tárlat nyílt, az ötödik Ér-
tékmentő Konferenciára pedig olyan neves előadók 
érkeztek, mint Dr. Kunkovács László fotóművész, 
néprajzkutató vagy Dr. Liszka József néprajzkutató.



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

és a Néprajzi Múzeumtól kapták kölcsön a 
rendezők, de létrejöttét sok magángyűjtő is 
segítette.  
 
Az Értékmentő Konferencia és a hozzá 
kapcsolódó tárlat 2005-ben azzal a szán-
dékkal indult útjára, hogy bemutassa a 
komáromi mesterségeket. Szó volt már a 
pingáló asztalosokról, a molnárokról, az 
aranymosókról és a szekeres gazdákról, idén 
pedig a dunai halászat került előtérbe. A 
kiállítás létrejöttéhez az alapot most is, mint 
mindig Kecskés László Komáromi mestersé-
gek című könyve adta. A háttérkép, amely 
köré a kiállítás anyaga készült, Herman 
Ottó a komáromi halászokról írott mun-
kájában szerepelt. A megnyitón Dr. Liszka 
József néprajzkutató, az Etnológia Központ 
vezetője beszélt arról, hogy milyen fontos 
mesterségnek állítottak emléket.  
 
- Ezen a néprajzi kiállításon arányosan talá-
lunk használati eszközöket, fényképeket, doku-
mentumokat és személyes emlékeket. A kiállított 
tárgyak nem csupán önmagukért beszélnek, 
de egymásról is sok információt árulnak el. Ez 
a tárlat tanulságos, oktató, elgondolkodtató és 

esztétikus is – hangzottak Dr. Liszka József 
szavai.  
 
A néprajzkutató volt az egyik fő előadó-
ja az V. Értékmentő Konferenciának is, 
amelyet Turi Bálint alpolgármester nyitott 
meg. Beszédében elmondta: mindig öröm 
számára, ha ilyen és ehhez hasonló nívós 
eseményeket nyithat meg. Az alpolgármes-
ter hangsúlyozta napjainkban, mikor az 
értékek egyre inkább idézőjelbe kerülnek, 
fontos, hogy legyenek olyan fórumok, 
amelyek hagyományainkat, tradícióinkat a 
maguk helyiértékén mutatják be, amelyek 
rávilágítanak múltunkra, gyökereinkre, 
amelyek tanítanak és amelyekből tapasztala-
tot szerezhetünk. 
 
Dr. Liszka József a Csallóközi halászat 
fontosságáról beszélt. A hallgatóság 
megtudhatta, hogy ebben a térségben már 
a 16-17. században meghatározó szerepe 
volt a halászatnak. Több céh is alakult, 
amelyből három, a pozsonyi, a somorjai és 
a komáromi birtokolta a vizek többségét. A 
halászattal foglalkozó családok viszonylagos 
jómódban éltek. Persze már akkor is dívott 

az orvhalászat. A céhekkel szemben ezek a 
paraszthorgászok egyszerű, saját maguk ál-
tal készített eszközöket használtak, amelyek 
közül sok megmaradt az utókor számára is.  
 
A konferencia másik előadója Dr. Kunko-
vács László volt, akinek nemrég jelent meg 
Pásztoremberek című kötete.  
 
- Ez az egyik legősibb mesterség, egyidős az 
emberiséggel. A kutatásaimat soha nem úgy 
végzem, hogy kívülről tanulmányozom ezeket 
az embereket, hanem mindig köztük élek. 
Könnyen befogadnak, nem egyszer a barátjuk-
nak tekintenek – tudtuk meg Dr. Kunkovács 
Lászlótól. A Balogh Rudolf-díjas fotográfus 
most megjelent Pásztoremberek című mun-
kája hiánypótló műnek tekinthető. Annak 
megírását ugyanis Herman Ottó is tervezte, 
de sajnos már nem maradt rá ideje.  
 
A konferencián a hallgatóság mellett népi 
iparművészek munkáit is megcsodálhat-
ták az érdeklődők, sőt ki is próbálhatták 
a csipkeverés különféle módjait, ezalatt 
pedig az udvari kemencékben ínycsik-
landó illatú foszlós kalácsok sültek.  (se)
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Megtöltötték a gyerekek a Jókai 
mozi nézőterét november 9-én. Az 
Ametiszt Bábszínháznak köszön-
hetően kicsik és nagyok kedvence, 
Mazsola és Tádé története került 
színpadra. A programot a Komáro-
mi Kulturális, Sport és Szabadidő 
Nonprofi t Kft. szervezte. 

- Bálint Ágnes Mazsola és Tádéja az 1960-
as évek óta nagyon sikeres. Gyakran vetítik 
a televízióban, megvásárolható DVD-n, 
előszeretettel játsszák a bábszínházak is. Szinte 
mindenhol telt házzal. Felnőtt ezen a mesén 
egy generáció, akik most a saját gyermekeiket 
hozzák el az előadásra. A szomszédos or-
szágokban nem lett sikeres Mazsola és Tádé 
története, eljutott viszont Japánba - mondta 
az Ametiszt Bábszínház vezetője, Niklesz 

Ildikó. Mazsola és Tádé története a családi 
élet hétköznapjait mutatja be, a televízióban 
esti meseként 5-10 perces epizódokban 
vetítették. Ezeket a történeteket fűzte össze 
a három éve működő Ametiszt Bábszínház. 

- Szövegileg a szerző alapművéhez ragaszkod-
tunk, de dramaturgiailag egy kicsit kénytelenek 
voltunk változtatni rajta. Az előadás első 
részében azt mutatjuk be, hogy Manócska befo-
gadja Mazsolát, a másodikban pedig azt, hogy 
megtalálják Tádét és hazaviszik - tette hozzá 
a bábszínház vezetője. Niklesz Ildikó szerint 
fontos, hogy a gyerekek megismerkedjenek 
a bábozással, hiszen ez az első lépés afelé, 
hogy színházba járó felnőttek váljanak 
belőlük. 

                                                                      se

Bábos találkozó 
a Szent Imrében

Az 1960-as években nagy sike-
rű napközis bábcsoport alakult 
az egykori Klapka györgy, ma 
Szent Imre általános Isko-
lában, Bíró györgyné, gabi 
néni vezetésével. Az egykori 
bábosok hosszú idő elteltével 
találkoztak újra.

- Édesanyám 1956 szeptemberétől 
tanított a Klapka György Általános Isko-
lában. Azért hozta létre a bábcsoportot, 
hogy az itt tanuló gyerekek hasznosan 
töltsék el a szabadidejüket. Ők készítet-
ték a bábokat, először csirizből, majd 
fakanalakból. 1963-ban már részt vettek 
az esztergomi regős találkozón, majd 
szerepeltek a békéscsabai nemzetközi 
fesztiválon is. A legnagyobb sikert pedig 
1967-ben érték el. Bejutottak a Magyar 
Televízió Játsszunk bábszínházat! elne-
vezésű műsorába, ahol a Furulyatánc 
című mesével Aranyparaván-díjat nyer-
tek - mondta el az esemény szervezője, 
Gabi néni lánya, Tőcsér Gyuláné.

A 60-as években még nem volt min-
denkinek televíziója, így nagy izgalom 
előzte meg a tévés szereplést. Két 
évvel később ugyanebben a műsorban 
Bronzparaván-díjat nyertek.

- A Furulyatánc című előadásban én 
játszottam a földesúr lányát. A bábcso-
port sikere Gabi néninek köszönhető. 
Személyisége, egyénisége, kedvessége 
és gyermekszeretete meghatározó volt. 
Nagyon szívesen emlékszem vissza erre 
az időszakra. Ugyan később abbahagy-
tam a bábozást, de pedagógus lettem, 
és szinte nem volt olyan óra, hogy ne 
vittem volna be bábokat a gyerekeknek 
- emlékezett vissza Vízer ildikó.

A találkozóra sikerült megszerezni az 
1967-es díjnyertes alkotás felvételét, 
így a résztvevők együtt nézték meg a 
fi lmet. Ezt követően kötetlen beszélge-
tésen idézték vissza a régi időket.

                                                              

                                                               se

KuLTúrA16

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



A III. Báboda napon jártunk

A bábozás alkotás
Kétnapos bábos rendezvényt szervezett 
a Komáromi Kulturális, Sport és Szabad-
idő Nonprofi t Kft. október végén. 
A gyerekeket bábos előadásokkal, játszó-
házzal, kaláccsal és kakaóval várták 
a Jókai moziban, ahol kiállítás is nyílt Sára 
Lászlóné nyergesújfalui bábkészítő mun-
káiból. Az alkotások főleg magyar népme-
sék alakjait idézték, voltak botos, pálcás, 
kesztyűs, asztali és sík bábok egyaránt. 

- 2010-ben indult útjára ez a rendezvény. 
Célunk, hogy a gyerekek és a felnőttek megked-
veljék ezt a műfajt, és városunkban is alakuljon 
egy bábcsoport. Épp ezért év elején bábkészítő 
tanfolyamot is indítottunk szülők és pedagógu-
sok részére - mondta el Horváth Krisztina 
a Kft. kulturális munkatársa. Ennek meg-
valósításához pályázati forrást is sikerült 
szerezniük. Az elképzeléshez megnyerték 
Szentirmai Lászlót, a Magyar Bábjátéko-
sok Egyesületének elnökét is, aki előadást 
tartott a bábok és a bábozás személyiségfor-
máló szerepéről.  - A Magyar Bábjátékosok 
Egyesülete 65 évvel ezelőtt alakult. Ma is az a 
célunk, hogy akik a szakmában tevékenyked-
nek, azokat összefogjuk, illetve elkülönítsük 
azoktól, akik a bábozást mint előadásformát 
űzik - tudtuk meg Szentirmai Lászlótól. Az 
egyesület elnöke arra próbált meg rávilágí-
tani, hogy amíg a bábjátékot csak nézőként 
fi gyeljük, addig csupán befogadói vagyunk 
az előadásnak. Akkor válunk alkotóvá, ha 
tudatosítjuk, hogyan is használjuk a magyar 
nyelvet, annak szóösszetételeit. Előadóként 
pedig teremtünk: a semmiből valamit. Így 
válik a gyermek önállóvá, céltudatossá, in-
novatívvá a társadalom számára. A bábozás 
ehhez nyújt tökéletes pedagógiai módszert. 

A zárónapon játszóházzal, bábfi lmek 
vetítésével, bábelőadásokkal, kaláccsal 
és kakaóval várták a gyerekeket.   (se)
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Városunk úszója a ranglista élén
Október 21-én frissítette a Magyar Úszó Szövetség a korcsoportos országos ranglistáját,  
amelyenek dobogósai között a Komáromi Úszóklub SE.  sportolói előkelő helyeken szerepelnek.

Az új ranglista kétségtelenül legnagyobb 
szenzációja a komáromiak számára, hogy a 
nyolcéves lányok között Nagy Nikoletta vette 
át a vezetést 100 méteres hátúszásban 
 
Második helyen szintén Nagy Nikoletta 
szerepel 200 méteres vegyesúszásban, a 
nyolcéves lányok között. A harmadik helyen 
található Fábián Viktória a kilencéves, 
valamint Nagy Nikoletta, a nyolcéves lányok 
között, mindketten 50 méteres pillangó-
úszásban. A negyedik helyezett Máté Eszter 

a kilencéves lányok között 100 méteres 
mellúszásban. A legjobb tíz korcsoportos 
hátúszó között található még Orbán Gréta 
(2002) és Szabó Dávid (2004) is. Jelenleg 
összesen öt versenyzőnk szerepel a MÚSZ 
országos korcsoportos ranglistán a legjobb 
tíz versenyző között. 
 
Egy ezüst, két bronz 
 
November 2-án és 3-án a székesfehérvári 
régiós versenyen álltak rajtkőre a komáromi 

úszók. Az éremszerzés most lányainknak 
sikerült: Orbán Gréta (2002) 3. helyezett lett 
200 méteres hátúszásban, Fábián Szilvia 
pedig bronzérmes 50 méteres mellúszásban 
és ezüstérmes 100 méter mellúszásban 
 
Legkisebb versenyzőink közül Rózsavölgyi 
Donát (2006) és Debreczeny Dalma (2006) 
ért el pontszerző helyezést és korcsoportjuk-
ban kiváló időeredményt. 
                                                                     se

Sikeres évet zárt a tenisz szakosztály
Rendkívül sikeres évadot zárt városunk tenisz szakosztálya. Mind a helyi bajnokság, 
mind az öregfiúk csapata és a férfi felnőtt csapat is eredményesen teljesítette a 2013-as 
évet. A teniszsuli pedig egyre nagyobb népszerűségnek örvend a gyerekek körében.

- A tenisz szakosztály munkája négy szálon 
fut. A városi bajnokságban 10 csapat méri össze 
tudását, összesen 97 fővel. Ez egy határon 
átnyúló verseny, hiszen észak-komáromi 
csapatok is szerepelnek benne. A mérkőzések 
több helyszínen, így Észak-Komáromban, a 
Jókai Gimnázium pályáján, Almásfüzitőn és a 
molaji sportcentrumban zajlottak szerdánként. 
Az aranyat idén az észak-komáromi Tektum 
szerezte, az ezüstérmet a Géringer csapat 

hozta el, míg a harmadik a Malcsik csapat lett.
Megyei csapatunkból az öregfiúk 2012 után 
idén is elhozták az aranyérmet, de a férfi felnőtt 
csapatunk is arannyal tért haza - mondta el a 
tenisz szakosztály vezetője, Becker Balázs. 
 
Ami az utánpótlást illeti, a szakosztály ezen 
a téren sem panaszkodhat. A teniszsuliban 
13-15 gyermek bontogatja szárnyait. Ugyan 
a bajnokságban kimagasló eredményt még 

nem értek el, de a versenyeken már megmé-
rették magukat.  
 
-Heti kétszer másfél órás edzést tart nekik 
Koncsol Ferenc edző. 5 éves kortól várjuk a 
gyerekeket. A tagdíj 2000 forint havonta. A 
kipróbáláshoz nincs szükség különösebb beruhá-
zásra, hiszen rendelkezünk labdákkal és ütőkkel 
- tette hozzá Becker Balázs.  
                                                                        se
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utánpótlást nevelnek  
a kosarasok 
 
Talán kevesen tudják, hogy 
évekkel ezelőtt városunkban 
aktív kosárlabdaélet folyt. Ezt 
szeretnék most újjáéleszteni 
lelkes fiatalok. A cél egy után-
pótlás csapat létrehozása. 
 
- Komáromnak régebben volt NB I-es 
és NB II-es csapata is. Meg kell még 
említeni az Old Boyst, vagyis az öregfiúk 
csapatát, akik a felvidéki bajnokságban 
jól szerepeltek. A mi fiatal csapatunk pár 
éve fogott össze, egy baráti társaságból 
alakult. Négy éve megnyertük a felvidéki 
bajnokságot, idén pedig elindultunk 
az egyetlen megyei bajnokságban. Ez 
egy amatőr bajnokság, ahol NB II-es és 
NB II b-s csapatok is játszanak, tehát a 
színvonal adott. Feléledt a Kémények 
csapata, akik korábban az NB II-ben 
szerepeltek - mondta el a Komáromi 
Sasok játékosa, Juhász Márton.  
 
A megyei bajnokságban egyedül Ko-
márom tudott két csapatot kiállítani. A 
Komáromi Sasok és a Kémények is jól 
szerepeltek. A cél pedig egy utánpótlás 
csapat felépítése a Megyei Kosárlabda 
Szövetség segítségével.  
 
- Várjuk minden érdeklődő első és má-
sodik osztályos fiú és lány jelentkezését. 
Ez tulajdonképpen egy kosárlabda elő-
készítő, ahol megszerettetjük a sportot 
a gyerekekkel, hogy az a mindennapi 
életük része legyen. Hetente kétszer 
egy órában játékos foglalkozásokkal 
kezdünk, ezekbe csempésszük bele a 
kosárlabdát. Az a célunk, hogy az után-
pótlás csapat hosszútávon működjön. 
A programot fiúknak és lányoknak is 
meghirdettük. Nem szükséges sem-
milyen előképzettség, a lényeg, hogy a 
jelentkező szeressen játszani, szeressen 
közösségben lenni. Jelenleg az edzé-
sek a Dózsa György Általános Iskola 
tornatermében zajlanak - tudtuk meg 
az utánpótláscsapat edzőjétől, Lippay 
Zoltántól.  
 
A végső cél az, hogy egyesületi vagy 
szakosztályi formában ismét élénk ko-
sárlabdaélet alakuljon ki Komáromban.  
 
                                                                se

Den Shin Dojos sikerek

A mieink a közel 200 sportoló között szép 
sikereket értek el, hiszen a 10-11 éves kor-
osztály négyes döntőjébe három verseny-
zőnk is bejutott, Pataki Bence második, 
Csajághy Levente harmadik, Tóth Benedek 
pedig negyedik helyezést ért el. Albert Pat-
rik a 16-17 évesek között katában második, 
kumitében harmadik lett. Buzás Tamás 
kumitében csak a döntőben talált legyőzőre, 
így az ezüstérmet szerezte meg. 
 
A versenyen két újoncot is avattak, akik 
közül Horváth Máté hatalmas küzdősze-
lemről tett bizonyságot: élete első komoly 
versenyén két győzelmet aratva, épphogy 
lemaradt az éremről.  
 
Az oroszlányi megmérettetés után Siófokon 
rendeztek nemzetközi karateversenyt.  
A komáromi csapat itt az elmúlt évek egyik 
legkiemelkedőbb szereplését tudhatja maga 
mögött.  
 
A tanítványok összesen 13 érmet szereztek. 
- Remélem, hogy a versenyzők továbbra is ilyen 
kiváló formában maradnak, és a november 
végi prágai világbajnokságról is éremesővel 
térhetünk majd haza – nyilatkozta az edző. 
 
ErEdményEk 
Egyéni 
 

Kiss Dávid 
6-7 éves kezdő kata 1 kumite  
– 30 kg 3. hely 
Horváth Vivien 
8-9 éves kezdő kumite  
+35 kg 2. hely 
Boros József 
10-11 éves kezdő kata 1. hely 
Hegedűs Sára Borbála 
10-11 éves középhaladó kumite  
+40 kg 2. hely 
Csajághy Levente  
10-11 éves középhaladó hely 
Pataki Bence 
10-11 éves haladó kata 2. hely  
Buzás Tamás 
10-11 éves középhaladó kumite  
+40kg 3. hely 
Mészáros Zsolt  
16-17 éves haladó kata 2 kumite  
- 65 kg 2. hely 
Albert Patrik  
16-17 éves haladó kata 1. hely 
 
Csapat 
 
10-11 éves csapat 
kata és kumite 3. hely Pataki Bence, 
Csajághy Levente, Buzás Tamás 
14-17 éves csapat 
kata 1. hely Albert Patrik,  
Filep Ádám, Mészáros Zsolt

A hónap közepén Oroszlány adott otthont az IJKA karate szö-
vetség országos bajnokságának ahol a Den Shin Dojo verseny-
zői Filep Imre 6 danos mester vezetésével vettek részt.

�� A karatecsapat minden versenyen arat
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Felső képünkön egy 1938. november 24-én 
Komáromban postára adott képeslapot 
láthatunk. A Magyar Film Iroda kiadá-
sában megjelent lapon 1938. november 
6-án Komáromban vitéz Nagybányai 
Horthy Miklós ( Kenderes, 1868. június 
18 – Estoril, Portugália, 1957. február 9. ) 
Magyarország kormányzója csapatai élén a 
Dunán átívelő Erzsébet hídon keresztül be-
vonul az első bécsi döntés alapján visszatért 
Felvidékre. A képeslapon látható a dátumos 
postai bélyegző, a „Komárom visszatért” 
emlékbélyegző, a Magyar Királyi Posta 2 
filléres bélyegével. Egy helyi lakos által a 
budapesti címre feladott lap szövege „Isten 
áldd meg a magyart”. 
 
Másik két képünkön a Klapka teret és a 
Tiszti pavilon környékét láthatjuk, ahol az 
ünnepség és fogadás pillanatait örökítették 
meg. Az 1938. november 12-én megjelent 
Komáromi Lapok többek között így számol 
be az eseményről : 
 
„A képet, amely délután kettőkor jelent meg 
a komáromiak előtt, soha, soha nem lehet 
elfelejteni. Titkon mindig így képzeltük el 
álmainkban, s kétség-remény között hányód-
va: egyszer majd megjelenik Horthy Miklós, 

Magyarország kormányzója, fehér lován, s 
megáll a Klapka-szoborral szemközt. De hogy 
ez valóra váljon, hogy ezt megérhessük, azt csak 
a legderülátóbbak merték susogni.   
 
S a mi csodánk, a komáromi csoda valóra vált: 
a zászlóerdő keretében, a katonaság díszsorfala 
között egyszer csak megjelent fehér lován vitéz 
nagybányai Horthy Miklós, tengernagyi kék 
ruhájában s megállott a Klapka-szoborral 
szemben. 
 
A pillanat lenyűgöző hatását soha elfeledni nem 
lehet. Szem nem maradt szárazon: millió ember 
óhaja, titkos álma vált valóra: Komárom ismét 
magyar lett. 
 
A kormányzó testőrei kíséretében lovagolt át 
Ujkomáromból Komáromba. A Klapka téren 
néhány pillanatig két szobor állott egymással 
szemben: Klapka, az ércszobor s Horthy, a 
magyar élniakarás megtestesülése.” 
 
„Fülöp Zsigmond városbíró beszédét számta-
lanszor megszakította az éljenzés. A megragadó 
hatású beszéd alatt a kormányzónak a megha-
tottságtól könnycsepp gördült végig az arcán. 
Horthy Miklós az üdvözlésekre így felelt: 
 

„Nehéz szavakba foglalni ezt az érzést, amely 
eltölt ebben a történelmi pillanatban. 
 
Húsz  súlyos esztendő után először lépek sere-
günk élén a Felvidék felszabadult földjére 
 
Hozom hazatérő testvéreinknek az egész ma-
gyarság szeretetét. Köszöntöm Komáromot, 
ezt a magyar emlékektől megszentelt várost, 
amelynek falai az ellenséggel dacoló Klapka 
honvédeinek hagyományait őrzik. 
 
Az idegen uralom nehéz idejében kemény 
magyarnak lenni becsület dolga. Komárom 
kitartott magyar becsületében, és ma az ősi 
Szent András-templom tornyán újra a zász-
lónk leng. 
 
Köszönöm a város falai közül a Felvidék 
hűségét, szeretetét, kitartását és kiváló 
vezéreinek a feltámadásába vetett ren-
díthetetlen hitét. Rég várt örömünnepe 
ez a mai nap igazságunk győzelmének, 
amelyben fanatikusan hinni és törhetetlenül 
bízni egy pillanatig meg nem szüntem.”

( Komáromi Lapok, ötvenkilencedik 
évfolyam, 46. szám, Szombat, 1938. 
november 12. )                                (tzs)

Novemberi számunkban a 
75 évvel ezelőtti komáromi 
eseményekre, városunk újra-
egyesítésére emlékezünk. 

Mesélő  
képeslapok 
Az újraegyesítés
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JÁTÉKGYŰJTÉS
Kedves Komáromiak!

Közeleg a karácsony, a szeretet ünnepe. Ennek kapcsán a Komárom 
és Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 

JÁTÉKGYŰJTÉST szervez.
A nehéz helyzetben élő családokra gondolva arra kérjük Önöket, 

hogy segítsenek azoknak a gyerekeknek, 
akiknek csak nagyon kevés játék jut.

Játékgyűjtésünk alkalmából szeretnénk kérni, hogy a már megunt, régi, 
de jó állapotban lévő játékaikat, amelyekhez már nem ragaszkodnak 
és meg tudnak válni tőlük, adják le intézményükben. Munkatársaink 

a játékokat nehéz körülmények között élő gyerekeknek 
juttatják el karácsonykor.

A JÁTékOk LEAdÁSÁrA InTéZményÜnkBEn VAn LEHETŐSéG:
2900 Komárom, Jedlik Á. u. 8. 
2013. november 4-29. között.

SEGÍTSéGÜkrE SZÁmÍTUnk!
Köszönettel:

Komárom és Környéke Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálata munkatársai
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Legyen részese a mobil marketing forradalomnak akár hirdetőként, akár munkatársként! 
Keressen mineket! 

Tel: 06-70-70-10-567, 06-20-20-57-085 
Koárom, Asztalos Béla u. 24.

www.europethrob.com - app.europethrob@gmail.com


