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Az összefogás éve 
Míg tavaly városunk rendkívüli gazdasági nehéz-
ségekkel küzdött, addig az idén a természet erői 
próbáltak meg minket. Komárom azonban  
ismét kiválóan vizsgázott összefogásból.  
Dr. Molnár Attila polgármester értékelte az évet.
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Polgármester úr, mi jut elsőként eszébe, ha 
az idei esztendőre gondol?

A köszönet. A komáromiak nem hagyták 
cserben a városunkat, a legnagyobb szükség 
idején településünk jelesre vizsgázott emberség-
ből, segítőkészségből. Gondolok itt a márciusi 
rendkívüli hóhelyzetre, mikor is másfél napra 
megbénult térségünk közlekedése, ezrek ragadtak 
az autópályán. Azok a napok megmutatták, 
hogy mennyire fontos az összefogás, hogy baj 
esetén igenis képesek vagyunk tenni egymá-
sért! És amikor azt gondoltuk, túl vagyunk 
a nehezén, jött az évszázad árvize. A Duna 
emberemlékezet óta nem tapasztalt magasság-
ban 845 cm-en tetőzött városunknál, de végül 
is sikerült medrében tartani a folyót. A hivatalos 
szervek mellett köszönet illet valamennyi civil 
szerveztet és önkéntest, aki hozzájárult, hogy 
megmeneküljünk a legrosszabbtól. 

Ugyanakkor az év nem csupán a természeti 
katasztrófákról szólt, hiszen akadt nem 
kevés örömteli bejelentés is.

Városvezetőként minden követ megmozgattam, 
hogy a dunai gátszakasz megépítését előremoz-
dítsam. Az Országgyűlésben felszólalásomra 
konkrét időpontot kaptam, a Belügyminiszté-
rium tájékoztatása szerint a közel 7 milliárd 
forintból megvalósuló Komárom-Almásfü-
zitő szakasz gátrendszere 2015-re elkészül. 
Ehhez kapcsolódik, hogy ősszel Orbán Viktor 
miniszterelnök úr ismét megerősítette azt a 
korábbi hírt, miszerint 2017-re állni fog az új 
dunai hidunk is. 

Az elmúlt esztendőkhöz képest hogyan 
alakult a városi büdzsé, mennyiből gazdál-
kodhatott az önkormányzat?

Költségvetésünk stabil és kiegyensúlyozott, 
olyannyira, hogy saját eszközeinkkel is képes 
vagyunk csökkenteni a jövő évi rezsit: 2014-től 
eltöröljük a kommunális adót! Több mint 5 
milliárd forintból gazdálkodhattunk idén, ebből 
közel 1 milliárd forintos beruházási-fejlesztési 
keret állt rendelkezésünkre. Ezzel együtt is 
óvatos optimizmussal tekintek a jövőbe. Em-
lékszünk, a 2012-es év nagyon nehéz volt.  A 
gazdasági válság, illetve a legnagyobb adózóink 
piaci helyzetének romlása okán több százmillió 
forintos tartozást halmoztunk fel. Rendkívül 
feszes gazdálkodásra volt szükségünk ahhoz, 
hogy ma elmondhassuk, településünk  ott van 
aközött a 26 hazai városi között, amelynek 
nincs se hitele, se tartozása. Ezért pedig köszö-
net illet minden komáromit. 

Persze akkor sem akadályoztak meg minket 
ezek a nehézségek, hogy folytassuk a korábban 
megkezdett beruházásokat. Gondolok itt az 
elkerülő útra, az Alapy Iskola új műhelyének és 
épületének felújítására, a játszótér-korszerűsí-
tésekre, a Szivárvány Óvoda új tornatermének 
felépítésére, az új védőnői épület, valamint az új 
WI-FI pontok kialakítására. Az idei eszten-
dőben azonban már félmilliárd forintot költ-
hettünk saját forrásból út- és járdaépítésre, 
felújításra, új lámpás kereszteződések építésé-
re, közvilágítás-fejlesztésre, de ezekről később 
részletesen is szólnék. Új kisállatmenhelyet 
is avattunk, továbbá a részben társadalmi 
munkában felújított lőteret is hamarosan 
átadjuk, csakúgy, mint a város első műfüves 
pályáját. 

A kiegyensúlyozott büdzsé tehát hozta ma-
gával az új beruházásokat, fejlesztéseket…

Az infrastrukturális beruházásokat úgy pró-

báltuk összeállítani, hogy azok mindenekelőtt 
az óvodába, illetve az iskolába járó gyermekek 
biztonságát szolgálják. Fontos további szem-
pont volt, hogy a körzetbejárások alkalmával a 
hozzánk eljuttatott jogos lakossági kérelmek is 
helyet kapjanak. Ezeket az építkezéseket egytől 
egyig saját forrásból, azaz hitel nélkül fi nan-
szíroztuk. A fejlesztéseket folytatni kívánjuk a 
következő esztendőkben is. Az útberuházá-
sok mellett az idei költségvetésből is jutott 
a kis- és középvállalkozások működési és 
fejlesztési támogatására, a civil szervezetek-
re, az egészségügyre és szociális kiadásokra, 
valamint az oktatásra is. 

Az év nagyberuházásai közé tartozott a 
Monostori erőd Dunai bástyájának felújítá-
sa, mely a Monostori Erőd Nonprofi t Kft. fej-
lesztése volt. Új idegenforgalmi szolgáltatóegység 
épült, ahol egy, a dunai hajózást (többek között 
a híres bőgőshajót) és a folyó menti mesterségeket 
bemutató állandó tárlat is helyet kapott. Vá-
rosunk ma már nem csupán az erődök városa, 
hanem a felvidéki kitelepítettek emlékvárosa 
is. Javaslatomra és a Kecskés László Társaság 
kezdeményezésére a Magyar Országgyűlés 
elsöprő többséggel minősítette április 12-ét 
a Felvidékről kitelepítettek emléknapjává. 
Végre elismerésre került annak a több tízezer 
embernek az ügye, akiket érintett ez a bor-
zalmas és megalázó egyoldalú kitelepítés. Itt 
mondom el, hogy az idei esztendő Kecskés 
László emlékév is volt városunkban. Komá-
rom neves szülöttje, a Felvidékről származó 
egykori helytörténész és múzeumalapító idén lett 
volna 100 éves. A jubileumhoz kapcsolódva a 
Kecskés László társaság kezdeményezésére több 
eseménnyel is tisztelegtünk Laci bácsi emléke 
előtt. Nemes Andrásné a társaság vezetőjeként 
magas állami kitüntetésben részesült az idén.
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�� dr. Molnár Attila polgármester
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saját erőből”

�� Elkészült a Dunai bástya

�� Nyáron az áradás...

�� ...tavasszal a rendkívüli havazás tett próbára minket
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Jelentős eredmény, hogy végre megkezdődött az 
egykori monostori hulladéklerakó rekulti-
vációja. A nettó 290 millió forint összértékű 
beruházás várhatóan a jövő év tavaszán 
fejeződik be.

Engedje meg, hogy néhány szóban kitérjek a 
közbiztonságra is. A közelmúltban adtuk 
át a város új, tíz millió forintból kiépített 
térfi gyelőkamera-rendszerét. Ezzel össze-
függ, hogy a 06-80-102-653-as ingyenes 
zöld számon a hét valamennyi napján hív-
ható 24 órás közterület-felügyeletet teljesen 
magukénak érzik már a komáromiak, havi 
szinten több száz hívás érkezik be. 

Az év végére is jutott egy megnyert pályá-
zat...

Nemrég jelentettük be, hogy sikeresen vet-
tünk részt egy megújuló energia pályázaton, 
amelynek elkészülte után a gyógyfürdőnk, 
illetve a közintézményeink jelentős részét 
földhővel fűtjük majd.  Az 1,2 milliárd forint 
összköltségű projekthez mintegy félmilliárd 
támogatást nyertünk. A beruházás által éves 
szinten kb. 110 millió forintot spórolhatunk 
majd meg. A projekt önrészét szintén pályázati 
úton tervezzük fi nanszírozni, ha ez sikerül, 
városunknak nem kerül majd külön költségbe a 
rendszer kiépítése. A beruházás folytatásaként 
pedig a távhővezetékek cseréjét, korszerűsítését 
tervezzük, ami további megtakarítást jelent 
majd nemcsak önkormányzati, de háztartási 
szinten is. További terveink között szerepel az 
ipari park közművesítésének folytatása is.

A beruházások, felújítások után térjünk át a 
mindennapokra, elsősorban napjaink egyik 
fő kérdéskörére, a munkahelyteremtésre!

Azt, hogy a munkahelyteremtésben jó 
irányba haladunk, mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy a GoodMills malomipari cég nem-
rég jelentős fejlesztést hajtott végre a helyi 
üzemében, csakúgy, mint az Ipari Parkban 
a Mylan, vagy épp a Kayser Automotive. 
Okkal bizakodhatunk abban is, hogy a Nokia 
a Microsofttal történő egyesülés után is 
egyre több munkavállalót foglalkoztat majd. 
Ha már a mindennapokról kérdezett, saját 
eszközeinkkel is próbálunk segíteni. 2011-ben 
nem emeltünk közüzemi díjat, talán nem is volt 
még egy ilyen hazai város! A családok terheinek 
további csökkentésére bevezettük a diákok uta-
zási támogatását, a kismamák ingyenes helyi 
utazásának lehetőségét, a kelengyepénzt, a 70 
éven felüliek térítésmentes szemétszállítását, a 
negyedévenkénti tartósélelmiszer-osztást.  

Minden évben részt veszünk a Bursa Hun-
garica felsőoktatási ösztöndíj-programban és 

az iskolatej-programban, továbbá nyaranta 
vendégül látjuk  városunk legjobb tanulóit és 
családjukat az önkormányzat balatonfövenyesi 
üdülőjében, természetesen ingyen. Az egészség-
ügy területén Kincset ér címmel kidolgoztunk 
és akkreditáltattunk egy átfogó prevenciós 
programot. Ennek egyik nagyon fontos eleme a 
humán papillomavírus (HPV) elleni ingyenes 
védőoltási programunk. Ezeken felül sikerrel 
vezettük be a Füstmentes Komáromért progra-
mot, amelynek keretében közintézményeinkben 
teljes füstmentességet hirdettünk.

Polgármester úr, többször hangsúlyozta, 
hogy az idegenforgalom lehet a város jövőjé-
nek egyik alappillére.

A gyógyfürdőben próbálunk vonzó fejlesztéseket 
végrehajtani, illetve olyan programokat tető alá 
hozni, amelyek növelhetik a vendégek számát. 
A fürdő látogatottsága ezen intézkedéseknek 
köszönhetően az idei nyáron ugrásszerű-
en megnőtt. Elkészült a fejlesztés átfogó 
terve is. Ennek megvalósítása azonban nem 
önkormányzati feladat, hiszen többmilliárdos 
szállodaépítésről, illetve a hozzá kapcsolódó 
infrastruktúra kiépítéséről van szó. Itt jegyzem 
meg, hogy a gyógyfürdővel közösen ingyenes 
úszásoktatási programot állítottunk össze. 
Fontos, hogy minden komáromi gyermek 
tanuljon meg úszni!

Említettem, hogy a Monostori erődben elkészült 
a Dunai bástya felújítása, ami szintén jelentős 
turistacsalogató lehet. Kormányzati és helyi 
szándék van a Csillag erőd kulturális célú 
felhasználásra is. Idegenforgalmi és városmar-
keting szempontból az országos hírű előadáso-
kat színpadra állító Komáromi Magyar Lovas 
Színháznak is fontos szerepe van. 

Hamarosan itt a karácsony. Hogyan telnek 
majd az ünnepek?

A karácsony a családé. Az ünnepeket a fele-
ségemmel és a kisfi ammal töltöm. Megfelelő 
háttér és támogatás nélkül lehetetlen lenne 
helytállnom a mindennapi kihívások során. 
A komáromiaknak egy Márai Sándortól vett 
idézettel kívánok áldott békés karácsonyt és 
reményteli, boldog új esztendőt:

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy 
kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az 
egész világ, az emberiség, amint mondják, 
hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet 
a csoda és megváltás nélkül élni.”  

                                                     
         

                                                                    se

komárom belvárosában, szőny-
ben és koppánymonostoron több 
hónapon át folytak járdaépítési, 
parkolókialakítási és útfelújítási 
munkálatok. a közel félmilliárd fo-
rintos projektet az önkormányzat 
saját forrásból, pályázati pénzek 
nélkül fi nanszírozta. az érintett 
területek bejárására december 
3-án került sor.

Szőnyben, Sárai János és Takács József 
önkormányzati képviselők körzetében, új 
járda épült a Bozsik József Általános Iskola 
és a Színes Óvoda előtt. Mindkét intéz-
ménynél parkolók kialakítására is sor került. 
Potháczky Mária, a Bozsik Iskola igazga-
tónője és Sáriné Burián Mária Stefánia, a 
Színes Óvoda vezetője is elmondta, hogy 
balesetveszélyes volt a közlekedés, a szü-
lők pedig nem tudtak hová leparkolni. Most 
ezek a problémák megoldódtak, akárcsak 
az 1-es számú főút mentén, ahol a lakók 
régi vágya volt, hogy legalább az út egyik 
oldalán járda legyen.

Hamrák Zsófi a képviselőasszony területén 
megújult a Tóparti Óvoda környéke.

- Igen rossz minőségű volt itt az út, gyakori-
ak voltak a balesetek, és kellő parkolóhely 
sem volt, mindez sok kellemetlenséget 
okozott a szülőknek. A problémák ezzel a 
beruházással megszűntek  – tudtuk meg a 
helyi képviselőtől, valamint a Tóparti Óvoda 
vezetőjétől, Nagy Mártától. 

- A Rüdiger-tónál sétány létesült, míg a 
Török Ignác utcában új járda épült – nyilat-
kozta Dombay Gábor, az érintett területek 
önkormányzati képviselője.

Turi Bálint képviselő körzetében, a Kalmár 
közben parkolókat alakítottak ki, illetve régi 
adósságként elkészült a Táncsics Mihály 
utca felöli bejáró, valamint az üzletek mö-
götti út burkolása is. 

A városközpontból kifelé haladva, Horváth 
Gyula képviselő mutatta be a Klapka Gy. 
út 51-53. épület mögötti felújított területet, 
amellyel egy több évtizedes elmaradást 
sikerült rendbe tenni, csakúgy, mint a Lakta-
nya közi új járdaszakasz megépítésével is.

Koppánymonostoron közel két kilométeren 
lett biztonságosabb a gyalogos közlekedés.  

- A központi területen mintegy 500 
méteren térkövezték le a gyalogutat, ezzel 
sokkal szebbé vált a városrész központ-
ja –nyilatkozta Czita János képviselő. 
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A kormány országosan összesen 680 milli-
árd forintot biztosított az átalakításon átesett 
egészségügyi intézmények fejlesztésére. 
Ebből közel 1 milliárd forint jutott a Selye 
János Kórháznak egy építési és eszközbe-
szerzési projekt megvalósításához, ami az 
infrastruktúra fejlesztését, a gazdaságilag 
hatékony és betegbarát működés kialakí-
tását, valamint az egészségügyi színvonal, 
illetve a munkafeltételek minőségének 
javítását szolgálja.

- A Selye János Kórház építési beruházásra és 
fűtéskorszerűsítésre 88 milliót, orvosi eszköz-
fejlesztésre 477 milliót, bútorzatfejlesztésre 50 
milliót, informatikai fejlesztésre 71 milliót, míg 
a projekt szakmai megvalósítását támogató 
tevékenységre 62 milliót fordíthat – mondta el 
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymeg-
bízott.

- A támogatási szerződést a napokban aláírtuk 
és a tervezés is megkezdődött. Az átalakítás 
2014 nyarán indul és 2014 végén, 2015 elején 

zárul. Ez magában foglalja a belgyógyászati 
osztály bővítését, a nappali ellátási osztályon 
az ideálisabb körülmények kialakítását. A 
beruházás nem csupán a kórházat, de a ren-
delőintézetet is érinti. A fűtéskorszerűsítésnek 
köszönhetően komoly költségeket takaríthatunk 
meg. Új profi lként aktív reumatológia is műkö-
dik a Selye János Kórházban, teljes kapacitással, 
100 százalékos ágykihasználtsággal. Év elején 
szintén egy pályázatnak köszönhetően a legmo-
dernebb fi zioterápiás eszközöket vásárolhattuk 
meg, jövő év elejére pedig elkészül a balneote-
rápiás blokk is, szénsavkáddal és négyrekeszes 
galvánkezeléssel. Új diagnosztikai eszközöket 
szerzünk be, röntgen- és ultrahangkészülékeket, 
illetve egynapos sebészeti eszközöket is – nyilat-
kozta a Selye János Kórház főigazgatója. 

Egy másik kormányzati projektnek 
köszönhetően sor kerül az egészségügyi 
intézmény adósságkonszolidációjára is.

- A Selye János Kórház 202 millió forintos 
támogatásban részesül, hogy a lejárt tartozásait 
mielőbb kiegyenlítve egy olyan költségvetési évet 

kezdhessen meg, ami a betegellátás biztonságát 
és a biztos munkahely érzetét szolgálja – jelen-
tette be Czunyié dr. Bertalan Judit. Ezzel 
kapcsolatban dr. Ferencz Péter főigazgató 
elmondta, hogy ez a pénz elegendő arra, 
hogy a kórház tartozásainak közel 90 
százalékát kifi zessék, így gazdaságilag stabil 
évnek nézhetnek elébe. 

A sajtótájékoztató végén dr. Molnár Attila 
polgármester úgy fogalmazott, hogy a fenti 
intézkedéseknek köszönhetően mind a 
betegellátás, mind a munkahelyek megtar-
tásának szempontjából a Selye János Kórház 
működése hosszú távon biztosítottá válik

Végezetül a jelenlévők helyszíni bejáráson 
tekintették meg az intézmény osztálya-
it, illetve a kórházban folyó betegellátási 
munkát. 

                                                                     se

A Selye János Kórházban Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, 
dr. Ferencz Péter, a Selye János Kórház főigazgatója és dr. Molnár Attila pol-
gármester tartott sajtótájékoztatót december 11-én. Egy kormányzati 
intézkedésnek, valamint egy elnyert pályázatnak köszönhetően az intézmény 
gazdálkodása stabil alapokon nyugszik, működése hosszú távon biztosított.

Milliárdos támogatás a kórháznak -  
biztos alapokon az intézmény gazdálkodása
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Földhővel fűthetjük a várost 
Városunk nemrég sikeresen vett részt a Környezet és Energia Operatív 
Program Helyi hő és/vagy hűtési igény kielégítése megújuló energia-
forrásból című pályázaton. A témával kapcsolatban december 2-án 
tartott sajtótájékoztatót Czunyiné dr. Bertalan Judit, Komárom-Esz-
tergom megyei kormánymegbízott és dr. Molnár Attila polgármester.

Városunkban és környékén számos termál-
kút van, amelyek lehetővé teszik a földhő 
gazdaságos felhasználását. A projekt fő 
célja a földgáz felhasználásának mérséklése, 
elsősorban az önkormányzati intézmények 
jelentős részében, valamint a helyi távfűtés-
ben. 
 
- Két termálkör kerül kialakításra, a „nyugati 
termálkör” a város délnyugati részén, a „keleti 
termálkör” pedig a település keleti felében. 
 
Előbbinek köszönhetően a termálfürdő teljes 
egészét geotermikus energiával fűthetjük  
majd. A fejlesztés során a kúttól új távvezetéki 
kör épül a Frigyes távhőműhöz, ahol hasznosul 
a kinyert hő egy része. 
 
A „keleti termálkörben” a Csillag fűtőműben, a 
Feszty és a Petőfi Iskolában, valamint a Csillag 
Óvodában lesz fedezhető a fűtésszükséglet, 3 fok 
külső hőmérsékleten pedig valamennyi fogyasztó 
teljes egészében ellátható lesz geotermikus 

energiából. A kör téli hőszükségletének 88 %-a, 
míg a nyárinak 100 %-a lesz így fedezhető 
– tájékoztatott a pályázatról Czunyiné dr. 
Bertalan Judit kormánymegbízott. 
 
- A geotermikus hőellátó rendszer kiépítése éves 
szinten kivált 1,2 millió köbméter földgázt, és 
jelentősen csökkenti a szén-monoxid kibocsátást 
is. A projekt összköltsége mintegy 1,2 milliárd 
forint, amelyből a támogatás megközelíti a fél - 
milliárd forintot, az önerő pedig kerekítve 700 
millió forintot tesz ki. A beruházás körülbelül 
egy évtized alatt térül meg.  
 
Az általa elért éves költségmegtakarítás megha-
ladja a 110 millió forintot. A több mint egymil-
liárd forintos projekt önkormányzati önrészét 
szintén pályázati úton tervezzük finanszíroz-
ni, így, ha sikerül, a városnak nem kerül majd 
külön költségbe az új rendszer kiépítése – tette 
hozzá dr. Molnár Attila polgármester.  
 
                                                                     se
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�� Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott és dr. Molnár Attila a sajtótájékoztatón

 
tavaly óta új szakmai struktú-
rában működik a selye János 
kórház. a krónikus belgyógyá-
szati, az aktív reumatológiai és 
az ápolási osztály, valamint a 
nappali kórházi részleg és a 24 
órás gyermekgyógyászati ellátás 
mellett egynapos sebészeti- és 
nőgyógyászati műtéteket is 
végeznek.  
 
- Ezek tervezhető, tehát nem akut beavatko-
zást igénylő műtétek. Ebben az esetben a 
kórházban töltött idő nem haladja meg a 24 
órát. Kivizsgált betegek érkeznek hozzánk, 
majd megtörténik a műtét, az azt követő 
megfigyelés után pedig hazabocsájtjuk 
a pácienseket. Az elvégezhető műtétek 
típusát jogszabály határozza meg. Bizonyos 
feltételeknek is teljesülniük kell, például 
olyan betegek operálhatóak, akik az otthoni 
gyógyulásukhoz segítséget kapnak, akiknek 
a közlekedése megoldott, és bizonyos távol-
ságon belülről, tehát a megyéből érkeznek 
hozzánk. Jó szakmai együttműködésünk 
van a tatabányai Szent Borbála Kórházzal, 
ha szövődmények lépnek fel, akkor szük-
ségessé válhatnak a komolyabb beavatko-
zások. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
erre alig van szükség - magyarázta a kórház 
igazgatója, dr. Ferencz Péter.  
 
Az egynapos sebészet során végzett műté-
tek száma hónapról hónapra nő.  
 
- Ezeket a beavatkozásokat azok a kollégák 
végzik, akik korábban a sebészeti, illetve a 
szülészeti-nőgyógyászati osztályon dolgoz-
tak, de jönnek orvosok Győrből, Tatáról és 
Tatabányáról is. A jövőben bővítenénk a 
műtéti skálát, szeretnénk szemészeti, orr-fül-
gégészeti, traumatológiai és urológiai műté-
teket is végezni - tette hozzá az igazgató.  
 
Mózes Hajnalka nőgyógyászati műtétre 
érkezett a Selye János Kórházba.  
 
- Reggel 7 körül megtörtént a betegfelvétel, 
a délelőtt folyamán pedig végrehajtották 
a körülbelül 20 perces beavatkozást. Már 
most nagyon jól érzem magam, akár haza 
is tudnék menni. Remek dolognak tartom, 
hogy a Selye János Kórházban igénybe 
lehet venni ezt a műtéti eljárást. Bensősé-
ges hangulata van ennek az intézménynek 
- vélekedett Mózes Hajnalka.  
 
A Selye János Kórházban hotelszolgáltatást 
is igénybe lehet venni. Ez azt jelenti, hogy el-
lenszolgáltatás fejében a beteg néhány na-
pig a kórházban maradhat, ahol teljes ellá-
tást és megfigyelést biztosítanak számára. 
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Az ünnepséget a szőnyi Színes Óvoda 
apróságai nyitották meg szavalatukkal, 
őket követte Vadkerti Sára, a Petőfi Sándor 
Általános Iskola tanulója, aki Losonczi 
Léna Szeressétek a kisgyermekeket című 
versét mondta el. Ünnepi beszédében dr. 
Ströcker Renáta jegyző kifejtette, hogy 
milyen áldozatos és egyszersmind örömteli 
is a pedagógusok munkája. 
 
- A pedagógiai hivatás szépségei elsősorban 
a más emberekkel való együttműködésben, 
az emberi tudás és képesség fejlesztésében és a 
nevelés lehetőségében rejlenek. Ez a szolgálat 
a legnemesebbek egyike, hiszen a pedagógus 
feladata, hogy a gyermekek csírázó tudását 
segítse kibontakozni, gyarapítani, bővíteni. 
Mindez csak végtelen türelemmel és szeretettel 
lehetséges, hiszen minden kis ember más és más. 
A gyermekek eszményképeket keresnek, ezért 
a pedagógus legfőképp példamutatással nevel: 
kötelességtudattal, mértéktartással, együttérzés-
sel, segítőkészséggel, türelemmel, megértéssel és 
elfogadással - hangzottak a jegyző szavai 
 
Ezt követően az a tizenöt fiatal tett pedagó-
gusi esküt dr. Molnár Attila polgármester 
előtt, akik ebben az esztendőben kezdik 
meg óvónői, tanító-tanári, gyógypedagó-
gusi pályájukat. Név szerint Balogh Kinga, 
Dénesné Kővári Márta, Durcovic Renáta, 
Füsy Ingrid, Gucsi-Végh Péter, Horváth-Mor-
vai Tímea, Jastyurné Polgár Erzsébet, Kerekes 
Andrienn, Kinczer Judit, Mezei Adriana, Mó-

ricz Zsófia, Papp Éva, Szakács Tibor, Szénási 
Kata és Halgas Anikó. 
 
A három nemzedék találkozóján a város 
megköszönte a nyugdíjba vonuló pedagógu-
soknak a több évtizeden át tartó áldozatos 
munkát. Dr. Molnár Attila polgármestertől 
és dr. Sröcker Renáta jegyzőtől nyolcan 
vehették át az emléklapot: Treszler János-
né, a Csillag Óvoda óvónője, Szamaránszki 
Erzsébet, a Napsugár Óvoda óvónője, Bencsik 
Jánosné, a Színes Óvoda óvónője, Brunczné 
Tóth Éva, a Színes Óvoda óvónője, Sándorné 
Kampfmüller Zsuzsanna, a Színes Óvoda 
óvónője Orbán Ilona, a Jókai Mór Gimnázium 
tanára, Vizeliné Nagy Ilona, a Logopédiai és 
Gyógytestnevelési Szolgálat vezetője, Argai 
Éva, a Szivárvány Óvoda vezető óvónője. 
 
Az ünnepségen a színes diplomásokat is 
köszöntötték. 
 
Aranydiplomát kapott 
 
Arlett Lászlóné, a Jókai Mór Gimnázium 
nyugalmazott tanára. 1963-ban szerezte 
matematika-fizika szakos diplomáját a 
Szegedi Tudományegyetemen. A szent-
gotthárdi Vörösmarty Gimnáziumban és 
a szegedi Ipari Iskolában eltöltött év után a 
Jókai Gimnáziumban folytatta pedagógus 
pályáját, tanárként, majd igazgatóhelyettes-
ként. Pedagógiai tevékenységéért 1983-ban 
Kiváló Munkáért elismerésben részesült. 
Galambos Tamásné, a Bozsik József Általános 

Iskola nyugalmazott tanára. 1963-ban sze-
rezte biológia-földrajz szakos diplomáját az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ta-
nári pályáját a mai Bozsik József Általános 
Iskolában kezdte, és itt tanított nyugdíjba 
vonulásáig, 1997-ig.  
 
Solti Gáborné tanárnő, a Jókai Mór Gim-
názium nyugalmazott tanára. 1963-ban 
szerzett diplomát a Magyar Testnevelési 
Főiskolán, okleveles középiskolai test-
nevelő tanárként. Közvetlenül a főiskola 
elvégzése után, 1963. augusztus 1-től 
a komáromi Jókai Mór Gimnázium-
nak volt testnevelője nyugdíjazásáig. 

 
Győrffy Lajosné Balaskó Margit tanárnő, az 
egykori Klapka György Általános Iskola tanára. 
1963-ban szerzett diplomát a Magyar 
Testnevelési Főiskolán. Tanított a szőnyi 
iskolában és a Petőfi Iskolában is egy-egy 
évet. A Klapka Iskolában 34 évet töltött. 
Igazgatóhelyettesként ment nyugdíjba. 
 
Vasdiplomát kapott 
 
Dr. Laczkovszky Andrásné, a Petőfi Sándor 
Általános Iskola tanítónője, aki tanítói vég-
zettségét 65 évvel ezelőtt, 1948-ban vehette 
kézhez a Nyíregyházi Kálvineum Reformá-
tus Népiskolai Tanítóképző Intézetben.  
 
 
                                                                    se  

Három nemzedék találkozott 
Városunkban immár hagyomány a pedagógusok három nemzedékének találkozója.  
A jeles napon a pályakezdő, a nyugdíjba vonuló és a díszdiplomás pedagógusokat  
köszöntjük. A nívós ünnepségnek november 20-án a városháza díszterme adott otthont.  
Az eseményen megjelent dr. Molnár Attila polgármester, valamint a testület több tagja is.
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�� Eskütételen a pályakezdő pedagógusok 
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a harmadik legidősebb  
komáromit köszöntöttük 
 
Potháczky Lajosné, marika néni e 
hónapban ünnepelte 95. szüle-
tésnapját. a szépkorú asszonyt 
e jeles alkalomból szőnyi ott-
honában kereste fel Czunyiné 
dr. Bertalan Judit megyei kor-
mánymegbízott, valamint dr. 
molnár attila polgármester.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A látogatókat Marika néni lánya, 
Potháczky Mária a szőnyi Bozsik József 
Általános iskola igazgatónője fogadta. 
A köszöntők a miniszterelnök, valamint 
a város által kiállított oklevéllel érkez-
tek. Az Orbán Viktor által írt sorokat 
Czunyiné dr. Bertalan Judit tolmácsolta 
az ünnepeltnek: 
 
„Ez az emléklap hivatott kifejezni 
szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket 
és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalom-
ból kívánok Önnek jó egészséget és to-
vábbi boldog éveket. Tisztelettel: Orbán 
Viktor Magyarország miniszterelnöke.” 
 
A találkozás bensőséges hangulatú 
kötetlen beszélgetéssel folytatódott.  
 
                                                               se 
 

- Immár tizenhat éve szervezzük meg ezt a játékgyűjtést. Egyre több helyi intézmény kapcsolódik 
be az akcióba. Jó látni, hogy a gyerekek is felajánlják megunt játékaikat, mert tudják, hogy vala-
kinél jobb helyük lesz. Karácsonyi ünnepségünkre mintegy 250 gyermek kap meghívást, akiknek 
nem biztos, hogy az adományokon kívül jut más ajándék is a fa alá. – mondta a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, Csöngei Ildikó.  
 
A gyűjtést november 1-je és 30-a között szervezték, rengeteg plüssállat, társasjáték és egyéb 
ajándék érkezett. 
 
– Az a célunk, hogy egyetlen komáromi kisgyermek se maradjon ajándék nél-
kül karácsonykor. A városháza dolgozói idén is kitettek magukért, hiszen sok já-
ték gyűlt össze – vélekedett városunk polgármestere, dr. Molnár Attila. 

Játékadomány  
a rászoruló gyerekeknek

A polgármesteri hivatal dolgozói is bekapcsolódtak a helyi Családsegí-
tő és Gyermekjóléti Szolgálat játékgyűjtési akciójába. A program célja, 
hogy lehetőség szerint minden helyi kisgyermek találjon valamilyen 
ajándékot a fa alatt. A felajánlások átadására december 6-án került sor. 
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�� Több tucat zsák játék gyűlt össze
��Marika nénit Czunyiné dr. Bertalan Judit  
kormánymegbízott is felköszöntötte

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat  
 
cím: Közösségi ház, 2900 Komárom, Jedlik Á. u. 8.  
tel: 34/346-292 
e-mail: csaladsegito@komarom.hu 
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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. 

Jubilált a Napsugár
Az intézmény négy évtizede kezdte meg működését.

- Az 1970-es években merült fel az igény egy 
óvoda létesítésére. Az iskola melletti gondnoki 
lakást építették át egycsoportos óvodává. Az 
építéshez a helyiek társadalmi munkával járul-
tak hozzá. Az első években vegyes csoporttal és 
mintegy 40 gyermekkel kezdték meg a nevelői 
munkát. Abból a kis lakásból nőtte ki magát a 
mai háromcsoportos óvoda, amelyben jelenleg 
73 kisgyermek élvezi a játékot és az óvónők 
szeretetét - tudtuk meg a Napsugár Óvoda 
vezetőjétől Koppánné Molnár Mónikától, 
aki a jeles alkalomból díjat is alapított.

Az elsimerést Samu Zsoltné egykori óvo-
davezető, valamint a Monostori Óvodáért 
Alapítvány egyik tagja, Jankovics Béláné 
és Szamaránszki Erzsébet nyugalmazott 

óvónő vehette át. Az ünnepségen a fenntar-
tó önkormányzat emlékplakettet vehetett át. 
Műsort adtak az ovisok is, majd felavatták 
az intézmény új zászlaját.

- Intézményünknek eddig nem volt zászlója, 
ezért alapítványunk úgy döntött, ezzel aján-
dékoz meg bennünket, hogy a jeles eseményeken 
büszkén húzhassuk fel a lobogót- tette hozzá 
Koppánné Molnár Mónika.

A Napsugár Óvoda a jövőben szeretne zöld 
ovivá válni, és tervezik egy mini KRESZ-
park kialakítását is. 

                                                                  se

az intézmény 
névadójára emlékeztek

kollégiumi futballkupa előzte meg 
a november 15-i ünnepi műsort az 
arany 17. rendezvényközpontban, 
amit az alapy Gáspár szakiskola, 
szakközépiskola és kollégium tes-
tülete tartott az oktatási intézmény 
névadója tiszteletére.

A program Laki Lászlóné igazgatónő 
beszédével kezdődött, majd az iskola 
tanulói adtak zenés irodalmi műsort. Az 
eseményen tiszteletét tette az intézmény 
partneriskolája, az észak-komáromi gépipa-
ri szakmunkásképző vezetése, a fenntartó, 
valamint a városvezetés is. Az iskola 2007 
augusztusától viseli Alapy Gáspár nevét.
- Komárom Trianon utáni első polgármes-
tere sokat tett a városért, gyakorlatilag 
újjáépítette - mondta az iskola igazgatónője. 
Az ünnepségre Alapyt és korát bemutató 
installáció is készült.

A diákok megkoszorúzták a városháza be-
járatánál lévő emléktáblát, majd komáromi 
művésztanárok műveiből nyílt kiállítás. 
A festmények, fotók és tűzzománcok 
mellett az érdeklődők megtekinthették az 
iskola diákjainak munkáit is. Az eseményt 
divatbemutató színesítette, ahol a fod-
rásznak és női szabónak tanuló fi atalok 
mutathatták meg tehetségüket.  (se)

egészségesen élni jó

a fenti mottóval november 25-től 
egész héten át tartott a Csillag Óvo-
da hagyományos egészség-hete.

Lencse Istvánné intézményvezető 
elmondta: az első napon a tejtermékek 
hasznosságával ismerkedhettek meg a 
gyerekek. Másnap mesebeli tehénbábot és 
tehénistállót készítettek. November 27-én 
délelőtt játékos mozgásórán vettek részt 
míg délután Winkler Dániel és Tóth Judit 
tartott előadást a lelki egészségről, valamint 
a helyes táplálkozás fontosságáról. Az elő-
adások után lehetőség volt a gyerekek által 
készített túrós falatkák megkóstolására is.

November 28-án zöldségdélelőttöt tar-
tottak, volt zöldségkóstolás, salátaötletek 
kitalálása, és sok játék a különféle zöldsé-
gekkel. A zárónapon interaktív társasjátékra 
és bábelőadásra került sor. 

                                                                      se

András-nap a Kistáltos Óvódában
A versek, mondókák és 
körjátékok után hangos 
lett a Kistáltos Óvoda 
csoportszobája november 
28-án, amikor András-
napot ünnepeltek. Ez régi 
hagyománya az óvodának.

- Óvodai nevelésünk kapcsolódik a néphagyományokhoz. 
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerjék ezt a régi 
nagy ünnepet, amikor az adventi időszak beköszönte előtt 
még mulatni lehetett. Így mi is egy táncos mulatsággal 
zártuk az idei évet. A nagycsoportosok műsora után Méhes 
Gergő anyukája tartott nekünk táncházat - mondta 
a Kistáltos Óvoda vezetője, Nagy Ágnes. 

A jeles napon az Andrásokat is köszöntöt-
ték. Az ünnepre nemcsak a gyerekek öltöttek 
szép ruhát, de díszbe öltözött az óvoda is. 

visszatekintő10

�� Jubileumi műsor a Napsugár Óvodában
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Jótékonysági bált  
rendezett a széchenyi 
 
a széchenyi-bálnak kiemelt jelentősége 
van az iskola életében. az intézményben 
működik a kiművelt emberfők alapít-
vány, amely ily módon jut forráshoz, 
amiből támogatni tudják a rászoruló 
tanulókat és azokat, akik tanulmányi 
előmenetelük alapján érdemlik ki az 
elismerést. 
 
A bál bevétele az alapítvány számlájára 
kerül. Felhasználását kuratóriumi döntés 
előzi majd meg azért, hogy az előírásoknak 
megfelelően kezeljük a pénzt. A rendez-
vényre szép számmal érkeztek vendégek, 
többen jöttek Szlovákiából is. Bízom benne, 
hogy ez az esemény kilép a báli keretek 
közül és kialakul egy olyan közösség, amely 
hajlandó másoknak segíteni - mondta a 
Széchenyi István Szakközépiskola vezetője, 
Hókné Szelőczei Anna. 
 
2014 tavaszán az iskola angliai utazást 
szervez, erre is lehet majd benyújtani kérel-
meket az alapítványhoz. Azok a gyerekek 
pályázhatnak, akik kimagasló tanulmányi 
eredménnyel rendelkeznek, angolból is 
jeleskednek, de szüleik nem engedhetnek 
meg maguknak ekkora kiadást. 
 
A bálon megköszönték a támogatóknak 
a segítséget és a felajánlásokat. A kiemelt 
támogatókat, akik sokat tettek az iskoláért, 
külön is köszöntötték, így a helyi vállalkozók 
közül László Józsefet és feleségét, illetve ifj. 
Wágner Vilmost. A bálozókat a diákok ke-
ringővel, Kiss László bűvészmutatvánnyal, 
míg a László testvérek, Kata és Attila zenés 
összeállítással szórakoztatta.  
 
 
Hármas zeneiskolás siker 
 
November 27-én rendezték meg  
a jánossomorjai Rézfúvós Találkozó  
és Minősítő Verseny, ahol az Egressy Béni 
Alapfokú Művészeti Iskola két növendéke: 
Orosz Tamás és Mészáros Bence arany-
minősítést, Miletics Anton pedig nívó díjat 
kapott a zsűritől. 
 
Szilli Ákos a legjobb felkészítő tanárnak járó 
díjat vehette át. A versenyen a zongorakísé-
retet Szilli Ilona biztosította. 
 
                                                                       se

40 éves a Tóparti Óvoda 

Az intézmény 1973. december 
1-jén nyitotta meg kapuit V. számú 
Napköziotthonos Óvoda néven a Petőfi 
Sándor Általános Iskola falain belül.  
Csak egy évvel később kerültek át abba 
a kétszintes épületbe, ami a mai napig 
helyet ad az intézménynek. 
 
- A kiscsoportos gyerekek kötetlen, a középső- és 
nagycsoportosok pedig kötelező foglalkozásokon 
vettek részt. Akkoriban a játékra nem maradt 
túl sok idő. A változás az 1980-as évektől 
köszöntött be, ekkor került előtérbe a gyermek-
központúság. Ma már barátságos környezetet, 
sok-sok játékot, mozgást, zenélést, anyanyel-
vi fejlesztést, megfelelő táplálkozást, színes 
programokat biztosítunk az óvodásainknak – 
hangzott el a Tóparti Óvoda vezetője, Nagy 
Márta ünnepi beszédében. 
 
A jubileum alkalmából az óvoda vezetője és 
dr. Molnár Attila egy táblát is lelepleztek, 
ami az intézmény homlokzatára kerül majd. 
 
– Jómagam is a Tóparti Óvodába jártam. 
Ugyan az első napra nem emlékszem, de azt 
tudom, hogy sok időt töltöttünk a medencében, 
hogy milyen sokat játszottunk. Belülről ugyan 
nagyon sokat változott az épület, de a külseje 
olyan, amilyen 40 évvel ezelőtt volt. Épp ezért 
a jövő évi költségvetésben szeretnének forrást 
biztosítani a Tóparti Óvoda külső felújítására. 
A látványtervet Siklósi József főépítész készítet-
te – mondta dr. Molnár Attila polgármester.  

Ahogy a körzet képviselője, Hamrák Zsófia 
fogalmazott, az óvoda egy gyönyörű mese-
beli menedék. 
 
– Minden gyermek számára az élet fontos, 
meghatározó állomása. Itt rögzülnek az első 
versek, dalok, tánclépések, amelyek a további 
élet alapkövei. Itt kötődnek az első ovis szerel-
mek, és az első emlékek is ebből az időszakból 
maradnak fenn – vélekedett a képviselőasz-
szony. 
 
Második otthona volt a Tóparti Óvoda 
Hodosiné Finster Anikónak, aki 40 évig 
dolgozott itt óvónőként. 
 
– A ’74 -es átadás után délutánonként néhány 
lelkes szülővel takarítottunk, hogy a Mikulást 
már itt fogadhassuk. Én személy szerint mindig 
büszke voltam minden volt, és jelenlegi óvodá-
sunkra, mert mindenkiben van, és volt valami 
jó tulajdonság, amire szívesen emlékszem – 
mondta Hodosiné Finster Anikó 
 
Nemrég kezdte meg a munkát az intéz-
ményben Kőváriné Márta, aki beszédében 
elmondta, hogy nem könnyű új helyen, 
új emberekkel, új kis lurkókkal dolgozni, 
azonban a Tóparti Óvodában minden a 
szereteten és a kölcsönösségen alapszik. 
 
Az ünnepségen az óvodások kedves kis 
műsorral készültek. Szavaltak, táncol-
tak és énekeltek a közönségnek. (se)

visszatekintő 11

�� A táncos születésnapi műsort az óvodások adták 
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85 éves a Petőfi Iskola 
A 2013/2014-es tanévet a jubileum jegyében tölti a Petőfi Sándor Általános Iskola, hiszen az intéz-
mény november 27-én ünnepelte 85 éves fennállását. Az eseményen a városvezetés és a fenntartó kép-
viselői mellett a komáromi iskolák igazgatói, a tantestület és további partnerszervezetek tagjai voltak 
jelen. Az ünnepségre meghívást kapott Buzánszky Jenő olimpiai bajnok, az Aranycsapat tagja is.

A visszaemlékezés Szabó Tamásné igazga-
tónő ünnepi beszédével kezdődött. 
 
- Iskolánk épülete 85 éve, 1928. szeptember 
3-án nyitotta meg kapuit, ezért fennállását 
ehhez az időponthoz kapcsoljuk. Egy iskola 
életében azonban nem az épület a meghatározó, 
hanem az a szellemiség, amit az létesítményt 
használók tevékenysége, személyisége közvetít. 
Hiszem, hogy egy intézmény akkor tud igazán 
erős maradni, ha megbecsüli múltját, merít és 
építkezik belőle – hangzottak Szabó Tamásné 
szavai. 
 
Az igazgatónő elmondta, hogy a szétszakí-
tott város déli részén élők már a 20-as évek 
elején jelezték iskolaépítés iránti igényüket. 
Épület híján áldatlan körülmények között 
indult meg az oktatás, de Klebelsberg Kuno 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek hála, 
néhány éven belül felépülhetett a Magyar 
Királyi Állami Polgári Fiú és Leányiskola. 

Az intézmény életében mindig is meghatá-
rozó szerepet játszott a sport. Az 1940-es 
évek elején itt tanult Czibor Zoltán, az 
Aranycsapat legendás csatára is. Ebből az 
apropóból, valamint a legendás 6:3 hatvana-
dik évfordulója kapcsán kapott meghívást az 
eseményre Buzánszky Jenő. 
 
- Sokszor aludtunk egy szobában Zolival. Mi 
vidékiek mindig összetartottunk. Jómagam 
Dorogon születtem, ő pedig Komáromban la-
kott. Megmutattuk, hogy az ország nemcsak a 
fővárosból áll, hiszen vidéken is élnek tehetséges 
emberek. Zolival barátok voltunk a pályán és 
azon kívül is – emlékezett vissza a legendás 
hátvéd. 
 
Ugyancsak régi emlékeit idézte Czibor Zol-
tán húga, Mester Emilné Czibor Zsuzsanna 
is. Az ünnepség a diákok műsorával és 
koszorúzással ért véget.    
                                                                    se

visszatekintő12

�� Buzánszky Jenő olimpiai bajnok,  
az Aranycsapat tagja is a meghívottak között volt...

�� Az iskola történetét Szabó Tamásné igazgatónő idézte fel

�� ...akárcsak Czibor Zoltán testvére, Zsuzsa néni
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Adventet ünneplünk 

- Az első gyertyagyújtás a karácsony közeledté-
nek első jele. Érződik, hogy az emberek meny-
nyire várják és vágyják az együttlétet. Egészen 
meghitt volt a hangulat, mindenki jól érezte 
magát a kicsiktől kezdve a nagyokig - mondta 
Hamrák Zsófia tanácsnok asszony. 
 
A második gyertyagyújtáson aztán már 
nemcsak a helyiek vettek részt, de megérke-
zett maga a Mikulás is, aki szánjában ülve 
osztogatta a szaloncukrot és a csokoládét 
a legkisebbeknek. A karácsonyi hangula-
tot a Duna Népdalkör fellépése tette még 
ünnepibbé.  
 
- Tavaly a gyerekek hiányolták a Mikulást. 
Mivel idén advent második vasárnapja közel 
esett december 6-hoz, ezért a kicsik kívánsága 
teljesülhetett – tette hozzá Hamrák Zsófia. 
 
A Jókai tér ezúttal is hamar megtelt, a 
gyertyagyújtásig sokan kóstolták meg a 
finomságokat, így a forralt bort vagy épp a 
kürtőskalácsot. Az igazi felbolydulás persze 

akkor kezdődött, amikor egy piros ruhás, 
fehér szakállú öregúr közelített a rénszarvas 
húzta szán felé. A gyerekek azonnal kör-
berajongták a Mikulást, akinek karácsonyi 
dalokkal és versekkel kedveskedtek, cserébe 
pedig édességet kaptak.  
 
A 7 éves Csordás Dominik elárulta, hogy 
a Mikulás, Mikulás című dalt énekelték 
el a szánban ülve, ami nagyon tetszett a 
fehérszakállúnak.  
 
Pontban öt órakor gyúlt a láng az adventi 
koszorú második gyertyáján. Ezt követően 
a Duna Népdalkör adott műsort a téren 
összegyűlt embereknek. 
 
Advent harmadik vasárnapján került sor a 
hagyományos Adventi áhítat című rendez-
vényre a Jókai téri Református templomban, 
ahol Pitti Katalin operaénekes, Liszt Ferenc 
díjas Érdemes Művész, Hegedűs Valér 
zongoraművész közreműködésével adott elő 
az ünnepkörhöz kapcsolódó dalokat. 

 
December 22-én 10 és 12 óra között gyer-
mekkarácsony lesz a Közösségi házban, a 
Vöröskereszt és a Délibáb színház közre-
működésével. Ugyanitt 13 órától 15.30-ig 
karácsonyi díszeket készíthetnek a gyerme-
kek, melyek aztán a város karácsonyfájára 
kerülnek fel. Az ünnepség a Jókai téren 16 
órakor kezdődik a karácsonyfa díszítéssel. 
17 órakor gyullad meg a negyedik gyertya 
az adventi koszorún, ezt követően ünnepi 
műsort láthatnak az érdeklődők. A műsor 
után szeretetvendégségre várnak mindenkit 
a szervezők.  
 
A szőnyi Falukarácsonyt december 22-én 
14.30-tól rendezik a Hősök terén, valamint 
a Petőfi Sándor Művelődési Házban a Duna 
Népdalkör és a Bozsik Iskola diákjainak 
közreműködésével. A koppánymonostori 
Mindenki karácsonyát december 20-án, 
pénteken tartják, 18 órai kezdettel a Dózsa 
György Művelődési Házban.    
                                                                                     se
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Hatalmas tömeg gyűlt össze advent első vasárnapján, december 1-jén a Jókai téren. Az idő  
is enyhébb volt a szokásosnál, aki mégis fázott, forralt borral melegíthetett. A gyerekek  
a Kempelen Szakközépiskola jóvoltából mézeskalácsot díszíthettek. A koszorún 17 órakor  
gyulladt meg az első gyertya, köré pedig, mint minden évben, rengeteg kis mécses került.



Kedves karácsonyt váró Testvéreim!

Jézus Krisztus felvette a szolga alakját, 
kiürítette önmagát, és az első karácsony-
kor úgy jelent meg közöttünk, mint 
Ember! Őbenne az Isten szállt a földre, 
hiszen ez a gyermek a Szentháromság 
második személye! Mária gyermeke 
nem más, mint Isten egyszülött Fia, akit 
várunk! Ezért örülünk! Az Isten leszállt 
az emberi tengődés legalacsonyabb 
fokára! Mikor az Isten földre szállt, 
éjszaka volt, de az isteni irgalom napja 
ekkor ragyogott fel igazában az emberi-
ség fölött. Földünk többé nem a siralom 
völgye és a bűn hazája, hanem az Isten 
Fiának szülőföldje. Az ember többé nem 
elvetett, halálra szánt, szerencsétlen lény, 
hanem olyan valaki, akit szeret az Isten. 
Éspedig úgy szeret, hogy egyszülött 
Fiát adta érte! Ami a földön az emberrel 
történik, az nem lehet közömbös az 
Isten számára, hiszen Fiában örökre 
eljegyezte magát az emberiség sorsá-
val! Az emberi történelem az a keret, 
amelybe a Megváltó lépett, és vele az 
Isten országa, hogy benne kiteljesedjék 
a szeretet, a béke és a szentség uralma! 
Mindezeket az igazságokat tükrözik a 
karácsonyi szentmisék szövegei: „Tiéd a 
hatalom: Örvendjen az ég az Úr színe előtt, 
és a föld ujjongva köszöntse jövetelét!” Ezek 
megfontolása után mi az én feladatom! 
Szeressem Őt, és érte minden ember-
testvéremet! Ő a szeretetet hozta ne-
künk! Szíve ebben nem ismer határokat. 
Egész élete ez volt. Az egész emberiség 
a szeretet jogán az övé, mert minden 
emberért jött, és mindenkiért a vérét 
ontotta. Köze van mindenkihez! Bárcsak 
megértenék az emberek és viszonoznák 
szeretetét! Mindenki tudja, hogy ez kell 
a világnak, és mégsem mennek hozzá. 
Inkább beteges, kétes utakon keresik az 
emberek a boldogságot! „Békét hagyok 
rátok, az én békémet!” mondta Jézus. De 
ezt nem veszik az emberek komolyan, 
csakúgy, mint a szeretetet. Ő a béke! És 
mindaz, aki a békét éli és hirdeti, az Őt 
szolgálja. Mit látunk a világban? Hábo-
rút, viszályokat. És mindez azért van, 
mert az emberiség eltávolodott Krisztus 
programjától és normájától. Hogy Ő 
a béke fejedelme, mutatja az is, hogy 
amikor Ő született, béke volt az egész 
világon. Szentség, amit hozott, és ez a 
kegyelmi élet. Csak ez méltó az ember-
hez! Megjelent üdvözítő Istenünk, jósága 
és emberszeretete, hogy szakítsunk az 
istentelenséggel és a világias vágyakkal!

Ebben a szakításban áll a szentség! 
„Gyermek született nekünk!” hangzik a 
szentmise bevezető éneke. Miért? Hogy 
keresse és üdvözítse, ami elveszett! 
Hogy az embereket testvérekké tegye! 
Hogy a tanításával boldoggá, emberré 
és Isten gyermekeivé tegyen bennünket! 
A karácsonyi szentmisék szövegei, mint 
a csillogó karácsonyfa villantják elénk 
ezeket a   hatalmas, számunkra, az 
emberiség számára sorsdöntő, vigasztaló 
igazságokat! Az Isten ezen a szent éj-
szakán, ezen a szentséges napon az igaz 
világosság fényét derítette ránk! Éjszaka 
volt, amikor az Isten Fia fölvette a szolga 
alakját, az emberekhez lett hasonló, és 
úgy jelent meg köztünk, kisgyermekként 
jött közénk. A gyermeket szeretjük, von-
zódunk hozzá. Szerettetni akarja magát 
velünk! Eljött értem is, érted is, mind-
nyájunkért. Járjunk az Ő útján, és akkor 
boldogok leszünk itt a földön, és miénk 
lesz az örök élet is, az örök karácsony a 
mennyben! Ennek az örök karácsony-
nak az előízét és tiszta örömét kívánom 
imádságos szeretettel minden komá-
rominak komáromi lelkipásztorként! 

                                      Pados József 
                           kanonok c.apát, plébános

Karácsony éneke

Mint minden ünnep, úgy a karácsony 
is elképzelhetetlen ének, zene nélkül. 
Karácsony közeledtével mind gyakrab-
ban csendülnek fel itt-ott a jól ismert 
karácsonyi dallamok. A bevásárlás 
közben szól a fülünkbe a Jingle bells és 
a többi kedves ének.  A városban járva 
szemünkbe ötlő plakátokon egyre-más-
ra hívogatnak a különféle karácsonyi 
hangversenyekre. A karácsonyi ünnepély 
elképzelhetetlen karácsonyi dallam nél-
kül. A feldíszített fát körülállva legalább 
egy karácsonyi éneket elénekelnek a 
családok, de a magányosok is bizony-
nyal eldúdolnak legalább egy dallamot 
a karácsonyi dísz mellett. Legyen szó 
gazdagon feldíszített otthonról, csillo-
gó áruházról, ünnepi fénnyel ékesített 
templomról, vagy akár egy szerény 
átmeneti szállásról, ilyenkor minden-
hová belopóznak és az ünnepek végéig 
elkísérnek a karácsonyi dallamok.

E dallamok hallatán mindnyájan 
gyermekké válunk egy kicsit. Eszünkbe 
jutnak régi karácsonyok, a megaján-
dékozott gyermekek arcán keressük a 
magunk réges-régen érzett örömét.

ünneP14
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A karácsony igazi örömét akkor találjuk 
meg, ha a karácsony igazi énekét 
meghalljuk. Ennek az éneknek csak a 
szövegét ismerjük. A dallamát nem, 
mert nem jegyezték fel. Ám éppen ezért 
lehet mindig új dallammal énekelni 
a karácsonyi ének eredeti szövegét, 
amely a betlehemi éjszakában hang-
zott fel az angyalkórus ajkán: „Dicső-
ség a magasságban Istennek, és a földön 
békesség, és az emberekhez jóakarat!” 

Akit megérint ez az ének, ahhoz közel 
kerül a karácsony igazi öröme. Igazi, 
mert velünk maradó öröm. Velünk 
maradó, mert Az adja nekünk, Akit 
köszöntöttek a pásztortűz mellett ámuló 
szemmel és kitárt lélekkel hallgató első 
hallgatók: a Jézus Krisztus. Amikor 
Ő megszületett a júdeai Betlehem-
ben, akkor hangzott fel először ez 
az ének, és azóta is az Ő eljövetelét 
hirdeti, valahányszor csak megszólal.

Énekeld Te is ezt az éneket! Együtt az 
ünnepi gyülekezettel, a családdal, vagy 
akár ha egyedül is, de mégis bekap-
csolódva annak a hatalmas kórusnak 
az énekébe, amelyik ezen az ünnepen 
hálát ad a karácsonyi örömhírért: 

a megszületett kisded Isten jóakaratát 
és a békességét hozta el a világba, és 
ajándékozza mindazok szívébe, ottho-
nába, életébe, akik hittel fogadják Őt!

                                 Máté László
                             református lelkipásztor

Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Lk. 2:29 —32.

Jézus születéstörténetét az evangélisták 
közül ketten írták le, Máté és Lukács. 
A kettő együtt adja meg a teljes képet, 
együttvéve kiegészítik egymást. Máté 
tudósításában azt láthatjuk, hogy az 
újszülött kisdedben az emberek a királyt 
ismerik fel, akit hódolat illet meg. 
Lukács evangéliuma viszont azt hang-
súlyozza, hogy az istengyermek Öröm, 
aki a földön a békességet valósítja meg 
és a jóakaratot hozza el. Máté és Lukács 
együttes bizonysága az, hogy Jézus 
uralkodása az emberek között, az embe-
rekért való szolgálat. Ennek a felismerése 
csendül ki Simeon visszhangjából, ami-
kor a békességről és az üdvösségről szól. 
Ha szavai nem is pontosan azonosak az 
angyali szózatéival, de az bizonyos, hogy 
emberi oldalról  szólalt meg Simeon:

 „Mostan bocsátsd el, Uram, a te szolgádat“. 
Karjaiban tartotta a kisgyermeket, és 
áldotta Istent. Simeon életéből már csak 
kevés van hátra, de annak a kevésnek 
sokkal több a tartalma, mint az ed-
dig eltelt hosszú emberöltőnek. Most 
megvalósulva látja az üdvösséget. Egy 
hosszú, küzdelmes élet során Simeonnak 
bizonyára sok öröme is volt, de volt sok 
szomorúsága is. Ezért várta a vigaszta-
lást, alapigénk szerint Izrael vigasztalá-
sát, de a beteljesedéskor sokkal több va-
lósult meg, mint amennyit Simeon várni 
merészelt. Izrael vigasztalását varta, de 
megérte, hogy megjelent az, aki minden 
népek üdvössége, Jézus Krisztus. Simeon 
vallomásának befejező mondatai széles 
távlatokra irányítják a tekintetünket. 

„Látták az én szemeim a te üdvösségedet, 
amelyet készítettél minden népek szeme 
láttára, világosságul a pogányok megvi-
lágosítására és a te népednek, az Izraelnek 
dicsőségére.“ Egyes szám első személyben 
beszél Simeon, de Istenre néz. A hit 
tudja, hogy minden Istentől van, és 
minden Istené. Az üdvösség is Istentől 
van, és a testté lett Igével valósította meg. 
Isten az üdvösséget, az ő kegyelmének 
felséges gazdagságát a Krisztus Jézusban 
mutatta meg. Igen, Istenre néz Simeon, 
karjaiban tartja a hit fejedelmét és befeje-
zőjét, Jézust. És most már világos előtte 
minden, bizonyos számára minden. 
Itt van az üdvösség, kézzel foghatóan, 
hiszen a karján tartja, itt van az üdvösség 
a templomban, és kiárad az egész világra 
Simeon a maga korában tudta, milyen 
választ kell adnia. Üdvözítő született, 
Izraelnek dicsőségéül. Megtartó adatott, 
akinek jelenléte a földön békességet, 
az emberekhez jó akaratot szerzett. 
Simeon éneke az angyalok szózatával 
együtt ebben fogalmazta meg a feleletet. 
Ahol  ez a békesség vesz lakozást, ahol 
az emberek szívébe beköltözik ez a jó 
akarat, ott nem lehet többé harag, gyűlö-
let, elnyomás és háború. A mi hűségünk, 
hitünk és kitartásunk ingatag, gyenge 
és fogyatékos. Mi hát a bethlehemi 
gyermek érkezésének örvendezve inkább 
így fogalmazzuk át Simeon imádságát: 
Fogadj el bennünket, Urunk, szolgáidul, 
a te beszéded szerint, békességre, s adja meg 
nekünk a te kegyelmed, hogy láthassák a 
mi szemeink a te üdvösségedet. Örömökben 
gazdag, áldott karácsonyi ünnepet kívánok 
mindenkinek!
                                                Veres József
                                          evangélikus lelkész
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Másik Lehel, az együttes billentyűse 
elmondta, hogy a formáció a Magyarock 
Dalszínház létrejötte után kapott szárnyra.  
 
- Vizeli Csaba, a Dalszínház vezetője nem 
sejtette, hogy mikor énekeseket keresett, ze-
nészeket is toborzott egyben. Molnár Árpád 
tulajdonképpen a zenei mindenesünk, azt is 
szoktuk mondani viccesen, ha beledobunk egy 
húszast, máris játssza a slágereket. A lányok, 
Kuczmann Ágnes és Végh Edina, szintén a 
színház énekesnői. Ollé Ivánt pedig régóta 
ismertük, ő Komárom és környéke legjobb 
basszusgitárosa. Horváth Ákos több együttesben 
is dobol, hihetetlen tehetség. Balogh Attila az 
együttes frontembere, mindig ő üti a bandát, 
hogy próbáljunk - mondta Másik Lehel.  
 
Persze Attilának nincs könnyű dolga, 
amikor erre biztatja a többieket, hiszen min-
denkinek ezer más dolga van. A munkájuk 
mellett sokszor készülnek a Dalszínház 
előadásaira, így fellépéseik inkább hobbize-
nélésnek tekinthetők.  
 
- Ez örömzenének számít a Dalszínház berke-
in belül. Imádunk zenélni, noha nem zenészek 
vagyunk, hanem hangszertulajdonosok, ahogy 
Árpi barátom mondaná. Hogy tudunk-e zenél-

ni, azt ítélje meg a közönség - tette hozzá a ze-
nekar zongoristája. - A színpadi darabjaink 
mellett üdítő kikapcsolódás egy rockzenekar 
tagjaként színpadra állni, ahol a közönség 
is aktív részese a produkciónak. Az évek 
során kiderült, hogy igazán nagy igény van 
az ilyesfajta élő zenés bulikra - nyilatkozta 
Balogh Attila zenekarvezető. 
 
A születésnapi koncerten a zenekar tagjai 
mellett nagyszerű vendégzenészeket is 
láthatott a komáromi közönség. Gitárt 
ragadott a szinte állandó tagnak számí-
tó Makrai Pál, aki zenészként többek 
között az Atlasz, az Apostol és a Kor-
morán együttesekben is gitározott. Saját 
szerzeményeit adta elő Jenei Szilveszter, 
a Kormorán örökös tagja, akinek 1956 
című művével debütált a Magyarock Dal-
színház és Várkonyi Mátyás, a Generál 
együttes és a Rock Színház alapító tagja 
is. 
 
A kétrészes, közel 3 órás koncertre az 
elmúlt 5 esztendő legsikeresebb dalai 
mellett számos új, magyar nyelven még 
soha nem játszott musicalslágerrel készült 
a zenekar.  
                                                             se

Ötéves a Magyarock Musical Band 

A jubileumot november 29-én  
a sportcsarnokban nagyszabású  
koncerttel ünnepelték, ahol  csak  
a legnagyobb slágerek szóltak.
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�� Jenei Szilveszter is fellépett a koncerten

�� A legnagyobb slágerek szóltak
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András napja az utolsó alkalom, mikor 
a téli böjt megkezdése előtt még lehe-
tőség van a vigadalomra. Ezt használja 
ki a Garabonciás Néptáncegyüttes arra, 
hogy népszerűsítse a néptáncot a helyiek 
körében. A tagoknak pedig ekkor nyílik 
lehetőségük arra, hogy az elsajátított ko-
reográfiákat bemutassák a nagyközönség 
előtt. A Városi Sportcsarnok színpadán 
egymást váltották a Garabonciás táncosai, 
hol a legkisebbek, hol pedig a legidőseb-
bek mutatták be a régi és az új táncokat. 
Több mint százan léptek fel, a kezdőktől 
a haladókig mindenki színpadra került. 
 
Az utánpótlás tekintetében a táncegyüt-
tes idén valóban nem panaszkodhat, 
hiszen még soha nem volt ennyi lelkes 
kisgyerek a csapatban. A kamaszok közül 
többen már egészen kiskorban elkezd-
ték a néptáncot, köztük Kocsis András, 
Herold Orsolya és Fehérvári Nikoletta 
is. Mindhárman azt vallották, hogy a 
néptánc remek mozgásforma, ami nem 
is olyan nehéz, sokkal inkább fárasztó. 
Orsi kedvence a román csárdás, míg Niki 
a moldvai táncokat kedveli leginkább. 
Saját bevallása szerint, ha lehetne, akkor 

mindig csak azt táncolná. Andrásnak 
nincs kedvence, ő azt szereti, amit éppen 
tanulnak… 
 
A rutinos táncosokon kívül a kezdők 
is kaptak bemutatkozási lehetőséget. 
Bagócsi Lilla mindössze egy hónapja 
táncol, így izgult is a fellépés előtt. 
 
– A többiek nagyon sokat segítettek. Tényleg 
remek a csapat, így mindig öröm néptáncolni 
– vallotta a 13 éves lány.  
 
- Hagyományaink megismerése nincs 
életkorhoz kötve, fiatal, idős egyaránt kedvét 
lelheti benne, meríthet belőle, épp ezért  
a néptáncot soha nem késő elkezdeni. – sum-
mázta gondolatait a Garabonciás Nép-
táncegyüttes egyik vezetője, Gábor Klára. 
Pár hónapja elindították a felnőtt képzést 
is, így aki kedvet kapott a néptánchoz, az 
bátran csatlakozhat.  
 
A próbákat minden pénteken 17 és 18 
óra között tartják a Közösségi Házban 
Pőcze László vezetésével.  
 
                                                           se

Táncos vigasság András napján

November 30-án tartotta hagyományos András-napi vigassá-
gát a Garabonciás Néptáncegyüttes. A néptánc kedvelőit régi és új 
koreográfiákkal várták a Sportcsarnokba, ahol a több mint száz 
táncosnak köszönhetően, szinte az összes tájegység megelevenedett.
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Hagyományőrző magántárlat nyílt Szőnyben 
Régi tárgyakon keresztül elevenedik meg a múlt egy szőnyi családi házban. A néprajzi-történel-
mi tárlaton több kort is megismerhetnek a látogatók. A kiállítás létrehozóját, Szőnyeg Artúrt már 
gyermekkorában is érdekelte a történelem, régi pénzérméket, kitüntetéseket gyűjtött, míg édesap-
jától sokat tanult az 1956-os eseményekről. Ekkor kezdődött a hadkultúra iránti érdeklődése.

- 12 éve kezdtem eladni vagy elcserélni a pénz-
gyűjteményemet. Lányom adta az ötletet, hogy 
ne csak fegyvereket, bajonetteket vegyek, hanem 
a huszárokat, a Horthy- és a német katonát 
állítsam össze életképszerűen - nyilatkozta 
Szőnyeg Artúr. 
 
Az ingyenesen látogatható tárlaton elsősor-
ban a család, a barátok és más gyűjtőtársak 
tárgyai kaptak helyet. A kiállításnak ott-
hont adó házban eredetileg Szőnyeg Artúr 
feleségének keresztanyja, Halovics Gizella 
lakott. A ma 87 éves idős hölgy tiszteletére 
rendezték be a konyhát, melynek belső terét 
Csapucha Árpád etnológus segített össze-
gyűjteni és kialakítani. 
 
- E gyűjteményen kívül két hasonlóról tudok itt 
Komáromban. Közülük az egyik magánkézben 
van, a másik pedig a Klapka György Múzeum 
tulajdonában. Az intézmény viszont hely híján 
nem tudja kiállítani. Bár néprajzkutatóként 
ismerek Komáromban több olyan autentikus 
épületet is, melyek megfelelnének tájháznak, 
mégis nyugodtan kijelenthetjük, hogy városban 
jelenleg nincs még egy ehhez hasonló tárlat - 
tudtuk meg a Kuny Domokos Múzeum 
etnológusától.  
 
A tárgyak az egykori paraszti társadalom 
ízlésvilágát tükrözik. A konyhában látható 
bútor, takaréktűzhely, valamint számos 
használati tárgy és több hagyományos, népi 
falvédő, a szakrális elemek közül pedig nem 
hiányozhat a szenteltvíztartó és a kereszt 
sem. A belső szobában történelmi kiállítás 
kapott helyet. Az időutazás az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharctól kezdődik, 
majd következik a Monarchia kora, illetve 
a második világháború. Mindezt jelké-
pesen kettéosztja egy Trianon-kép, ami 
nem véletlenül kapott helyet a fal közepén. 
Ezenkívül láthatunk itt lőszeres ládát, 
bajonetteket, puskákat, bunkerlámpákat és 
kulacsokat is.  
 
Szőnyeg Artúr a jövőben bővíteni sze-
retné a kiállítást, ezért szívesen fogadja a 
további felajánlásokat (06-20-289-18-98). 
                                                                                          se
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együtt mozgott a város 
 
immár hatodik alkalommal szervezte 
meg a komáromi sporthagyományokat 
őrző kerekasztal a mozdulj együtt, 
komárom! elnevezésű sportrendez-
vényt. a megmérettetés előtt szellemi 
vetélkedővel várták a fiatalokat, az 
esten pedig az is kiderült, hogy ki 
lett városunk idei szuperbajnoka. 
 
November 27-én a 85 éves fennállását 
ünneplő Petőfi Sándor Általános Iskola és 
az évszázad labdarúgó-mérkőzésének 
titulált 6:3-as győzelem 60. évfordulóján 
kilenc csapat részvételével zajlott sport-
történeti vetélkedő. Az első helyen a Jókai 
Gimnázium, a másodikon a Bozsik Iskola, 
a harmadik helyen pedig a Petőfi Iskola 
egyes számú csapata végzett. A témát 
természetesen az Aranycsapat szolgáltatta. 
 
Másnap először az óvodásokat várták a 
sportcsarnokba. A zenés foglalkozásra 
eljöttek a kicsik a Napsugárból, a Színes 
Óvodából, a Szivárványból, a Gesztenyés-
ből, a Tópartiból és a Csillagból is. Őket kö-
vette a középiskolások vetélkedése, melyre 
20 fős csapatokat delegált a Széchenyi, a 
Kempelen, a Kultsár, a Jókai és az Alapy 
Iskola. Tíz fiú és tíz lány küzdött a sor- és 
váltóversenyeken. A kultsárosok idén is bíz-
tak a sikerben, azonban a jókaisok megint 
jobbnak bizonyultak, így akárcsak tavaly, 
most is ők hozták el a legfényesebb érmet. 
A harmadik a Széchenyi lett, a negyedik a 
Kempelen, az ötödik pedig az Alapy. Senki 
sem távozott azonban üres kézzel, hiszen 
minden résztvevő a sportot és az egész-
séges életet népszerűsítő ajándékokkal 
térhetett haza. A délután első felében öt 
általános iskola 1-1 csapata töltötte meg a 
Sportcsarnokot. A Petőfi, a Feszty, a Dózsa, 
a Szent Imre Általános Iskola és a Jókai Mór 
Gimnázium hatosztályos csapata csapott 
össze a pályán. Később az alsósokat 
mozgatták meg, amikor is a Petőfi, a Feszty, 
a Dózsa és a Szent Imre Általános Iskola 
tanulói küzdöttek a dobogós helyekért. 
 
- Több mint 500 fiatalt sikerült megmoz-
gatnunk a rendezvényen – tudtuk meg a 
szervezőtől, Vörösházi Tibortól. A napot 
a Szuperbajnok vetélkedő zárta, melyre a 
helyi egyesületek delegáltak egy férfi és 
egy női sportolót, hogy az este végére kide-
rüljön, ki Komárom legügyesebb játékosa.  
 
A Szuperbajnok idén a férfiaknál Pfneiszli 
Péter, míg a nőknél Huszár Ágnes lett. (se)

A legkiválóbbakat köszöntöttük  
Nagy sportsikereket elért fiatalokat köszöntött december 6-án 
dr. Molnár Attila polgármester és Horváth Gyula sporttanács-
nok. A rendezvényen tiszteletét tette Sidi Péter és edzője, Pintér 
László, valamint Beigelbeck Attila, a KVSE elnöke is. Az ifjú te-
hetségek díszoklevelet és Mikulás lévén csomagot is kaptak. 

- Fontosnak tartjuk, hogy támogassuk a 
sportolást városunkban. Erre irányul a 
bevezetett úszásoktatási program, a műfüves 
pálya kialakítása és a fedett lőtér megvalósítá-
sa. Mindig elmondom az elrettentő adatokat, 
hogy hazánkban a felnőtt lakosság 9 százaléka 
sportol rendszeresen, a gyerekek 77 százaléka 
pedig csak a testnevelésórán mozog – mondta a 
polgármester. Szerencsére nem ebbe a kate-
góriába tartoznak a Petőfi Iskola magasugró 
lányai, akik megnyerték az idei diákolimpiát 
atlétikában. Komárom még soha nem ara-
tott ilyen fényes sikert diákolimpián csapat-
sportban. Fortuna Patríciát, Szabó Blankát, 
Závogyán Csillát, Tóth Mercédeszt és Tóth 
Rebekát Andrási Mihály testnevelő tanár 
készítette fel a versenyre.  
 
– A diákolimpián az ország nyolc legjobb 
csapata mérkőzött meg, így komoly ellenfelek-
kel kellett szembenéznünk. Hetente kétszer, 
háromszor edzettünk a versenyre, illetve a 
testnevelésórákon készültünk rá. Tatabányára 
is elmentünk, hogy szabadtéren gyakorolhas-
sunk. Mercédesz ugrotta a legnagyobbat, 1,45 
métert, Rebeka 1,40-et, én és Csilla 1,35-öt, 
Blanka pedig 1,25-öt – tudtuk meg Fortuna 
Patríciától.  
 
Albert Patrik, a Tempo Karate SE verseny-
zője Filep Imre hat danos mester vezetésé-
vel ezüstérmet szerzett a prágai világbajnok-
ságon, ami szintén kimagasló eredménynek 

számít. Közel 30 ország 47 versenyzője 
mérte össze tudását formagyakorlatban. 
Patrik 5 éves kora óta karatézik. 
 
- Szüleim azért választották számomra ezt 
a sportot, mert nagyon mozgékony kisgyerek 
voltam. Már 11 és fél éve karatézom, és nem is 
választanék magamnak másik sportágat. Jövő-
re lesz egy övverseny, szeretném megszerezni a 
fekete övet – mondta el Patrik.  
 
Városunk egyik sikersportága a lövészet, 
legutóbb Kapás István remekelt. A fiatal-
ember a Győrszentivánon megrendezett 
Hungarian Openen a felnőttek mezőnyé-
ben, a légfegyveresek 10 méteres számában 
lett első.  
 
– A versenyen mintegy 40 ország több száz 
versenyzője indult. Az első napon külön lőttek a 
felnőttek és a juniorok, másnap pedig összevon-
tan. Harmadikként kerültem a döntőbe, ahol 
sikerült feljönnöm az első helyre – tudtuk meg 
Kapás Istvántól.  
 
A sportlövő 9-10 évesen ismerkedett meg 
a sportággal, ma már az olimpikon Sidi 
Péterrel edz. Naponta többször is lemennek 
a pályára lőni, emellett a fizikai állóképessé-
gükre is odafigyelnek, hiszen a puskáknak 
komoly súlyuk van. Kapás István célja, hogy 
mielőbb olimpiai kvótát szerezzen.  (se)

�� A sportolókat a városházán fogadta a városvezetrés
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Érmeket hozott  
a mikulás az úszóknak 
 
December 7-én tatabányán rendezték 
az éves mikulás kupát, ahol a komáromi 
úszók 11 érmet, 2 aranyat-, 4 ezüstöt- és 
5 bronzérmet szereztek. 
 
Aranyérmesek: Fábián Szilvia (2001) 100 m 
mellúszásban és Nagy Nikoletta (2005) 200 
m vegyesúszásban. 
Ezüstérmesek: Fábián Szilvia (2001) 200 m 
vegyesúszásban, Orbán Gréta (2002) 400 
m gyorsúszásban, Szabó Dávid (2004) 200 
m vegyesúszásban és 100 m mellúszás-
ban. 
Bronzérmesek: Fábián Viktória (2004) 400 
m gyorsúszásban, Orbán Gréta (2002) 
200 m vegyesúszásban, Óvári Dániel 
(2001) 400 m gyorsúszásban, 200 m 
vegyesúszásban és 100 m mellúszásban. 
 

saliga ismét bizonyított 
 
a skót-Felföldi Játékokon jeleskedő 
saliga tamás nemrégiben országos 
bajnokságon szombathelyen, majd 
németországban versenyzett. ez utóbbi 
megmérettetésen ifjúsági, női és egyéni 
kategóriákban is indultak sportolók. a 
komáromi versenyző adorján Balázzsal, 
Darázs ádámmal és kiss tiborral közö-
sen alkotott négyfős csapatot. 
 
- Drezda mellett szervezték meg ezt a 
versenyt immár tizenegyedik alkalommal, 
nívós megmérettetésről van szó - nyilat-
kozta Saliga Tamás. A versenyben súlyt 
kellett dobni a magasba, bizonyítani kellett 
láncos kalapácsdobásban, sziklarakásban, 
póznadobásban és koffercipelésben is - 
magyarázta Tamás, aki a súlylökésben érte 
el a legkimagaslóbb eredményt. A 165 
kilogrammos súlyt egyedül ő tudta feltenni 
a 90 centi magas állványra. A versenyző fel-
készülése folyamatos, a csapattal Győrben 
a Dózsa pályáján edzenek.  
 
A németországi versenyen a magyar csapat 
a második helyen végzett. - Ha nincs láncos 
dobás, akkor még talán az első helyet is 
megszerezhettük volna. Ez nem az erőssé-
gem. Ugyanakkor nem ez a helyezés jogosít 
fel a jövő évi versenyekre, hanem az orszá-
gos bajnokságon elért eredményem - tette 
hozzá a komáromi sportoló, aki hosszabb 
pihenő után kezdi meg a felkészülést a jövő 
évi szezonra.  
 
                                                                       se 

Vándortárlat az olimpiáról 
Olimpiatörténeti vándorkiállítás nyílt november 27-én az Arany 17. 
Rendezvényközpontban. Az eseményen jelen volt Buzánszky Jenő 
olimpiai bajnok, az Aranycsapat hátvédje, Sidi Péter olimpikon, világ- 
és Európa-bajnok sportlövő, valamint a városvezetés több tagja is.

Vizeli Csaba, a Komáromi Kulturális, Sport 
és Szabadidő Kft. vezetője elmondta, az 
Olimpia és nevelés című tárlatot a Magyar 
Sportmúzeum állította össze, és bocsátotta 
a város rendelkezésére. A kiállítás az ókori 
olimpiáktól kezdve mutatja be az ötkarikás 
játékok történetét. Szól annak modern kori 
megújítójáról, Pierre de Coubertin báróról, 
a művészetekről, a paralimpiákról, illetve a 
sport összetartó erejéről is. 
 
A tárlatot Buzánszky Jenő és Sidi Péter 
nyitotta meg. Az Aranycsapat hátvédje 
felidézte az 1952-es helsinki olimpiát, 
ahol ők szerezték meg hazánk tizenötödik 
aranyérmét. - A svéd szépségkirálynő adta át 
nekünk az érmet. Jó ízlése volt a lánynak, hogy 
a focistákat választotta. Azonban azt kell, hogy 
mondjam, sokkal jobban tetszett nekünk az 
aranyérem, mint a szépségkirálynő – mondta 
mosolyogva a legendás labdarúgó. 
 

Ahogy Vizeli Csaba fogalmazott, nincs 
felemelőbb érzés, mint megmérkőzni az 
olimpiai játékokon, így mindenkit arra 
biztat, hogy 2016-ban szurkoljunk ismét 
együtt a magyar sportolóknak, és persze 
Sidi Péternek! 
 
A sportlövő szerint az olimpiák hatalmas 
médianyilvánosságnak örvendenek. Sok fi-
atalnak állítanak példaképeket, és ösztönzik 
őket arra, hogy sportoljanak, mozogjanak. 
 
- Londonba három magyar sportlövő jutott 
ki, mindnyájan pontszerző helyen végeztünk, 
amire büszkének kell lennünk! Komárom veze-
tésének köszönhetően felépült egy új edzőterem, 
így végre valóban korszerű létesítményben 
készülhetünk fel a téli időszakban is – mondta 
Sidi Péter.  
 
                                                                   se

�� A tárlatot Sidi Péter és Buzánszky Jenő nyitotta meg



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

A Jézus Szíve római katolikus templom 
Komárom város egyre növekvő katolikus 
közössége lassan kezdte  kinőni a kis Szent 
István templomot. Az új templom tervezé-
sére 1935 februárjában közzétett felhívásra 
62 pályamű érkezett. A nyertes Körmendy 
Nándor budapesti építészmérnök májusban 
kapott megbízást a részletes tervek kidolgo-
zására. Az augusztusban lezajlott verseny-
tárgyalások győztese Marschall Béla győri 
vállalkozó 1935. szeptember 2-án megkezd-
te a kivitelezést. 
 
A kőfaragó-, asztalos-, lakatos-, mázoló- és 
üvegesmunkák mestereit több ajánlattevő 
közül választották ki. A templom tetőfedő, 
bádogos munkáival, a toronytetőn lévő 12,8 
méter magas kereszt elkészítésével Sircz 
János komáromi mestert bízták meg. Az 
áldoztatórács és az ajtók jelképekkel és vere-
tes szövegekkel gazdag, művészi „vasalásai” 
Schima Endre győri iparművész, díszkovács 
munkái. Az asztalosmunkákat Petőcz János 
és Fejei Géza helyi asztalosmesterek végez-
ték. A nagy mű alig két év alatt készült el, és 
Breyer István győri püspök 1937. szept-
ember 12-én felszentelte a Jézus Szívéről 
elnevezett hatalmas templomot 
 
Az alaprajzát nézve nyomtatott „nagy L” 
betűt formázó épület hosszú szára maga a 
templom (a homlokzathoz kapcsolódó 42 
méter magas toronnyal), rövid szára pedig 
egy nagy kápolna. Az egészet vasbetonból 

emelték és piros klinkertéglával borították. 
A háromhajós templom tágas belső terét 
egyszerű formák jellemzik: sima felület, 
körben pillérek és árkádok.  
 
A templombelsőt az 1930-as évek jeles 
képző- és iparművészeinek alkotásai 
díszítik.  Kontuly Béla festőművész alkotása 
a félköríves záródású szentély falát betöltő 
festmény: középen Jézus, kétoldalt jelene-
tek a magyar szentek életéből. A baloldali 
mellékoltár Mária-szobra Antal Károly 
munkáját dicséri. A tabernákulum ajtaján 
lévő angyali üdvözlet Ohmann Béla műve. 
A henger alakú szószék négy evangélistát 
ábrázoló kerámiaképei Kovács Margit mű-
vészi alkotásai. A bejárati ajtók feletti külső 
homlokzat három nagyméretű kerámiaképe 
az 1970-es évek végén készült, alkotója a 
komáromi születésű Szemereki Teréz. A 
templom tornya  a háború alatt megsérült, 
felső részét lebontották, újraépítették, 
csakúgy mint 1978-ban, ekkor 9 métert 
bontottak vissza műszaki okokból.  Az 58 
méter hosszú és 16 méter széles háromhajós 
templomot, melyhez egy 22 méter hosszú 
folyosóval kapcsolódik a kápolna, a modern 
magyar egyházművészet legjelentősebb 
bauhaus stílusú alkotásai között tartják 
számon.   
 
 
                                                             tzs-ms

100 éve Ó-Szőnyben  
született dr. Nagy Endre

Édesapja a pozsonyi származású Schwend 
Lipót  Sándor Ó-Szőnyben volt uradalmi 
gazdatiszt amikor 1913. november 12-én 
Endre nevű fia megszületett. Édesanyja 
Nagy Erzsébet volt. 1938. június 20-án 
Nagykanizsán egy örökbefogadási eljárás 
keretében anyai nagyapja, Nagy János 
nevét vette fel. Dr. h.c. Dr. Nagy Endre (1913 
– 1994 ) neves Afrika–kutató, vadász, zooló-
gus, vadászmester, a Balatonedericsen 
lévő Afrika Múzeum alapítója.  Hihetetlenül 
kalandos életéről második felesége, Beretz 
Katalin: Puskák-pajzsok-fohászok. Dr. Nagy 
Endre Afrika-vadász kalandos élete című 
könyvében olvashatunk.   
 
                                                                      tzs 
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Hozzávalók:  
 
4 db narancs 
4 dl 100%-os narancslé 
4 dl natúr joghurt 
6-8 dkg porcukor 
1 csomag vaníliás cukor 
4 tojás 
2-3 ek. narancslikőr 

Elkészítés: 

Az alaposan megmosott narancsok levét kifacsarjuk, két narancs 
héját külön tálba reszeljük. Egybeöntjük a kifacsart lét, a dobozos 
narancslét és a joghurtot. Hozzáadjuk a porcukrot és a vaníliás 
cukrot.  
 
Mindezt habverővel alaposan összekeverjük, majd 2 evőkanál 
narancslikőrrel „megbolondítjuk”. Hűtőbe tesszük, majd a tojások 
fehérjét pici porcukorral kemény habbá verjük és lobogó vízbe szag-
gatva habgaluskát készítünk belőle. Tálalás előtt még egyszer jól 
összekeverjük a levest, majd a tányérokba szedett a habgaluskákra 
szedjük. Egész narancskarikákkal, narancsdarabokkal díszíthetjük.

Hozzávalók: 
 
6 db csirkemellfilé 
4 db nagyobb alma 
25 dkg előfőzött gesztenye 
1 nagy fej lilahagyma 
25 dkg bacon 
só 
bors 
vaj

Elkészítés: 

A sütőt előmelegítjük 200 fokra. A csirkemelleket megmossuk, 
lecsepegtetjük, majd sózzuk, borsozzuk. Egy nagy jénai tá-
lat kikenünk vastagon vajjal, beletesszük a csirkét, és betoljuk a 
sütőbe 20 percre. Az almákat kicsumázzuk és nagyobb darabokra 
vágjuk, a héját rajta hagyjuk. A csirkét kivesszük a sütőből, és 
kiemeljük a jénaibol. A sütőt 180 fokra „hűtjük”. A lilahagymát 
felkarikázzuk, darabjaira szedjük, a jénai aljába szórjuk. Erre 
jönnek az almadarabok és a gesztenye. Visszafektetjük a csir-
kéket, megszórjuk fűszervaj darabkákkal, majd a szalonnával 
betakarjuk. Esetleg még egy kis zsályával vagy rozmaringgal 
megszórjuk. A sütőben 25-30 percig sütjük. Burgonyapürével 
tálaljuk, de a külön megsütött burgonyát bele is keverhetjük.

Karácsonyi narancsleves Almás-gesztenyés  
csirkemell baconnel 
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Kedves Komáromiak! 
 

Szent karácsony az egyik legmeghittebb és legszebb ünnepünk.
Ezekben a napokban töltsünk minél több időt családunkkal és szeretteinkkel, 

hogy Krisztus békéje minél könnyebben beköltözhessen szívünkbe és otthonunkba.

Márai Sándor így vall a karácsonyról: 

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, 
nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, 

hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda és megváltás nélkül élni.”

E gondolatok jegyében kívánok valamennyi komárominak 
áldott, békés karácsonyt és reményteli, boldog új esztendőt! 

                                                                                                 Üdvözlettel: 

                                                                                                                                                                                  dr. Molnár Attila 
                                                                                                                                                                                  polgármester


