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AKCIÓ!
ÚJRA MEGNYÍLT A KÉZI AUTÓMOSÓ A MOL-KÚTON,
KOMÁROM, MÁRTÍROK ÚTJA 82.

Várjunk Önt a város legkedvezőbb* árával, kiváló minőségű,  
karcmentes kézi mosóval.

Az akció 2014. szeptember 8-ától visszavonásig érvényes. 
* Legkedvezőbb ár 2014. 09. 01-jén.

50 Ft = 50 másodperc

közLeMény

közeLedIk Az önkorMányzAtI váLAsztás. InForMáCIÓk szerInt A következŐ 
HetekBen MInden ALApot néLkÜLözŐ, szeMéLyeskedŐ LeJárAtÓ kAMpány 

készÜL. A városvezetés kérI A tIszteLt koMároMIAkAt, HoGy Az ALAptALAn 
vádAskodásoknAk ne ÜLJenek FeL! vIseLJék nyuGALoMMAL és tÜreLeMMeL 

A váLAsztásokIG tArtÓ IdŐszAkot, HIszen Azután IsMét A nyuGodt, 
érdeMI MunkA FoLytAtÓdIk MAJd!
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A városvezető fél 8-ra invitálta szerkesz-
tőségünket a városházára, igaz valamivel 
előbb érkezünk… A polgármester ilyen-
kor, mint megtudjuk már jóval korábban 
bent szokott lenni a legtöbb esetben. 
Nincs ez másként most sem. A titkárságon 
hellyel kínálnak minket. Elnézést kérnek, 
a polgármester úrnál már vannak… tár-
gyalás megbeszélést, megbeszélés tárgya-
lást követ egész nap…de rögtön végez, és 
indulhatunk. Valóban. Mielőtt az előbbi 
mondat végére érnénk, már nyílik is az 
ajtó. Pontosan fél nyolc van... 

Elsőként a Csillag erődbe látogatunk ki.

-Itt néhány hónapon belül megkezdődnek az 
építkezések, jelenleg a tervengedélyeztetési fázis 
zajlik. Kiemelt kormányzati beruházás kereté-
ben a Szépművészeti Múzeum egyedülálló 
szobormásolat-parkja kap majd elhelyezést 
az ódon falak között. Milliárdos beruházásról 
van szó – kezdi mondandóját a polgármes-
ter, majd hozzáteszi, képzeljük csak el, hogy 
pár hónapon belül a Csillag erőd a térség 
egyik legnagyobb és leglátványosabb turisz-
tikai célpontjává válik. Olyan komplexum-
má, mely évente több ezer látogatót fogad 
majd. A felújítás során a tervezők termé-
szetesen szem előtt tartották a létesítmény 

történelmiségét is, így az erőd a sajátosságait 
megtartva, de a XXI. századnak megfele-
lően kap majd új külsőt. Látogatóközpont, 
étterem, kiszolgáló egységek épülnek, csó-
nakázhatóvá válik a vizesárok. Pazar látvány 
fogadja majd az ideérkezőket. Komárom 
végre még inkább felkerül az országos tu-
risztikai térképre. A beruházás nem csupán 
városunk hírnevét öregbíti, de a megnöve-
kedett látogatóforgalomnak köszönhetően 
további helyi adóbevételeket is generál.

A szőnyi városrészben, ha lehet ezt monda-
ni, még jelentősebb beruházás zajlik. Épül 
a gát.

-Országgyűlési képviselőként annak idején 
az első felszólalásaim egyikében sürgettem a 
gát megépítését. A 2013-as éve aztán meg is 
mutatta ennek a kérdésnek-kérésnek a késle-
kedést nem tűrő időszerűségét. Emlékszünk a 
Duna 845 cm-es rekordmagassággal tetőzött 
városunknál… Azóta ugyan már többször, több 
fórumon is megköszöntem a komáromiaknak, a 
hivatalos szerveknek és a kormányzatnak azt 
a példa nélkül álló, egyszersmind példamutató 
összefogást, amit akkor tapasztaltam, de ezt kell 
tennem most is. Emberfeletti energiákat meg-
mozgatva végül sikerült mederben tartanunk 
a folyót! A most zajló beruházás garanciája 

annak, hogy a komáromiak a jövőben hasonló 
mértékű ár érkezésekor is nyugodtan hajthas-
sák álomra a fejüket, Az új, megerősített gát 
mintegy 10 kilométer hosszan húzódik majd, 
Komáromtól egészen Almásfüzitőig.

Ismét autóba ülünk, úti célunk ezúttal 
városunk másik vége, Koppánymonostor és 
az ipari park. Miközben haladunk befelé a 
városba, a szőnyi kórháznál egy, mintegy 
milliárdos fejlesztést hirdető Széchenyi 
terves táblára leszünk fi gyelmesek. A tavaly 
decemberben indult beruházás öt területet 
érint. (A projekt részleteiről a 8-9. oldalon 
olvashatnak!)

...ha már itt a Csillag lakótelep és a gyógyfürdő 
környékén vagyunk, muszáj elmondanom, hogy 
a nemsokára induló geotermikusenergia-
projektünknek köszönhetően hamarosan 
a föld hőjével fűtjük városunk ezen részeit 
is, csakúgy ,mind a központban is jó néhány 
középületet. Eddig ezzel a lehetőséggel nem 
éltünk, ezután viszont szinte teljes mértékben 
hasznosul a benne lévő energia. Két termálkör 
kerül kialakításra. A „nyugati termálkör” a 
város délnyugati részén, a „keleti termálkör” 
pedig a település keleti felében.

az építkező város

történeLMI LéptékŰ FeJLesztések eLŐtt áLL városunk. A következŐ HÓ-
nApok során töBB oLyAn BeruHázás veszI kezdetét, AMeLy töBB évtIzedre 
HAtározzA MAJd MeG teLepÜLésÜnk ArCuLAtát, LeHetŐséGeIt, ÚGy GAzdA-
sáGI, MInd turIsztIkAI terÜLeten. dr. MoLnár AttILA poLGárMesterreL 
szepteMBer eLeJén tArtottunk BeJárást Az épÍtésI terÜLeteken.

,
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A geotermikus hőellátó rendszer kiépítése 
éves szinten kivált 1,2 millió köbméter 
földgázt, és jelentősen csökkenti a szén-
monoxid kibocsátást is. A projekt összkölt-
sége mintegy 1,2 milliárd forint, amelyből a 
támogatás megközelíti a félmilliárd forintot, 
az önerő pedig kerekítve 700 millió forint. 
A beruházás körülbelül egy évtized alatt té-
rül meg. Az általa elért költségmegtakarítás 
évente több tízmillió forintot jelent majd.

A koppánymonostori egykori hulladék-
lerakó területe előtt autózva a polgármester 
elmondja, hogy a terület rekultivációja 
szintén régi adóssága volt már az itt élők 
felé. Nagy öröm, hogy ezt is sikerült 
végrehajtani. Az egykori szeméttelep mára 
teljesen megtisztult, talaját kicserélték, 
nemsokára új zöldterület jön létre itt. Város-
unk tagja a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulásnak, ennek 
égisze alatt valósult meg a beruházás. A 10 
hektáros területet több száz köbméter hulla-
déktól mentesítették a szakemberek.

Következő állomásunk az ipari park 
területe. Az önkormányzat évekkel ezelőtt 
vásárolt további 40 hektárt, hogy azon zöld-
mezős beruházások valósulhassanak meg. A 
cégek betelepülését elősegítendő, városunk 
sikerrel vett részt egy 600 milliós uniós 
pályázaton, ennek keretében valósul meg a 

terület közművesítése. Az uniós támoga-
tottság 85 %, további 10 %-ot a kormányzat 
tesz hozzá, az önrész így csupán 5 %.

A városvezetés a gazdasági válság idején is előre 
gondolkodott, szem előtt tartva a gazdaság-
élénkítés és a munkahelyteremtés jövőbeni 
lehetőségét. Ezért vásároltuk meg az ipari park 
szélén álló földet, melyen a jövőben zöldmezős 
beruházások kaphatnak helyet. Ehhez azonban 
elengedhetetlen a terület infrastruktúrájának 
kiépítése. A beruházás során egy 1 kilométeres 
belső út épül, valamint kerékpár- és gyalogút 
létesül, kiépül a közvilágítás, illetve az ivóvíz-, 
a szennyvíz- és a csapadékcsatorna hálózat - 
ismertette a beruházás részleteit dr. Molnár 
Attila. 

Hozzátette, a Microsoft-Nokia sajnálatos 
bejelentése után az elmúlt hetekben több 
pozitív fejlemény is történt az ipari parkban.

-Egyrészt több mint 50 cég, közel 3000 
álláshelyet kínál a volt nokiás dolgozóknak, 
másrészt szeptember elsejétől Komáromban 400 
fővel bővíti dolgozói létszámát a Foxconn. A 
számítástechnikai eszközöket gyártó cég teljes 
egészében városunkba helyezte át a termelést, 
a Vértes Volán Zrt. pedig, reagálva a gyorsan 
változó piaci helyzetre, új menetrend szerinti 
autóbuszjáratokat indított – fogalmazott a 
polgármester, aki azt is elárulta, hogy remé-

nyei szerint néhány héten belül újabb céget 
üdvözölhetünk városunkban.

Utunk végső állomása a leendő új dunai híd 
területe volt. A bejárás során a polgármester 
rámutatott: az új átkelő nem csupán gazda-
sági értelemben hoz majd pozitív változást 
városunk és térségünk életében, de még in-
kább integrálja településünket az észak-déli 
irányú kereskedelmi útvonal állomásainak 
sorában ezzel is emelve Komárom rangját.

-Az új híd jelentőségét szinte még felmérni sem 
tudjuk, de biztos vagyok benne, hogy Komárom 
életében olyan mérvű változásokat fog hozni, 
melyre Komárom történetében még nem volt 
példa. Ezzel együtt az a tény, hogy városunkba 
a következő időszakban mintegy 35 milliárd 
forint összegű beruházás érkezik önmagában 
elég, hogy nyugodt szívvel jelenthessük ki: 
Komárom az építkező város!
    
    se

�� Az a tény, hogy városunkba a következő időszakban mintegy 35 
milliárd forint összegű beruházás érkezik, önmagában elég, hogy 
nyugodt szívvel jelenthessük ki: Komárom az építkező város!
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Erről a pozitív változásról tartott sajtótájé-
koztatót Czunyiné dr. Bertalan Judit, körze-
tünk országgyűlési képviselője, köznevelési 
államtitkár, dr. Molnár Attila polgármester, 
Tálos Péter a Foxconn csoporthoz tartozó 
PCE Paragon Solutions Kft. ügyvezető 
igazgatója és Németh Tamás, a Vértes Volán 
Zrt. vezérigazgatója.

Dr. Molnár Attila elmondta: pár napon be-
lül 400 fővel bővít a gyár, ami nem csupán 
a munkahelyteremtés szempontjából örven-
detes, de a városkasszába befolyó iparűzési 
adót is növeli.

– Bízom abban, hogy hamarosan újabb 
pozitív változásról számolhatunk be. Az 
önkormányzat rendelkezik egy 40 hektáros 
területtel, melynek infrastrukturális kiépítése 
egy határon átnyúló projektnek köszönhetően 
valósul meg. Komoly tárgyalásokat folytatunk 
egy, a jármáipaban tevékenykedő vállalattal. 

Szeretnénk minél több új céget csábítani az 
ipari parkba – mondta a sajtótájékoztatón dr. 
Molnár Attila, városunk polgármestere.

Czunyiné dr. Bertalan Judit, a körzet 
országgyűlési képviselője, köznevelési ál-
lamtitkár arról beszélt, hogy míg 2010-ben 
13 százalékos volt a munkanélküliségi ráta, 
addig ez a szám napjainkban alig haladja 
meg a 6 százalékot.

– Ahhoz, hogy gyorsan követhessük a gazdasági 
változásokat, azokra jól és időben válaszolni 
tudjunk, kellett az önkormányzat, a kormány-
zat és az ipari parkban működő cégek össz-
munkája. A cég bővítése új lendületet ad a helyi 
ipari parki struktúrának – hangsúlyozta az 
államtitkár. 

A Foxconn képviseletében Tálos Péter, a 
PCE Paragon Solutions Kft. ügyvezető 
igazgatója a sajtótájékoztatón közölte, hogy 
a múlt héten teljes egészében befejezték 

konszolidációs tevékenységüket, melynek 
köszönhetően Komáromba tevődött át a 
termelés. Ez azt jelenti, hogy szeptember 
1-től több mint 800-an dolgoznak majd a 
komáromi gyárukban, a cég munkatársait 
pedig a Vértes Volán Zrt. új menetrend 
szerinti járata szállítja. A járatok változását a 
képviselő-testület rendkívüli ülésen hagyta 
jóvá.

– Műszakonként egyelőre 30-40 emberrel 
számolunk, de bízunk abban, hogy többen is 
igénybe veszik majd az új járatokat – mondta 
Németh Tamás, a Vértes Volán Zrt. vezér-
igazgatója.

A Foxconn bővítése egyaránt érinti az 
adminisztratív részleget, a mérnökséget és 
az operátorokat. 

                                                                     se

szepteMBer eLseJétŐL 400 FŐveL BŐvÍtI doLGozÓI LétszáMát 
koMároMBAn A FoXConn. A száMÍtásteCHnIkAI eszközöket Gyár-
tÓ CéG teLJes eGészéBen városunkBA HeLyezte át A terMeLést, 
A vértes voLán zrt. pedIG, reAGáLvA A GyorsAn váLtozÓ pIACI 
HeLyzetre, ÚJ Menetrend szerIntI AutÓBuszJárAtokAt IndÍtott.

több száz fővel bővít a Foxconn
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�� Szeretnénk minél több új céget csábítani az ipari parkba 
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Milyen változásokat hoz az új tanév  
az iskolák világában? 
 
Az igazán nagy változások az elmúlt évben 
megtörténtek. Ezért az idei tanév indítása-
kor még mindenképpen vissza kell kanya-
rodnunk az elmúlt tanévhez, tanévekhez. 
A mostani tanév indítása is még ennek a 
nagy léptékű átalakulásnak a folyamataként 
zajlik. Egyrészt azért, mert egy ekkora 
szervezet, struktúra átalakítását, a közne-
velési rendszer megváltoztatását nem egyik 
pillanatról a másikra, hanem inkább egy 
folyamatként kell elképzelnünk. Másrészt 
azért mert egyes intézkedések lépcsőzete-
sen, felmenő rendszerben lépnek életbe.  
 
Tavaly alakult meg a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ, mint az iskolák 
fenntartója, szakmai irányító szervezete. A 
járási intézményfenntartó központokhoz 
kerültek az általános iskolák, és van, ahol 

a gimnáziumok is, a megyei intézmény-
fenntartó központokhoz pedig a szakképző 
iskolák. Persze ez kicsit leegyszerűsítve fedi 
a valóságot, hiszen más a helyzet a megyei 
jogú városok esetében. 
 
Az elmúlt évben indult a pedagógus 
életpálya modell. A modell bevezetése-
kor a tanárok óraszámai emelkedtek, az 
iskolában töltendő idő szintén emelkedett. 
Ezzel egy időben elindult a pedagógusok 
új előmeneteli rendszere, szakmai ellen-
őrzése, a tanfelügyeleti rendszer. Az új 
bérezési rendszer négy év alatt teljesedik 
ki. Tavaly szeptemberben kezdődött az 
első lépcső, idén tanévkezdéskor folytató-
dik, majd jövőre és azt követően éri el az 
ígért teljes szintet. A lépcsőzetesen telje-
sülő bérrendezés mellett nagyon fontos, 
hogy minden év januárban lesz inflációt 
követő bérkorrekció. Ez lehet a garancia a 
pedagógusbérek értékének megőrzésére. 

 

Az ingyen tankönyvek körül is sok a félre-
értés, bizonytalanság. Ingyen tankönyvre jo-
gosult az a család (illetve diák), ahol három, 
vagy több tanköteles korú tanuló van, vagy 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülnek, vagy tartósan betegnek (ennek 
pontos orvosi, szakértői kritériumai vannak) 
számít a gyermek, vagy nagykorú, és saját 
jogán családi pótlékra jogosult. A tavalyi 
tanévtől pedig, felmenő rendszerben, kivétel 
nélkül minden tanuló ingyen tankönyvet 
kap az általános iskolák első évfolyamától 
kezdődően. Az idei tanévben tehát minden 
tanuló ingyen kapja a könyveket az általános 
iskola elő és második évfolyamán. 
 
A mindennapos testnevelés életbe 
léptetése már a harmadik éve tart szintén 
felmenő rendszerben. Ezt a köznevelési 
törvény egyik nagyon komoly vívmányá-
nak tartom a felnövekvő nemzedékek 
egészségmegőrzése szempontjából.

Ha szeptember, akkor iskolakezdés. Az új tanév pedig mindig  
megannyi változást hoz. Turi Bálint alpolgármesterrel,  
a Kultsár István Szakközépiskola igazgatójával beszélgettünk.

Tanévnyitó
aktuális6
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pályázati felhívás 
 
a komáromi Szociális közalapítvány 
támogatni kívánja a középfokú intéz-
ményekben, illetve a felsőoktatásban 
továbbtanuló komáromi fiatalok közül 
a szociálisan hátrányos helyzetű, te-
hetséges, szorgalmas diákokat.

ennek érdekében az alábbi pályázatot 
hirdeti meg: 
 
Pályázat tanulmányi ösztöndíjra a 
2014/2015. tanévben 
 
Pályázni lehet: 
1. középiskolában nappali tagozaton tanuló 
komáromi fiataloknak, akiknek: 
- tanulmányi eredménye legalább 4,4; 
magatartásának minősítése legalább „jó”,  
- közepesnél rosszabb jegye bizonyítványá-
ban nincsen, 
- családjában az egy főre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg a 45.000 Ft-ot.  
 
2. az ország bármely felsőoktatási intézmé-
nyében nappali tagozaton tanuló komáromi 
fiataloknak, akiknek: 
 
- tanulmányi eredménye legalább 4,0 
- családjában az egy főre jutó havi jövede-
lem nem több 45.000 Ft-nál. 
 
az ösztöndíjat a tanév teljes időtartamára 
kapják az eredményesen pályázók. (10 
hónap) 
 
az ösztöndíj második félévi automatikus 
folyósításához az első félévi eredménynek 
is el kell érnie a fenti tanulmányi átlagot, 
melyet az oktatási intézmény által kiadott 
dokumentum bemutatásával igazolni kell 
alacsonyabb tanulmányi eredmény esetén 
a támogatást az alapítvány megszünteti 
elsőéves főiskolai és egyetemi hallgatók 
a sikeres felvételi értesítés alapján pályáz-
hatnak. esetükben a támogatás csak a 
második félévtől lehetséges, mivel a félévi 
teljesítmény alapján dönt a kuratórium 
annak folyósításáról. 
 
a pályázatokról a komáromi Szociális köz-
alapítvány kuratóriuma dönt, az eredmény-
ről szeptember 30-ig értesíti az érintetteket. 
további felvilágosítás az alapítványtól 
(2900 komárom, Szabadság tér 1.  tel: 541-
306). a pályázathoz kérdőív a Polgármeste-
ri hivatal ügyfélszolgálati irodáján kapható.
a pályázatokat komárom Város polgár-
mesteri hivatala intézmény-felügyeleti 
Osztályán (2900 komárom, szabadság 
tér 1.), személyesen lehet benyújtani, 
2014. szeptember 12-ig. hiányos pályá-
zatokat nem tudunk figyelembe venni! 
 
   komáromi Szociális közalapítvány kuratóriuma

Két tanévvel ezelőtt az első, az ötödik és a 
kilencedik évfolyamon került bevezetésre. 
Így tehát jelen tanévtől az 1-3, 5-7 és 9-11. 
évfolyamokon már minden napra jut egy 
testnevelés óra a diákoknak.  
 
Az egész napos iskola (vagy talán nevezzük 
inkább délután négy óráig tartó foglalkozá-
sok lehetőségének) a tavalyi tanévtől indult 
az általános iskolákban. Ezt nem úgy kell 
érteni, hogy kötelező a gyerekeknek délután 
az iskolában maradni. A szülő kérésére 
a gyermek mentesülhet a délutáni órák 
alól. Az iskolákban délután könnyedebb, 
játékosabb, mozgásos foglalkozások vannak. 
Ha a szülő úgy ítéli meg, hogy otthon jobb 
feltételek között van a gyermek, nagyszü-
lővel vagy éppen másik gyermekkel otthon 
lévő édesanyával, természetesen a délelőtti 
tanulás után mehet haza a diák. Annak a 
kisgyereknek viszont, akinek az otthoni dél-
utáni felügyelete nincs megoldva, jobb helye 
van az iskolában. Nem napközis alapon, 
annak fogalma, tartalma szerint, hanem az 
új köznevelési törvény alapján, alanyi jogon, 
délutáni foglalkozásokon.  
 
Mi a helyzet idén a mindig nagy izgalmakat 
kiváltó tankönyvcsomagokkal? 
 
Idén teljesen pontosan, meghatározott for-
gatókönyv szerint, előre jelzett időpontban 
megérkeztek az iskolákba a tankönyvek,  
a tanulók nevére szóló csomagokban. Való-
színűleg lesznek azért hiányzó tankönyvek, 
remélem, azok is hamarosan megérkeznek. 
 
Miről érdemes még szót ejtenünk konkrétan, 
városunkban, Komáromban az iskolakezdés 
kapcsán? 
 
Városunkban további kedvezményekben 
is részesülnek gyermekeink. A komáromi 
gyerekeknek a képviselő-testület döntése 

alapján tovább folytatódik a városi úszások-
tatás program. Ez egy helyi, plusz lehetőség 
a gyermekeknek, a családoknak, melynek 
keretében szervezetten, ingyenesen vala-
mennyi komáromi gyermeket meg szeret-
nénk tanítani úszni. Ez a már három éve 
működő program kiteljesedett. Az óvodák 
nagycsoportosai, az általános iskolák első és 
második osztályosai ősszel és tavasszal 10-
10 órában mennek a városi uszodába. 
 
Folytatódik a városi prevenciós program, 
Kincset ér címmel. Az egészséges életmód 
fontosságára, a betegségek megelőzésére 
igyekszünk minden lehetséges eszközzel 
ráirányítani a figyelmet. Ha fiatal korban 
megszerettetjük gyerekeinkkel a testmoz-
gást, megszokják, hogy helyes táplálkozás-
sal, megfelelő életvitellel őrizzék egészségü-
ket, az egész életen át elkíséri őket, életük 
szerves részévé válik. 
 
Tovább folytatódik a diákbérlet program is, 
ennek keretében a helyi autóbusz-járatokat 
térítésmentesen vehetik igénybe a komáro-
mi gyerekek. 
 
A nyári napközit harmadik éve nem vala-
melyik iskola szervezésében, annak egész 
évben megszokott udvarán tartjuk azoknak 
a gyerekeknek, akire a szülők nem tudnak 
nyáron vigyázni. Koppánymonostoron a 
Mag-házban, és a környezet adta szép erdős 
terepen, a Duna-parton, természeti környe-
zetben töltenek el, igény szerint egy, vagy 
több hetet. Nagyon jó dolog, hogy ezek a 
gyerekek is kiszabadulnak nyáron az iskolák 
világából. 
 
A város önkormányzatának tavalyi dön-
tése következtében az általános iskolák 
működtetése saját kézben maradt. A 
szakmai fenntartás, irányítás az intézmény 
fenntartó központhoz került. Ez azt jelenti, 
hogy anyagi terheket vállaltunk át a Kle-
belsberg Központtól. Minden lehetséges, 
erőnkből futó eszközzel továbbra is segíteni 
kívánjuk az iskolákban folyó munkát, gyer-
mekeink és az ott dolgozó pedagógusok 
érdekében. A fentebb sorolt programok, 
intézkedések ezt ékesen bizonyítják.  A 
fejlődés, a változások tehát folyamatosak és 
átfogóak az iskolák világában. Úgy gondo-
lom, jó felé mennek a dolgok. Nem lehet 
azt mondani, hogy befejeztük, a nagy mű 
elvégeztetett. Rengeteg javítani, csiszolni 
való van a közoktatásban. Az új államtit-
kár asszony, aki éppen a mi országgyűlési 
képviselőnk lett, (Czunyiné dr. Bertalan 
Judit), úgy fogalmazott, a finomhangolást 
kell elvégeznünk a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ működésében. (se)
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Milliárdos 
fejlesztés a kórházban
tavaly decemberben mintegy 1 milliárdos beruházás 
indult el a selye János kórházban, ami öt területet érintett. 
a projektnek köszönhetően nemcsak komfortosabbá 
és energiatakarékosabbá válik az intézmény, de a műtéti paletta 
is szélesedik. az építészeti átalakítások már folyamatban vannak. 

A több száz milliós fejlesztés részeként 
már javában zajlik az új belgyógyászati 
osztály kialakítása. A bontási munkák 
a vége felé közelednek, várhatóan október 
folyamán át is adják az új osztályt. Jól 
haladnak a fűtéskorszerűsítés területén is, 
a számítógéppel vezérelt kazánrendszerek 
telepítése zajlik éppen. A pazarló fűtés-
rendszert egy takarékos mód váltja fel. A 
tervek szerint a fűtési szezon kezdetére – 
ami a kórház esetében október 1-jét jelent 
– elkészülnek a munkálatokkal. 

Az utolsó fázisához érkezett a pályázat 
bútorbeszerzési része is, melynek kö-
szönhetően főként az új belgyógyászati 
osztályt rendezik be, de természetesen 
más osztályra is kerülnek ápolást segítő 
darabok, így például ágyak vagy új ágytál- 
mosók. Szintén az utolsó simításokat 
végzik az informatikai fejlesztésen, mely 
a hardver és a szoftver rész mellett egy 
teljesen új medikai rendszer kialakítását 
foglalja magában. A pályázat legnagyobb 
részét az eszközfejlesztés teszi ki, hiszen 
közel 400 millió forint összértékben 
gazdagodik új eszközökkel a Selye János 
Kórház műszerparkja. Mivel ez a legbo-
nyolultabb és a leginkább szabályozott 
része a pályázatnak, sajnos a lebonyolítása 
is hosszadalmasabb. Jelenleg a minőségel-
lenőrzés fázisában vannak. 

– Minden esély megvan arra, hogy no-
vember-december környékén meg tudjuk 
kötni a szerződést a beszállítóval. 

A vérnyomásmérőtől kezdve a direkt digitális 
röntgenberendezésekig az eszközök nagyon 
széles skálán mozognak. Ezek egy része 
raktáron van, így könnyen és gyorsan szál-
líthatóak, más részük, főleg a 60-80 millió 
forintos gépek azonban telepítést igényelnek, 
ezek csak a jövő év első hónapjaiban érkeznek 
meg – tudtuk meg dr. Ferencz Péter 
főigazgatótól. 

Az eszközfejlesztés a beruházás sarkalatos 
pontja, hiszen ettől válik a szolgáltatások 
szintje magasabbá. Az új kardiológiai 
rendszer például lehetővé teszi, hogy az 
ilyen szolgáltatásokat nagymértékben 
korszerűsítsék, betegbaráttá tegyék, az új 
rendszernek köszönhetően kardiológiai 
szakrendelést vezetnek majd be a szak-
rendelőben is. Az egynapos sebészeten 
jelenleg havonta átlagosan száz műtétet 
végeznek, a fejlesztés jóvoltából ez a szám 
megduplázódhat, illetve a műtéti paletta is 
szélesedhet. 

– Ortopédiai műszerekkel, speciális nőgyó-
gyászati kiegészítő eszközökkel, kézi műsze-
rekkel, lézersebészethez alkalmas műszerekkel 
gazdagodik az eszközparkunk, ami nagymér-
tékben kibővíti az eddigi lehetőségeinket, főleg 
az ortopédiai műtétek területén. Kapunk pél-
dául egy artroszkópos eszközt, amellyel elvé-
gezhetőek a térdízületi feltárások, kezelhetőek 
a különféle deformitások, ízületi elváltozások. 
Nagymértékben megkönnyíti a munkánkat, 
hogy speciális eszközökkel dolgozhatunk. A 
betegek pedig azért örülhetnek, mert lerövidül

a várakozási idő, illetve a műtétek egy része 
helyben elvégezhetővé válik. Az ortopédiai 
beavatkozások mellett további új sebészeti- és 
nőgyógyászati műtétek valósulhatnak meg. 
Kapunk egy különleges műszert, egy szén-
dioxid-lézert. Ilyen a környék kórházaiban 
nincs. Ez az eszköz a lágyrész-műtéteknél 
alkalmazható igen előnyösen – magyarázta 
az egynapos sebészeti osztály vezetője, dr. 
Pusztai Ferenc. 

A beruházás nagy előnye, hogy helyben el 
tudják végezni ezeket a beavatkozásokat.  
Az eszközbeszerzés a Selye János Kórház 
minden osztályát érinti, de természetesen 
vannak kiemelt területek. Ilyen a járóbeteg 
ellátás fejlesztése, ahol az eddig használt 
30 éves röntgenberendezést cserélik le a 
legmodernebb direkt digitális eszközre, 
a nőgyógyászaton pedig lehetővé válik a 
3D-s és 4D-s felvételek készítése. További 
pozitív fejlemény, hogy az intézmény ígé-
retet kapott az új egészségügyi kormány-
zattól arra, hogy azokat a fejlesztéseket, 
melyeket a szerkezetátalakítást követő két 
évben nem tudtak megvalósítani, most 
végrehajtsák. Többek közt ilyen a nappali 
kórházi fi nanszírozás, az emelt szintű 
krónikus ellátás fi nanszírozás, a illetve az 
egynapos sebészet bővítésének fi nan-
szírozása. Dr. Ferencz Péter zárszóként 
hozzátette, hogy az uniós beruházásnak és 
a kormány támogatásának köszönhetően 
fog jól működni az új rendszer a kórház-
ban. 

                                                                  se
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Milliárdos 
fejlesztés a kórházban

új esetkocsit kapott városunk

Június elején egy nullkilométeres mentőautóval gazdagodott a 
komáromi mentőállomás, augusztus elején pedig egy esetkocsi 
állt szolgálatba városunkban. ezt az autót riasztják a súlyosabb 
esetekhez, fedélzetén egy mentőtiszt vagy orvos, egy mentőápoló 
és egy gépkocsivezető teljesít szolgálatot. a mentőállomás vezető-
je, dr. kaszás zsolt úgy fogalmazott, nagyon büszkék arra, hogy a 
városban már két sárga mentőautó dolgozik.

- Az autó eddig Tatabányán szolgált, rohamkocsiként, most pedig 
az illetékességi területünkön vonul ki a súlyosabb, orvosi ellátást 
igényelő esetekhez, például légzési elégtelenség, szívinfarktus vagy 
újraélesztés esetén. A júniusban szolgálatba állt mentőautóban is 
történtek már fejlesztések, hiszen a Komáromi Gépműszer Alapít-
ványtól kaptunk egy 470 ezer forint értékű betegfi gyelő monitort, 
amely folyamatosan méri a beteg paramétereit, így az EKG-görbét, 
a pulzust, a vérnyomást és a testhőmérsékletet. Ez egyrészt az 
ellátottnak nyújt biztonságot, másrészt a személyzet munkáját 
könnyíti meg. Szinte egyedülálló az országban, hogy egy ilyen autó 
ilyen felszereléssel rendelkezik – mondta dr. kaszás zsolt mentőál-
lomás-vezető. 

az új gépjármű 24 órás szolgálatot lát el.

- Amikor júniusban átadtuk a korábban kapott mentőautót, már 
akkor jeleztük, hogy várjuk az új esetkocsi megérkezését. Ez 
az ország egyik legmodernebb autója, felszereltségét annak 
is köszönheti, hogy az önkormányzat számos eszközzel támo-
gatta a mentőállomást, így az esetkocsi tulajdonképpen mozgó 
intenzív osztályként szolgál. Bár azt kívánom, hogy ne kelljen 
találkoznunk ezzel az autóval, de ha megtörténik a baj, akkor 
biztosak lehetünk abban, hogy egy kiválóan felszerelt gépko-
csival vonulnak ki a mentősök – nyilatkozta dr. molnár attila 
polgármester.  a komáromi állomáson jelenleg három gépjármű 
teljesít szolgálatot, a két 24 órás kocsi és egy nappalos mentő-
autó, ami hétfőtől vasárnapig reggel 7-től 19 óráig dolgozik.
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A beruházás a nyár elején indult, az új ke-
rékpárút egyik része a Monostori erőd körül 
épült ki, hosszabb szakasza pedig Észak-
Komáromot és Gútát köti össze. Ahogy dr. 
Kancz Csaba kormánymegbízott fogalma-
zott, az új kerékpárút ékes bizonyíték arra, 
hogy van létjogosultságuk a határon átívelő 
projekteknek. 
 
– Komárom-Esztergom megye kerékpáros 
megye. Ez a beruházás nemcsak a várost, de 
a megyét is gazdagítja. Arra biztatok min-
denkit, hogy használják minél többet ezt a 
szakaszt, hiszen ezáltal a környezetszennyezés 
csökkenthető, miközben a kulturális kincsek 
és a természeti értékek könnyebben elérhetővé 
válnak – hangzott el a kormánymegbízott 
beszédében. 
 
Popovics György, a megyei közgyűlés el-
nöke a kerékpárút szimbolikus jelentőségét 
hangsúlyozta. 
 
– Nemzetpolitikai jelentőséggel is bír ez a több 
mint 1 kilométeres szakasz, hiszen újabb kap-
csolatot teremt a Duna két partján élők között. 
A megye területfejlesztési koncepciójában a 
kerékpárutak építése kiemelten fontos. Egész-
ségmegőrző és egészségfejlesztő funkcióval is 
bírnak, népszerűsítve a rendszeres testmozgást 
– vélekedett Popovics György. 
 
A projekt 95 százalékát az unió finanszí-
rozta, a fennmaradó részt pedig a város. 
Dr. Molnár Attila polgármester szerint a 
szakasz megépülése hozzájárul ahhoz, hogy 
a turizmus és az idegenforgalom a megfelelő 
helyre kerülhessen a városon belül. 
 

– Több dolgot hangsúlyozok, amikor valakinek 
bemutatom Komáromot: az erődrendszert, 
a gyógyfürdőt, illetve azt, hogy ugyan két 
országban élünk, de egy város vagyunk. Az 
idegenforgalom egyik alappillére az erőd, 
amelytől nem messze, remélhetőleg 2016-ban 
letehetjük az új Duna-híd alapkövét – hang-
zott a polgármester ünnepi beszédében, aki 
reményét fejezte ki, hogy a most átadott 
szakasz a jövőben rákapcsolódhat a Bécset 
Budapesttel összekötő Eurovelo 6 nemzet-
közi kerékpárútra is. 
 
A több mint 1 kilométeres szakasz ki-
építése 108 millió forintba került, a teljes 
projekt költsége azonban 2,5 millió euró 
körül mozog. A kerékpárút nagyobb része 
Észak-Komárom és Gúta között épül. A 17 
kilométer megépítésével várhatóan szep-
tember végére készülhetnek el. 
 
– A Pons Danubii EGTC ezzel felkerül az eu-
rópai EGTC térképére. Megalakulásunk óta ez 
a negyedik és egyben a legnagyobb pályázat is, 
amit elnyertünk – tette hozzá a Pons Danubii 
ügyvezető igazgatója, Bara Zoltán. 
 
- Az új szakasz a jövőben meghatározza majd 
az erőd arculatát, ráadásul három szinten is 
kapcsolatot teremt, mivel összeköti az erőd-
rendszer elemeit, a két városrészt és az unió 
polgárait egyaránt – vélekedett Varga István, 
a Monostori Erőd Nonprofit Kft. ügyve-
zetője. 
 
A szalag átvágása után a vendégek az 
új szakaszon sétálva jutottak el a Dunai 
bástyához, ahol különféle kerékpáros és 
kulturális programok várták őket. (se)

3000 német kötetet  
kapott a könyvtár 
 
Svájcból érkezett könyvadományt adtak 
át a komáromi Jókai mór Városi könyvtár 
táncsics utcai felnőtt részlegében. a há-
romezer kötetből álló, német nyelvű, vegyes 
műfajú állomány a komárom-esztergom 
megyei-, valamint a komáromi német 
kisebbségi önkormányzat és a helyi város-
vezetés közbenjárásával jutott a település 
tulajdonába. 
 
a könyveket - egyetértő döntéssel – a 
könyvtárban tették közkinccsé. kocsis 
tiborné, a komáromi kisebbségi önkor-
mányzat elnöke egy kézfogás kíséretében 
adta át jelképesen a német nyelven íródott 
példányokat, amit a könyvtár munkatársai 
az adminisztrációs teendők miatt fokoza-
tosan katalogizálnak és építenek be az 
intézmény kölcsönözhető és internetes 
bázisába. tőle megtudtuk, a könyvekhez 
a svájci Caritasnál tevékenykedő Csizmás 
mihály révén jutottak, akit személyesen is 
felkeresett. 
 
a könyvrakomány utaztatásában és az 
ehhez fűződő procedúrában dr. Ströcker 
renáta jegyző segédkezett. a helyszűkével 
küszködő könyvtár igazgatója, Berczeli má-
ria elmondta: amíg a könyvek, dokumen-
tumok és folyóiratok megkapják könyvtári 
besorolásukat a leltárban, addig átmeneti 
megoldásként a „molaji” Cathedra központ-
ban kaptak helyet. (Forrás: kemma.hu) 
 
Megyei príma Díj 2014 
 
megyénk sport-, szellemi és kulturális 
életének tíz kimagasló személyiségét jelölte 
a beérkezett ajánlások alapján a megyei 
Príma Díjra a Vállalkozók országos Szövet-
sége megyei szervezetének kuratóriuma. 
október 30-án hárman vehetik majd 
át a megyei Príma Díjat, illetve a 24 Óra 
olvasóinak szavazatai alapján egy jelölt a 
közönségdíjat. 
 
a jelöltek között ott van számadó eme-
se, a komáromi klapka György Múzeum 
igazgatónője is! szavazzunk rá minél 
többen! 
 
a kemma.hu-n augusztus 27-én indul a 
közönségszavazás, de postai úton is lehet 
majd szavazni a 24 Órában megjelenő 
bemutató oldal segítségével. a szavazás 
október 25-ig tart. 
 
további információ: http://www.kemma.
hu/helyi-ertek/kemma/megyei-prima-
dij-2014-indul-a-kozonsegszavazas

átadtuk az új kerékpárutat

augusztus 16-án átadták azt a kerékpárutat, ami egy hatá-
ron átnyúló projektnek köszönhetően épült ki a Monostori 
erőd mentén. a mintegy 1 kilométeres szakasz kivitelezé-
sét az európai unió és komárom városa finanszírozta. 
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A szavazásra jogosultak már kézhez kapták 
a választási értesítőt, melyben arról tájé-
kozódhatnak, hogy a szavazás napján hol 
szavazhatnak. Komáromban ugyanúgy, 
ahogy az idei országgyűlési és az európai 
parlamenti választások alkalmával, 19 
szavazókör működik majd. A jelöltajánlás 
folyamata augusztus 25-én indult.  
 
– A 2014 évben már nem „kopogtató cédu-
lán“, hanem ajánló íveken kérhetik a lakosok 
támogató aláírását a jelöltek. A beérkező íveket 
a Választási Iroda megvizsgálja, és ha mindent 
rendben talál, akkor négy napon belül a helyi 
Választási Bizottság dönt a jelölt nyilvántartás-
ba vételéről.  
 
Az ajánlóíveket legkésőbb szeptember 8-ig kell 
leadniuk a jelölteknek. Fontos kiemelni, hogy 
lehetőség van a többes ajánlásra, ami azt jelenti, 
hogy a választópolgár több jelöltet is ajánlhat 
– tudtuk meg dr. Ströcker Renátától. Au-
gusztus 28-án megalakult a helyi Választási 
Bizottság, melynek elnöke György Károlyné 
Rabi Lenke lett.  
 
A Választási Bizottság és a Választási 

Iroda együtt tevékenykedik, hogy minden 
a jogszabályok szerint történjen. Október 
12-én minden 18. életévét betöltött, az adott 
településen lakóhellyel rendelkező állam-
polgár szavazhat. Az átjelentkezés azonban 
korlátozottabbá vált, mint az áprilisi ország-
gyűlési képviselő választáson volt.  
 
- Csak az élhet az átjelentkezés jogával, akinek 
az adott településen tartózkodási helye van. 
Tartózkodási helyet az adott településen az át-
jelentkezőnek legkésőbb június 23-ig létesítenie 
kellett, és ennek a tartózkodási helynek október 
12-ig érvényesnek kell lennie. Az átjelent-
kezési kérelmet legkésőbb október 10-ig lehet 
benyújtani a Választási Irodánál vagy a www.
valasztas.hu oldalon – magyarázta a Válasz-
tási Iroda vezetője.  
 
A helyhatósági választásokon is lehetőség 
van mozgóurna igénylésére. Mozgóurnát az 
igényelhet, aki mozgásában betegség vagy 
fogyatékosság miatt korlátozott. Az erre 
vonatkozó kérelmeket szintén október 10-ig 
lehet benyújtani a Választási Irodához vagy 
a Választási Bizottságtól lehet igényelni a 
szavazás napján legkésőbb 15 óráig.  

A nemzetiségi önkormányzati képviselő-vá-
lasztáson az a szavazópolgár szavazhat, aki a 
nemzetiségi névjegyzékbe egy előzetes kére-
lem alapján felveteti magát, és abban megje-
löli, hogy melyik nemzetiséghez tartozónak 
vallja magát. Ezt legkésőbb szeptember 
26-ig lehet kérelmezni a Választási Irodától 
vagy a www.valasztas.hu oldalon.  
 
A nemzetiségi önkormányzati képviselő-
választás egy külön helyszínen, a Polgár-
mesteri Hivatal erre a célra kijelölt szavazó-
helyiségében zajlik majd. A nemzetiséghez 
tartozók így egyszer szavaznak a polgár-
mesterjelöltek valamelyikére és az egyéni 
választókerületük szerinti képviselő-jelöltre 
a lakóhelyük szerinti szavazóhelyiségben, 
illetve a nemzetiségi képviselő-jelöltre a 
városházán kijelölt nemzetiségi szavazókör-
ben.  
 
A kampány október 12-én 19 óráig tart, 
néhány megkötéssel: a választás napján a 
szavazóhelyiségek bejáratának 150 méteres 
körzetében nem végezhető kampánytevé-
kenység, és választási gyűlést sem tarthat-
nak ezen a napon.                                 se

áder János köztársasági elnök úr 2014. október 12-re írta ki a, a helyi önkormányza-
ti képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők válasz-
tását. Városunkban ezen a napon 16 114 választópolgár járulhat az urnák elé. a választá-
si tudnivalókról dr. ströcker renáta jegyzőt, a Választási iroda vezetőjét kérdeztük.

ismét választunk!
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Játék és muzsika  
a monostori falunapon 
 
színes programkínálattal várta a 
Monostori napok a főleg helyiekből álló 
vendégeket, hiszen minden évben kell 
egy nap, ami csak a helyieknek,  
a helyiekről szól.  
 
táncos produkciók, vidám koncertek, 
operettslágerek, kiállítások szórakoztatták 
a nagyérdeműt, amely az eső ellenére is 
megtöltötte a színpad előtti részt.  

- Monostor nemcsak helyben, de az orszá-
gon belül is példát mutathat összefogás-
ból. Itt működik a Dalárda, melynek tagjai 
ünnepi rendezvényeink állandó fellépői, az 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub, ahová mindig 
szívesen jövök, a Mag-házat működtető 
Élettér Egyesület, akik idén már második 
alkalommal szervezték meg az önkormány-
zat nyári napközis táborát, és egyébként is 
rengeteg programot kínálnak az év minden 
hónapjában, illetve a helyi sportegyesület, 
mely rengeteg gyermeknek biztosít jó pá-
lyákon, jó edzőkkel sportolási lehetőséget. 
Az önkormányzat remek kapcsolatot ápol 
a civil szervezetekkel, 2010 óta meghárom-
szoroztuk a nekik járó támogatás összegét 
– mondta dr. molnár attila polgármester. 
 
Czita János, a városrész képviselője hozzá-
tette: az önkormányzat pár éve felújította az 
50 esztendős művelődési házat, az épület 
kívül-belül megszépült, ezzel is hozzá-
járulva a helyi rendezvények sikeréhez. 
– Régebben faluhelyen a település napját 
a helyi templomok védőszentjének évente 
megtartott emlékünnepéhez, a búcsúhoz 
kötötték. Itt Monostoron a régi időkben 
Szűz Mária napját követően tartották a 
búcsút, és mivel Monostor szőlőhegyköz-
ség is volt, így a település napja igazodott 
a szürethez és a szüreti mulatsághoz is – 
tudtuk meg Czita Jánostól. ezért is őrzött 
meg sokat ennyi év elteltével falunapi 
hagyományaiból a városrész napja.

A szeptember 27-i eseményen a felvonulók 
lóháton vagy fogatokon haladnak keresztül 
Koppánymonostor utcáin, több helyütt is 
megállva, ahol némi harapnivalóval, borral 
és musttal, illetve az elmaradhatatlan mu-
zsikaszóval várják őket a helyiek.  
 
– Sajnos ma már csak egy-két családnak van 
lova, azonban a felvonulásra húszan-harmin-
can összegyűlnek, jönnek a környező telepü-
lésekről, Nagyigmándról, Csémről, Csépről 
és Szőnyből is. Egyre többen tisztelik meg a 
rendezvényt azzal, hogy a szüreti felvonulás-
hoz illő hagyományos viseletet öltenek. A helyiek 
mindig nagy örömmel várják a felvonulókat, ez 
az esemény megteremti az alapot az esti bálhoz. 
Régen Koppánymonostoron 3-4 szőlős nagy-
gazda tevékenykedett, mára azonban már csak 
a háztáji termelés maradt, de legalább így meg 
tudunk őrizni egy keveset a régi hagyomány-
ból – tudtuk meg a Monostori Kulturális 
Egyesület vezetőjétől, Kőrösi Flóriántól. 
 
Ezen a napon az egyesület tagjaiból választ-
ják meg a falu bíráját és bírónéját, akik egy 
napig élvezhetik a címmel járó jogokat. A 
koppánymonostori szüreti felvonuláson idén 
második alkalommal tartanak főzőversenyt.  
 
– A tavalyi nagy sikert aratott, 15 csapat 
nevezett be a pörköltfőző versenybe. Idén is ezt 
az ételt kell majd elkészíteniük a baráti társasá-
goknak, civil egyesületeknek, amihez a húst mi 

biztosítjuk – tette hozzá Kőrösi Flórián.  
Ugyancsak szüreti lovas felvonulás színesí-
tette a szeptember 6-i szőnyi szüreti falunap 
programkavalkádját is.  
 
– A tavalyi siker után a Szőnyi Lovas 
Sportegyesület szervezte a felvonulást, akik az 
önkormányzattól kaptak támogatást erre az 
eseményre. A lóháton és a fogatokon ülők ünnep-
lőbe öltöztek, a menet a Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház elől indult, és a Bozsik Iskola pályája 
mellett került sor a vendéglátásra. A lovasok 
összefogtak a labdarúgókkal, akik egyébként 
focikupát is szerveztek az öreg fiúknak. A hor-
gászegyesület már kora reggel, hatkor megkezdte 
a versenyt, ők délben eredményt is hirdettek – 
tudtuk meg Nyikus Anna szervezőtől. 
 
A szőnyi falunap hagyományaihoz híven 
ismét gobelinképekből nyílt kiállítás, ezúttal 
Kemény Béláné mutatkozott be alkotá-
saival. A jeles napon a Szőnyi Kulturális 
Egyesület megválasztotta a falu bíráját és 
bírónéját, akik a lovas menet élén halad-
tak. A programból nem maradhatott ki a 
folklórműsor sem, a Duna Népdalkör és 
barátaik gondoskodtak a vendégek szó-
rakoztatásáról. Az este folyamán fellépett 
Szabó Eszter és Dragán Lajos, a szüreti 
mulatsággal egybekötött bálon pedig a 
Vidámfiúk Zenekar húzta a talpalávalót 
egészen hajnalhasadásig.   
                                                                   se

Szüreti mulatságok

Koppánymonostor egykor szőlőhegyközség volt, így ősszel mindig szüreti felvonu-
lással és mulatsággal köszönték meg az azévi jó termést. A modern kori Dionü-
szosz-ünnep pár éve újraéledt, így minden szeptemberben a helyi hegyközségi 
hagyományok szerint lovas felvonulást szervez a Monostori Kulturális Egyesület.
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�� Czita János képviselő a falunapon
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Ezúttal új helyszínre, a Szabadság térre 
költöznek be három napra a népművészet 
mesterei, hogy tudásukkal elbűvöljék a 
látogatókat. A szeptember 19-e és 21-e kö-
zött zajló eseményt Nyikus Anna, a Szőnyi 
Kulturális Egyesület vezetője valamint a 
Komáromi Kulturális, Sport és Szabadidő 
Kft. közösen szervezi. A péntek egyfajta 
nulladik napja lesz a rendezvénynek, amikor 
is tizennégy harmonika szólal meg egyszer-
re városunk központjában, őket a Coffee 
City akusztikus műsora követi, Hornok 
Magdolna festményeiből pedig kiállítás 
nyílik Mesterek és mesterségek címmel az 
Arany 17. Rendezvényközpontban.  
 
– A hivatalos megnyitóra szombaton kerül 
sor, a mesterségek zászlajának felvonultatásá-
val és folklórbemutatóval. Összesen tizenhat 
különböző, ősi mesterséggel ismerkedhetünk meg 
a Szabadság téren felállított faházakban. A 
népművészek nem csupán bemutatják tudásuk 
alapjait, de a szebbnél szebb portékákat meg is 
lehet majd vásárolni. A gyerekekről sem feled-
keztünk meg, őket kézműves foglalkozásokkal, 
kültéri népi játékokkal és óriásbábos előadással 
szeretnénk kicsalogatni a térre. Idén az eltűnő 
mesterségek nyomába ered Tokár Zsolt, az egri 
Tokár pincészet vezetője, aki a borászatról és a 
szőlőtermesztésről tart előadást – tudtuk meg 
Hamrák Zsófiától, a rendezvény tanácsno-
kától.  
 
A mesteremberek ténykedését számos 
kísérő program színesíti, a teljesség igénye 

nélkül lesz mazsorett- és néptáncbemutató, 
koncert és igazi sramlizene is. A zárónap 
pedig összekapcsolódik a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat komáromi csoportjának 
Rendhagyó napjával, amikor is a fogyaték-
kal élők és egészséges társaik kicsit közelebb 
kerülhetnek egymáshoz. A Petőfi Sándor 
Általános Iskola udvarán paraolimpiát 
szerveznek, de láthatjuk a Roll Dance 
kerekesszékes táncegyüttes fellépését, a 
Délibáb Színház Szabadesés című elő-
adását, koncertet ad a Minggyá Zenekar, 
a Tolerancia Együttes, a Twinners, azaz a 
László testvérek, valamint a The Gents is.  
 
– A Mesterségek dicsérete rendezvénysorozat fő 
célja, hogy bemutassuk a hagyományos foglalko-
zásokat, hogy azokat a ma élő generáció tagjai 
is megismerjék. A nyári hónapok alkalmával 
élettel telt meg a város központja, amit a helyiek 
nagyon élveztek, ezért szeretnénk egy tartal-
mas, szórakoztató és elgondolkodtató programot 
kínálni a komáromiaknak az ősz kezdetén is. 
Kiváló alkalomnak tartom ezt, hogy az ősi 
mesterségek mellett bepillantást nyerjünk a 
fogyatékkal élők mindennapjaiba is, hiszen ők 
szintén városunk életének szerves részét alkot-
ják, a maguk módján pedig csodálatos dolgokra 
képesek – vélekedett Hamrák Zsófia.  
 
A háromnapos ünnep megkoronázásaként 
szeptember 21-én, 18 órától a Ghymes ad 
koncertet a Szabadság téren. Az eseményso-
rozat valamennyi programja ingyenes!      
                                                                        se

Mesterségünk címere
háromnapos hagyományőrzés a szabadság téren

Komárom életét mindig is meghatározták a hagyományos mesterségek. Gondoljunk csak városunk  
neves helytörténészének, Kecskés Lászlónak a könyvére, aki írásában bemutatta a helyben élő és dolgo-
zó csizmadiák, hajóácsok, szekeresgazdák, aranymosók, vízimolnárok, asztalosok, ötvösök, halászok 
dolgos hétköznapjait. Az ősi foglalkozások egy része kel újra életre az idei Mesterségek dicséretén. 
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�� Összesen tizenhat különböző, ősi mesterséggel is-
merkedhetünk meg  a fesztiválon - Hamrák Zsó-
fia képviselő
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Aztán a KKV gyár helyét a Mol Rt. vette 
át, az ezredforduló tájékán pedig már 
Molaji napként folytatódott a rendezvény, 
így a hagyomány nem veszett el, hanem 
tovább élt. A programra nemcsak a helyiek 
jöttek nagy örömmel, de a környékbeliek, 
így a szőnyiek, az almásfüzitőiek vagy épp 
a komáromiak is szívesen kilátogattak. 

– Két éve a Komáromi Kulturális, Sport 
és Szabadidő Kft-vel karöltve szervezzük 
a Cathedra napot, amelynek 40-50 éves 
múltra visszatekintő szerkezetét igyekeztünk 
megőrizni, így idén is sok lesz a gyermek- és 
a sportprogram, illetve a zenés műsor. Az a fő 
célunk, hogy kimozdítsuk a helyben élő csalá-
dokat, érezzék, hogy egy közösséget alkotnak, 
és az a közösség az övék. A rohanó világban 
álljanak meg kicsit, jöjjenek ki a Cathedra 
Központhoz szeptember 21-én, üljenek le, 
beszélgessenek el a szomszédjukkal, egyenek 
egy tál fi nom ételt, és ha tetszik, amit látnak, 
akkor ne menjenek haza, hanem töltsék együtt 
ezt a napot – tette hozzá Takács József, aki 
hangsúlyozta, a jövőben mindenképpen 
folytatni fogják azt az új köntösbe bújtatott 
régi hagyományt. 

     se

A városrészben jelenleg több mint ötszá-
zan élnek, nekik, róluk szól a Cathedra 
nap, hogy a rohanó hétköznapokat maguk 
mögött tudva a helyben élő családok, 
kicsik és nagyok, felnőttek és gyerekek, 
ha csupán egy napra is, de kikapcsolód-
hassanak. A rendezvény gyökerei, noha 
Cathedra nap elnevezéssel még csak a 
második születésnapját ünnepli, egészen a 
60-as, 70-es évekig nyúlnak vissza. 

– Évtizedekkel ezelőtt külön kis világot 
alkotott ez a városrész, a KKV gyár több 
ezer embernek biztosított munkát, renge-
tegen dolgoztak azért is, hogy a lakótelep 
környezete szép és tiszta legyen. Emlékszem, 
hogy gyermekkoromban hatalmas Csajkák és 
Mercedes autók gördültek az itteni utakon, 
mi gyerekek ámulattal csodáltuk őket. A gyár 
által szervezett családi napon reggeltől estig 
folyt a mulatság, annyi program volt és any-
nyian jöttek ki az akkori kultúrházhoz, hogy 
időben fel kellett iratkoznunk, ha mindent ki 
akartunk próbálni. Rengeteg gyermekvetélke-
dő és zenés program volt, az utat elözönlötték 
az árusok. Az üzemi étkezdében – ami ma 
már lőtér – mindenkit egy tál fi nom ebéddel 
vártak. A sporttelepen pedig egész nap zajlott 
az üzembajnokság. Délután izgatottan 
vártuk a fi lmvetítést, noha minden évben 
ugyanúgy a Csilicsala bácsi meséit láthat-
tuk. Kora este kezdődtek a már inkább a 
felnőtteknek szóló zenés programok, amit 
hajnalig tartó utcabál zárt – emlékezett 
vissza a körzet képviselője, Takács József. 

a MOl városrészben második alkalommal szervezik meg 
idén szeptember 21-én a Cathedra napot, ám az esemény-
nek több évtizedes múltra visszatekintő hagyományai vannak. 
az egész napos családi programot a komáromi kulturális, 
sport és szabadidő nonprofi t kft. hozta tető alá. a legfőbb 
cél, ahogy takács József a körzet képviselője fogalmazott az, 
hogy kimozdítsák a helyi közösség tagjait, akik egy kellemes 
napot együtt töltve még jobban megismerhetik egymást. 

Cathedra nap a MOL-városrészben
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�� Az a fő célunk, hogy kimozdítsuk a helyben élő 
családokat - Takács József képviselő
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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. 

Az autómentes napot 1998 óta minden 
évben szeptember 22-én tartják Európában. 
Az esemény célja, hogy felhívja a fi gyel-
met a megnövekedett autóforgalom miatti 
problémákra, hogy megmutassa, milyen 
alternatívákat választhatunk a közlekedés 
során, és azt is, hogyan élhetünk úgy, hogy 
környezetünk fenntarthatóbbá váljon. 

Az autómentes nap 2002-ben egészült ki 
egy tematikus napokból álló rendezvény-
sorozattal, az európai mobilitási héttel, 
amely szeptember 16-a és 22-e között 
zajlik. Ahhoz persze, hogy az emberek 
alternatív lehetőségeket választhassanak, 
kiépült infrastruktúra szükséges. Komárom 
szerencsésnek mondhatja magát, hiszen a 
járdák nagy része az elmúlt években meg-
újult, augusztus 16-án pedig átadták azt az 
1,1 kilométer hosszú kerékpárutat, amelyik 
a Monostori erődön halad keresztül. Ez a 
későbbiekben rácsatlakozik majd a nemzet-
közi Eurovelo 6 kerékpárútra, mely Bécstől 
Budapestig halad. 

– Városunkban adottak a lehetőségek a hosszú 
sétákhoz és a kerékpártúrákhoz. Az elmúlt 
időszakban több új kerékpártárolót is kihe-
lyeztünk Komárom frekventáltabb pontjain, a 
tavaly átadott térfi gyelőkamera-rendszernek 
köszönhetően a jövőben a lopások is csökkenhet-
nek. Komáromon belül pár perc különbséggel 
lehet megtenni ugyanazt az útvonalat gépkocsi-
val mint kerékpárral, viszont ha az utóbbit 
választjuk, akkor nemcsak a környezetünkért 
teszünk sokat, hanem az egészségünkért is. 
A tömegközlekedés szintén egy környezettuda-
tosabb lehetőség, a helyi autóbuszjáratok behá-

lózzák az egész várost – mondta el Dombay 
Gábor önkormányzati képviselő. 

A rendezvény másik célja, hogy a mozgás 
fontosságára ráébressze az embereket. Aki 
nem szeretne tekerni, az választhatja a futást 
is, a Komáromi-Európa Futóegyesület 
évente erre több lehetőséget is teremt, idén 
a Komáromi Napokon rekord számú részt-
vevővel, több mint 500 futóval indították 
el a Komárom-Komárno futóversenyt, de 
igen nagy sikerrel szervezték meg a Fenyves 
futást is. 

– Adott a lehetőség arra, hogy az autómentes 
napon akár egy kerékpártúrához, akár egy 
gyalogtúrához csatlakozzunk, hiszen a város 
mindkét módon jól körbejárható íly módon is – 
tette hozzá Dombay Gábor. 

Az önkormányzat idén a Monostori Erőd 
Nonprofi t Kft-vel karöltve szervezi meg 
az autómentes napot.  – Szeptember 20-án 
9 órakor kezdődnek a programok, ekkor indul 
a gyalogos- és a kerékpáros túra a Szabadság 
térről. Az erődben a Minden, ami kerékpár és 
egészség szlogen köré csoportosulnak a rendezvé-
nyek, gyerekeknek szóló ügyességi versenyekkel, 
KRESZ-pályákkal, bemutatókkal. A Vörös-
kereszt jóvoltából lesz egészség-tanácsadás és 
ételkóstoló. Délután egy órakor pedig felavatják 
a Kebel-ligetet – tudtuk meg Juhász Márton 
környezetvédelmi referenstől, szervezőtől. 
Ugyanezen a napon nyílik a Monostori 
erődben a kazamata túra, ami az erőd eddig 
fel nem tárt részeibe enged betekintést. 
                                                                     se

az európai mobilitási hét és az 
autómentes nap mára európa 
legnagyobb környezetvédelmi 
kampányává nőtte ki magát. 
Míg 2002-ben mindössze 40 
magyarországi önkormányzat 
csatlakozott a kezdeménye-
zéshez, addig napjainkban 
már 130. komárom évek óta 
szervez az eseményhez kap-
csolódó programokat, ame-
lyekben városunk minden lako-
sát igyekeznek bevonni, legyen 
szó a fi atal generáció tagjairól, 
vagy épp az idősebbekről. 

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

környezetünk 15



a hónap: önkormányzati hírek16



a hónap: önkormányzati hírek 17



a hónap: önkormányzati hírek18
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Ingyenes Boldogságprogram, 
Magyarországon először 10 hónapon át 

 
A Jobb Veled a Világ Alapítvány és Bagdi Bella életmódfejlesztő előadó, énekes, aki 
pozitív dalaival és munkásságával arra törekszik, hogy megtanítsa a magyar 
embereket boldogabban gondolkodni, szeptember 1-től június 30-ig tartó 10 hónapos 
boldogságprogramot indít el országos becsatlakozási lehetőséggel. 
Ez a program tudományos vizsgálatokra épül, amely nyomán hónapról hónapra 
letesztelheti bárki a saját életében, hogy milyen változásokat képes eredményezni 
egy olyan gondolkodásmód, amely tudósok szerint boldoggá tesz bennünket. 

„Minden hónapban egy konkrét boldogságfokozó gyakorlattal foglalkozunk, mint 
például az optimizmus, célok elérése, apró örömök élvezete. Azért hagytam egy 
hónapot egy boldogságnövelő technika gyakorlására, hogy legyen elegendő időnk a 
jótékony hatásainak a megtapasztalására. Mindenképp a tapasztalati tanuláson van a 
fókusz ebben a 10 hónapban. Videó üzenetben tájékoztatom a csatlakozókat az 
aktuális hónap témájáról, amiben kifejtem, hogy tudósok szerint, miért boldogítanak 
bennünket ezek az eszközök és hogyan érdemes őket gyakorolni. Továbbá minden 
témához kapcsolódik egy pozitív dal és minden napra adunk gyakorlati tippeket is.” – 
meséli Bagdi Bella, a program elindítója.  

JOBB VELED A VILÁG
BOLDOGSÁGPROGRAM
 

+36 30 883 3316
www.jobbveledavilag.hu
info@jobbveledavilag.hu

facebook.com/jobbveledavilag
2/2 

TÖBB MINT 60 TELEPÜLÉSEN INDULNAK 
FELKÉSZÍTŐ KLUBTALÁLKOZÓK!  
Több mint 200 önkéntes csatlakozott a programhoz segítőként, hogy ne csak 
virtuálisan legyen az embereknek lehetőségük csatlakozni ehhez a programhoz, 
hanem a saját településükön is legyen lehetőség felkészítő találkozókra, tapasztalatok 
megosztására. 

Az első klubtalálkozó időpontja : 2014. augusztus 29. 17.00-20.00 

A helyi klubtalálkozó helyszíne : Komárom 
(pontos helyszín egyeztetés alatt) 

A helyi klubvezető elérhetősége: Pólya Mária 
komaromiklub@jobbveledavilag.hu 

OKTATÁSI-NEVELÉSI INTÉZMÉNYEK IS 
CSATLAKOZHATNAK! 
„Olyan sok pedagógus keresett fel – mondja Bagdi Bella –, hogy szeretné az 
osztályába bevinni ezt a programot, és a gyerekeknek átadni ezeket a boldogsághozó 
technikákat, hogy kifejlesztettük egy egyszerű módját annak, hogyan csatlakozhatnak 
különféle érettségi szinten lévő osztályok, csoportok ehhez a 10 hónaphoz. Náluk 
nem napi feladatok lesznek, hanem havonta 1 feladatot kell csoportosan 
megcsinálniuk. A feladatok 3 szintűek, amiből a pedagógus ki tudja választani, melyik 
illik a legjobban az osztályához.” 

A 10 hónapos boldogságprogramhoz a www.jobbveledavilag.hu/boldogsagprogram 
oldalon keresztül lehet csatlakozni. 

Jobb Veled a Világ dal linkje: https://www.youtube.com/watch?v=CIBvQfRfris 

ArAny 17. rendezvényközpont, ArAny János u. 17.

A Magyarország- Szlovákia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében megva-
lósuló „Észak- és Dél –Komáromi Erődrend-
szer látogatható kazamatáinak kibővítése 
HUSK/1101/1.3.1/0188” számú projekt 
eredményeként a Monostori erődben nagy 
változások zajlottak az utóbbi hónapokban.  
 
Az erőd több mint 2 km hosszú lőfolyosóján 
tisztítási, állagmegóvási munkák történtek, 
és egy új kiállítás is létesült. A hagyományos 
és interaktív elemekből összeállított tárlat 
egyik termében az erőd tűzrendszeréről 
kap információt a látogató, a 101 m hosszú 
folyosószakaszon pedig a monarchia-kori 
katonaélet hétköznapjaiba helyezkedhet 
bele egy kalandjáték keretében. Néhol a 
külső kazamatában is feltűnik egy-egy védő, 
vagy az ellenség jelenlétének érzetét felkeltő 
elem, az egyébként különleges fényhatások 
élményének fokozására. Ezen a hétvégén az 
avatóünnepséghez, az európai együttműkö-
dés napjához, a kulturális örökség napjaihoz 
és az autómentes naphoz kapcsolódóan 
díjmentesen tekinthető meg az erőd. 
Szombaton a kihívásokra vágyó kicsiket és 
nagyokat tucatnyi izgalmas ügyességi 
programmal is várják a szervezők, az 
érdeklődők pedig délután 5 órától te-
kinthetik meg a megújult kazamatákat.

Megújult kazamaták a Monostori erődben
 

Szeptember 20-án kerül sor az erőd „Komáromi Kazamata túrák”  
projekt keretében megújult kazamatáinak  

és az abban létesült kiállítás ünnepélyes átadójára. 
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- 2007-ben Ötvös Zoltán cserkész segédtiszt 
szeretett volna létrehozni egy olyan közösséget a 
vallásos fi atalok számára, ahol hasznosan tölt-
hetik el a szabadidejüket. Ehhez keresett maga 
mellé vallásos pedagógus segítőket. Bennünket 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat komáromi 
csoportján keresztül talált meg. Mindkettőnk 
számára szimpatikus volt a cserkészet célki-
tűzése, így a vezetőképző elvégzése után mi is 
bekapcsolódtunk a munkába. 2008 szeptembe-
rében két kiscserkész őrssel gazdagodott Szent 
László rajunk – emlékezett a kezdetekről 
Egyed Gábor. 

A csapat szépen bővült, mára szinte a város 
valamennyi általános iskolájából csatlakoz-
tak hozzájuk gyerekek. Hat őrssel működ-
nek, a fi ataloknak heti egyszer, pénteken-
ként tartanak őrsi foglalkozásokat a Szent 
Imre Iskolában. 

– Módszerünk a játszva tanulás, sokat 
éneklünk, zenélünk, népdalokkal, történelmi, 
kézműves és alaki foglalkozásokkal, természet-
járással próbáljuk vallásos keretek között kerek 
egésszé tenni a cserkészet alapítójának,  Lord 
Baden-Powellnek a célkitűzését. A cserkészet 
nem nevelésen, hanem önnevelésen alapul, ezért 
a fő cél az, hogy a gyerekeknek egész életük során 
igényük legyen az önnevelésre – tette hozzá 
Egyed Ildikó.

Az őrsökben életre szóló barátságok kötőd-
nek, hiszen a foglalkozásokon túl számos 
program vár a gyerekekre: járnak kerékpár-
túrákra, egynapos kirándulásokra, félévente 
hétvégi tanyákra, közös fi lmnézésekre, és 
az év megkoronázásaként a nyári sátortá-
borba. A foglalkozások mindig adott téma 
köré szerveződnek, így kerettörténet szólt 
már az indiánokról, János vitézről, Süsüről, 
a Mézga családról, Lúdas Matyiról, a Pál 
utcai fi úkról, vagy épp államalapító Szent 
István királyunkról.

– Az idei nyári táborunkat Nagykovácsi-
ban tartottuk, ahol külföldi cserkészekkel is 
találkozhattunk. A kiscserkészek 5 napig, a 
nagyobbak kilenc napig táboroztak a természet-
ben. A keret alapját Molnár Ferenc A Pál utcai 
fi úk című regénye adta, s a grundcsaták között 
a gyerekeknek gondoskodniuk kellett a sátor-
táborozáshoz szükséges körülményekről, mint 
például az árkolásról, fagyűjtésről, cipőszárító- 
és kerítéskészítésről, konyhai szolgálatról. Külön 
köszönettel tartozunk édesanyámnak, Egyedné 
Mártikának és Kanizsa Szilviának a fi nom 
tábori kosztért – mondta Egyed Gábor.

Persze ahhoz, hogy a cserkészek részt ve-
hessenek ezeken a programokon, rendsze-
resen járniuk kell az őrsi foglalkozásokra, 
és nem szabad megfeledkezniük a napi egy 

jócselekedetről sem. Ez lehet egy idős ember 
átsegítése a zebrán vagy egy eldobott szemét 
felszedése az utcán, templomkert takarítása, 
örömszerzés a rászorulóknak. Sokakat vonz 
a cserkészek egyenruhája, azzal azonban 
minden jelentkezőnek tisztában kell lennie, 
hogy a nyakkendő megszerzése nem megy 
egyik napról a másikra. Azt csak munka 
árán lehet megszerezni, ki kell érdemelni. 

A cserkészmunka eredményes megvaló-
sításához elengedhetetlenül szükséges a 
szülői támogatás, melyben szerencsére nincs 
hiány. A Szent László raj nagy álma egy 
cserkészotthon létrehozása, ahol a lányok 
megtanulhatnának varrni, főzni vagy éppen 
kiskertet ápolni, a fi úk pedig fúrni-faragni, 
barkácsolni, ellátni a ház körüli teendőket. 
A fent említett vezetők és Pintér Andrea 
segédtiszt védőszárnya alatt 2007 óta felnőtt 
egy cserkészgeneráció, ezért szeptember 
közepén toborzást tartanak. 

A Szent László raj most már Komárom éle-
tének szerves részévé vált. Találkozhatunk 
velük ünnepélyeinken, templomainkban, s 
reméljük, fontos szerepet fognak ezután is 
betölteni városunk életében. 

                                                                    se

a cserkészet a világ legnagyobb ifjúságnevelő mozgalma, amely-
nek alappillérei közt szerepel a természet szeretete, a segítőkész-
ség, a mélyen gyökerező hazaszeretet, a testi-lelki egészség és a 
legfontosabb, az istenben való hit. Városunkban a 2. számú Jókai 
Mór Cserkészcsapat szent lászló raja 2007 óta működik, jelenleg 
hat őrsük, mintegy negyven tagot számlál. az erkölcsös életre való 
nevelés mellett ebben a közösségben szoros barátságok kötődnek. 

„légy résen!”

aktív cserkészélet városunkban
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Egy helyi anyuka fejéből pattant ki az ötlet, 
hogy baba-mama klubot kellene létrehozni 
Komáromban. A helyi közösségi házban, a 
nyári időszakban pedig egymásnál találkoz-
tak heti egy alkalommal. A csoport szépen 
bővült, de egyre több anyuka ment vissza 
dolgozni. 

– Akkor kezdtünk el azon gondolkozni, hogy 
más formában kellene megvalósítani ezt a kö-
zösségi életet, így jött a Szent Család Közösségé-
nek ötlete, melybe már nem csak az anyukák és a 
babák, de az apukák is beletartoznak. Ez a 2-3 
év olyan jól összekovácsolta a társaságot, hogy 
a heti egyszeri találkozókon kívül más egyéb 
közös programot is szervezünk, például családi 
napot vagy közös kirándulást. Idén Erdélybe 
mentünk – tudtuk meg Maklári Zsófi ától. 

A csütörtöki találkozók alkalmával sokat 
zenélnek, énekelnek, ha pedig valamilyen 
ünnep közeledik, arra külön készülnek. 
Húsvétra együtt festik a tojásokat vagy 
készítik el a karácsonyi díszeket. A közös-
ségi élet a babákra is jó hatással van, hiszen 
megszokják a többi gyermek közelségét, 
így a későbbiekben nem jelent számukra 

megpróbáltatást a bölcsőde vagy az óvoda, 
sőt a vasárnapi miséket is egyfajta játékos 
tevékenységnek fogják fel, ahol együtt 
lehetnek. Az anyukák közt igen jó barátság 
alakult ki, sokan lettek egymás gyermeke-
inek keresztszülei, sőt az újonnan jövőket 
is szívesen látják, ha elfogadják, hogy ez 
alapjaiban egy katolikus értékrendet valló 
közösség. A Szent Család Közösség alapító 
tagjai közt volt Mohácsi Péterné Nemes 
Katalin gimnáziumi tanár is, aki tíz évvel 
ezelőtt Budapestről költözött Koppánymo-
nostorra. 

– Sokan kérdezték, hogy nem furcsa-e a 
nyüzsgés után a kisváros csendessége. Én pont 
ezt szeretem benne, a zöldben sétálhatunk a 
gyerekekkel, hogy tudom, hogy ki a szomszé-
dom, tudom, hogy kitől vásárolok a kisboltban, 
hogy kire bízom a gyermekeimet. A kisvárosi 
környezet sokkal emberibb, akár az ügyintézést, 
akár a személyes kapcsolatokat nézzük. A mai 
ember legnagyobb problémája az elszigetelődés. 
Nagyon felpörgött az életritmusunk, tudatosan 
kell tennünk azért, hogy a közösségi életben 
részt vegyünk. Azt tapasztalom, hogy erre igé-
nyük van az embereknek – mondta Mohácsi 

Péterné Nemes Kata, aki maga is több kö-
zösség tagja, férje a sport lévén a Komárom 
Európa Futóegyesülethez csatlakozott. 

A Mag-házban működő baba-mama klub 
és a Szent Család Közösség révén két gyer-
mekük is megtapasztalhatja, hogy milyen 
egy csoporthoz tartozni. 
– Kisfi am 5, kislányom 3 éves, így egyelőre 
külön közösségbe még nem járnak. A mai 
gyerekek többségét a tévé és a számítógép „neveli 
fel”, ezért biztosítani kell nekik az életteret, akár 
a sport, akár a cserkészet vagy éppen a néptánc 
által. Fontosnak tartom, hogy az aktívan 
kereső férfi ak, apák is kilépjenek a család kisebb 
közösségéből egy nagyobba, legyen szó egy foci-
meccsről, egy futóversenyről vagy valamilyen 
edzésről. Ezek testileg és lelkileg is feltöltik az 
embert. Vannak közösségek városunkban, de jó 
lenne, ha a számuk bővülne, hogy az eddig még 
sehová be nem kapcsolódott emberek is megta-
lálják a számukra legmegfelelőbb közösséget – 
vélekedett Mohácsi Péterné Nemes Katalin, 
aki szerint a közösségi élet által mi magunk 
is sokat tehetünk városunkért. 
                                                                      se
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a hit összetartó ereje

Baba-mama klubból indult, mára viszont kicsiket, 
anyukákat és apukákat tömörítő csoporttá vált a 
szent Család közösség, akik szívesen töltik együtt 
mindennapjaikat. életüket nagymértékben befolyá-
solja a katolikus hitélet, azonban szívesen maguk 
közé fogadnak bárkit, aki elfogadja nézeteiket. 

a szent Család közösség mindennapjai

hit, élet 21

�� Vannak közösségek városunkban, 
de jó lenne, ha a számuk bővülne 
- Mohácsi Péterné Nemes Katalin
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edzést tartott a világbajnok

A 19-20. század fordulóján Komáromot 
méltán nevezhették volna a kávéházak, 
vendéglők és kiskocsmák városának is. Egy 
1891. évi összeírás szerint 6 szállodája, 5 ét-
terme, 13 vendéglője és 8 kávéháza volt vá-
rosunknak, még úgy is, hogy a kiskocsmák, 
és az italmérések számát nem jegyezték 
fel. Csak hogy néhányat említsünk: Fehér 
ló vendéglő,  Makk hetes, Tomanóczy 
vendéglő, Szántó vendéglő, Laky vendéglő, 
Kreft vendéglő, Magyar király szálloda, 
„Utolsó garas” vendéglő, Pokol vendéglő, 
Gólya csárda,”Otthon” kávéház, Emke 
kávéház, Centrál kávéház.  
 
A város legnagyobb és legszebb kávéhá-
zának tartott Grand kávéház 1901-ben 
nyitotta meg kapuit. Az impozáns, kéteme-
letes épület emeleti részén voltak a szállodai 
szobák, földszintjén a kávéház és az étterem 
tükörborítású termei gyönyörű bútorokkal 
és berendezési tárgyakkal. Vendégköre 
jómódú emberekből, környékbeli birtoko-
sokból, valamint a helyi tisztikar tagjaiból 
tevődött össze, különösen az első világ-
háború alatt, amikor nagyon sok katona 
állomásozott itt. 
 
A háborút követően a kávéház bezárt, he-
lyén fogyasztási szövetkezet nyílt. Az épület 
előtt tetővel védett árusítóhelyet nyitottak. 
Jó időben itt lehetett kávézni, fagylaltozni, 
beszélgetni. 1921-ben a Duna-partra néző 
földszinti részben nyílt meg a Hoffmann 
vendéglő. 1938 után a vendéglőt átvette 
egy Koncz nevű pincér, és „Aranyhordó” 
néven továbbra is vezette a létesítményt. Itt 
volt a Komárom Footbal Club törzshelye, 
idejártak a sportolók és a szurkolók össze-
jövetelekre, beszélgetésekre. Ez a vendéglő 
1945 után megszűnt, az orosz hajózási 
kirendeltség költözött ide. Az épület előtti 
területen, a kis dunai híd mellett az 1890-
es évek végétől fabarakk állt, amelyben 
színielőadásokat tartottak. Az előadások 
szünetében 1897-ben itt vetítettek először 
filmet városunkban, majd az 1900-as évek 
elején Apolló néven ez lett Komárom első 
mozija. A kikötő bővítésekor 1927-ben a 
mozit lebontották. 
 
Napjaink utcaképén jól láthatóak a változá-
sok (daru, kémény, felüljáró, üzletek… ) 
 
                                                           tzs – ms 

A  Grand kávéház
Ezúttal egy 1916-ban kiadott képeslapon az Észak–Ko-
máromban lévő Ferencz József rakpart egy része, és 
a Baross utca sarkán álló Grand kávéház kétemeletes 
épülete látható. A mai Duna-rakpart és Lehár utca sar-
kán lévő kávéházat 1898 és 1901 között építették.
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Czibor Zoltán idén lenne 85 éves, a 
világklasszis labdarúgó 17 évvel ezelőtt, 
1997. szeptember 1-jén távozott el, azonban 
példamutatásból, hazaszeretetből és játék-
tudásból még ma is ő a felnövekvő labda-
rúgó-nemzedék egyik példaképe. Horváth 
Gyula sporttanácsnok számos anekdotát 
őriz a legendás, a labdát jobb lábbal vezető 
balszélsőről, akiről kevesen tudják, hogy 
emigrálása után az akkori vezetés Puskással 
és Kocsissal együtt halálra ítélte.  
 
– 1956-os emigrálását követően 27 évig nem 
tért haza, folyamatosan honvágy gyötörte. Ha 
valahol meghallotta a Himnuszt, akár nappal, 
akár az éjszaka kellős közepén, azonnal felállt, 
a szeme pedig megtelt könnyekkel. Amikor 
1983-ban hazatért, első útja a szülei sírjá-
hoz vezetett, hogy bocsánatot kérjen tőlük. 
Véleményem szerint nem neki kellett volna 
bocsánatot kérnie, hanem a hatalomnak kellett 
volna Czibor Zoltántól – vélekedett Horváth 
Gyula sporttanácsnok. 
 
Az Aranycsapat tagja pályafutása során 
mindent elért, amiről egy futballista álmod-
hat. Negyvenháromszoros válogatott volt, 
magáénak tudhatott egy olimpia aranyat és 

egy világbajnoki ezüstöt. Noha közel három 
évtizedig élt távol, mindig büszke volt 
Komáromra, amely Pro Urbe-díjjal tüntette 
ki az egykori legendás játékost.  
 
– Czibor Zoltánnak köszönhetjük, hogy a 
labdarúgás újjáéledt a városban. Azt vallotta, 
hogy a fiatal tehetségek itt vannak, csak meg kell 
keresni őket. Emlékét igyekszünk méltó módon 
megőrizni, épp ezért családi házán emlék-
táblát helyeztünk el, utcát neveztünk el róla. 
Augusztus 23-án, születésnapján futballkupát 
szerveztünk a tiszteletére, halálának napján 
szeptember elsején pedig istentisztelettel, a 
Jókai moziban pedig Kocsis Tibor Magyarok a 
Barcáért című dokumentumfilmjének vetítésé-
vel emlékeztünk rá. A mai napig Czibor Zol-
tán városunk egyetlen olimpiai bajnoka, akiről 
nemcsak Komárom, de a világ sem feledkezett 
meg, hiszen egy német közvélemény-kutatás 
szerint minden idők legjobb balszélsője volt – 
tette hozzá Horváth Gyula sporttanácsnok.  
 
                                                                    se

Idén lenne  
85 éves a legenda

Noha Czibor Zoltán Kaposváron született, mégis Komáromot tartotta otthonának. A 
városvezetés és a Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal minden évben 
méltó módon emlékezik meg a világ egyik legjobbjaként számon tartott balszélső lab-
darúgóról, Komárom eddigi egyedüli olimpiai aranyérmeséről. A futball-legenda szüle-
tésnapján, augusztus 23-án főhajtással és labdarúgótornával, halálának évfordulóján, 
szeptember 1-én pedig istentisztelettel, és filmvetítéssel emlékeztek a kiváló sportolóra.

 
ismét rákerültünk  
a kosártérképre 
 
kosarasaink idén a kVSe színeiben, 
mint önálló szakosztály, két felnőtt 
csapattal indulnak a megyei bajnokság-
ban, a komáromi kémények a Sasok 
játékosaival megerősítve a Budapest 
bajnokságban is képviselik városunkat. 
 
a hazai pálya ez évben valóban hazai 
pályát jelent a komáromi csapatoknak, 
hiszen a Budapest bajnokságban meg-
hirdetett meccsek szerdánként, a me-
gyei mérkőzések pedig péntekenként, 
illetve hétvégi napokon zajlanak majd a 
Jókai mór Gimnázium tornatermében. 
idén a már ismert csapatok mellett női, 
az utánpótlás bajnokságban pedig B33 
néven két fiúcsapat is indul. 
 
a kicsiknek induló „Dobd a kosárba” 
nagy sikerű országos program tovább-
ra is zajlik a koppánymonostori Dózsa 
György általános iskola tornatermében, 
Lippay zoltán edző szervezésében (tel: 
06-70-387-29-57). Várjuk a kosarazni 
vágyó fiatalok jelentkezését! 
 
további hírek a kosarasok háza tájáról, 
hogy a kVSe kosárlabda-szakosztály 
elnöki pozícióját nagy megtiszteltetésre 
dr. Gergely istván vállalta el. a szak-
osztály ügyintézői: Szentirmay Péter, 
Sztojanov olivér és Juhász márton, aki 
emellett a komárom-esztergom me-
gyei kosárlabda Szövetség, Fegyelmi 
Bizottságának elnöki pozícióját is betölti 
az idei szezonban. 
 
további információ: 
06-30-302-66-50 
06-20-454-02-03 
 
sidi bronzérmes  
a számszeríjász-vébén 
 
Bronzérmet nyert a frankfurti szám-
szeríjász-világbajnokságon Sidi Péter. 
a sokszoros világbajnok és világcsúcs-
tartó - sportlövőként is világ-, illetve eu-
rópa-bajnok - Sidi 591 körös alapered-
ménnyel és kiváló, 99 körös döntős 
teljesítménnyel végzett a harmadik 
helyen. Sidi Péter szombaton a 30 mé-
teres versenyszámokban világcsúcstar-
tóként lép lőállásba, így jó eséllyel indul 
pályafutása 12. világbajnoki címéért.
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��Dr. Molnár Attila polgármester, Horváth Gyula sporttanácsnok,  
Beigelbeck Attila (KVSE) és utánpótlás növendékek emlékeztek az egykori 
világklasszis sírjánál.
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