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A Szovjetunióban volt magyar politi-
kai rabok és kényszermunkások szer-
vezete és Komárom város önkormányzata 
2016. januárjában emléktábla avatás-
sal emlékezik meg azokról a honfi-
társainkról, akik embertelen körül-
mények között szenvedtek a komáromi 
Csillag erődben, majd hosszú éve-
kig raboskodtak a Szovjetunióban. 

Várjuk azoknak a jelentkezését (illet-
ve a családtagok), akik részesei vol-
tak ezeknek az eseményeknek. Jelent-
kezni naponta 8 és 12 óra között 
a 0630/697-0655-ös 
telefonszámon lehet. 

Az emléktábla avatására 2015. január 
12. kerül sor, a Monostori erődben.

felhívás

tartalOM2

8

15

16

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



Az ünnepségen a Feszty Árpád Általános 
Iskola diákjai, és az Egressy Béni Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei adtak műsort. 
A pedagógusokat Turi Bálint alpolgármes-
ter köszöntötte. 
 
- A pedagógus egy-egy jókor, jól megfogal-
mazott mondata egy életre hatással lehet a 
gyermekekre. De a hivatás felelősségét jelzi az 
is, hogy a rosszul megfogalmazott gondolat is 
hasonló hatást gyakorolhat. Ezt a felelősséget 
Önök nap, mint nap vállalják és gyakorolják. 
A pedagógusok számára a társadalom mindig 
sok elvárást támaszt. Az Önök munkája nem 
mindig kecsegtet azonnali sikerrel. Munká-
juk valódi haszna sokszor csak évek, esetleg 
évtizedek múlva mutatkozik meg, és abból a 
haszonból Önöknek lehet, hogy csak egy kedves 
mosoly, hálás köszönet jut - hangzottak az 
alpolgármester szavai. 
 
Az ünnepség folytatásaként először a pálya-
kezdők tettek esküt. Idén hét fiatal kezdte 
meg munkáját városunk valamelyik oktatá-
si-nevelési intézményében. Ugyanennyien 
vonultak nyugdíjba, számukra emléklapot 
nyújtott át dr. Molnár Attila polgármester, 
és Turi Bálint alpolgármester. Városunk 
vezetőitől vehették át arany, gyémánt vagy 
rubin diplomájukat azok, akik 50, 60 vagy 
70 évvel ezelőtt kezdték meg a pályát. 
 
Az új pedagógusok – Buday Bettina, a 
Feszty Árpád Általános Iskola tanítója, 
Deák László, a Feszty Árpád Általános 
Iskola tanára, Horváth Anna Zsófia, a 
KEM Pedagógiai Szakszolgálat Komáromi 

Tagintézménye gyógypedagógusa, Sülei 
Csaba, a Kempelen Farkas Szakközépiskola 
tanára, Szabados Kitti, a Feszty Árpád Ál-
talános Iskola tanára, Szabó Lilla, a Feszty 
Árpád Általános Iskola tanítója és Vörös 
Eszter Szonja, a Komáromi Tóparti Óvoda 
óvónője – dr. Molnár Attila polgármester 
előtt tették le esküt majd átvették az ezt 
igazoló okmányt. 
 
A városi pedagógusnapi ünnepségen ismét 
megköszönték az idős pedagógusok – dr. 
Jónás Béláné, a Feszty Árpád Általános 
Iskola tanítója, Klemen Terézia, a Kultsár 
István Szakközépiskola és Szakiskola ta-
nára, Kulcsár Jánosné, a Komáromi Szőnyi 
Színes Óvoda óvónője, tagóvoda vezetője, 
Sáriné Burián Mária Stefánia, a Szőnyi 
Színes Óvoda vezető óvónője, Steinbach 
Gáborné, a Feszty Árpád Általános Iskola 
tanítója, valamint Tiszai Piroska, a Feszty 
Árpád Általános Iskola tanára, és Iwatt 
Nelson, a Kultsár István Szakközépiskola 
és Szakiskola tanára – évtizedeken át tartó 
színvonalas munkáját. 
 
Arany diplomát kapott Böde Istvánné, a 
Bozsik József Általános Iskola nyugalma-
zott tanítója, Marder Györgyné, mindenki 
Hadnagy Márta nénije, az egykori Klapka 
György Általános Iskola nyugalmazott 
tanára, Mészáros Ferenc, a Feszty Árpád 
Általános Iskola nyugalmazott tanára, 
Molnár Józsefné, a Gesztenyés Óvoda 
nyugalmazott óvónője, óvodavezetője, 
Németh Józsefné, a Feszty Árpád Általános 
Iskola nyugalmazott tanára, iskolaigaz-

gatója, Samu Zsoltné, a Napsugár Óvoda 
nyugalmazott óvónője, óvodavezetője, 
Turiné Csontos Erzsébet, a Kistáltos Óvoda 
nyugalmazott óvónője, óvodavezetője és 
Vajda Lászlóné, a Bozsik József Általános 
Iskola nyugalmazott tanítója. 
 
Szintén arany diplomát kapott, de az ün-
nepségen nem tudott részt venni Czibulka 
Istvánné, a Jókai Mór Gimnázium nyugal-
mazott tanára, Iványi Szabolcs, az Alapy 
Gáspár Kollégium nyugalmazott nevelője, 
igazgató-helyettese, Iványi Szabolcsné, a 
Bozsik József Általános Iskola nyugalma-
zott tanítója, igazgató-helyettese és Kuti 
Lászlóné, a Bozsik József Általános Iskola 
nyugalmazott tanítója. A gyémánt diplomát 
Hegyi Istvánné, az egykori Klapka György 
Általános Iskola nyugalmazott tanítója, 
Máriási Tiborné, a Gesztenyés Óvoda nyu-
galmazott óvónője és Solymosi Ervin kapta, 
aki 1955-ben, 60 éve vette át matematika-fi-
zika szakos tanári diplomáját a Pécsi Állami 
Pedagógiai Főiskolán. 
 
Az idei évben a legnagyobb tisztelet Kál-
mán Jánosnét, a Petőfi Sándor Általános 
Iskola nyugalmazott tanítónőjét illette, aki 
70 éve kapott diplomát a Győri Állami 
Tanítóképzőben. Pályáját a jászberényi álta-
lános iskolában kezdete, majd 1958-tól  
a Petőfi Sándor Általános Iskola tanítója 
lett, ahol felsős napközis nevelőként dolgo-
zott, nyugdíjba vonulásáig. Az ünnepségen 
rubin diplomával tüntették ki. jasokig 
rengetegen álltak rajthoz.  
    rg

HÁROM PEDAGÓGUSNEMZEDÉK TALÁLKOZÓJA

Aki a pedagógushivatást választja, az egy életre elkötelezi magát. Ez a pálya többet

 jelent annál, mint megtartani a napi kötelező órákat. A pedagógus minta gyermek-

nek és és felnőttnek egyaránt. Ezért köszönti városunk vezetése évek óta a pedagó-

gusok három nemzedékét a Városháza dísztermében. Ilyenkor tesznek esküt a pálya-

kezdők, veszik át elismeréseiket a nyugdíjba vonulók, és színes diplomájukat azok, 

akik több évtizede döntöttek, hogy a gyermekek oktatásának szentelik életüket.

 Iskola a határon
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A szociális tevékenység egyidős az emberi-
séggel, hiszen minden társadalom gondos-
kodott az betegekről, idősekről, elesettekről. 
Kezdetben ez a karitatív munka az egyház 
feladata volt, ma nagyrészt az állam látja 
el. Hazánkban az emberek egyharmada 
küszködik olyan problémával, ami szociális 
gondoskodást igényel. 
 
- Szociális munkásnak lenni többet jelent egy-
szerű munkánál. Ez szolgálat a szó legneme-
sebb értelmében. A szociális ellátásban dolgozók 
munkája a \”szeretetszolgálat\”, aminek közép-
pontjában az ember áll - mondta beszédében 
Illés Nikolette, Komárom Város Egyesített 
Szociális Intézményének vezetője. 
 
Az idei évben a képviselő-testület két 
személynek adományozott Salkaházi Sára 
díjat: Kovács Klaudiának, a Komárom és 
Környéke Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményvezető-helyettesének, 
és Bodó Jánosnak, a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat komáromi csoportja tagjának. 
 
- Kovács Klaudia 2003 óta dolgozik az intéz-
ményben, idén ősszel kapott intézményvezető-
helyettesi megbízást. Magas szintű szakmai 
tudással rendelkezik, megbízható, igényes és 
rendkívül empatikus. Rátermettségét, tudását 
kollégái is elismerik, embersége, segítőkészsége 
és közvetlensége miatt bizalommal fordulnak 
hozzá - olvasta fel a méltatásban dr. Ströcker 
Renáta jegyző. 
 

Kovács Klaudia a díjat dr. Molnár Attila 
polgármestertől és dr. Kreft-Horváth Lo-
ránd alpolgármestertől vette át. Elmondta, 
hogy ez az elismerés nem csupán az ő érde-
me, de kollégáié is, hiszen mindig csapatban 
dolgoznak. 
 
- Bodó János 2000 óta nyugdíjas. Az elmúlt 15 
esztendőben minden napját a szeretetszolgálat 
teszi ki. Alapító tagja volt a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat komáromi csoportjának, részt 
vesz a jótékonysági munkában, a betegellátás-
ban, az idős emberek gondozásában. Rendsze-
resen karban tartja a Máltai Szeretetszolgálat 
nappali intézményét - hangzott el a mélta-
tásban. 
 
Bodó János a díj átvétele után elmondta, 
hogy minden embernek hivatása, feladata 
van a Földön, az övé mások megsegítése. Az 
ünnepségen műsorral készültek az Egressy 
Béni Alapfokú Művészeti Iskola növendé-
kei és a Twinner, azaz a László testvérek. 
 
Az esemény zárásaként dr. Molnár Attila 
polgármester és dr. Kreft-Horváth Lo-
ránd alpolgármester egy-egy szál virággal 
köszönte meg a szociális szférában dolgozók 
áldozatkész munkáját.  
 
    rg

ELISMERÉSEK A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁN

A szociális munka olyan hivatás, mely nemcsak sokoldalú felkészültséget és szakértelmet kíván, de

hatalmas áldozatvállalást, emberséget és őszinte együttérzést is. A legfontosabb szakmák egyike,

sok esetben mégsem érdemelnek figyelmet. Nem úgy városunkban, ahol minden év november 12-én

megtartják a szociális munka napját. Ezen az ünnepségen vehetik át a városvezetés által adományo-

zott Salkaház Sára díjat azok, akik a szociális ellátás területén példamutató munkát végeznek.

segíts  
másokon!

Boldog salkaházi sára (eredeti 
nevén: Schalkház Sára) (Kassa, 
1899. május 11. – Budapest, 1944. 
december 27.) a Szociális Testvérek 
Társasága nővére, közel száz magyar-
országi zsidó megmentője a nyilas 
uralom idején, vértanú. Boldoggá 
avatási eljárását a Szociális Testvérek 
Társasága 1996 végén kezdemé-
nyezte, lefolytatását a Szentszék 1997 
januárjában engedélyezte. Boldoggá 
avatási dekrétumát XVI. Benedek 
pápa 2006. április 28-án írta alá, 
ünnepélyes kihirdetésére pedig 2006. 
szeptember 17-én került sor a buda-
pesti Szent István-bazilika előtti téren.

visszatekintő4
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kitüntetést kaptak a tűzoltók 
 
Hősies helytállásért kapott miniszteri 
kitüntetést a komáromi tűzoltóság 
hivatásos állományának két tagja, Buzás 
istván és tóth János. a főtörzsőrmesterek 
a bátorságért érdemjelet október 22-én 
a Belügyminisztérium márványtermében 
vették át. 
 

A díj jelentőségét mutatja, hogy az elmúlt 20 
esztendőben Buzás Istvánon, és Tóth Jáno-
son kívül mindössze két komáromi tűzoltó 
kapta meg ezt a nívós kitüntetést. A főtörzs-
őrmestereket a szolgálati út szerint terjesz-
tették fel az elismerésre, mindketten egy-egy 
tűzesetnél tanúsítottak hősies magatartást. 
 
- Egy komáromi tűzeset során azt az informá-
ciót kaptuk, hogy két gázpalack van az épület-
ben. A rendőrség biztosította a helyszínt, mi az 
átvizsgálás során két propán-bután palackot 
találtunk az épületen kívül és kettőt belül. Ezek 
közül az egyiket én hoztam ki. Ilyenkor az 
adrenalin is dolgozik az emberben. Ösztönö-
sen cselekedtem, amire kiképeztek. Mindig 
csapatban dolgozunk, nagyon fontosak a 
kollégák, így ezt az elismerés nem csak az 
enyém, de az övék is - mondta Tóth János.  
 
Buzás István szolgálati időn kívül mentett 
emberéletet. 
 
- Hazafelé tartottam, amikor észrevettem, hogy 
a Madách utcában egy lakótömb harmadik 
emeletén tűz van. Még nem láttam a helyszí-
nen a kollégákat, ezért hívtam a komáromi 
tűzoltóságot. Mondták, hogy a fiúk már úton 
vannak. Kiderült, hogy vannak még emberek 
az égő épületben, így bementem. A negyedik 
emeletről nem tudtak lejönni a nagy füst miatt - 
tudtuk meg Buzás Istvántól. 
 
A főtörzsőrmester egy idős hölgyet hozott le 
az épületből, majd egy rendőr segítségével 
áramtalanította a helyszínt. A komáromi 
tűzoltók október 22-én vették át a bátorsá-
gért érdemjelet, melyhez dr. Molnár Attila 
polgármester és a komáromi képviselő-
testület is gratulált legutóbbi ülésén.

A kormányzat korábban több százmillió 
forinttal támogatta azokat a településeket, 
melyek eladósodtak, vagy túl nagy hitellel 
rendelkeztek. Voltak azonban olyan városok 
és falvak, köztük Komárom, melyek 2013-
ra megfelelő intézkedésekkel rendezték 
gazdasági helyzetüket, így esetükben 
konszolidációra nem volt szükség. A kor-
mány úgy döntött, hogy a jól gazdálkodó 
önkormányzatok támogatására pályáza-
tot ír ki. Országosan csak Komárom és 
Hajdúszoboszló kapta meg a maximálisan 
igényelhető 200 milliós összeget. 
 
- Egyéb forrásokból szépült Komárom, sor ke-
rült a gát megépítésére, elkezdődött az új Duna 
híd projektje, hamarosan megújul a Csillag 
erőd, elkészült a Monostori erőd Dunai bástyá-
ja. Belterületi utak, járdák felújítására azonban 
2004 óta nem írtak ki pályázatot, azokat az 
önkormányzatok csak saját költségből tudták 
finanszírozni. A kormányzat a jól gazdálkodó 
települések további fejlődését kívánja támogatni. 
Ezt a pénzt olyan fejlesztésekre lehet fordítani, 
melyek az itt élők életét teszik könnyebbé. Első 
körben az 5000 fő alatti, idén pedig az 5000 
fő feletti települések pályázhattak - mondta el 
Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért 
felelős államtitkár, a térség országgyűlési 
képviselője. 
 
Komárom 2011-ben és 2012-ben volt a 
legrosszabb helyzetben. Míg 2008-ban a 

helyi adóbevétel meghaladta az 5 milliárd 
forintot, addig az utóbbi években alig érte 
el az 1,5 milliárdot. A helyzet 2013-ra 
rendeződött, a város folyamatosan fejlődik 
és szépül. 
 
- Van még adósságunk a komáromiak felé. Több 
helyszíni bejárást is tartottunk az évek során. A 
támogatásból azokat a problémákat igyekszünk 
orvosolni, melyek ezeken felmerültek. Három 
nagy területet fejlesztünk, a belterületi utakat és 
járdákat, a víz- és csapadékelvezetési rendszert, 
illetve az óvodai nevelést, és az egészségügyi 
feladatokat ellátó épületek korszerűsítését - 
tudtuk meg a részleteket dr. Molnár Attila 
polgármestertől. 
 
A beruházások részeként felújítják a Tamási 
Áron és a Madách Imre utcát, út épül a 
Maros utcában, parkolósáv a Gábor Áron 
utcában, megnyitják a Sport utcát, felújítják 
a Jókai tér Tengerészeti emlékmű felőli 
részét, a Feszty iskola udvarát, és a Tóparti 
Óvoda homlokzatát, az egészségügyi alap-
ellátást pedig fogorvosi rendelő kialakításá-
val fejlesztik. 
 
A támogatás egy összegben érkezik 
meg, azzal 2018-ig kell elszámolnia az 
önkormányzatnak. Dr. Molnár Attila 
elmondta a munkálatok a közbeszer-
zések lefolytatása után várhatóan a jövő 
év elején kezdődhetnek meg. (rg)

200 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert városunk

önkormányzata a kormányzattól. A pénzösszeget elsősorban az 

infrastruktúra, és a közintézmények fejlesztésére fordítják.

gazdálkodj okosan!
 200 MILLIÓT NYERT A VÁROS

visszatekintő 5
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új oktatási 
program indul a Fesztyben

a Feszty iskolában a csoportmunka 
fogalma nem ismeretlen, most azonban 
egy új tanítási módszernek köszönhetően 
az egész intézményben magasabb szinten 
is bevezetik. a kétéves programot a komá-
romi rotary Club fi nanszírozza, összkölt-
sége 18-19 millió forint. a projektnyitóra 
november 9-én kerül sor. 

A városunkban 1997 óta működő rotray 
Club társadalmi szolgálatot ellátó társaság, 
mely felkarolják az elesetteket és támogatják 
a tehetséges fi atalokat. Az elmúlt években 
az észak-komáromi Selye János Gimnázi-
umot, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
komáromi csoportjának nappali foglalkozta-
tóját segítették. ezúttal ismét nagy projektbe 
fogtak, melynek elindításához a rotary 
Foundationnél pályáztak. 

- A pályázat benyújtása előtt támogatókat kel-
lett szereznünk. Saját forrásaink és a komáro-
mi önkormányzat támogatása mellett találtunk 
négy németországi klubot és egy districtet, 
akiktől jelentős pénzadományt kaptunk, illetve 
az összköltség 40 százalékával ezt a Rotary 
Foundation kiegészítette. Nagy horderejű 
dologról van szó, ezt bizonyítja az is, hogy a 
magyarországi Rotary Clubok életében eddig 
mindössze 5-6 ilyen projekt valósult meg - 
mondta el dr. Dénes Ferenc, a komáromi 
rotary club tagja, a projekt vezetője. 

Az összegyűjtött 18-19 millió forintból a Feszty 
árpád általános Iskolában vezetik be a kom-
plex instrukciós programot. A tanítási mód-
szert a Stanfordi egyetemen dolgozták ki 
és már a világ 75 országában alkalmazzák, 
Magyarországon több mint tíz iskolában. 
A módszerrel a különböző képességű és 
szociális helyzetű gyerekek sikeresen együtt 
taníthatók, a program rendkívül hatásos a 
szegregáció ellen.

- A Feszty iskolában sok hátrányos helyzetű 
gyermek tanul, az intézmény vezetése és a 
tanári kar nagyon nyitott az új módszerekre. 
Elsősorban ezért esett erre az intézményre a 
választásunk - tette hozzá dr. Dénes Ferenc. 
A módszer bevezetése az iskola dolgozóinak 
plusz munkával jár, a tanárok 90 órás képzé-
sen vesznek részt. 

- Ugyan a csoportmunka számunkra nem 
ismeretlen, de ilyen magas szinten már 
tanulnunk kell. A különböző társadalmi 
helyzetű, különböző képességű és teljesít-
ményű tanulók együtt nevelése, oktatása 
igen aktuális - tudtuk meg az iskola igazga-
tónőjétől, Kiss Máriától.  A program sikere 
esetén a komáromi rotary Club szeretné 
azt a többi iskolában is bevezetni. (se)

- Az alapító okiratunkban benne szerepel a ter-
mészeti, és az épített örökség védelme. A faülte-
téssel ezt a kettőt kapcsoltuk össze. A faültetésre 
minden évben kétszer, tavasszal és ősszel kerül 
sor. Mivel a kezdeményezésben a gyermekedért, 
és a Komáromért szó is szerepel, így az elmúlt 
négy évben nemcsak magánszemélyek, de civil 
szervezetek, intézmények is ültettek fát, így a 
Máltai Szeretetszolgálat komáromi csoportja, 

a Szőnyi Nyugdíjasklub, vagy a Szivárvány 
Óvoda - tudtuk meg Bágyi Ferencnétől, az 
egyesület elnökétől.

A legutóbbi ültetésen az önkormányzat is 
részt vett, dr. Molnár Attila polgármester, 
Turi Bálint és Czita János alpolgármesterek 
közösen helyezték el a facsemetét az előre 
kiásott gödörben.

- Igyekeztem korábban is mindegyik faülte-
tésen itt lenni, most pedig úgy döntöttünk, 
hogy az önkormányzat is elhelyezi a saját fáját 
a ligetben. Jó látni, hogy sok család és civil 
szervezet fontosnak tartja a környezetvédelmet, 
illetve annak szépítését. Az önkormányzat több 
formában is igyekszik megbecsülni az újszülöt-
teket, a kezdeményezések a faültetéssel össze is 
kapcsolódnak - mondta dr. Molnár Attila.

Czita János alpolgármester hozzátette, hogy 
a november kifejezetten ideális időpont a 
csemeték elültetésére. Az ültetők egy-egy 
emléklapot vehettek át az egyesülettől, 
tavasszal pedig a táblák is kikerülnek a 
fák mellé, azzal a felirattal, amit az ültető 
választ. Bágyi Ferencné arra kér min-
denkit, hogy gyakran látogassák meg 
az egyre bővülő és szépülő ligetet, míg 
az ültetőket arra kéri, hogy a jövőben se 
feledkezzenek meg a fák gondozásáról! (rg)

2011-ben indította el a Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete

a címben jelölt kezdeményezést. Négy év alatt közel 50 csemete

került a Monostori erődben található hársfa ligetbe.

faIskola
ÜLTESS FÁT GYERMEKEDÉRT, KOMÁROMÉRT!

visszatekintő6
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kisvárosi  
konferencia a városházán 
 
november végén városunk adott otthont 
a kisvárosi Önkormányzatok Országos 
Érdekszövetsége éves közgyűlésének. a 
kétnapos fórumon közel ötven település 
polgármestere vett részt. városunkat dr. 
Molnár attila polgármester és turi Bálint 
alpolgármester képviselte. 
 
Lipők Sándortól, a Kisvárosi önkormányzatok 
országos Érdekszövetségének elnökétől 
megtudtuk, hogy ma Magyarországon kisvá-
rosnak számít minden olyan város, mely nem 
rendelkezik megyei joggal.  
 
- A legfontosabb téma ezúttal a 2007-2013-as 
uniós ciklus zárása, és a 2014-2020-as ciklus 
forrásainak felhasználása - emelte ki Lipők 
Sándor. 
 
A közgyűlésen oláh Gábor regionális fejlesz-
tési programokért felelős helyettes államtitkár 
az európai uniós források felhasználásá-
ról, dr. Viski József agrár-vidékfejlesztési 
programokért felelős helyettes államtitkár a 
vidékfejlesztés programjáról, Pichler Balázs 
a Miniszterelnökség Monitoring és Értékelési 
Főosztályának vezetője az uniós fejlesztések-
ről, míg Pogácsás Tibor önkormányzati ál-
lamtitkár az önkormányzatokat érintő aktuális 
ügyekről tartott előadást. 
 
- Sok lehetőség áll a kisvárosok előtt a követ-
kező fejlesztési ciklusban - ezt már Czunyiné 
dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős 
államtitkár mondta - hiszen az uniós források 
mintegy 60 százalékát munkahelyteremtésre 
használhatják fel. Az államtitkár hangsúlyozta, 
Komárom az elmúlt évek jól szervezett gaz-
dálkodásának köszönhetően stabil helyzetbe 
került, illetve jól látszik az a figyelem is, amit a 
kormányzat Komáromra fordított. Czunyiné 
dr. Bertalan Judit ezek közt megemlítette 
az ipari parkban megvalósult közel 700 
milliós fejlesztést, a Csillag erődben elindult 
nagyszabású beruházást, és azt a 200 millió 
forintos támogatást, amit nemrégiben kapott 
városunk, és amiből a helyi közszolgáltatások 
javíthatók. 
 
- Ez az érdekszövetség összefogja a kisvá-
rosok véleményét, ami aztán a jogalkotásban 
is tükröződik. Az 1990-ben kialakult önkor-
mányzati rendszer kiállta az idő próbáját, 
noha történtek változások is, megjelentek 
a járások és a kormányablakok, melyek a 
lakosok életét könnyítik meg - mondta az 
esemény kapcsán dr. Molnár Attila polgár-
mester, aki hozzátette, bízik abban, hogy 
a most nálunk járt önkormányzati vezetők 
magukkal viszik Komárom jó hírét, és később 
még visszalátogatnak hozzánk. (se)

 
 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény lehetősé-
get biztosított a településeknek, hogy saját 
építészeti megjelenésükről, utcaképeikről, 
meglévő építészeti értékeik védelméről 
maguk döntsenek és így részt vehessenek a 
településükre vonatkozó építéshatósági dön-
tések meghozatalában. Ezen felhatalmazás 
alapján alkotta meg a komáromi képviselő-
testület a 9/2013. (IV.24.) számú önkor-
mányzati rendeletét, mely a településképi 
véleményezési eljárásról és a településképi 
bejelentési eljárásról szól.  
 
A rendelet kétféle eljárást vezetett be: az ún. 
„Településképi véleményezési” valamint a 
„Településképi bejelentési” eljárást. Mindkét 
eljárás illetékmentes. A településképi véle-
ményezési eljárás keretében a polgármester 
15 napon belül ad véleményt az építési 
engedélyhez kötött építési tevékenységek esetén. 
A véleménynyilvánítás során a polgármester 
döntését az önkormányzati főépítész szak-
mai véleményére alapozza. A településképi 
bejelentést az építési engedélyhez nem kötött 
tevékenységek során, valamint reklámhor-
dozók elhelyezéséhez és meglévő építmények 
rendeltetésének részleges vagy teljes megvál-
toztatása esetén kell megtenni a rendeletben 
részletesen felsorolt esetekben. Az alábbi-
akban röviden felsoroljuk a leggyakrabban 
előforduló eseteket: meglévő építmény utólagos 
hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a 
homlokzatfelület színezése, felületképzésének 
megváltoztatása, az épület közterületről látszó 
homlokzatához illesztett előtető építése,  park, 
játszótér, építése szobor, emlékmű, kereszt, em-

lékjel építése, elhelyezése, kerti építmény építése, 
meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, 
bővítése, ha közterületről látható, elő vagy 
oldalkertben elhelyezett, növénytermesztésre 
szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő 
felújítása beépítésre szánt területen a nettó 500 
m2 alapterületig és 4,5 m magasságig, az építési 
telkek területére, az építmények homlokza-
tára, az építési telek kerítésére, rögzített cég-, 
címtábla, cégnév vagy céges reklámtábla, egyedi 
tájékoztató tábla elhelyezése, közterületen 
vagy beépítésre szánt területen hirdetőtábla, 
hirdetővitrin, óriásplakát tartó, illetve hordozó 
berendezés, totemoszlop, hirdetőoszlop, citylight 
berendezés, reklámkorlát, transzparens elhe-
lyezése. 
 
A településképi bejelentési eljárást az ügyfél 
a polgármesternél írásban, formanyomtat-
ványon kezdeményezi. A tevékenység akkor 
kezdhető meg, ha azt a polgármester – a 
főépítész előkészítő véleményezése után - az 
önkormányzati rendeletben meghatározot-
tak szerint 8 napon belül nem tiltotta meg.  
 
A polgármester által kiadott igazolás 
érvényességi ideje 3 év.  A településképi be-
jelentési eljárás során meghozott döntésben 
foglaltak megszegése, vagy a rendeletben 
rögzített, hatósági engedélyhez nem kötött 
tevékenységek, reklámelhelyezések és a ren-
deltetésmódosítások bejelentésének elmulasz-
tása esetén, illetve végre nem hajtása esetén az 
építtetővel szemben a polgármester 50.000,- 
forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki. A 
polgármester a helyi önkormányzati rende-
letben meghatározott kötelezettségek telje-
sítése érdekében kötelezési eljárást folytat le, 
melyben az érintett ingatlan tulajdonosát, 
a helyi építészeti értékek, a településkép 
védelme érdekében, az építmény, építményi 
rész felújítására, átalakítására vagy elbon-
tására kötelezheti Az új eljárás bevezetésétől 
egységesebb városkép kialakulása várható. 
Kulturáltabbá, igényesebbé válnak utcáink, 
tereink, közterületeink Kérjük a tisztelt 
komáromiakat, hogy a rendeletben foglalt 
tevékenységek megkezdését megelőzően 
szíveskedjenek tájékozódni önkormányza-
tunknál, és ne mulasszák el megtenni beje-
lentésüket! A rendelet és annak módosítása, 
valamint a benyújtáshoz szükséges forma-
nyomtatványok letölthetők a http://www.
komarom.hu/ephat_urlap.php internetes 
oldalról.          (x)

arculatváltás

 TELEPÜLÉSKÉP

komárom város Önkormányzat kép-
vIselő-testülete 2013-ban megal-
kotta a településképI véleményezésI 
eljárásról és a településképI beje-
lentésI eljárásról szóló rendeletét.  
az azóta eltelt Időben a rendelet 
értelmezésével, az abban előírtak-
kal kapcsolatban tÖbb megkeresés 
Is érkezett az Önkormányzathoz. 
a lakosságI Igényeket Is fIgyelembe 
véve szeretnénk segítséget nyújtanI 
mIndazoknak, akIket érIntenek a 
rendelet előírásaI, így az alábbIak-
ban rÖvIden Összefoglaljuk a legfon-
tosabb tudnIvalókat.  

ÖnkOrMányzat 7
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- Állandó programjaink közt lesz játszóház és 
kézműves készülődés, illetve karácsonyi mese-
olvasás is. Minden vasárnap közösen gyújtjuk 
majd meg az adventi gyertyát 17 órakor. 
Újdonság, hogy minden hétvégén lesz nagyobb 
színpadi produkció. 

November 29-én a Príma-díjas Fourtissimo 
Jazz Orchestra ad koncertet, december 6-án 
zenés Mikulásváróra kerül sor a Bóbita 
Együttessel. December 13-án koncertezik a 
Szironta Együttes, Gombás Ádám és Gulyás 
Vivien verses-zenés műsorral készül, a Jézus 
Szíve Római Katolikus Nagytemplomban 
pedig fellép a Magnifi cata - mondta el Hor-
váth Krisztina, a Komárom Városgazda 
Nonprofi t Kft. programszervezője. 

A város karácsonyára december 20-án 
kerül sor. A térre kilátogatók közösen 
díszíthetik fel a karácsonyfát, betlehemi 

pásztorjátékkal készül a Szent Imre Római 
Katolikus Általános Iskola, és karácsonyi 
összeállítással az Egressy Béni Alapfokú 
Művészeti Iskola. A Jókai téren koncertet 
ad a Budapest Broadway, míg a református 
templomban fellép a Vox Femina Nőikar és 
a Concordia vegyeskar. 

- December 20-án lehetőség lesz lovas foga-
tozni, és bárányt simogatni. Érdekesség, hogy 
fényfestéssel is készülünk. A közös gyertyagyúj-
tás után megfestjük a református templomot. 
Mindenkit várunk szeretetvendégségre, lesz 
tea, forralt bor és bejgli - tette hozzá Horváth 
Krisztina. 

Az adventi hétvégéken vásári forgatag 
tarkítja a programokat, ahol kézműves 
termékeket is vásárolhatunk. Bővebb infor-
máció a programokról a város honlapján és 
hivatalos facebook oldalán található. (rg)

A Jókai téren idén is számos programmal várják a helyieket. Lesz-

nek hagyományos események, és újdonságok is. A megvalósításban

nagy szerepet vállaltak a helyi civil szervezetek, így a nyugdíjas 

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS A JÓKAI TÉREN

klubok, a nőklub, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Vörös-

kereszt komáromi csoportja, illetve az újonnan megalakult 

Otthonunk Komárom Egyesület.  Szervező a Városgazda Kft.

lángos csIllag 
áll felettünk

ünnep8
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az aDvent

A keresztény kultúrkörben a 
karácsonyt megelőző negyedik 

vasárnaptól karácsonyig 
számított időszak. A kará-

csonyi ünnepkör advent első 
napjával kezdődik, és vízke-

resztig (január 6-ig) tart. Advent 
első vasárnapja egyúttal az 

egyházi év kezdetét is jelenti.
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Kedves Komáromiak!

Karácsonykor a keresztény világ a Megváltó, Jézus Krisztus szü-
letését ünnepli. A karácsony mindenki számára szeretet ünnepe 
is egyben. Papp Lajos Széchenyi-díjas szívsebész, nyugalmazott 
egyetemi tanár így vall az ünnepről:

„Karácsony tájékán sokakban felmerül a vágy, hogy az ajándékozás 
kényszere nélkül, a tárgyak árában mért szeretet helyett milyen jó volna 
csak a szívünk melegét adni.”

Ezekkel a gondolatokkal kívánok valamennyi komáromi-
nak áldott békés karácsonyt és boldog új esztendűt!

      Üdvözlettel:
   

                  Dr. Molnár Attila
            polgármester

Érettségi után a városháza számviteli 
osztályán dolgozott. 7 évi katonaság, más-
fél évi hadifogság, majd kitelepítés után 
Dél-Komáromban talált otthonra. Igazi 
hivatását Komárom kulturális életének 
fényesítésében találta meg. A komáromi 
Klapka György Múzeum alapítója (1965) 
és vezetője haláláig. Számos helytörténeti 
tanulmány és könyv szerzője, hogy csak 
a legfontosabbakat említsük: Komárom 
története (1973), Komáromi mesterségek 
(1978), Komárom az erődök városa (1984, 
1993), Komárom (1985). A Múzeum és a 
Múzeumbarát Kör vezetése, a tárgyi emlé-
kek gyűjtése, a helytörténeti tanácsadások 
mind azt szolgálták, hogy bemutassa a 
közösség alkotó-formáló erejét, megte-
remtse a polgárok közéleti tudatát. (se)

klasszikus sikerek

az elmúlt időszakban több rangos esemé-
nyen is kiválóan szerepeltek a zeneiskolás 
növendékek.

november 18-án került megrendezésre a VI. 
Jánossomorjai rézfúvós Találkozó és Minősí-
tő Verseny. A Komáromi egressy Béni Alapfo-
kú Művészeti Iskolát Benyó Andor trombitás 
növendék képviselte, aki korcsoportjában a 
legmagasabb pontszámmal nívó díjat kapott. 
Felkészítő tanára: Szilli ákos, zongorakíséret: 
Szilli Ilona tanárnő.

november 20-án a Tatabányán zajló Komá-
rom- esztergom megyei Fafúvós Fesztiválon 
vettek részt a diákok. Szabó Bálint szaxofo-
nos,- és Szabó áron Dániel klarinétos növen-
dékek arany minősítést nyertek a szakavatott 
zsűri értékelése alapján. Felkészítő tanáruk: 
Szabó Ferenc, a korrepetitori feladatokat 
Domonkos-hersics Diána látta el.

Az országos Klarinétverseny győri területi 
selejtezőjén Féli Laura klarinétos növendék 
képviselte a komáromi zeneiskolát. A felkészí-
tő tanára: Szabó Ferenc, a zongorakíséretet 
Bellus Dorottya tanárnő biztosította. 

    se

Az ünnepeltet otthonában, családi körben 
köszöntött fel Molnárné dr. Taár Izabella 
a járási hivatal vezetője, dr. Molnár Attila 
polgármester, és Hamrák Zsófi a képviselő-
asszony. 

Margit néni a mai napig aktív. Kiváló 
egészségi állapotnak örvend, süt, főz, taka-
rít, sőt a kertet is gondozza. A városvezetést 
is saját maga által készített süteménnyel 
kínálta. A szépkorú asszony a város, és a 
térség társadalmi életében is részt vesz. 
Férje, Laci bácsi helytörténész a történelmi 
Komáromban született, ősei városukat védő 
végvári harcosok, naszádosok, hagyomá-
nyaikat őrző, Európát járó szekeresgazdák 
voltak. Iskoláit Komáromban végezte, 1931-
ben érettségizett a helyi gimnáziumban. 
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 KECSKÉS LÁSZLÓNÉT KÖSZÖNTÖTTÜK

egy úrI házban
November végén ünnepelte 95. születésnapját városunk díszpolgá-

rának a neves helytörténész-múzeumalapítónak, Kecskés László-

nak felesége, Margit néni.
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Városunkban immár tradíció,

hogy november egy hete a ha- 

gyományos népművészetről szól

A NÉPMŰVÉSZET HETE KOMÁROMBAN

Nem volt ez idén sem másként. 

A népművészet hete november 

15-e és 22-e között várta az ér-

Kilenc csoport lépett színpadra a hét 
nyitórendezvényének számító citeratalálko-
zón. Ez nem verseny volt, hanem fesztivál, 
ahol azonban szakmai zsűri, Borsi Ferenc 
citeraoktató és Gábor Klára néptáncoktató 
értékelte a fellépőket. 
 
A szervezésből kivette a részét a Szőnyi 
Kulturális Egyesület, a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház vezetője, Nyikus Anna és 
a szőnyi nyugdíjas klub is. A jelenlévőket 
Nyikus Anna és Sárai János önkormány-
zati képviselő köszöntötte, az eseményt az 
önkormányzat támogatta. 
 
Elsőként a naszvadi Sústya zenekar lépett 
színpadra. Nevük arra a csuhéfonásra utal, 
amiből több száz helyi család élt meg a múlt 
században. 2008-ban alakultak, hogy a 
helyi Búzavirág éneklő csoport zenei kísé-
retét ellássák. Ezúttal Garam- és Vágközi 
dalokat adtak elő. Biatorbágyról két csoport 
is érkezett. A Zengődeszka a Pászti Miklós 
Zeneiskola diákjaiból állt össze, akik sziget-
közi és székelyföldi népdalokat hoztak a ta-
lálkozóra. A zeneiskola öregdiákjai alkották 
a másik csoportot, akik repertoárjában pász-
tornóták is szerepeltek. A szőnyi Naprafor-
gók 1996-ban alakultak, a találkozó ötlete 
is egyik alapító tagjuk, Bognár Istvánné 
fejéből pattant ki. Idén nyáron a Duna Nép-
dalkörrel közösen szerveztek zenei tábort, 

ahol énekelni és citerázni egyaránt lehetett. 
Most ormánsági dalokat szólaltattak meg 
Borsi Ferenc összeállításában. A tatabányai 
Bányász Dalkör citerásai, Lajtos József és 
Pogány Gábor amatőr módon tanultak meg 
citerázni, hogy muzsikájukkal kísérhessék 
a Dalkör fellépéseit. A találkozón rábaközi 
dalokat adtak elő. 2012 tavaszán alakult a 
Nagycétényi zenekar, ami a faluban koráb-
ban működő citeracsoportok hagyományai-
ra épült. Állandó fellépői a falunapoknak, és 
a CSEMADOK rendezvényeknek. Vallják, 
hogy a hagyományok tisztelete és az anya-
nyelv megőrzése a legfontosabbak. A győri 
Bogláros Citerazenekar tagjai a Harmónia 
iskola tanulóiból verbuválódtak. Számos 
népzenei fesztiválon felléptek, állandó kí-
sérői a Csutora Táncegyüttesnek. A szőnyi 
találkozón rábaközi és délalföldi dalokat 
játszottak. A Nyitra mellől érkező Besenyői 
citerazenekar immár 40 éve jegyzik sike-
rekkel tarkított krónikájukat. Az eredeti, 
hagyományos citerazenét népszerűsítik, 
amit nagyapáik is játszottak. Muzsikájukat 
köcsög- és tökduda, valamint dorong játéka 
egészíti ki. Több száz fellépést tudnak 
maguk mögött, és számos díj büszke tu-
lajdonosai. Nagykéren a magyar tannyelvű 
iskola diákjaiból 1998-an alakult meg a 
Mórinca Citerazenekar. Nevük arra a füzes 
rétre utal, ahol a múlt században nagyanyá-
ik énekeltek és táncoltak. Nagykér perem

deklődőket.

 Velünk élő hagyomány

kultúra10
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terület a Zobor alján, körülvéve szlovák 
falvakkal, így számukra a hagyományok 
őrzése a túlélés záloga. Most nyugatbácskai 
dalokat adtak elő. 
 
Borsi Ferenc elmondta, nagy szükség van az 
ilyen találkozókra, hogy megismerjék egy-
más munkáját ebben a rohanó világban. A 
fellépőket határtalan lelkesedés jellemezte. 
A találkozó közös énekléssel zárult. 
 
A népművészet hete november 16-ám a 
Mocsai Diákszínpad Bűbájos királykisasszony 
című előadásával folytatódott. A rendezvény 
egyik állandó és igen kedves színfoltja a 
kézműves szerda. Ilyenkor óvodások töltik 
meg a Petőfi Sándor Művelődési Házat. 
A foglalkozások mindig az értékmentő 
konferencia témájához igazodnak, így idén 
papucsot készítettek a kicsik. 
 
- Igyekszünk olyan feladatot kitalálni, amit 
rövid idő alatt az ovisok is meg tudnak csinálni. 
Ehhez fontos az előkészület. A filc papucs alját és 
felső részét mi elkészítettük, kilyukasztottuk, így 
nekik már csak össze kellet fűzniük - mondta 
el a Petőfi Sándor Művelődési Ház szakmai 
vezetője, Nyikus Anna. 
 
A foglalkozáson a Színes Óvoda és a 
Gesztenyés Óvoda Maci csoportjának tagjai 
vettek részt. 

- Rózsaszínű szalaggal fűztem át a papucsot 
és rózsaszínű virágdíszt ragasztottam rá. 
Táncoltunk és énekeltünk is, nagyon jól éreztem 
magam - tudtuk meg Bácsi Bea Emőkétől, 
hiszen a kicsiknek Pál Zsanett tartott zenés-
mondókás foglalkozást. 
 
A művelődési házban november 19-én nyílt 
meg a Cipő története című kiállítás, majd 
másnaptól a Tímárok, vargák csizmadiák, 
cipészek elnevezésű háromnapos érték-
mentő konferencia vette kezdetét, melyet 
Turi Bálint alpolgármester nyitott meg. A 
szakmai találkozón Számadó Emese múze-
umigazgató a komáromi csizmadiákról, míg 
Hubert Erzsébet etnográfus a debreceni 
tímárok történetéről tartott előadást. 
 
Az első értékmentő konferenciát még 2005-
ban tartották, az azóta eltelt időben mú-
zeumalapítónk Kecskés László Komáromi 
mesterségek című könyve alapján sorra vették 
a hagyományos, helyi mesterségeket. 
 
- Célunk a népművészet, a népi mesterségek 
hagyományának ápolása, szeretnénk rámutatni 
arra, hogyan menthetőek át ezek az értékek 
a mába - mondta Nyikus Anna. A konfe-
rencián előadást tartott Számadó Emese, a 
Klapka György Múzeum igazgatónője, és 
Hubert Erzsébet, a Hajdú-Bihar Megyei 
Népművészeti Egyesület elnöke. Megtud-

tuk, hogy ma már a hagyományos mestersé-
get senki nem viszi tovább városunkban, de 
élnek még olyan cipészmesterek, akik a régi 
technikákat használják. 
 
A művelődési ház előterében cipőtörténeti 
kiállítás nyílt, illetve találtak bemutatkozott 
egy kizárólag bőrcipőket értékesítő helyi 
cég. A vasárnapi zárónapon a gyakorlati 
foglalkozásoké volt a főszerep. 
 
- Ellátogatott hozzánk Bonyhádról Fenyvesi 
mester, aki egy régi cipészdinasztia tagja. Szá-
mos relikviát hozott magával. Megcsodálhattuk 
Horváth Tibor bőrműves népi iparművész, a 
Népművészet Mesterének csodaszép díjnyertes 
ékszereit és táskáit, szintén a vendégünk volt 
a nemesnádudvari kézműves iskola oktatója, 
Terényi György bőrműves iparművész, míg 
Kovács Attila többszörös Európa-díjas cipész, 
népi iparművész azt mutatta be, hogyan zajlik 
a lábbeli készítés folyamata – tette hozzá 
Nyikus Anna.  
 
A népművészet hetén nyílt meg a Klapka 
György Múzeumban, a „Cipőnek meg kell 
lenni, Komáromba el kell menni” címet 
viselő kiállítás, melyet Perger Gyula nép-
rajzkutató, a tatai Kuny Domokos Múzeum 
igazgatója ajánlott a látogatók figyelmébe.  
 
        se
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Az önkormányzat Kaszás Zsolttal, a projekt 
ötletgazdájával vállalta, hogy a jelentkezőket 
megtanítja az újraélesztés alapjaira, hiszen a 
szívmegállást követő első két percben meg-
kezdett szívmasszázs 60 százalékkal növeli 
a beteg túlélési esélyeit. Ma Magyarorszá-
gon elképesztően kevesen, 1000 emberből 
mindössze tizenheten tudnak ilyen segítsé-
get nyújtani, míg Németországban 973-an. 
Európában évente 700 ezren halnak meg 
hirtelen szívmegállás következtében.  
 
- Ugyan a hirtelen szívmegállások számát 
nem tudjuk csökkenteni, de ha időben tudunk 
segítséget nyújtani, akkor többen életben marad-
hatnak. November végéig 30 oktatás történt, 
közel nyolcszázan tanultak meg újraéleszteni. 
A visszajelzések nagyon pozitívak, az emberek 
lelkesek, sokan elhozták a családtagjaikat is. A 
legfiatalabb résztvevő 12, a legidősebb 87 éves 
volt – tudtuk meg Kaszás Zsolttól, aki ez 
elmúlt másfél hónapban a hét több napján 
tartott képzést.  
 
Első körben a hivatal és a Selye János kórház 
dolgozóinak, de részt vettek a tanfolyamon 
az Alapy iskola tanulói, egy bank, és egy 
szupermarket alkalmazottai, valamint civil 
egyesületek tagjai is. A program országosan 
egyedülálló, hiszen nincs ma még egy város 
Magyarországon, ahol a lakosok ilyen ké-

pességeket sajátíthatnak el, ráadásul teljesen 
ingyen.  
 
- Külföldön, így Angliában, Párizsban és 
Dubaiban élő magyarok kerestek meg, hogy az 
ottani közösségnek tanítsam meg az újraélesztés 
alapjait. Folynak a tárgyalások több büntetés-
végrehajtási intézettel arról, hogy a fogvatar-
tottak, és az ott dolgozók is elsajátíthassák ezt a 
tudást – mondta dr. Kaszás Zsolt.  
 
Az újraélesztés nem gyerekjáték, de megta-
nulni mégis olyan, mintha az lenne. Először 
meg kell győződni arról, hogy biztonságos-e 
a helyszín, illetve hogy a beteg lélegzik-e. 
Ha nem, akkor szabaddá kell tenni a mell-
kast és összekulcsolt, egyenes karral meg 
kell kezdeni a szívmasszázst. A harminc 
mellkas kompressziót két befújás követi, 
ami szájba vagy orrba történik.  
 
Komáromban a tanfolyam elindítása mellett 
5 helyszínen defibrillátorokat is elhelyez-
tek, így a Duna Áruháznál, az Arany 17. 
Rendezvényközpontnál, a Sportcsarnok-
nál, a Brigetio Gyógyfürdőnél, és a Tesco 
Áruháznál. Ezeket egy speciális konzolba 
helyezték, amely összeköttetésben áll a 
rendszergazdával, így azonnal jelez, ha 
valaki kivette a készüléket a konzolból.  
 

Kaszás Zsolt hozzátette, két helyi vállalkozó 
jelezte, hogy szívesen vásárolna defibrillátor-
készüléket, így a defibrillátor-pontok száma 
a jövőben tovább nő.  
 

A tanfolyamra továbbra is lehet jelentkezni  

a 34/ 541-352-es telefonszámon.   
 
         se

November végéig közel 800-an tanultak meg újraéleszteni városunkban a Kézzel 

a szívért, avagy kulcsold össze a kezed Komárom! programnak köszönhetően. az or-

szágosan egyedülálló kezdeményezés ideje alatt a helyiek ingyen tanulhatják meg

szívügyünk
KÉZZEL A SZÍVÉRT, AVAGY KULCSOLD ÖSSZE A KEZED KOMÁROM!

az újraélesztést, és a defibrillátor használat alapjait. A program iránt már 

külföldön is érdeklődnek - tudtuk meg dr. Molnár Attila polgármestertől.
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támogassuk  
a gép-Műszer alapítványt!
 
 
Önnek csak 1 %, nekünk sokkal többet ér! 
- ezzel a mottóval kéri a helyiek segítségét 
a komáromi egészségügyi gép-Műszer 
alapítvány. a szervezetet több mint 
egy évtizede alapította a kórház, és az 
önkormányzat, azóta igyekszik biztosítani 
a helyben működő egészségügy eszköz-
igényeit. 
 
- Az Alapítvány támogatja az alapellátást, 
a központi ügyeletet, a szociális otthont, a 
mentőszolgálatot. Míg 5 évvel ezelőtt az adó 1 
százalékából befolyó összeg elérte a 6-8 millió 
forintot, addig ez az elmúlt három évben 1-1,2 
millióra csökkent - mondta el a Komáromi 
egészségügyi Gép-Műszer Alapítvány elnöke, 
dr. Szakál Imre. 
 
emellett érkeznek felajánlások cégektől és 
magánszemélyektől is, de ezek is csekélyebb 
értékűek lettek, holott a műszerek, eszközök 
ára nem lett olcsóbb. 
 
- Például alapítványi pénzből vásároltunk 
EKG-t az idősek otthonába és az egyik házior-
vosi szolgálathoz, 1 millió forintot fordítottunk a 
központi ügyelet műszereinek fejlesztésére, és 
szervizelésére, illetve vettünk az urológiára egy 
speciális vizsgáló ágyat, de jutott az egynapos 
sebészet, és nőgyógyászat eszközfejlesztésé-
re is - tette hozzá az elnök. 
 
Az Alapítvány azért kéri a komáromiak segít-
ségét, hiszen a fejlesztések a helyi egészség-
ügyi ellátást szolgálják.  
 

a szervezet adószáma:  
19148054-2-11 
 
bankszámlaszáma  
(Otp Bank):  
11740030-20005777 
 
köszönjük!

    se

Az Országos Mentőszolgálat Sürgősségi 
ellátás fejlesztése - mentés címet viselő 
projektjének része volt a komáromi állomás 
korszerűsítése, ahol dr. Onódi Lívia regio-
nális igazgató tájékoztatása szerint sor került 
a garázsbejárók átépítésére, modernizálásá-
ra, elektromos garázskapuk beszerelésére, 
szén-monoxid elszívó rendszer kiépítésére 
és energetikai korszerűsítésre is. A fejlesztés 
több mint 19 millió forintba került, amihez 
az önkormányzat további nyolc milliót tett 
hozzá. 
 
- Mindig kiváló kapcsolatunk volt a helyi 
mentőállomással. Úgy gondoltuk, hogy felelős-
ségünk és kötelességünk is annak támogatása. 
Ez elsősorban a mentőautókba szánt eszközök 
vásárlásában mutatkozott meg. Elmondható, 
hogy a komáromi mentőállomás gépjármű-
parkja országos viszonylatban is a legjobbak 
között van - tudtuk meg dr. Molnár Attila 
polgármestertől, aki megköszönte a mentő-
sök áldozatos munkáját, és a 2013-as dunai 
árvíznél tanúsított példamutató helytállá-
sukat. 
 
Czunyiné dr. Bertalan Judit térségünk 
országgyűlési képviselője, köznevelésért 
felelős államtitkár arról beszélt, hogy a kor-
mányzat egészségügyet érintő átalakításá-
nak köszönhetően jelenleg fél ezer milliárd-
dal több jut az ágazatra mint korábban. Ez 
helyi szinten is megmutatkozott, mikor is az 

elmúlt évben csaknem 1 milliárd forintért 
korszerűsítették a Selye János Kórházat. 
 
Az OMSZ főigazgatója, dr. Burány Béla 
kiemelte, hogy ez a beruházás az összefo-
gásról szólt, hiszen kivette belőle a részét az 
OMSZ, az önkormányzat, a civil szerveze-
tek, a bajtársak, de még európai Unió is. A 
főigazgató hozzátette, semmit sem érnek a 
fejlesztések, ha nem áll mögöttük a szakma 
elhivatottsága, ez utóbbiról azonban csak a 
legmagasabb szintű jelzőkkel lehet beszélni! 
 
Amíg az átalakítás folyt, az állomás 
ideiglenesen a katasztrófavédelem belvá-
rosi épületében kapott helyet, ahonnan 
két héttel ezelőtt költözhettek vissza. Jók 
a tapasztalataik - ezt már Kurdi Balázs, a 
komáromi mentőszolgálat vezetője mondta. 
A garázskapuk a kivonulást segítik. Nappal 
a riasztást követő 1 percen belül ki kell vo-
nulniuk. Ezt az időt eddig is tudták tartani, 
azonban most fontos másodperceket nyertek 
azzal, hogy nem kell kiszállni a mentőből és 
bezárni a kaput, hiszen az elektromos lett. 
Az ünnepségen jelen lévők ezt a gyakor-
latban is megtapasztalhatták, hiszen alig 
kezdődött el az átadó, a mentőállomás 
riasztást kapott. Tatán lett rosszul egy idős 
férfi. A telefonhívás és a kivonulás között 
alig telt el fél perc. Kurdi Balázs hozzá-
tette, a dinamizálás mellett az energetikai 
korszerűsítésre is nagy szükség volt már. (se)

Az Új Széchenyi Tervnek köszönhetően hazánk 18 megyéjében 22 

új mentőállomást létesítettek és további hatvanat újítottak fel

Ezek közé tartozott a komáromi is. A 20 milliós pályázati beruhá-

mentés másként

MEGÚJULT A MENTŐÁLLOMÁS

záshoz az önkormányzat további 8 millióval járult hozzá. Az ünne-

pélyes átadóra november elején került sor.
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A program Popély Gyula történészpro-
fesszor Felvidék múlt, jelen és jövő című 
előadásával kezdődött a Jókai Mór Városi 
Könyvtárban. 
 
Komárom 750 éves múltját idézi az a tárlat, 
melynek képeit a Szőnyi Alkotókör tagjai 
készítettek. A november 4-én nyílt kiállítás 
a Jókai mozi különtermében várja a látoga-
tókat november 11-ig. A tárlat díszvendége 
Koltay Gábor rendező, városunk díszpolgá-
ra volt.  
 
A Szőnyi Alkotókör képzőművészet iránt 
elkötelezett komáromiakból jött létre 
hat évvel ezelőtt. Munkájukat, szakmai 
fejlődésüket az első öt esztendőben Nagy 
Judit képzőművész irányította, most Füriné 
Nagy Edit és Ganzer Katalin egyengetik 
útjukat. Az önszerveződő alkotócsoport 
műteremben és a természetben egyaránt 
készít képeket, jelenleg a Feszty iskolában 
kaptak helyet. A tagokat januárban kérte 
fel az Endresz Csoport, hogy készítsék el 
Komárom képes kronológiáját.  
 
Az elkészült alkotásokon megelevenedik 
Komárom régmúltja, történelmének fontos 
eseményei, a várost sújtó katasztrófák, és 
a teleülés egykori látképe is. A tárlatot 
Csapucha Árpád néprajzkutató, a Kuny 
Domokos Múzeum munkatársa és Turi 
Bálint alpolgármester méltatta.  
 
A csoport megtartó ereje elsősorban a 
tanulni vágyásban zajlik. Hornig Rudolfné 
hozzátette, egyik céljuk az, hogy felkarolják 
a fiatal tehetségeket, akik később önállóan is 
bemutatkozhatnak majd.  
 

Egy újabb történelmi tényre lehetünk büsz-
kék, amiről valószínűleg kevesen tudnak. 
1715-ben Komárom Magyarország ötödik 
legnagyobb települése volt. Erre most már 
emléktábla is felhívja a figyelmet, amit az 
Endresz Csoport és az Egy Jobb Komáro-
mért Polgári Társulás közösen állíttatott. A 
tábla Észak-Komáromban, a Klapka téren 
kapott helyet. Az avatásra november 6-án 
került sor. 
 
- Életünket meghatározza, hogy hol élünk. 
Ahhoz, hogy otthon érezzük magunkat, 
ismernünk kell lakóhelyünket, és annak múltját. 
Reneszánszát éli Komáromban a helytörténeti 
kutatás, a múlt felidézése. Az északi- és a déli 
városrész egy organikus egész. Mindenki lát-
hatja, érezheti a munkaerő-piac, a kereskede-
lem, a kultúra, az oktatás lüktetését, átjárható-
ságát, kölcsönösségét - mondta az ünnepségen 
Arlett Tamás szervező.  
 
- Hajlamosak vagyunk elfeledni azt, hogy itt 
született Jókai Mór, itt harcolt Klapka, hogy ez 
a város egy királyt, V. Lászlót adta az ország-
nak, hogy itt halt meg Valentinianus római csá-
szár, hogy 750 éve szabad királyi városi rangot 
kaptunk. Minderre méltán lehetünk büszkék! 
A felsorolást most egy újabbal is ki tudjuk 
egészíteni. Az 1715-ben végzett népszámlálás 
szerint 8321 fős lakosságával Komárom a 325 
ezer négyzetkilométer alapterületű Magyar 
Királyság ötödik legnagyobb városa volt. Brassó, 
Buda, Kolozsvár és Nagyszeben után állt a sor-
ban, népesebb volt, mint Pest, Győr, Pozsony, 
Pécs vagy Kassa.  
 
Az Endresz Csoport és az Egy Jobb Ko-
máromért Polgári Társulás által felavatott 
tábla három nyelven hirdeti ezt a történelmi 

tényt. Nem véletlenül került Észak-Ko-
máromba, a Klapka térre, a turisztikai 
információs iroda bejáratához, hiszen így 
sok idelátogató elolvashatja azt. A követ a 
tardosi Budai Attila adományozta. A táblát 
dr. Molnár Attila és Stubendek László 
polgármesterek közösen avatták fel.  
 
Az Egy a város rendezvénysorozat nov-
ember 6-án a Szabadság téren zárult, 
ahol a Felvidék visszacsatolásának 77. 
évfordulója kapcsán tartottak megem-
lékezést. Az eseményen felszólalt vitéz 
Zétényi-Csukás Dénes László, a dísz-
vendég Vitéz nagybányai Horthy Miklós 
oldalági családtagja, Horthy Éva volt. (se)

i. valentinianusra emlékeztek 
 
375. november 17-én a brigetioi 
legiotáborban halt meg i. valentiniaunus 
császár. Halálának helyszínén 2004 óta 
emléktábla áll. itt idézték fel a római Biro-
dalom uralkodójának életét és halálának 
körülményeit noember közepén. 
 
- A történtekről Ammianus Marcellinus tudó-
sította az utókort, aki a császárról elmondta, 
hogy délceg, arányos testalkattal rendelkezett, 
haja csillogott, szeme szürke volt. Szépen írt, 
jól festett és mintázott, több fegyvert is feltalált. 
Uralkodását a takarékos pénzügypolitika 
jellemezte, erkölcsös életet élt, keresztény volt, 
de teljes vallási türelmet hirdetett.  
A 370-es években a provincia már gyéren la-
kott területnek számított, a polgárváros elnép-
telenedett, a katonaváros is kiürült - nyilatkozta 
Számadó emese a Klapka György Múzeum 
igazgatója. Az eseményen közreműködött a 
Legio Brigetio. A jelenlévők megkoszorúzták  
I. Valentinianus emlékművét. 
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November 3-a és 6-a között több rendezvényen is megemlékeztünk Komárom egye-

sítésének 77. évfordulójáról. Az esemény szervezője az Endresz Csoport és a felvi-

déki Egy jobb Komáromért Polgári Társulás volt. 

egy a város

 77 ÉVE EGYESÜLT KOMÁROM
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Fehér Tamás elmondta, hogy a Magyar 
Numizmatikai Társulat azzal a céllal 
alakult, hogy az érmékkel, bankjegyekkel 
kapcsolatban tudományos munkát végez-
zen. Két évente jelentetik meg a Numiz-
matikai Közlöny című folyóiratot, míg év 
közben előadásokat tartanak, és tanulmá-
nyi kirándulásokat szerveznek az egykori 
pénzverdék helyszíneire. 
 
- Brigetioban sok érdekes, és értékes lelet került 
elő. Aranypénzek szempontjából ez az egyik 
legjelentősebb lelőhely, de meghatározó az 
ezüst- és a bronzérmék szempontjából is. Sok 
esetben nem csak az érme előkerülése érdekes, 
hanem az előkerülés módja, és az is, hogy 
milyen utat járt be - tudtuk meg a helytör-
ténésztől. 

Szerencsésebb esetben a leletek múzeumba, 
vagy hazai magángyűjtőkhöz kerülnek, 
de gyakori, hogy a legértékesebb érméket 
külföldre viszik. 
 
- Gyermekként kaptam egy zacskónyi római 
pénzt az egyik idősebb családtagomtól. 
Ezek közt volt Traianus bronzpénze, ami 
olyan jó állapotban van, hogy akár mai 
pénznek is hihetnénk. Személy szerint ez a 
kedvencem - tette hozzá Fehér Tamás. 
    se

kÖzÖs Múltunk 17

a pénz beszél

 ÉRMEKINCSEK BRIGETIÓBÓL

egy érdekes előadásra is sor ke-

rült Fehér Tamás helytörté-

Az I. Valentinianus császárról

való megemlékezések sorába 

 fellelt éremkincsekről beszélt

a Jókai könyvtárban.

nész, a Magyar Numizmatikai

Társaság tagja a Brigetióban
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grónai aranyat  
szerzett WkF eB-n 
 
Komáromi versenyzőnk Grónai Sándor az 
Alexandros Bulls vezetőedzője és versenyző-
je, valamint az Unicentrál Bulls versenyzője 
euro thai szabályrendszerben, a 63.5kg-os 
súlycsoportban, a szlovák és az osztrák ellen-
felek maga mögé utasításával, európa-bajno-
ki aranyéremmel gazdagította dicsőségeinek 
sorozatát. A felkészítő edzők Csányi János, 
Vlasich róbert, és horváth László, az erőnléti 
edző Berta Csaba volt. 
 
Kapcsolódó hír, hogy a november közepén 
Mosonmagyaróváron rendezett VI-GÓ Se K-1 
és Thai Box Gálán thai box 60 kg-ban nagy-
szerű mérkőzés után a komáromi Alexandros 
Bulls Kick-Box és Thai Box Se versenyzője, 
horváth Martin kezét emelték a magasba.  
A felkészítő edző Grónai Sándor volt. 
 
karate sikerek a diákolimpián 
 
november elején Szigetszentmiklóson került 
megrendezésre az XX. WKF Karate Diákolim-
pia, ahol 47 egyesület és klub, 475 versenyző-
je mérkőzött meg. Az országos diákolimpia a 
második legrangosabb hazai verseny  
a magyar bajnokság után. 
 
Filep Imre hét danos mester tanítványai 
remekül szerepeltek ezúttal is. Óvári Anna, a 
Feszty iskola tanulója, utánpótlás, 30 kg-ban, 
a 8-9 éves lányok között, kumitében bronz-
érmet, Köteles ákos az ácsi Gárdonyi diákja, 
katában szintén bronzot, míg a komáromi 
Albert Patrik, az eötvös Gimnázium diákja 
katában, a 18-20 éves férfi mezőnyben ezüst-
érmet szerzett. 
 
Ide tartozik, hogy a Tempo Karate egye-
sület mintegy száz karatéka részvételével 
szervezte meg téli versenyét a Feszty 
iskolában. Érkeztek karatékák Tatáról, 
Tatabányáról és a Felvidékről is.
 
Az eseményen négy kategóriában hirdettek 
versenyt az utánpótlás korú versenyzőknek 
egészen 14 éves korig. Volt kihon verseny, 
ahol a karatékák ütéseket, védéseket és 
rúgásokat mutattak be párosával a bírók 
előtt. ezenkívül, megmérettették magukat 
katában, szivacs kumitében, és küzdelemben 
egyaránt. 
 
Bár a Tempo Sportegyesület gőzerővel 
készült a világbajnokságra, végül azon-
ban sérülés miatt nem tudnak részt 
venni rajta. Idén vár még rájuk a Mikulás 
kupa, illetve egy téli edzőtábor. (se)

- A medencés versenyek szezonálisak, főleg a téli 
időszakra jellemzőek, amikor már nem tudunk 
nyílt vízen edzeni. Ezúttal 34 csapat mérkő-
zött meg, az ország minden pontjáról érkeztek, 
Szegedről, Győrből, Kecskemétről, Gödről. 
Hirdettünk versenyzői, és céges szabadidős 
kategóriát, illetve voltak női, férfi és vegyes 
csapatok is - tudtuk meg Kerék Ildikótól, a 
tatai Hódy Sportegyesület tagjától. 
 
A sárkányhajózás Dél-Kínából származik, 
és mintegy 2000 éves múltra tekint vissza. 
Európában a 80-as években kezdett elter-
jedni. A medencés versenynél az a cél, hogy 
az egyik csapat minél rövidebb idő alatt 
eltolja a másik csapatot a kijelölt távon, ami 
2,5 méter mindkét irányban. Az együttesek 
6-6 fővel, egymással szemben helyezkednek 
el a hajóban. 
 
Kerék Ildikótól megtudtuk azt is, hogy a 
november 21-i verseny nem a továbbjutást 
szolgálta, sokkal inkább a kellemes szabad-
idős elfoglaltságot, azonban az első három 
helyezett díjazásban részesült. A Brigetio 
Gyógyfürdő kiváló helyszínt teremtett, az 

esemény mintegy 200 sárkányhajóst mozga-
tott meg. 
 
A helyiek eredményei: a versenyzői kate-
góriákban a női kupában a KVSE Dragons 
bronz érmet szerzett, a Mix kupa kategóri-
ában 4. helyen végeztek a komáromiak, míg 
a férfiak mezőnyében a hatodik helyen zárt 
a KVSE Sárkányhajós csapata. 
 
A csapat tagjai: Hacsáné Éberle Zsuzsan-
na, Csonka Éva, Hacsa Adrienn, Szokolai 
Katalin, Valler Barbara, Kesely Zsana, 
Dr. Gallai Gábor, Vörös Zoltán, Zalavári 
Tivadar, Hacsa Attila, Komár Csaba, Székely 
Attila, a csapatkapitány: Czunyi Zsolt. (se)

Nemrég második alkalommal szervezte meg a tatai Hódy Sport-

egyesület a medencés sárkányhajó versenyt a Brigetio Gyógyfür-

dőben.

sárkányok háborúja

SÁRKÁNYHAJÓ VERSENY A BRIGETIO GYÓGYFÜRDŐBEN
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a sárkányhajózás sportja Dél-kíná-
ból származik. több mint 2000 éves 
története Csü Jüan legendájához kap-
csolódik. innen ered a hagyomány és 
kínában azóta is minden évben - az 
ötödik holdhónap 5. napján - megtartják 
a sárkányhajó ünnepet, amely nemcsak 
vízi versenyt, de hatalmas ünnepséget, 
színpompás felvonulást is jelent.
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Évadzárót tartott  
a teniszszakosztály 
 
a november elején a vasmacska étterem-
ben tartott eseményen Beigelbeck attila 
a kvse elnöke köszöntötte a jelenlé-
vőket. Jelen volt dr. Molnár attila Dél-, 
és stubendek lászló Észak-komárom 
polgármestere, turi Bálint alpolgármester, 
valamint Horváth gyula, a kvse felügyelő-
bizottságának elnöke. 
 
A november elején a Vasmacska étteremben 
tartott eseményen Beigelbeck Attila a KVSe 
elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Jelen volt 
dr. Molnár Attila Dél-, és Stubendek László 
Észak-Komárom polgármestere, Turi Bálint 
alpolgármester, valamint horváth Gyula, a 
KVSe felügyelőbizottságának elnöke. 
 
- A szakosztály működésének több üzenete 
van. A legfontosabb talán, hogy egy városban, 
egy sportágban, de két országban is vannak 
tagjai. Emellett, ha lemegyünk a pályára, 
nemcsak saját egészségünknek teszünk jót, 
de példát is mutatunk a fiataloknak - mondta 
dr. Molnár Attila. 
 
A bajnokságban 9 csapat közel 100 játékosa 
küzdött, a legjobb a Malcsik csapat lett, mely-
nek névadója, Malcsik László idén hunyt el. 
 
A megyei bajnokságban két csapat küzdött 
az aranyéremért. Az öregfiúknak szinte már 
biztosított helyük van a dobogó legfelső 
fokán, ők veretlenül meneteltek előre. A 
folyamatosan fiatalodó felnőtt csapat szintén 
aranyat szerzett. A városi bajnoksággal 
párhuzamosan fut a vasárnapi páros Jókai 
tenisztorna. 
 
- Nincs problémánk az utánpótlással, jelenleg 
20 fiatallal működik a teniszsuli - tudtuk meg a 
szakosztály vezetőjétől, Becker Balázstól, akik 
most azon munkálkodnak, hogy a megyei 
bajnokságban legyen korosztályos verseny, 
ahol a fiatalok is megmérettethetik majd 
magukat. (se) 
 

kiválóan szerepelt  
a gimnasztika csapat 
 
november utolsó hétvégéjén rendezték 
meg a II. nemzetközi Vecsés Kupát, ahol 
a Komárom Városi Sportegyesület ritmi-
kus Gimnasztika csapata 20 versenyzővel 
képviselte városunkat. A komáromi lányok 
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak: 11 arany, 
2 ezüst és 7 bronzéremmel tértek haza. 
Kovács ágnes és Tóth Andrea edzők külön 
kiemelték azon versenyzők kiegyensúlyozott 
teljesítményét, akik először léptek szőnyeg-
re egy ilyen rangos megmérettetésen.

- Amikor nyolc évvel ezelőtt leültünk meg-
beszélni azt, hogyan színesíthetnénk a város 
amúgy is gazdag sportkínálatát, eszünkbe 
ötlött, hogy visszanyúlunk a régebbi időkbe. 
Évekkel ezelőtt a televízió is közvetített sor- és 
váltóversenyeket, melyek nagy népszerűségnek 
örvendtek. Az elgondolás jó volt, hiszen ezek 
a feladatok a helyi fiataloknak is tetszenek. A 
kisebbeket egyszerűbb motiválni, a problémák 
középiskolás korban kezdődnek. Azonban 
örömmel mondhatom el, hogy őket is sikerült 
aktívan bevonnunk a programba. Jó érzés 
látni, hogy mennyire lelkesen küzdenek iskolá-
jukért, noha ezek a versenyek nem a helyezésről 
szólnak, sokkal inkább az élményekről – 
nyilatkozta Vörösházi Tibor, a Kerekasztal 
elnöke. 
 
A nap délelőttjén elsőként az óvodások 
töltötték meg a sportcsarnokot. Őket kö-
vették az általános-, majd a középiskolások 
összecsapásai. 
 
- Fontos, hogy az életünk része legyen a sport, a 
rendszeres mozgás. Ez a rendezvény jó lehető-
séget teremt arra, hogy együtt mozogjunk. Én 
10 éve tornázom a KVSE színeiben - mondta 
el Jády Klarissza. 
 
- A feladatok ötletesek és nagyon jók. Személy 
szerint nagyon élveztem, és büszke vagyok 
arra, hogy helyt tudtunk állni - tette hozzá 
Gaál Eszter. A lányok a Jókai Mór Gimná-
zium csapatát erősítették. 
 
Az este folyamán került sor a szuberbajnok 
vetélkedőre, melynek lényege, hogy a helyi 
sportegyesületek delegálnak egy férfi, és egy 
női versenyzőt, akik a feladatok teljesítése 
közben egyesületüket képviselik. A legjobb 
jutalma minden évben a vándorserleg. 
 
Vörösházi Tibor hozzátette, fő cél-
juk, hogy Komárom sportja a dicső 
múlt után egy olyan jövő elé néz-
zen, mely méltó a városhoz. (se)

Közös sportolással folytatódott a Komáromi Sporthagyományo-

kat Őrző Kerekasztal által meghirdetett programsorozat.

Az óvodásoktól kezdve, az általános- és középiskolásokon át egé-

tÖmeg, sport
MOZDULJ EGYÜTT KOMÁROM!

Eredmények: 
 
Középiskolák:  
 
1. Jókai Mór Gimnázium, 2. Kultsár István 
Szakközépiskola, 3. Széchenyi István 
Szakközépiskola, 4. KempelenFArkas 
Szakközépiskola, 5. Móra Ferenc Általános 
Iskola, 6. Alapy Gáspár Szakközépiskola és 
Szakiskola 
 
Általános iskola felső tagozat:  
 
1. Jókai Mór Gimnázium, 2. Feszty Árpád 
Általános Iskola, 3. Petőfi Sándor Általános 
Iskola, 4. Szent Imre Római Katolikus Ál-
talános Iskola, 5. Dózsa György Általános 
Iskola 
 
Általános iskola alsó tagozat:  
 
1. Petőfi Sándor Általános Iskola, 2. Dózsa 
György Általános Iskola, 3. Szent Imre Ró-
mai Katolikus Általános Iskola, 4. Feszty 
Árpád Általános Iskola 
 
Résztvevő óvodák:  
 
Kistáltos Óvoda, Gesztenyés Óvoda, Tó-
parti Óvoda, Szent Imre Római Katolikus 
Óvoda, Csillag Óvoda, Szivárvány Óvoda 
 
Szuperbajnok eredmények: 
 
1. SZPK Floorball Team:  
Czunyi Fanni, Pete Barnabás 
 
2. KVSE kézilabda szakosztály:  
Szlukovényi Nikolett, Pekár Bence 
 
3. KVSE labdarúgó szakosztály:  
Szővérdffy Beáta, Tatai Valentin 
 
4. Brigetio FC:  
Nagyné Perje Edina,  
Nagy Tibor

szen a felnőttekig több száz helyit mozgattak meg!
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