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MEGKEZDŐDÖTT AZ AKKUMLÁTORGYÁR ÉPÍTÉSE

A dél-koreai SK Innovation a komáromi ipari parkban 97,5 milliárd
forintos beruházással hozza létre az elektromos autókban használható akkumulátorokat gyártó üzemét – mondta a külgazdasági
és külügyminiszter az építkezés ünnepélyes indításán.

Gigaberuházás az ipari parkban
Szijjártó Péter hozzátette: a gyár kapacitásának első ütemében 410 új munkahelyet teremt, a kormány a beruházást 8,17 milliárd
forint vissza nem térítendő támogatásban
részesítette.
A magyar gazdaság gerincét az autóipar
adja, az ágazatban 176 ezer ember dolgozik.
2017-ben 8000 milliárd forintot állítottak elő, innen származik az ország ipari
termelésének közel egyharmada – ismertette
a miniszter.
Szijjártó Péter szólt arról is, hogy Magyarország az autóiparban elért erős pozícióit
szeretné megtartani, ezért mindent elkövetnek, hogy jövőbe mutató technológiák
érkezzenek az országba.
Az üzem Komáromba települését Czunyiné
dr. Bertalan Judit, térségünk országgyűlési
képviselője is üdvözölte, aki hozzátette,
hogy a jelenleg épülő új Duna-híd és az
ezzel járó további infrastrukturális fejlődés
fenntartható hosszútávú növekedési pályára
helyezi Komáromot és a térséget.

Az SK Innovation Dél-Korea harmadik
legnagyobb vállalata, Komáromba településével már három jelentős akkumulátorgyártó működik hazánkban, de a város ipari
parkjában gyártja elektromos buszait a kínai
BYD, és a közelben lévő Audi is megkezdte
az autókat meghajtó elektromotorok gyártását – mondta a miniszter.
Yoon Yea Sunnak, az akkumulátor-üzletág
elnökének tájékoztatása szerint az üzemcsarnok 430 ezer négyzetméteres lesz. A
tömeggyártást 2020-ban kezdik meg, ekkor
a gyártott akkumulátorok kapacitása 7,5
GWh lesz, ami 250 ezer autót szolgál ki.
A második ütem építését a megrendelések
függvényében indítják el, kapacitása megfelel az első ütemének.
A dél-koreai SK Innovation Zrt. 2017 novemberében jelentette be, hogy elektromos
autókban használható lítium akkumulátorokat gyártó üzem építését tervezi a komáromi ipari parkban. A társaság a dél-koreai
Szoszan városában már rendelkezik egy
gyakorlatilag azonos technológiájú akkumulátorgyárral.

A vállalat komáromi beruházásával kíván
betörni az európai piacra. A gyár építésének
ünnepélyes indításán név szerint köszöntötték a BMW, a Daimler-Benz, a Ferrari, a
Hyundai és a Renault képviselőit.
Dr. Molnár Attila polgármester elmondta,
a gyár a város történelmének legnagyobb
értékű és legnagyobb területű beruházását
hajtja végre Komáromban. A cég betelepülése az iparűzési szempontjából is rendkívül
kedvező kilátásokat ígér, így növekedhet
az önkormányzat fejlesztési-beruházási
mozgástere is.
Az SK Innovation megjelenésével Középés Kelet-Európában három dél-koreai cég
készíthet majd akkumulátorokat elektromos
autókba. Az LG Chem 2018-ban Lengyelországban nyit üzemet, amelybe több
mint 400 millió forint értékben fektetett
be, a Samsung SDI pedig nemrég Gödön
nyitotta meg 100 milliárd forintból épült,
600 embert foglalkoztató gyárát.
(rg / az MTI cikke alapján)
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SZÉPEN FEJLŐDIK SZŐNY ÉS KOPPÁNYMONOSTOR

Dr. Kreft-Horváth Loránd,
Szőnyért felelős alpolgámester

Czita János,
Koppánymonostorért felelős alpolgámester

Fókuszban a városrészek

Városunkban napjainkban 70 milliárd forint jut a település előrelépését jelentő beruházásokra. A fejlesztéseket részben pályázati
összegekből, részben saját bevételből tervezi az önkormányzat.
Az ipari parki cégek adófoforintjai áldásosak a városrészekre, Szőnyre és Koppánymonostorra is.
Dr. Kreft-Horváth Loránd, Szőnyért felelős alpolgármester háziorvosi praxisa révén
ismeri a szőnyiek problémáit. Rendelőjében
lakossági kérések, a városrész fejlesztésére
vonatkozó igények is gyakorta felmerülnek.
Mint elmondta, mindig igyekszik meghallgatni a helyiek problémáit, mert tudja, az
építő szándék közös érdek.
A Szőnyért felelős alpolgármester hosszasan
sorolta a szőnyi fejlesztési elképzeléseket.
ASelye János Kórház modernizációja
már megtörtént, az önkormányzat pedig
támogatja a 24 órás gyermek-ambulancia
működését és a hétvégi sebészeti ügyelet
fenntartását is. Több alkalommal szerveződött önkéntes takarítási akció a festőien szép
kórházkert megóvásáért. A mentőállomás
mellett található Központi Ügyelet épületének rendbetételét a közeljövőben tervezi az
önkormányzat.
A Szőny déli állomástól a Szabadság úti
keresztig a páros oldalon megújul a járda, de
járdaépítés kezdődik a Kossuth utcában is a
Színes óvodával szembeni oldalon, egészen
a református templomig.
A helyiek biztonságát szolgálja, hogy a
forgalmas Szőnyi úton a Hősök terénél
gyalogátkelőhely létesül. Itt található a
Zsebibaba bölcsőde, amelyben két csoportszoba is megújul, városi forrásból

a játszóterét korszerűsítik még, ahogy minden városi nevelési intézményét. Csoportszoba bővítése várható a Színes óvodában is.
A szőnyi fiókkönyvtárban vizesblokk
kialakítását tervezik, és megoldják a
vízbevezetést, a csatornabekötést is.
Értékes épület a szőnyi kisiskola épülete, mely szintén megújulhat, várhatóan
pályázati forrásból. A művelődési ház
a szőnyiek kulturális igényét kielégítő
színtér, ahol a nagyterem vár felújításra.
A bikaistálló épületével komoly tervei
vannak az önkormányzatnak, népművészeti
alkotóházat álmodtak a régi, a szőnyiek
számára ikonikus épületből. A bikaistálló
felújításával és hasznosításával kapcsolatos
pályázat még elbírálás alatt áll.
Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester
elmondta, a szőnyi civil élet pezsgő és sokszínű, mely az ifjúságnak is példát mutat.
Fontos törekvés, hogy körbekerítik a Bozsik
Iskola labdarúgópályáját, illetve öltözőt
építenek. A katolikus egyház által fenntartott temetőben megvalósulni látszik az
áhított járdaépítés, a református temető előtt
a Közúttal egyeztetve reményeik szerint
kiépül a buszmegálló peronja, és kezdeményezik parkolók és egy buszöböl építését.

Vízelvezetési problémáktól mentesülhet
a Fok, a Vasút, az Ady Endre és a Budai
Nagy Antal utca, a felújítási tervek készítése
folyamatban van. És ha már az utak kaptak
említést, az is elmondható, hogy a szőnyi
külterületen több dűlőút megújul, ezeket
murvázzák és karbantartják a jövőben.
Koppánymonostoron rendkívüli tempóban történik az új Duna-híd építése, mely
nagy áttörési pont, meghatározza a város
jövőjét - fogalmazott Czita János,
a koppánymonostori városrészt képviselő
alpolgármester.
A hídépítés kellemetlenséggel is jár, a városrészt képviselő alpolgármester a fejlődés
érdekében kérte a helyiek türelmét.
Idén folytatódik a helyi útprogram a Zsák,
a Bartók Béla, a Blaha Lujza és az Aranyember utcában. Létesülhet egy Duna-partra
vezető út is. A Páva köz utcáit rendbe
teszik, valamint folytatódik a lakóövezetben
a vízelvezetés megoldása.
A Jászai Mari utca vízelvezetése azonban
halaszthatatlan, a lakóingatlanok megóvása
érdekében itt és a Székely Bertalan utca
környékére terveznek komplex vízelvezetést. A Vezérek parkjánál is ebben gondolkodnak. A Berecz Dezső sporttelepen
a műfüves pályához járda épül, a Fenyves
tábort kamerarendszerrel látják el, az új
Duna-híd környezetében parkosítanak
és erdőt telepítenek.
Czita János alpolgármester azt is elmondta,
hogy az elmúlt tíz évben közkedvelt letelepedési hely lett a városrész az építkező,
a kertes házban élni vágyó családok számára. Ezért is fontos, hogy az itt élőket komoly
szolgáltató rendszerrel lássák el. Emiatt
értékes intézmény a városrész számára
– a fellelhető egészségügyi ellátások mellett
- a Napsugár Óvoda, valamint a Minivár
Bölcsőde, mely intézményeket a jövő generációja érdekében mindig szem előtt tartja
a városvezetés.
A Dózsa Iskolában nemrégiben
az egyre bővülő gyermeklétszám miatt
egy kéttantermes konténerblokkot hoztak
létre, amelynek hivatalos avatója március
végén várható. Czita János alpolgármester
arra is rávilágított, a koppánymonostori
városrész kulturális létét meghatározza
a művelődési ház, amelyben rendkívüli
tudásanyaggal tartalmas helytörténeti kiállítás nyílt. Az épület hátsó részében fedett
rendezvényteret alakítanak ki.
				 hd
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁS 2018

Tessék választani!

Áder János köztársasági elnök április 8-ra tűzte ki az országgyűlési képviselőválasztás.
Dr. Baksa- Ströcker Renáta jegyzőt, a helyi választási iroda vezetőjét kérdeztük.
- A választásnak milyen fontos mérföldkövei
vannak, mi történt eddig?
- Folyamatosan működik az Országgyűlési
Egyéni Választókerületi Választási Bizottság, amelynek feladata – többek között
- hogy a jelölteket nyilvántartásba vegye.
Működik városunkban is a Választási Iroda
a Szabadság téri polgármesteri hivatalban.
Itt az eddigiekben az ajánlóívek kiadása,
majd visszavétele és leellenőrzése történt,
valamint folyamatosan kezeljük a választópolgárok névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeit. Február 17-én - a szavazást megelőző
50. naptól - megkezdődött a választási
kampány, mely április 8-án 19 óráig tart.
Fontos határidő volt a február 19-e, ekkor
vehették először kezükbe a jelölő szervezetek képviselői az ajánlóíveket. A Helyi Választási irodából 35-en igényeltek ajánlóívet.
Ötszáz érvényes ajánlás kellett ahhoz, hogy
a jelölt valóban jelölt lehessen. A Választási
Bizottság döntött a nyilvántartásba vételről
vagy annak elutasításáról. Az ajánlóíveket
március 5-ig kellett leadniuk a jelölő szervezetek képviselőinek, ugyanezen a napon 16
óra után a Választási Bizottság kisorsolta a
jelöltek sorrendjét, ahogyan a szavazólapon
szerepelnek majd. A szavazólap adattartalmát a Választási Bizottság március 12-én
hagyta jóvá. Az egyéni választókerületi
szavazólapon 10 jelölt szerepel.
- Milyen teendői vannak a választópolgároknak?
- A választópolgárok postaládájukba már
megkapták a Nemzeti Választási Iroda
értesítőjét. Az értesítőn megfogalmazott
tudnivalókból kiderül például, hogy a
választópolgár a szavazóköri névjegyzékben
szerepel, hogy hol, milyen címen szavazhat, valamint számos hasznos tudnivalót a
választással kapcsolatosan.
Tudni kell, hogy a nemzetiséghez tartozóként a központi névjegyzékbe bejelentkezett
választópolgár – ha nemzetiségi regisztrációjának hatályát az országgyűlési képviselő
választásra is kérte kiterjeszteni - nem párt-

listára, hanem nemzetiségi listára szavaz.
A választás napján (magyarországi lakcímmel rendelkező) külföldön tartózkodó
választópolgárok az adott országban a
nagykövetségen vagy konzulátuson működő
külképviseleti választási irodában adhatják
le szavazataikat abban az esetben, ha legkésőbb március 31-ig a külképviseleti névjegyzékbe vételüket kérelmezik. A leggyakoribb
az átjelentkezés és a mozgó urna iránti
kérelem. Az átjelentkezés azt jelenti, hogy
a választópolgár a választás napján: április
8-án az ország területén tartózkodik, de
egy másik településen. Az ilyen kérelmeket
legkésőbb április 6-ig kell leadni a lakóhely
szerinti választási irodában (személyesen,
levélben vagy elektronikus úton). Ez azzal
jár, hogy a választópolgár lakóhelye szerinti
jegyző átteszi őt annak a településnek a névjegyzékébe, ahol szavazni kíván. Következménye, hogy ezen a másik településen a saját
lakóhelye szerinti választókerületben induló
jelöltekre tud szavazni.
- Milyen változások vannak a helyi szavazóközöket illetően?
- Komáromban a korábbi 19 szavazókör
helyett jelenleg a választópolgárok 17 szavazókörbe vannak beosztva, és 17 szavazóhelyiség fog működni a városban. A kisebb
létszámú szavazóköröket szükséges volt
összevonni. Aki korábban a Tóparti Óvoda
épületében szavazott, az most az Arany 17
rendezvényközpontban voksol. A másik
változás a Komáromi Városgazda Nonprofit
Kft. (korábbi Saxum Kft.) telephelyét érinti,
itt a korábbi kettő helyett egy szavazókör található. Megszűnik az Idősek Otthonában a
szavazó helyiség, mely a zeneiskolába kerül
át. A Csokonai Művelődési Házban volt
korábbi szavazóhelyiség pedig a Szivárvány
Óvoda tornatermében kapott helyet. Ezek a
változások a választópolgároknak a Nemzeti
Választási Iroda által küldött értesítő levelekben is szerepelnek. Ha valaki nem kapott
vagy elvesztette a választási értesítőt, a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben
az anyakönyvi irodában igényelhet újat.

Szőnyben a választás napján időközi választás is lesz. Miért és hogyan valósul ez meg a
gyakorlatban?
- A Komáromi 2. számú egyéni választókerületben Sárai János önkormányzati
képviselő lemondása miatt megüresedett
az önkormányzati képviselői hely, ezért a
Helyi Választási Bizottság időközi választást
tűzött ki szintén április 8-ára. Ez azt jelenti,
hogy a 4-es és az 5-ös számú szavazókörben szavazók (akik a Hősök terén található
polgármesteri hivatali kirendeltségen,
illetve a Szőnyi Színes Óvodában adták
le szavazatukat), egy plusz szavazólapot is
kapnak, amelyen az országgyűlési képviselő
választással egyidejűleg helyi önkormányzati képviselőt is választanak. Átjelentkezésre
az időközi választáson nincs lehetőség.
Komárom Város Helyi Választási Bizottsága az április 8-ára kitűzött időközi helyi
önkormányzati képviselő választáson a
város 2. számú egyéni választókerületében
nyilvántartásba vett jelöltek szavazólapon
történő sorrendjét is kisorsolta március
14-én. A szavazólapon három jelölt nevével
találkozhatnak majd a városrészen érintett
szavazók.
A Helyi Választási irodán túl hol tájékozódhatnak a komáromi választópolgárok?
- Általános jelleggel teljes körű tájékoztatás
kapható a Nemzeti Választási Iroda www.
valasztas.hu honlapján. A különböző névjegyzéki kérelmek benyújtása is lehetséges
ezen az oldalon keresztül.
- A helyi sajátos tudnivalókról városunk
honlapján: a www.komarom.hu oldalon
minden fontos tudnivaló és határozat
elérhető az „önkormányzat” menüpontban,
a jobb oldali sávban külön címen feltüntetett
VÁLASZTÁS, NÉPSZAVAZÁS sávra
kattintva.
- Él egy e-mail cím is, ez a valasztas2018@
komarom.hu, ahol a választással
kapcsolatos konkrét kérdéseket tehetnek fel az érdeklődők. (hd)
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TÍZMILLIÁRDOT FORDÍT A KORMÁNY A CSALÁDBARÁT SZÜLÉSZETEKRE

A fejlesztések
alapja a helyi adó
Városunk legmagasabb helyi iparűzési adót befizető cégeinek vezetőit
köszöntötte dr. Molnár Attila polgármester a Monostori erődben, február
22-én. A városvezető rövid áttekintő
értékelést adott az önkormányzat idei
büdzséjéről, a fejlesztési elképzelésekről.
- Komárom bevételi és kiadási főösszege
egyaránt 13 milliárd forint. 2,5 milliárd
forint helyi adóval számolunk, melynek tetemes hányada az iparűzési adóból folyik
be - fogalmazott a polgármester.

Baby-boom

A kormány tízmilliárd forintot fordít arra, hogy minden szülészetet családbaráttá tegyenek - közölte a család- és ifjúságügyért is
felelős államtitkár március 5-én városunkban, ahol dr. Molnár
Attila polgármesterrel és a térség országgyűlési képviselőjével,
Czunyiné dr. Bertalan Judittal együtt köszöntötte az újszülötteket és családjaikat.

Az idei nagy beruházások közül a
Brigetio Öröksége Látogatóközpont
kialakítását, a bölcsőde teljes rekonstrukcióját, a volt Raksped területén létesítendő szolgáltatóház építését említette.
Részletesen szólt a gimnázium és a
Jókai liget teljes felújításáról és energetikai korszerűsítéséről, a bérlakás-felújítási
programról csakúgy, mint a geotermikus
projektről. Fontosnak nevezte, hogy idén
is folytatódik az út-, járda- és parkolépítési program, és az óvodák, bölcsődék udvarainak felújítása. A kormányzati
beruházások közül az új Duna-híd építéséről és a Csillagerőd teljes rekonstrukciójáról beszélt részletesen.
- Mindezen fejlesztések zöme összesen
mintegy 70 milliárd forintnyi pályázati forrásból valósul meg, melyekért köszönet
illeti Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőt és a kormányt – tette
hozzá a polgármester.
A polgármester köszöntője után dr.
Kancz Csaba megyei kormánymegbízott, valamint Czunyiné dr. Bertalan Judit
országgyűlési képviselő szólt az egybegyűltekhez. Az új Duna-híd megépülésével párhuzamosan a régió fontosabb
közútjain is felújítási-rekonstrukciós program kezdődik. A felszólalások sorát Dr.
Lőrinczi Enikőnek, a Selye János Kórház
főigazgatójának beszéde zárta.
				

rg

Novák Katalin államtitkár és
dr. Molnár Attila polgámester együtt
köszöntik az újszülötteket és családjaikat.

Novák Katalin elmondta: a támogatás célja,
hogy a szülés élménye pozitív legyen, senki
ne érezze magát kiszolgáltatottnak akkor,
amikor a gyermekének életet ad.
- Célunk, hogy az anyaság előtt álló nők a
lehető legnagyobb szakértelemmel és legjobb felszereltséggel találkozzanak minden szülészeten
hazánkban - mondta az államtitkár.
Dr. Molnár Attila polgármester közölte:
emelkedik a születések száma Komáromban, már kéthavonta köszöntik a város
legfiatalabbjait, a múlt évben csaknem 160
gyermek kapott az önkormányzattól egyszeri, 100 ezer forintos kelengyepénzt.
A polgármester szólt arról is, hogy még az
idén felújítják a város bölcsődéjét, az óvodák
játszóudvarait, családbarát játszóteret alakítanak ki, valamint új épületbe költözik a
Családsegítő Szolgálat.

Az önkormányzat a családi otthonteremtési
programban résztvevőknek kedvezményes
telekvásárlási lehetőséget biztosít, a kismamák ingyen utazhatnak a helyi járatokon.
A képviselő-testület decemberi döntése
alapján Komáromban az első házasságot
kötő párok egyszeri, vissza nem térítendő
pénzbeli támogatást kapnak – ismertette
dr. Molnár Attila. Az első ilyen jellegű
támogatásban részesült párt szintén ezen
alkalomból köszöntötték.
A rendezvény után Novák Katalin és
Czunyiné dr. Bertalan Judit a városvezetéssel együtt részt vett a helyi nőklub nőnapi
rendezvényén.
		

(az MTI cikke alapján)
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A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg az a projekt, melynek során a következő 3 évben
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Komáromban
közösségformálással kapcsolatos programokat szerveznek, valamint közösségi tereket
újítanak fel.
KÖZÖSSÉGFORMÁLÁS, KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS KOMÁROMBAN
KomáromApályázatot
be a „TOP7.1.1—16
Kulturális
közösségi
tereksorán
infrastrukturális
Széchenyi nyújtott
2020 program
keretében
valósul
meg az aésprojekt,
melynek
a következőfejlesztése
3 évben
és helyi közösségszervezés
a
városi
helyi
fejlesztési
stratégiához
kapcsolódva”
című
felhívásra.
Komáromban közösségformálással kapcsolatos programokat szerveznek, valamint közösségi tereket
újítanak
fel.
A pályázat
megvalósítására
400 millió Ft támogatást nyert Komárom azzal a Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégiával, melyet a 15 tagból álló Komáromi Helyi Akciócsoport dolgozott ki.
Komárom pályázatot nyújtott be a „TOP- 7.1.1—16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése
és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívásra.
pályázat
megvalósítására
400természeti
millió Ft támogatást
nyert
Komárom
azzal
a Helyi Közösségiépítő,
Fejlesztési
A projekt Acélja:
Komárom
kulturális és
örökségére,
helyi
értékeire
és hagyományaira
azokat
Stratégiával, melyet a 15 tagból álló Komáromi Helyi Akciócsoport dolgozott ki.

fejlesztő, aktív, erősödő, együttműködő közösség kialakítása, valamint a város nyitott, befogadó kisvárossá,
egy határmenti innovatív településsé válásának elősegítése.
A projekt
célja: Komárom
kulturális
és természeti
örökségére,
helyi értékeire
és Akciócsoport
hagyományairavalósítja
építő, azokat
A fenti cél
megvalósítása
érdekében
megalkotott
stratégiát
a Komáromi
Helyi
meg.
Ennek érdekében
felhívásokat
jelentet meg,közösség
melyeknek
keretében
a különböző
szervezetek
pályázatokat
fejlesztő, aktív,
erősödő, együttműködő
kialakítása,
valamint
a város nyitott,
befogadó kisvárossá,
nyújthatnak
a célok megvalósítására.
egybe
határmenti
innovatív településsé válásának elősegítése.
A projekt
munkaszervezete
március
1-jénstratégiát
kezdi ameg
működését
a komáromi
Arany17
A fenti
cél megvalósítása2018.
érdekében
megalkotott
Komáromi
Helyi Akciócsoport
valósítja
meg.
Ennek érdekében
felhívásokat
jelentetprojektirodában.
meg, melyeknek keretében a különböző szervezetek pályázatokat
Rendezvényközpont
földszintjén
elhelyezett
nyújthatnak be a célok megvalósítására.

projekt
munkaszervezete
A projekt A2021.
december
31-én zárul. 2018. március 1-jén kezdi meg működését a komáromi Arany17
Rendezvényközpont földszintjén elhelyezett projektirodában.

A projekt 2021.
december 31-én zárul.
További információ
kérhető:
Komárom Város Önkormányzata
2900 Komárom,
tér 1.
További Szabadság
információ kérhető:
Tel.: 34/341-306,
Komáromclld@komarom.hu
Város Önkormányzata
2900 Komárom, Szabadság tér 1.
Tel.: 34/341-306, clld@komarom.hu
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MEGTISZTÍTOTTÁK A KÓRHÁZKERTET

Születésnapi
konzolbajnokság
Fiatalos programon van túl a DiViSz,
a Diákönkormányzatok Városi Szövetsége. Február közepén tartották meg
ugyanis a második FIFA konzolbajnokságot az Arany 17. Rendezvényközpontban.

Kerti parti

Önkéntesek a kórházkertben

A téli hideg, szeles időjárás sem riasztotta el azokat, akik február
Tavaly júniusban debütált a fiatalok
közössége ezzel a rendezvénnyel, önálló
kezdeményezésük sikere joggal motiválta őket a folytatásra. Ezúttal több mint
huszan fogtak konzolt a kezükbe, hogy
a virtuális zöld gyepen bizonyítsanak.
Az eseményen jelen volt Turi Bálint
alpolgármester és Székely Tímea ifjúsági
referens.
Délután a fiatalokhoz Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és
dr. Molnár Attila polgármester is ellátogatott. Sőt, meglepetés pizzát is hoztak
magukkal. A DiViSz tagok örömmel
fogadták a városvezető gratulációját.
Előkerült a hatalmas születésnapi torta is,
kétéves fennállásuk jelképe, amit közösen fogyasztották el a fiatalok.
Az eseményen azok is kikapcsolódtak,
akiket a FIFA nem kötött le, hiszen csocsóasztallal, pihenősarokkal és tartalmas
beszélgetésekkel várták az idelátogató
kortársakat.
A népszerű konzoljáték végeredménye is
megszületett a késő délutáni órákra.
A győztes az értékes tárgyjutalommal
távozó Sárosi Benedek lett, második
helyen végzett Krisztián Patrik, harmadik
helyen Neuwirth Gergely.
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17-én, szombaton részt vettek a kórház kertjének rendbetételében.
A februári szombaton a Városgazda Kft.,
valamint Jankó László és Szarka György
vállalkozók segítségével elsőként a kidőlt
és veszélyes fákat vágták ki, melyeket a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat komáromi
csoportjának ajánlották fel.
Megkezdték a kórházkerti tanösvény
kialakítását. Kikerült az első információs
tábla is, közel a röntgen épületéhez. Ez is
a már említett Szarka Györgyhöz köthető,
akitől megtudtuk, hogy barátaival épp egy
természetbarát egyesület életre hívásán
dolgozik. A táblán a kórházkert múltja és
jelene körvonalazódik.
Juhász Márton parkfenntartási műszaki vezető (Városgazda Kft.) elmondta, a kórház
bejáratához közeli kertrészletben tavaly már
kiirtották a bozótost, kiszabadítva ezzel a
fákat az elburjánzó aljnövényzetből. Ezúttal ezen a területen szálzúzó géppel ismét
keresztülmentek, hogy az ősz óta megerősödött gallyak eltűnjenek az aljzatból. A kert
hátsó részében is érdemi munka zajlott. Az
önkéntes komáromiak fizikai erejüket bevetve szépítették az intézmény környezetét.
A téli takarítási akcióban számos egyesület
vállalt áldozatkész munkát, és magánszemélyek is részt vettek a takarítási programban.
A tavaszi időjárás már megengedi a gyümölcsfák metszését márciusban. A kórház
vezetése és az önkormányzat is komolyan

veszi az intézmény és környezete védelmében útjára indult kezdeményezést.
A mozgalmat támogatva további igények
merültek fel. Dr. Kreft-Horváth Loránd,
Szőnyért felelős alpolgármester kifejtette:
a kórházkertet érintő előremutató vállalkozás lehet, hogy a déli részen található szilvásban fajtamentő munkát végeznek majd.
Itt tündérkertet hoznának létre, melyhez
ismét számítanak a segítő kezekre.
Szívesen fogadják az őshonos gyümölcsfák
oltványait is. A közös gondolkodás eredményeképpen egy fűszerkert és gyógynövénykert kialakítását tervezik. A gyógyulók
érdekeit szolgálva filagóriákat, padokat
helyeznének ki. A kórház hátsó teraszát is
rendbe tennék, ami megújult formájában
akár jótékonysági események helyszínéül is
szolgálhat majd a jövőben. Az alpolgármester megköszönte minden önkéntes segítő
szándékú hozzáállását.A tereprendezésben
Turi Bálint alpolgármester is részt vett.
A kórház kertje természetvédelmi terület,
csupa őshonos növényfajjal. Szerencsés,
hogy a parkban számos madárfaj otthonra, odúra talált. A takarítási akciót
koordináló természetbarátok ezt sem
hagyják figyelmen kívül, így a növényzet
védelmén túl az itt élő és költő madárvilág életterére is vigyáznak.
				hd
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A Széchenyi 2020 program keretében valósul meg az a projekt, melynek során a következő 3 évben
Komáromban
közösségformálással kapcsolatos programokat szerveznek, valamint közösségi tereket
SAJTÓKÖZLEMÉNY
újítanak ÚJ
fel.MIKROBUSZT KAP A KOMÁROMI GONDOZÁSI KÖZPONT
KomáromA pályázatot
a „TOP-keretében
7.1.1—16 9Kulturális
és közösségi
terek kapott
infrastrukturális
fejlesztése
Széchenyinyújtott
2020 be
program
millió forint
támogatást
Komárom
Város
és helyi közösségszervezés
a
városi
helyi
fejlesztési
stratégiához
kapcsolódva”
című
felhívásra.
Önkormányzata a komáromi Gondozási Központ fejlesztésére.
A pályázat megvalósítására 400 millió Ft támogatást nyert Komárom azzal a Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégiával, melyet a 15 tagból álló Komáromi Helyi Akciócsoport dolgozott ki.
Komárom a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című felhívásra nyújtotta
be pályázatát.

A projekt célja: Komárom kulturális és természeti örökségére, helyi értékeire és hagyományaira építő, azokat
fejlesztő,Aaktív,
erősödő,
együttműködő
közösség
kialakítása,
valamint
a város
nyitott, valósul
befogadó
kisvárossá,
projekt
keretében
az önkormányzat
által fenntartott
szociális
intézmény
fejlesztése
meg.
Az elnyert
egy határmenti
innovatív
támogatásból
egy településsé
9 személyesválásának
mikrobuszt elősegítése.
szerez be a fenntartó, mely a szociális étkeztetés során az étel
szállításában,
valamint
a nappali megalkotott
ellátás esetében
a személyszállításban
A fenti cél
megvalósítása
érdekében
stratégiát
a Komáromi nyújt
Helyisegítséget.
Akciócsoport valósítja meg.
Ezenkívül
4
db
korszerű
kerékpárt
vásárol
a
pályázó,
melyeket
a
házigondozásban
dolgozók pályázatokat
használnak
Ennek érdekében felhívásokat jelentet meg, melyeknek keretében a különböző szervezetek
majd, továbbá bútorokat és tornaeszközöket szereznek be a nappali ellátásban gondozott idősek részére.
nyújthatnak be a célok megvalósítására.
A projekt
munkaszervezete 2018. március 1-jén kezdi meg működését a komáromi Arany17
A projekt 2018. augusztus 31-én zárul.
Rendezvényközpont földszintjén elhelyezett projektirodában.
A projektTovábbi
2021. december
információ 31-én
kérhető:zárul.

Komárom Város Önkormányzata
2900 Komárom, Szabadság tér 1.
További információ
kérhető:
Tel.: 34/341-306,
nagyedit@komarom.hu

Komárom Város Önkormányzata
2900 Komárom, Szabadság tér 1.
Tel.: 34/341-306, clld@komarom.hu
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A MAGYAR SZÉPPRÓZA NAPJA VÁRSOUNKBAN

Népszerű volt
a rovásírás-pályázat
A Jókai Mór Városi Könyvtár Gyermekrészlege még a magyar kultúra
napjához kapcsolódva hirdetett rovásírás-fordító pályázatot, melyre 24
pályamunka érkezett. Az értékeléssel
egybekötött díjkiosztóra február 26án, hétfőn került sor.
A program részeként a rovásírás
lelkes követője és tanítója Krüpl Béláné
Marika, a Feszty Iskola nyugalmazott pedagógusa tartott előadást.

Páros mágia

Dragomán György és Szabó T. Anna
a városi könyvtár olvasószobájában

Két különleges ember: Szabó T. Anna, József Attila-díjas költő,
műfordító, valamint Dragomán György, ugyancsak József Attila-díjas
magyar író, műfordító előadását élvezhette a komáromi közönség
a Jókai Mór Városi Könyvtárban.
A díjazottak csaknem valamennyien
a Feszty tanulói (ezért csak az ettől eltérő
iskolákat írtuk ki külön), név szerint:
Sánta Dominik / Bozsik iskola I., 2. b.
Gubicskó Eszter, I. 4.c.
Unti Bernadett, I. 4.c.
Török Bence, 4.c
Török Máté, 4.c.
Baranya Bence, 4.c
Papatyi Gábor, 4.c.
Laczkó Levente, 4.c.
Kozenkow Ákos, 4.c.
Szigetlaki Leila, 4.c.
Borbély Gitta, 4.c.
Hegedűs Dániel György, 3.b.
Mudróczki Hédi, 4.c.
Fuchs Linda, 4.c.
Szolocsi Szabolcs, 4.c.
Németh Áron, 4.c.
Horváth Alexandra, 4.c.
Bedecs Dániel, 4.c.
Szegedi-Rakó Mihály, 4.c.
Szalai Ramón, 4.c.
Fitos Anna, 4.c.
Holló Valéria, 4.c.
Nagy Michaéla, 4.c.
Salamon Réka, 2. b.
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Február 13-án a magyar széppróza napja
teremtett alkalmat a közvetlen hangulatú
író-olvasó találkozóra. A próza- és rímalkotó páros immár évtizedek óta „teniszezik”
egymással verssel és prózával. Életük nagy
beszélgetését tették nyilvánossá Páros mágia
című irodalmi estjükkel. A közönségnek
úgy csepegtették életük kedves, közös történeteit, ahogyan felolvasás közben a betűket
csipegeti fel szemünk a könyvekből.
Dragomán György Marosvásárhelyen született, 1988-ban települt át Magyarországra,
azóta itt él családjával. A szombathelyi
Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett 1992-ben. Az ELTE bölcsészkarán
angol-filozófia szakon tanult 1998-ig. Az
Eötvös József Kollegium és a Láthatatlan
Kollegium diákja volt. Diplomát végül
angol szakon szerzett, majd folytatta tanulmányait hároméves PhD képzésen, mialatt
a Pusztítás könyve című regényét írta. Ezt
követte A fehér király, melyet több mint harminc nyelvre fordítottak le világszerte.
Szabó T. Anna Kolozsvárról származó
költőnő 1995-ben lett felesége. Ő a családjával 1987-ben költözött Magyarországra.
Erdélyi gyökereik valódi összetartó kapcsok
köztük. Szabó T. Annának több verseskötete, megannyi műfordítása, egy novelláskötete, CD-éi, hangoskönyvei jelentek meg.

1996-tól - az első Petőfi-díj után – szinte minden esztendőben díjjal ismerik el
alkotásait.
A házaspár Budapesten él, két gyermeket
nevelnek.
A komáromi könyvtárban is irigylésre méltó
szeretettel és tisztelettel beszéltek egymásról. A kulisszák mögé látva megtudhatták
a hallgatók, hogy mindkét irodalmár a
gyakorlatban is könyvek között, könyvtárban nőtt fel, közös életüket is ezt teszi
boldogabbá.
Szabó T. Anna azt is elárulta, hogy
nagyapja, Szabó T. Attila nyelvész volt,
aki az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár
megálmodója. A költőnő szerint az érzelmi
válság kezelésére is kiválóak a versek, mert
felszabadítanak. Dragomán György azt
emelte ki: iropdalomra és könyvekre mindig
szükség lesz. Mint fogalmazott: egy regénybe napokra be lehet költözni, abban meleg
otthonra lehet találni.
Észak-Komáromban is megünnepelték
a magyar széppróza napját, ahol emlékkiállítással, a Jókai-díj ünnepélyes átadásával, valamint irodalmi gálaműsorral
hajtottak fejet Jókai emléke előtt. (hd)
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Régészeti nyomozások
A kőfaragványok izgalmas világába
kalauzolták el az érdeklődőket február 21-én a Klapka György Múzeumban. Az intézmény negyedik alkalommal csatlakozott az idegenvezetők
világnapjához.
A látogatók az Igmándi erőd kőtárában
tettek virtuális sétát, ahol 300 kőfaragvány található. Közülük 80 felirattal.
Gátfalvi-Delbó Gabriella a rómaiak
gazdag istenhitét mutatta be az oltárköveken keresztül.

Jubileumi újjászületés

A 10. reneszánsz nap valamennyi korosztálynak izgalmas programot ígért. Volt zenés gyermekműsor, kézműves foglalkozás, népművészeti bemutató és előadás. A táncházban pedig a reneszánsz kor
tánclépéseit is elsajátíthatták a látogatók.

A reneszánsz hangulatát idézte a Petőfi
Sándor Művelődési Ház nagyterme február
21-én. Korabeli ruhákba öltözött kézművesek kínálták portékáikat, bemutatkoztak
a fafaragók, a helyi termelők és számos
a korszakkal kapcsolatos program közül
válogathattak az érdeklődők. Ez a kor sokak
számára vonzó. Az első reneszánsz napot
2008-ban rendezték meg a reneszánsz
évben.
- Akkortájt a népművészet reneszánszát is
éltük. Megszólítottuk a Komárom-Esztergom
Megyei Népművészeti Egyesület alkotóit, akik
igazi vásári forgataggal készültek. A programok
rendkívül népszerűnek bizonyultak, így később
minden évben megszerveztük. A rendezvény
tavaszváró baráti találkozó is egyben – mondta Nyikus Anna, a Petőfi Sándor Művelődési Ház szakmai vezetője.
Ebben az évben is a Komárom-Esztergom
Megyei Népművészeti Egyesület tagjai működtek közre a múltidéző eseményen.
A szőnyi reneszánsz napon fellépett
a Réparetekmogyoró Duó, akik interaktív
zenés műsorukba a felnőtteket is bevonták.

A jeles alkalomra reneszánsz összeállítással
készült a Győri Gitáregyüttes és a Duna
Népdalkör. Az Újhold Régizene és Táncegyüttes jóvoltából a reneszánsz muzsika
és tánc világába is bepillantást nyerhetett a
közönség.
Az emlékévben alakult együttes művészeti
vezetőjétől, Gábor Klárától megtudtuk,
hogy a tánckör a középkori, valamint a
reneszánsz táncok hiteles tolmácsolását
vállalta fel. Azóta a későbbi korok táncait is
repertoárjukon tartják. Számos fesztiválon
szerepeltek már történelmi táncbemutatókkal idehaza és Finnországban, de felléptek
már utcai táncos mulattatóként is.
Kevés hazai régitánc együttes dicsekedhet
saját zenekarral, nemúgy a komáromi,
amelyet kaval, furulya, duda, hegedű és dob
összeállítású zenekar kísér.
				kn

- Több keleti istenség kultusza is megfigyelhető, mint például Mithras perzsa
napistené vagy Jupiter Dolichenus szír
hadistené. A keleti istenek kultuszát
elsősorban a Brigetióban állomásozó
első számú segédlégió keletről érkező
katonái hozták magukkal. Igaz, a különböző feltárásokból csak az oltárköveket
ismerjük, azonban templom is tartozott
hozzájuk. Mithras, valamint Jupiter
Dolichenus szentélye a mai olajgyár területén feküdt – tudtuk meg a régésztől.
Számadó Emese a halottkultuszról beszélt előadásában, sírokról, szarkofágokról és a rómaiak temetkezési szokásairól.
- Évente ötször áldoztak a temetőben,
hogy a halott ősök lelkeivel jóban
legyenek. Hitük szerint évente kétszer
visszatérhettek jóságos istenekként vagy
gonosz szellemekként. Ez a bemutatott
áldozatok gazdagságától és gyakoriságától függött – mondta az igazgató.
Számadó Emese hozzátette: ezek
a kutatások a szürkeállományt megmozgató nyomozások, hiszen a rómaiak
mindent rövidítettek, neveket, titulusokat
is. Érdekes módon nemcsak régészeti,
hanem rendőrségi nyomozás is történt
a római kőfaragványokkal kapcsolatban.
Tíz évvel ezelőtt három kőoroszlánt
tulajdonítottak el a kőtárból, melyek
egy furgonból kerültek elő egy közúti
ellenőrzés során. 2014-ben egy sírkövet loptak el a feltárás helyszínéről.
Másfél év nyomozás után Bábolnán
találtak rá egy lakóház udvarán.
				

kn
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A 23. JÓKAI NAPON ÉS A PETŐFI JÁRTUNK

A református
presbiterek találkoztak
A Tatai Református Egyházmegye
újonnan megválasztott presbiterei
találkoztak február 17-én a Jókai téri
református templomban. A Gondolkozás a „semper reformanda” hitelv
aktuális kérdéseiről mottójú konferencián közel háromszázan vettek
részt, köztük Czunyiné dr. Bertalan
Judit országgyűlési képviselő és
dr. Molnár Attila polgármester.

Az elsősök sportvetélkedővel kezdték a napot

Jókai és Petőfi unokái

Ahogy az évek óta hagyomány március idusán, a 4’ 8-as forradalomra
és szabadságharcra emlékezve ismét megszervezte kulturális és
és sportesemény-sorozatát a Petőfi. A Jókai Gimnázium pedig még

Az istentisztelettel kezdődő eseményen
elsőként dr. Jacob Doedens főiskolai docens hirdette az igét, majd Máté László
komáromi esperes köszöntötte a híveket.
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, frissen megválasztott
presbiter, beszédében rámutatott: talán
még soha a modern kori történelemben
nem volt olyan nehéz dolog kereszténynek lenni, mint manapság. A hitben való
megmaradás alapja, hogy az elmúlt
500 év állhatatosságát hogyan tudjuk
megerősíteni a jövőben: ezért fontos az
ifjúság megtartása!
A továbbiakban Gyimóthy Géza egyházmegyei gondnok a presbiter-élet
szolgálatáról, dr. Siba Balázs egyetemi
adjunktus a fiatalok megszólításának
fontosságáról, míg dr. Barta Zsolt főiskolai docens az istentisztelet megújításának kérdéseiről szólt
Az esemény a Monostori erődben szeretetvendégséggel ért véget.
				
			

hd/rg

február végén tarott összkulturális rendhagyó napot.
A Petőfi-hét programjai között számos
a 170 évvel ezelőtti eseményekhez kapcsolódó program várja a diákokat, amely a március 10-ei Petőfi-napban érte el csúcspontját.
A március 10-ei rendhagyó napon többek
között puzzle, kódtörő, forradalmi témák
köré épült kézműveskedés, matematika és
természetismereti fejtörő, amőba- és memóriajáték várta a kicsiket és nagyokat. A
lányok az ebédlőben süteménysütő versenyen próbálhatták ki konyhai tudásukat. Az
infóteremben számítógépes sakk és LEGOrobot bemutató zajlott.
A tornateremben számos labda- és ügyességi játékban (bombázó, tűzharc), a Szabadság
téren pedig tájfutásban versenyezhettek a
tanulók.
A jókais ünnepségen megjelenteket, köztük
dr. Molnár Attila polgármestert Petzke
János, az intézmény igazgatóhelyettese
köszöntötte.
- Lassan fél évszázada annak, hogy alma
máterünk megrendezi ezt a nagy hagyományú
programsorozatot, idén épp a 23-at. Rendkívüli öröm számunkra, hogy mind a mai napig
igen népszerűek az általunk hirdetett versenyek, legyen szó akár képzőművészeti, akár

vers- és prózamondó, vagy épp fotópályázatról,
amelyekre megyénk középiskolásait várjuk. A
Jókai-nap rangját mutatja, hogy az elmúlt
esztendőkben olyanoknak oszthattunk ki díjakat, mint Bartal Zsuzsa, Nagy-Kálózy Eszter,
vagy épp a tragikusan fiatalon elhunyt Kaszás
Attila - fogalmazott Petzke János.
A zsűrinek idén sem volt könnyű dolga,
hiszen ezúttal tíz középiskola 86 tanulója
összesen 113 pályamunkával jelentkezett.
A legjobbak ezúttal is oklevelet és könyvjutalmat kaptak.
A zenei és irodalmi vetélkedővel, vetítéssel és színházi előadással is tarkított nap
megnyitóján dr. Molnár Attila polgármester
arról beszélt, hogy a gimnázium hamarosan
teljes rekonstrukción esik át, csakúgy, mint a
Jókai liget és környéke, így a diákok hamarosan megszépült környezetben folytathatják tanulmányaikat.
A rendezvényen Nagy Gergely Mikós, Éri
Dominik és Székely Laura tanulók mellett
az iskola énekkara, és Garabonciás Együttes
működött közre.
A megnyitót követően a 11.b osztályos
tanulók megkoszorúzták Jókai Mórnak,
a róla elnevezett téren álló mellszobrát. (rg)
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KOMÁROMI LEHET AZ ORSZÁG TORTÁJA

Ízvarázs
Akár két tortával is esélyes lehet a komáromi Sztaracsek ádám
arra, hogy munkáival elnyerje idén az Ország Tortája címet.
A Magyarország tortája versenyt a Magyar
Cukrásziparosok Országos Ipartestülete
tizenkettedik alkalommal hirdette meg
Ádám immár másodszor indult ezen a
nívós szakmai megmérettetésen. A Jánoska
cukrászdában fogadott bennünket, gyakorlatilag itt cseperedett fel. Szülei működtetik a tradicionális jellegű cukrászdát,
amit hamarosan Ádám vesz a kezébe. A
kóstolót sem felejtette el. Mindkét ”verseny-tortából” tartalékolt egy-egy szeletet,
és őszinte kíváncsisággal várta a reakciókat. Már az első falatnál megnyugtattuk,
verseny nélkül is kiváló receptúrát kreált.
- Tavaly harminc tortával neveztek be az
ország legjobbjai hazánk legnagyobb cukrász
megmérettetésébe. Idén 28 torta közül választott a zsűri. Akkor a „tripla fekete gesztenyetortám” majdnem döntős lett, hetedik helyen
végeztem. A másik tortám, a „piros gyümölcsös
profiterol” íze a tizenhetedik helyre volt elegendő. Az országtorta versenybe bekerülni is nívós
dolog - nyilatkozta a fiatal cukrász.
Az idei mezőnyben még közelebb került az áhított címhez. Ádám egyedüliként két édességével is esélyes lehet
az áhított címre, ugyanis mindkét
idei tortája bekerült a döntőbe.

- Harmadik helyezést ért el a Komáromi kisleány fantázianévvel megnevezett
tortám, a Hunyadi gesztenyésem pedig
negyedik lett a mezőnyben - mondta.
A döntős torták kiválasztását az ipartestület a Sirha Budapest kiállítás szakmai
programjaként a Hungexpo ‚G’ pavilonjában tartotta meg február 9-én.
Új, kreatív ötleteket, főleg magyaros
ízvilágú, az augusztus 20-ai ünneppel vagy
Magyarországgal összefüggésbe hozható
tortákat, recepteket várt az ipartestület,
melyek csak természetes és egészséges alapanyagokat tartalmazhatnak. Csak minőségi
torta került tehát a palettára.
A névválasztás is kreativitást feltételezett. A
Hunyadi gesztenyés elnevezését a magyar
történelem ihlette. Mátyás király kedvence
volt ugyanis a gesztenye, amit felesége,
Aragóniai Beatrix hozott be az országba.
A Komáromi kisleány elnevezésű torta
nevében városunkat is szerepelteti.
A fiatal cukrász ennél az édességnél a körte,
mint honos gyümölcs volt a főszereplő, a
gyömbér ízvilágára pedig már a török időkben kedvelt fűszerként tekintett a magyar
ember. A népdalból átvett strófa pedig
egy kicsit arra is utal, hogy Komáromban
épül az új híd, ami átvisz majd a Dunán.

Sztaracsek Ádám az országtortavárományos süteményeket kínálja

A szakmai zsűri háromfordulós értékelés
után hirdeti ki a győztest. A második körben a bírák újrakóstolják a döntős tortákat és
a készítőikkel konzultálva javaslatokat tesznek azok tökéletesítésére, végül a harmadik,
utolsó zsűrizési körben újra pontozással
választják ki a legjobbat. Sztaracsek Ádám
bízik a győzelemben.
- Csodák léteznek. Egy álmom válna valóra,
ha én nyernék. Hihetetlenül büszke lennék, ha
komáromi tortát enne az egész ország - magyarázza.
A fiatal cukrász családja hagyományos
cukrászdát működtet. Ádám hamarosan átveszi szüleitől a stafétabotot. Mint mondta,
szereti az újdonságokat, a kihívást jelentő
desszerteket, de mindenképpen tiszteli
a helyi fogyasztók igényeit, ezért a kedvelt,
megszokott, keresett, hagyományos édességeket is mindig vitrin mögé teszi.
Magyarország tortáját augusztus elején
ismerheti meg a nagyközönség, és az augusztus 20-i ünnepségeken kóstolhatja meg
először. Ezt követően az ország több mint
hatszáz cukrászdája árusítja majd.
				hd
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1616 A EGÉSZSÉGÜNK

Köszönet az évekért

FEJLESZTÉSEK A MENTŐÁLLOMÁSON

Nemrég két szépkorú komáromit
köszöntött dr. Molnár Attila polgármester és Hamrák Zsófia önkormányzati képviselő.

Molnár Lajosné, Julika néni

Molnár Lajosné ácsi születésű. Az
egészen kivételes szellemi és fizikai
állapotban lévő Julika néni évtizedekig
háztartásbeliként dolgozott, majd a helyi
lengyárban vállalt munkát, onnan is
ment nyugdíjba. Két fiától és egy lányától
az évek során 6 unoka és 9 dédunoka született. Julika néni a mai napig
szívesen olvas, tévét néz, és varrogat.

Németh Lászlóné, Margit néni

Németh Lászlóné, Margit néni felvidéki
gyökerű családban született Ácson.
Hárman voltak testvérek.
- 1943-ban súlyos TBC-fertőzést
kaptam. Két esztendőn át jártam Ácsról
Komáromba tüdőtöltésre, legtöbbször
gyalog. Istennek hála, meggyógyultam,
akkoriban a legtöbb fiatal belehalt ebbe
a betegségbe – emlékszik vissza a régi
évekre Margit néni, aki jelenleg sajnos
combnyaktörés miatt ágyhoz kötött,
de kiváló humorérzékét továbbra is
megőrizte.
Férjével 1951-ben kötöttek házasságot,
melyből három gyermeke, két fia és egy
lánya született. Ma már 10 unokával és
11 dédunokával büszkélkedhet.
			
rg

Életadomány

Nemrég szolgálatba állt városunk új esetkocsija, a PCE Paragon Kft.
pedig egy életmentő műszert adományozott a mentőállomásnak.
Egy új mentőautót és egy nagyértékű
kompressziós eszközt adtak át ünnepélyesen
március 12-én a komáromi mentőállomáson, így hivatalosan is a komáromiak
szolgálatába állították az adományból
származó életmentő berendezést és a kormányzati támogatással beszerzett, modern
felszereltségű esetrohamkocsit.
A 4,5 millió forint értékű mellkas-kompressziót biztosító eszközt a PCE Paragon
Solutions Kft.-Foxconn ajánlotta fel, és a
helyi Gépműszer Alapítványon keresztül
érkezett Komáromba, dr. Kreft-Horváth
Loránd, Szőnyért felelős alpolgármester és
Kurdi Balázs komáromi mentőállomás-vezető közbenjárásával.
Az alpolgármester az eseményen elmondta,
a Lucas 3-as mellkas-kompressziós gép egy
ember munkáját válthatja ki egy esetleges
mentés, újraélesztés során. Mint fogalmazott, a betegek esélyeit tovább növeli, ha
idejében kapnak segítséget, ehhez jelentős
segítség az esetrohamkocsi, amely a helyiek
és a Komárom környékiek biztonságát és
magas színvonalú ellátását szolgálja.
Az adományozó PCE Paragon ügyvezetője,
Tálos Péter úgy fogalmazott: a Foxconn
a város virtuális polgáraként felelősséget
érez Komáromnak és környékének lakói
iránt, ezért vásárolta meg az eszközt.
Dr. Molnár Attila polgármester a mentőállomáson történt korábbi fejlesztésekről is
beszélt, valamint az önkormányzat nevében

ígéretet tett arra, hogy a városban szolgálatban álló másik mentőautót is az esetkocsik
felszereltségével látják el.
Az országos mentőszolgálat vezetője, dr.
Csató Gábor főigazgató is büszkén jelentette ki: az elmúlt időszakban a kormány
a mentőszolgálatok megújítását stratégiai
célként tűzte ki.
- Tavaly kormányzati forrásból 193 esetkocsit
vásároltunk. Ezek a legmagasabb szintű mentőegységeink, s bármely életfunkció pótlására
megfelelő eszközparkkal rendelkeznek. Az idei
évben további 117 új mentőautót vásárolhatunk. Ez azt jelenti, hogy a naponta utakon
lévő 750 mentőegységünkből másfél év alatt
több, mint 300 autónk teljesen új lesz. Ezzel
elérjük azt, hogy 2018 végére az utakon futó,
aktív gépjárműparkunk átlagéletkora hat év
alatti lesz. Tavaly a kormányzat 1,3 milliárd
forintot biztosított eszközfejlesztésre, idén pedig
1,9 milliárd forint juthat az eszközpark teljes
megújítására. A mentődolgozóknak prémium minőségű munkaruházatot is biztosít
a kormány - sorolta az intézkedéseket a
főigazgató.
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési
képviselő köszöntőjében arra utalt: az utóbbi
évben történt beszerzések és fejlesztések
megmutatták, hogy a betegbiztonságot
garantáló, eltervezett kormányzati intézkedések valóban megvalósultak.
				hd
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kíséretével énekelte a Szózatot, amely a
komáromiak ajkán is felcsendült. A március
15-ei városi megemlékezés szervezője
Hamrák Zsófia önkormányzati képviselő
volt. A megemlékezés a délutánban ÉszakKomáromban folytatódott.

MÁRCIUS 15-E KOMÁROMBAN

Március 14-én az Alapy Gáspár parkban
emlékeztek az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc hőseire az óvodások
részvételével. Argai Éva az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc történetéről és
a hazaszeretetről beszélt a gyerekeknek.

A független nemzet
nem fél senkitől!

A Liget Budapest Projektnek köszönhetően még idén befejeződik
a Csillagerőd rekonstrukciója és bővítése. A 6 milliárd forintos beruházással egy új, összesen több mint 7000 négyzetméteres kultu-

Március 15-e a magyar szabadság születésnapja, kezdte ünnepi beszédét Czunyiné
dr. Bertalan Judit térségünk országgyűlési
képviselője az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 170. évfordulójára szervezett eseményen a Kopjafás emlékparkban
március 15-én.

népdalénekes, a Népművészet ifjú mestere
szolgáltatták. Fellépett a Garabonciás Néptáncegyüttes. A magyar hagyományaink
megőrzésére hivatott helyi formáció ünnepi
koreográfiáját Pőcze László, Komárom
Kultúrájáért díjjal elismert néptáncoktató
készítette.

- A szabad nemzet független, független a
kettős elnyomástól, a téveszmék homályától,
a külföldi pénztőke hazai politikai ügyekre
gyakorolt kiszolgáltatottságától, a nemzetek
elegyítő kultúrát és nemzeti egyediséget tagadó
nemzetköziség illúzióitól. A független ember
és a független nemzet nem fél, mert nem fél
senkitől... - hangzott el a beszédben.

Elhangzott a magyar nemzet követelését
összefoglaló 12 pont, a Nemzeti dal. Oláh
Kálmán Vörösmarty Mihály: Elveszett
ország című versét szavalta el. Valódi csúcspont volt, és lélekhez szólóan csendült fel
Vörösmarty Mihály: Szózat című költeménye Gál László előadásában.

A folytatásban ünnepi műsor vette kezdetét,
mely Brankovics György: Az 1848-49-es
szabadságharc története című könyvén
alapult. A mű a Komáromi 1848-49-es Hagyományőrző Közhasznú Egyesület támogatásával jelent meg az ünnepi alkalomra.
Az elhangzott sorok és versek a 170 évvel
ezelőtti forradalmi Magyarországot idézték
fel Oláh Kálmán, Pro Urbe és Berzsenyidíjas tanár, a Latinovics-díjas Gál László,
Vajda Bence közgazdász és Radics Gábor
kommunikációs főtanácsadó előadásában.
A műsorban a zenei aláfestést a Halmos
Béla vándor-díjas Horsa István és Bandája:
Vörös Máté, Joó Bence, Havay Viktória

- 170 év telt el azóta, hogy a márciusi ifjak vállukra vették a haza sorsát, amelyért
nagyon nagy áldozatot hoztak. Magyarország
törtélmének legdicsőbb kora volt ez - folytatta
az ünnepi megemlékezést Oláh Kálmán.
A visszaemlékezésekkel, versekkel és
idézetekkel tűzdelt ünnepi műsorban ismét
Korpás Éva énekelt, Madarász András
kíséretével.
A megemlékező közösség néma főhajtással tisztelgett a szabadságharc hősei
előtt, majd a kopjafáknál elhelyezték az
emlékezés koszorúit és virágait. A koszorúzás alatt a Horsa Banda muzsikált.
Az esemény zárásaként Korpás Éva,
Medveczky-Horváth Györgyi hegedű

Az eseményen a gyerekek huszárdalokat
énekeltek, verseket, mondókát szavaltak
valamint elhelyezték az óvodában készített
kézműves kokárdákat a kopjafánál. Az
ünnepségen Dr. Molnár Attila polgármester, Turi Bálint alpolgármester és Molnárné
Dr. Taár Izabella a komáromi járási Hivatal
vezetője is részt vett. Közreműködött Horsa
István és Horsa Borbála.
Március 14-én délután Szőnyben is megrendezték a hagyományos ’48-as ünnepséget. A megemlékezésen Takács József
önkormányzati képviselő köszöntötte az
emlékezés szándékával megjelenteket.
- A magyar nemzet a török hódoltság óta vívja
szüntelen szabadságharcát mind a mai napig.
A Jóisten ezt a feladatot szabta ránk, szabadságszerető népként küzdeni kell az igazságért,
küzdeni az elnyomás ellen – voltak itt törökök,
labancok, Habsburgok, nácik és kommunisták
– a szabadságharcainkat rendre leverték, de
mégis őseink példát mutattak a világ népeinek,
szép és fájdalmas örökséget hagytak nekünk utódoknak, és a zsarnokságon gyógyíthatatlan
sebeket ejtettek. Túlélő nemzetként itt vagyunk,
megfogyva bár, de törve nem... – kezdte
ünnepi beszédét Dr. Kreft-Horváth Loránd
Szőnyért felelős alpolgármester.
- Határon túl és határon innen is rengeteg jó
érzésű, magyar ember van politikai, felekezeti
hovatartozástól függetlenül, akik féltik, óvják,
védik Magyarországot és egyben az európai
értékrendet is. Mindannyiunk óriási felelőssége, hogy hazánk megmaradhasson, nemcsak
nekünk 2018-ban, hanem évtizedekkel később
gyermekeinknek, unokáinknak is – zárta gondolatait dr. Kreft-Horváth Loránd.
A forradalom 170. évfordulóján a Bozsik
iskola diákjai adtak műsort. Az előadást
követően az emlékezők a Hősök terére
vonult át, ahol Varga Laura éneke mellett
helyezték el koszorúikat.
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EZÜSTÉREM A FLOORBALL FINAL FOUR-ON

Petőfisé a bajnoki cím
A megyei eredmények alapján a Petőfi négy csapattal szerepelt a torna
diákolimpia országos elődöntőjén,
Budapesten, február 10-én. A kilenc
megye legjobbjait felsorakoztató
versenyen rekordmennyiségű csapat
mérte össze tudását a különböző
kategóriákban. Mózes János Áron
egyéni bajnoki címet szerzett.
Az I. korcsoportos fiúk csapata
a 3. helyen végzett. Az I. korcsoportos
lányok is kimagaslóan szerepeltek,
és a népes mezőnyben a 6. helyen
végeztek. A felkészítő tanár Vadkerti
Ildikó testnevelő volt, munkáját Major
Lászlóné, Andrási Mihály és Vörösházi
Tibor pedagógusok segítették.
További hírek a Petőfi házatájáról, hogy
az iskola I. korcsoportos fiú csapata, valamint egyéniben Petrák Dorka bejutott
a torna országos diákolimpiai döntőjébe,
ahol a fiúk az eddigi legbravúrosabb
teljesítményüket nyújtva az 5. helyen
végeztek csapatban.
A Csongrádban rendezett országos
fit-kid versenyről pedig a KVSE fit-kidesei
tértek haza három kupával és sok
éremmel.
			
vi/rg

A második legjobb dolog
A Magyar Kupa négyes döntőjébe az idei esztendőben három
komáromi csapat is bekerült. A verseny elődöntőjét február 17-én,
szombaton, a döntőket pedig vasárnap rendezték a Városi Sport-

Szép eredmények
a VIII. Viktória-kupán

csarnokban.

Március elején a VIII. Viktória-kupán
vettek részt a Fouetté RG SE lányai.
Ez remek lehetőség volt a hosszú
hétvége somogyjádi vidék bajnoksága előtt.
A tornán a következő eredmények
születtek: a felnőttek közt Nagy Eszter
Eliza karikában a 7., buzogányban az 5.,
összetettben pedig a 6. helyet szerezte
meg. A junior 1 kategóriában versenyző
Harmati Kamilla összetettben 11. lett.
Junior 2-ben Dombay Kata Eszter az
összetett a 16. helyen, míg Váradi Emma
Hanna a 14. helyén végzett. Emma
karikagyakorlatára a pontozók a 42 versenyzőből álló mezőny 5. legmagasabb
pontszámát adták.
			

Az ezüstérmes felnőtt férfi floorball-csapat

zg/rg

Ifjabb Galambos Tamás edző elmondta,
hogy bár tavaly az SZPK Komárom 3-2-re
múlta felül a Phoenix Fireball együttesét,
ezzel az eredménnyel akkor aranyérmet
szerezve, a kupát ezúttal nem sikerült
itthon tartani. A tűzmadarak feszített mérkőzésen, nagy csatában végül 4-9 arányban
győzedelmeskedtek.
A legeredményesebb játékos Szuri Zoltán
(SZPK) és Jani Sándor (Phoenix) volt.
A nőknek sem sikerült a dobogó legfelső fokára állni. Lányaink 7-3-as találati aránnyal
végül ezüstöt szereztek a Fireball csapatával
szemben. A legjobb játékos Marton Fanni
(SZPK) és Stipsicz Orsolya (Phoenix) volt.
Az ezüstérmeket dr. Molnár Attila polgármester adta át az SZPK Komárom játékosainak. 				rg
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ORSZÁGOS KARATE SIKEREK

Grónai két aranyat
is hozott Thaiföldről
Komáromi harcosunk az Alexandros
Muay Thai Gym versenyzője és vezetőedzője Thaiföldön, Phuketen, Rawai
városában a legendás Rawai Boxing
Stadionban lépett a kötelek közé február
végén. Grónai ezúttal a Sinbi Muay Thai
Gym színeiben aratott fényes győzelmet.

Bazsó Ákos a dobogó tetején

A thaiföldi mérkőzések 5 menetesek, minden
menet 3 perces. A küzdelem alatt a harcosok
nem viselnek védőfelszerelést, így különösen
kiélezett a küzdelem.

Küzdj és bízva bízzál!

A döntőben Grónai megismételte tavalyi győzelmét, és egy jól célzott combra mért rúgással búcsúztatta thai ellenfelét már a második
menetben. A felkészítést Fhad Sinbimuaythai
és Berta Csaba edzők végezték.

Februárban rendezték meg a Kodomo kupát, amelyen a komáromi

Grónai Sándor további győzelmet is kivívott
az elmúlt hetekben, mikor is legendás
patongi Bangla Boxing Stadion bajnoki övéért vívta profi muay thai szabályrendszerben
5x3 percben.

Tempo Karate Egyesületet Pataki László, Véber Éva és Albert Patrik
képviselte sikerrel. A karatésok rangos szakmai díjat is kaptak.
A verseny, mint a decemberi Fudokan
Európa-bajnokság első felmérője, illetve az
áprilisi magyar bajnokság válogatója, fontos
állomás volt a sportolók idei szezonjában.

- kata 3. hely, szivacs kumite 2. hely
Domonkos László
- kata 1. hely, szivacs kumite 3. hely

A címért minden hónapban csak két harcos
küzdhet meg egymással, akiket korábbi
sikereik és eredményeik alapján emelnek ki
a híresebb muay thai edzőtermek hazai és
külföldi harcosai közül. Sok esetben a külföldi ’muay farang’ harcosoknak a nagyobb
edzőtermek versenyzőit, illetve edzőit kell
legyőzniük a bajnoki címért, de előfordul,
hogy a két tábor kiemelt harcosai, vagy edzői
küzdenek meg egymással.

Filep Imre hétdanos mester a verseny után
úgy nyilatkozott, kifejezetten elégedett
tanítványaival, a „tehetséggondozó csoport”
beváltotta a reményeket. A komáromi
sportolók egyre jobban szerepelnek, a rutint
megszerezve pedig eredményes versenyzőkké válhatnak.

A Magyar Karate Szakszövetség február
elején tartotta a tavalyi évértékelő és az idei
évadnyitó rendezvényét, amelyen a 2017-es
esztendő kiemelkedő versenyzőit és edzőit
díjazták.

Grónai hatalmas térdrúgással az AKA
Thailand egyik harcosa felett aratott kiütéses
győzelmet a második menetben, ezzel megszerezve a Bangla Boxing Stadion bajnoki
övét.

Bazsó Ákos - kata 3. hely, kumite 1. hely
Parai Márton - kata 2. hely, kumite 3. hely
Rigla Regina Amarilla
- kata 5. hely, kumite 3. hely
Köteles Ákos - kata 1. hely, kumite 3. hely
Nagy Alex - kata 2. hely, kumite 2. hely
Farkas Attila Richárd
- kata 5. hely, kumite 3. hely
Farkas Bence - kata 2. hely, kumite 3. hely
Németh Tibor Dániel

				

ké

Eredmények:

Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár itt jelentette be, hogy a karate bekerült
a kiemelt sportágak közé. Az eseményen az
elmúlt év sikereihez hozzájáruló stílusszervezetek képviselőit is díjazták.
A Magyar Fudokan Karate Szövetség
képviselői közül a komáromi Tempo Karate
egyesület tagjai, Pataki Bence, Filep Ádám
és Véber Éva érdemelte ki az elismerést,
amit a Stefánia Palotában vehettek át ünnepélyes keretek között.

				fi / rg
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Dobogós helyen a Komárom
a Czibor Zoltán Emléktornán
Közel évtizedes hagyomány, hogy a
Komáromi Sporthagyományokat Őrző
Kerekasztal emléktornával emlékezik
városunk legendás játékosára, Czibor
Zoltánra, az Aranycsapat tagjára. Az
idei rendezvényt február 11-én tartották a sportcsarnokban.

Fociláz

Hatalmas csata dúlt a kicsik közt az érmekért

Hagyomány, hogy évente egyszer az önkormányzat kispályás labdarúgó-tornára invitálja társszervezeteit. A tűzoltóság, a rendőrség,
a mentősök, a 24 Óra és az önkormányzat csapata állt pályára
a napon gólokban gazdag térségi óvodás futballtornának adott
otthont a Feszty Árpád Általános Iskola is.

- Ádáz küzdelmek folynak. Eddig egy döntetlen
meccsünk volt. A rendőrséggel egy négyszeres
válogatott futballista hölgy lépett pályára, aki
a Győri ETO felnőtt női csapatának is tagja
volt. A médiaválogatott pedig megerősítette
magát néhány NB I-es kézilabdázóval. Itt van
Pásztor Ákos, a magyar kézilabda válogatott
szélsője és Székely Márton, a válogatott kapusa.
Sőt, P. Nagy László egykori NB I-es futballjátékos is megtisztelte jelenlétével a tornát. Nem
lesz egyszerű a dolgunk, de nem adjuk olcsón
a bőrünket – nyilatkozta a sportesemény
félidejében dr. Molnár Attila polgármester,
aki maga is pályára lépett.
A tornát végül a médiaválogatott nyerte
meg. A mentősök a második, a tűzoltók a
harmadik helyen végeztek. Negyedik az önkormányzat, ötödik a rendőrség csapata lett.
A gólkirály címet Pásztor Ákos válogatott
kézilabdázó érdemelte ki. A legjobb játékosnak Horváth Beatrix rendőr főtörzsőrmester
bizonyult. A legjobb kapusnak járó elisme-

A szervezők az eredményhirdetés
keretében idézték meg az Aranycsapat
játékosát, és a nemzeti himnusz soraival
emlékeztek meg róla. Minden csapat
serleg- és oklevéldíjazásban részesült.
A torna eredményhirdetésén különdíjat kaptak a kiemelkedő teljesítményt
nyújtó játékosok. Az elismeréseket
Horváth Gyula korábbi sporttanácsnok
és Kozenkow Ferenc adta át a legjobb
teljesítményt nyújtó csapatoknak és
játékosoknak.

a Tavaszváró kupán március 3-án a sportcsarnokban. Ugyanezen

A barátságos mérkőzések célja, hogy
felhívják a figyelmet a mozgás fontosságára, és hogy a munkán kívül kötetlenebb
formában is találkozzanak a csapattagok.

A megmérettetésre ezúttal hat csapat
jelentkezését fogadták el a szervezők. A
résztvevő egyesületek közel 75 labdarúgója összesen tizenöt mérkőzésen mérte
össze tudását a csapatok felkészülési
időszakának utolsó szakaszában.

rést Sárközi Attila mentős vehette át.

Résztvevő egyesületek:

Az ovifoci tornát immár 11. alkalommal
rendezte meg a Fortuna SE, ezúttal tíz
csapat részvételével.

Komárom VSE és II. csapata, Tatai AC,
Grund 1986 FC Budapest, Koppánymonostori SE, Bábolna SE

Kocsis Sándor, az ovifoci megálmodója tizenöt éve foglalkozik gyerekekkel.
A futball rengeteg élményt és szépséget adott számára. Ezért szeretné ezt
a sportot megismertetni a kicsikkel.

A torna végeredménye:

- Nagyon sok ügyes kisgyerekkel találkozom.
Több volt tanítványom is magasabb osztályban játszik profi szerződéssel. Nagyon büszke
vagyok rájuk – mondta az utánpótlásedző.
Az ovifocit a Fortuna SE koordinálja. Az
egyesület elnöke Paulovics Imre elmondta:
- A torna legfontosabb célja, hogy a legkisebbekkel is megszerettessük a mozgást.
A tornán az első helyezést végül a Szivárvány Óvoda érdemelte ki. A második a
Kistáltos, a harmadik pedig a nagyigmándi
Kincseskert Óvoda lett.
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1. Tatai AC U16
2. Koppánymonostori SE U16
3. Komárom VSE I. U15
4. Komárom VSE II. U14
5. Grund 1986 FC U14
6. Bábolna SE U16
A torna különdíjasai:
A legjobb kapus: Vicena Richárd
(Koppánymonostori SE)
A legjobb mezőnyjátékos: Fekete Roland
(Koppánymonostori SE)
Gólkirály: Mártonfi Máté (Tatai AC)
A legjobb hazai játékos: Lakatos
Valentin (Komárom VSE I. csapat) (rg)
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Lovagkeresztet
kapott a Vasember

PARAOLIMPIA A SPORTCSARNOKBAN

Dr. Kreft-Horváth Loránd
alpolgármesterdíjat ad át az eseményen

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy
Szőnyi Ferenc ultramaratonista
a legmagasabb állami elismerést,
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét
vehette át nemzeti ünnepünk alkalmából Áder János köztársasági elnöktől.
Gratulálunk a kitüntető címhez!
(bővebben következő számunkban)

Sárkányhajó viadal medencében
A Brigetio Gyógyfürdő fedett medencéjében tartották az Első Brigetio Medencés Sárkányhajó versenyt február
17-én. A versenyt a Kimlei Sárkányok
Vízisport Egyesület és a Vaskakas
Sárkányhajó Klub közösen rendezte.
A kimlei egyesület elnöke, Jakab
Mihály elmondta, azért választották
Komáromot hagyományteremtő
versenyük helyszínéül, mert ismerték
a gyógyfürdő kiváló adottságait.
Nyugat-Magyarországon ez volt az első
idei medencés sárkányhajó-verseny,
amelyre a közeli Győrből, Mosonmagyaróvárról, Paksról, Kimléről, Budapestről,
Vácról, Gödről, megyénkből Tatáról, Tatabányáról és Nyergesújfaluról is érkeztek
sportolók. A 42 csapat legénységével
megtartott küzdelem mezőnyében közel
háromszáz evezős igyekezett a hajóban
helytállni. A 12,5 méteres hajóban mindkét oldalon hat evezős foglal helyet. A cél
- mint a kötélhúzásnál-, hogy elhúzzák a
hajót saját irányukba. Komáromban női,
férfi és mix kategóriában, versenyzői és
szabadidős csoportokban indították a
résztvevő együtteseket.
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A részvétel a fontos

A fogyatékkal élők vették birtokba február 27-én a Városi Sportcsarnokot, ahol a nyári paraolimpia mintájára ezúttal téli játékokat
szerveztek. A nap folyamán különböző sorversenyekben és labdagurításban mérték össze tudásukat a csapatok.
Szalai Gabriellának, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Fogyatékosok Nappali
Intézménye és Sorstárs Támogató Szolgálat
vezetőjének köszöntője után dr. Molnár
Attila polgármester szólt a megjelentekhez.
Elmondta, évek óta hagyomány városunkban, hogy a Horváth István vezette Magyar
Máltai Szeretetszolgálat komáromi csoportja, a Fogyatékosok Nappali Intézménye és
Sorstárs Támogató Szolgálata dolgozóival
közösen nyári olimpiát szervez, nagyszerű,
hogy a téli olimpia évében ezúttal februárban is lehetőség van megmérkőzni egymással.
A városvezető után Bara Zoltán, a helyi
Rotary Club elnöke, majd Bondor Lajos, a Szeretetszolgálat közép-dunántúli
régiójának vezetője üdvözölte a diákokat,
az önkénteseket és az öt csapatot: így a
fogyatékosok nappali intézménye csapatát, a
Móra iskolásokat, a Tatabányáról, Mosonmagyaróvárról és Tokodaltáróról érkezőket,
valamint a nézőként jelen lévő esztergomiakat.
Délután a Street Generation és a KVSE
fit-kidesei tartottak bemutatót és fellépett
a Twinner is. A díjakat, elismeréseket
dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester
nyújtotta át.

A Szeretetszolgálat komáromi csoportja
egyébként március 10-én tartott éves közgyűlést Szőnyben, a Nagyboldogasszony
katolikus templomban.
- A tavalyi rendezvényeink közülük kiemelném a nyári tábort, ahol hátrányos helyzetű
gyerekeket fogadunk. Decemberben az Adni
öröm! akcióban fiataljaink, munkatársaink és
önkénteseink nagy segítséget nyújtottak a rászorulók számára gyűjtött adományok kezelésében.
Téliesítettük a Sport utcai ruharaktárunkat is.
A legkiemelkedőbb esemény azonban az volt,
hogy birtokba vehettük a Fogyatékosok Nappali
Intézményét Szőnyben. Terveink közt szerepel
sportpálya, közösségi tér és veteményes kialakítása az udvaron – mondta Horváth István,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat komáromi csoportjának vezetője.
- Az önkormányzat kétszázezer forinttal
megemelte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
komáromi csoportjának idei támogatási összegét, így kétmillió kétszázezer forint szerepel a
költségvetésben - mondta Dr. Kreft-Horváth
Loránd.
Az alpolgármester hozzátette: a lehetőségekhez mérten továbbra is számíthatnak
az önkormányzat segítségére. A Kossuth
Lajos utcában új járda épül, és parkolókat is
kialakítanak a közeljövőben.
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Anna Galéria új helyen

Komárom,
Igmándi út 41.
06-30-498-73-72
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