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A megállapodás
Ünnepélyes aláírás után immár hivatalosan is megszületett az önkormányzat,
valamint az ELTE régészeti tanszékének
együttműködését megalapozó megállapodás.

2020 a nagyberuházások
és a pályázatok éve lesz

Január 15-én a Városháza dísztermében
írta alá az együttműködési dokumentumot dr. Molnár Attila polgármester és
dr. Borhy László professzor, az egyetem
rektora

Komárom Város Önkormányzatának
képviselő-testülete január 28-án nagy
többséggel nélkül fogadta el településünk idei költségvetését. A büdzsé
összeállítását mindig széles körű
társadalmi egyeztetés, számos szakmai
megbeszélés előzi meg, nem volt ez
másképp idén sem. Ahogy azt minden
esztendő elején megtesszük, úgy idén is
megkérdeztük dr. Molnár Attila polgármestert a részletekről.
„A büdzsé kiegyensúlyozott, hiányt nem
tartalmaz. Mind a kiadási, mind pedig
a bevételi oldal 16,5 milliárd forinttal
számol, amelynek jelentős része feladathoz kötött. Fontos tudni, hogy valamen�nyi pályázatunkat a teljes megvalósítási
összeggel kell szerepeltetnünk a költségvetésben...Otthonunk olyan fejlődési
pályán van, amelyre még nem volt példa
a város történelmében. Ez valamennyi
komáromi közös sikere! ”

Nemcsak egy impozáns épülettel, egy
új múzeummal gazdagodik Komárom,
hanem hosszú évtizedek után felsőoktatási képzés kerül városunkba. Komárom
felkerül a hazai felsőoktatás térképére!

Elindult a Zöld Város projekt
A munkálatok során megújul a Jókai liget
teljes zöldfelülete, valamint a környező
utcák járdáit, illetve a Brigetio Gyógyfürdő parkolójának egy részét is felújítják.
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A beruházás teljes bekerülési költsége
közel négyszázmillió forint. Ennek fele
pályázati összeg, másik felét saját forrásból biztosítja az önkormányzat.
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A kultúránk mi magunk vagyunk!
Hagyományaink, sorsunk, nemzetünk
szellemi és épített értékei, közös tudásunk, nyelvünk, alkotói képességünk,
egyszóval kultúránk ünneplése nemcsak
alapvetés, de kötelesség is. Városunkban január 20-án indult a programsorozat a magyar kultúra napja alkalmából.
A zeneiskolában hazai művek csendültek
fel a pódiumon, a Jókai moziban Udvaros Dorottya színművész adott önálló
estet, a Városházán gálával egybekötött
díjátadóra került sor, míg a Dózsa György
Művelődési Házban az Őrzők együttes
lépett színpadra. A gyerekekre is gondoltak a szervezők, ők a Mirkó királyfi című
erdélyi népmesét tekinthették meg a
Közösségi Házban.
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Megújult a kórház gyermekrészlege, és további modernizációra
is készülnek
Nem csupán az eddigi korszerűtlen
körülményeket sikerült megszüntetni,
de a korábban az alagsorban található
gyermekpulmonológiai szakrendelés
is felköltözött a megújult részlegre. A
felújításhoz az önkormányzat is jelentős
összeggel járult hozzá.
A kórház, adóssága nem lévén, nemrég
mintegy 140 millió forintos kormányzati
ösztönző támogatásban is részesült. Az
összegből az eszközpark korszerűsítését,
az informatikai háttér bővítését, a mukakörülmények javítását, és további infrastrukturális beruházásokat kívánnak
megvalósítani.

19
Az orvos válaszol
Január minden évben az influenza hónapja. Jelenleg kijelenthető: a
járvány tömegesen még nincs jelen városunkban.
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Az influenza egy távol-keletről induló járvány, amely minden esztendőben jelentkezik, Európát a téli időszakban éri el. A komoly szövődményekkel járó vírust gyakran
összekeverjük az enyhébb lefolyású influenzaszerű megbetegedéssel. A téli hónapok
szürkesége, az egyre csak fogyatkozó vitamintárunk, a kevés napsütés és a hideg
idő nincs szervezetünk építésére. Kérdéseinkre dr. Kreft-Horváth Loránd háziorvos
válaszolt.
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Sportünnep 2020
Komárom legjobb sportolóit, legeredményesebb egyesületeit, szakembereit
ünnepeltük január 25-én a Sportcsarnokban. Városunk egyik legrangosabb
közösségi eseményeként könyvelhetjük
el a Sportbált, amelyre idén is nagyon
sok vendég fogadta el a meghívást.
A Komárom Város Sportjáért elismerést Szőlössi György, a Nemzeti Sport
főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók
Szövetségének elnöke és Beigelbeck Attila, a KVSE leköszönő elnöke vehette át.
Az Év Női Sportolója a KVSE sportlövője,
Horváth Lea lett, a férfiak közül Pfeifenróth Tamást, a Komáromi Sportbarátok
Köre Egyesületének erőemelőjét érte a
megtiszteltetés.

3

otthonunk_komarom

Komáromi Újság

2020 a nagyberuházások
és a pályázatok
éve lesz

aktuális

Komárom Város Önkormányzatának képviselő-testülete január 28-án nagy többséggel fogadta
el településünk idei költségvetését. Ahogy azt
minden esztendő elején megtesszük, úgy idén is
megkérdeztük dr. Molnár Attila polgármestert a
részletekről.
- Bár jogszabály nincs rá, a magam részéről továbbra is
fontosnak tartom, hogy a konkrét számokat tartalmazó költségvetés megvitatása előtt már egy úgynevezett költségvetési
koncepcióval rendelkezzen a város. Ezt az általános irányelveket tartalmazó dokumentumot már tavaly év végén elfogadta
a képviselő-testület. Az ebben megfogalmazott gazdaságpolitikai tervek évről évre segítik a költségvetés minél gyorsabb és
zökkenőmentesebb elfogadását.
A büdzsé összeállítását egyébiránt mindig széles körű
társadalmi egyeztetés, számos szakmai megbeszélés előzi
meg, nem volt ez másképp idén sem. Ezúttal is megkértem az
intézményvezetőket, a szakszervezeteket, a roma nemzetiségi
önkormányzat vezetőségét, a nagyobb városi civil egyesületek képviselőit, az idősügyi tanácsot, a DiViSz fiataljait, a
történelmi egyházak vezetőit, illetve természetesen a képviselő-testület tagjait, és közvetlen pénzügyi munkatársaimat,
hogy együtt alakítsuk ki városunk költségvetésének számait.
A 2020-as sarokszámoknál elsősorban a folyamatban lévő
pályázatokhoz szükséges önerő biztosításának elsőbbségét
kellett figyelembe vennünk. Emellett természetesen a komáromiakat közvetlenül érintő új támogatási formákra is
különítettünk el forrást. Olyanokra gondolok, mint a fiatalok
első lakáshoz jutási támogatása, a korábbi 100.000-es kelengyepénz duplájára emelése, a 70 éven felüliek térítésmentes
tüdőgyulladás elleni vakcinázási programja, a Selye Kórház
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az idei büdzsé is
kiegyensúlyozott,
hiányt nem tartalmaz
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Otthonunk olyan fejlődési pályán van, amelyre még nem volt
példa a város történelmében. Ez valamennyi komáromi közös sikere!
és az alapellátás támogatása, a praxistámogatás, vagy épp a környezetvédelmi alap létrehozása, és a klímastratégia megalkotása. Úgy gondolom,
hogy mindezen, a korábbi szerteágazó
támogatási rendszert (a 100.000 Ft-os
támogatás az első házasok részére, a
kismamák és a diákok helyi járatokon
való utazási költségeinek átvállalása,
a térítésmentes bölcsődei és óvodai
étkezés, a városi úszóprogram, a hétvégi
sebészeti ambulancia és a gyermekügyelet finanszírozása, a térítésmentes
rotavírus elleni védőoltás, a 70 éven
felüliek szemétszállítási díjának átvállalása, a kedvezményes telekvásárlási
lehetőség a CSOK-támogatásban részesült családoknak és a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben való részvétel) kiegészítő
intézkedések még inkább hozzájárulnak
ahhoz, hogy Komáromot valóban közös
otthonunknak tekinthessük.

származik. Ebből az összegből élünk, ebből finanszírozhatjuk
infrastrukturális fejlesztéseinket, csakúgy, mint a komáromi
családok támogatási rendszerét és a pályázatinkhoz szükséges
önrészt is. Az önkormányzati területek eladásából jelentős
többletbevételre számítunk idén is.
- A családtámogatási kedvezményrendszer kibővítéséről már
esett szó, mi ezen túlmenően az idei költségvetés prioritása?
- Ez az év az állami nagyberuházásokról, továbbá az elnyert
pályázataink megvalósításáról fog szólni. Szinte nem telik
majd el úgy hónap, hogy ne vágnánk át a nemzeti színű szalagot egyik vagy másik új komáromi létesítmény átadóján. A
kiadási oldalon egyébként főként éppen az elnyert pályázatainkhoz tartozó általunk fizetendő önrészösszegek szerepelnek.
Ez a tény nagyban befolyásolja pénzügyi mozgásterünket.
Az év során folytatódik majd a komáromi utak, utcák, járdák
javítását, a közvilágítás bővítését célzó igények felmérése, de
az ilyen irányú komfortérzetet javító beruházásokra minden
bizonnyal inkább a következő esztendőben kerül majd sor. Pályázataink jó részénél már lezajlott a közbeszerzés vagy most
zajlik, ami azt jelenti, hogy néhány hónapon belül kezdődik az
adott a beruházás.
- Kérem vegyük ezeket sorba…
- Zajlik az új múzeum kialakítása a korábbi mezőgazdasági kombinát épületében, továbbá nemrég kötöttük meg az
ELTE-vel azt a stratégiai megállapodást, amelynek köszönhetően hazánk egyik legpatinásabb egyeteme városunkba hozza
a régészeti gyakorlati képzését. Dr. Borhy László barátom, az
egyetem rektora úgy fogalmazott az aláíráskor, hogy ez a több
mint két évtizedes előkésztés után tető alá hozott együttműködés semmiképp sem egy út vége, sokkal inkább egy szorosabb
közös szakmai munka kezdete. A magam részéről ehhez csak
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- Polgármester úr, hallhatnánk konkrét
számokat is?
- A büdzsé kiegyensúlyozott, hiányt
nem tartalmaz. Mind a kiadási, mind
pedig a bevételi oldal 16,5 milliárd forinttal számol, amelynek jelentős része
feladathoz kötött. Fontos tudni, hogy
valamennyi pályázatunkat a teljes megvalósítási összeggel kell szerepeltetnünk
a költségvetésben.
A bevételi oldalunkon fejlesztési hitelkeret és állami normatíva is áll, ez utóbbi
a kormányzati gazdaságpolitikának köszönhetően mára elérte az 1 milliárdot.
A helyi adóbevételeinket is magasabbra
várjuk a tavalyinál, terveink szerint 3,6
milliárd forint körül alakul majd ez a
szám. Ennek jelentős része a kis- és középvállalkozások által befizetett iparűzési adón túl az ipari parkunkban termelő
gazdasági társaságoktól

annyit tennék hozzá, hogy ennek a munkának az eredményeként Komárom felkerül a hazai felsőoktatás térképére is. A
buszvégállomás mellett épül az új nonprofit szolgáltatóház,
ahová a Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézmény települ,
de itt kap helyet a DiViSz (Diákönkormányzatok Városi Szövetsége) új irodája és egy családbarát játszótér is. Megkezdődött
a Zöld Város projekt, amelynek keretében nem csupán a Jókai
liget zöldfelülete újul meg, de zenepavilon is épül, sőt a Brigetio Gyógyfürdő is részben új parkolót kap, míg a környező utcákban korszerű járdákon sétálhatunk majd. Itt jegyzem meg,
hogy a családok nagy örömére a ligetben már áll az észak-komáromi Öregvárat modellező modern tematikus játszótér, és
végéhez közelít a Jókai Gimnázium teljes energetikai felújítása is. Az ipari parkban inkubátorház épül, ez abból a szempontból fontos, hogy a hozzánk betelepülni szándékozó gazdasági társaságokat megfelelő infrastruktúrával tudjuk majd
fogadni. A projektnek köszönhetően megépül az ipari park új
csapadékelvezető rendszere is, így többet nem fordulhat elő
olyan eset, mint néhány éve, mikor a heves esőzés miatt több
napig megközelíthetetlen volt az ipari park, ebből kifolyólag
termeléskieséssel kellett szembenéznie az ott működő cégeknek, ami végső soron az általuk a városnak fizetett iparűzési
adóban is megmutatkozhatott. Az önkormányzat elkötelezett a
zöld szemlélet mellett, ennek szellemében nemsokára indulhat
a geotermikus projekt is, amelynek köszönhetően a föld hőjével fűthetjük majd a Városi Sportcsarnok és a fürdő ingatlanjait is. Az pedig csak hab a tortán, hogy idén megnyitja kapuit a
nagyközönség előtt a felújított Csillagerőd, illetve, hogy végre
átautózhatunk majd az új Duna-hídon is!
Otthonunk olyan fejlődési pályán van, amilyenre még nem
volt példa a város történelmében. Ez valamennyi komáromi
közös sikere! A napokban elfogadott idei költségvetés pedig
ezt a közösen elért, példaértékű komáromi sikert hivatott
támogatni!
otthonunk_komarom
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A szerződéskötést követően városunkba költözik az ELTE régészeti tanszékének gyakorlati képzése

Ünnepélyes aláírás után immár hivatalosan is
megszületett a komáromi önkormányzat, valamint
az ELTE régészeti tanszékének jövőbeni együttműködését megalapozó megállapodás. Január 15-én
a Városháza dísztermében a sajtó jelenlétében írta
alá az együttműködési dokumentumot dr. Molnár
Attila polgármester és dr. Borhy László professzor,
az egyetem rektora.
A városvezető elmondta, nemcsak egy impozáns épülettel, egy
új múzeummal gazdagodik Komárom, hanem hosszú évtizedek
után felsőoktatási képzés kerül városunkba.
Az önkormányzat 2016-ban nyújtott be pályázatot a Területi Operatív Program társadalmi és környezeti szempontból
fenntartható turizmus fejlesztés című pályázati felhívására; a
projekt egyik célja az egykori római település, Brigetio területén feltárt leletek látogatóbarát bemutatása, a tárlat interaktív
eszközökkel való felszerelése, egy innovatív, esztétikus, a 21.
század követelményeinek megfelelő épület és bemutató tér
kialakítása. A projekt másik célja, hogy az ásatásokon feltárt

MEGáll
leleteknek jelenleg helyet adó Klapka György Múzeum modern
épületbe költözhessen. A volt kombinát épületeként emlegetett ingatlant az 1900-as évek elején építették a magyar
királyi méntelep laktanyája számára, ahol később a Komáromi
Állami Gazdaság, majd annak jogutódja működött 2006-ig. Ezt
követően az épület üresen állt, míg az önkormányzat meg nem
vásárolta.
A polgármester hosszasan sorolta a beruházással teljesítendő
feladatokat.
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Egy lépéssel közelebb
az új múzeumhoz!
egyetemi város lettünk!
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lapodás

– Visszaállítjuk az emeletes épület eredeti
homlokzati megjelenését, felújítjuk a tetőszerkezetét, kicseréljük a tetőt, gondoskodunk az utólagos hő- és vízszigetelésről.
Sor kerül a nyílászárók cseréjére, parkolókat építünk ki, és az épület akadálymentes megközelítése is lehetséges lesz.
A földszinten kap helyet az állandó római
kori kiállítás, az időszaki kiállítást bemutató látogatóterem, installációs raktár,
turisztikai bemutatótér, iroda, valamint
egy ajándéktárgyak értékesítésére szolgáló helyiség. Lesz kávéház és a gyerekek
szórakoztatására szolgáló játékkuckó is.
Az emeleten irodákat és további kiállítóhelyiségeket, a tetőtérben pedig előadótermeket alakítunk ki, hiszen az Eötvös
Loránd Tudományegyetem ide helyezi át
a régészek képzésének egy részét, tekintve, hogy évtizedek óta a nyári gyakorlat
helyszíne a szőnyi Vásártér - fogalmazott a
városvezető.
A közel másfél milliárd forintos fejlesztés
részben pályázati forrásból, részben önkormányzati önerőből valósul meg.
A polgármester szerint az épület hasznosítása, egy új korszak kezdete Komáromban, az oktatás, a kultúra, a turizmus és
az idegenforgalom területén is. Ezáltal
Komárom nemcsak a régészeti feltárásokban lesz vezető szerepre hivatott, hanem
a felsőoktatásban is, hiszen európai szintű
leletanyagot lesz képes bemutatni.
A megállapodás fontosságát prof. dr.
Borhy László, az ELTE rekotora is méltatta:
– Az ELTE régészeti képzésében stabil
háttérintézménnyé tette Komárom városát: a Klapka György Múzeumot, illetve az
évről évre a szőnyi Vásártéren folytatódó
ásatásokat, amelyekben eddig mintegy
négyszáz hallgató vett részt. Sokan közülük az ásatást követő utómunkálatokban
tevékenykedtek. A feldolgozó munka
révén számtalan szemináriumi dolgozat,
szakdolgozat, illetve doktori disszertáció
is született.
Mint elhangzott: örökségvédelmi,
oktatási, kulturális, tudományos ismeretterjesztési feladatok kapcsolódnak majd
az új képzési és kiállítótérhez, illetve a
beruházás a kulturális innováció területén
is élen jár.
Az eseményen Molnárné dr. Taár Izabella
járási hivatalvezető, Hajnal Dóra, Nagy
Nikolett és Vajda Bence önkormányzati
képviselők, valamint Számadó Emese
múzeumigazgató is megjelent.
				
la
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Elindult
a zöld város
projekt

Nagy Nikolett önkormányzati képviselő, turisztikai tanácsnok a sajtótájékoztatón elmondta: a körzet
a jelenleg folyó beruházások eredményeként hamarosan városunk kitüntetett idegenforgalmi csomóponjává válhat.

Január 16-án indultak el a Zöld
Város elnevezésű projekt munkálatai, amely a Területi Operatív
Program egyik kiemelt pályázata.
Célja, a közterületek környezettudatos, család- és klímabarát
megújítása.
A munkálatok során megújul a Jókai liget
teljes zöldfelülete, valamint a környező
utcák járdáit is felújítják. A beruházás
teljes bekerülési költsége közel négyszázmillió forint. Ennek fele pályázati összeg,
másik felét saját forrásból biztosítja az
önkormányzat. - Komárom fontosnak
tartja a zöld szemlélet képviseletét, a klímastratégia megalkotását, amelyre szintén elnyertünk egy pályázatot. Ahol csak
lehet, ott a következő időszak fejlesztéseit
javarészt a természettel való összhang
fogja meghatározni – mondta dr. Molnár
Attila polgármester.

Ez a beruházás az önkormányzat és a komáromiak zöld gondolkodását mutatja mondta Nagy Nikolett önkormányzati képviselő, turisztikai tanácsnok, aki a körzet
beruházásairól is szólt a tájékoztatón.
- Mögöttünk látható a tematikus játszótér, amelyet a gyerekek már birtokba vettek.
A Jókai Gimnázium korszerűsítése jelenleg is zajlik. Meg kell említeni a Brigetio
Gyógyfürdő jelenleg előkészítési szakaszban lévő pályázatát, melynek köszönhetően egy beltéri családi élménymedence épülhet, valamint a felújított Csillagerőd is
ebben az évben nyitja meg kapuit – mondta Nagy Nikolett.

A programban
megújul a liget
zöldfelülete
otthonunk_komarom
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A Jókai ligetben zajló munkálatok miatt az idei Komáromi Napokat a Monostori erődben
rendezik meg. A helyszínre elektromos buszok szállítják majd az érdeklődőket, látogatókat.

A projekt határozott, elszánt, tudatos
jövőképet teremt a város számára fogalmazott Czunyiné dr. Bertalan Judit,
térségünk országgyűlési képviselője,
Hozzátette: - A Jókai liget megközelítése
szempontjából fontos, hogy a környező
utcák járdái is megújulnak, de az talán
még fontosabb, hogy egy-egy rendezvény,
fesztivál idején a komáromiak úgy tudják
használni a teret, hogy közben megóvják
a zöldfelületet. Egy megújuló, revitalizált
zöldterület egyaránt szolgálni tudja a
szabadlevegős programokat és a kulturális fesztiválokat.
A beruházást a jövő év elején adják át. A
munkák a gyalogos, a kerékpáros és az
autós közlekedést is érintik, ezért a komáromiak türelmét kéri az önkormányzat. A
felújítás miatt a Komáromi Napok rendezvénysorozat idén a Monostori erődben
kap helyet. A tervek szerint a helyszínre
sűrűn közlekedő elektromos buszokkal
lehet majd eljutni, ezzel is hozzájárulva a
zöld szemlélet térhódításához.
Ez utóbbit tekintve Komárom egyébként
is élen jár a hazai települések között,
hiszen az önkormányzat nemrég sikeresen
pályázott a helyi klímastratégia kidolgozására.
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A projektben tematikus, szemléletformáló
programsorozat indul, olyan elemekkel,
mint például a környezetvédelmi filmklub,
a klímatudatosságot erősítő családi napok, vagy épp a szemléletformálást segítő
tudásmegosztó rendezvények szervezése.
Ezek mellett számos, a témába vágó előadás, workshop és fórum várja majd az
érdeklődőket. Az óvodások kreatív és játékos foglalkozásokon vehetnek részt egy
erre a célra kialakított bemutatóhelyen,
míg az iskolások tanulmányi versenyeken
adhatnak számot klímavédelmi tudásukról. A projektnek köszönhetően ismeretterjesztő kiadvány és egy a témával
foglalkozó online felület is készül.
A város évek óta tervezi a geotermikus
energia hasznosítását is, most végre egy
pályázatnak köszönhetően megvalósul
az elképzelés, és néhány hónapon belül
kiépül majd a geotermikus hőellátó
rendszer. A projekt célja, hogy a Brigetio Gyógyfürdő két épületét és a Városi
Sportcsarnokot földgáz helyett geotermikus energiával fűtsük.
Az pedig csak egy kis színes, hogy tavaly
év végén új elektromos töltőállomásokat
avattak városunkban. Az egyik ilyen a
Kocsis Étteremmel szemközt, a másik a
Hotel Corner előtt került kialakításra.
				
kn
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klímastratégia
geoprojekt
elektromos töltőállomások
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A Kultúránk
mi magunk
vagyunk!
A magyar kultúra napját 1989 óta
ünnepeljük január 22-én, annak
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta
le Csekén a Himnusz kéziratát.

Udvaros Dorottya mindig nyitott
az újra. Mint mondta: a színészetre
nem lehet ráunni, hiszen folyamatos
kihívás elé állítja az embert. A tegnapi siker ma már nem érvényes.
A színésznő 18 éve a Nemzeti Színház tagja.
- A Nemzetiben otthon vagyok. Ebben a
teátrumban sok nemzetközileg is jegyzett
rendező megfordult már az elmúlt évtizedek
során. Most azt érzem, nem nekem kell elmennem, hanem hozzám jön oda a fél világ.

•

A moziban Udvaros Dorottya adott önálló estet

Hagyományaink, sorsunk, nemzetünk szellemi és épített értékei, közös
tudásunk, nyelvünk, alkotói képességünk, egyszóval kultúránk ünneplése nemcsak alapvetés, de kötelesség is. Városunkban január 20-án
indult a programsorozat.
Csend-Törékeny-Üres címmel tartott felolvasó színházi estet Udvaros Dorottya
a magyar kultúra napja alkalmából. Ady
és Pilinszky verseit hallhatta a közönség
a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő előadásában január 21-én a Jókai
moziban.
- Először nagyon furcsa volt, hogyan is
kerülhet egymás mellé ez a két ember.
Annyira más világ, de talán pont ettől
olyan izgalmas számomra. Pilinszky
rendkívül törékenyen gondolkodik az
életről, Ady pedig, mint egy fújtató bika,
még az élete végén is perel mindennel és
mindenkivel! Az önmagukra való reflektálás, a gúny, a cinizmus, ezek azonban
közösek bennük. Két irodalmi óriás!

Jelen kell, hogy legyenek az életünkben
– fogalmazta meg gondolatit az esttel
kapcsolatban a művésznő.
Ez a műfaj komoly koncentrációt igényel. A zenei és vizuális hatás mellett a
felolvasószínházban szinte eszköztelen a
színész. Csak a hangja szól, és néhány vetített kép pereg. A költemények egymást
követik, címek és átkötések nélkül.
- Pilinszkynél olyan erős költői képeket
találunk, melyeket első hallásra szinte
lehetetlen megérteni. Ez nem is feltétlenül baj. Az életünkben sem kell mindent
megérteni, de érezni, átélni, igen. Erre
lehet jó egy ilyen est – tette hozzá.

otthonunk_komarom

Az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskolában számos alkalom adódik az év folyamán
a hagyományok, évfordulók megünneplésére. Ilyen fontos esemény a magyar kultúra napja is. Január 20-án kizárólag magyar
zeneszerzők darabjai csendültek fel. Kodály,
Bartók mellett több olyan szerző művét is
előadták, amelyek ritkábban hallhatók a
koncerttermekben, így felcsendült Bogár
István vagy Mező Imre egy-egy darabja is.
Az est folyamán zongora-, fúvós-, vonós-,
valamint énekes számok is szerepeltek
a pódiumon. Fellépett a Lehár Ifjúsági
Zenekar. A növendékek mellett egy tanári
kamaraegyüttest is hallhatott a közönség.
- A mai gyerekek nyitottak az újdonságokra.
Ha ez a klasszikus zenében jelenik meg az
külön öröm, hiszen az iskolánkban a klas�szikus a fő irány. Ebben is tudunk azonban
újdonságokat mutatni számukra. Ezek a karakterdarabok megjelennek egyéb hangversenyeken is, illetve vannak olyan versenyek,
ahol külön kritérium, hogy 20. századi vagy
mai szerzők művei is elhangozzanak. Ezek
kivétel nélkül nehéz hallgatnivalók, mert
a hangzásviláguk erősen eltér egy barokk
vagy klasszicista műtől. Örülök, hogy a
mai hangversenyen több új, különlegesnek
mondható mű is előadásra került – mondta
Hozák Adrienn, az Egressy Béni Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója.
A magyar kultúra napján gazdag
programkínálatból válogathattak a
felnőttek. A Komáromi Városgazda
Nonprofit Kft. fontosnak tartja, hogy
ez alkalomból a gyerekek is ízelítőt
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...minden kultúra,
ami nem természet,
minden, ami körülvesz

•
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Több száz gyerek nézte meg a Mirkó királyfi című erdélyi népmesét a Közösségi Házban

kapjanak a magyar hazai kultúrából. Ezért egy meseszínházi előadásra invitálták a város óvodásait és
kis iskolásait a Közösségi Házba.
- Nagyon fontos, hogy gyermekeink szívébe
bele tudjuk csepegtetni a kultúrát. A Magyar Népmeseszínház előadását láthatták a
kicsik, a Mirkó királyfi című erdélyi darabot.
A gyerekek találkozhattak a magyar népmesékben felbukkanó motívumokkal, szimbólumokkal, mint a táltos, a királyfi, a vasorrú
bába, a boszorkány. Táncon, hangszereken,
verseken, mondókákon keresztül élhették
át, mit is jelent a magyar kultúra – mondta
Zsédenyiné Horváth Krisztina, a Városgazda
Kft. művelődésszervezője. A meseszínházi
előadáson mintegy 300 gyermek vett részt.
Január 22-én a Városházán gálaműsorral
és díjátadóval folytatódott a magyarkultúra-napi eseményláncolat. A komáromi
művészeti csoportokat és alkotókat felvonultató rendezvény nemzeti imánk közös
eléneklésével vette kezdetét, a Komáromi
Katolikus Kórus közreműködésével.
A megjelentek közt köszönthették a
házigazda grémium tagjain túl Keszegh
Béla észak-komáromi polgármestert és az
északi városrész küldöttségét, mely jelenlét
kiemelt jelentőséggel bírt a nemzeti összetartozás évében.
otthonunk_komarom

Ünnepi beszédében Hajnal Dóra, a Humán
ügyek bizottságának elnöke úgy fogalmazott:
“..minden kultúra, ami nem természet.
Vagyis, minden az, ami körülvesz bennünket és nem madárdal, nem fűszál és nem
égbolt. De valójában ott van mindenütt,
legerősebben pedig bennünk. A kezünkben,
a szívünkben. Az alkotásra való képességünk az, ami a kezet megindítja és a szívet
megdobbantja. Hogy alkotásunk, teremtett
valóságunk, a minket körülölelő világunk
milyen képet ölt, az azoktól a beidegződésektől függ, amelyeket magunkba szívunk,
mióta megláttuk a napot. …
Az apáról fiúra, anyáról leányra szálló tanítás, kézműveseink remekművei, nemzetünk
értékrendje. A kenyerünk, ami nemcsak
táplálékunk, hanem jelképünk, megélhetésünk szimbóluma.
Tudásunk, gondolataink, történelmünk,
hagyományaink. Hőseink és nemzetünk
nagyjai: íróink, költőink, zeneszerzőink, művészeink, tudósaink, orvosaink
léte, hagyatéka, építő öröksége, mind
kultúránk része. Kultúránk örömet adó
forrás, tiszta víz, pajzs a kezünkben,
amellyel kivédhetőek az idegen világok
ártó törekvései. A kultúránk mi magunk
vagyunk, és mindaz, amit megteremtünk,

kultúra

•

Komáromi Újság

Idén Vörös Máté népzenész és Gál László Latinovitsd-díjas előadó vehette át a legmagasabb városi kultúrális díjat

Iétezni hagyunk, éltetünk, óvunk, keresünk: magyar szót külföldön, összetartozást idehaza...magyar kultúránk
az, ami egyenrangúvá tesz bennünket.
Közös tudás, mely megengedi, hogy
megértsük egymás szavát és gondolatát - fogalmazott a bizttossági elnök.
A testület 2012 óta adományoz díjat a helyi
kulturális élet elismert szereplőinek. A
Komárom Város Kultúrájáért díj alapítását
Hamrák Zsófia, a Humán ügyek bizottságának korábbi elnöke kezdeményezte.
A város megbecsülését is szimbolizáló
magyarkultúra-napi kézszorításban eddig
15 jeles komáromi személy,
valamint egy együttes részesülhetett.
A képviselő-testület a város kulturális életének gazdagításáért kifejtett munkássága
elismeréséül Komárom Város Kultúrájáért
díjat adományozott Vörös Máté népzenész és Gál László Latinovits-díjas versmondó részére.
Az oklevelet dr. Molnár Attila polgármester adta át, Hamrák Zsófia korábbi és
Hajnal Dóra jelenlegi humán bizottsági
elnökök is gratuláltak a díjazottaknak,
további alkotásra buzdítva őket.
Mindkét kitüntetett egyetértett abban,
hogy a díj megtisztelő, ugyanakkor felelősséggel is jár. Elmondták, újabb motivációt
is kaptak arra, hogy tovább alkossanak, és
hogy óvják, közvetítsék saját művészetük

révén a magyar kultúra szellemiségét.
A díjátadót követően komáromi művészeti
együttesek és alkotók gálája vette kezdetét a helyi sokszínűség bemutatására.
A gálaműsorban fellépett az Ördöngős
Népzenetanoda tanítványaiból verbuválódott együttes, akik tavaly a Fölszállott a
páva népzenei televíziós tehetségkutató
műsor élő adásában szerepeltek. Az őket
vezető Horsa István Halmos Béla-díjas
népzenész, a díjazott Vörös Máté kontrással
és Joó Bence nagybőgőssel, vagyis a Horsa
Bandával is megmutatkoztak autentikus
hangzásvilágukkal. A magyar népi muzsika
őrzői, továbbadói hatalmas sikert arattak.
Akárcsak a Garabonciás Néptáncegyüttes,
akik az Árgyélus zenekar kíséretével adták
elő magyar táncaikat. A folytatásban Gál
László Latinovits-díjas, és immáron Komárom Város Kultúrájáért díjjal is elismert
versmondó adta át ajándékát.
A komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola előadói magyar művekkel,
zongorakísérettel megszólaltatott két énekszámmal, és a zenetanárok formációja által
előadott Mező Imre: Quintett című művével
teremtettek örömteli perceket a teremben. Bedecs Ilona népdalt énekelt, majd a
rendezvény Nagy T. Dávid, Nagy Dominik,
Pusztai Máté és Joó Bence jazz-formációjának előadásával zárult.
A gálát követően a meghívottak megtekinthették a komáromi képzőművészek munkáját dicsérő rendhagyó kiállítást, amely
otthonunk_komarom

az “Egy állvány, egy alkotó!” mottóval
született meg a rendezvény időtartamára.
A gála résztvevőinek Andruskó Zsuzsanna,
Aranyosiné Lőrincz Ágnes, Bencsics Andrea,
Bognár Balázs, Bujdosó Ildikó, F. Nagy Edit,
Hornig Rudolfné, Joó Barnabás, Kaszab Kinga, Komáromy Andrea, Kur Viktória Katinka,
Mészáros Gitta, Nagy Alexa , Nagy Judit,
Németh Szilvia, Nyikus Anna, Pintér Andrea,
Semsei Lászlóné , Szabó Réka, Takács Márta
és Töltősi László teremtő tehetségéről árulkodó képzőművészeti alkotások szolgáltak
szellemi útravalóval.
Január 23-án Koppánymonostoron teremtettek alkalmat a magyar kultúra napjának
ünneplésére. A Dózsa György Művelődési
Házban a Monostori Kulturális Egyesület
szervezésében az Őrzők Együttes zenés
irodalmi összeállítása gazdagította a programsorozatot.
A frissen kitüntetett Gál László és Kreft-Horváth Márk, Nívó-díjas gitáros a Megértük az
új tavaszot… címet viselő irodalmi esttel érkeztek. A rendezvény kezdetén Czita János
alpolgármester, a városrész önkormányzati
képviselője köszöntötte a megjelenteket.
Szavaiból kitűnt: a kulturális értékek
megőrzése és bemutatása mindannyiunk
fontos feladata. A verses irodalmi összeállítás jól ismert költők sorain keresztül
egyfajta egyetemes üzenettel is bírt. Az
előadók azt próbálták nyomatékosítani a művészet nyelvén, hogy érdemes
verseket olvasni, régi dalokat újra meg
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kultúránk az,
ami egyenrangúvá
tesz bennünket...
Az Őrzők megalakuláskor megfogalmazott
alapgondolat újra teret kapott: a duó
igyekszik továbbadni a magyar költők, írók
hagyatékát, és azt minél szélesebb körben
megismertetni a nagyközönséggel, mert
vallják, hogy ez az örökség nem csupán
össznemzeti, de egyetemes érték is.
Az est során Ady Endre, József Attila, Ratkó
József, Soóky László, Reményik Sándor
verseit hallhatta a közönség Gál Lászlótól.
A verseket, prózarészleteket Kreft-Horvát
Márk előadásában és gitárkíséretében
ismert Cseh Tamás és Dinnyés József dalok,
valamint feldolgozott magyar népdalok
gazdagították, és adtak valódi feltöltődést
a nézőknek.			
			
kn / la

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a magyar
kultúra napja alkalmából nagy megtiszteltetés érte Észak- és Dél-Komáromot
egyaránt. Január 26-án a Budai Ciszterci
Szent Imre Gimnázium dísztermében a Vox
Femina Női Kar vezetője, Hoffmann-né
Kemenes Vera, valamint az észak-komáromi Concordia Vegyeskar karnagya,
Stubendek István vehette át a Magyar
Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének-díjait, „Karnagy” illetve
„Kórus” kategóriákban. Gratulálunk!
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Az alkalomra új elismerés átadását is kezdeményezte a Humán
ügyek bizottsága a polgármesterrel közösen. A Komárom Város
Ifjú Tehetsége díjra helyi oktatási
intézmények, civil szervezetek és
művelődési házak vezetői jelölhettek a képzőművészet és tárgyalkotás, a zene és tánc, valamint az
irodalom kategóriában.
Az elismerés a 2019-es esztendőben elért eredményei alapján
Ficsura Leoné, az Egressy Béni
Alapfokú Művészeti Iskola növendékéé lett.
otthonunk_komarom

komárom büszke
fiatal művészeire,
ifjú tehetségeire!

hallgatni, hiszen azok értéket adnak, és
kiváló eszközei a lelki töltekezésnek.
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dutraszerelem

a hazai fejlesztésű
modellnek egykor
nem volt párja

Tizenegyedik alkalommal találkoztak Szőnyben a legendás Dutra szerelmesei január 18-án. A szakmai, ugyanakkor baráti összejövetel évenként tér vissza a Petőfi
Sándor Művelődési Házba. A rendezvényt életre hívó Dutra Baráti Kör programja
egyre több érdeklődőt vonz minden évben, nem is csoda, hiszen “akit egyszer a
dutra szele megcsapott, az nem szabadul” - emlegetik gyakran egymás közt is az
erőgép rajongói.

A tartalmas nap során számos előadás,
élménybeszámoló és kiállítás várta a
nagyorrú traktorok rajongóit, de három,
még ma is működő Dutrát is megcsodálhattak az idelátogatók. Nyárádi Attila, a
Dutra Klub elnöke elmondta, a részvételi
szám csak egyik fokmérője a program sikerességének, emellett az is fontos, hogy
a találkozóról jókedvűen és új barátságok
birtokában távoznak a látogatók.
A Dutra elnevezése az angol dumper
és a magyar traktor szóból született. Az
orrnehéz, gumikerekes, négykerék-meghajtású Dutra traktorcsaládot 1945-tól
1975-ig gyártották. Az akkori időszakban
csúcstechnológiát képviselő „nagyorrúból“ összesen 35 féle modellt gyártott
a Vörös Csillag Traktorgyár. A motorok
teljesítményét tekintve 28-tól 130 lóerősig készültek a legendás magyar erőgépek. Az országos Dutra Klub új elnöke
már gyermekként is rajongó volt. Mint
elmondta: ez a traktor is megmutatja,
hogy kiváló mérnök-szakemberek éltek
és élnek ma is hazánkban.
otthonunk_komarom

A Dutra külföldön is bizonyított: nemzetközi hírneve nem a véletlen műve.
Nyárádi Attila szerint a szakemberek
olyan egyedi modellt alkottak a Dutrával,
amely az akkori traktorgyártás történetében példa nélkül állt. Egyrészt a súlyelosztása, másrészt a vonóerő átviteli
képessége is egyedülálló volt.
Erről beszélt Nagy Róbert, a Dutra találkozók egyik alapítója is, aki rajongói hozzáállását is bebizonyítja minden találkozó
alkalmával. Így volt ez most is, hiszen
bárki kérdésére válaszolt, magyarázott,
és minden dutra-adatot az érdeklődők
rendelkezésére bocsátott. A rendezvényt
alapító dutrabarát azt is megerősítette:
terveik szerint 2021-ben is lesz folytatás,
mert a program népszerűsége megkédőjelezhetetlen.
				

la
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MAJKA&CURTIS

omega

ERŐDFESZT
OPEN_UP!

BSW

„SZÁZADOS ÁR”

a fesztiválszezon az erődben kezdődik

ÁPR

open_up!

JEGYEK:

24

26

JÓKAI MOZI

január 27-től március 15-ig
komáromi 3 napos bérlet:

3.000 HUF

külsős 3 napos bérlet:

6.000 HUF

A komáromi bérlet csak és kizárólag komáromi lakcímkártya
és fényképes igazolvány együttes felmutatásával érvényes!
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Élete
emlékcserepei
A Múzeumbarát Kör legutóbbi
összejövetelén Mácza Mihály
észak-komáromi történész életrajzi könyvét ismerhette meg az
érdeklődő közönség január 28-án
az Arany 17. Rendezvényközpontban.
A szerző betöltötte 75. életévét, mely
arra ösztönözte, hogy az átélt háromnegyed évszázad történéseiből rögzítse
mindazt, amit méltónak vélt. A címben olvasható elnevezésű mű a szerző életének
fontos fordulópontjaiba, életeseményeibe enged betekintést. A bemutatott
kötet szerkesztője Galo Vilmos, a Duna
Menti Múzeum történésze. A könyvben
élményeit élete fontosabb helyszínei
szerint csoportosította, így kalauzol el
szülővárosába, Kassára, de említést kap
Szepsi, ahol felcseperedett, és persze
Pozsony, az egyetemi éveinek, az első
munkahelyének és kezdeti közéleti
tevékenységének városa is. Szó esik a
a cseh-német határvidéken eltöltött
katonaévek időszakáról és a hőn szeretett
Észak-Komáromról, ahol családot alapított, ahol eddigi élete javát töltötte.
Könyvében elődeiről, családi tragédiáikról
is megemlékezik, hogy utódai képet kapjanak származásáról, világképét alakító és
tetteit befolyásoló környezetéről is.

Mácza Mihálynak eddig több, mint 20, komáromi kötődésű történelmi kötete jelent meg. Mindig közéleti ember volt, alpolgármesterként, pártszervezet elnökeként is igyekezett hasznos tagja lenni annak a közösségnek, amelyet úgy hívunk, hogy felvidéki
magyarság.
És még egy kis kulturális hír Észak-Komáromból, ahol a Limes Galériában január végéig volt megtekinthető a V4 Kerámia Art
elnevezésű kiállítás. Ahogy a tárlat neve is sugallta a visegrádi négyek országaiban alkotó kerámiaművészek műveit láthatta
a művészetkedvelő közönség a város egykori katonatemplomában.
A Limes galériában kiállított anyag a felvidéki, losonci Losonc-Kálnó Nemzetközi Kerámia Szimpóziumon és a hódmezővásárhelyi
Vásárhelyi Kerámia Szimpóziumon elkészült alkotások válogatása volt. A templomi galériában több, szakrális tematikájú mű is helyet kapott. Az alkotásokban felfedezhető volt más művészeti ágak nyoma is. A művek az irodalmat, a tárgyi művészetet és akár a
mitológiai területet is érintették. Valamennyi alkotásban a tárgyak megszületésének körülményei, az alkotótársak hatása is nyomot
hagyott. A V4 Kerámia ART című kiállítás Észak-Komárom után Losoncon, Prágában, Krakkóban, Budapesten és Hódmezővásárhelyen is látható lesz.
														la
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családi kör
A Családbarát Munkahely tanúsító védjegy bronz fokozatával büszkélkedhet a Kemence
Egyesület. Szervezetük évek óta komplex módon foglalkozik a családokkal. Elsődleges feladatuknak tekintik, hogy a család minden tagja megtalálja náluk a szórakozás és a kikapcsolódás lehetőségét, a szabadidő hasznos eltöltésének megfelelő módját a mintegy kéthektáros területükön a szőnyi a Kossuth Lajos utcában.

- Fontosnak tartom azt, hogy egy civil
szervezet is lehessen családbarát munkahely, illetve szolgáltató hely, ugyanúgy
mint egy multi vagy egy vállalkozás. A
védjegy kidolgozására a Családbarát
Ország Nonprofit Kft. kért fel, több évig
rendszeresen tanácskoztunk az ügyben.
Nem csupán egy tanúsítványt akartak
létrehozni, hanem egy valós védjegyet mondta el Schmelcz Gézáné, a Kemence
Egyesület vezetője.
A megálmodott védjegy bronz fokozata
csupán kiindulási alap. Egy év elteltével
lehet pályázni az ezüst fokozatra, majd
ismét egy év után az aranyra. A szőnyi
szervezet kiemelten fontosnak tartja a
családbarát védjegy népszerűsítését,

legfőképpen a munkaadói, foglalkoztatói
körben. Ezt nemcsak azért érdemes
elérni, hogy a vállalkozások munkatársai
komfortosabb helyen dolgozhassanak,
de az sem elhanyagolható, hogy a cégek
pályázatainál a családbarát titulus egyfajta bírálati szempont, és összességében
előnyt jelent.
Az egyesület Kemencés házában pezsgő klubélet zajlik. Kiváló helyszínnek
bizonyul a családias hangulatú közösségi színtér, ahol nemcsak az egyesület
vezetői és tagjai, de az idelátogatók is jól
érzik magukat. Hétfőn a kézimunkázók,
kedden a kerekítő foglalkozás apróságai
és a kisbabák szülei, szerdánként a
bábosok találkoznak itt egymással.

Nemrégiben pedig társasjáték klub is
alakult náluk helyi fiatalok köréből, akik
havonta szerveznek találkozót a Kemencés falai között. Februárban gasztro
klubba várják az érdeklődőket, nagyszabású fánksütésre készülnek. Schmelcz
Ildikótól azt is megtudtuk, hogy a Szőnyi
Színes Óvodával karöltve az idei évben is
folytatódik a közösségi kert művelése. A
keddi napokra egy újdonságot is ütemeznek: délelőtt tíz órától Bagó Natália
tündérszelencéje nyílik, aki állapotos
kismamákkal taglalja a várandósság
élményeit, közben pedig az érzéseiket
kifejező ásványi karkötőket, illetve egyéb
ékszereket készít.
				la

Dr. Török Katalin
főorvos
ingyenes computeres
szemvizsgálat
szemnyomásmérés

Komárom,
Bajcsy-Zsilinszky u. 5.
www. sarosioptika.hu
Tel: + 36 34 / 347- 081
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az orvos válaszol
Január minden évben az influenza
hónapja. A cikk írásának időpontjában
kijelenthető: a járvány tömegesen még
nincs jelen városunkban.

Megújult a kórház gyermekrészlege, és további modernizációra
is készülnek
Az elmúlt év végén befejezett
átépítés adta az apropóját annak
a bejárással egybekötött sajtótájékoztatónak, melyen Czunyiné dr.
Bertalan Judit, térségünk országgyűlési képviselője, dr. Molnár Attila
polgármester és dr. Lőrinczi Enikő,
az intézmény igazgatója együttesen
számoltak be a korszerűsítésről.

Az influenza egy távol-keletről induló járvány,
amely minden esztendőben jelentkezik, Európát
a téli időszakban éri el. A komoly szövődményekkel járó vírust gyakran összekeverjük az enyhébb
lefolyású influenzaszerű megbetegedéssel. A téli
hónapok szürkesége, az egyre csak fogyatkozó
vitamintárunk, a kevés napsütés és a hideg idő
nincs szervezetünk építésére. Kérdéseinkre dr.
Kreft-Horváth Loránd háziorvos válaszolt.
Mi valójában a járványos időszakban gyakran emlegetett influenzaszerű megbetegedés?
- Az influenzaszerű megbetegedést nem biztos, hogy influenza vírus okozza, vannak
hasonló vírusok amelyek enyhébb légúti tünetekkel járó állapotot okoznak, esetleg
hasonlóan okozhatnak pár napos rosszullétet. Ez gyorsabb lefolyású, nem kényszeríti
hosszabb ágynyugalomra a beteget, és a szövődmény sem jellemző ezekre a vírusokra. Az influenza esetében viszont komoly szövődményekkel lehet számolni, tehát e
betegség esetén nagyon oda kell figyelni: ki kell pihenni, ki kell feküdni, illetve javasoljuk minden évben rendszeresen beadatni az influenza elleni védőoltást.
A megelőzésnél nagyon fontos a védőoltás, melyre egyes esetekben ingyen is jogosultak lehetünk. Mikor?
- Az időseknek 65 év felett mindenképpen ingyenesen jár a vakcina. A krónikus
megbetegedésekben szenvedőknek kortól függetlenül, illetve a várandós kismamák,
az egészségügyben, a szociális szférában, illetve az iskolai közösségekben dolgozók
számára is ingyenesen igényelhető az oltás. Térítés nélkül kérhető a védőoltás olyan
dolgozóknak is, akik állattelepeken, vagy ehhez hasonló munkahelyen dolgoznak.
Sokszor elhangzik, hogy napjainkban még mindig kevesen élnek a védőoltás adta
lehetőséggel.
Önnek milyen tapasztalatai vannak?
- Nem mindenki veszi igénybe, aki tehetné. Sokszor azok sem igénylik, akiknek ingyenesen jár, pedig megérné beadatni mindekinek. Sokkal többe kerül a táppénzes állomány, sőt a munkából való kiesés egyéb kellemetlenségeit is elkerülhetjük. Ráadásul
a szövődményekre felírt gyógyszerek is igen komoly összegbe kerülnek, és egyáltalán,
senki nem szeret beteg lenni, szenvedni a tünetektől... Tehát javasolnám, hogy minél
többen adassák be maguknak. Az a szakmai tapasztalatom, hogy aki rendszeresen
adatja magának ezt az oltást, az általában nem kapja el a vírust.
Védőoltás hiányában, mely szövődményeket említené?
- Elsősorban az arcüreg-, a homloküreg- és tüdőgyulladást. Az influenza szívizomgyulladást is okozhat, illetve egy meglévő krónikus betegség tovább súlyosbítja a
tüneteket. Tanácsos orvoshoz fordulni az influenzára utaló tünetek esetén is , sokszor
nem elegendő ugyanis az öngyógyítás, csak az ágynyugalom és a pihenés. Mindemellett ne feledkezzünk meg a szükséges C- és D-vitamin pótlásáról, fogyasszunk vitaminban gazdag ételeket, illetve ügyeljünk a megfelelő higiénia betartására, naponta több
alkalommal szellőztessünk, és figyeljünk a gyakori kézmosásra is. (la)
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Nem csupán az eddigi korszerűtlen
körülményeket sikerült megszüntetni,
de a korábban az alagsorban található
gyermekpulmonológiai szakrendelés
is felköltözött a megújult részlegre.
A felújításhoz az önkormányzat is
jelentős összeggel járult hozzá.
A kórház, adóssága nem lévén, nemrég
mintegy 140 millió forintos kormányzati ösztönző támogatásban is részesült.
Az összegből az eszközpark
korszerűsítését, az informatikai háttér
bővítését, a munkakörülmények
javítását, és további infrastrukturális beruházásokat kívánnak
megvalósítani.
Az utóbbi években a kormányzati
és önkormányzati támogatásoknak
köszönhetően a Selye János Kórház
mintegy 2 milliárd forint értékű többletforráshoz jutott.
Dr. Molnár Attila hangsúlyozta, az
önkormányzat kiemelt stratégiai
ágazatként tekint az egészségügyre,
épp ezért idén is finanszírozza a 24
órás gyermekügyeletet, csakúgy, mint
a hétvégi sebészeti ambulanciát, de
támogatásban részesíti a mentőszolgálatot és az alapellátást is. - Ez a
fajta kiemelt figyelem feladatunk és
kötelességünk is egyben, amely a Selye
János Kórház hosszútávú működését
és a magas szakmai színvonalú
betegellátást hivatott szolgálni a jövőben is – zárta gondolatait a polgármester.
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Komárom legjobb sportolóit ünnepeltük január
25-én a Sportcsarnokban. Városunk egyik legrangosabb közösségi eseményeként könyvelhetjük el
a Sportbált, amelyre idén is nagyon sok vendég
fogadta el a meghívást. A rendezvényt illusztris
vendégek is megtisztelték jelenlétükkel, így Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő,
dr. Veres Zoltán megyei jegyző, Szőlössi György,
a Magyar Sportújságírok Szövetségének elnöke,
a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szabó László,
a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Magyar
Sakkszövetség elnöke és Molnárné dr. Taár Izabella
a komáromi járási hivatal vezetője. Az eseményen
jelen voltak dr. Molnár Attila polgármesteren túl
a város alpolgármesterei, képviselői, hogy osztozzanak a sportolók és edzők örömében. A rendezvény szervezését idén is a Monostori Erőd Nonprofit Kft. vállalta. A gálát a város tavalyi sportéletét
felidéző kisfilmmel és a Magyarock Dalszínház
énekeseinek közreműködésével előa-dott Megcsillan a fény… című dal vezette be.

•

sportünnep
2020

Fotó: Gábor Alexandra
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A 2018-2019-es tanévben rendezett diákolimpiai versenyeken elért helyezéseik és
tanulmányi eredményeik alapján szólították színpadra a város legsikeresebb diákjait.
Jó tanuló, jó sportoló-díjat vehetett át: Mózes János Áron (Petőfi Sándor Általános
Iskola), Bánszegi Melodi (Bozsik József Általános Iskola), Havasi Csongor (Feszty
Árpád Általános Iskola), Vigh Fanni (Petőfi Sándor Általános Iskola), Pénzes Levente
(Bozsik József Általános Iskola), Bigun Martin (Koppánymonostori Általános Iskola),
Bertalanits Enikő (Feszty Árpád Általános Iskola), Kocsi-Horváth Eliza (Petőfi Sándor
Általános Iskola), Éri Dominik (Jókai Mór Gimnázium), Gjika Edmond (Jókai Mór
Gimnázium), Lelovics Nóra (Jókai Mór Gimnázium), Hocza Krisztián (Kultsár István
Szakközépiskola).
A két részletben zajló díjátadót a KVSE ritmikus gimnasztika szakosztályának műsora
tarkította, amit Beigelbeck Attilának, az egyesület leköszönő elnökének ajánlottak.
A folytatásban talált gazdára az Év Junior Sportolója díj. Női kategóriában az elismerést Bajos Gitta, a MTTSZ Finomító Sportlövész klub versenyzője érdemelte ki.
•

A junior férfi kategóriában Pekler
Zalánnak, az MTTSZ Finomító Sportlövész Klub sportolójának tapsolhatott a
közönség.

Komárom Város Közönségdíját Pfneiszli
Péter kapta. A fiatal floorball játékos
elmondta: díja megtiszteltetés, de úgy
érzi, hogy ezt a kitüntetést a floorball
sportág kapta, annak népszerűségét
mutatja. Mint megtudtuk, csapatával
idén az International Floorballingben a
rájátszást jelentő top négybe tartanak,
illetve a magyar bajnokságban és a magyar kupában is a döntőt tűzték ki célul.

Az év testnevelője Vadkerti Ildikó, a
Petőfi Sándor Általános Iskola testnevelője lett. Ugyanebben az elismerésben részesült Pekár Bence, aki 2015
óta a Feszty Árpád Általános Iskola
testnevelője.

Kijutottak az Eb-re
a komáromi sportlövők
Bajos Gitta és Sidi Péter komáromi sportlövők a válogatón nyújtott
teljesítményük révén részt vehetnek
a sportlövők 10 méteres Európa-bajnokságán.
Sportlövészetben nemrég lezajlott az
Európa-bajnokság itthoni válogatója,
az elért eredmények és teljesítmény
alapján eldőlt, hogy kik azok, akik
képviselhetik a nemzetet a februári
lengyelországi Európa-bajnokságon.
A január közepén, a Budapesti
Honvéd csarnokában megrendezett
Honvéd 70 sportlövő kupa volt a válogató utolsó állomása, ahol a fiatalok
az eddigi versenyekhez hasonlóan
nagyszerűen szerepeltek – írja az
utanpotlassport.hu.
A magyar Eb-csapatban a juniorok
között puskában a komáromi Pekler
Zalán és Horváth Lea is indul.
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Horváth Lea, az év női sportolója

A Komárom Város Sportjáért elismerést
ketten is átvehették. Az egyikük Szőlössi
György, a Nemzeti Sport főszerkesztője,
a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, sportújságíró, szakíró, aki a
•
A jó tanuló, jó sportolók is kaptak elismerést
magyar futballhagyományok nagyköveteként Puskás Ferenc és az Aranycsapat ügyét az egész világon képviseli, a témában
számos könyvet irt. Czibor Zoltánhoz személyes barátság fűzte, két könyvet is írt róla.
A Dribli az égig írása közben a nagyszerű labdarúgó életének utolsó hónapjaiban
szinte minden percet együtt töltöttek. A 2019-es Czibor 90 emlékév védnökeként
kiemelt figyelmet fordított a Czibor-hagyományok ápolására, Komárom hírnevének
öregbítésére. Beigelbeck Attila, a KVSE leköszönő elnöke szintén e díjban részesült,
mert játékosként, majd edzőként és egyesületi vezetőként évtizedek óta a komáromi
sportélet aktív résztvevője.
Az Év Edzője díjat idén Filep Imre, a Tempo Karate SE vezetője érdemelte ki. míg az
SZPK női felnőtt játékosai hatalmas ujjongás közepette vették át az Év Csapata díjat.
Az Év Női Csapatsportolója díjat Horváth Nikolett kapta, aki a Happy Dance Akrobatikus Rock and Roll SE táncosa, versenyzője. Az Év Férfi Csapat Sportolója Díjat Szakács
Péternek nyújtották át, a sportoló 2005 óta a KVSE kézilabda szakosztály tagja. Átlövő
posztján 530 gólt szerzett. Jelenleg a KVSE NB II. felnőtt kézilabdacsapatának tagja.
A KEM férfi felnőtt bajnokságban sikeresen szereplő csapat kiemelkedő játékosa.
Az Év Női Sportolója díjat ezúttal a KVSE sportlövőjének, Horváth Leának adományozták, a férfiaknál a díjazott Pfeifenróth Tamás, a Komáromi Sportbarátok Köre
Egyesületének erőemelője lett.
A díjátadót tarkító műsorkavalkádban felcsendült a Magyarock Dalszínház előadásában a Czibor, a rongylábú című musical részlete. A fényárban úszó sportcsarnokban
a közönség kedvére tett továbbá a Happy Dance Akrobatikus Rock and Roll Sporttánc
Egyesület, a Street Generations, a Fouetté Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület,
valamint a KVSE Fit-kid csapata is.
									la
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Dobogós helyen

Közel félszáz érmet szereztek
A Komárom Úszóklub SE január
közepén az Arany 17. Rendezvényközpontban tartotta a 2019es év értékelőjét és egyben az
évnyitóját is.
Elsőként Vajda Bence önkormányzati
képviselő köszöntötte a sportolókat és
hozzátartozóikat. A Komárom sportéletében kiemelkedő szerepet játszó
úszásról elmondta, hogy az úszás egyéni
sportág, de az egyéni sportoló is csak
akkor lehet sikeres, ha egy jó csapat
és kiváló közeg veszi körül.Személyes
példát felhozva elmondta, hogy ő maga
is nyolc éven át versenyszerűen úszott. A
képviselő hangsúlyozta, Komárom Város
Önkormányzata a jövőben is minden támogatást megad a komáromi úszóknak,
majd végezetül sikerekben és érmekben
gazdag versenyszezont kívánt a Komárom Úszóklub SE tagjainak.

A köszöntő gondolatokat követően
Szeidl Balázs elnök foglalta össze az
elmúlt évi versenyszezont. Komárom
egyik legnagyobb létszámú csapata 80
sportolóval, 8 korcsoportban, 3 edzővel,
3 oktatóval működik. 30 versenyen vettek részt összesen 70 versenynapon és
443 érmet szereztek. Sikerült a versenyzői létszámot növelni, 18 új versenyzőt
igazoltak le, akik az úszósuliban tanultak
meg úszni.
Megnyerték a megyei többfordulós
körverseny összesített pontversenyét,
emellett a diákolimpián nyolc megyei
érmesük volt, közülük öten megyei diákolimpiai bajnokok lettek, ebből az egyik
a Feszty Iskola váltócsapata volt. Nagyon
büszkék arra, hogy a megyében sikerült
egy váltóversenyt is megnyerni. Tizennégyen kerültek be az országos döntőbe.
A Magyar Úszószövetség által szervezett
országos úszóbajnokságokon három
versenyző tudott pontszerző helyezést
otthonunk_komarom

elérni. Fontos teljesítménymérce az,
hogy a Magyar Úszószövetség országos
korcsoportos ranglistáján tíz komáromi
versenyző szerepelt a ranglista első húsz
helyén, három pedig az első tízben fejezte be az évet, az igen erős harmadik,
negyedik és ötödik helyen.
Szintén a Magyar Úszószövetség értékmérője az aranyjelvényes program.
Itt minden úszásnemben és minden
versenyszámban vannak szintidők, és ez
alapján a gyerekek minősítést kapnak:
arany, ezüst és bronz jelvényt. Ebben
a programban harmincnégy versenyző
szerzett összesen 180 szintidőhöz kötött
minősítést. Az úszóiskolában a tanulótól
egészen a serdülő korosztályú nagyon
erős versenyzőkig foglalkoznak a gyerekekkel.
A vezetőedző szerint a serdülő és a gyermek korcsoportból több versenyzőnek
van esélye döntőbe kerülni és lát esélyt
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220 felett
Január 15-én rendezték meg
Esztergomban az országos
torna diákolimpia megyei
lány versenyét, ahol korcsoportonként 7-7 iskola sportolói mérték össze tudásukat.
A Petőfi valamennyi csapata
dobogóra állhatott!

Az elmúlt hónap végén zajlott a Magyar Rally Bajnokság díjátadója. Két komáromi versenyző is dobogós helyezést ért el! Dudás Gergő ORC bajnok lett,
míg Matics Mihály a dobogó harmadik fokára állhatott fel! Gratulálunk! Bővebben a következő számban.

Az I. korcsoportos csapat aranyéremmel tért haza! Egyéniben
Halápi Petra 3. helyezett lett, míg
az első osztályos Somogyi Lola a 2.
helyen végzett! A II. korcsoportos
lányok a harmadik helyen végeztek,
míg a III-IV. korcsoportos csapatnak
a második helyet sikerült megszereznie.
A remek eredményeknek köszönhetően Vadkerti Ildikó és Major
Lászlóné valamennyi tanítványa bejutott a februári területi döntőbe!
		

vi

az éremszerzésre is. Az országos
úszóbajnokságokon való részvételen
túl a kisebbek a megyei, vagy a Vas
és Veszprém megyei körversenyeken
indulhatnak, de idén is megfordulnak
majd komolyabb régiós versenyeken, így Szombathelyen, Székesfehérváron, Dunaújvárosban, Budapesten vagy éppen a Nemzetközi
Győr Openen is.
Szeidl Balázs hangsúlyozta, hogy
nagyon sok áldozattal jár az
úszósportban a felkészülés és a
versenyzés. A legkisebbeknek két
edzése van egy héten, a serdülőknek
viszont nyolc. - Büszkének kell lennünk arra, hogy a megyében csak
nekünk vannak serdülő korcsoportú
úszóink. Ez is bizonyítja, hogy ezzel
a modellel meg lehet tartani a
gyerekeket, lehet dolgozni és eredményeket hozni – zárta gondolatait
az egyesület elnöke.
Az évnyitón közel nyolcvan úszó vehetett át elismerő oklevelet, kupát,
díjat.
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