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Alapítva 1849-ben

Él a magyar! – Március 15-ei megemlékezések

Nyitra megye tizenhat 
települését – köztük Komá-
romot - keresték fel a napok-
ban a Híd párt parlamenti 
képviselői és kormánytagjai. 
Ahogy a városunkbeli jó han-
gulatú lakossági fórumon el-
hangzott: azért találkoznak 
az oktatási és más intézmé-
nyek, cégek, vállalatok kép-
viselőivel, illetve térségünk 

polgármestereivel és lako-
saival, hogy személyesen 
is megismerjék a különféle 
társadalmi csoportok prob-
lémáit, véleményét, másrészt 
elmondhassák az elmúlt év 
kormányzati tapasztalatait, 
eredményeit.

– A megfogalmazott célok 
közül már több teljesült az el-
múlt egy esztendő alatt, s nem 

csupán a kisebbségvédelemben 
vagy regionális szinten, hi-
szen például sikerült elérni a 
nyugdíjak emelését is. A Fico-
kormány gondja azonban az, 
hogy céljairól és eredményeiről 
nem tájékoztatja kellő részle-
tességgel, alapossággal a pol-
gárokat, ehelyett gyakran csak 
az ellenzéki vádakra reagál – 
mondta el Bugár Béla pártel-

nök, a parlament alelnöke.
– Minden lehetőséget ki-

használnunk a régió, köztük 
Komárom segítésére. Ennek 
egyik módja a kellő jogszabá-
lyok megalkotása, a másik 
pedig a meglévő projektek fel-
karolása és régiónkban történő 
megvalósítása. Ilyen például az 
új Duna-híd és az ehhez szük-
séges elkerülő út megépítése. 
Ezt a célt szolgálta Solymos 
László környezetvédelmi mi-
niszter látogatása is, akivel az 
árvízvédelmi gátak megerősí-
téséről tárgyaltunk. A segítséget 
akkor tudjuk leginkább megad-
ni, ha a város részéről konkrét 
elképzelések, projektek szület-
nek. Úgy, mint például Hetény 
esetében, ahol minden feltétel, 
így például az alkalmas terület 
és a kellőképpen kiépített inf-
rastruktúra adott ahhoz, hogy 
a település ismét ott legyen a le-
endő ipari parkok jegyzékében 
– nyilatkozta Bastrnák Tibor, 
parlamenti képviselő.       -ka-

Él a magyar! Ezzel a cím-
mel tartottak ünnepi műsort 
a komáromi iskolák a márci-
us tizenötödikei nemzeti ün-
nep előestéjén. A Csemadok 
városi alapszervezete, a Ko-
máromi Magyar Gimnázium 
Öregdiákjainak és Tanárai-
nak Baráti Köre, és a városi 
művelődési központ által 
szervezett szép műsorfolyam 
főhajtás volt az 1848-as már-
ciusi ifjak emléke előtt. Fel-
léptek a Selye János Egyetem 
hallgatói, az Eötvös utcai 
alapiskola, illetve a gépipari 
szakközépiskola diákjai, va-
lamint Dráfi Mátyás Jászai-
díjas érdemes művész. 

Március 15-én a komáro-
mi polgárok a két hagyomá-
nyos helyszínen gyűltek ösz-
sze. A Jókai szobornál Petheö 
Attila, a Csemadok Komáromi 
Területi  Választmányának 
elnöke köszöntötte a résztve-
vőket, majd Bukovszky László 
történész, a szlovák kormány 
kisebbségügyi kormánybizto-
sa szólt a hallgatósághoz:

„Helyes és illő, hogy ün-
neplésünk jelképes asztalához 
együtt tudunk ma leülni. Erős 
fából faragott asztal ez, bőven 
van itt helye mindenkinek. Val-

lom, hogy sokkal több kovácsol 
és köt össze bennünket, mint 
ami szétválaszt, hiszen március 
15-e túlmutat az ideológiai és 
a vélt vagy valós sérelmi szem-
benállásokon” – mondta el 
Bukovszky László történész,.

A tömeg aztán a Klap-
ka térre vonult, ahol a Szó-
zat hangzott el a Concordia 
vegyes kar tolmácsolásában, 
majd Szebellai Dániel, a Selye 
János Gimnázium végzős di-
ákja Petőfi Sándor, Magyar 

vagyok című költeményét 
adta elő. Itt Keszegh István, a 
Csemadok városi szervezete 
képviseletében köszöntötte a 
jelenlévőket.

Az ünnepi szónok, Borhy 
László történész, egyetemi 
tanár arról szólt, hogy egye-
dül Komáromban ünnepelték 
meg a forradalom és szabad-
ságharc első évfordulóját. „A 
komáromi erődítmény 1848 
decemberétől a szabadságharc 
letöréséig többször állt ostrom 

alatt. Komárom egyszerre volt 
hadszíntér és a hadsereg ellátá-
sát biztosító hátország” – hang-
zott el a megemlékezésen.

Ezután a két Komárom 
városvezetői, az egyes pártok, 
a kulturális és civil szerveze-
tek és az oktatási intézmények 
képviselői elhelyezték koszo-
rúikat Klapka György tábor-
nok szobránál. 

-ka-

Konkrét elképzeléseket tudunk segíteni

Tisztelet a példaképeknek!
Március 28-a a pedagógu-

sok napja. Olyan szakmáról, sőt, 
inkább hivatásról szól ez a nap, 
amelynek megítélése az elmúlt 
néhány évtizedben sokat válto-
zott. A szép korúak még emlé-
keznek azokra az időkre, amikor 
a tanárok a települések megbe-
csült tagjai és előjáróságai voltak. 
A tanár szava szent volt, irányt 
mutatott. Manapság a tanárokat 
kérik számon, ha a gyerek panaszkodik.

Hogy miként jutottunk el ide, arról biztosan sok dolog 
tehet. A rendszerváltás után sokak csak a jogaikat tanulták 
meg, de nem a kötelességeiket. A világ őrült sebességgel 
változik, a technikai fejlődés a személyiségfejlődésre is rá-
nyomja a bélyegét, és az egyes modern eszközök kezeléséhez 
a fiatalok jobban értenek, mint az oktatóik. A változásban 
bizonyosan része volt a pedagógusoknak is, hiszen néhányan 
közülük "hígították" a szakmát. Az sem segített a megítélé-
sen, hogy anyagilag nem megfelelő megbecsülést kaptak az 
oktatók, így a tehetségesebb pályakezdők sok esetben pár 
éven belül tovább álltak. Persze, tisztelet a kivételnek!

Pedig óriási szerepe van a pedagógusoknak, még ha ez 
közhelyesen is hangzik. És nem csak a diákok egyéni művelt-
ségére, vagy a kulturáltságára gondolok, hanem tisztán gaz-
dasági szempontokra. A gazdasági sikerek egyik alappillérét 
a tanároknak kell lerakni. Nem elég a szöveget olvasni tudni, 
de érteni is kell. Nem elég megtanulni az információt, azt 
felhasználni és a helyén kezelni is tudni kell. A sablonokból 
kilépve a kreativitás biztosít olyan előnyt, ami már a GDP 
szintjére is hatással van. És a mai korban, amikor a facebook 
világa torzítja a gyerekek énképét, egyáltalán nem mindegy, 
hogy ki tartja a fejlődő személyiségeket a realitás talaján.

És pontosan ezért van manapság óriási szükség a peda-
gógusnapra, hogy legyen alkalmunk visszajelezni. A város 
ilyenkor hagyományos módon kitünteti a legjobbakat. A 
példaképek tudják a legtöbbet tenni azért, hogy régi szintjére 
jöjjön vissza a szakma becsülete. Bár manapság a pedagó-
gusnap kapcsán már nem jövünk lázba, maximum a gyerek 
kezébe nyomunk egy szál virágot, hogy átadja, pedig mégis 
szükség volna az értékelésre, az elismerésre és a főhajtásra. 
Nem csak miattuk, hanem mert a mi sorsunkat is részben 
ők formálják.

Komárom büszke lehet iskoláira, hiszen a megye és az 
ország legjobbjai között szerepelnek. Igaz ez az óvodáktól 
kezdve az alapiskolákra, a gimnáziumokra és a szakközép-
iskolákra. Most is bőven van példakép, aki a lelkét beleadva, 
az idejét nem spórolva mindent megtesz a diákjaiért. Ugyan-
akkor, a körülmények korántsem megfelelőek, az elmúlt két 
és fél évtizedben egyetlen komáromi iskola sem lett felújítva 
(valószínűleg szlovákiai rekord), az óvodák közül is csak alig 
(és részben). Sőt, még az iskolakonyhák állapota miatt is bő-
ven aggódhatunk. A képviselők hevesen küzdenek a vízmű-
vek megmentéséért, de az iskoláknak szánt fejlesztési pénzek 
már sokakat (a kritikus veszélyek felbukkanásáig) hidegen 
hagynak. Ezeket a szempontokat figyelembe véve a tartós 
szereplés az élvonalban még inkább nagyobb teljesítmény.

Március 28-a a pedagógusok napja. A virág mellett pró-
báljunk némi időt szánni a pedagógusainkra, a gyerekeink 
sorsának irányítóira. Próbáljuk a jókat megbecsülni, hogy ha 
már anyagiakban nem is mindig, de az erkölcsiekben érez-
zék az elismerést. Ne hagyjuk őket belefásulni a munkájuk-
ba, mert ha érzik a visszajelzést, akkor biztosan rátesznek 
még egy lapáttal és bátran veszik az újabb akadályokat.

Szénássy Tímea, 
az Iskola-, Kulturális és Ifjúságügyi Bizottság elnöke

Borhy László, történész, egyetemi tanár arról szólt, hogy egyedül Komáromban ünnepel-
ték meg a forradalom és szabadságharc első évfordulóját
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Székelyföldi diákok városunkban
Néhány nappal az 1848-as forradalom kitörésének évfor-

dulója után székelyföldi diákok és tanárok keresték fel váro-
sunkat, és tekintették meg a komáromi nevezetességeket, így 
például a várat, a Klapka teret, és a Szent András templomot. 
A vendégek a csíkszeredai Kereskedelmi Szakközépiskola 
diákjaiként, a magyar állam össznemzeti ismerkedési prog-
ramja keretében érkeztek Tatabányára, Tatára és Győrbe, s 
ha már errefelé jártak, Knirs Imre alpolgármester meghívá-
sának eleget téve elruccantak Jókai Mór szülővárosába is.

Az alpolgármester úr elmondta, hogy a Határtalanul 
program keretén belül ma már természetesek az ilyen láto-
gatások; Komáromba tavaly is jöttek más nemzetrészek fia-
taljai. A statisztikák azt mutatják, hogy az ifjak szívesen is-
merkednek a történelmi helyszínekkel, hogy saját szemükkel 
lássák, amit eddig csak könyvekből vagy filmekből vehettek 
szemügyre. A csíkszeredai diákokat Knirs Imre és Michač 
Szilvia, az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás tagjai ka-
lauzolták. A székely fiatalokat apró emléktárgyak is emlékez-
tetik majd komáromi látogatásukra.

Szofikát segítették
Színművészek, neves sportolók, közéleti szereplők és 

más, jószándékú emberek után a zenészek is összefogtak, 
hogy jótékonysági koncertet szervezve, annak bevételéből 
segítsék a komoly betegségben szenvedő Gelle Szofikát. 
Szívvel, rockkal: ez volt a Szofika felépüléséért meghirde-
tett koncert címe, s a Rév-Magyar Kultúra Háza a zsúfolásig 
megtelt. Fellépett a Kerecsen együttes, a História zenekar és 
az Ejlens-fól nevű csapat. Varga Zsolt szervező elmondta: 
kislánya Szofika csoporttársa az óvodában, így magától érte-
tődő volt, hogy a maguk módján, lehetőségeikhez mérten ők 
is segítő kezet nyújtsanak. 

Mit jelez Boráros Imre díja?
Boráros Imre -számos más kitüntetése mellé - az idén 

Budapesten megkapta az Esterházy János Emlékplakettet. 
A díjat évenként azok kapják, akik munkásságukkal - ebben 
az esetben művészetükkel - jelentősen és hatásosan hozzá-
járulnak az Esterházy-életmű megismertetéséhez, hirdetve 
vértanúnk igazát. Esterházy igaza egyetemes érvényű, hiszen 
a szeretetre épül.

Boráros Imre Siposhegyi Péter monodrámáját, amely 
kulcs a mártír gróf lelki alkatának és gondolatvilágának, a 
krisztusi út követőjének megismeréséhez - már legalább 
százszor adta elő. Ez az írásmű azon ritka alkotások közé 
tartozik, amely a szerepet megtestesítő művész lelki alkatát 
is alakítja. Ha lélek az ember legformálhatóbb, egyben legse-
bezhetőbb része, akkor Boráros Imre a legalább száz előadás 
során maga is alakult, s nem rombolta, hanem építette ma-
gát. Az Esterházy Emlékplakett ezt (is) jelezheti. Ha ez így 
van, akkor ez az elismerés felér a Kossuth-díjjal. Olvasóink 
nevében is gratulálunk!

Lapzártánkkor, márci-
us huszonötödikén vette át 
Budapesten a városunkbeli 
Selye János Gimnázium (SJG) 
igazgatója, Andruskó Imre, 
és nyugalmazott igazgató-
helyettese, Kustyán Ilona a 
magyarság szellemi becsület-
rendjének is nevezett Magyar 
Örökség-díjat az intézmény 
oktató-nevelő munkássága 
elismeréseként. 

Gazda István tudomány-

történész a kitüntetés indoklá-
sakor hangsúlyozta, hogy egy 
csaknem négy évszázados, a 
bencések oktatói-nevelői te-
vékenységével kezdődött ma-
gas szintű képzési folyamat 
eredménye, hogy a SJG, mint 
e hagyomány méltó folytatója, 
helyet kap a Magyar Szellem 
Láthatatlan Múzeumában. A 
tanintézmény évek óta orszá-
gos viszonylatban is az egyik 
legkiválóbb, s hatszáz tanulójá-

val a legnagyobb hazai magyar 
gimnázium; diákjai csaknem 
száz százalékos sikerességgel 
jutnak túl az egyetemi felvételi 
vizsgákon.

A Magyar Tudományos 
Akadémia dísztermében 
megrendezett ünnepi ese-
ményen nagy tapsot kapott a 
gimnázium (Stirber Lajos ve-
zette) énekkara, és irodalmi 
színpada. (Felkészítő: Spátay 
Adrianna.) A telt házas dísz-

terem közönsége Kaszás Attila 
színművész, a SJG volt diákja 
emléke előtt is tisztelgett halá-
la tizedik évfordulóján.

A Magyar Örökség és 
Európa Egyesület 1995 óta 
évenként négy alkalommal, 
összesen huszonnyolc díjat 
oszt ki olyan értékek felmuta-
tásáért, melyek a magyar kul-
túra legerősebb pillérei voltak 
és maradnak a jövő számára, 
s hozzájárulnak a nemzeti ön-
bizalom növeléséhez, hiszen a 
magyarság akkor teszi a legna-
gyobb szolgálatot a világnak, 
ha megőrzi nemzeti sajátossá-
gait és megmarad annak, ami.

A felföldi magyarság kép-
viselői közül mások mellett 
Fábry Zoltán (posztumusz), 
Duray Miklós és Koncsol 
László nyerte el a kitüntetést, 
a komáromiak közül id. Batta 
György író (2011-ben), s a pe-
dagógus Oláh Család (2013-
ban) kapott Magyar Örökség-
díjat.

(KL) 

A Selye János Gimnázium Magyar Örökség-díja

Egyre kevesebben hasz-
nálják a városi buszokat, 
aminek köszönhetően egyre 
nagyobb terhet jelent a városi 
kasszának a tömegközlekedés 
fenntartása. Az idei évben 
újra meg lesz versenyeztetve 
a szolgáltatás, amellyel a kö-
vetkező 10 évre kialakulnak 
a buszközlekedés irányvona-
lai. Az önkormányzat több 
pályázattal és fejlesztéssel 
próbálja népszerűvé tenni a 
buszozást.

Az utolsó testületi ülés 
egyik pontja a tömegközleke-
dés hatékonyságának kiértéke-
lése volt. A téma azért is fontos, 
mivel a jelenlegi szolgáltató, 
az ARRIVA szerződése 3 évre 
szólt, majd még egy évre, az év 
végéig meg lett hosszabbítva. 
Idén újabb közbeszerzésre ke-
rül sor, amely a következő 10 
évre határozza meg a feltétele-
ket. Emiatt kiemelten fontos a 
korábbi évek értékelése, az új 
igények meghatározása, mivel 
a közlekedési szokások Komá-
romban jelentősen változnak. 

Az elmúlt négy év adatai 

nem túl biztatóak, egyre keve-
sebben használják a városi bu-
szokat, ezalatt az időszak alatt 
több mint 60 ezerrel csökkent 
a jegyet váltók száma, ami 16 
327 euró csökkenést jelentett 
a bevételben. A szolgáltatóval 
kötött szerződés értelmében a 
képviselők határozhatják meg 
az árakat és a járatok számát 
is, azonban a kiadások és a 
bevételek közti rést a városnak 
kell fizetnie. A csökkenő utas 
szám így egyben a város na-
gyobb hozzájárulását is jelenti, 
ráadásul az öregebb buszok 
javítási költségei is jelentősek. 
Jelenleg egy 26 éves nagy, két 
3 éves közepes és egy 9 éves 
kisebb jármű szolgálja a ko-
máromiakat. 

Az önkormányzati ülé-
sen elhangzott, hogy nem a 
szolgáltatás ára magas, mivel 
más városokkal összehason-
lítva Komáromban viszonylag 
alacsony a kilométerekre jutó 
költség, csak kevés az utas. 
Többen az taxik szerepét em-
lítették, amelyek annak elle-
nére szaporodtak el, hogy a 

taxiparkoló helyek ára orszá-
gos viszonylatban Komárom-
ban magas. A taxik intenzí-
vebb ellenőrzése is felmerült.

Többen hangsúlyozták, 
hogy a csökkenés ellenére 
még mindig több mint 200 
ezren váltanak jegyet és van-
nak lakosok, akik minden nap 
így jutnak el az iskolába vagy 
a munkahelyükre.  Emiatt a 
városnak be kell vállalni az 
egyre nagyobb kiadásokat, az 
önkormányzatnak népszerű-
síteni kell ezt a környezetba-
rát utazási formát, különösen 
az egyre növekvő számú sze-
mélyautók miatt. 

– A város több módon 
igyekszik vonzóvá tenni a tö-
megközlekedést. Egy elnyert 
támogatásnak köszönhetően 
90 ezer euróból megújul a köz-
ponti pályaudvar épületének 

külseje és hőszigetelése. Egy be-
nyújtott interreges pályázatból 
szeretnénk a pályaudvar kül-
sejét rendbe rakni, az épületet 
belül is modernizálni, továbbá 
több digitális panel kerülne ki a 
kisebb megállókra.

Sikeres pályázat esetén 
elektromos busz közlekedne 
Komárom északi és déli része 
közt, amely valószínűleg in-
gyenes lenne. A város nagyobb 
hirdető cégekkel szeretne több 
buszmegállót felújítani, így 
nem terhelve a költségvetést, 
reklámfelületet adva a cég-
nek – foglalta össze a terveket 
Keszegh Béla alpolgármester, 
aki az ezzel kapcsolatos anya-
got a testület elé terjesztette. 
Más városok példáit is elem-
zik, hogy a leghatékonyabban 
sikerüljön a következő 10 évet 
megtervezni.

A Szlovák Jégkorong Szö-
vetség több várost szólított 
meg egy fedett csarnok meg-
építésével kapcsolatosan. A 
kivitelezés költségeit vállal-
nák, az önkormányzatnak 
kisebb részben kell hozzájá-
rulnia. Az iskolásokat ingyen 
szolgálná a csarnok, de min-
denkinek elérhető lenne.

A szövetség januári jelzé-
sére a város rögtön reagált. A 
feltételek közt szerepel, hogy 

az épület iskolák közelében le-
gyen, továbbá legyen elégséges 
parkolási lehetőség. Ez alapján 
az Eötvös utcai alapiskola pá-
lyájára esett a választás, amely 
a Rozmaring utcai iskola 
szomszédságában található,de 
a Marianum iskolával három 
intézmény diákjainak köny-
nyen elérhető. 

A szövetség Szlovákia 
szerte előreláthatólag 40 csar-
nokot épít fel, az érdeklődés 

jelentős. Komárom számára 
előnyt jelent, hogy még nincs 
fedett csarnoka.

A beadványt az önkor-
mányzati ülésen is tárgyalták 
a képviselők, a későbbi havi 
kiadások iránt érdeklődtek, 
mennyivel terhelné a fenntar-
tás a költségvetést. Ugyanak-
kor az is felmerült, az új csar-
nok a nem túl modern hűtési 
rendszerrel működő régi kor-
csolyapályát helyettesítheti, 

ráadásul az év nagy részében 
elérhető volna, nem csak sze-
zonális jelleggel. 

A szükséges dokumen-
tációt leadva a város további 
egyeztetésre kapott meghívást 
a szövetséghez. Stubendek 
László polgármester elmon-
dása szerint az önkormányzat 
mindent megtesz azért, hogy 
Komárom egy ilyen létesít-
ménnyel gazdagodjon. 

vh

Jégkorong csarnokra pályázik Komárom

Kevesebben használják a tömegközlekedést

 eladott jegyek száma város kiadásai (EUR)
2013 303 842 161 322,75
2014 280 549 169 326,78
2015 259 610 177 788,90
2016 243 059 214 239,48

Kodály nyomában
A komáromi Concordia Chorus Polgári Társulás és a 

Concordia vegyes kar „Kodály nyomában“ címmel ünnepi 
hangverseny-sorozatot indított. A koncertsorozat szervezői 
a zeneszerző, népzenekutató, pedagógus művészete, embe-
ri nagysága, magyarsága előtt tisztelegnek. A Szent András 
templom után a Tiszti pavilon dísztermében hallhattuk a ki-
tűnő előadóművészeket. A hangverseny fővédnöke Kodály 
Zoltánné Péczely Sarolta volt.

Közreműködött a Selye János Egyetem női kara, a 
Marianum Egyházi Iskolaközpont Schola Mariala Ifjúsági 
Kórusa, a Jókai Mór Alapiskola és a Komáromi Városi Mű-
velődési Központ Kicsinyek Kórusa, Rácz Csaba gordon-
kán, Sárközi Xénia operaénekes, a komáromi Csemadok és 
a VMK Concordia vegyes kara, valamint Körmendi Klára, 
Liszt- és Bartók-Pásztory-díjas zongoraművész.
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Tanácskozott a Komáromi 
Magyar Civilek Egyesülése

Március tizenharmadikán tartotta havi tanácskozását a 
Komáromi Magyar Civilek Egyesülése, a KOMCE, amely ti-
zenhat polgári szervezetet tömörít. Az összejövetel Boráros 
Imre Kossuth-díjas színművészünk ünneplésével kezdődött, 
aki - mint ahogyan arról másutt írunk - Budapesten meg-
kapta az Esterházy Emlékplakettet. A díjazottnak a tagság 
nevében Knirs Imre alpolgármester, Farkas Gáspár, Pallag 
György és Michač Szilvia gratulált, és elismerését fejezte ki 
Bajkai János, a városi hivatal osztályvezetője is.

A tanácskozás vendége ezúttal Dr. Földes Sándor volt, 
aki a római-katolikus egyház megbízásából a katolikus teme-
tő "működtetését" biztosítja. A szakember egy sor, a sírkert-
tel kapcsolatos kérdésre válaszolt; szólt a jeles komáromiak 
sírjainak állapotáról, megvilágította a jogszabályozás adta le-
hetőségeket és kijelentette, hogy a KOMCE tagjainak a hely-
színen is rendelkezésére áll. Az utóbbi időben ugyanis len-
dületet vett a két nagy temető sírjainak digitalizálása, hogy 
fel lehessen mérni, hány védett sír van, és az idő haladtával 
miképpen lehetne elérni, hogy a város múltjának egykori 
meghatározó személyeire méltó módon emlékezhessen az 
utókor. A sírok feltérképezését a dél-komáromi ENDRESZ 
CSOPORT tagjai végzik.Felmerült, hogy a város részéről ki 
kellene jelölni egy személyt, aki a temetővel kapcsolatos köz-
érdekű ügyekkel foglalkozna.

A konferencián tisztújításra is sor került - az elnök tiszt-
séggel újabb egy évre Farkas Gáspárt bízták meg, segítői 
Csémi Ildikó és Pallag György lesznek.

A komáromi Duna Men-
ti Múzeumot, amely nemrég 
ünnepelte fennállásának 130. 
évfordulóját, folyamatosan 
felkeresik a hazai és a külföl-
di érdeklődők. Az állandó ki-
állítások és a váltakozó kép-
zőművészeti, fotós és egyéb 
tárlatok mindegyik korosz-
tályt vonzzák. Óriási értéke-
ket tartalmaz a múzeum tör-
ténelmi könyvtára is.

A könyvtár a Nádor utca 
13 alatti főépületben van el-
helyezve. Kellemes környe-
zetében, az olvasóteremben 
beszélgettem CSc. Csütörtöky 
Józseffel,a múzeum igazgató-
jával, és Fekete Piroskával, a 
könyvtár vezetőjével.

– Történelmi könyvtárunk 
létrejötte szorosan kötődik 
Kultsár István (1760-1828) ne-
véhez, aki jelentős író, könyv-
kiadó és irodalomkritikus volt. 
Európai utazásai során hatá-
rozta el, hogy könyvtárat alapít 
Komáromban. Halála előtt, 
1827-ben magán könyvtárát 
Komárom Vármegyének aján-
dékozta - ez a 4000 kötet alkot-
ja a mai téka alapját. Példáját 
követve a komáromi értelmisé-
giek közül sokan adományoz-
tak értékes köteteket. 

Amikor 1913-ban átadták 
a Kultúrpalotát, a mai Duna 
Menti Múzeum főépületét, he-
lyet kapott benne a könyvtár is, 
amely jelenleg is itt működik, és 
2005 óta Kultsár István nevét 
viseli. Egyik részét a kézikönyv-

tár alkotja, amely kb. 8000 
kötetből áll, főként történelmi, 
muzeológiai, művészettörténe-
ti, irodalomtörténeti, állattani, 
növénytani, néprajzi, régészeti 
és más szakkönyvek várnak itt 
az olvasókra. A másik nagy 
részleg csaknem 40000 kiad-
ványt tartalmaz hat nyelven. 

A kötetek többsége a 17-
18-19. századból való; külö-
nösen gazdag a 19. századi 
gyűjtemény - a tudományos 
irodalom, bölcsészet, politika, 
gazdaságtan, földrajz és egyéb 
tárgykörökből. Örülünk neki, 
hogy a kutatók, a diákság, és 
a széles nyilvánosság részéről 
élénk a könyvek iránti érdek-
lődés. Szeretettel látunk min-

denkit a jövőben is – mondta el 
Csütörtöky József igazgató.

– Könyvtárunk a nyilvá-
nosság számára hétfőtől pénte-
kig naponta reggel nyolc és dél-
után fél négy között tart nyitva. 
Gyüjteményeinkről katalógu-
sainkból és nyilvántartási jegy-
zékeinkből tájékozódhatnak az 
olvasók.

A kutatók, a Selye János 
Egyetem hallgatói és a közép-
iskolás diákok, az irodalmárok 
keresik fel általában a könyv-
tárunkat, de jöhetnek azok is, 
akik pl. a családfájuk iránt ér-
deklődnek. Sokan előre jelzik, 
hogy milyen témakör vonzza 
őket, számukra előkészítjük a 
szakirodalmat.

Ma is szívesen vesszük, ha 
valaki könyveket adományoz, 
s a valóban hasznos kiadvá-
nyokat elhelyezzük az állomá-
nyunkban. Sok értékes kötet is 
gazdagítja a tékánkat; ilyen pl. 
a legrégebbik könyvünk, a Bib-
lia Sacra 1523-ból, vagy a gaz-
dagon illusztrált, Amerika fel-
fedezését leíró kötetünk (Vivae 
imagines et ritus incolarum 
eius provinciaie in America), - 
ez 1585-ből való. Mindnyájan 
örülünk a folyamatos, élénk ér-
deklődésnek, s arra törekszünk 
ezután is, hogy mindegyik ol-
vasónk jól érezze magát nálunk 
– nyilatkozta Fekete Piroska, a 
könyvtár vezetője.

Dr. Bende István 

A Duna Menti Múzeum értékes könyvei

A komáromi Duna Menti Múzeum Kultsár István Történelmi Könyvtárának olvasóterme
©Foto-Ladislav Szabó AFIAP

Testületi krónika
A városi képviselőtestület március 23-án is ülésezett. 

A városi utak felújításáról szóló előkészületek beszámolója 
kapcsán döntés született arról, hogy a meghatározott szaka-
szokon a gáz, illetve vízvezetékeket is felújítják. A közmű-
hálózat egy része ugyanis még az 1900-as évek elején épült, 
felújításukra nagy szükség van.

A testület támogatta azt a lehetőséget, amelyet a szlovák 
jégkorongszövetség ajánlott fel multifunkciós pálya kiépíté-
sére, amely télen jégpályaként, nyáron pedig labdajátékokra 
alkalmas csarnokként működne. A szándék tehát megvan, 
ám a testület a részletesebb feltételeket is ismerni szeretné. 
Döntöttek arról is, hogy a városi fenntartású oktatási intéz-
mények megkapják az állami normatíva 97 és fél százalékát, 
a maradék két és fél százalékról később születik döntés. Az 
Eötvös utcai alapiskola számára pedig 3.500  euró támoga-
tást hagytak jóvá a tornaterem és a folyosók felújítására. A 
szükséges összeg nagy részét az iskola pályázat útján nyerte 
el. Jó hír, hogy az illetékes minisztérium ebéd támogatással 
járul hozzá a hátrányos helyzetű családok óvodás gyermeke-
inek étkeztetéséhez.

Elfogadták azt az általános érvényű rendeletet, amely 
meghatározza a művészeti alapiskola, az óvodák és alapisko-
lába járók egy főre jutó támogatását, illetve a működtetésre 
és az idei évi bérekre fordítható pénz mértékét. A testület 
döntése értelmében a városfejlesztési, illetve az idegenforgal-
mi bizottság soraiba egy-egy új tag került.

Új tantárggyal bővült a 
SJE-en az évente megújuló 
választható tantárgyak kíná-
lata. A 2017-es esztendő nyá-
ri szemeszterében „A stressz 
biológiai alapjai, az eredmé-
nyesség növelése”, a stressz 
alapismereteinek elsajátítá-
sát elősegítő új tantárgy ke-
retein belül a hallgatók haté-
konyabb, személyiségüknek 
megfelelő, személyre szabott  
stresszoldó és stresszkezelő  
technikák alkalmazását sajá-
títhatják el az elméleti és gya-
korlati oktatás során.

„A stresszel való meg-
küzdésünk sokkal sikeresebb, 
ha ismerjük a stressz hatását 
szervezetünkre, és azokat a fo-
lyamatokat, amelyek bennünk 
lejátszódnak. Ezek ismeretében 
megoldásokat tudunk alkal-
mazni a hosszantartó stressz 
káros hatásainak kivédésére - 
eredményességünk növelésére.” 
– kezdte bevezetőjét a tantárgy 
oktatója, Filakovszky János.

Lévai Attila, a Református 
Teológiai Kar dékánja, felvál-
lalva a kurzus elindítását és 
megszervezését köszöntötte 

az egyetem hallgatóit, a kurzus 
részvevőit.

Köszöntőjében kiemelte, 
hogy az egyetem névadójának, 
Selye János születésének 110. 
évfordulója évében elinduló 
képzés jól kiegészíti az egyetem 
más jubileumi rendezvényeit, 
mint például a Selye János ál-
landó kiállítás, a megnyitó al-
kalmából megtartott tudomá-
nyos szimpózium, az április 
első hetében megrendezésre 
kerülő Komáromi Egyetemi 
Napok stresszel összefüggő 
rendezvényei, valamint a júni-

us végén megvalósuló Stressz 
Nyári Szabadegyetem A dékán 
hangsúlyozta, hogy a Selye Já-
nos Egyetem kiemelkedő sze-
repet vállal Selye munkássá-
gának minél szélesebb körben 
történő megismertetésében, a 
Selye-szellemiség hagyomá-
nyának őrzésében.

Az egyetem kiemelt célja 
a hallgatóinak olyan verseny-
képes képzést biztosítani az 
alapszak ismeretei mellett, 
amely elősegíti más készsé-
gek és képességek elsajátítását 
is – így növelve a hallgatók 
eredményességét nem csupán 
a tanulmányaik alatt, hanem 
később a munkájukban és az 
életükben is.

A kurzus előadói között 
találhatók Szabó Sándor és 
Somogyi Árpád professzorok 
– Selye János egykori PhD. 
diákjai és munkatársai, Szabó 
Katalin, a Semmelweis Orvos-
történeti Múzeum főmuzeo-
lógusa, és további orvosok és 
szakemberek: Molnár Ferenc, 
Gálffy Balázs, Strédl Terézia, 
Vendégh Lejla.  

-ka-

Új tantárgy a Selye János Egyetemen

Több lett? Maradhat!
Országos felsőoktatási adománygyűjtést szervez a Hall-

gatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) 
Mentorprogramja. Országszerte 50 gyűjtőponton várják a 
tartós élelmiszereket 2017 április 7-ig között a hallgatók. Az 
adományokat a Karitatív Tanács segítségével hátrányos hely-
zetű családokhoz juttatják el.

A Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata is csat-
lakozott a Kárpát-medencei szintű gyűjtéshez. A Sirály kol-
légiumban a Hallgatói Önkormányzat félfogadó-irodájában, 
illetve a Danubius kollégium 216-os szobájában. Ezeken a 
helyeken adhatók le a kárpátaljai nélkülözőknek a tartós élel-
miszerek, melyeket április 7-én szállítanak le Kárpátaljára, 
így április 6-ig van lehetőség leadni az élelmiszercsomagokat 
az említett helyeken.

További információ a gyűjtéssel kapcsolatban a  mezei.
mihaly@sjehok.org e-mail címen, illetve a +421 911 888 891 
telefonszámon kaphatók. 
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Immár hatodik éve mű-
ködik városunkban a Bulldog 
Fight Team egyesület, amely 
tevékenysége során több 
harcművészeti sportágat 
foglal magába. Melyek ezek, 
s kik edzenek rendszeresen 
a Squash-centrum emele-
tén található edzőteremben? 
- kérdeztük Miklós József 
kondíciós edzőt, az egyesület 
életrehívóját.

– A capoeira jitzu, a box, 
a K1(kézzel és lábbal folyta-
tott küzdelem), a bírkózás, 
az MMA, vagyis a vegyes 
harcművészet, illetve a 
kempo(önvédelem) egyes ele-

meit ötvözzük az edzések so-
rán. Személyre szabott kondí-
ciós és testformáló edzésekről 
van szó. Hölgyeknek, férfiak-
nak egyaránt javaslom, kortól 
függetlenül. Egyesületünknek 
harminc tagja van, vannak 
köztünk orvosok, pedagó-
gusok, mérnökök. Közülük 
többen versenyeken is felvil-
lantják tudásukat és több más 
csapattal együttműködve szép 
sikereket érnek el a külön féle 
küzdősportokban.

Mi e sportág előnye, ho-
zadéka?

– Az egyik az, hogy vi-
szonylag rövid időn belül 

érhetünk el eredményeket, a  
kitűzött célok gyorsan elér-
hetők. Másrészt ez az általam 
kifejlesztett, sokéves tapasz-
talatokon nyugvó módszer 
nemcsak testileg, hanem lel-
kileg, mentálisan is megvál-
toztatja az embert, aki a rend-
szeres edzésnek köszönhetően 
igyekszik egészséges életmód 
szerint élni. Fontos az is, hogy 
az egyesület tagjai között erős 
kötelék alakul ki, hiszen a 
sportnak összetartó ereje van.

Áprilisban komoly sport-
eseményre is készültök...

– Így van. Április 7-én 
Csente Mário, Ferenczi József, 

azaz Pulyka és jómagam szer-
vezzük meg a városi sportcsar-
nokban a bajnokok küzdelmét, 
a Subaru Box-gálát. Sztárven-
dégünk Tomi Kid Kovács, az 
országos ökölvívó szövetség 
elnöke lesz. Róla tudni kell, 
hogy a box világszövetség, 
azaz a World Box Federation 
világbajnoka, Európa bajnok, 
emellett a Nemzetközi Ökölví-
vó Szövetség hatszoros címvé-
dője is, s akit annak idején én 
készítettem fel a texasi világ-
bajnokságra. Rajta kívül eljön 
az ország három legjobb ököl-
vívója is.

-batta-

Több éves múltra tekint 
vissza az a teremfoci tor-
na, amelyet városunkban a 
Simonics Gáspár által veze-
tett csapat szervez öregfiúk 
részére. Az idei programra 
március 12-én vasárnap ke-
rült sor a városi sportcsar-
nokban. 

A rendezvényre a madari, 
és a délkomáromi Fortuna SE 
öregfiúk csapatai kaptak meg-
hívást a hazaiaktól.  A torna 
kiegyenlített mérkőzéseket 
hozott, a csapatok küzdelmes 
meccseket játszva döntötték 
el, ki a legjobb. A torna ered-
ményei : Észak-Komárom 
- Madar 3:4, Fortuna SE  - 
Észak-Komárom 3:1, Madar - 
Fortuna SE 1:1. A tornát jobb  
gólkülönbségével a Fortuna SE 
nyerte a madariak előtt. Külön 
dicséret illeti a madariakat 

azért is, hogy három hetven 
éven felüli játékosukat is el-
hozták a tornára, s mindany-
nyian pályára is léptek. A 
program befejező részében a 

hazaiak sült csülökkel látták 
vendégül a csapatokat. (A csü-
lök a szokásosnak megfelelően 
mindenki véleménye szerint 
nagyon finom volt.) A játék-

vezetői teendőket Villás János 
látta el, amiért a rendezők ez-
úton is köszönetet mondanak.

Paulovics Imre
Fortuna SE elnök

A házigazdák zsákoltak a legtöbbet
Komárom adott otthont idén a Szlovákiai Magyar Gim-

náziumok Országos Kosárlabda-bajnokságának, melyen fiúk 
és lányok vívtak komoly csatákat egymással.  A főszervező 
ezúttal a Selye János Gimnázium, s annak képviseletében 
Paraska István testnevelő tanár volt.

 A megnyitón Stubendek László polgármester, Dobay 
Beáta, a Selye János Egyetem tanszékvezetője és Andruskó 
Imre, a házigazda intézmény igazgatója köszöntötte a 
résztvevőket, vagyis a pozsonyi, a somorjai, rimaszombati, 
dunaszerdahelyi, a délkomáromi, valamint a városunkbeli 
gimnáziumok csapatait. A megmérettetésben a Selye Gim-
názium fiú, illetve lánycsapata bizonyult a legjobbnak, ők 
végeztek az első helyen. A kosárlabda bajnokság megszer-
vezését Komárom Város Önkormányzata és a Selye János 
Egyetem támogatta.

l Építkezési Kft. munkatársa-
kat keres: kőműves, ács és festő 
szakmában. Tel.: 0910/44 13 13.
l Villanyszerelő. 0908/415 657.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450 
570, 0948/622 051.
l Kőműves munkát, kartono-
zást, glettelést és festést vállalunk. 
Tel.: 0911/362 029, 0905/708 644.
l Üzlethelyiség kiadó a komá-
romi vásárcsarnokban 10 m2, 
földszint 48-as helyiség. Ár meg-
egyezés szerint. Tel.: 0911/ 911 
713.
l Eladó 3-szobás téglalakás er-
kéllyel Komáromban (Megyercsi 
utca) lukratív helyen; 64,7 m2, ár: 
30 000 Euró. Tel.: 0915/612 439, 

hétköznap fél négy után.
l Eladó borospince Szentpéteren, 
330 tő szőlővel, pince, présház, 
helység családi összejövetelekre, 
padlásszoba. Tel.: 0908/179 051.
l Zálogház a Ferencesek utca 5. 
szám alatt, a Bella étterem mellett. 
Készpénzért felvásárolunk régisé-
geket, aranyat, ezüstöt, műszaki 
cikkeket. Állandó ügyfeleinknek 
hűségkártyát biztosítunk. Kéré-
sére házhoz megyünk, hétvégén 
is. Nyitvatartás hétköznap. 9.00-
18.00. óráig. Tel.: 0915 389 405.
l	Eladó átépített garzon a Belső 
körúton. Ára 18 ezer euró. Tel.: 
0948 622 051.

Újszülöttek
Moravcsík Dániel, Léva; Tánczos Zsófia, Gúta; Pekariková Do-

minika, Komárom; Páldi Dominika, Párkány; Deči Lucas, Gúta; 
Csóka Symon, Kava; Bajtek Bálint, Garamkövesd; Szépe Laura, Ko-
márom; Virág Noel Eliott, Kicsind; Hartai Bence, Garamkövesd; Ra-
fael Cynthia, Komárom; Kamocsai Natália, Gúta; Javorka Barnabás; 
Kőhídgyarmat; Győri Bianka, Csallóközaranyos; Majerčík Timotej, 
Szilos; Zsolnai Máté, Vásárút Község; Horník Imre, Bátorkeszi, 
Krajči Ákos, Komárom; Jarros Dorka, Komárom; Tirpák Hanna, 
Csallóközaranyos; Pézman András, Komárom; Dolezsa Levente, 
Bős; Bolfová Dominika, Garamkövesd; Szomolai Gábor, Megyercs; 
Tóth Kristóf, Komárom; Řáda Eliza Emili, Pat; Plachý Alex, Virt; 
Tóth Viktória, Tardoskedd; Visnyei Réka, Csallóközaranyos; Keszi 
Eduard, Naszvad; Zaležák Áron, Komárom; Csintalan Abigél Mag-
dolna,  Padány; Sucháň Šimon, Érsekújvár; Csente Ádám, Csicsó; 
Németh Viktor Timót, Bogya; Stojková Soňa Mária, Ógyalla; 
Bakmaz Carmela Mária, Szilos; Skrabla Annabella, Komárom; 
Rigó Leonardo, Csallóközaranyos; Vendégh Mira, Komárom; Móc-
zár Nela, Érsékújvár; Asztalos Szandra, Virt

Házasságot kötöttek
Ferenczi Csaba és Kollárová Andrea; Nyilas Róbert és Rigó 

Henrietta; Csörgei Róbert és Kóšová Eva; Liker Ladislav és Vörös 
Katalin

Elhunytak
A 69 éves Varga József, Nemesócsa; a 65 éves Kellner Mária, 

Komárom; a 84 éves Pálffyová Helena, Komárom; a 78 éves Ember 
László, Komárom; a 88 éves Paulisová Anna, Marcelháza; a 82 éves 
Tóth Gábor, Gúta; a 92 éves Csík Zsuzsanna, Komárom; a 67 éves 
Gášpár Mikuláš, Hetény; a 84 éves Misecsková Mária, Gúta; a 92 
éves Horská Terézia, Gúta; a 68 éves id. Csintalan István, Madar; a 
88 éves Kádárová Helena, Komárom; a 81 éves Šátek Otto, Komá-
rom; a 90 éves Banov Bano, Komárom; a 89 éves Ferčíková Helena, 
Komárom; a 75 éves Pálenyik Gábor, Marcelháza; a 67 éves Krojer 
Gabriel, Hetény

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mélységes fájdalommal és szomorúsággal mondunk kö-

szönetet a rokonoknak, barátoknak, volt kollégáknak, szom-
szédoknak és mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára a 
komáromi katolikus temetőbe 2017. március 10-én 14 órakor 
a szerető férjet, édesapát, nagyapát, dédnagyapát és testvért

VAVROVICS Istvánt,
akit a halál a 81. évében ragadott ki szerettei köréből.

Köszönet a virágokért, a részvét nyilvánításokért ame-
lyekkel enyhíteni igyekeztek mély fájdalmunkat.

A gyászoló család

Bangha Dezső újabb sikere
A szenior úszók nemzetközi versenyén a békéscsabai 

Árpád uszoda sátortetős, 50 m-es medencéjében Bangha 
Dezső a Komáromi KomKo úszó szakosztály tagja a 80-84 
évesek korcsoportjában 100 méteres gyorsúszásban arany 
és 100 méteres hátúszásban ezüst érmet nyert.

Sztárok a bajnokok küzdelmén

Fortunás siker az Öregfiúk bajnokságán

A győztes csapat. Álló sor balról jobbra: Pusztai László, Horváth Zoltán, Velner János, Hor-
váth László, Turcsek Zsolt, Paulovics Imre. Guggolnak: Kriszán Attila, Némedi Zsolt, Vasas Sán-
dor, Nyikus Csaba, Kovács Róbert

A Klapka György Kupa Elöltöltős Fegyverek 
Nemzetközi Lövészversenye 

22. évfolyamának versenykiírása

Rendezők: ROYAL Sportlövő Klub Komárom, Szlovákia, 
Komáromi Városi Hivatal, Szlovák Lövészegyesület Po-
zsony, Szlovákiai Elöltöltős Lövészek Egyesülete
Versenyigazgató: Ing. Dubány Imre - a ROYAL Sportlövő 
Klub elnöke. Főbíró: Fuisz Attila, lic. SSZ: A153
Helyszín: Komárom, ROYAL lőtér, IV. Bástya
Időpont: 2017. április 29. (szombat)

Versenyszámok:
Egyéni

 Csappantyús revolver Mariette
 Csappantyús revolver Donald Malson
 Csapp. revolver orig. Colt  
 Csappantyús pisztoly Kuchenreuter
 Csappantyús puska Vetterli
 Csappantyús puska Trapper
 Csapp. katonai puska Lamarmora  
 Kovaköves pisztoly Cominazzo
 Kovaköves puska  Pennsylvania
 Kanócos pisztoly Tanzutsu

Csapatok
 Pforzheim 3 x Vetterli
 Peterlongo 3 x Mariette
 Forsyth 3 x Kuchenreuter

Nevezési díj: beiratkozás 3,- €, valamint 3,- € /fő – ver-
senyszámonként;  csapatverseny esetén 5,- € /csapat/ver-
senyszám

Vadásztrófeák 2016 
Meghívó kiállításra

Dél-Szlovákia vadászható vadjai és a Komáromi Te-
rületi Vadászkamara trófeáinak bemutatója a Duna 
Menti Múzeumban. A tárlat április 7-ig látogatható



Kövesse a Komáromi Városi Televízió adását az interneten is! 
www.tvkomarno.sk, www.youtube.com/mstvkn, www.facebook.com

www.tvkomarno.sk

www.youtube.com/
mstvkn

2017. március 29. 5

Ručná AutouMyváReň za trhoviskom

KÉZI AutóMoSó a piac mögött

Každý zákazník dostane od nás 

Kávu zadarmo
minden ügyfelünknek 

ingyen Kávé

Komárno, Železničná 4, areál za trhoviskom
Komárom, Vasút utca 4, a piac mögötti tér

Sme tu pre vás každý deň, 7 dní týždni 
Po-So 7.00-18.00, ne 8.00-16.00

0903 887 980

Vnútorná okružná 53, 945 01
Komárno

cleancitykomarno@gmail.com

Ponúkame
Vám kontajnerovú prepravu 

stavebného a priemyselného odpadu
v 3 m3, 5,5 m3, 8 m3 kontajneroch
(cena obsahuje aj poplatok 

za legálnu skládku)

Konténeres hulladékszállítás,
építési törmelék és iparihulladék
3 m3, 5,5 m3 ,8 m3 konténerekben

(az ár tartalmazza nemcsak a fuvardíjat,
de a legális hulladéklarakó díját is)

Volajte na tel.č.: 
035 7713 003

Mobil: 0907 562 522

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE 
KOMÁRNO!

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003

egyet fizet, 
kettőt kap!

Rendeljen reklámot!

tárcsázza 
a 035 77 13 488-as 

telefonszámot!

CLAUDIA
Eötvös utca 23, Komáro, Hajós üzletközpont,

a BILLA mellett

teLJeS KIáRuSÍtáS!
Az üzlet április 30-val megszűnik!

Használja ki kedvezményün-

ket minőségi bőrkesztyűre, 

pénztárcákra, aktatáskákra, 

kézitáskákra, iskolatáskákra, 

papucsokra, harisnyanadrá-

gokra, zoknikra, esőkabátokra, 

esernyőkre, gyermek gumicsiz-

mákra, cipőfűzőkre, méreten felüli férfi ingekre 46-os 

méretettől egészen 56 méretig és sok egyéb árucikre.
Jöjjön és győződjön meg róla!

Tel.: 0908 748 505
Nyitvatartás: Hétfő-Péntek 9-12, 13-17; Szombat: 9-12

Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet
a Csemadok szakmai háttérintézménye, 

Dunaszerdahely

Könyvbemutató
2017. április 7., 18.00 óra 

Komárom, Tiszti Pavilon díszterme

A szerzővel 

Bárdos Ágnes és Pék Zoltán 

beszélget

Pető-módszer a Kárpát-medencei, 
határon túli magyar területeken

A budapesti székhelyű, világszerte nagy elismertségnek 
örvendő Pető Intézet (korábbi nevén Pető András Főiskola) 
Magyarország kormánya és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
közreműködésével 2014 óta szervezi a Kárpát-medencében a 
mozgássérült gyermekek és felnőttek konduktív fejlesztését, 
rehabilitációját. 

A fejlesztő programot ez idáig három határon túli régióban, 
Kárpátalján, Erdélyben és Vajdaságban összesen 9 helyszínen 
valósították meg. 2017-ben a magyar kormány és a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Pető Intézet Felvidéken is 
elkezdi munkáját, közvetlen partnere a Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége lesz.
Kinek a számára javasoljuk, hogy keressenek meg minket?

A térítésmentes fejlesztő kezelésekkel az idegrendszeri ká-
rosodás következtében mozgássérült szlovákiai magyar gyer-
mekeket és felnőtteket tudjuk segíteni. Várjuk azon hat hóna-
posnál idősebb gyermekeket, akiket a terhesség alatt, szülés 
közben vagy közvetlen utána központi idegrendszeri károsodás 
ért, és a következő kórképek alakulnak ki náluk
Diplégia (kétoldali bénulás)
hemiplégia (féloldali bénulás)
tetraparézis (a négy végtagot érintő bénulás)
ataxia (a mozgás koordinációjának a hiánya)
athatosis (a végtagok és a törzs kényszerű, rigid, facsaró jellegű 
mozgása)
spina-bifida (gerinchasadék)

Felnőtt konduktív fejlesztést-rehabilitációt kínálunk kor-
határ nélkül azon felnőtt korúak részére, akiknek panaszait az 
alábbi a neurológiai kórképek okozzák:
CP (Cerebral palsy) Little-kór vagy újszülöttkori agysérülés, 
agyi bénulás
Sclerosis multiplex
Parkinson-kór
Stroke
Koponyasérülés utáni állapotok

A Felvidéken a 3 hetes intenzív konduktív pedagógiai fej-
lesztő, rehabilitációs programnak Komárom (2017. május 8-26-
ig) és a Tornalja melletti Méhi község (2017. június 12-30-ig) 
ad helyet. Az intenzív, három héten keresztül tartó, a betegek 
számára térítésmentes, fejlesztő, rehabilitációs kezelésben az 
intézet szakemberei által végzett állapotfelmérést követően ré-
szesülhetnek a gyermekek és felnőttek is. 
Az egynapos rendelés, tanácsadás és állapotfelmérés időpont-
jai és helyszíne: Komárom: 2017. április 27. Helyszín: Felvidé-
ki Magyar Pedagógusok Háza, Fürdő utca (Kúpeľná) 6., 9,00 
órától.

Felhívás – kézimunka kiállítást szerveznek
A Kossuth téri városi nyugdíjasklub kézimunka kiál-

lítást szervez, május 2-a és 6-a között. Arra kérjük a város 
érdeklődő nyugdíjasait, akik szeretnék felvonultatni al-
kotásaikat, hogy április 20-ig, (hétfőtől péntekig, minden 
nap 14 órától) jeletkezzenek a nyugdíjas klubban.

Szeretettel várunk minden ügyeskezű jelentkezőt
A nyugdíjas klub vezetősége

A komáromi Ipari Szakközépiskola (Petőfi u. 2.)
eletrotechnikus és gépész mérnök-szaktanárt,

valamint fizikatanárt
keres főállású munkaviszonyba

(100% - 22 tanítási óra hetente).
Alapvető elvárások:
– megfelelő szakképesítés: egyetemi diploma
– az államnyelv és a magyar nyelv ismerete
– erkölcsi bizonyítvány
– egészségügyi alkalmasság
– rugalmasság, felelősségtudat és megbízhatóság

Munkaviszony kezdete: 2017. szeptember 1.
Az érdeklődők jelentkezésüket, önéletrajzukat és a végzett-
séget igazoló irataikat a következő címre küldjék: Stredná 
priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, 945 01 
Komárno, email: office@spskn.sk, Telefon: 035/773 1473

Stredná priemyselná škola – Ipari Szakközépiskola, 
Petőfiho 2, Komárno 

prijme do pracovného pomeru na plný úväzok 
učiteľa fyziky a učiteľov odborných predmetov 

študijných odborov elektrotechnika 
a strojárstvo

Požiadavky:  
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 
- ovládanie štátneho a maďarského jazyka
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť 

Termín nástupu:  1.9.2017
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom 
a dokladom o vzdelaní prosíme zaslať do 31.5.2017 na adresu: 
e-mail: office@spskn.sk.
Telefónny kontakt: 035/7731473, 0908796816


