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Alapítva 1849-ben

A belváros szívében folytatja
munkáját a Szabadidőközpont

Stubendek László a díjazotak körében

Átadták a díjakat, elismeréseket

A hagyományoknak megfelelően április 26-án a két
város közös ünnepi testületi
ülésén adták át a Tiszti pavilon dísztermében a város
vezetői a Pro Urbe és a Polgármesteri díjakat, illetve
díszpolgárt is avattak.
Díszpolgári címben részesült a délkomáromi Nemes Andrásné, a Kecskés
László Társaság kuratóriumának elnöke. A Kecskés László
Társaság 12 könyvet adott ki a
kitelepítésről és deportálásról,
2002 óta rendezi meg a felvidékiek országos találkozóit, és
emlékművet állított a kiűzetett
családok tiszteletére. A díjat
Andruskó Imre képviselő javaslatára ítélte oda a képviselőtestület.
Ketten részesültek Pro
Urbe-díjban: Erik Vlček, a
szlovák síkvizi gyorsasági kajaksport történetének legeredményesebb versenyzője, aki
Rióban már ötödik olimpiáján
szerepelt.
Pro Urbe-díjban részesült
Fazekas László református
püspök, aki méltón képviseli a
reformáció üzenetét, a tradíció
és az értékek tiszteletét. Jelentős szerepe van abban, hogy az
egyház üzenete és példamuta-

tó tevékenysége a templomok
falain is túljutott. A díjra a Komáromi Függetlenek Csoportja javasolta őt.
StubendekLászló
polgármester által
Polgármester díjban
részesültek:
Orsovics Yvette karnagy
és a Marianum Egyházi Iskolaközpont Schola Mariana
Nagyok Kórusa, amely rendszeresen szerepel iskolai, városi rendezvényeken, egyházi
ünnepeken. Több alkalommal
mutatkozott be külföldön is.
Közreműködött a Ghymeszenekar koncertjein, hangzóanyagának felvételein is.
A Kassai Lovasíjász Iskola
– Sereghy Törzs évente két alkalommal rendez nemzetközi
versenyt, melyek eredményei
beszámítódnak a Lovasíjász
Világkupába. A törzs tagjai,
élükön Sereghy Zoltánnal
rendszeres résztvevői neves
nemzetközi rendezvényeknek.
A Helios Fotóklub tagjainak nagy része a Komáromi
járásból, hárman pedig Magyarországról látogatják a klubot. A Komáromi Duna Menti
Múzeum
Zichy-palotabeli
Fotógalériájában évente négy
kiállítást rendeznek, ismert fo-

Beiratkozás a zeneiskolába

A Komáromi Művészeti Alapiskola Igazgatósága értesíti az érdeklődő szülőket és diákokat, hogy a
beiratásra a 2017/2018-as tanévre május 24-én és 25-én
14 és 17.30 óra kerül sor az iskola Nyár utca 12. szám
alatti épületében.

tóművészek munkáiból, illetve
különböző fotóklubok kollekcióiból.
Holczhei Árpád pedagógus 1982-től tanít a Selye
János Gimnáziumban, a tehetséggondozás egyik legaktívabb
vezetője. Javaslataival, észrevételeivel jelentősen hozzájárul a
gimnáziumban folyó oktatónevelő munka színvonalának
növeléséhez osztályfőnöki feladatai végzése során is.
A
Jászai
Mari-díjas
Bandor Éva színművész, aki
a komáromi és az egyetemes
magyar kortárs színjátszás
tehetséges művésze. Szakmai
tudásával, hűségével és alázatával gazdagítja városunk kulturális-művészeti életét.
Paszternák Tamás és Dr.
Paszternák András, akik több
mint húsz éve szervezik városunk zsidó közösségének vallási és kulturális életét. Szerkesztik a Hitközségi Híradót,
amely a nyomtatott megjelenés mellett az interneten is
elérhető.

A Komáromi Animátorok
munkájukat családias alkotó
légkörben, jó példát mutatva
végzik. A több generációból
álló csoport a várossal, civil
szervezetekkel és az egyházakkal együttműködve rendszeresen szervez körtevékenységet
a város polgárainak
Daniela Kapitáňová írónő. Legismertebb története
– a Könyv a temetőről – egy
komáromi történet, amelynek
főhőse egy valós személyen
keresztül mutatja be a kommunista- és a rendszerváltás
utáni időket, a magyarok és
szlovákok együttélését.
Ryšavý Boldizsár vállalkozó számos civil és más társadalmi tevékenységet támogat,
az elmúlt évben elsősorban a
Tatra Mozi tatarozása és újraindítása okán vált ismertté. A
színvonalas felújított képszínház újra a város egyik nyüzsgő
találkozóhelye lett.
Kubala Ivan, vállalkozó,
aki azonban a díjat későbbi
időpontban veszi át.

A Komáromi Szabadidő Központ több mint öt évtizede biztosít minőségi időtöltést a fiatalság számára. Jogelődje, a Kerületi Úttörőház létrejötte az 1955-56-os évre
tehető, amikor tett követte a célt, hogy újfajta aktivitásokra bírják a fiatalokat, akiknek így lehetőségük nyílt megméretni magukat helyi, regionális majd állami szinten is.
A szabadidőközpont az évek során számos helyen működött a városban. Sokan emlékezhetnek még az egykori Steiner
Gábor utcai Karol Šmidke partizánházra, vagy a történelmi
Timotheus-házra, csakúgy mint a központ közelmúltbeli
otthonaira, a Marianumra, az Eötvös Utcai Óvodára, s végül
a Rozmaring utcai épületre, ahonnan a Szabadidőközpont
most a Klapka György tér 7.-re költözött.
„A Szabadidőközpont a város fontos intézménye, amely a
fiataloknak és idősebbeknek tartalmas kikapcsolódást biztosít.
Aktív részesei a komáromi rendezvényeknek is, szemmel láthatóan nagyon jó csapat dolgozik ott teljes odaadással. Azzal,
hogy a belvárosba költöztek, míg aktívabban részt vehetnek a
város életében” - mondta Stubendek László polgármester az
ünnepélyes átadáson.
Jelenleg a Szabadidőközpontot összesen 515-en látogatják (478 gyermek és 37 felnőtt), alkalmazottai száma 11
(hét tanár és négy adminisztratív dolgozó). Kínálata rendkívül gazdag, négy fő alkotói csoporton belül 30 tervezett kör
valósul meg, köztük nyelvtanfolyamok, játékok, sport, tánc,
klub gyermekes anyukáknak, Montessori Club, műszaki oktatás a gyermekeknek és sok más.
Bár a gyermekekkel való foglalkozás néha embertpróbáló,
de mégis gyönyörű, érdekes és tartalmas. Ez akár az intézmény mottója is lehetne. Komárom város segítségével – mely
éves szinten 136 700 euróval járul hozzá a központ működéséhez – újonnan felújított helyiségeket vehettek birtokba
a gyerekek.
„A központ költözésénél teljes mértékben az ott dolgozók
igényei kerültek előtérbe. Fontos, hogy a magas színvonalú
munkához most a körülmények is adodtak, több szakmai helyiség megújulhatott. A korábbi épület eladásával nem csak
a Szabadidőközpont helyzetét, de a sok éve húzódó Speciális
iskola ügyét is sikerült megoldani. Fontos lépés volt ez a városi
épületek gazdaságos kihasználásában, de bízom benne, hogy
a belváros életére is jótékony hatással bír majd” – tette hozzá
Keszegh Béla alpolgármester.
A költözés összköltsége 22 269,97 euró, amit szintúgy a
város költségvetéséből fedeztek. Ezen kívül 65 650,27 euró
értékben felújítási munkákat végeztek, s ezzel sikerült még
komfortabbá tenni a központot. Átalakították a belső tereket, új válaszfalak váltották fel a régieket, kicserélték a padlóburkolat, a hátsó kapuknál új bejárati ajtót helyeztek el, a
régi garázsajtókat pedig műanyag ajtóra cserélték. Emellett
megújultak az illemhelyiségek is, az egész épületet kifestették, és megjavították a belső csatorna- és vízrendszert, illetve
új villanykapcsolókat is felszereltek.
-ka-

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének
sajtóközleménye az iskolai beiratkozásokról
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége (SZMPSZ) fontos feladatának tartja, hogy figyelemmel kísérje a
magyar tanítási nyelvű oktatási intézményekbe járó tanulók létszámának
alakulását.
Szlovákiában április 1-e és 30-a között zajlottak a 2017/2018-as tanévre az
alapiskolai beiratkozások. Az SZMPSZ

felkérte az intézményvezetőket, tegyék
hozzáférhetővé a beiratkozási adatokat
alábbiak szerint: a nulladik évfolyamba
beíratott tanulók létszáma, valamint az
első évfolyamba beíratott tanulók létszáma. Szövetségünk évek óta rendszeres
statisztikai kimutatást készít a szlovákiai
magyar iskolákba beíratott tanulókról és
a beiratkozásokat követően tájékoztatja a

közvéleményt. Az elmúlt év hasonló időszakában 3 402 gyermeket írattak szüleik
magyar oktatási intézménybe, és 2017.
szeptemberében 3 822 tanuló kezdte meg
tanulmányait a magyar oktatási intézmények 1. évfolyamában.
Jelenlegi összesített adataink szerint
254 magyar alapiskolába 3 505 gyerme(Folytatás a 3. oldalon)
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A komáromi mártírokra emlékeztek

Május elsején az 1919-es komáromi kitörés áldozatairól emlékeztek meg a katolikus temetőben, a tiszteletükre
emelt emlékhelyen, a mártírok tömegsírjánál. Az emlékezés
szervezői – az előző évekhez hasonlóan - az Egy Jobb Komáromért polgári társulás és a délkomáromi Endresz csoport tagjai voltak, de elhelyezték a kegyelet koszorúit a két
városban működő politikai pártok, polgári társulások és civil
szervezetek tagjai is.
Azokról az áldozatokról emlékezünk meg – komáromi,
győri, tatabányai és tatai emberekről, – akik 98 évvel ezelőtt
megpróbálták újraegyesíteni a kettészakított várost. A megszállók azonban számbeli fölényben voltak és lemészárolták
őket, az elfogott felkelőket és az utcáról elhurcolt lakosokat
megkínozták, meggyilkolták – mondta a megemlékezésen
Knirs Imre alpolgármester, az Egy Jobb Komáromért polgári
társulás vezetője.
1919-ben meddő kísérlet volt a város egyesítése, ma már
elérhetőnek látszik, hiszen évről-évre több közös programot
valósít meg Észak-és Dél-Komárom és ebből rendre kiveszi
a részét a két társulás: az Egy Jobb Komáromért, valamint az
Endresz-csoport. Egy jobb, élhetőbb, a múltunk miatt szorosan összefonódó, egymástól elidegeníthetetlen közös Komárom gondolatisága egyre több emberhez eljut és a társulások
tagjai abban bíznak, hogy hamarosan mindenki természetesnek fogja venni, hogy Komárom egy város. Két ország, de
egy város-hangzott el a megemlékezésen.

Peregtek a filmek a moziban

A Tatra mozi korszerűen felújított, egyedi termeiben
zajlott a napokban a Cinema 2017 elnevezésű, az amatőr alkotók munkáját felvonultató seregszemle 25-ik évfolyama.
A főszervező, a Regionális Művelődési Központ három korcsoportban vetítette a versenyfilmeket. A látogatók, a filmek
készítői és a szakmai zsűri összesen 17 filmet láthattak. Az
amatőr alkotók versenyének győztesei továbbjutottak az országos fordulóba.

Szállt a Jó szó...

Huszonegyedik alkalommal rendezték meg a Selye János
Gimnáziumban a Jó szó-Dobré slovo szlovák nyelvű vers- és
prózamondó versenyt. A megmérettetés érdekessége, hogy
a névadó verset, Ján Kostra költeményét egy volt gimnazista
diák fordította le magyar nyelvre. Az ünnepélyes megnyitón
részt vett Andrej Hrnčiar, a parlament alelnöke, régiónk parlamenti képviselői, Bastrnák Tibor és Vladimír Matejička,
Milan Belica, Nyitra megye elnöke, Stubendek László polgármester és természetesen a verseny ötlet- és házigazdája,
Csémy Marianna is. A verseny résztvevőit, a pedagógusokat
és a vendégeket Andruskó Imre igazgató köszöntötte.
Andrej Hrnčiar, a parlament alelnöke így fogalmazott:
amikor megkaptam a meghívót, nagyon meglepődtem, hiszen nem is tudtam arról, hogy létezik egy ilyesfajta verseny,
amelyet már huszonegyedik éve rendeznek meg. Szép élmény számomra, hogy ma én is itt lehettem, példamutató
számomra az, hogy az itteni tanáremberek több mint két
évtizeddel ezelőtt megmutatták, hogyan kell ezt csinálni, hogyan kell összekötni a nemzeteket, hidat építeni közéjük. A
vetélkedő fő gondolata nem csupán az, hogy a magyarajkú
gyermekek tökéletesítsék szlovák nyelvtudásukat, hanem az
is, hogy megtanuljuk tisztelni egymást, egymás kultúráját.
Milan Belica, Nyitra megye elnöke szerint a 21 évvel ezelőtt
lerakott alapok nagyon erősek, szilárdak, komoly hagyomány született. „S bizony a hagyományoknak éltető erejük
van, hiszen ha tiszteljük hagyományainkat, akkor tiszteljük
elődeinket is, függetlenül attól, hogy ki milyen nemzetiségű.
S e szavalóverseny éppen ezt fejezi ki, így hát szurkolok, hogy
a verseny a jövőben is sikeres legyen, a fiatalok örülhessenek
a szép sikereknek. És annak is szurkolok, hogy a két nemzet
együttélése is ilyen legyen, hiszen nagyon nagy szükségünk van
rá“ - zárta gondolatait a megye elnöke.
Városi lap. Kiadja a COM-MÉDIA Kft.
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Nemzetközi konferencián a Selye Gimnázium diákjai
Három diáktársammal,
Andruskó
Krisztinával,
Bozsaky Gáborral és Elek
Mátéval április 7-e és 11-e
között a Budapesten megtartott BIMUN (Budapest
International Model United
Nations) konferencián vettem részt, ami az Egyesült
Nemzetek
Szervezetének
(ENSZ) működését volt hivatott szimulálni.
A modellkonferenciát már
sokadik éve a budapesti Eötvös
József Gimnázium szervezi
meg középiskolás diákok számára. Idén több mint tizenöt
országból, köztük Németországból, Angliából, Olaszországból,
Spanyolországból,
Törökországból, Egyiptomból
és Tajvanról érkeztek diákok,
akik közül sokakkal a rendelkezésünkre álló rövid idő
ellenére is szoros barátságot
kötöttünk.
Szombaton délelőtt kezdődött számunkra a munka:
Krisztina a Környezetvédelmi
Bizottságban (UNEP), Gábor
a Speciális Politikai Bizottságban (SPECPOL), Máté a
Biztonsági Tanácsban (SC),
míg jómagam a Nemzetközi
Biztonság Tanácsban (DISEC)
foglaltam helyet. Munkánk
során valódi diplomaták bőrébe bújhattunk: beszédeket
adtunk, lobbiztunk, vitáztunk,
javaslatokat dolgoztunk ki,
miközben foggal-körömmel
igyekeztünk az általunk képviselt ország érdekeit képviselni.

A bizottságokban elvégzett feladataink csak töredékét
tették ki napjainknak; az estéket ismerkedéssel, valamint a
város felfedezésével töltöttük.
A budapesti tartózkodásunk
kétségkívül egyik legnagyobb
élménye a hivatalos buli volt
az A38 Hajón. Kétnapnyi tárgyalás után már mindannyian
vágytunk egy kis kikapcsolódásra, ennek jegyében pedig
éjszakába nyúlóan táncoltunk,
szórakoztunk. Persze másnap
ismét jelenésünk volt a bizottságokban, ahol az átmulatott
éjszaka után bár kissé fáradtan, de változatlan lelkesedéssel vetettük bele magunkat
újra a munkába.
Hétfőn az úgynevezett
Diplomaták Estélyére voltam
hivatalos, ahol Budapesten

szolgáló nagykövetek és diplomaták engedtek betekintést
munkájukba. Roppant tanulságos volt a velük való beszélgetés, meglepően őszintén
meséltek hivatásuk előnyeiről
és hátrányairól is. Eközben a
többiek jó hangulatú hajótúrán vettek részt a Dunán.
Kedden a Fővárosi Közgyűlésben volt jelenésünk,
ahol a bizottságok közös gyűlést tartottak, és sikeresen
megszavazták a korábban elfogadott javaslatokat. Este már
a záróünnepség következett,
amire a Belvárosi Színházban
került sor. Az egyes bizottságok vezetői kiértékelték az
elmúlt napok történéseit, és
külön elismerésben részesítették Elek Mátét a bizottság
munkájában végzett kimagas-

ló teljesítményéért. Ezután az
egyes delegációk szórakoztató
műsorai következtek, de ekkor
már nehezünkre esett az önfeledt szórakozás, hiszen tudtuk:
rövidesen eljön a távozás ideje. Fájó szívvel, de rengeteg élménnyel és a rengeteg szerzett
tapasztalattal vettünk búcsút
újdonsült barátainktól, illetve
Budapesttől.
Nagy köszönet illeti iskolánk angol szakos pedagógusait, köztük Vlahy Anita
és Szilárd Ágnes tanárnőket,
akik vállalták felkészítésünket
és kíséretünket. Felemelő volt
átélni, hogy a gimnáziumban
szerzett tudásunkkal megálljuk a helyünket a világ bármelyik részéről érkezett diákok
mellett is.
Bánki Bence

Ovimajális a Tulipán óvodában

A tizenharmadik alkalommal megrendezet ovimajálisunkat a hagyományainkhoz híven a tavaszi ünnepkör
utolsó áprilisi munkanapján
délelőtt tartottuk meg az
óvodánkban.
Mint minden jeles napot,
így ezt is egy hosszabb előkészület vezette be, amelyhez mi
óvónők a gyerekek kíváncsiságát kielégítve folyamatosan
biztosítottuk a változatos te-

vékenységeket: színes szalagokat vágtunk, kiválasztottuk az
udvaron a májusfának valót,
májusbotokat biztosítottunk
be a szülők segítségével, elbeszélgettünk a májusfaállítás,
a majális szokásairól, ünnepi
műsorral és ajándékokkal készültünk az anyák köszöntésére, tavaszi dalokat, népi gyermekjátékokat tanultunk.
Reggel az óvodába érkező szülőkkel és gyermekekkel

folyamatosan elkészítettük a
májusbotokat, majd énekszóval kivonultunk az udvarra,
ahol feldíszítettük a fákat színes szalagokkal.
Folytatásaképpen Balázs
Lillával fellépett a Gyerkőc
gyermek néptáncegyüttesünk,
kísért a Bellő zenekar. Balázs
Lillának ezúton is köszönjük,
hogy gyermekeinket táncolni
tanítgatja. Az édesanyák köszöntéséről sem feledkeztünk

meg. "Örömünnep ez a nap..."
hangzott közösen az ének. A
nagy gondoskodással készült
ajándékok (is) elvarázsolták az
anyukák szívét.
Majálisunk záróakkordjaként fellépett a Kolompos
együttes Budapestről, immáron 10. alkalommal. Nagy sikere volt a műsornak mind a
gyermekek, mind a felnőttek
körében. Az együttes hagyományaihoz híven táncházat
is rögtönzött kicsiknek és nagyoknak a hangulat fokozására. A meghívott városi vezetők
közül Knirs Imre, Komárom
város alpolgármestere tisztelte
meg rendezvényünket, aki szívesen kapcsolódott be a táncba
az óvodásokkal és a jelenlévő
felnőttekkel. Minden jó, ha a
vége jó! – tartja a magyar közmondás, ezért a végén finom
falatok belakmározásával, csodás élményekkel gazdagodva
térhettek haza gyermekeink
családjukkal a 13. hagyományőrző ovimajálisunkról.
Michac Szilvia
az óvoda igazgatónője
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A TéKa városunkban tartotta
társadalomtörténeti konferenciáját
A TéKa (Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és
Kulturális Társulása) idén Komáromban, a Komáromi vár
Lőporos termében szervezte meg társadalomtörténeti konferenciáját Kulturális, társadalmi és etnikai választóvonalak
a 19-20. században címmel. Idén a Selye János Egyetem társszervezésével került sor az eseményre.

Szeretettel várnak minden érdeklődőt jövőre is!

Az idei Komáromi Napok
egyik sporteseménye volt a
Marianum felújított tornatermében 2017. április 25-én lezajlott AEROBIC MARATON.
A jó hangulatú rendezvényen
ovisok, felső- és alsó tagoza-

tos diákok, középiskolások és
felnőttek egyaránt belekóstolhattak a sportág különböző
műfajaiba. Rengetegen éltek a
lehetőséggel, hiszen a rendelkezésre álló 8 óra alatt mintegy
360-an sportoltak, többek kö-

zött a Munka utcai és a Jókai
Alapiskola, az Ipari Szakközépiskola és a Selye Gimnázium diákjai is. Köszönjük szépen ezt a remek , élményekkel
teli napot az oktatóknak:
Slávik Évának, Almási Anitá-

nak, Viola Klaudiának, Fekete Eriknek és Podleiszeková
Andreának a Black Crossgym
edzőknek. Köszönet illeti az
ötletgazdákat és Varga Krisztinát, a Marianum nevelőnőjét,
a rendezvény főszervezőjét.

Szolgálatba lépett a roma polgárőr

A válogatási szakaszt és
az iskolázásokat követően
szolgálatba lépett az első
roma polgárőr Komáromban. A városi és az állami
rendőrökkel együttműködve
figyeli a közbiztonságot és a
lakók nyugalmát a problémás területeken, de a roma
gyerekek iskolába járását is
figyelemmel kíséri.

Pár hónappal ezelőtt döntött az önkormányzat a roma
polgárőrség indításáról, elsősorban Ravasz Ábel romaügyi
kormánybiztos ajánlására. A
város jelenleg költségvetéséből
fedezi a költségeket, a későbbiekben pályázati forrásokat szeretne bevonni. A meghirdetett
két polgárőri posztra hárman
jelentkeztek, azonban egyelőre

csak egy megfelelő jelölt került
kiválasztásra, aki május elejétől látja el ezt a feladatot.
Ferenczi József, közismertebb nevén Pulyka a legtöbb
komáromi számára ismert és
elismert, hiszen nyolcszoros
csehszlovák bajnok bokszoló. A saját sportsikerein kívül
több gyereknek volt edzője,
számos roma fiatalt hozott be

az aktív sportéletbe.
– Határozottan léptünk fel
az összeférhetetlen lakosokkal
és a problémás vállalkozókkal
szemben, együttműködve más
szervekkel. Ennek eredményeképp a legproblémásabb lakóházat már bezárták, több összeférhetetlen család elköltözött,
remélhetőleg egy új tulajdonos
rendezi az ottani körülményeket. A polgárőr egy további fontos lépés az ott lakók nyugalmának biztosítása érdekében.
Ferenczi Józsefnek megvan a
tekintélye a közösségen belül,
meggyőződésem, hogy munkája hasznos lesz az ott lakóknak – fogalmazott Stubendek
László polgármester.
Ferenczi József a városi
és állami rendőrséggel együtt
dolgozva végzi feladatát, elvégezte a szükséges iskolázásokat és képzéseket. Jelenleg
munkaidőben van jelen, a
roma gyerekek iskolába járását felügyeli, de az esti és hétvégi felügyelet is feladata lesz a
problémás időszakokban.

A május 3-án megvalósuló konferencia elsősorban a
kisebbségi magyar fiatal kutatók – doktoranduszok és doktorjelöltek – megszólítására koncentrált. Az előadók összesen négy országból – Szlovákián és Magyarországon kívül
Szerbiából és Ukrajnából – érkeztek a rendezvényre. A
konferencia sikeréhez az is hozzájárult, hogy idén lehetőség
nyílt a társadalmi folyamatok történeti vonatkozásai mellett
az interdiszciplináris – irodalmi és nyelv, néprajzi, szociológiai – szempontok figyelembe vételére. Így a 19 és 20.
századi történelmet tárgyaló vizsgálatokon túl bemutatásra
kerültek az irodalom- és nyelvtudományi, valamint a néprajztudományi témák. Az értékes előadásokon olyan eredeti
és szakszerű elemzéseket tárgyaltak a fiatal kutatók, mint a
komáromi irodalmi kör kibontakozása, vagy az 1848-49-es
szabadságharc magyarellenes szlovák felkelőinek a kérdése.
A konferencia sikeréhez hozzájárult, hogy a szekció-előadásokat követő vitába is aktívan bekapcsolódtak a fiatalok. Ezt
segítették elő a moderátorok hasznos és értékes megjegyzéseikkel, szakmai tanácsaikkal.
A szekcióvezetők köre a Selye János Egyetem tanárai közül került ki. A történelmi szekciót Szarka László és Simon
Attila történészek, az irodalom- és nyelvtudományi csoportot Simon Szabolcs nyelvész, a néprajztudományi szekciót
pedig Liszka Jószef néprajzkutató vezették. A rendezők egy
absztraktgyűjtemény, a későbbiekben pedig egy tanulmánykötet megjelentetését tervezik az előadások témáiból.
Bajcsi Ildikó

Versengtek a kíváló matematikusok
Az idén is a Selye János Gimnázium adott otthont a Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny felvidéki fordulója
eredményhirdetésének. A díszteremben megtartott díjkiosztón részt vett Keszegh Béla alpolgármester, Andruskó Imre,
az intézmény igazgatója, Keszegh István, a verseny főszervezője, és a rendezvény háziasszonyaként Farkas Adrianna
pedagógus.
A Kenguru Nemzetközi Matematikaverseny a tehetségkutatás és a tehetséggondozás egyik legjellegzetesebb formája. Keszegh István szerint aki matematikával foglalkozik
és szervezi a különböző versenyeket, körülnéz a különböző
régiókban, országokban és kutatja azokat a diákokat, akik az
átlagosnál jobb eredményeket érnek el, illetve kiváló képességű diákok, akik már megmutattak valamit a tehetségükből,
azokat gondozni kell. Erre szolgál a Kenguru verseny is.

Bethlen támogatásból fejlesztett az Ipari Szakközépiskola Az SzMPSz sajtóközleménye

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott
sikeres pályázatoknak köszönhetően a Komáromi Ipari Szakközépiskola jelentős
fejlesztéseket valósított meg
az elmúlt években.
Mivel a régió legrégebbi
és egyik legnagyobb szakképző intézményeként az iskola
három szakiránya – gépészet,
elektrotechnika és műszaki és
informatikai szolgáltatások a
gépiparban – iránt az alapiskolák végzősei és a régió vállalkozásai részéről is nagy az
érdeklődés, így a támogatást
a képzés hatékonyságának növelésére fordították.
Az iskola tavalyelőtt a

„2015 – A külhoni magyar
szakképzés éve” elnevezéssel
meghirdetett tematikus program kapcsán kapott támogatást
a Bethlen Gábor Alapítványtól. Az akkor megvalósított
fejlesztések – többek között
CNC-esztergagép, CNC-ipari
vezérlő, pneumatikus rendszer elemei, oszcilloszkópok,
mérőműszerek, generátorok,
tápforrások – jelentősen hozzájárultak az iskola műszaki
felszereltségének bővítéséhez.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2016-os évi a
„Külhoni magyar szakképzés
támogatása”
programjának
keretén belül benyújtott pályázatnak köszönhetően tovább

(Befejezés az 1. oldalról)

folytatódott a tanműhelyek és
laboratóriumok felszerelésének modernizálása. A közel 50
ezer eurós támogatásból a gépészeti szakon egy univerzális
esztergagép, egy univerzális
marógép, fűrészgép és PCLvezérlő megvásárlására nyílt
lehetőség. Az elektrotechni-

kai szak diákjainak hatékonyabb képzéséhez a meglévő
gépek
memóriabővítésével,
24” monitorokkal, I7 proces�szorral ellátott munkaállomások, NYAK-lap, CNC-maró és
Robot Kit beszerzésével járult
hozzá a támogatás.

ket írattak be az első évfolyamba és 33 gyermeket az alapiskolák nulladik évfolyamába. Szlovákiában 256 magyar alapiskola
működik. A 2017/2018-as tanévtől a barti és a pozbai alapiskola
szúnik meg.
Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy beiratkozás adatai
irányadóak, de a szeptemberi tanévkezdésig bizonyos mértékig változnak. Ezt több tényező is okozhatja: egyes tanulók az
iskolaérettségi vizsgálatokat követően szakemberek javaslatára
halasztást kapnak, és még egy évig óvodában maradnak, illetve a nulladik osztályban kezdik meg tanulmányaikat. Akadnak
olyan szülők, törvényes képviselők, akik figyelmen kívül hagyják a kötelező beíratás időpontját, és csak később, a tanügyi hatóságok felszólítására tesznek eleget ennek a kötelességüknek.
Vannak családok, akik tartós külföldi tartózkodásuk miatt nem
tudtak megjelenni a beíratáson iskolaköteles gyermekükkel, sőt
olyanok is, akik egyszerre több iskolába íratták be a gyermeküket. Utóbbiakat a fenntartók, a tanügyi hivatalok figyelmeztetik,
hogy meddig kell dönteniük az iskolaválasztásról.
Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke
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Új turisztikai információs kiadványal gazdagodtunk

Apróhirdetés
l Lakásfelújításokhoz keresünk fiatal segédmunkaerőt. Tapasztalat előny!Akár csak nyári
brigádmunkára. Tel.: 0905/450
570.
l Villanyszerelő. Tel.: 0908/415
657.
l Lakásfelújítás. Tel.: 0905/450
570, 0948/622 051.
l Szakképzett
egészségügyi
nővér betegápolást vállal. Tel.:
0907/193 947.
l Kőműves munkát, kartonozást, glettelést és festést
vállalunk. Tel.: 0911/362 029,
0905/708 644.
l Üzlethelyiség kiadó a komáromi vásárcsarnokban 10

m2, földszint 48-as helyiség. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 0911/
911 713.
l Eladó
borospince
Szentpéteren, 330 tő szőllővel,
pince, présház, helység családi
összejövetelekre, padlásszoba.
Tel.: 0908/179 051.
l Zálogház a Ferencesek utca
5. szám alatt, a Bella étterem
mellett. Készpénzért felvásárolunk régiségeket, aranyat, ezüstöt, műszaki cikkeket. Állandó
ügyfeleinknek hűségkártyát biztosítunk. Kérésére házhoz megyünk, hétvégén is. Nyitvatartás
hétköznap 9.00-18.00. óráig.
Tel.: 0915 389 405.

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Csekesová Iveta
orvosnőnek, Molnár Máriának, az egyensúlyzavarokkal foglalkozó központ nővérének, Eva Mrázová doktornőnek, Demeter
Pál orvosnak és Hrabovská Adriana nővérnek a radiológiai
onkológiáról, valamint az osztály egészségügyi dolgozóinak:
Oľga Rosinská főorvosnőnek Csanaki Erzsébet nővérnek és
valamennyi dolgozónak a klinikai onkológiáról. Köszönjük,
hogy példásan gondoskodtak édesanyánkról, Varga Katalinról
a Forlife általános kórházban eltöltött idő alatt.
A komáromi Varga és Balla család

Újszülöttek

Šimová Veronika, Naszvad; Horváth Emma, Komárom;
Križková Stela, Érsekújvár; Nagy Natália, Füs; Lengyel Olívia,
Komárom; Jančíková Rihana, Imely; Pálová Dominika, Komárom; Turček Nicolas, Szentpéter; Berkmanová Mia, Keszegfalva;
Chudoba Panka, Komárom; Rigó Sebastián, Újgyalla; Kiss Csenge Zsófia, Komárom; Szabó Tamia, Marcelháza; Morvai Lara Viktória, Komárom; Orgonik Marián, Šoporňa; Spezzano Christina,
Komárom; Szendi Felix, Izsa; Molnár Léna, Negyed; Lukács Flórián, Nemesócsa; Jónáš Olivér, Kiskeszi; Múčková Hana, Érsekújvár; Varga Luca, Komárom; Calányos Jázmin, Izsa; Opálka Kristóf,
Marcelháza; Komér Karol, Perbete

Házasságot kötöttek

Jezso András és Tóth Tímea; Farkas Eugen és Korenová Klaudia; Lovas Ferenc és Šulciová Margita; Rehák Štefan és Urbaneková
Noémi; Svitek Szilárd és Kartai Claudia; Štefanec Milan és Papová
Erika; Szűcs Zoltán és Klimová Melinda

Elhunytak

A 85 éves Zajac Ján, Szilos; a 79 éves Dominová Helena,
Bátorkeszi; a 78 éves Magyari Anna, Komárom; a 93 éves Forró
Béla, Vágfüzes; a 76 éves Verešpejová Margita, Komárom; a 66 éves
Mácsodi József, Bátorkeszi; a 81 éves Rigla Ica, Komárom; a 65 éves
Selmeczi Ilona, Őrsújfalu; a 70 éves Lisicky Ivan, Komárom; a 47
éves Šamuová Andrea, Komárom; a 63 éves Gogola József, Izsa;a
78 éves Hegedűs Béla, Marcelháza; a 84 éves Bartalos Erzsébet, Komárom; a 78 éves Viderman József, Marcelháza; az 51 éves Kopócs
Mónika, Komárom; a 90 éves Tuba János, Komárom; az 57 éves
Jerigová Alžbeta, Ifjúságfalva; a 61 éves Kriváneková Alžbeta, Gyulamajor; az 53 éves Stanko Jaroslav, Újgyalla; az 57 éves Németh
Anton, Komárom; a 73 éves Prónik Ferenc, Izsa

Komárom városa a 26.
Komáromi napok megkezdése előtt kézhez kapta az új
turisztikai információs kiadványt. Az átlátható, figyelemfelkeltő, több mint 67 oldalas
kiadvány kiadója nem más,
mint a Citypress Slovakia
Komárom, amely a kiadvány megszületésekor szoros együttműködésben állt
Komárom városával, vállalkozókkal és egyéb szervezetekkel, gyárakkal Komárom
városában és térségében.
A kiadvány, amely több
mint 10 000 példányban került kiadásra, a 2017-2018 év
folyamán a város lakosait és az
ide érkező turistákat szolgálja
és megismerteti velük Komárom múltját, emlékműveit, de
áttekintést nyújt a szállodai és
éttermi szolgáltatásokról, továbbá a termálfürdők és egyéb
más szolgáltatásokról a városban.
A kiadvány elején Komárom polgármestere, Stubendek
László üdvözli a kedves olvasókat. Tovább lapozva megta-

láljuk benne a város négynyelvű történelmi bemutatkozását,
korszerű mai és történelmi
fotókkal díszítve, melyek betekintést nyújtanak a ma már
több mint 750 éves Komárom
város történelmébe.
Hasonló információs kiadványok már 5 alkalommal kerültek kiadásra. A 6. kiadvány
szép lila borítóval rendelkezik
a címlapon V. László királ�lyal, aki Komárom városában
született, és szobra az Anglia
parkban található. A kiadvány
olyan új információkat is tartalmaz, melyeket az előzőkben
nem olvashattunk.
Ilyen például az új
Dunamente TDM regionális
turisztikai szervezet tevékenysége. Gazdag kínálatot nyújt a
szállodák és éttermek terén is.
Bemutatkozásra kerül a Kortina, az ebben az évben megnyíló étterem, mely különlegesége
a relaxációs központ. Továbbá
információt nyújt új, modern
lakások építésének lehetősége- egészségügyi létesítményekbe
iről Gadócon. Betekintést nyújt és egyéb ágazatokra.
a Selye János Egyetem életébe,
A kiadvány már mindenki számára elérhető a Klapka
téren működő turisztikai információs központban és azon
intézményekben, melyek a kiadványban is bemutatkoznak.
Komáromi Városi Művelődési Központ
A 2017-2018-as évben a
Sztárvendég: Poór Péter
kiadvány elektronikus forTótpál Szilvia, Budapest
mában is megtekinthető az

Fergeteges Anyák-napi operettgála
2017. május 21., 17.00 óra
Szeredy Krisztina, Interoperett
Kollár Péter Erik, Gats Éva; Budapest
Benkóczy Zoltán, operettszínház
Kóbor Tamás, Operaház
Budapesti Lehár zenekar
Monarchia tánckar

OSZTÁLYOZZUK A HULLADÉKOT!

Tisztelt polgárok, Komárom város tudatja önökkel, hogy a háztartási hulladék egyes összetevőinek (papír, műanyag palackok,
üveg, zöldhulladék) szelektív gyűjtése a családi házas övezetekben a következő időpontokban folytatódik.
2017. május 22. – 2017. május 26. között
2017. június 19. – 2017. június 23. között
2017. július 17. –2017. július 21. között
A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a megadott
időszakokban a hét azon megszokott napján tegyék ki házuk
elé, amelyik napon a hulladékszállító járművek az Önök utcájából elszállítják a hulladékot.
A gyűjtőedények tartalmát ill. az osztályozott hulladékkal
telt zsákokat a Clean City Kft. más-más járművei szállítják el. A
zsákokat a megadott időpontoktól eltérő időpontokban közterületre kihelyezni tilos!
Fontos tudnivalók:
Háztartásonként maximum négy zsák igényelhető havonta
(a kihelyezett zsákok mennyiségétől függően)
Komárom Város 2016/9-es számú általános érvényű rendelete alapján a zöldhulladékot elsődlegesen komposztálni kell a
zöldhulladék keletkezésének helyszinén! A komposztált zöldhulladék kiválóan alkalmas a pázsit és a kert talajminőségének
javítására.
A háztartási hulladék szelektált összetevői térítésmentesen
leadhatók a Harcsási úton üzemelő gyűjtőudvarban is (nyitvatartási időpontok: keddtől péntekig 10.00-18.00, szombaton
8.00-12.00 ó., hétfőn és vasárnap zárva)
Információk: Komáromi Városi Hivatal Városüzemeltetési
Osztály, tel.: 035/28 51 362
A szállítási időpontok megtalálhatók a város honlapján is
(www.komarno.sk).

alábbi weboldalakon: http://
www.gratisplus.sk/komarom/
a2017-6-kiadas,
A turisztikai információs
kiadvány alkotói Bende István
és Ing. Kendra László, akik
minden kedves olvasónak azt
kívánják, legyen számukra
kellemes útitárs Komárom város megismerése során.
Bende István

Potmehúd

Magyarul: huncut, csibész, furfangos

A Komáromi Regionális
Művelődési Központ szívélyesen vár minden érdeklődőt
a május 12-én 17 órakor kezdődő Potmehúd című táncos
előadásra a komáromi Tiszti
Pavilon amfiteátrumába. (Az
előadást rossz időjárás esetén
a Matica slovenská székházában tartják meg)
A Potmehúd öt, Prágában
élő szlovák táncos egyedülálló szerzői projektje Molnár
Csaba koreográfiájának segédletével. Az alkotás az európaiak népi gyökereinek huncut
mosollyal az arcukon történő
keresését hivatott bemutatni.
Szlovákiában csupán három
előadást terveztek, és Komárom a három város egyike.
Az előadásban a táncosok
igyekeznek újból felfedezni és
helyreállítani a népművészeti előadásmódot, mentesíteni
az archaikus hordalékoktól és
újonnan átélni az önfeledt népi
alkotás tiszta erejét, amivel saját, egyedi folklórt alakítanak
ki. Egyéni tapasztalatát és személyiségét mindegyik fellépő

beleviszi az alakításba, ezért az
egyes jelenetek a humor és a
dráma, az érzelmesség és a cinizmus közt egyensúlyoznak.
Az előadásba mindig más vendéget vonnak be, aki magával
hozza a meglepetés és a csibészes helyzetek pillanatait. Az
előadásra a belépés díjtalan!

Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
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)

NAJLEPŠIE CENY V OKRESE
KOMÁRNO!

Volajte na tel.č.:
035 7713 003
Mobil: 0907 562 522

2017. május 10.

A Komáromi Napok eseményei képekben
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