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Alapítva 1849-ben

Több mint 827 ezer eurót osztott szét a testület
A városi képviselőtestület
idei első ülésén több fontos
pénzalap szétosztásáról döntöttek a városatyák. Számos
egyeztetést követően, szinte
teljes egyetértésben fogadták
el a több mint 800 ezer eurós
támogatást.
Az ülésen több más fontos
döntés mellett szétosztottak
több pénzalapot, aminek keretösszegéről még az év végén,
a költségvetés elfogadásakor
született döntés. A kulturális támogatásokra 2018-ban
némi emeléssel 77 ezer euró

jut, amelynek 95 százalékáról
határoz a testület, a fennmaradó rész odaítélése a polgármester hatáskörébe tartozik.
A kérvények száma most is
emelkedett, idén 132 érkezett
a városi hivatalhoz. A legmagasabb összeget a többnapos
fesztiválok kapták, de minden
kérvényező – civil szervezetek,
programszervezők, szülői szövetségek – kapott támogatást.
A sportalapból idén 268
ezer euró kerül szétosztásra, ami ugyancsak magasabb
összeg, mint tavaly volt. Az

éves tevékenységre 33 sportklub kért támogatást, összesen 236 400 eurót kaptak. A
legnagyobb összeg 2018-ban
is a komáromi fociklubhoz
(70 800 euró), a kosárlabdacsapathoz (43 800 euró) és a
férfi röplabdacsapathoz (30
000 euró) került. Az egyszeri
támogatásokra 18 kérvény érkezett, 10 080 eurós összeggel
járul hozzá a város ezekhez a
programokhoz. A fennmaradó
részről itt ugyancsak a polgármester hivatott dönteni.
– Fontos fejlemény, hogy

idén nemcsak a kulturális és
sporttámogatások emelkedtek,
de az elhanyagolt oktatási intézményeinkre is több pénz jut.
A sport is jelentős nagyobb támogatást kap, hiszen egy új alapot hoztunk létre. A cél viszont
az, hogy elsősorban a komáromi lakosok és sportolók, a helyi
utánpótlás kapjon segítséget a
várostól – mondta el Keszegh
Béla alpolgármester.
Az idei évben tovább növekedett az oktatási intézmények felújítására szánt összeg:
(Folytatás a 2. oldalon)

Városunkba látogatott az amerikai nagykövet

Adam Sterling amerikai nagykövet, Stubendek László polgármester és Keszegh Béla alpolgármester társaságában.				
Foto: komaromonline.sk
Február hetedikén Komáromba
látogatott
az
Amerikai Egyesült Államok
Szlovákiába delegált nagykövete, őexcellenciája Adam
Sterling, aki felkereste a Selye
János Gimnáziumot, a Ko-

máromi Zsidó Hitközséget,
a Komáromi Városi Hivatalt
és a Harcsási Közösségi Központot is.
Az ismét téliesre forduló
időjárásnak köszönhetően a
tervezett program kisebb csú-

szással indult, mivel ahogy
megtudtuk, a nagykövet külön
engedély nélkül nem jogosult elhagyni a fogadó országot, így útja során nem tudta
igénybe venni a magyarországi autópályát. Adam Sterling

programja első állomásaként a
Selye Gimnáziumot kereste fel,
ahol az intézmény vezetősége,
Andruskó Imre igazgatóval
közösen mutatta be a gimnázium történetét és kimagasló sikereit. Ezt követően a diáksággal folytatott eszmecserét egy
kötetlen, nem sajtónyilvános
találkozó során.
A nagyköveti program a
komáromi Menház meglátogatásával folytatódott, ahol a
helyi Zsidó Hitközség történetéről, életéről és mindennapjairól esett szó. A város vezetése,
élén Stubendek László polgármesterrel munkaebéden
fogadta az Egyesült Államok
nagykövetét és küldöttségét a
Tiszti Casino kistermében. –
Közvetlen hangulatú, nyílt eszmecserét folytattunk a nagykövet úrral, aki élénk érdeklődést
mutatott a város élete, gazdasági és főleg szociális körülményei
iránt – nyilatkozta Stubendek
László polgármester.

Meghatódva, könnyeivel küszködve vette át Borbély Alexandra, a Selye János Gimnázium egykori diákja a legjobb
európai színésznőnek járó díjat Berlinben, az Európai Filmakadémia ünnepségén.

Testről és lélekről

Happening a gimnáziumban

Az Oscar-díjra jelölt Testről és lélekről című film női
főszereplője, Borbély Alexandra, a komáromi Selye János Gimnázium diákja volt,
és az iskola GIMISZ irodalmi
színpada indította a színház
és a színművészet irányába.
A berlini filmfesztiválon
Arany Medve-díjjal kitüntetett
film kapcsán több interjúban
is szeretettel emlékezett meg
egykori iskolájáról, tanárairól. A művésznő időközben
elnyerte az Európai Filmdíjat
is a legjobb színésznő kategóriában, a filmet pedig az
Amerikai Filmakadémia beválasztotta az 5 legjobb idegen
nyelvű film közé, az Oscar-díj
várományosainak sorába.
A Selye János Gimnázium közössége érthetően nagy
(Folytatás a 2. oldalon) örömmel és lelkesedéssel fogadta a legújabb híreket. An-

nak érdekében, hogy a művésznő egykori osztálytársai,
iskolatársai, a Gimisz egykori
és mai szereplői, a mai diákok
és tanárok is együtt ünnepelhessék az elért sikereket, az
iskola 2018. március 4-én (vasárnap) az Oscar-díjátadó gála
alatt a gimnázium épületében
a filmhez és a főszereplőhöz
kapcsolódó kötetlen rendezvényt szervez, melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt.
A résztvevők az este és az éjjel
folyamán a televízió képernyőjén élő adásban követhetik
a díjátadó gálát. Kapunyitás
22.00 órakor.
A happening jellegű rendezvényen a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Az
érdeklődők jelentkezhetnek
a posta@sjg.sk e-mail címen
vagy a 77 31 312 telefonszámon.

Komárom pár órára fővárossá válik Szavazással nyerjünk

Február tizennyolcadikán, városunk neves szülötte, Jókai Mór születésnapján
pár órára az összmagyarság
kulturális fővárosává válik
Komárom: nálunk kerül sor
a magyar széppróza napja
nyitó rendezvényére.
Mint az eseményről hírt
adó sajtótájékoztatón megtudtuk, a magyar költészet
és a magyar dráma ünnepe
után a jövőben minden évben
megüljük majd a szépprózánk
jeleseire és munkásságára emlékező napot is. Az erről szóló

döntést a Magyar Írószövetség
hozta; a rendezők a pozsonyi
Magyar Intézet, a Duna Menti
Múzeum, és a Jókai Egyesület
lesznek. A programok délután
két órakor kezdődnek, és este
gálaműsorral érnek véget. A
két helyszín a Zichy-palota és
a Duna Menti Múzeum díszterme lesz.
Mint Molnár Imrétől, a
Magyar Intézet igazgatójától, Csütörtöky Józseftől, a
Duna Menti Múzeum vezetőjétől, és Keszegh Margittól,
a Jókai Egyesület elnökétől

játszóteret!

Komárom városa az idén is bekapcsolódott a Lidl gyermekjátszótér projektjébe.

2018. január 15-től február 28-ig
lehet szavazni
a www.zihadielko.sk honlapon.
megtudtuk, a közönséget Jó- is átadják a Jókai Egyesület álkai-ereklyék bemutatása, jeles tal minden esztendőben kiírt
irodalom szakértők előadásai, pályázat díjait is.
és színvonalas keretműsorok
bt
várják, és - természetesen, idén

Minden regisztrált résztvevő minden nap szavazhat városára,
továbbá minden nap plusz szavazathoz juthat, ha bekapcsolódik az online játékba. Kapcsolódjanak be a szavazásba és
segítsenek megnyerni a játszóteret gyermekeinknek
és egyúttal szépítsük meg környezetünket!
Komáromi Városi Hivatal
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A KOMVaK felhívása

Komárom város és városrészeinek – Őrsújfalu, Munkásnegyed, Gadóc,Gyulamajor – vízfogyasztói részére
Az életkörnyezet megóvása, valamint Komárom város és városrészei
lakossága életszínvonalának növelése
céljából kiépítettük csatornahálózatunkat az ingatlanokhoz csatlakozó
elágazásokkal együtt.
A munkálatokat a 2009-es évben
fejeztük be, azonban számos ingatlan
rákötése a városi csatornarendszerre
a mai napig nem történt meg, bár ez
adott lehetősége és egyúttal kötelessége is volt az ingatlan
tulajdonosának.
Ezért KOMVaK Rt. ezúton is felhívja figyelmét az érintett tulajdonosoknak, hogy a 442/2002-es számú törvény 23
§ 2. bekezdése kötelezi és feladatul adja az ingatlan tulajdonosának a városi csatornahálózatra történő csatlakozást.
A fent idézett törvény 40 § 1. bekezdés e) pontja értelmében szabálysértésnek számít, ha az ingatlan nem csatlakozik
a csatornahálózatra olyan településen, ahol már létezik ilyen
hálózat. Ellenkező esetben büntetőeljárás léphet életbe.
Az ingatlan csatlakoztatását a meglévő csatornahálózatra a 2018 végéig kell elvégezni.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem teljesíti a
442/2002 sz. törvény 23. § 2. bekezdésében lévő kötelességét, akkor a KOMVaK Rt. ezt a tényt továbbítja a Komáromi
Járási Hivatal környezetvédelmi osztályának, amely bírságot
szabhat ki a szabálysértésért. A hivatal a bírságot ismételten
is kiróhatja, ha a szabálysértés továbbra is fennáll.
A csatornahálózatra való csatlakozás módjáról a 035/321
40 08, 035/321 40 09 (a vállalat műszaki részlege) telefonszámokon nyújtunk bővebb tájékoztatást. Konkrét megoldások vagy szükség esetén szakmai konzultáció kérhető
Burgel Tibortól, a 0905 413 825-ös telefonszámon.
Egyúttal felhívjuk figyelmüket, hogy a csatornahálózatba tilos az esővíz és a szennyvíz elvezetése.
Mgr. Patrik Ruman, a KomVAK Rt. vezérigazgatója

Rendezik a pótföldeket

A gazdáknak február 28-ig kell benyújtaniuk kérvényüket
Csicsai Gábor földművelésügyi államtitkár a pótföldek
rendezésének módjáról tartott lakossági fórumot. A politikus
Bastrnák Tibor parlamenti képviselő meghívására érkezett
Komáromba, és a találkozón hangsúlyozta: a tavaly elfogadott törvénymódosítás mintegy 100 ezer gazdát és csaknem
340 ezer hektárnyi földet érint.
A törvény értelmében a gazdáknak február 28-ig kell
benyújtaniuk kérvényüket a pótföldek újraigazolására. Egy
táblázatban kell feltüntetni az évet és a hónapot, amikor a
pótföld kimérése megtörtént, valamint csatolni kell egy becsületbeli nyilatkozatot is arról, hogy az adott kataszterben
nem történt meg a földek tagosítása.

VI. Lehár Bál
Színvonalas programmal várták a bálozókat
Farsang van: vízkereszttől húshagyókeddig vigad a
világ. Ez a zajos mulatozás, a
lakomák, bálok, tréfálkozás,
bolondozás,
eszem-iszom
időszaka. Városunk egyik
legelegánsabb bálját, a Lehár
Bált január 27-én tartották
a Tiszti Casino dísztermében. A szervező Lehár Ferenc
Polgári Társulás válogatott
étkekkel, zamatos italokkal,
színvonalas programmal várta a bálozókat. A szervezőtől
megtudtuk: a Lehár Bál iránt
nagy az érdeklődés, a jegyek
már tavaly elfogytak.
– Lehár Ferenc emlékét
ilyen formában is ápolni szeretnénk. Mint ismeretes az idén
emlékezünk a zeneszerző halálának 70. évfordulójára, ezért a
2018-as évet – Stubendek László polgármester jóváhagyásával
– Lehár-évnek nyilvánítottuk.
A Lehár Bál nagyon fontos esemény számunkra; szeretem, ha
körülöttem örülnek és boldogok
az emberek. Az tölt el örömmel,
boldogsággal, ha látom, hogy
jól érzik magukat. Így tudom,
hogy nem hiába dolgoztam, fáradoztam azért, hogy minden
rendben legyen – mondta el
Klemen Terézia főszervező.
A zenét a világhírű Rajkó
Művészegyüttes
szolgáltatta. Énekével Derzsi György
színművész és Magyar Róbert
operaénekes kedveskedett a
közönségnek. Derzsi György
2014-ben mutatta be Lehár

című önéletrajzi zenés monodrámáját. A világhírű zeneszerző nevét viselő bálban
most járt először – igaz, nem
bálozóként, hanem fellépőként.
– A Tiszti Casinóban két
évvel ezelőtt a Lehár előadásommal voltam. Örülök, hogy
Lehár idekapcsol ehhez a városhoz, helyszínhez, és elmondhatom, hogy nagyon nagy örömmel térek ide vissza. Viszont azt
is el kell mondanom, hogy nem
szeretek bálokba járni. Ennek

nagyon prózai oka van, mert
nemcsak ezen a bálon, de mindenhol hangos a zene. Ha a bálban beszélgetünk, én elfáradok,
berekedek. Mivel a hangom a
munkaeszközöm, mindig nagyon kontrolláltan vagyok jelen
a bálokban. Ha esetleg olyan a
buli, hogy utána egy hétig pihenés van, akkor még ki is rúgok
a hámból – árulta el Derzsi
György színművész.
A hatodik évadjához érkezett társadalmi eseményt
megtisztelte jelenlétével Eper-

Sikeres a Selye Gimnázium és a Johannita Rend együttműködése

Juhász György, a Selye
János Egyetem rektora és
Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója
a Johannita Rend Magyar
Tagozatát egy január végén
megtartott találkozón tájékoztatták az általuk vezetett
tanintézményekről.
A két komáromi intézmény vezetője Szabó Árpád
mérnök, a Johannita Rend
(Befejezés az 1. oldalról)
– A nagykövet úr személye- Magyar Tagozatának szlovákiA nap záróakkordjaként sen szerette volna megtekinteni
Adam Sterling nagykövet úr a Harcsási Közösségi Közponfelkereste a Harcsási Közös- tot, mely kérésének természeségi Központot, ahol saját tesen eleget tettünk. Itt közvetszemmel tájékozódott a helyi lenül alkalma nyílt találkozni (Befejezés az 1. oldalról)
roma közösség helyzetéről, az a helyi lakosokkal, megismerni két éve 100, tavaly 200, idén
integráció jelenlegi állásáról. életüket, mindennapjaikat – 300 ezer euró jut erre a célra.
Az összegből hat alapiskola, a
Megbeszélést folytatott a város mondta el Stubendek László.
szociális osztályának alkalmaAz amerikai küldöttség a művészeti iskola és tíz óvoda
zottaival, majd a helyi lako- késő délutáni órákban hagyta kapott támogatást különböző
javításokra, fejlesztésekre. Sürsokkal is.
el Komáromot.
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200 ezer eurót ítélt oda a kép-

Városunkba látogatott
az amerikai nagykövet

A 2018-as évet a Lehár Ferenc Polgári Társulás Stubendek László polgármesterrel jóváhagyásával Lehár-évnek nyilvánította
Foto: Ethey Katz

ai tagja javaslatára vett részt a
rendezvényen. Andruskó Imre
betekintést nyújtott a gimnázium történetébe és jelenébe,
valamint ismertette az iskola
nyújtotta lehetőségeket.
A találkozó sikerét bizonyítja az intézmények között
megkezdett együttműködés
is, hiszen a Johannita Rend
Magyar Tagozata lehetőséget
biztosított a Selye János Gimnázium diákjai számára, hogy

bekapcsolódjanak a rend által
meghirdetett pályázatba. A
legjobb dolgozatok szerzőit értékes jutalmak várják, az első
három helyezett egy hordozható számítógéppel, valamint
egy-egy tablettel lehet gazdagabb. Bízunk benne, hogy
a frissen kialakult kapcsolat
még hosszú éveken át tartó,
gyümölcsöző együttműködést
eredményez.
Vajányi Orsolya

jes Károly Kossuth-díjas színművész. A bálozók között nem
hiányzott városunk polgármestere sem.
– Városunkban óriási választéka van a bálozási lehetőségeknek. Mindegyik más,
mindegyik más miliőben zajlik,
és talán ez az érdekessége, ez a
szépsége egyiknek-másiknak. A
Lehár Bál pedig a legelőkelőbb
bálok egyike, hiszen mégis csak
Komárom legdíszesebb helyiségében, a Tiszti Casino dísztermében zajlik a vidámság és az
öröm. Jóbarátok, ismerősök között tölthetünk el néhány vidám
órát és ez egy fantasztikus élmény – nyilatkozta Stubendek
László polgármester.
Az első Lehár Bált 2013ban tartották városunkban.
Az elmúlt években Komárom
legrangosabb farsangi eseményévé nőtte ki magát a komáromi származású, operett
melódiáiról világszerte ismert
zeneszerző Lehár Ferenc tiszteletére szervezett társadalmi
esemény.
pa

Több mint 827 ezer eurót osztott szét a testület
viselőtestület. A támogatásból
felújításra kerül a kinti fürdő
nagymedencéje (67 000 euró),
négy sportklub – a Spartacus birkózó klub, a KFC, az
őrsújfalusi fociklub és a teniszklub – kap különböző javításokra 49 ezer eurós anyagi
segítséget. Ebből az alapból jut
az iskolák tornatermeinek javítására is, az Eötvös, a Rozmaring, a Munka és a Komensky
utcai iskolák tornatermeiben
is lesznek különböző fejlesztések, összesen 84 ezer eurót

meghaladó összegben.
– Teljes összhang mutatkozik a képviselők között abban,
hogy a felnövekvő komáromiaknak fontos megadni a legjobb lehetőségeket. Ezért is jó
befektetés javítani az oktatási
intézményeinket és a sportlétesítményeinket. Idén mindkét
célra magasabb összeg jut – tette hozzá Keszegh Béla.
– Azt is látni kell, hogy a
sportra további nagy összegeket
költ a város, a sportlétesítmények – uszoda, sportcsarnok,

focipálya, korcsolyapálya, csónakház – fenntartása tavaly
457 ezer euróba került, amelynek jelentős részét a város dotálta. Emellett tavaly az uszodában 228 ezer eurós összegben
valósult meg fejlesztés. Kiemelt
figyelmet kapott a sport az elmúlt években, de a cél, hogy
elsősorban ne a profi játékosok
fizetésére, hanem a komáromi
sportolók támogatására menjen a város pénze – tette hozzá
az alpolgármester.
vh
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Ismét Éjszaka az Ipariban

Az Ipari Szakközépiskola február 22-én délután
hat órától este tízig ismét kinyitja kapuit azok előtt, akik
szívesen benéznének: mert
érdeklődnek az ipari képzései iránt, mert nem hiszik el,
hogy valóban el lehet tévedni
ebben a hatalmas épületben,
vagy szívesen nosztalgiáznának a régi tablókat nézegetve
gyerekeikkel vagy unokáikkal.
– 2015-ben szerveztük meg
az első Éjszakát, majd az azt
követő évben a másodikat és
mindkettő nagyon jól sikerült
– mondja Vetter János, az intézmény igazgatója. – Kettős
célunk volt a rendezvénnyel:
egyrészt a nyílt napok munkaidőn kívüli alternatívája,
hiszen bemutatjuk a szaktantermekben, műhelyekben, labo-

ratóriumokban folyó munkát
is, másrészt több mint húsz
helyszínen olyan dolgokat is
bemutatunk az érdeklődőknek,
amelyekkel csak ilyenkor tudtak találkozni. Beszélgetéseket,
kiállításokat szerveztünk, az
általános tantárgyakat tanító
kollégák pedig játékos feladatokkal várták az érdeklődőket,
valamint a színjátszó csoportok
próbáját is meg lehetett tekinteni. Idén a bemutatók és a szórakoztató programok között is
lesz újdonság, ismét valamen�nyi generáció meg találja az érdeklődésének megfelelőt.
2018-ban is több mint 25
helyszínen lehet majd betekintést nyerni az iskolában folyó
szakmai munkába, például
a leglátványosabb és legnépszerűbb 3D-s nyomtatás és a
CNC forgácsolás bemutatók

megtekintésén felül idén a
LabWiev tervezőprogramot
is ki lehet majd próbálni. Az
idei Ipari Kávéház vendégei
Matusek Attila és Mészáros
Tamás lesznek
Újdonság lesz a KEMPO
bemutató is, valamint a „Volt
egyszer egy TANTESTÜLET…” kezdeményezés, ahol

az ipari korábbi tanárai látogatnak vissza az iskolába, hogy
velük is személyesen találkozhassanak az évekkel ezelőtt
végzett diákok. Részletes programfüzet megtalálható az iskola honlapján és az esemény
Facebook-oldalán is.
Önt is várjuk, Te is gyere!
Petheő Boglárka

Emlékszobát avattak a Klapka György Dalkör
megalakulásának 15. évfordulója alkalmából

Az emlékszoba avató ünnepség résztvevői
A megalapításának 25.
évfordulóját ünneplő Klapka
Vigadó egyik helyiségében
ünnepélyes keretek közt emlékszobát nyitottak a 40 éves
komáromi nyugdíjas klub
mellett működő, s a megalakulásának 15. évfordulóját
ünneplő Klapka György nevét viselő férfi dalkörnek.
Az emlékszoba létrehozásának gondolata az évekig a

dalkör élén álló karmester, a
most már betegeskedő Szabó
Ferenc fejéből pattant ki. A
kezdeményezést Hajabács Mária, a Klapka Vigadó üzemeltetője karolta fel, aki egyben az
énekkar névadó keresztanyja is. A meghitt ünnepségen
résztvettek a dalkör jelenleg is
aktív tagjai családjaikkal. Először Klapka indulót énekelték
el a dalkör tagjai, majd Oláh

Sándor, az énekkar időközben
elhunyt zenei kísérőjének zongorajátéka szólalt meg CD-ről.
Ezután Hajabács Mária
szólt az énekkari tagokhoz,
aki töbek közt elmondta,
hogy örömmel karolta fel a
kezdeményezést, és a tagok,
valamint a nyugdíjas klub segítségével valósította meg az
emlékszoba kialakítását. A
szalagot Szabó Ferenc karnagy

és Hajabács Mária az alapító
tagokkal együtt vágták el.
Az emlékszobában fényképek, krónika, emléktárgyak és
oklevelek lelhetők fel, melyek a
dalkör városi, járási és külföldi
rendezvényeken való sikeres
résztvételt örökítik meg. Mindenki örömmel szemlélte az
oly kedves emlékeket, sokan
emlékeztek meg Patócs József
pedagógusról, aki a dalkör alapító tagjha volt.
– Azért javasoltam az emlékszoba kialakítását, hogy emléket állítsunk a sikeres Klapka
Dalkör munkájának, s aki betér ide, szívesen emlékezzen az
elmúlt évek sikereire – mondta
el Szabó Ferenc karnagy. A
jubiláló énekkar tagjait köszöntötte Kravec Magdika, a
városi nyugdíjasklub vezetője
is, majd énekléssel és beszélgetéssel emlékeztek az énekkar jelenlévő tagjai az elmúlt
tizenöt évre.
Dr. Bende István

Egy este a budapesti Nemzetiben
Az Eötvös Utcai Alapiskola diákjai és pedagógusai a
„Nemzeti diákokért” projekt
keretén belül tekintették meg
Budapesten a Nemzeti Színházban Vörösmarty Mihály:
Csongor és Tünde című előadást.
Az előadás előtt a színházlátogatók
megcsodálták
a Nemzeti Színház szoborparkját, ahol a közelmúlt nagy
színészeinek egy-egy legendás
szerepükben
megörökített

életnagyságú bronzszobra áll.
Megcsodálták a színház épületét, mely egy hajó képzetét
kelti, majd átadták magukat a
színházi előadás nyújtotta élménynek.
Vörösmarty Csongor és
Tündéje a hetedik évfolyamban tananyag, így nagyon jó alkalom nyílt a klasszikus dráma
életközeli megismerésére. Az
élet értelmét kutató filozofikus
mű Vidnyánszky Attila rendezésében a diákok számára a

csodálatos látványvilágával, a
földi élet kézzelfogható szimbólumaival megérthetővé vált.
A mű értelmezése kapcsán
folytatott
beszélgetésekből
kiderült, hogy a színházi élmények továbbgondolkodásra
ösztönözték a diáksereget, akik
saját maguk is megpróbálták
megfogalmazni az égi-földi
szerelem egyesülésének lényegét: a boldogság csak akkor éri
utol a fiatal szerelmeseket, ha
hisznek a közös jövőjükben.

Az Eötvös Utcai Alapiskola vezetősége ezúton is köszönetét fejezi ki a budapesti
Nemzeti Színháznak, hogy az
idei évadban immár harmadik
alkalommal volt lehetősége
ingyenesen megtekinteni a
magyar drámairodalom egyegy klasszikusának kiemelkedő művét.

Dr. Kovács Tünde,
igazgatóhelyettes

Nyílt napot tartanak
a Selye János Gimnáziumban

A Selye János Gimnáziumban 2018. szeptember 1-jétől
folytatódik a nyolcéves gimnáziumi oktatás az alapiskolák
ötödik osztályát befejezett tanulók részére. Mivel ez a középiskolai oktatási forma az új iskolatörvény alapján számos újdonságot tartalmaz az érintett szülők és gyermekeik számára, a gimnázium igazgatósága 2018. február 20-án (kedden)
nyílt napot rendez az érdeklődők, az ide jelentkezni szándékozó ötödikes diákok számára a gimnázium épületében.
A délelőtt nyolctól tíz óráig, illetve délután négytől este
hat óráig tartó program keretében bemutatjuk intézményünket, az itt folyó oktatás formáit és lehetőségeit. A tájékoztató
középpontjában természetesen a nyolcéves gimnázium óraterveinek, célkitűzéseinek és a felvételi követelményeinek a
bemutatása áll majd. Délelőtt a diákok óralátogatásokon is
részt vesznek, a szülők és pedagógusok kötetlen beszélgetés
során választ kaphatnak érdeklődő kérdéseikre.
A nyílt napra szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója

Március 14-ig igényelhető
a Bethlen Gábor Alap támogatása
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Bethlen Gábor Alapról szóló törvény értelmében meghirdeti „Szülőföldön
magyarul“ nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz
támogatás, illetve hallgatói támogatás ösztöndíj pályázatát.
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény
végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr. ) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési,
oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek:
a) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2017/2018-as tanév
kezdetétől Szlovákiában működő akkreditált óvodában magyar
nyelvű nevelésben vesznek részt,
b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1999. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szlovákiában működő, akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú
tanulmányaikat folytatják
ba) alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven
folytatják és Szlovákia közoktatási rendszerének tanulmányi
időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben
részesülnek,
bb) speciális magyar nyelvű oktatásban részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű
tagozat,
bc) sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú
személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,
bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeiknek
megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben
és oktatásban vesznek részt,
c) továbbá azok a középiskolai tanulók, akik a 2017/2018-as
tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az
adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.
Hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos
hallgató, aki Szlovákiában működő felsőoktatási intézményben
alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
Támogatás összege és jogcíme:
A. Nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás – 22 400 Ft-nak megfelelő euró
B. Hallgatói támogatás – 2 800 Ft-nak megfelelő euró
A jogosultak a kérelmet a megadott formanyomtatványon
nyújthatják be 2018. január 31 és 2018. március 14. között. Az
igénylés utolsó postára adási dátuma: 2018. március 14. Az ösztöndíj támogatásra vonatkozó további igénylési feltételek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) honlapján, a
www.szmpsz.sk címen megtekinthetőek. A pályázati adatlap és
annak melléklete szintén letölthető az említett honlapról, illetve
beszerezhető a honlapon található gyűjtőhelyekről.
Jókai Tibor elnök,
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
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Sakk hírek

A komáromi sakkozók „D” csapata a IV. Liga 6. fordulójában Bátorkeszire utazott, a csoport egyik legerősebb csapatához.
Sajnos, csapatunk nagyon tartalékosan, az ifjúsági sakkozókkal
kiegészítve várta a találkozót, így a vendéglátók 7:1 győzelme híven tükrözi a sakktáblákon elért eredményeket. Pozitívumként
szolgál, hogy csapatainknál már szokássá vált és gyakori jelenség
a fiatal tehetségek szerepeltetése, így gondolva az utánpótlásra
is. Csapataink már több alkalommal is felvállalták a fiatalokat,
még akkor is, ha az eredmények számukra nem mindig végződnek győzelemmel, szem előtt tartva azt, hogy „építkezzünk
a sikeresebb jövő érdekében!” Nézzük az eredményeket: 1. tábla
Bóna György – Fűri Ferenc 1/2, 2. tábla Jóba Tamás – Gyurícsek
Szilárd 1:0, 3. tábla Cséplő István – Gyurcsis Karol 1/2, 4. tábla
Štefanko Ľudovit – Pivoda Réka 1:0, 5. tábla Jóba Ferfinánd –
Pivoda Szabolcs 1:0, 6. tábla Árendás Erik – Janko Hanna 1:0,
7. tábla Lábsky Balázs – Füri Tamás 1:0, 8. tábla Fazekas Gábor
– Szladki Áron 1:0.
A komáromi sakkozók „C” csapata Perbetén vendégszerepelt és nem várt remek játékkal 8:0 arányban aratott győzelmet a
perbetei sakozzók csapata felett. A szép sikerhez csak gratulálni
lehet! Eredmények: 1. tábla Kancsó Márk – Molnár Ernő 0:1, 2.
tábla Pataj Péter – Jakab Béla 0:1, 3. tábla Kecskés Imre – Jóba
Árpád 0:1, 4. tábla Gyoni Gergely – Goth Gábor 0:1, 5. tábla Szabó Ákos – Hegedűs Roland 0:1, 6. tábla Szabó Gergely – Gróf
István,mérnök 0:1, 7. tábla Szoboszlai Bálint – Viczencz Péter
0:1, 8. tábla Palugyai Bencze – Gyurenka Ádám 0:1.
Az I. liga nyugati csoport 7. fordulójában a komáromi sakkozók az NKŠ Nitra felett arattak 4,5:3,5 arányú győzelmet, amely a
dobogós, harmadik helyre repítette a komáromi csapatot. Eredmények: 1. tábla WGM Cibicková Zuzana – Acél Gergely 1/2
(remíza), 2. tábla Molnár Ernő – Maros Milan 1/2, 3. tábla Jakab
Béla – Kusiak Matej 1/2, 4. tábla Szegi Tamás – Skreno Vladimir
1/2, 5. tábla MUDr.Kukel Imre – Pintér Patrik 1:0, 6. tábla Szűcs
Vladimir – Krupa Miroslav 1:0, 7. tábla Vörös Gellért – Dlhý
Jozef 1/2, 8. tábla Pallag Gergely – Kuna Martin 0:1.
Február elején a komáromi sakkozók „B” csapata az erős játékosokból álló NŠK Tlmače csapatával ültek szemben. A nem
várt, 4,5:2,5 nagyarányú győzelem az „A” csapatból beállított
sakkozók eredményes játékának is volt köszönhető. A komáromi
„B” csapata jelenleg a táblázat 5. helyén található. Eredmények:
1. tábla WGM Cibicková Zuzana – Bereš Lukaš 1:0, 2. tábla –
Bereš Dominik 1:0, 3. tábla Jakab Béla – Chrenko Kristian 1:0, 4.
tábla Balogh Péter – Záhorský Robert 1:0, 5. tábla Vörös Gellért
– Bátora Matej 0:1, 6. tábla Pallag Gergely – Boldiš František ½,
7. tábla Szilárd László – Valovič Štefan 1/2, 8. tábla Berza István,
mérnök – Pereszlényi Gejza 1/2.

Vörös János

Madarász Tibor: Osztrák bajnok szeretnék lenni

Madarász Tibor nevével
már több ízben is találkozhattak olvasóink. Ez a kitűnő motocross versenyző az
elmúlt esztendőt is sikerrel
zárta, ezért a 2017-es év történéseiről kérdeztük.
– 2016-ban országos bajnok
lettem, tavaly pedig már ausztriai és csehországi futamokon
is részt vettem. Előfordult, hogy
egy-egy hazai és ausztriai verseny azonos időpontra esett,
így – szlovák bajnok lévén – az
ausztriai megmérettetést részesítettem előnyben. A kihagyások ellenére így is a második
helyen végeztem a hazai országos bajnokságon, Ausztriában
pedig az ötödik helyet vívtam
ki magamnak, „újoncként“.
Hány helyszínen zajlottak
az egyes futamok?
– Két-három hetente versenyeztünk, öt helyszínen. Csehországban négy versenyen vettem részt.

Mennyiben különböző
a szlovák, illetve az osztrák
versenyek színvonala?
– Az ausztriai bajnokság
komolyabb szinten van, résztvevőinek száma is nagyobb. Úttörőként érkeztem oda, egyedüli szlovákiai sportolóként, ám
később két itteni sporttársam
is kedvet kapott hozzá: ők az
utolsó két fordulóban próbáltak
szerencsét.
A laikus ember számára
a motocross sport veszélyesnek tűnik. Voltak komolyabb
sérüléseid?
– Hálistennek az egész
idényt megúsztam sérülések
nélkül. Igaz, volt egy-két kisebb
esésem, bukásom, de egy karcolást sem szenvedtem el.
Mik az idei évre szóló terveid?
– Ideheza már bizonyítottam, hiszen többszörös országos
bajnok vagyok, így az osztrák
bajnoki címre vágyom. Ehhez

Apróhirdetés
l Eladásra
kínálok
sárgakrumplit 25 kg csomagolás 6 euró
és rózsakrumplit közepes méretű 30
kg 6 euró. Ingyenes házhozszállítás.
Tel.: 0915/160 839.
l REKOM – lakásfelújítás. Tel.:
0905/450 570, 0948/622 051.
l Felveszünk ügyes szakácsot (az
életkor nem számít-lehet nyugdíjas
is), szükség esetén szállást is biztosítunk. 0915/892 788.
l Felveszünk ügyes pincért (az
életkor nem számít), szükség esetén
szállást is biztosítunk. 0915/892 788.

l Felveszünk
segédmunkást
konyhára (az életkor nem számít),
szükség esetén szállást is biztosítunk. Tel.: 0915/892 788.
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.
l Villanyszerelő. Tel. 0908 415 6 57

Újszülöttek

Tíz esztendeje vesztettük el Kiss Mihályt

Február huszonegyedikén
szomorú évfordulóra emlékezünk: tíz esztendeje, ezen a napon hunyt el hatvanöt évesen
Kiss Mihály, a CSEMADOK
Komáromi Területi Választmányának legendás titkára, a hazai
magyar nemzeti közösség egyik
legbecsületesebb és leglelkiismeretesebb tagja, aki jól tudta:
„Ha mi magunk nem teszünk a szlovákiai magyarságért,
akkor az lassan elveszti létét és kultúráját.”
Kiss Mihály nem ismerte a fáradságot és a lehetetlent.
Nem utasított, hanem példát mutatott. Jól tudta, hogy közösséget szervezni csak hasonló szívű emberekkel lehet, s
ő megtalálta ezeket a magyarokat. Szinte mindenkit ismert
Komáromban és Dél-Szlovákiában. Ezért terjedt el futótűzként a halálhíre, és váltott ki megrendülést mindenütt a magyarok lakta tájakon.
Munkássága felölelte kulturális, sőt: nemzeti létünk szinte mindegyik területét: Izsák Lajossal együtt irodalmi színpadot alapított; egyik kulcsembere volt az 1968-ban létrejött
Magyar Ifjúsági Szervezetnek; szervezte a Nyári Művelődési
Táborokat, részt vett a Duray Miklós vezette Csehszlovákiai Magyar Jogvédő Bizottság munkájában; alapító tagja és
városi, majd járási elnöke lett az Együttélés Politikai Mozgalomnak, a CSEMADOK pedig az élete volt, hiszen a magyarság szolgálatának szentelte éveit...
Úgy tudjuk, hogy tisztelői a tavasz folyamán emlékesten idézik majd fel példás, mindannyiunk érdekében végzett
munkásságát és szeretetre méltó egyéniségét.
(bt)

Greschmer Izabella, Komárom; Fűri Eszter Dorina, Gúta; Klári Jakub, Szilos; Štefanka Lilla, Szőgyén; Ipóth Diana, Keszegfalva; Škulecz Liza Zsóka, Gúta; Csontos Dávid, Gúta; Csillag
Bryan, Pacsérok; Varga Dorka, Imely; Asztalos Olivér, Szímő; Illé
Zoé, Dunaradvány; Tóth Zalán, Imely; Németh József, Megyercs;
Šomogyi Patrik Lucas, Búcs; Lukáč Jakub, Ógyalla; Molnár Viktória, Bagota; Mészáros Lea, Nagyszombat; Topolčányi Maxim, Komárom; Tužinčin Radoslav, Érsekújvár; Csicsó Rudolf, Nagykeszi;
Deák Vivien, Farkasd; Hengerics Sofia, Naszvad; Bagin Kevin,
Imely; Bellány Liza, Kéménd; Sinka Bendegúz, Hetény; Ecetiová
Kristína, Ifjúságfalva; Bombicz Maxim, Imely; Zachar Kristián,
Szilos; Bilková Ivy, Komárom

Elhunytak

A 78 éves Holecz Vilmos, Szentpéter; a 87 éves Bögi Benjamin,
Gellér; a 74 éves Mocsi Sándor, Komárom; a 62 éves Nagy Mária,
Komárom; a 64 éves Broczky Lajos, Gúta; a 71 éves Őszi Magdolna, Perbete; a 84 éves Lengyel Irén, Marcelháza; a 73 éves Zilizi József, Komárom; a 72 éves Tücsök Mária, Dunaradvány; a 79 éves
Bóka Ibi, Komárom; a 60 éves Szolik Gyula, Ekel; a 73 éves Révész
Helena, Komárom; a 77 éves Lelovics László, Keszegfalva; a 87 éves
Mézes Júlia, Martos; a 88 éves Kantha Ela, Nemesócsa; a 78 éves id.
Szajkó Béla, Pat; a 82 éves Csémi János mérnök, Komárom

MEGEMLÉKEZÉS

„Csoda volt, hogy éltél,
és minket szerettél,
nem haltál meg,
csak álmodni mentél.“
Fájó szívvel emlékezünk

Ipóth Barnabásra

(Komárom)
halálának 1. évfordulóján, február 21-én.
Barni, apuci, boldogok voltunk, hogy velünk voltál!
Feleséged Éva, gyermekeid Sziszi és Tímea családjaikkal,
továbbá Konczer Éva és Vlado Hámori családjával

természetesen még több edzés ág, ahol a „technika ördöge“
szükségeltetik. A műszaki fel- mindig közbeszólhat.
szereltség, a technika rendben
Batta Györy
van, persze ez egy olyan sport-

EURÓPAI VÉDELMET JOGAINKNAK!
Írd alá Te is a magyar nemzeti közösségekért!

2018. április 3-ig lehet ellátni kézjegyünkkel az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) által indított Minority SafePack elnevezésű, az őshonos nemzeti
kisebbségek európai uniós jogvédelmének megteremtését célzó Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést.
A kezdeményezést benyújtó polgári bizottság tagjai arra kérik az Európai Bizottságot, hogy végre foglalkozzon az őshonos
nemzeti közösségek jogaival, és az Európai Unió fogadjon el jogi aktusokat
a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme érdekében.
Jelenleg nincs olyan átfogó európai uniós szabályozás, amely megfelelő jogi védelmet biztosítana az európai őshonos nemzeti közösségeknek.
Amennyiben sikerül összegyűjteni egymillió aláírást, az Európai Bizottság
köteles foglalkozni a több mint 50 millió őshonos kisebbség, köztük a határon túli magyarok ügyével.
A kezdeményezést online és papír alapon is lehet támogatni. A kezdeményezés online a www.jogaink.hu oldalon írható alá, illetve további
információ is itt érhető el. A papír alapú aláírásgyűjtő ívet Komáromban,
a Jókai utcában található Madách Könyvesboltban írhatják alá a kezdeményezés céljaival egyetértő polgárok.

Olvasói levél
Lapunk múltheti számában számos helyesírási- és gépelési
hibákkal jelent meg egy hűséges olvasónk levele. A szerkesztőség ezúton is sajnálatát fejezi ki a történtekért és elnézést kér az
érintettől. A levelet természetesen újra leközöljük, ami az alább
olvasható.
Defekt, defekt, bosszúság
Tisztelt Olvasók! Az utóbbi időben sokat emlegetett és ismert szavakról van szó. A kellemetlenséget ugyanis sokan átéltük.
Egy zseniális ötlettől vezérelve egyik polgártársunk egész Komárom városát felszórta cipészszögekkel, melyek rendre megtették a
magukét. A szögek nemcsak a kerékpárgumikat vágták tönkre, hanem még a babakocsikét is. Naponta javítottuk a defektet, nekem öt
alkalommal is sikerült összeszednem a szögeket. A szomszédomnak
új babakocsit kellett vásárolnia, annyira tönkretették a szögek a babakocsi kerekét.
Valójában kire haragszik az illető? A kerékpárokra? A rajta ülő
személyekre? A kocsiban lévő babákra? Vagy netán egy belső hangot
hallott, hogy ezt meg kell tennie? Véleményem szerint saját magával
van a legnagyob baja, mert komoly gond lehet nála a „toronyban”.
Remélem sikerül kézre keríteni és tettéért felelősségre vonják. Ha
én ítélkezhetnék felette, az első dolgom lenne, hogy megfosztanám komoly rangjától, amit úgy neveznek, hogy EMBER! De nem ítélkezem,
csak kéréssel fordulok a „fentiekhez”, hogy zseniális tettét majd ne
felejtsék el kamatostul díjazni és megtéríteni!
Tisztelettel: Hegedűs Hajnalka
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Vnútorná okružná 53, 945 01

Komárno

Tel.: 090 562 522, 035 7713 003
cleancitykomarno@gmail.com

Ručná autoumyváreň za trhoviskom
KÉZI Autómosó a piac mögött

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

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

Každý zákazník dostane od nás

kávu zadarmo

Minden ügyfelünknek

ingyen kávé

Egyet fizet, kettőt kap! – Rendeljen reklámot!
Tárcsázza a 035 77 13 488-as telefonszámot!

FELHÍVÁS - MEGHIRDETÉS –
55. JÓKAI NAPOK

A Komáromi Jókai Napok Alapítvány, Komárom Városa, és
a Komáromi Városi Művelődési Központ ezennel meghirdeti
az 55. Jókai Napokat, a szlovákiai magyar amatőr színjátszók,
kisszínpadok és diákszínpadok országos fesztiválját. A fesztivál
2018. június 11-17. között kerül megrendezésre Komáromban.
Jelentkezni kizárólag írásban lehet – postai úton vagy e-mailben – 2018. március 31-ig a következő címen: Komáromi Városi
Művelődési Központ, Vár út 1. (Hradná 1), 945 01 Komárom
(a borítékra írják rá „Jókai Napok“), e-mail: csengel.monika@
gmail.com. Kérjük, hogy a jelentkezés tartalmazza a csoport és
vezetője nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát; az előadás
címét, szerzőjét és műfaját. További információk a 0907/799823,
035/ 7713 547, 7713 550-es telefonszámokon és a feltüntetett
e-mail címen Bajkai Csengel Mónikánál.

OSZTÁLYOZZUK A HULLADÉKOT!
Tisztelt polgárok, Komárom Város tudatja Önökkel, hogy a
háztartási hulladék egyes öszetevőinek (papír, műanyag palackok, üveg, zöldhulladék) szelektív gyűjtése a családi házas
övezetekben a következő időpontban folytatódik:
2018 február 26. – 2018 március 2.
2018 március 26. – 2018 március 30.

A megtöltött zsákokat a gyűjtőedénnyel együtt a megadott
időszakban 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 eltérve 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 ó., szombaton 8.00-12.00 ó., hétfőn
és vasárnap zárva)
Információk: Komáromi Városi Hivatal, Városüzemeltetési
osztály, tel.: 035/28 51 362.

Komárom Város az SZK NT rendelete, a T. t. 596/2003-as
számú, az államigazgatásról az iskolaügyben és az iskolai önkormányzatokban szóló törvény 3 és 4. § és néhány
törvény változása és kiegészítése alapján és az SZK NT
rendelete a T. t. 552/2003 számú, a közjóléti munkákról
szóló törvény 5. § alapján

pályázatot hirdet az alábbi iskolai intézmények
igazgatói posztjára:

Materská škola s vjm, Eötvösova ul. 48, Komárno
Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom
Materská škola s vjm, Handlovská ul. 4, Komárno
Handlová Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom
Materská škola s vjm, Dlhá ul. 1, Komárno – Nová Stráž
Hosszú Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda Komárom - Őrsújfalu
Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola,
Letná ul. 12, Komárno
Feltételezett munkába való belépés: 2018. április 1.
Képesítési követelmények és elvárások:
a) pedagógiai végzettség - az elbírálás alapjául az adott típusú iskolák
vonatkozásában megkövetelt képzési szintre és oktatási szakra vonatkozó szakirányú és pedagógiai alkalmasság a pedagógiai és a szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 2009. évi 317. törvény értelmében, és
a 2009. évi 437. oktatásügyi minisztériumi rendelet értelmében, amely
meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket.
b) I. fokú minősítő vizsga, illetve annak más, adekvát formával való helyettesítése T.t. 317/2009 számú törvény 61§ értelmében,
c) legkevesebb 5 éves pedagógiai gyakorlat a T. t. 596/2003-as számú
törvény 3 § 5. bekezdése szerint.
Egyéb elvárások:
a) büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség a T. t. 317/2009 számú
törvény 6 § 1. bekezdésének e) pontja értelmében,
b) egészségi alkalmasság (fizikai és szellemi alkalmasság) a T. t. 317/2009
számú törvény 6 § 1. bekezdésének c) pontja értelmében,
c) az államnyelv ismerete a T. t. 317/2009 számú törvény 6 § 1. bekezdésének d) pontja és 11 § értelmében,
d) az iskolaügyre vonatkozó jogszabályok ismerete,
e) személyi és erkölcsi alkalmasság,
f) szervezői és vezetői képesség.
A benyújtandó okiratok és pályázati anyagok jegyzéke:
- pályázó írásbeli jelentkezése a pályázaton való részvételre,
- a képesítést igazoló okiratok hitelesített fénymásolata,
- 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- orvosi igazolás a pedagógiai tevékenység végzéséhez szükséges fizikai
és szellemi alkalmasságról, - szakmai önéletrajz,
- igazolás a pedagógiai gyakorlat tartamáról,
- az iskolákra vonatkozó, a pályázó által írásban előterjesztett fejlesztési
koncepciója az elkövetkező időszakra,
- beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a T. t. 122/2013-as számú adatvédelmi törvény 11. § 4. bekezdése értelmében,
- becsületbeli nyilatkozat a beadvány mellékletében feltüntetett adatok
hitelességéről.
Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal
együtt, lezárt borítékban postázni és a borítékon feltüntetni: „Výberové
konanie – az iskolai intézmény megnevezése – Neotvárať!” a Mestský
úrad Komárno, Nám. Gen. Klapku 1, 945 01 Komárno címre beküldeni
legkésőbb 2018. március 2-ig.
A pályázatot meghirdető fenntartja jogot a nem megfelelő képesítéssel rendelkező jelentkezők kizárásáról a pályázatból. A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket 7 nappal a pályázati
meghallgatás előtt a pályázat pontos időpontjáról és helyszínéről írásban értesíti az iskola iskolatanácsa.
Ing. Stubendek László polgármester

SZERETETTEL VÁRUNK!
A Szlovákiai Magyar
Egészségügyi Társaság
és a Selye János Gimnázium 2018. február
huszadikán délután öt
órára meghívja Önt és
barátait kiváló hazai magyar fotóművészünk, M.
Nagy László különleges „filmjeinek” bemutatójára
a Selye János Gimnázium dísztermébe.
M. Nagy László diaporámái számos díjat nyertek
a kárpát-medencei fesztiválokon. Az esten közreműködik a Borostyán Együttes. Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

Előadás V. László életéről

A dél-komáromi Jókai Mór Városi Könyvtárban
Mgr. Bencze Dávid, az Eszterházy Károly Egyetem
doktorandusza, az Esterházy Akadémia diákja február
20-án 18 órai kezdettel tart előadást V. László életéről.
A szervezők – Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás,
Endresz Csoport Egyesület, Jókai Mór Városi Könyvtár –
szeretel várnak minden érdeklődőt.

